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I

Rok 1647 – byl to podivný rok, v němž různá znamení na nebi i na 
zemi věstila nějaké pohromy a kromobyčejné události.

Současní letopisci vzpomínají, že se s jarem vyrojila kobylka 
v neslýchaném množství z Divokých polí a zničila zásevy a traviny, 
což bylo předzvěstí tatarských vpádů. V létě se událo veliké zatmění 
slunce a brzy potom se ukázala na nebi kometa. Ve Varšavě vídána 
také nad městem mohyla a ohnivý kříž v oblacích; konány proto 
posty a dávána almužna, poněvadž někteří tvrdili, že mor zachvátí 
krajinu a vyhubí lidské pokolení. Konečně nastala zima tak mírná, 
že nejstarší lidé nepamatovali podobné. V jižních vojevodstvích ne-
spoutaly ledy vůbec vod, jež živeny sněhem, každého rána tajícím, 
vystoupily z řečišť a zalévaly břehy. Často pršelo. Step rozmokla 
a proměnila se ve velikou kaluži, slunce pak v poledne hřálo tak 
silně, že – div divoucí! – ve braclavském vojevodství a na Divokých 
polích pokryl zelený ozim stepi a pláně již v polovici prosince. 
Roje včel po pasekách začaly se bouřiti a bzučeti, dobytek bučel 
v ohradách. Když se takto přirozený pořádek zdál tedy naprosto 
zvráceným, všichni na Rusi, očekávajíce neobyčejných událostí, 
obraceli se neklidnou myslí a očima zejména k Divokým polím, od 
nichž se snáze než odkudkoli mohlo ukázati nebezpečí.

Zatím nedělo se na polích nic kromobyčejného, i nebylo jiných 
bojů a potyček mimo ty, které se tam sváděly obvykle a o nichž 
věděli pouze orli, jestřábi, krkavci a polní zvěř.

Neboť taková již byla tato pole. Poslední sledy usedlého života 
se končily, šlo-li se k jihu, nedaleko za Čigirinem od Dněpru, ale 
od Dněstru – nedaleko za Humaněm, a pak již jen tam daleko 
k límánům a moři, byla step za stepí jako v rámec sevřena dvěma 
řekami. Na dněprském ohbí, na Nizu, kypěl ještě kozácký život za 
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porohy, ale na samých polích nesídlil již nikdo, a leda po březích 
čněly tu a tam „polanky“ jako ostrovy uprostřed moře. Země byla de 
nomine částí říše polské, ale plná pustin, kde říše polská ponecháva-
la Tatarům pastviska, nicméně protože kozáci často tomu bránili, 
bylo pastvisko to zároveň i bojištěm.

Kolik tam bylo svedeno bojů, nikdo nespočetl, nikdo si ne-
zapamatoval. Orli, jestřábi a krkavci jediní věděli, a kdo zdaleka 
zaslechl šum křídel a skřeky, kdo uzřel ptačí víry, kroužící nad 
jedním místem, ten věděl, že tam leží nepohřbené mrtvoly nebo 
kosti… Byly pořádány ve stepní trávě honby na lidi jako na vlky 
nebo sajky. Lovil, kdo chtěl. Člověk dle práva stíhaný skrýval se do 
divokých stepí, ozbrojený pastýř hlídal stáda, rytíř vyhledával tam 
dobrodružství, lotřík lup, kozák Tatara, Tatar kozáka. Stávalo se, že 
i celé vatahy chránily stád před nájezdnými tlupami. Byla to step 
prázdná i plná zároveň, tichá i příšerná, klidná i plná zákeřného 
přepadávání, divoká Divokými poli, ale také divokými dušemi.

Občas ji také naplňoval veliký boj. Tehdy jako vlny plynuly 
po ní tatarské čambuly, kozácké pluky, tu zase korouhve polské 
nebo valašské; za nocí ržání koní provázelo vytí vlků, víření kotlů 
a mosazných polnic dolétalo až k Ovidiovu jezeru a k moři, a na 
Černém šlaku, na Kučmaňském – řekl bys, že je lidská zátopa. 
Hranic říše polské střehly od Kamence až ke Dněpru pevnůstky 
a „polanky“ – a když se šlaky měly zarojiti, poznávalo se to právě 
po nespočetných hejnech ptactva, která, vyplašena čambuly, letě-
la na sever. Ale Tatar, ať již vyrazil z Černého lesa nebo překročil 
Dněstr ze strany valašské, ocital se na stepi stejně s ptáky v jižních 
vojevodstvích.

Nicméně oné zimy netáhlo ptactvo s vřeskem k říši polské. Na 
stepi bylo tišeji nežli jindy. Ve chvíli, kdy se načíná náš román, právě 
zapadalo slunce a jeho červenavé paprsky prozařovaly zcela pusté 
okolí. Na severním pomezí Divokých polí, nad Omelníčkem, až 
k jeho vtoku, nemohl by nejbystřejší zrak vypátrati jediné živé duše, 
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ano ani žádného ruchu v tmavých, uschlých a zvadlých stepních 
travinách. Slunce pouze polovinou koule vyhlíželo ještě nad obzo-
rem. Nebe bylo již tmavé, ale pak i step zvolna se šeřila čím dále, 
tím více. Na levém břehu, na neveliké výšině, podobnější mohyle 
než pahorku, zářily pouze zbytky zděné pevnůstky, kterou kdysi 
vystavěl ještě Teodoryk Buczacki a kterou pak nájezdy setřely. Od 
oné zříceniny padal dlouhý stín. Opodál zářily vody široce rozlitého 
Omelníčka, který se na tomto místě zatáčí až ku Dněpru. Ale lesky 
hasly stále více na nebi i na zemi. Z nebe dolétaly jen pokřiky jeřábů, 
táhnoucích k moři; jinak nerušil ticha žádný hlas.

Noc zapadla nad pustinou, a s ní nadešla hodina duchů. V pev-
nůstkách hlídkující rytíři vyprávěli si v těch dobách, že za nocí 
vstávají na Divokých polích stíny padlých, kteří tam sešli náhlou 
smrtí ve hříchu, a pořádají své chorovody, v čemž jim žádný kříž 
ani žádná církev nepřekáží. Proto také, když vlákna, ukazující 
půlnoc, začínala dohořívati, byly po pevnůstkách odříkávány 
modlitby za zemřelé. Říkalo se také, že ony stíny jezdců, vlekoucí 
se pustinou, zastupují poutníkům cestu, sténajíce a prosíce o zna-
mení svatého kříže. Mezi nimi se vyskytovali také upíři, kteří lidi 
pronásledovali, vyjíce. Zkušené ucho již zdaleka rozeznávalo 
vytí upírů od vytí vlčího. Vídána rovněž celá vojska stínů, která 
se někdy přibližovala k pevnůstkám tak, že stráže hrály lermo. 
Věstilo to obyčejně velikou válku. Setkání s jednotlivými stíny 
neznamenalo rovněž ničeho dobrého, ale ne vždy bylo správno 
předpovídati si zlé, neboť se i živý člověk někdy objevoval a mizel 
jako stín před pocestnými, pročež často i on snadno mohl býti 
pokládán za ducha.

Sotva tedy zapadla noc nad Omelníčkem, nebylo v tom nic divné-
ho, že se hned při liduprázdné pevnůstce objevil duch nebo člověk. 
Měsíc vyplul právě za Dněstrem a zbělil pustinu, hlavice bodláčí 
a stepní dálavu. Vtom níže na stepi ukázaly se i jakési jiné noční by-
tosti. Přeletující obláčky zahalovaly přes tu chvíli svit měsíce, a tak 
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ony postavy brzy se leskem vynořovaly ze stínu, brzy opět hasly. 
Chvílemi úplně mizely a zdály se táti ve stínu. Blížíce se k výšině, 
na které stál první jezdec, přikrádaly se tiše, opatrně, zvolna, přes 
tu chvíli se zastavujíce.

V jejich pohybech bylo cosi děsivého, tak jako i po celé této 
stepi, tak klidné na pohled. Vítr chvílemi vanul od Dněpru, působě 
žalostivý šelest v uschlém bodláčí, které se naklánělo a třáslo jako 
poděšeno. Konečně postavy zmizely, ukryly se do stínu zříceniny. 
V bledém svitu noci bylo viděti pouze jednoho jezdce, stojícího na 
výšině.

Konečně vzbudil onen šelest jeho pozornost. Přiblíživ se k okraji 
pahorku, začal se pozorně dívati do stepi. V té chvíli přestal vítr váti, 
šelest ustal, zavládlo úplné ticho.

Náhle se dalo slyšeti pronikavé zahvízdnutí. Změtené hlasy za-
čaly pronikavě hulákat: „Halla! halla! Ježíši Kriste! Zachraň! Bij!“ 

Rozlehl se rachot samopalů, červená světla protrhla tmu. Dusot 
koní mísil se s řinčením železa. Jacísi noví jezdci jako když vyrostou 
ze země na stepi. Řekl bys, bouře se náhle rozpoutala v této tiché, 
zlověstné pustině. Potom lidské úpění vpadalo do strašlivého řevu, 
konečně ztichlo vše, boj byl skončen.

Dle všeho odehrála se jedna z obyčejných scén na Divokých 
polích.

Jezdci seskupili se na výšině, někteří sesedali z koní, bedlivě si 
něco prohlížejíce.

Vtom ozval se ve tmách silný a velitelský hlas:
„Hola tam! Rozkřesat oheň a zapálit!“
Za chvíli sypaly se napřed jiskry a pak vyrazil plamen suchého 

klestí a louče, kterou poutníci Divokými poli vždy vozili s sebou.
Záhy zatlučena do země tyč od kahance, a jiskřivé, shůry pa-

dající světlo zřetelně ozářilo několik lidí, skloněných nad nějakou 
postavou, ležící na zemi bez hnutí.
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Byli to vojáci, odění v červený, dvorský stejnokroj a ve vlčí kápě. 
Z těch jeden, sedící na statném koni, zdál se býti vůdcem ostatních. 
Sesednuv z koně, přiblížil se k oné ležící postavě a tázal se:

„Nu, což, strážmistře, žije či nežije?“
„Žije, pane náměstníku, ale chroptí; arkán ho přirdousil.“
„Kdo je to?“
„Tatar ne, někdo znamenitý.“
„Pak děkujme Bohu.“
Tu náměstník pohlédl pozorněji na ležícího muže.
„Cosi jako hetman,“ řekl.
„A kůň pod ním je vzácný Tatar, že lepšího u chána nenajdeš,“ 

odpověděl strážmistr. „A hle, tam jej drží.“
Rotmistrův zástupce pohlédl, a tvář se mu vyjasnila. Opodál 

vskutku drželo dvé řadových vojáků statného oře, který, schlipuje 
uši a nadýmaje chřípí, natahoval hlavu a díval se vyděšenýma očima 
na svého pána.

„Ale kůň, pane náměstníku, bude náš?“ podotkl tázavým tónem 
strážmistr.

„I ty duše psí, chtěl bys odníti křesťanovi koně na stepi?“
„Je přece ukořistěn.“
Další rozhovor přerušilo silnější chrčení dusícího se muže.
„Pálenku mu vlíti, do úst,“ řekl pan náměstník, „pás odepnouti!“
„Zůstaneme zde na nocleh?“
Vojáci přiskočili jako rtuť. Jedni načali křísiti a tříti ležícího, druzí 

se rozběhli za rákosím, jiní rozestlali na zemi velbloudí a medvědí 
kůže na nocleh.

Pan náměstník, nestaraje se již o přirdoušeného muže, odepjal 
pás a roztáhl se na burce u ohniště. Byl to z míry mladý člověk, 
suchý, začernalý, velice švarný, se štíhlou tváří a vyvstávajícím orlím 
nosem. V jeho očích se zračila nesmírná odvaha a horkokrevnost, 
ale v obličeji měl výraz pokorný. Dosti bohatý knír a patrně odedáv-
na nepřistřižený plnovous dodávaly mu vážnosti nad věk.
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Zatím dali se dva pacholci do přípravy večeře. Na oheň položeny 
hotové beraní čtvrtky; sňato také z koní několik dropů, ulovených 
za dne, několik pardálů a jedna sajka, ze které pacholek začal ihned 
stahovati kůži. Hranice plála, vrhajíc na step ohromný, červený kruh 
světla. Přirdoušený člověk začal zvolna přicházeti k sobě.

Nějaký čas těkal po cizincích očima, krví naběhlýma, zkoumaje 
jejich tváře, potom se snažil povstati. Voják, jenž rozmlouval před-
tím s náměstníkem, nadzdvihl jej pod paží; druhý mu vložil do dlaně 
obuchovou sekyrku, o kterou se neznámý opřel všemi silami. Jeho 
tvář byla ještě rudá, její žíly naběhlé. Konečně přidušeným hlasem 
zajektal první slovo:

„Vodu!“
Podáno mu pálenky, kterou hltavě pil, což mu patrně šlo k duhu, 

neboť odtrhnuv konečně láhev od úst, čistým již hlasem se tázal:
„V čí rukou to jsem?“
Náměstník povstal a přistoupil k němu.
„V rukou těch, co tě zachránili, vzácný pane.“
„Tedy nikoli vy, vzácní pánové, lapili jste mne na arkán?“
„Vzácný pane, užíváme šavle, nikoli arkánu. Křivdíš, pane, 

dobrým vojákům, podezříváš-li je. Polapili tě nějací lotrasové, 
stavějící se Tatary, kteréž, jsi-li zvědav, můžeš spatřiti, neboť, hle, 
tam leží podřezáni jako berani.“

To řka, kynul rukou na několik tmavých těl, ležících nízko pod 
výšinou.

A neznámý nato:
„Pak dovolte mi, abych si odpočinul.“
Podložili mu plstěné sedlo, na které usedl, a pohroužil se v ml-

čení.
Byl to muž v rozkvětu sil, středního vzrůstu, širokých ramenou, 

skoro hřmotného složení těla a nápadných tahů. Hlavu měl převe-
likou, pleť zvadlou, z míry opálenou, oči černé a poněkud šikmé 
jako Tatar, a nad úzkými rty visel mu tenký knír, rozčepýřený 
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až na koncích ve dva široké chuchvalce. Jeho statná tvář jevila 
odvahu i hrdost. Bylo v ní cosi vábného a zároveň odpuzujícího – 
hetmanská vážnost, snoubící se s tatarskou zchytralostí, dobrota 
i divokost.

Poseděv trochu na sedle, vstal a proti všemu očekávání místo 
aby poděkoval, šel prohlížet mrtvoly.

„Neomalenec!“ zabručel náměstník.
Neznámý si zatím pozorně prohlížel každou tvář, pokyvuje 

hlavou, jako člověk, jenž uhodl vše, načež se zvolna vracel k ná-
městníkovi, poklepávaje se po bocích a bezděky hledaje pás, za nějž 
chtěl patrně zastrčiti ruce.

Nelíbil se mladému náměstníkovi ten klid u člověka, z něhož 
před chvíli odřízli provaz, řekl proto kousavě:

„Někdo by řekl, že hledáš, vzácný pane, známé mezi těmi lotrasy 
nebo že odříkáváš Otčenáš za jejich duši.“

Neznámý odvětil vážně:
„Nemýlíš se, vzácný pane, i mýlíš: nemýlíš se, protože jsem hledal 

známé, a mýlíš se, protože to nejsou lotrasové, nýbrž čeleď jednoho 
šlechtice, mého souseda.“

„Tedy ne z jedné studně pijete dle všeho s oním sousedem.“
Jakýsi podivný úsměv přeletěl po tenkých rtech neznámého.
„I v tom se mýlíš, vzácný pane,“ zabručel skrze zuby.
Za chvíli dodal hlasitěji:
„Ale odpusť, vzácný pane, že jsem ti předem nevzdal povinné-

ho díku za auxilium a vydatnou pomoc, která mne tak uchránila 
náhlé smrti. Tvá zmužilost, vzácný pane, postavila se na ochranu 
mé neopatrnosti, protože jsem se odloučil od svých lidí, však také 
vděčnost má vyrovnává se tvé ochotě, vzácný pane.“

To praviv, vztáhl k náměstníkovi ruku.
Ale hrdopyšný mládec nehnul se z místa a nepospíchal, aby po-

dal svoji; naopak řekl:



Neznámý si zatím pozorně prohlížel každou tvář.
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„Rád bych především věděl, mám-li co činiti se šlechticem, neboť 
ač o tom nepochybuji, přece jen se mi nesluší, abych přijal díky 
bezejmenné.“

„Vidím v tobě, vzácný pane, mravy vskutku rytířské – a pravdu 
máš. Bylo mojí povinností, abych začal disputaci svou i své podě-
kování jménem. Jsem Zenobi Abdank, erbu Abdankova s křížkem, 
šlechtic ve vojevodství kijevském sídlem a plukovník kozácké ko-
rouhve knížete Dominika Zasławského.“

„A já Jan Skrzetuski, náměstník obrněné korouhve J. J. knížete 
Jeremiho Wiśniowieckého.“

„Pod slavným válečníkem sloužíš, vzácný pane. Nuže, přijmi teď 
můj vděk i ruku.“

Náměstník déle neváhal. Druhové obrněnci dívali se sice spatra 
na vojáky od jiných korouhví, ale pan Skrzetuski byl na stepi, na 
Divokých polích, kde na takových věcech méně záleželo. Ostatně, 
měl co činiti s plukovníkem, o čemž se hned přesvědčil na vlastní 
oči, neboť když jeho vojáci přinesli panu Abdankovi pás a šavli, kte-
rou mu odepjali, aby jej mohli křísiti, podali mu zároveň i krátkou 
bulavu s kostěnou násadou a hlavicí z drahocenné rohoviny, jaké 
obyčejně užívali kozáčtí plukovníci. Při tom byl oblek vznešeného 
Zenobiho Abdanka stkvělý, a uhlazená řeč prozrazovala bystrého 
ducha a znalost světa.

Pan Skrzetuski jej tedy pozval do společnosti. Vůně pečeného 
masa jala se právě šířiti od hranice, polechtávajíc nozdry i patro 
v ústech. Služebník stáhl maso z rožně a podal na cínové míse. Dali 
se do jídla, a když přinesen důkladný měchýř multánského vína, 
ušitý z kozlí kůže, záhy se rozproudil živý rozhovor.

„Kéž bychom se domů šťastně vrátili!“ řekl pan Skrzetuski.
„To se, vzácný pane, vracíš? Odkud, prosím?“ tázal se Abdank.
„Zdaleka, totiž až z Krymu.“
„A co že jsi tam dělal, vzácný pane? S výkupným jsi jel?“
„Nikoli, vzácný pane plukovníku; jel jsem až k samému chánovi.“
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Abdank dychtivě nastavil ucho.
„Nuže, pak jsi, prosím, uzavřel znamenité přátelství! A s čím jsi 

jel k chánovi?“
„S listem J. J. knížete Jeremiho.“
„Tedy jsi posloval, vzácný pane! O čem psal jasný kníže chánovi?“
Náměstník bystře pohlédl na společníka.
„Vzácný pane plukovníku,“ řekl, „podíval ses do očí lotrasům, 

kteří tě lapili na arkán – to je tvou věcí; ale co psal kníže chánovi, 
není věcí ani tvou ani mojí, nýbrž jenom jich dvou.“

„Divil jsem se před chvílí,“ chytře odvětil Abdank, „že si jasný 
kníže tak mladého člověka zvolil za posla, ale po tvé odpovědi, 
vzácný pane, již se nedivím, neboť pozoruji, že jsi mlád léty, ale 
stár experiencí a rozumem.“

Náměstník hladce spolkl lichotivé slovíčko, jen si zakroutil mla-
dý knír a tázal se:

„A pověz, mi, vzácný pane, co děláš nad Omelníčkem a kde ses 
tu vzal samojediný?“

„Nejsem samojediný, jen lidi jsem zůstavil cestou, a jedu do Kuda-
ku, k panu Grodzickému, který je tam velitelem posádky a k němuž 
mne jasný veliký hetman odeslal s listinami.“

„A proč ses, vzácný pane, nedal bajdakem, po vodě?“
„Taková byla ordonance, od které odchýliti se není pro mne 

slušno.“
„Toť podivno, že jasný hetman vydal takovou ordonanci, neboť 

upadl jsi právě na stepi do tak nebezpečného postavení, jemuž, jeda 
po vodě, jistě byl bys unikl.“

„Vzácný pane, stepi jsou nyní klidny; známť se s nimi nikoli ode 
dneška, a co mne potkalo, toť lidská zlost a invidia.“

„A kdo o tebe tolik ukládá, vzácný pane?“
„Dlouho bych vyprávěl. Zlý to soused, vzácný pane náměstníku, 

jenž mi zničil substanci, z usedlosti mne štve, syna mi zranil – a hle – 
viděl jsi, vzácný pane, jak ještě zde ukládal o moji hlavu.“
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„A nenosíš po boku šavle, vzácný pane?“
Ve statné tváři Abdankově šlehla nenávist, oči mu posupně za-

svítily i odtušil zvolna, ale s důrazem:
„Nosím, a tak mi dopomáhej Bůh, že jiných rekurzů proti svým 

nepřátelům nebudu již vyhledávati.“
Rotmistrův zástupce chtěl cosi říci, když se tu pojednou na stepi 

rozlehl koňský dusot či spíše kvapné čvachtání koňských nohou po 
rozměklé trávě. Záhy také zbrojnoš náměstníkův, stojící na stráži, 
přiběhl se zprávou, že se blíží nějací lidé.

„Toť jistě moji,“ řekl Abdank, „kteří zůstali hned za Tašminou. Já 
také, netuše zrady, slíbil jsem, že zde na ně počkám.“

Vskutku, za chvíli hlouček jezdců obklopil pahorek půlkruhem. 
Při záři ohně ukázaly se koňské hlavy s otevřenými chřípěmi, fr-
kající únavou, a nad nimi schýlené tváře jezdců, kteří, stíníce si oči 
rukama před září, bystře hleděli do světla.

„Hola, lidé! Kdo jste?“ tázal se Abdank.
„Rabi boží!“ odpověděly hlasy ze tmy.
„Ano, toť moji molodci,“ opakoval Abdank, obraceje se k náměst-

níkovi. „Buďte zdrávi! Buďte zdrávi!“
Někteří sesedli z koní a přiblížili se k ohni.
„A my spěchali, spěchali, batku. Ščo s toboju?“
„Byl jsem zaskočen. Chvedko zrádce věděl o místě a zde již čekal 

s ostatními. Jistě že notně přidal do kroku přede mnou. Na arkán 
mne lapili!“

„Spasi Bih! Spasi Bih! A jací to Laškové jsou kolem tebe?“
Tak řkouce, hrozivě pohlíželi na pana Skrzetuského a jeho 

společníky.
„Toť dobří druhové,“ řekl Abdank. „Sláva Bohu, jsem živ a zdráv. 

Hned vyrazíme na další cestu.“
„Sláva Bohu! Jsme připraveni.“
Noví příchozí začali si ohřívati ruce nad ohněm, neboť noc byla 

studená, byť jasná. Bylo jich ke čtyřiceti, lidé urostlí a dobře ozbro-
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jení. Nevypadali nikterak jako kozáci regestroví, čemuž se nemálo 
podivil pan Skrzetuski, zejména že jich byla tak četná hrstka. To 
vše připadalo náměstníkovi silně podezřelým. Kdyby veliký hetman 
vyslal vznešeného Abdanka do Kudaku, dal by mu přece stráže 
z regestrových, a za druhé, z jaké že příčiny by mu kázal táhnouti 
stepí od Čigirinu, ne po vodě? Nutnost přepraviti se přes všecky 
řeky, vtékající Divokými poli do Dněpru, mohla na pochodu způ-
sobiti jen zpoždění. Vypadalo to spíše tak, jako by se vznešený pan 
Abdank chtěl právě Kudaku vyhnouti.

Ale rovněž i nad samou osobností páně Abdankovou z míry se 
pozastavoval mladý náměstník. Povšiml si hned, že kozáci, kteří 
se svými plukovníky obcovali dosti důvěrně, prokazovali mu ne-
obyčejnou úctu jako pravému hetmanovi. Jistě to byl nějaký rytíř 
silné ruky, což bylo panu Skrzetuskému tím nápadnější, že neznaje 
Ukrajiny ni na tomto ni na druhém břehu Dněpru, ničeho neslyšel 
o tomto přeslavném Abdankovi. Mimo to bylo ve tváři tohoto muže 
cosi zvláštního – jakási utajená síla, která tak sálala z obličeje jako 
žár od plamene, jakási nezlomná vůle, prozrazující, že tento člověk 
před nikým a před ničím neustoupí. Právě takovouto vůli v obličeji 
měl kníže Jeremi Wiśniowiecki, ale co bylo u knížete vrozeným 
darem přírody, vlastním velikému rodu a moci, nad tím bylo lze 
se pozastaviti u muže neznámého jména, který se byl zatoulal do 
mrtvé stepi.

Pan Skrzetuski dlouho uvažoval. Přemítal v mysli o tom, že je to 
snad nějaký vznešený psanec, který rozsudkem stíhán, utekl se na 
Divoká pole – tu opět, že to vatažka loupežnické vatahy; ale to po-
slední nebylo pravděpodobné. I oděv i řeč tohoto člověka ukazovaly 
na něco jiného. Nevěděl tedy náměstník ani za mák, čeho se držeti, 
měl se jen na pozoru, a mezitím Abdank dal si připraviti koně.

„Vzácný pane náměstníku,“ řekl, „kdo na cestách, tomu na pilno. 
Dovol, abych ti ještě jednou poděkoval za pomoc. Kéž by mi Bůh 
dopřál, abych ti splatil stejnou úsluhou!“
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„Nevěděl jsem, koho zachraňuji, proto jsem si vděku nezasloužil.“
„To modestia tvá tak mluví, která jest rovna statečnosti. Přijmiž 

ode mne tento prsten.“
Náměstník se zamračil a ustoupil na krok dozadu, měře Abdanka 

očima, ten však pokračoval s otcovskou vážností ve hlase i postavě:
„Pohleď jen! Nikoli na velikou hodnotu tohoto prstenu, ale na 

jiné přednosti obracím tvoji pozornost. Za mladých ještě let, jsa 
v bisurmanském otroctví, dostal jsem jej od poutníka, který se 
vracel ze Svaté Země. V tomto očku jest uzavřen prach z hrobu 
Kristova. Takový dar odmítnouti není slušno, byť i pocházel z rukou 
odsouzencových. Jsi, vzácný pane, mladý člověk a vojín, a protože 
ani stáří, hrobu blízké, neví, co je může potkati v hodině poslední, 
což teprve adolescentia, kteráž, majíc před sebou dlouhý věk, 
musí naraziti na větší počet nebezpečných příhod. Tento prsten tě 
uchrání nebezpečí a osvobodí, až nadejde den soudu, a to ti pravím, 
že tento den již kráčí Divokými poli.“

Nastala chvíle ticha; bylo slyšeti jen sykot plamene a frkání koní.
Z dalekých stepí dolétalo žalostné vytí vlků. Náhle opakoval 

Abdank ještě jednou, jako k sobě:
„Den soudu kráčí již Divokými poli, a až nadejde – zadyvytsja vsij 

svit božyj…“
Náměstník přijal prsten mechanicky, tak byl překvapen slovy 

tohoto podivného muže.
A ten se zahleděl do stepní, tmavé dáli.
Pak se zvolna obrátil a vsedl na koně. Jeho molodci již čekali na 

úpatí návrší.
„Na cestu! Na cestu!… Buď zdráv, druhu vojíne!“ řekl k náměstní-

kovi. „Časy jsou teď takové, že bratr bratru nedůvěřuje, pročež ani 
nevíš, koho jsi zachránil, poněvadž jsem ti nepověděl svého pravého 
jména.“

„Nejsi tedy Abdank, vzácný pane?“
„Toť můj erb…“
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„A jméno?“
„Bohdan Zenobi Chmielnicki.“
To praviv, sjel z pahorku a za ním vyrazili molodci. Záhy je zakryl 

oblak prachu a noc. Teprve, když odjeli již as na půl honu, přinesl 
od nich vítr slova kozácké písně:

Oj vyzvoly, Bože, nas vsich, bidnych nevilnykiv 
Z ťažkoj nevoli, 
Z viry bisurmanskoj, — 
Na jasni zori, 
Na tychi vody, 
U kraj veselyj, 
U mir chreščennyj. — 
Vysluchaj, Bože, u prosbach našich, 
U neščasnych molytvach, 
Nas bidnych nevilnykiv.

Hlasy zvolna tichly, potom splynuly s vánkem, šumícím po ste-
pích.
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II

Nazítří zrána, přibyv do Čigirina, pan Skrzetuski stanul v městě 
v domě knížete Jeremiho, kde se také měl drahně času pozdržeti, 
aby lidem i koním popřál oddechu po dlouhé cestě z Krymu, kterou 
pro rozvodněné řeky a neobyčejně bystré proudy na Dněpru bylo 
třeba konati po souši, protože nižádný bajdak nemohl oné zimy 
plouti po vodě. Také sám Skrzetuski dopřál si poněkud pohodlí 
a pak šel k panu Začvilichovskému, bývalému komisaři říše polské, 
dobrému vojákovi, který, nejsa ve službách knížete, byl přece jen 
jeho důvěrník a přítel. Náměstník rád by se ho pozeptal, nemá-li 
z Lubnů nějakých dispozic. Kníže však nic zvláštního nenařídil; 
uložil Skrzetuskému, kdyby odpověď chánova byla přízniva, aby 
se ubíral zvolna, tak aby se lidé i koně měli dobře. S chánem pak vy-
jednával kníže proto, že mu běželo o ztrestání několika tatarských 
murzů, kteří samovolně vyslali do jeho zadněprského panství ta-
tarské tlupy, které ostatně sám krutě zničil. Chán vskutku dal odpo-
věď příznivou: slíbil, že vyšle zvláštního posla na duben, že ztrestá 
neposlušné a chtěje si získati přízně tak proslaveného válečníka, 
jako byl kníže, poslal mu po Skrzetuském koně veliké ušlechtilosti 
a huňatou sobolí čepici. Pan Skrzetuski, zhostiv se s nemalou ctí po-
selství, které již samo o sobě bylo důkazem veliké knížecí přízně, byl 
z míry rád, že mu bylo popřáno zdržeti se v Čigirině a nenaléháno 
na návrat. Zato byl starý Začvilichovskij ve velikých starostech nad 
tím, co se dálo od nějaké doby v Čigirině. Šli tedy spolu k Dopulovi, 
Valachovi, který měl v městě zájezdní hospodu a vinárnu, a tam, 
ač byla ještě časná hodina, zastali množství šlechty, neboť byl to 
den trhu a mimo to na týž den připadl v Čigirině pohov dobytka, 
hnaného za táborem korunních vojsk, při čemž se sešlo mnoho lidí. 
Šlechta pak se zpravidla scházela na rynku, v tak zvaném Zvonovém 
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Koutě u Dopula. Byli tam proto i nájemci statků Koniecpolských 
i úředníci čigirinští i majitelé blízkých lánů, požívající výsad, usedlá 
a na nikom nezávislá šlechta, dále hospodářští úředníci, něco ko-
zácké stařešiny a nepatrnější hlouček šlechtický, buď na kondicích 
žijící, buď na svých futorách.

Ti i oni zaujali lavice, stojící podél dlouhých, dubových stolů, 
a hlasitě rozprávěli a to všichni o útěku Chmielnického, který byl 
největším v městě evenementem. Skrzetuski tudíž si usedl se Za-
čvilichovským do kouta odděleně a náměstník se začal dotazovati, 
jaký že je to fénix, ten Chmielnicki, o němž všichni mluvili.

„To nevíš, vzácný pane?“ odpověděl starý voják. „Je to písař 
vojska záporožského, dědic Subotova a,“ dodal tišeji, „můj kmotr. 
Známe se dávno. Prožili jsme spolu různé příhody, v nichž si nemálo 
statně vedl, zejména u Cecory. Vojáka takové experience ve věcech 
vojenských není snad v celé polské říši. Hlasitě se o tom nemluví, 
ale je to hetmanská hlava; člověk veliké ruky i velikého rozumu; 
jeho poslouchá všecko kozáctvo více než košových a atamanů, 
člověk honosící se dobrými vlastnostmi, ale hrdý, neklidný a když 
má v něm nenávist vrch – může býti strašný.“

„Co se mu stalo, že prchl z Čigirina?“
„Štířili se se starostou Czaplińským, ale toť maličkost! Obyčejně 

šlechtic šlechtici z nepřátelství důkladně zatápěl. Není on jediný, 
a nestalo se tak jemu jedinému. Říká se kromě toho, že měl pletky 
s manželkou starostovou, starosta mu přebral milenku a oženil se 
s ní, on s ní za to později měl pletky, a to je pravdě podobno, neboť 
zpravidla… žena je lehkomyslná. Ale to je jen tak na oko, za tím 
vězí nějaký hlubší, zlý úmysl. Hleď, vzácný pane, věc se má takto: 
v Čerkasku bydlí starý Barabaš, kozácký plukovník, náš přítel. Mělť 
výsady a nějaké listiny královské, o nichž se říkalo, že podněcovaly 
kozáky k odporu proti šlechtě. Ale že je to člověk lidský a dobrý, 
držel je u sebe a nepublikoval. Nuže, Chmielnicki, pozvav Barabaše 
na hostinu, sem do Čigirina, do svého domu, vyslal později lidi do 
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jeho futoru, kteří dopisy a výsady u manželky tajně sebrali, a on 
s nimi prchl. Jest obava, aby z nich nevzešla nějaká rebelie, jako byla 
Ostraninova, neboť repeto, že je to člověk strašný, a zmizel neznámo 
kam.“

Nato pan Skrzetuski:
„Je to lišák, ten na mne vyzrál! Prohlásil se kozáckým plu-

kovníkem knížete D. Zasławského. Vždyť jsem ho této noci potkal 
na stepi a vyprostil z arkána.“

Začvilichovskij se až za hlavu popadl.
„Probůh, co pravíš, vzácný pane? Není možná!“
„Je možná, když tomu tak bylo. Prohlásil se mi plukovníkem 

u knížete D. Zasławského a že prý do Kudaku k panu Grodzickému 
od velikého hetmana jest poslán, ale já jsem tomu již nevěřil, kdyžtě 
nejel po vodě, nýbrž jen stepí se kradl.“

„Je to člověk chytrý jako Ulixes! A kde že ses s ním setkal, vzácný 
pane?“

„Nad Omelníčkem, na pravém břehu dněprském. Patrně jel do 
Síče.“

„Kudaku se chtěl vyhnout. Teď intelligo. Bylo s ním mnoho lidí?“
„Bylo ke čtyřiceti. Ale přijeli pozdě. Nebýti mých, byla by ho 

starostova čeleď zardousila.“
„Nuže, počkej, vzácný pane. To je důležitá věc. Čeleď starostova, 

povídáš?“
„Tak pověděl sám.“
„Odkud starosta mohl věděti, kde jej hledati, když tady ve městě 

všichni ztrácejí hlavu, nevědouce, kam se poděl?“
„Toho ani já věděti nemohu. Snad mne také Chmielnicki obelhal 

a obyčejné ničemy povýšil na čeleď starostovu, aby tím silněji zdů-
raznil svoji křivdu.“

„Není možná. Ale je to podivno. Víš-li, vzácný pane, že jsou 
hetmanské listiny, které ukládají Chmielnického lapiti a infundo za-
držeti?“



– 24 –

Náměstník nebyl ani s to, aby odpověděl, neboť v té chvíli ve-
šel do jizby s ohromným hřmotem nějaký šlechtic. Práskl dveřmi 
jednou, po druhé a hrdě se rozhlédnuv jizbou, zvolal:

„Czołem vám, vzácní pánové!“
Byl to člověk čtyřicítiletý, nízký, s tváří nakvašenou, kteroužto 

nakvašenost zvyšovaly ještě oči, sedící jako slívy na konci stopky, 
těkavé – člověk zjevně z míry živý, neklidný a prchlivý.

„Czołem vám, vzácní pánové!“ opakoval hlasitěji a ostřeji, když 
se mu hned nedostalo odpovědi.

„Czołem, czołem,“ ozvalo se několik hlasů.
Byl to pan Czapliński, podstarosta čigirinský, důvěrný služebník 

mladého pána korouhevního, Koniecpolského.
V Čigirině nebyl v lásce, neboť byl to velký svárlivec, milovník 

soudních sporů, pronásledovatel, ale měl neméně i pádnou ruku 
a proto se ten i onen choval k němu zdvořile.

Jediného Začvilichovského si vážil jako všichni pro jeho vážnost, 
ctnosti a statečnost. Uzřev jej, hned také k němu přistoupil a uklo-
niv se dosti hrdě Skrzetuskému, usedl k nim se svým pohárem 
medoviny.

„Vzácný pane starosto,“ tázal se Začvilichovskij, „víš-li, co se děje 
s Chmielnickým?“

„Visí, vzácný pane korouhevní, jako že jsem Czapliński, visí a ne-
visí-li dosud, bude viseti. Teď, když jsou hetmanské listiny, ať mi jen 
jednou přijde do rukou!“

To řka, udeřil pěstí do stolu, až se mok rozlil ze sklenic.
„Nerozlévej vína, vzácný pane!“ řekl pan Skrzetuski.
Začvilichovskij jej přerušil:
„A dostaneš jej, vzácný pane? Vždyť utekl a nikdo neví, kde jest.“
„Nikdo neví? Já vím, jako že jsem Czapliński. Znáš, vzácný pane 

korouhevní, Chvedka. Nuže, tento Chvedko jest v jeho službách, ale 
také v mých. Budeť Jidášem Chmielovým. Mnoho by se dalo povída-
ti. Uzavřel Chvedko přátelství s molodci Chmielnického. Je to důmy-
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slný člověk. Ví o každém kroku. Uvolil se vydati mi jej živého nebo 
mrtvého a vyrazil kupředu do stepi rovnou před Chmielnickým, 
věda, kde ho má očekávati!… Čertův syn prokletý!“

To řka, znovu udeřil do stolu.
„Nerozlévej vína, vzácný pane!“ opakoval s důrazem pan Skrze-

tuski, který ucítil podivnou jakousi averzi k tomuto podstarostovi 
od prvního spatření.

Šlechtic se začervenal, blýskl svýma vypoulenýma očima, maje 
za to, že jej přítomní poštívají, a nakvašeně pohlédl na Skrzetus-
kého, ale spatřiv na něm barvu Wiśniowieckých, opanoval se, ježto, 
jakkoliv se korouhevní Koniecpolski svářil tou dobou s knížetem, 
byl Čigirin přece jen příliš blízko Lubnů, a bylo nebezpečno nemíti 
v úctě barvy knížecí.

Kníže také si vybíral takové lidi, že si to každý dvakráte rozmyslil, 
nežli se s některým z nich střetl.

„Nuže, to Chvedko se uvolil odevzdati tobě Chmielnického, 
vzácný pane?“ tázal se opět Začvilichovskij.

„Chvedko. A odevzdá, jako že jsem Czapliński.“
„A já ti pravím, vzácný pane, že neodevzdá. Chmielnicki zasko-

čení ušel a namířil k Síči, o čemž dlužno krakovského pána ještě 
dnes zpraviti. S Chmielnickým nejsou žerty. Zkrátka, má lepší ro-
zum, pádnější ruku a větší štěstí nežli ty, vzácný pane, který se příliš 
durdíš. Chmielnicki odjel bezpečně, opakuji ti a nevěříš-li snad, 
nuže, zde tento rytíř ti to bude opakovati, který jej včera viděl na 
stepi a rozloučil se s ním zdravým.“

„Není možná! Není možná!“ hulákal Czapliński, potrhávaje si 
čuprynou na hlavě.

„A co více,“ dodal Začvilichovskij, „zde tento rytíř sám ho za-
chránil a čeleď tvoji, vzácný pane, zahubil, čímž, ač jsou tu listi-
ny hetmanské, není vinen, neboť se vrací z Krymu z poselství 
a o listinách nevěděl, vida pak člověka, od lotrasů, jak soudil, pro-
následovaného, přispěl mu ku pomoci. O kterémžto zachránění 
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Chmielnického tímto včas tě zpravuji, vzácný pane, neboť jest hotov 
navštíviti tě se Záporožci na tvém statku a tomu snad bys ani nebyl 
tuze rád. Příliš byl jsi s ním znesvářen. Fí, k ďasu!“

Ani Začvilichovskij neměl Czaplińského v lásce.
Czapliński vyskočil z místa a zlostí až pozbyl řeči; jen tvář 

mu zcela zbrunátněla a oči stále více se poulily. Takto stoje před 
Skrzetuským, cedil jen přerývaná slova:

„Jakže! Ty, vzácný pane, přes listiny hetmanské!… Já ti, pane… 
já ti, pane…“

Ale pan Skrzetuski ani nepovstal z lavice, jen opřev se o loket, 
hleděl na Czaplińského, poskakujícího jako raroh na uvázaného 
vrabce.

„Co se mne držíš, vzácný pane, jako klíště psího ocasu?“ tázal se.
„Já tě, vzácný pane, s sebou do města… do želez. Ty přes listiny… 

Já tě, vzácný pane, kozáky…!“
Křičel tak, že se v jizbě poněkud ztišilo. Přítomní začali otáčeti 

hlavy směrem k Czaplińskému. Hledal příležitosti ke sváru vždy, 
neboť taková byla jeho povaha, ztropil výstup každému, kdo mu 
padl do ruky, ale nad tím se pozastavili všichni, že teď začal u Za-
čvilichovského, kterého se přece jen obával, a že začal s vojínem, 
nosícím barvu Wiśniowieckých.

„Buď přece zticha, vzácný pane,“ řekl starý korouhevní. „Tento 
rytíř sedí se mnou.“

„Já tě… vzác… ný pa… ne, s se… bou do města… do želez!“ hulákal 
dále Czapliński, neohlížeje se již na nic a na nikoho.

Nyní se pan Skrzetuski zvedl v plné okázalosti své postavy, 
ale netasil šavle z pochvy, nýbrž jen, jak ji měl nízko spuštěnu na 
řemínku, chopil ji uprostřed a nadzvedl tak, že rukojeť s křížkem 
ocitla se Czaplińskému až u samého nosu.

„Přičichni si, vzácný pane!“ řekl chladně.
„Bij, kdo v Boha!… Čeledi!“ vzkřikl Czapliński, sahaje po rukojeti.
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Ale neměl kdy tasiti šavli. Mladý náměstník sevřel jej mezi prsty, 
popadl jednou rukou za krk, druhou za široké nohavice pod křížem, 
zvedl jej do výše škubajícího sebou jako spratek a jda ke dveřím 
mezi lavicemi, volal:

„Páni bratři, místo pro paroháče, sice potrká!“
To praviv, došel ke dveřím, vrazil Czaplińským do nich, otevřel 

a vyhodil podstarostu na ulici.
Potom se klidně posadil na staré místo vedle Začvilichovského.
V jizbě zavládlo na chvíli ticho. Síla, jejíž důkaz pan Skrzetuski 

podal, imponovala shromážděné šlechtě. Za chvíli však se celá jizba 
otřásla smíchem.

„Vivant Wiśnowiečtí!“ volali jedni.
„Omdlel, omdlel a je zbrocen krví!“ křičeli druzí, kteří se dívali 

mezi dveřmi, zvědavi, co si as Czapliński počne. – „Služebníci jej 
odnášejí!“

Jen malý počet přívrženců podstarostových mlčel, ale nemaje 
odvahy zastati se ho, zamračeně hleděl na náměstníka.

„Abych pravdu řekl, špatně slídí ten ohař,“ řekl Začvilichovskij.
„To jest ovčácký pes a ne ohař,“ řekl, přistupuje blíže, zavalitý 

šlechtic, který měl na jednom oku bělmo a na čele díru velikosti 
tolaru, kterou prosvítala nahá kost. „To jest ovčácký pes a ne ohař! 
Dovol, vzácný pane,“ pokračoval, obraceje se ke Skrzetuskému, 
„abych ti nabídl své služby. Jan Zagłoba erbu Wczele, což každý 
může snadno poznati, byť i po této díře, kterou mi způsobila v čele 
kulka lupičů, když jsem učinil slib, že půjdu do Svaté Země za hříchy 
mládí.“

„Dej pokoj, vzácný pane!“ řekl Začvilichovskij, „řekl jsi přece zase 
jindy, že ti ji vyrazili džbánkem v Radomi.“

„Kulka lupičů, na mou duši! V Radomi bylo zase něco jiného.“
„Slíbil jsi, vzácný pane, že půjdeš do Svaté Země, možná, ale v ní 

jsi nebyl, to je jisto.“



… otevřel a vyhodil podstarostu na ulici.
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„Nebyl, protože se mi dostalo mučednické palmy již v Galatě. 
Lhu-li, jsem ničema, ne šlechtic.“

„A přece lžeš a jen lžeš!“
„Jsem šelma, která nedoslýchá. Na tvé zdraví, pane náměstníku!“
Zatím přicházeli také jiní, uzavírajíce s panem Skrzetuským 

známost a projevujíce mu svou oddanost, neboť neměli vůbec Cza-
plińského v lásce a byli rádi, že ho taková potkala mrzutost. Je s po-
divem a dnes těžko pochopitelno, že jak všecka šlechta v okolním 
území Čirigina, tak i menší majitelé slobod, pachtýři hospodářských 
usedlostí, ano i z čeledi Koniecpolských, všichni, vědouce, jako bývá 
obyčejně v sousedství, o roztržkách Czaplińského s Chmielnickým, 
byli na straně tohoto. Mělť Chmielnicki slávu znamenitého vojáka, 
jenž si nemalých získal zásluh v různých bojích. Vědělo se též, že 
sám král s ním byl za dobré a vysoce si vážil jeho mínění, na celou 
příhodu hledělo se pak pouze jako na obyčejnou srážku šlechtice se 
šlechticem, jakýchžto srážek se počítalo na tisíce, zejména v zemích 
rusínských. Přidávali se tudíž na stranu toho, kdo si dovedl zjednati 
více přízně, netušíce, že by z toho mohly vzejíti takové strašlivé ná-
sledky. Teprve později zahořela srdce nenávistí ke Chmielnickému, 
ale srdce šlechty stejně jako duchovenstva obého vyznání.

Přistupovali tudíž k panu Skrzetuskému s kvartami, řkouce: 
„Pij, pane bratře! Zavdej si se mnou! – Ať žijí Wiśniowečtí! Tak 

mlád a již náměstníkem u knížete! Vivat kníže Jeremi, hetman nad 
hetmany! S knížetem Jeremim půjdeme třeba kraj světa! – Na Turky 
i Tatary! – Do Stambulu! Ať žije milostivě nám panující Vladislav IV.!“ 

Nejhlasitěji pak křičel pan Zagłoba, který samojediný byl hotov 
překonati celý regiment pitím i povídáním.

„Vzácní pánové!“ řval, až řinčely tabule v okenicích. „Obeslal 
jsem již vznešeného sultána do města za násilí, kterého se na mně 
dopustil v Galatě.“

„Nepovídej přece, vzácný pane, každé hlouposti, sice se ti ústa 
roztřepí!“
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„Jakže, vzácní pánové? ‚Quatuor articuli judicii castrensis: stu-
prum, incendium, latrocinium et vis armata, alienis aedibus illata‘ – 
což nebyla to právě vis armata?“

„Jsi vřeštivý tetřev, vzácný pane.“
„A kdybych měl jíti až k tribunálu!“
„Ustaň přece, pane…“
„A dosáhnu kondemnace a prohlásím jej bezectným, pak bude 

vojna, ale ne již s infamem.“
„Na vaše zdraví, vzácní pánové!“
Nicméně někteří se smáli a s nimi pan Skrzetuski, neboť měl již 

trochu v hlavě, šlechtic pak tokal dále, vskutku jako tetřev, který se 
opájí vlastním hlasem. Na štěstí byl jeho diskurz přerušen jiným 
šlechticem, který přistoupiv, zatáhl jej za rukáv a řekl zpěvným, 
litevským přízvukem:

„Seznamiž, vzácný a urozený pane Zagłobo, také mne s panem 
náměstníkem Skrzetuským… seznamiž!“

„Ale zajisté, zajisté! Vzácný pane náměstníku, zde jest pan Pow-
sinoga.“

„Podbipięta,“ opravil šlechtic.
„To je všecko jedno! Erbu Zerwipludry…“
„Zerwikaptur,“ opravil šlechtic.
„Všecko jedno. Z Psichkiszek.“
„Z Misikiszek,“ opravil šlechtic.
„To je všecko jedno. Nescio, co by mně bylo milejší, jestli myší 

střeva nebo psí. Ale tolik je jisto, že bych nechtěl bydliti v žádných, 
protože ani uvelebit se tam není snadno a vycházeti odtamtud je 
neslušné. Vzácný pane!“ pokračoval ke Skrzetuskému, ukazuje na 
Litvína: „Hle, již týden popíjím víno za peníze tohoto šlechtice, který 
má meč za pasem stejně těžký jako sáček a sáček stejně těžký jako 
důmysl. Ale pil-li jsem kdy víno za peníze většího podivína, pak si 
dovolím říci, že jsem takový ťulpas, jako je ten, co mi víno kupuje.“

„Ten ho ťal do živého!“ volala šlechta, smějíc se.
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Ale Litvín se nehněval, jen pokyvoval rukou, vlídně se usmíval 
a opakoval:

„Eh, kdybys dal pokoj, vzácný pane… ošklivo to poslouchat!“
Pan Skrzetuski prohlížel si zvědavě tu novou figuru, která vskutku 

zasluhovala názvu podivína. Byl to především muž vzrůstu tak vy-
sokého, že hlavou sahal téměř ke stropu a kromobyčejná hubenost 
činila jej ještě vyšším. Jeho široká ramena a žilnatý krk prozrazovaly 
nevšední sílu, ale byl samá kost a kůže. Břicho měl tak vpadlé pod 
hrudí, že by lze bylo pokládati jej za hladomora, neboť byl oblečen 
bohatě, do šedého, opásaného krátkého kabátce świebodzinského 
sukna s úzkými rukávy, s vysokými švédskými škorněmi, kterých se 
na Litvě začínalo užívati. Široký a důkladně vycpaný losí pás, nemaje 
se za co uchytiti, spadal mu až na kyčle a k pásu byl zavěšen křižácký 
meč, tak dlouhý, že tomuto obrovskému muži sahal bezmála pod paží.

Ale kdo by se zalekl meče, brzy by se upokojil, pohlédnuv na 
tvář jeho majitele. Byla to tvář hubená, stejně jako celá osoba, zdo-
bená dvěma spadajícími obočími a dvojicí stejně svěšených knírů 
konopné barvy, ale tak dobrácká, tak upřímná jako u dítěte. Tyto 
svěšené kníry a obočí dodávaly jí výrazu ustaraného, smutného 
a směšného zároveň. Vypadal jako člověk, z něhož si lidé tropí 
šašky, ale panu Skrzetuskému se zalíbil na první pohled za onu 
upřímnost tváře a dokonalou výzbroj vojenskou.

„Vzácný pane náměstníku,“ řekl, „tys tedy u knížete pána Wiś-
niowieckého?“

„Tak jest.“
Litvín složil ruce jako k modlitbě a zvedl oči.
„Ach, jaký to veliký válečník! Jaký to rytíř! Jaký to vůdce!“
„Dej, Bože, říši polské takových co nejvíce!“
„Vskutku, vskutku! A nebylo by možno vstoupiti k němu do slu-

žeb?“
„Bude míti z tebe radost, vzácný pane.“
Tu se pan Zagłoba vmísil do hovoru:
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„Kníže bude míti dva rožně do kuchyně: jeden z tebe, vzácný 
pane, druhý z tvého meče, nebo tě najme za kata, nebo poručí, aby 
na tobě věšeli lupiče, nebo bude tebou měřiti sukno pro stejnokroje. 
Fí, že se nestydíš, pane, jsa člověkem a katolíkem, býti tak dlouhý 
jako serpens nebo jako pohanské kopí!“

„Ošklivo to poslouchat!“ řekl trpělivě Litvín.
„Jakou máš hodnost, vzácný pane?“ tázal se pan Skrzetuski. 

„Když jsi totiž mluvil, pan Zagłoba si tě tak dobíral, že – promiň – 
nemohl jsem ničemu rozuměti.“

„Podbipięta.“
„Powsinoga.“
„Zerwikaptur z Myszykiszek.“
„Tu máš, čerte, kropáč! Piju jeho víno, ale ať jsem ťulpas, nejsou-

li to pohanská jména.“
„Dávno jsi z Litvy, vzácný pane?“ tázal se náměstník.
„Hle, již dvě neděle jsem v Čigirině. Zvěděv od pana Začvili-

chovského, že tudy potáhneš, vzácný pane, čekám, abych pod tvojí 
záštitou přednesl knížeti své prosby.“

„Pověz mi, vzácný pane, prosím, neboť jsem dychtiv, proč vlastně 
nosíš v podpaží takový katovský meč?“

„To není katovský, vzácný pane náměstníku, nýbrž křižácký, 
a nosím jej, protože byl ukořistěn a je dávno v rodě. Již u Chojnic 
sloužil v rukou litevských – proto jej nosím.“

„Ale toť strašlivý nástroj a jistě že je hrozně těžký – leda do obou 
rukou?“

„Lze vzíti jej do obou, lze i do jedné.“
„Ukaž přece, vzácný pane!“
Litvín meč vytasil a podal, ale panu Skrzetuskému ruka rázem 

sklesla. Ani výpad učiniti ani k sečné ráně se rozpřáhnouti volně 
nemohl. S oběma rukama ještě to svedl, ale ještě to šlo ztěžka. Pan 
Skrzetuski se proto poněkud zastyděl a obrátiv se k přítomným, 
řekl:
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„Nuže, vzácní pánové, kdo s ním udělá kříž?“
„Zkoušeli jsme to již,“ odvětilo několik hlasů. „Jediný pan komisař 

Začvilichovskij jej unese, ale kříže neudělá ani on.“
„Nuže, a ty, vzácný pane?“ tázal se Skrzetuski, obraceje se k Lit-

vínovi.
Šlechtic zvedl meč jako třtinu a rozpřáhl se s ním několikráte za 

sebou s největší lehkostí, až to vzduchem zasvištělo a vítr zavanul 
po tvářích.

„Aby ti Bůh požehnal, vzácný pane!“ zvolal Skrzetuski. „Máš 
službu u knížete pána zajištěnu!“

„Bůh vidí, že po ní toužím, neboť meč mi v ní nezrezaví.“
„Ale zato chytrost docela,“ řekl pan Zagłoba, „protože jí nedove-

deš stejně takto vládnouti, vzácný pane.“
Začvilichovskij vstal, a oba, on i náměstník, chystali se k od-

chodu, když tu pojednou vstoupil do jizby člověk, bílý jako holub, 
a zpozorovav Začvilichovského, řekl:

„Vzácný pane korouhevní a komisaři, jdu sem za vámi zúmyslně!“
Byl to Barabaš, plukovník čerkaský.
„Nuže pojď, vzácný pane, ke mně do vojenského příbytku,“ řekl 

Začvilichovskij. „Zde to víno stoupá do hlavy již tak, že ani světa 
neviděti.“

Vyšli spolu a s nimi Skrzetuski. Hned za prahem tázal se Ba-
rabaš:

„Není zpráv o Chmielnickém?“
„Jsou. Uprchl na Síč. Zde tento důstojník setkal se s ním včera 

na stepi.“
„Tedy nejel po vodě? Rychle jsem vypravil posla do Kudaku, aby 

ho lapili; však tomu-li tak, je to zbytečno.“
To praviv, Barabaš zakryl rukama oči a jal se opakovati:
„Ej! Spasi Chryste! Spasi Chryste!“
„Čeho se děsíš, vzácný pane?“
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„Víš-li, vzácný pane, co mi uzmul zradou? Víš-li, co to znamená 
publikovati v Síči takové dokumenty? Spasi Chryste! Nevypoví-li 
král války bisurmanovi, pak jiskra do prachu…“

„Předpovídáš rebelii, vzácný pane?“
„Nepředpovídám, protože ji vidím, a Chmielnicki je lepší nežli 

Nalevajko i Loboda.“
„A kdo ho bude následovati?“
„Kdo? Záporožci, regestroví, měšťané, selský lid, futorníci – hle, 

takoví!“
Tu pan Barabaš ukázal na rynk i lidi, kteří se po něm hemžili. Celý 

rynk byl přeplněn velikými, šedými voly, hnanými ke Korsunu za voj-
skem, a s voly táhl četný lid pastýřský, tak zvaní čabanové, kteří celý 
život trávili na stepích a pustinách – lidé zcela divocí, nevyznávající 
žádného náboženství – religionisnullius, jak pravil vojevoda Kisjel. 
Zahlédl jsi mezi nimi postavy, podobnější spíše lupičům než pas-
týřům, sveřepé, strašné, jež byly pokryty cáry různých obleků. Větši-
na jich byla oděna v beraní kožichy nebo v nevydělané kůže, srstí 
navrch, vpředu rozpjaté a ukazující, přes to, že byla zima, nahá prsa, 
ožehnutá stepními větry. Každý byl ozbrojen, ale nejrůznější zbraní: 
jedni měli luky a toulce na zádech, někteří pušky nebo kozácky tak 
zvané „piščele“, jiní tatarské šavle, jiní kosy nebo konečně pouze tyče 
s koňskou čelistí, na konci přivázanou. Mezi nimi se províjeli nemé-
ně divocí, byť lépe ozbrojení Nizoví, vezoucí do tábora na prodej 
sušenou rybu, zvěřinu a beraní tuk; dále čumáci se solí, stepní a lesní 
včelaři, dále voskáři s medem, lesní osadníci se smolou a dehtem; 
dále sedláci s přípřeží, kozáci regestroví, Tataři z Bialogrodu a bůh 
ví kdo – tuláci – „siromachy“ z konce světa. Po celém městě bylo 
plno opilců, neboť v Čigirině bylo nutno přenocovati a tak se hýřilo 
před nocí. Na rynku zakládána ohniště, tu a tam hořel soudek se 
smolou. Odevšad přicházel hluk a řev. Pronikavý hlas tatarských 
píšťalek mísil se s rykem dobytka a s mírnějšími zvuky lyr, za jejichž 
doprovodu zpívali slepci oblíbenou tenkráte píseň:
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„Sokole jasnyj, 
Brate mij ridnyj, 
Ty vysoko letaješ, 
Ty daleko vidaješ.“

A vedle toho se ozývaly divoké výkřiky: „hu! ha! – hu! ha!“ kozáků, 
tančících na rynku trepaka, namazaných dehtem a úplně zpitých. To 
vše dohromady bylo divoké a zběsilé. Začvilichovskému stačil jedi-
ný pohled, aby se přesvědčil, že Barabaš měl pravdu, že sebe menší 
závan mohl uvésti v zuřivost tyto nespořádané živly, náchylné k lou-
pežení a uvyklé boji, jichž bylo plno po celé Ukrajině. A za těmito 
davy stála ještě Síč, stálo Záporoží, od nedávna porobené a v kázeň 
po Máslovém Stavu sevřené, ale netrpělivě hryzoucí uzdu, pamět-
livo dávných výsad, nenávidějící komisary a tvořící zorganizovanou 
sílu. Tato síla měla přece za sebou sympatie nesmírných spoust 
selského lidu méně trpělivého než v jiných krajích polské říše, ne-
boť měl po boku Čertomlyk a na něm bezvládí, loupežení a zvůli. 
Pan korouhevní proto, ač sám Rusín a horlivý východního vyznání 
přívrženec, smutně se zadumal.

Jako starý člověk dobře pamatoval časů Nalevajkových, Lo-
bodových, Krępského, znal ukrajinské lupičstvo lépe než kdokoli 
v Malorusku a znaje při tom Chmielnického, věděl, že ten stojí za 
dvacet Lobodů a Nalevajků. Chápal tedy všecko nebezpečí jeho 
útěku na Síč, zejména s královskými listinami, o nichž pan Barabaš 
pověděl, že byly plny slibů kozákům a podněcovaly je ke vzpouře.

„Vzácný pane plukovníku čerkaský,“ řekl k Barabaši, „měl bys jeti 
na Síč, uvésti vliv Chmielnického na pravou míru a pracovati o mír, 
pracovati o mír!“

„Vzácný pane korouhevní!“ odvětil Barabaš. „Povím ti jen tolik, 
že při samé zvěsti o útěku Chmielnického s papíry pustila se také 
dnešní noci za ním na Síč polovina mých čerkaských lidí. Mé doby 
jsou již ty tam – mně mohyla a ne bulava!“
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Vskutku, Barabaš byl dobrý voják, ale člověk starý a beze vlivu.
Zatím došli do příbytku Začvilichovského; starý korouhevní 

nabyl již poněkud klidnější mysli, vlastní jeho holubí duši, a když 
zasedli nad číší medoviny, řekl čileji:

„To vše je maličkost, jestliže, jak se povídá, válka s bisurmanem 
praeparatur, a nejspíše že tomu tak jest, neboť, ačkoli si polská říše 
války nepřeje a nemálo již králi otrávily sněmy krev, král přece jen 
může státi na svém. Všechen ten oheň bude lze obrátiti proti Tur-
kovi, a buď tomu jakkoli, máme ještě hodně pokdy. Já sám pojedu ke 
krakovskému pánovi a věc mu vyložím a požádám ho, by se k nám 
s vojskem přimkl co nejblíže. Pořídím-li něco, nevím, neboť, ač je 
to pán statečný a válečník zkušený, přece jen hrozně spoléhá na své 
mínění a své vojsko. Vzácný pane plukovníku čerkaský, drž kozáky 
na uzdě – a ty, vzácný pane náměstníku, upozorni po příchodu do 
Lubnů knížete, aby věnoval Síči bdělost. Byť měli co začíti – repeto: 
máme kdy. Na Síči je teď lidí nemnoho: rozešli se za rybou a za zvěří 
a sedí ve vsích po celé Ukrajině. Nežli se stáhnou, uteče v Dněpru 
mnoho vody. Mimo to jest knížecí jméno strašné a až zvědí, že má 
oči obráceny na Čertomlyk, budou snad pěkně zticha.“

„Jsem připraven vyraziti z Čigirina třebas i ve dvou dnech,“ řekl 
náměstník.

„Nuže, dobrá! Dva, tři dni nic neznamenají. Ty, vzácný pane 
čerkaský, rychle vyšli zvláštní posly se zprávou, jak se věci mají, 
ke korunnímu panu korouhevnímu a ke knížeti Dominikovi. Ale, 
vzácný pane, ty již spíš, jak pozoruji?“

Vskutku, Barabaš složil ruce na břicho a tvrdě si zdříml; za chvíli 
dokonce začal chrápati. Starý plukovník, když nejedl a nepil, ale 
jídlo i pití měl nade všecko rád, tedy spal.

„Hleď, vzácný pane,“ tiše řekl k náměstníkovi Začvilichovskij, 
„a takovýmhle starcem chtěli by varšavští státníci udržeti kozáky na 
uzdě. Bůh s nimi! Důvěřovali také samému Chmielnickému, s nímž 
kancléř měl nějaké jednání a který dle všeho důvěru trpce zklame.“
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Náměstník si vzdychl na znamení účasti. Barabaš pak silněji 
zachrápal, načež zamumlal ve snách:

„Spasi Chryste! Spasi Chryste!“
„Kdy myslíš, vzácný pane, že z Čigirina vyrazíš?“ tázal se ko-

rouhevní.
„Je nutno, abych popřál asi dva dny Czaplińskému, který jistě 

bude chtíti pomstíti se za nehodu, jaká ho potkala.“
„Neučiní toho. Byl by již dříve poslal na tebe své pochopy, vzácný 

pane, kdybys nenosil knížecích barev – ale s knížetem se znesvářiti 
je strašno, třebas i pro služebníka Koniecpolských.“

„Oznámím jemu, že čekám, a ve dvou nebo ve třech dnech vy-
razím. Zaskočení se rovněž nebojím, neboť mám po boku šavli 
a hlouček lidí.“

To praviv, náměstník se rozloučil se starým korouhevním a odešel.
Nad městem svítila tak jasná záře od naložených hranic na rynku, 

že bys byl řekl, že celý Čigirin hoří, a vřava i křik ještě zmohutněly 
s blížící se nocí. Židé nehnuli se vůbec na krok ze svých příbytků. 
V jednom koutě řvaly davy čabanů posupné stepní písně. Divocí 
Záporožci tančili kolem ohnišť, vyhazujíce do výše čepice, střílejíce 
z „piščelí“ a popíjejíce po kvartách pálenku. Tu a tam strhla se občas 
rvačka, kterou starostovi lidé tišili. Náměstník musil si raziti cestu 
rukojetí šavle a naslouchaje tomuto řevu a šumu kozáckému, myslil 
si chvílemi, že to již rebelie tak promlouvá. Také se mu zdálo, že 
vidí hrozivé pohledy a slyší tiché, na něho obrácené kletby. V uších 
mu ještě zněla slova Barabašova: „Spasi Chryste, spasi Chryste!“ – 
a srdce mu živěji bušilo.

A zatím řádili ve městě čabanové stále hlučněji sborovými zpěvy 
a Záporožci pálili z pušek a ztápěli se v kořalce.

Střelba a divoké „u-ha! u-ha!“ dolétaly ke sluchu náměstníkovu 
i tehdy, když se již položil ve svém příbytku ke spaní.
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III

O několik dní později pohybovala se čile družina našeho náměstníka 
směrem k Lubnům. Přepravivše se přes Dněpr, táhli širokou stepní 
cestou, která spojovala Čigirin s Lubny, vedouc na Žuky, Semi-Mogi-
ly i Chorol. Druhá takováto silnice vedla z hlavního města knížecího 
do Kijeva. Za dávnějších časů, před bitvou hetmana Žółkiewského 
u Solonice, nebylo těchto cest vůbec. Do Kijeva se jelo z Lubnů po 
stepi a pralesem; do Čigirina byla cesta vodní – zpět pak se jezdívalo 
na Chorol. Vůbec pak bylo toto naddněprské území – stará země 
polowiecká – pustinou, něco málo více osídlenou než Divoká pole, 
Tatary často navštěvovanou, záporožským vatahám otevřenou.

Nad břehy Suly šuměly ohromné, lidskou nohou skoro nedotčené 
lesy – místy po zapadlých březích Suly, Rudé, Šleporodu, Korovaje, 
Oržavce, Psjola a jiných větších i menších řek a přítoků tvořily 
se močály, částečně zarostlé houštinami keřů a borů, částečně 
pokryté v podobě lučin. V těchto borech a bahništích nacházela 
snadný úkryt zvěř všelikého druhu; v nejhlubším lesním přítmí žila 
nesmírná spousta bradatých turů, medvědů a divokých kanců a ve-
dle nich četné, hnědé smečky vlků, rysů, kun, stáda srn a krásných 
sajek; v bahništích a říčních ramenech zakládali bobři své brlohy, 
o kterýchžto bobrech kolovaly pověsti na Záporoží, že jsou mezi 
nimi století starci, starobou bílí jako sníh.

Na vysokých, suchých stepích proháněla se stáda divokých koní 
huňatých hlav a krvavých očí. Řeky se hemžily rybou a vodním 
ptactvem. Byla to podivná země, napolo spící, ale nesoucí sledy 
dávnějšího života lidského. Všude bylo plno spálenišť po nějakých 
odvěkých městech; Lubny i Chorol samy se pozvedly s takových 
spálenišť; všude bylo plno mohyl, novějších i starších, porostlých 
již borem. A zde jako na Divokých polích vstávali za nocí duchové 
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i upíři, a staří Záporožci si vyprávěli u ohnišť divy o tom, co se 
druhdy dálo v oněch lesních hlubinách, z nichž dolétalo vytí bůh ví 
jakých zvířat, skřeky pololidské, polozvířecí, strašná vřava jako při 
bitvách nebo honech. Pod vodami hlaholily zvony potopených měst. 
Země byla málo hostiná a málo přístupná, místy příliš rozměklá, 
místy trpící nedostatkem vod, spálená, suchá, ale pro obývání ne-
bezpečná, neboť osadníky, jakmile se jaks taks usadili a zařídili, 
potřely tatarské vpády. Navštěvovali ji často pouze Záporožci pro 
bobří chvosty, pro zvěř a ryby, neboť za doby míru rozlézala se 
většina Nizových ze Síče na lovy neboli – jak se říkalo – za „průmys-
lem“ po všech řekách, roklinách, lesích i hvozdech, řádíc na místech, 
o jejichž existenci málokdo věděl.

Nicméně i usedlý život pokoušel se připoutati se k těmto zemím 
jako rostlina, která se pokouší uchytiti se půdy kořínky, kde může, 
a přes tu chvíli vytržena, vyrůstá, kde může.

Na pustinách vznikala města, sídla, osady, slobody a futory. 
Země byla místy žírná a vábila svobodou. Ale život vzkvetl teprve 
tehdy, když tyto země přešly do rukou knížat Wiśniowieckých. 
Kníže Michal, oženiv se s Mohylankou, začal pečlivěji pořádati 
své zadněprské panství; stahoval sem lidi, osazoval pustá místa, 
zabezpečoval svobodu do třiceti let, budoval monastýry a zaváděl 
svá knížecí práva. Dokonce osadník, jenž se přimkl k těmto zemím 
bůh ví kdy a měl za to, že sedí na vlastní půdě, milerád sestupoval 
k úloze knížecího pachtýře, kdyžtě za to pachtovné dostávalo se 
mu mocné záštity knížecí, která ho chránila před Tatary a před 
horšími mnohdy nežli Tataři – před Nizovými. Ale opravdový život 
vykvetl teprve pod železnou rukou mladého knížete Jeremiho. 
Hned za Čigirinem se začínalo jeho panství a končilo se až tam 
daleko pod Konotopem a Romny. Netvořilo veškerého knížecího 
majetku, neboť počínaje vojevodstvím sandoměřským, jeho země 
ležely ve vojevodstvích volyňském, ruském a kijevském, ale panství 
naddněprské bylo vítězi u Putyvla okem v hlavě.
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Tatar dlouho číhal nad Orlem, nad Vorsklou a větřil jako vlk, 
než se opovážil popohnati koně na sever; Nizoví se nepokoušeli 
o srážku. Místní nepokojné vatahy daly se do služeb. Divoký a lou-
peživý lid, žijící dříve násilnostmi a přepadáváním, nyní sevřen 
v tuhou kázeň, zabíral „polanky“ na pomezí a leže na hranicích 
panství jako hafan na řetězu, cenil zuby proti nájezdcům.

Tedy vzkvetlo a zarojilo se vše. Vybudovány cesty na stopách 
bývalých silnic, řeky sevřeny do hrází, které stavěl otrok Tatar nebo 
Nizovec, dopadený se zbraní v ruce při loupežení. Tam, kde druh-
dy vítr divoce skučel za nocí ve stepní trávě a vyli vlci i skuhrali 
vodníci, nyní klapaly mlýny. Přes čtyři sta kol, nepočítaje hustě 
rozptýlené větrníky, mlelo obilí na samém Zádněpří. Čtyřicet tisíc 
pachtýřů skládalo pachtovné do knížecích pokladen, lesy se zarojily 
pasekami, na pomezí vznikaly vesnice stále nové, futory, slobody. 
Na stepích vedle spoust divokých koní pásla se celá stáda domá-
cího dobytka i domácích koní. Nepřehledný, jednotvárný vzhled 
borů i stepí zpestřil se kouřem z chatrčí, pozlacenými věžemi 
pravoslavných kostelů a katolických chrámů – pustina se proměnila 
v krajinu dosti lidnatou.

Klusal tedy pan náměstník Skrzetuski vesele, nepospíchaje, že to 
byla jaksi jeho země, maje zabezpečeno cestou všecko pohodlí. Bylo 
to teprve začátkem ledna roku čtyřicátého osmého, ale podivná, 
výjimečná zima nijak se nedávala poznati. Ve vzduchu vonělo jaro; 
půda změkla a prosvítala vodou zátop; na polích se zelenal ozim 
a slunce hřálo tak silně, že na cestách o poledni pražily kožichy na 
hřbetě jako za léta.

Náměstníkův průvod značně zesílil, neboť v Čigirině se k němu 
přidružilo valašské poselstvo, které hospodar vyslal do Lubnů 
v osobě pana Rozvana Ursuho. Při poselstvu bylo několik karalašů 
eskorty a povozy s čeledí. Mimo to klusal s náměstníkem náš zná-
mý, pan Longinus Podbipięta erbu Zerwikaptur, se svým dlouhým 
mečem pod paží, s několika lidmi ze služební čeledi.
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Slunce, rozkošná pohoda a vůně blížícího se jara opájely srdce 
veselostí, a náměstník byl tím veselejší, že se vracel z dlouhé cesty 
pod knížecí střechu, která byla spolu jeho střechou, vracel se, vyří-
div věc jak náleží, tudíž i jist vlídným přijetím.

Ale jeho veselost měla i jiné příčiny.
Kromě přízně knížete, kterého náměstník miloval z té duše, 

očekávaly ho v Lubnech ještě černé oči, tak sladké jako med.
Oči ty náležely Anuši Borzobohaté-Krasieńské, panně usedlici 

kněžny Griseldy, nejkrásnější dívce z celého fraucimoru, veliké ko-
ketce, za kterou se bláznili všichni v Lubnech, ona však za nikým. 
U kněžny Griseldy byl mores veliký a přísnost obyčejů nepoměrná, 
což však nebylo na překážku mladým, aby se na sebe dívali záři-
výma očima a vzdychali. Pan Skrzetuski tedy vysílal své vzdechy 
k černým očím stejně jako ostatní a stávalo-li se, že osaměl ve svém 
příbytku, brával do rukou loutnu a zpíval:

„Tys poklad nad poklady!“

nebo také:

„Jak tatarská horda 
jímáš v jasyr corda.“

Ale že to byl člověk veselý a k tomu voják do svého povolání 
z míry zamilovaný, nepřipouštěl si to příliš k srdci, že se Anuše 
usmívala na něho zrovna tak jako na pana Bychowce od korouhve 
valašské, jako na pana Wurcla od dělostřelectva, jako na pana Woło-
dyjowského od dragounů, ba i na pana Baranowského od husarstva, 
ačkoli tento byl již důkladně prošedivělý a pošišlával, maje patro 
v ústech roztříštěno kulí z pušky. Náš náměstník se již dokonce 
jednou bil na šavle s panem Wołodyjowským k vůli Anuši, ale když 
bylo nutno seděti v Lubnech příliš dlouho bez jakékoli výpravy 
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proti Tatarům, pak i při Anuši býval mu dlouhý čas a když nastala 
potřeba táhnouti – táhl rád, bez lítosti, beze vzpomínek.

Proto také se radostně vítal. Nuže, právě nyní, vraceje se z Kry-
mu, když věc zdárně byl provedl, vesele si prozpěvoval a chlubil se 
koněm, jeda vedle pana Longina, jenž sedě na ohromné livonské 
klisně, byl sklíčen a smuten jako obyčejně. Vozy poselstva, karalaši, 
eskorta zůstali hodně za nimi.

„Vzácný pan posel leží na voze jako kus dřeva a ustavičně spí,“ 
řekl náměstník. „Napovídal se mi zázraků o svém Valašsku, až ustal. 
Naslouchal jsem také s dychtivostí. Jen co je pravda! Je to bohatý 
kraj, podnebí znamenité, zlata, vína, bakalií a skotu hojnost. Po-
myslil jsem si, že se náš kníže zrodil z Mohylanky a že má také plné 
právo k hospodarskému trůnu jako kdo jiný, kterýchžto práv přece 
kníže Michal nabyl. Není to novina pro naše ‚panáčky‘, to Valašsko. 
Pobíjeli tam již i Turky i Tatary i Valachy i Sedmihradské…“

„Ale lid je tam měkčí nežli u nás, o čemž mi i pan Zagłoba v Čigi-
rině vyprávěl,“ řekl pan Longinus, „a kdybych mu nevěřil, pak lze 
nalézti potvrzení této pravdy v modlitebních knížkách.“

„Cože, v knížkách?“
„Já sám mám takovou a mohu ti ji ukázati, vzácný pane, neboť ji 

stále nosím u sebe.“
To praviv, odepjal řemení u sedla a vyňav nevelikou knížečku, 

pečlivě vázanou do teletiny, napřed ji zbožně políbil, pak obrátiv 
několik listů, řekl:

„Čti, vzácný pane!“
Pan Skrzetuski začal:
„‚Pod ochranou Tvou utíkáme se, Svatá boží Rodičko…‘ Kde tu co 

jest o Valaších? Co to mluvíš, vzácný pane? – Toť antifona!“
„Čti dále, vzácný pane!“
„… Abychom hodni byli učiněni zaslíbení Kristových. Amen.‘“
„Nuže, a teď otázka…“
Skrzetuski četl:
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„‚Otázka: Proč se valašská jízda jmenuje lehkou? Odpověď: 
Protože lehce utíká. Amen.‘ – Hm! To je pravda! Než v této knížce 
podivná jest látky směs.“

„Protože je to kniha vojenská, kde vedle modliteb jsou přidá-
ny různé instructiones militares, z nichž se poučíš, vzácný pane, 
o všechněch národnostech, která je z nich vzácnější, která nepatrná; 
co pak se týče Valachů, vychází najevo, že zbabělá to sběř a k tomu 
zrádcové velicí.“

„Že zrádcové, toť jisto, protože jde to najevo i z příhod knížete 
Michala. Jen co je pravda, i já jsem slyšel, že je to voják od přiro-
zenosti nijak zvláštní. Má totiž jasný kníže pán valašskou korouhev 
z míry znamenitou, ve které vůdcem jest pan Bychowiec, ale stricte 
vzato, nevím, je-li v oné korouhvi valašské aspoň dvacet Valachů.“

„Co také soudíš, vzácný pane náměstníku, o tom: má kníže 
mnoho lidí ve zbrani?“

„Bude jich k osmi tisícům, nepočítaje v to kozáky, co stojí po 
polankách. A řekl mi Začvilichovskij, že teď se znova verbuje.“

„To snad Bůh dopřeje nějaké výpravy pod knížetem pánem?“
„Říká se, že se připravuje veliká vojna proti Turčínu a že sám král 

s veškerou mocí říše polské má vytáhnouti. Vím také, že jsou za-
drženy dary určené Tatarům, kteří se přece ze strachu neopovažují 
hnouti sebou na ozbrojenou výpravu. O tom jsem slyšel i na Krymu, 
kde věru proto mne přijali tak honeste, protože koluje pověst, že, až 
král s hetmany potáhne, má kníže na Krym udeřiti a Tatary poraziti 
na hlavu. Je pak jisto, že se s takovým úmyslem jinému nesvěří.“

Pan Longinus pozvedl ruce i oči.
„Dejž, milostivý Bože, dej takovou svatou vojnu pro slávu křes-

ťanstva i národa našeho, a mně hříšnému dopřej, abych v ní splnil 
svá vota, bych in luctu mohl býti potěšen nebo též smrt slávyplnou 
nalezl!“

„Tys tedy, vzácný pane, učinil slib pro případ vojny?“
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„Tak vzácnému šlechtici otevru všecka arcana duše, ačkoli 
mnoho bych musil povídati, nicméně když ochotně ucho nakláníš, 
vzácný pane, tedy incipiam. Víš, milosti, že se můj erb jmenuje 
Zerwikaptur, což má příčinu svou v tom, že když ještě u Grunwal-
du můj předek Stowejko Podbipięta spatřil tré rytířů v mnišských 
kápích, ani jedou v řadě, dojev až k nim, všem třem najednou hlavu 
uťal, o kterémžto slavném činu píší staré kroniky s velikou pro 
předka mého chválou…“

„Neměl předek lehčí ruky než ty, vzácný pane, však také právem 
jej nazvali Zerwikapturem.“

„Jemu také král erb propůjčil a v něm jsou tři kozí hlavy na 
stříbrném poli, na památku oněch rytířů, protože tytéž hlavy byly 
vyobrazeny na jejich štítech. Tento erb spolu s tímto mečem zde 
odkázal můj předek, Stowejko Podbipięta, svým potomkům, uklá-
daje jim, aby se snažili zachovati splendor rodu i meče.“

„Jen co je pravda, ze znamenitého rodu pocházíš, vzácný pane!“
Zde pan Longinus začal žalostně vzdychati, a když se mu konečně 

poněkud ulevilo, takto pokračoval:
„Jsa tedy z rodu posledním, slíbil jsem v Trokách Nejsvětější 

Panně, že budu žíti v čistotě a nestanu dříve na svatebním koberci, 
dokud za slavným příkladem svého předka, Stowejka Podbipięty, 
neutnu tímže mečem tří hlav jednou ranou. Ó, milosrdný Bože, vi-
díš, že jsem učinil vše, co bylo v moci mé! Čistotu jsem uchoval do 
dnešního dne, horoucímu srdci mlčeti jsem poručil, boj vyhledával 
a válčil, ale štěstí jsem neměl…“

Náměstník se usmál pod vousy.
„A neuťal jsi tří hlav, vzácný pane?“
„Ach, nedošlo k tomu! Nebylo šťastné náhody! Po dvou to už 

nejednou se stalo, ale tři nikdy. Nepodařilo se učiniti výpad, a těžko 
prositi nepřátel, aby se postavili k sečné ráně, jak náleží. Bůh jediný 
vidí zármutek můj: síla v kostech i jmění u mne jest… ale adolescen-
tia prchá, dovršuji čtyřicet pět let, srdce touží po lásce, rod hyne, 
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ale ty tři hlavy ne a ne!… Takovým jsem já Zerwikapturem. Jsem 
posměchem pro lidi, jak správně říká pan Zagłoba, což vše trpělivě 
snáším a Pánu Ježíši obětuji.“

Litvín začal vzdychati nanovo, že až i jeho livonská klisna patrně 
ze soucitu ke svému pánovi jala se žalostně řičeti a frkati.

„Jen to mohu ti pověděti, vzácný pane,“ řekl náměstník, „že, nena-
jdeš-li příležitosti pod knížetem Jeremim, tedy snad nikdy.“

„Dejž to Bůh!“ odvětil pan Longinus. „Proto také jedu žádat 
o přízeň knížete pána.“

Další hovor přerušil jim neobvyklý lopot křídel. Jak bylo již ře-
čeno, netáhlo této zimy ptactvo za moře, řeky nezamrzaly, proto 
bylo zejména vodního ptactva nad bažinami všude hojnost. Právě 
v této chvíli přiblížil se náměstník s panem Longinem ke břehu 
Kahamliku, když jim náhle zašumělo nad hlavami celé hejno jeřábů, 
kteří táhli tak nízko, že bylo lze málem holí hoditi po nich. Hejno 
letělo s hrozným vřeskem a místo aby se sneslo do rákosí, zvedlo 
se neočekávaně do výše.

„Ženou se, jako by byli pronásledováni,“ řekl pan Skrzetuski.
„Však hle, vidíš, vzácný pane,“ řekl pan Longinus, ukazuje na 

bílého ptáka, jenž protínaje vzduch šikmým letem, snažil se vletěti 
pod hejno.

„Raroh, raroh! Brání jim, aby se snesli!“ volal náměstník. „Posel 
má rarohy! – Jistě je pustil.“

V té chvíli pan Rozvan Ursu dojel k nim tryskem na černém ana-
tolském džanetě, a za ním několik služebních karalašů.

„Pane náměstníku, zvu tě na zábavu,“ řekl.
„Je to tvůj raroh, urozený pane?“
„Tak jest, a z míry vzácný, uvidíš, pane…“
Klusali kupředu ve třech, a za nimi s obručí Valach sokolník, jenž, 

spočinuv zrakem na ptácích, křičel z plna hrdla, pobádaje raroha 
k boji.
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Statný pták donutil zatím hejno, aby se vzneslo výše, sám pak 
vzlétl bleskem ještě výše a utkvěl nad ním. Jeřábi se srazili v jeden 
ohromný vír, hučící křídly jako bouře. Hrozivé skřeky naplňovaly 
vzduch. Ptáci natahovali krky, nastavovali zobáky vzhůru jako kopí 
a vyčkávali útok.

Zatím raroh kroužil nad nimi. Brzy klesal, brzy se vznášel, jako 
by váhal vrhnouti se dolů, kde na jeho prsa čekalo sto ostrých zo-
báků. Jeho bílé peří, ozářené sluncem, lesklo se jako slunce samo 
na jasném blankytu nebe.

Náhle, místo aby se vrhl na hejno, zaletěl jako šíp do dálky a záhy 
zmizel za skupinami stromů a rákosí.

Skrzetuski první vyrazil za ním tryskem. Posel, sokolník i pan 
Longinus následovali jeho příkladu.

Vtom na zatáčce cesty zarazil náměstník koně, neboť nové 
a zvláštní divadlo bilo mu do očí. Uprostřed silnice ležela překocená 
koleska se zlámanou nápravou. Vypřažené koně drželo dvé kozáč-
ků. Vozky tu vůbec nebylo, nepochybně odjel, aby sháněl pomoc. 
U kolesky stály dvě ženy, jedna oděná v liščí kožišinu a takovou též 
čapku s kulatým dýnkem, tváře přísné, mužské; druhou byla mladá 
dívka ztepilého vzrůstu, panských a z míry pravidelných tahů. Na 
rameni této mladé dámy klidně seděl raroh a rozestřev peří na 
prsou, hladil je zobákem.

Náměstník zarazil koně, až se kopyta zaryla do písku silnice, 
a zvedl ruku k čapce, jsa na rozpacích, nevěda, co má říci, vítati-li 
či dožadovati se raroha. Zmaten byl ještě také proto, že zpod kuní 
kápě hleděly na něho oči, jakých co živ neviděl, černé, sametové, 
ale uslzené, měňavé a ohnivé, před nimiž by oči Anuše Borzobohaté 
zhasly jako svíce před pochodněmi. Nad těmito očima rýsovalo se 
hedvábné, tmavé obočí dvěma jemnými oblouky, zardělá líčka roz-
kvetla jako nejkrásnější květ, za malinovými rty, poněkud otevřený-
mi, vykukovaly zoubky jako perly, zpod kápě splývaly bujné, černé 
vrkoče. 
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„Juno-li to ve vlastní osobě či jiný nějaký boží zjev?“ napadlo ná-
městníka, když viděl tento štíhlý vzrůst, bujné poprsí a toho bílého 
sokola na rameni. Stál tedy náš náměstník bez čapky a zahleděl 
se jako na zázračný obraz a jen oči mu zářily a za srdce jej cosi 
popadalo jako ruka. A již se chystal začíti řeč slovy: „Jsi-li bytostí 
smrtelnou, nikoli božstvem…“ – když v tom okamžiku dojel k nim 
posel i pan Longinus a s nimi sokolník s obručí. Což vidouc, bohyně 
nastavila rarohovi ruku, na kterou se tento ihned, seskočiv z ra-
mene, usadil, přestupuje z nohy na nohu. Náměstník, předcházeje 
sokolníka, chtěl ptáka sejmouti, když se náhle událo podivné omen. 
Raroh totiž, zůstaviv jednu nohu na ruce dívčině, druhou se zachytil 
o náměstníkovu dlaň a místo aby si přesedl, začal radostně křičeti 
a přitahovati tyto ruce k sobě tak mocně, že se musily navzájem 
dotknouti. Po náměstníkovi přeběhlo zatrnutí, raroh pak teprve 
tehdy se dal přenésti na obruč, když mu sokolník vložil kápi na 
hlavu. A vtom starší paní začala naříkati:

„Rytířové!“ pravila. „Ať jste kdokoli, neodpírejte pomoci ženám, 
které, zůstavše na cestě bez pomoci, samy nevědí, co počíti. Domů 
máme již ne dále jak tři míle, ale na kolesce praskly nápravy a snad 
budeme nuceny přenocovati v poli; vozku jsem poslala k synům, aby 
nám aspoň vůz poslali, ale než vozka dojede a vrátí se, bude tma a na 
této pusté pláni zůstati je příšerno, neboť jsou tu poblíž mohyly.“

Stará šlechtična mluvila rychle a hlasem tak drsným, že se ná-
městník až podivil, nicméně zdvořile odtušil:

„Nepřipouštěj si, vzácná paní, myšlenky, že bychom tebe i tvou, 
jak se zdá, dceru zůstavili bez pomoci. Jedeme do Lubnů, jsouce 
vojíny ve službě J. J. knížete Jeremiho, a dle všeho máme jednu ces-
tu, a byť i ne, milerádi odbočíme, jen když naše asistence nebude 
na obtíž. Co se pak povozů týče, nemám jich, ubírám se totiž se 
soudruhy po vojensku, pouze na koních, ale pan posel má vozy, 
i doufám, že jako úslužný kavalír ochotně je přenechá tobě, urozená 
paní, i dceři tvé k službám.“



„Ať jste kdokoli, neodpírejte pomoci ženám…“
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Posel nadzvedl sobolový kalpak, neboť znaje polskou řeč, poro-
zuměl, oč běží a ihned s půvabným komplimentem jako způsobný 
bojar vykročil kupředu, načež poručil sokolníkovi, aby odcválal pro 
povozy, které značně zůstaly pozadu. Po tu dobu hleděl náměstník 
na pannu, která jeho žhoucího zraku snésti nemohouc, sklopila oči 
k zemi, dáma pak s kozáckým obličejem takto pokračovala:

„Bůh vám zaplať za vaši pomoc, vzácní pánové! A protože je do 
Lubnů cesta ještě daleká, nezhrdnete mým a mých synů přístře-
ším, pod nímž vás rádi uvítáme. Jsme z Rozłogů-Siromachů, já jsem 
vdova po knížeti Kurcewiczovi-Bulyhovi a ta zde není má dcera, 
nýbrž dcera po starším Kurcewiczovi, bratru mého muže, jenž si-
rotu svou svěřil naší péči. Moji synové meškají nyní doma, já pak 
se vracím z Čerkaska, kde jsem se zaslíbila oltáři Svaté-Přečisté. 
Až na zpáteční cestě potkala nás, hle, tato nehoda a nebýti vaší 
dobrotivosti, vzácní pánové, byly bychom snad nuceny přenocovati 
na cestě.“

Kněžna byla by hovořila ještě déle, ale vtom se z dáli objevily 
vozy, přijíždějící klusem, uprostřed hloučku poslových karalašů 
a vojáků pana Skrzetuského.

„Tys tedy, urozená paní, vdovou po knížeti Vasilu Kurcewiczovi?“ 
tázal se náměstník.

„Nikoli!“ živě a jako s hněvem popírala kněžna. „Jsem vdova po 
Konstantinovi a ta zde jest Vasilova dcera, Helena,“ řekla, kynouc 
rukou na pannu.

„O knížeti Vasilovi se v Lubnech mnoho vypráví. Byl to veliký 
voják a nebožtíka knížete Michala důvěrník.“

„V Lubnech jsem nebyla,“ řekla s jakousi povýšeností Kurcewi-
czová, „aniž vím o jeho vojácích, na pozdější činy jeho pak netřeba 
vzpomínati, jelikož beztak všichni o nich vědí.“

Slyšíc to, kněžice Helena svěsila hlavu na prsa jako květ kosou 
podťatý, náměstník pak odvětil živě:
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„Nemluv tak, vzácná paní. Kníže Vasil, odsouzený skrze error 
spravedlnosti lidské ke ztrátě hrdla a statků, musil se zachrániti 
útěkem, ale později vyšla najevo jeho nevina, kteráž byla též pro-
mulgována a jemu jako čestnému muži vrácena sláva, a sláva musí 
býti tím větší, čím větší byla křivda.“

Kněžna pohlédla bystře na náměstníka, a na jejím nepříjemném, 
ostrém obličeji výrazně se zračil hněv. Ale pan Skrzetuski, ačkoli 
člověk mladý, měl v sobě tolik jakési rytířské vážnosti a pohled tak 
jasný, že se neopovážila stavěti se mu na odpor, zato však se obrátila 
ke kněžici Heleně:

„Tobě jako urozené panně se nesluší poslouchati to. Jdižiž tedy 
a dbej toho, aby tlumoky byly přeneseny z kolesky na vozy, do nichž 
s dovolením urozených pánů se posadíme.“

„Dovolíš, vzácná panno, abych ti pomohl,“ řekl náměstník.
Odešli oba ke kolesce, ale sotva stanuli proti sobě po obou 

stranách jejích dvířek, hedvábné třásně očí kněžice se zvedly a její 
zrak padl na tvář náměstníkovu jako jasný, teplý paprsek sluneční.

„Kterak ti mám děkovati, vzácný pane,“ řekla hlasem, který při-
padal náměstníkovi hudbou tak sladkou jako zvuky louten a fléten, 
„kterak mám děkovati, že ses zastal slávy mého otce i křivdy, která 
se na něm páše od nejbližších příbuzných.“

„Panno vzácná!“ odpověděl náměstník a cítil, že mu srdce jihne 
jako sníh na jaře. „Tak mi dopomáhej Bůh, že chci býti hotov za 
takový dík do ohně skočiti nebo všecku krev vycediti, ale protože 
jest ochota tak veliká, zásluha proto jest menší, pro kteroužto ma-
ličkost nesluší se mi, abych přijal díkučinného žoldu z tvých úst, 
panno vzácná.“

„Zhrdáš-li jím, urozený pane, pak jako chudá sirota nemohu jinak 
projeviti svoji vděčnost.“

„Nezhrdám jím,“ mluvil s rostoucí vášní náměstník, „ale toužím 
zasloužiti si tak velikého favoru dlouhou a věrnou službou a jen za to 
prosím, abys mne ráčila, panno vzácná, přijmouti do svých služeb.“
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Kněžice, slyšíc tato slova, zapálila se, upadla do rozpaků, pak 
náhle zbledla a zvedajíc ruce ke tváři, odtušila lítostivým hlasem:

„Taková služba mohla by ti přivoditi neštěstí, vzácný pane!“
Ale náměstník se nachýlil přes dvířka kolesky a takto mluvil 

potichu a vroucně:
„Přivodí, co Bůh dá, a třebas i bolest, přece však jsem hotov 

kleknouti u tvých nohou, panno vzácná, a prositi za službu.“
„Není možná, urozený rytíři, abys, jen mne spatřiv, tak velikou 

choval touhu po oné službě.“
„Sotva jsem tě spatřil, již jsem všecek u vytržení i vidím, že svo-

bodnému dosud vojínovi bude snad nutno proměniti se v otroka, 
ale taková, jak se zdá, jest vůle boží. Jeť láska jako šíp, jenž znena-
dání protkne hruď a já, hle, cítím jeho hrot, ač bych byl včera sám 
nevěřil, kdyby mi to někdo byl řekl.“

„Když jsi, vzácný pane, nevěřil včera, kterak mohu uvěřiti dnes 
já?“

„Čas tě o tom nejlépe přesvědčí, panno vzácná, a upřímnost 
nejen ve slovech, ale i ve tváři můžeš zhlédnouti, byť i hned.“

A opět se zvedly hedvábné clony očí kněžičiných, a její zrak se 
setkal s mužným a ušlechtilým obličejem mladého vojína a s pohle-
dem tak plným roztoužení, že tmavý ruměnec pokryl její tvář. Ale 
již neklopila zraku k zemi, a on chvíli pil slast jejích rozkošných očí. 
I hleděli na sebe jako dvě bytosti, které, setkavše se, byť i na silnici 
ve stepi, cítí, že si rázem vyvolily druh druha a že jejich duše začínají 
letěti k sobě jako dvé holubů.

Až jim tuto chvíli roztoužení přerušil ostrý hlas kněžny Konstan-
tinovy, volající po kněžici. Povozy dorazily. Karalaši začali na ně 
přenášeti zavazadla z kolesky a za chvíli bylo vše hotovo.

Pan Rozvan Ursu, vlídný bojar, přenechal oběma ženám vlastní 
kolesku – náměstník usedl na koně a cesta byla nastoupena.

Však se již i den chýlil k odpočinku. Rozlité vody Kahamliku záři-
ly zlatem od zapadajícího slunce a nachu červánků. Vysoko na nebi 
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utvořily se shluky lehkých obláčků, které červenajíce, postupně 
se posouvaly zvolna ku pokraji obzoru a jako znaveny putováním 
po nebi, chystaly se ke spaní někam do neznámé kolébky. Pan 
Skrzetuski klusal po boku kněžice, ale nezaměstnával jí hovorem, 
neboť tak s ní mluviti jako před chvílí nemohl teď, před cizími lidmi, 
a plytká slova nechtěla mu ven přes ústa. Cítil pouze v srdci blaho 
a ve hlavě mu cosi šumělo jako víno.

Celá karavana pohybovala se čile kupředu, ticho bylo přeru-
šováno ržáním koní nebo zazvoněním třmene o třmen. Pak se dali 
karalaši na zadních vozech do smutné valašské písně, ale záhy 
ustali, zato však se ozval nosový hlas páně Longinův, prozpěvující 
nábožně: 

„Já zajisté způsobila jsem na nebi, že vzchází jas neustávající 
a jako mlha pokryla jsem zemi veškeru.“ 

Zatím se setmělo. Hvězdičky se zakmitly na nebi a z vlhkých luk 
vyvstaly bílé závoje jako nekonečné moře.

Vjeli do lesa, ale sotva urazili několik honů, dal se tu slyšeti koň-
ský dusot, a patero jezdců se objevilo před karavanou. Byli to mladí 
kněžicové, kteří vozkou zpraveni o příhodě, jaká potkala matku, 
spěchali jí vstříc, vezouce s sebou vůz, tažený čtyřmi koňmi.

„Jste to vy, synkové?“ volala stará kněžna.
Jezdci se přiblížili k vozům.
„To jsme my, matko!“
„Buďte zdrávi! Díky těmto vzácným pánům nepotřebuji už po-

moci. Zde jsou moji synkové, které poroučím vaší přízni, vzácní 
pánové: Simeon, Jur, Ondřej a Mikuláš – a kdo je ten pátý?“ řekla – 
prohlížejíc si bedlivěji. „Hola! Vidí-li staré oči potmě, toť Bohun – 
že?“

Kněžice ucouvla náhle dovnitř kolesky.
„Czołem ti, kněžno, i tobě, kněžice Heleno!“ řekl pátý jezdec.
„Bohune!“ pravila stará. „Přibyl jsi od pluku, sokole? A s teor-

banem? Nuže, buď vítán, buď vítán! Hola, synkové! Pozvala jsem 
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již vzácné pány na nocleh do Rozlog, nyní pak se jim pokloňte i vy! 
Host do domu, Bůh do domu! Prokažte laskavost domu našemu, 
vzácní pánové.“

Bulyhové nadzvedli čapky.
„Pokorně vás zveme, urození pánové, ke svým nízkým prahům.“
„Již mi také slíbili, i jeho urozenost pan posel i vzácný pan ná-

městník. Přijmeme znamenité kavalíry, jenže nevím, bude-li jim, 
zvyklým na lahůdky u dvorů, chutnati naše chudá krmě.“

„Na vojenském chlebě, nikoli na dvorském, jsme my vychováni,“ 
řekl pan Skrzetuski.

A pan Rozvan Ursu dodal:
„Okusil jsem již pohostiný chléb v domech šlechtických i vím, že 

se mu ani dvorský nevyrovná.“
Vozy vyrazily vpřed, a stará kněžna pokračovala:
„Dávno již, dávno minuly pro nás lepší doby. Na Volyňsku i na 

Litvě jsou ještě Kurcewiczové, kteří mají své posádky a vedou 
panský život, ale ti nechtějí znáti chudších příbuzných, za což je 
Bůh ztrestej. My třeme bídu přímo kozáckou, kterou nám musíte 
prominouti, vzácní pánové, a s upřímným srdcem přijmouti to, co 
upřímně nabízíme. Já i patero synů sedíme na jedné vesnici a něko-
lika slobodách, a k tomu ještě o tuto vzácnou pannu jest nám se 
starati.“

Náměstník se podivil těmto slovům, neboť v Lubnech slyšel, že 
Rozlogy byly nemalým statkem šlechtickým, a za druhé, že patřily 
kdysi knížeti Vasilovi, otci Heleninu. Nezdálo se mu však místno 
ptáti se, jakým způsobem přešly do rukou Konstantina a jeho vdovy.

„Nuže, patero synů máš, vzácná paní?“ tázal se pan Rozvan Ursu.
„Měla jsem patero synů jako lvů,“ řekla kněžna, „ale nejstarší-

mu Vasilovi pohané vypálili v Bialogrodě pochodněmi oči, od čehož 
i rozum se mu zatemnil. Až mladí potáhnou na výpravu, zůstanu 
doma pouze já sama s ním a se vzácnou pannou, se kterou větší jest 
soužení než radost.“
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Opovržlivý tón, s jakým stará kněžna mluvila o své neteři, byl tak 
nápadný, že neušel pozornosti náměstníkově. Hruď mu zaburácela 
hněvem a div že ošklivě nezaklel, ale slova mu zemřela na rtech, 
když, pohlédnuv na kněžici, spatřil při svitu měsíce její oči, zalité 
slzami…

„Co je ti, panno vzácná? Proč pláčeš?“ tázal se potichu.
Kněžice mlčela.
„Nemohu snésti tvých slz, panno,“ řekl pan Skrzetuski a naklonil 

se k ní, vida pak, že stará kněžna rozmlouvá s panem Rozvanem Ur-
suem a nehledí v tuto stranu, naléhal dále: „Probůh, promluv aspoň 
slovo, neboť Bůh ví, že bych dal i krev i zdraví, abych tě potěšil.“

Náhle ucítil, že jeden z jezdců dotírá k němu tak silně, že se až 
koně začali tříti boky o sebe.

Hovor s kněžicí byl přerušen, pročež se pan Skrzetuski udiven, 
ale i rozhněván obrátil ke smělci.

Při svitu měsíce uzřel dvé očí, které se na něho dívaly drze, vy-
zývavě a při tom jízlivě.

Ty strašné zraky zářily jako oči vlka ve tmavém boru.
„Kýho výra!“ napadlo náměstníka. „Je to běs či co?“ A pohlédnuv 

zblízka do těchto žhavých zřítelnic, tázal se:
„A proč, vzácný pane, tak těsně s koněm se přibližuješ a očima 

mne probodáváš?“
Jezdec ničeho neodpověděl, ale stále se díval stejně upřeně 

a drze.
„Je-li tma, mohu rozkřesat oheň, a je-li silnice příliš úzká, tedy 

hybaj do stepi!“ řekl náměstník hlasem již povýšeným.
„A ty, Lašku, kliď se od kolesky, koly step bačiš,“ odvětil jezdec.
Náměstník, že byl člověk rychle jednající, místo odpovědi kopl 

nohou útočníkova koně do břicha tak silně, že oř zařičel a jedním 
skokem se octl na samém kraji silnice.

Jezdec jej zarazil na místě i zdálo se chvíli, že by se rád vrhl na 
náměstníka, ale vtom ozval se ostrý, velitelský hlas staré kněžny:



Jezdec neodpověděl, ale stále se díval stejně upřeně a drze.
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„Bohun, ščo s toboju?“
Ta slova měla okamžitý účinek. Jezdec otočil se s koněm a přejel 

na druhou stranu kolesky ke kněžně, která pokračovala:
„Ščo s toboju? Ej, nejsi ty v Perejaslavi ani na Krymu, ale v Roz-

logách – měj pozor. A teď se mi rozjeď napřed a přiveď vozy, protože 
rokle je tu co nevidět a v rokli je tma. Hodi, siromacha!“

Pan Skrzetuski byl stejně udiven jako rozhněván. Ten Bohun dle 
všeho vyhledával srážku a byl by ji našel, ale proč ji vyhledával? 
Odkud tento nenadálý útok?

Hlavou náměstníkovou prolétla myšlenka, že tu běží o kněžici 
a byl utvrzen v této myšlence, když, pohlédnuv na její tvář, uzřel 
přes to, že kolem bylo noční temno, že tvář ta byla bledá a že zjevně 
se na ní zračila úzkost.

Zatím Bohun tryskem vyrazil kupředu dle rozkazu kněžny, jež, 
patříc za ním, řekla napolo k sobě, napolo k náměstníkovi:

„Toť bouřlivá hlava a kozácký běs.“
„Nemá všech pět pohromadě, jak viděti,“ pohrdavě odpověděl 

pan Skrzetuski. „Je to kozák ve službách tvých synů, vzácná paní?“
Stará kněžna vrhla sebou nazad do kolesky.
„Co pravíš, vzácný pane! Toť Bohun, podplukovník, junák pře-

slavný, druh synů mých a pro mne jako šestý syn, adoptovaný. Není 
ani možno, abys neslyšel o jeho jméně, vzácný pane, neboť všichni 
je znají.“

A vskutku, panu Skrzetuskému bylo dobře známo to jméno. 
Z řady názvů různých kozáckých plukovníků i atamanů vyplulo na 
povrch a tkvělo na všech rtech, po obou březích Dněpru. Slepci zpí-
vali o Bohunovi písně na trzích i v krčmách, na večerních schůzkách 
vyprávěny divy o mladém vatažkovi. Kdo byl, odkud se vzal, nikdo 
nevěděl. Tolik bylo jisto, že kolébkou byly mu stepi, Dněpr, porohy 
a Čertomlyk se svým labyrintem úžin, zátok, jezírek, ostrovů, skal, 
strží a rákosí. Jako výrostek splynul a spřátelil se s tímto divokým 
světem.
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Za míru chodíval s ostatními „za rybou a zvěří“, toulal se po dně-
prských zátočinách, brodil se močály a rákosím s hloučkem polona-
hých druhů – tu zase celé měsíce trávil v lesních hlubinách. Školou 
byly mu zájezdy na Divoká pole za stády a tabuny tatarskými, pře-
padávání, bitky, výpravy proti pobřežním ulusům, do Bialogrodu, 
na Valašsko nebo po čajkách na Černé moře. Jiných dní neznal než 
na koni, jiných nocí než u ohniště na stepi. Záhy se stal miláčkem 
celého Nizu, záhy začal býti sám vůdcem ostatních, a brzy předčil 
nade všecky odvahou. Byl hotov se sto koňmi jeti třeba do Bakčisa-
raje a posvítiti požární záplavou samému chánovi do očí; pálil ulusy 
i městečka, do posledního muže vyvražďoval obyvatele, polapené 
murzy dal roztrhati koňmi, přihnal se jako bouře, přecházel jako 
smrt. Na moři se vrhal jako zuřivý na turecké galeje. Pronikal až 
do středu Budžaku, lezl, jak se říkalo, do lví tlamy. Některé jeho vý-
pravy byly přímo šílené. Méně odvážní, méně smělí mřeli na kůlech 
ve Stambulu nebo uhnívali u vesel na tureckých galejích – on vždy 
vycházel zdráv a s bohatou kořistí. Říkalo se, že pobral ohromné 
poklady a že je tajně schovává po dněprských houštinách, ale také 
býval nejednou viděn, jak šlapal zablácenýma nohama po zla-
tohlavech a hedvábných tkaninách, koním kladl koberce pod kopyta 
nebo jak se, oděn damašky, koupal v dehtu, zúmyslně dávaje tak 
najevo kozácké opovržení k těmto nádherným tkaninám a krojům. 
Na jednom místě se dlouho neohřál. Jeho činy byly vedeny odvahou. 
Někdy, přibyv do Čigirina, Čerkaska nebo Perejaslavi, hýřil do úpa-
du s ostatními Záporožci, někdy žil jako mnich, s lidmi nemluvil, 
prchal do stepí. Tu se opět obklopoval slepci, jejichž hře a písním 
naslouchal celé noci, a zahrnoval je zlatem. Mezi šlechtou dovedl 
býti dvorným kavalírem, mezi kozáky nejdivočejším kozákem, mezi 
rytíři rytířem, mezi loupežníky loupežníkem. Někteří jej pokládali 
za šíleného, neboť byla to vskutku duše nezkrotná a zběsilá. Proč 
na světě žil, co chtěl, kam spěl, komu sloužil – sám nevěděl. Sloužil 
stepím, vichrům, boji, lásce i vlastní odvaze. Právě touto svou od-
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vahou se lišil od ostatních surových vatažků i od celého pronároda 
lupičského, který jen drancování měl cílem a kterému bylo jedno, 
drancoval-li Tatary nebo své. Bohun sbíral kořist, ale milejší mu 
byl boj než lup, měl v lásce nebezpečenství pro jeho vlastní kouzlo; 
zlatem platil za písně, hnal se za slávou, jiného nedbal.

Ze všech vatažků on jediný nejdokonaleji zosobňoval kozáka-ry tíře, 
proto také si jej píseň vyvolila miláčkem, a jeho jméno bylo proslaveno 
po celé Ukrajině.

V poslední době stal se perejaslavským podplukovníkem, ale 
spravoval záležitosti plukovnické, protože starý Loboda slabě již 
třímal bulavu chabou dlaní.

Pan Skrzetuski tedy dobře věděl, kdo byl Bohun, a tázal-li se 
staré kněžny, kozák-li to ve službách jejích synů, pak činil to v úmy-
slném opovržení, neboť vytušil v něm nepřítele a přes všecku slávu 
vatažkovu vzbouřila se v náměstníkovi krev, že si kozák vůči němu 
počínal tak drze.

Domýšlel se též, že, jakmile se to začalo, neskončí se to jen tak 
ledabyle. Ale byl to člověk žíhavý jako vosa, ten pan Skrzetuski, dů-
věřivý v sebe až příliš, rovněž před ničím neustupující, ano zrovna 
lačný po nebezpečenstvích. Byl hotov třeba ihned vyraziti koňmo 
za Bohunem, ale klusal po boku kněžice. Ostatně vozy již minuly 
rokli, a z dáli se ukázala světla v Rozlogách.
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IV

Kurcewiczové Bulyhové byl starý knížecí rod, který užíval ve znaku 
Kurcze, původ svůj měl od Korjata a dle všeho pocházel vskutku 
od Rurika. Ze dvou hlavních linií seděla jedna na Litvě, druhá na 
Volyňsku, na Zádněpří pak se přestěhoval teprve kníže Vasil, jeden 
z četných potomků linie volyňské, jenž, jsa chud, nechtěl setrvati 
mezi zámožnými příbuznými a dal se do služeb knížete Michala 
Wiśniowieckého, otce přeslavného „Jaremy“.

Pokryv se slávou v těchto službách a prokázav knížeti značné 
úsluhy rytířské, dostal od něho dědičně Krasne Rozlogy, které pak 
pro veliké množství vlků přezvány Vlčími Rozlogami, a usadil se 
v nich trvale. Přestoupiv roku 1629 k vyznání latinskému, oženil 
se s Rahožankou, pannou ze vzácného domu šlechtického, jenž od-
vozoval původ z Valašska. Z tohoto manželství přišla na svět o rok 
později dcera Helena; matka zemřela při jejím narození, kníže Vasil 
pak, nepomýšleje již na opětnou ženitbu, věnoval se zcela hospo-
dářství a vychování jedináčka. Byl to člověk velikého charakteru 
a nevšedních ctností. Domohl se dosti záhy prostředního jmění, 
vzpomenul si hned na staršího bratra svého Konstantina, který 
zůstal na Volyňsku v bídě a jsa zapuzen mocnou rodinou, byl nucen 
býti pachtýřem na statcích. Toho spolu s manželkou a pěti syny při-
vedl do Rozlog a dělil se s ním o každé sousto chleba. V ten způsob 
žili oba Kurcewiczové v míru až do konce roku 1634, ve kterém 
Vasil vyrazil s králem Vladislavem na Smolensk. Tam právě došlo 
k té nešťastné události, která byla příčinou jeho zkázy. V královském 
táboře zachycen list, psaný Šehinovi, podepsaný jménem knížete 
a opatřený pečetí Kurcze. Tak zjevný důkaz zrady ze strany rytíře, 
jenž se až dosud těšil neposkvrněné slávě, vyvolal u všech úžas 
i zděšení. Marně se Vasil dovolával svědectví Boha, že ani rukopis 



– 60 –

ani podpis na listě nejsou jeho – erb Kurcze na pečeti vyvracel vše-
liké pochybnosti, nikdo nechtěl věřiti, že se pečetní prsten ztratil, 
jak se ospravedlňoval kníže – až konečně nešťastný kníže, odsouzen 
jsa pro crimine perduelionis ke ztrátě cti i hrdla, musil se zachrániti 
útěkem. Přibyv za noci do Rozlog, zapřisáhl bratra Konstantina 
pro všechny svaté, aby se jako otec postaral o jeho dceru – a odjel 
navždy. Říkalo se, že ještě jednou psal z Baru list knížeti Jeremimu 
s prosbou, aby nezbavoval Heleny kouska chleba a s pokojem ji 
zůstavil péči Konstantinově v Rozlogách – potom hlas o něm zapadl. 
Kolovaly pověsti, že záhy zemřel, tu zase, že se dal k císařským a že 
zahynul ve válce v Německu, ale kdož mohl věděti něco určitého? 
Jistě zahynul, když se již nedotazoval po dceři. Brzy přestalo se 
o něm mluviti a vzpomenuto ho teprve tehdy, když vyšla najevo 
jeho nevina. Jakýsi Kupcevič, Vitěbčan, umíraje se přiznal, že on 
psal u Smolenska list Šehinovi a zapečetil jej prstenem, nalezeným 
v táboře. Vzhledem k takovému svědectví zmocnila se všech srdcí 
lítost a konsternace. Rozsudek byl změněn, jménu knížete Vasila 
vrácena opět sláva, ale pro něho sama přišla odměna za muka poz-
dě. Co do Rozlog, Jeremi nezamýšlel zmocniti se jich, neboť Wiś-
nowiečtí, lépe znajíce Vasila, nikdy nebyli úplně přesvědčeni o jeho 
vině. Bylť by mohl dokonce zůstati a tropiti si posměch z rozsudku 
pod jejich mocnou záštitou; jestliže odešel, tedy proto, že nedovedl 
snésti neslávy.

Helena měla tedy v Rozlogách klid pod něžnou ochranou strý-
covou – až teprve po jeho smrti začaly se pro ni těžké časy. Choť 
Konstantinova, z rodiny pochybného původu, byla žena přísná, 
popudlivá a energická, kterou jediný muž dovedl udržeti na uzdě. 
Po jeho smrti sevřela vládu v Rozlogách do železných rukou. Čeleď 
se před ní třásla – lidé ze dvorců se jí báli jako ohně, sousedům dala 
se brzy poznati. Ve třetím roce své vlády dvakráte přepadla ozbro-
jenou silou Sivińské v Brovarkách, sama oblečena do mužských 
šatů, jsouc na koni v čele čeledi i najatých kozáků. Když jednou 
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pluky knížete Jeremiho potřely vatahu Tatarů, svévolně řádící ko-
lem Sedmi Mohyl, kněžna v čele svých lidí porubala do posledního 
muže hrstku poraženého vojska, která se zatoulala až k Rozlogám. 
V Rozlogách se proto usadila jako ve svém a začala je pokládati 
za svůj a svých synů majetek. Tyto syny milovala jako vlčice mlá-
ďata, ale sama jsouc prostačka, nepomýšlela na důstojné pro ně 
vychování. Mnich řeckého vyznání, povolaný až z Kijeva, naučil je 
číst a psát – čímž jejich vzdělání se skončilo. A přece byly nedaleko 
Lubny a v nich knížecí dvůr, na němž se mladým kněžicům mohlo 
dostati uhlazené výchovy, cviku v kancelářské práci, ve věcech 
veřejných, nebo kdyby vstoupili pod korouhve, ve škole rytířské. 
Kněžna však měla své důvody, pro které jich nedávala do Lubnů.

Což kdyby si kníže Jeremi vzpomněl, čí jsou Rozlogy a dozíral 
na ochranu Heleninu nebo sám z úcty k památce Vasilově chtěl 
by vzíti tuto ochranu na sebe? Pak by nutno bylo přestěhovati se 
z Rozlog – kněžně bylo proto milejší, aby se v Lubnech zapomnělo, 
že nějací Kurcewiczové jsou na světě. Však proto také mladí kněžici 
byli vychováni zpola divoce a spíše kozácky nežli šlechticky. Jsouce 
ještě pacholaty, účastnili se svárlivého vystupování staré kněžny, 
zájezdů proti Sivińským, výprav proti tatarským tlupám. Cítíce vro-
zený odpor ke knihám a písmu, stříleli po celé dni z luků nebo cvičili 
ruce v ovládání kistěny, šavlí, ve vrhání arkánů. Nezabývali se ani 
hospodářstvím, protože ho matka nepouštěla z rukou. I žalno bylo 
patřiti na tyto potomky znamenitého rodu, v jejichž žilách kolovala 
knížecí krev, ale jejichž mravy byly drsné a hrubé, a duše i zatvrzelá 
srdce připomínaly neobdělanou step. Zatím vyrůstali jako duby; 
nicméně vědouce, že jsou nevzdělanci, styděli se žíti se šlechtou, 
naopak milejší byla jim společnost divokých vatažků kozáckých. 
Vbrzku také vešli v bližší styk s Nizem, kde byli pokládáni za druhy. 
Jednou as půl roku seděli na Síči; chodili za „průmyslem“ s kozáky, 
účastnili se výprav proti Turkům i Tatarům, které se na konec 
staly jejich hlavním a oblíbeným zaměstnáním. Matka se tomu 
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nevzpírala, neboť často přiváželi hojnou kořist. Nicméně na jedné 
z takových výprav dostal se nejstarší Vasil do rukou pohanských. 
Bratří za pomoci Bohunovy a jeho Záporožců ho sice osvobodili, 
ale měl vypálené oči. Od té doby musil Vasil seděti doma; jako byl 
dříve nejdivočejší, tak později z míry zjemněl a do hloubání a po-
božnosti se hroužil. Mladí prováděli dále válečné řemeslo, které jim 
na konec zjednalo přívlastku knížat-kozáků. Stačilo také pohleděti 
na Rozlogy-Siromachy, aby se uhodlo, jací v nich sídlí lidé.

Když posel a pan Skrzetuski zajeli před bránu se svými vozy, 
uzřeli nikoli statek, nýbrž spíše prostrannou kůlnu, sbitou z ohrom-
ných dubových klád, s úzkými, střílnám podobnými okny. Byty pro 
čeleď i kozáky, stáje, sýpky a skladiště družily se bezprostředně 
k tomuto dvoru, tvoříce nevzhlednou budovu, z mnoha částí slo-
ženou, tu vyšších, tu nižších, zevně tak ubohou a hrubou, že nebýti 
světel v oknech, ztěžka bylo by lze pokládati ji za lidské obydlí. Na 
majdaně před domem bylo viděti dvé studničných jeřábů, poblíž 
brány sloup s kolem na vrcholu, na němž sedával ochočený medvěd. 
Mohutná brána z takových též fošen dubových byla vstupem na 
majdan, který celý byl obehnán příkopem a palisádou.

Bylo to patrně místo obranné, zabezpečené proti výpadům a ná-
jezdům. Ve všem také připomínalo pohraniční kozáckou polanku, 
a ačkoli většina šlechtických sídel na pomezí byla takového a ne 
jiného rázu, přece tato daleko více ještě než ostatní vypadala jako 
nějaký lupičský brloh. Čeleď, která hostům vyšla vstříc s pochodně-
mi, podobala se spíše zbojníkům než lidem služebným. Velicí psi 
na majdaně zmítali sebou na řetězech, jako by se chtěli utrhnouti 
a vrhnouti na příchozí, ze stájí ozývalo se ržání koní, mladí Bulyhové 
začali spolu s matkou volati na čeleď, rozkazovati a klíti. Za takovéto 
vřavy vstoupili hosté do vnitřku domu, ale teprve zde vskutku užasl 
pan Rozvan-Ursu, který, vida dříve zdivočilost a zchátralost sídelní-
ho místa, skoro litoval, že se nechal pozvati na nocleh, kdyžtě spatřil 
to, co zhlédly jeho oči. Vnitřek domu nijak nebyl v souhlase s jeho 
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zuboženým zevnějškem. Napřed vešli do prostorné síně, jejíž stěny 
byly zcela zakryty zbraní, meči a kožemi divokých zvířat.

Ve dvou ohromných pecích hořela dřevěná polena a při jasné 
jejich záři bylo viděti bohaté koňské postroje, lesknoucí se pancéře, 
turecké karacény, na nichž se tu a tam třpytily drahokamy, drátěné 
košile se zlacenými knoflíky na sponkách, polopancéře, nábřišníky, 
ryngrafy, ocelová brnění veliké ceny, polské a turecké přílby, dále 
misiurky se stříbrnými povrchy. Na protější straně visely štíty, 
kterých se již za tehdejšího věku neužívalo; vedle nich polská kopí 
a východní oštěpy; také sečných zbraní bylo zde dosti, od šavle až 
ke kyndžálům a jataganům, jichž rukojeti hrály různými barvami 
jako hvězdičky v záři ohně. Po koutech byly rozvěšeny svazky kůží 
liščích, vlčích, medvědích, kuních i hranostajových – kořist honů 
knížecích. Níže podél stěn dřímali na obručích jestřábi, sokolové 
a velicí skalní orlové, dopravení z dalekých východních stepí a uží-
vání ke stíhání vlků.

Z této síně přešli hosté do veliké komnaty přijímací. I zde hořel 
na krbu se stříškou vydatný oheň.

V této komnatě byl ještě větší přepych nežli v síni. Holé trámy 
na stěnách byly tu a tam pokryty čalouny, na podlaze byly rozpro-
střeny nádherné východní koberce. Uprostřed stál dlouhý stůl na 
křížových nohou, sbitý z jednoduchých prken, na něm pak poháry, 
celé ze zlata nebo vyřezávané z benátského skla. U stěn stály menší 
stoly, pohovky a police, na nich krabice, pouzdra, pobitá bronzem, 
mosazné svícny a hodiny, uloupené svého času Turky Benátčanům 
a kozáky Turkům. Celá komnata byla přeplněna množstvím draho-
cenných předmětů, začasté k účelu, pánům statku nepovědomému. 
Všude se snoubil přepych s největší stepní prostotou. Skvostné 
pohovky turecké, vykládané bronzem, ebenem, perletí, stály vedle 
neohoblovaných poliček, prosté dřevěné židle vedle měkkých sof, 
pokrytých koberci. Podušky, ležící po východní modě na sofách, 
měly pokrývky ze zlatohlavu nebo hedvábí, ale zřídka byly vycpány 
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ptačím peřím, spíše senem nebo hrachovinou. Nádherné tkaniny 
a přepychové předměty – ty byly tak zvaným tureckým, tatarským 
„dobrem“, z části za babku koupeným od kozáků, z části ukořistěné 
za četných bojů ještě starým knížetem Vasilem, z části za výprav 
s Nizovými od mladých Bulyhů, kteří se raději pouštěli po čajkách 
na Černé moře, než by se oženili nebo dohlíželi na hospodářství. 
To vše pranic nepřekvapovalo pana Skrzetuského, dobře znajícího 
pomezní domácnosti, ale valašský bojar byl pln úžasu, spatřuje 
uprostřed tohoto přepychu Kurcewicze, obuté do jalovcových bot 
a oděné do kožichů ne o mnoho lepších, nežli ty, jaké nosila če-
leď; také se divil pan Longinus Podbipięta, uvyklý na Litvě jiným 
pořádkům.

Zatím se měli mladí kněžici k hostům přívětivě a s velikou 
vlídností a ačkoli byli málo světa znalí, počínali si při tom způsobem 
tak neomaleným, že náměstník byl sotva s to, aby se zdržel úsměvu.

Starší Simeon pravil:
„Jsme potěšeni, vzácní pánové, i vděčni za milost. Dům náš – 

dům váš, a proto také počínejte si jako doma. Klaníme se vám, páni 
dobrodějové, na nízkých prazích.“

A ačkoli nebylo v tónu jeho řeči znáti žádné pokory ani po-
chopení, že hostil vyšší sebe, přece se jim klaněl po kozáckém 
obyčeji až po pás, a za ním se ukláněli i mladší bratři, majíce za to, 
že toho vyžaduje pohostinství, a řkouce:

„Czołem, vzácní pánové, czołem!…“
Zatím kněžna, zatahavši Bohuna za rukáv, odvedla jej do jiné 

komnaty.
„Slyš, Bohune,“ řekla ve spěchu, „nemám kdy na dlouhé řeči. Vi-

děla jsem, že sis toho mladého šlechtice vzal na mušku a vyhledáváš 
s ním srážku.“

„Maty!“ odpověděl kozák, líbaje staré ruku. „Svět je široký, on jde 
svou cestou, já jinou. Neznal jsem ho, aniž o něm slyšel, ale ať se 
mi nedvoří kněžici, sice mu šavlí posvítím do očí, jako že jsem živ.“
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„Vida ho, zbláznil se, zbláznil se! A kam jsi dal hlavu, kozáče? Co 
se s tebou děje? Chceš zničiti i sebe? Toť voják Wiśnioweckého a ná-
městník, člověk mocný, neboť byl s poselstvím od knížete u chána. 
Spadne-li mu z hlavy pod naší střechou vlas, víš, co bude? Nuže, 
vojevoda zatočí očima po Rozlogách, pomstí ho, nás vyženou do 
čtyř úhlů světa, a Helenu odveze si do Lubnů – a co pak? Popadneš 
se do křížku i s ním? Vrhneš se na Lubny? Zkus to, chceš-li okusiti 
nabodnutí na kůl, kozáče zpropadený!… Ať se šlechtic děvčeti dvoří 
nebo nedvoří, ale jak přijel, tak také odjede, a bude pokoj. Opanuj 
se, a nechceš-li, tedy hybaj, odkud jsi přišel, sice nám sem neštěstí 
přivedeš!“

Kozák se hryzl do knírů, funěl, ale pochopil, že kněžna je v právu.
„Oni zítra odjedou, matko,“ řekl, „a já se opanuji, jen ať ta černo-

brvá nepřijde mezi ně.“
„Co je ti po tom? Aby si myslili, že ji vězním? A proto přijde, chci 

tomu! Ty mi tady v domě pána nedělej, nejsi hospodář.“
„Nehněvej se, kněžno. Není-li jinak možno, budu k nim sladký 

jako turecké bakalie. Zubem nezaskřípnu, po rukojeti nesáhnu, 
i kdyby mne hněv zžíral, i kdyby duše vzlykati měla. Staň se po tvé 
vůli.“

„Nuže, jen mluv tak, sokole, vezmi teorban, zahrej, zazpívej, pak 
se ti i na duši uleví. A teď pojď k hostům!“

Vrátili se do přijímací komnaty, ve které kněžicové, nevědouce, 
jak hosty baviti, stále je zvali, aby jim způsobili potěšení, a ukláněli 
se jim až po pás. Tu pojednou pohlédl Skrzetuski ostře a hrdě Bo-
hunovi do očí, ale nenašel v nich útočnosti ani vyzývavosti. Tvář 
mladého vatažky zářila vlídnou veselostí, tak dobře předstíranou, 
že by mohla zmýliti oko nejzkušenější. Náměstník si jej bedlivě pro-
hlížel, poněvadž předtím nemohl ve tmě rozeznati jeho tahů. Teď 
spatřil molodce ztepilého jako topol, snědého obličeje, zdobeného 
bujným, černým, visícím knírem. Veselost prosvítala na té tváři skrze 
ukrajinskou zadumanost jako slunce skrze mlhu. Čelo měl vatažka 
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vysoké, na které padala černá čupryna v podobě houšti, složené do 
jednotlivých pramenů, sestřižených do stejných proudů nad silným 
obočím. Orlí nos, vzduté nozdry a bílé zuby, lesknoucí se při každém 
úsměvu, dodávaly jeho tváři výrazu poněkud dravého, ale celkem byl 
to typ ukrajinské krásy, bujné, pestré a ohnivé. Ku podivu stkvělým 
krojem lišil se rovněž stepní molodec od kněžiců, oděných v kožichy. 
Bohun měl na sobě řízu z tenké stříbrné lamy a červený kontuš, 
kterýžto kroj nosili všichni perejaslavští kozáci. Kyčle mu obtáčel 
krepový pás, od něhož visela na hedvábných stuhách nádherná 
šavle; ale i šavle i kroj hasly před velikolepostí tureckého kyndžálu, 
zatknutého za pás, jehož rukojeť byla tak posázena drahokamy, že až 
jiskry od ní sršely. Takto oblečeného pokládal by každý snadno spíše 
za nějakého panice vysokého rodu než za kozáka, zejména proto, že 
i jeho nenucenost, jeho velkopanské chování neprozrazovaly nízkého 
původu. Přistoupiv k panu Longinovi, poslouchal historii o předku 
Stowejkovi a o stětí tří Křižáků, pak obrátil se k náměstníkovi, a jako 
by se mezi nimi nic nebylo stalo, tázal se s plnou nenuceností:

„Jak slyším, vracíš se z Krymu, Milosti?“
„Z Krymu,“ suše odvětil náměstník.
„Také já jsem tam byl, a ačkoli jsem se do Bakčisaraje nezatoulal, 

přece mám za to, že se i tam dostanu, potvrdí-li se ony příznivé 
zprávy.“

„O jakých zprávách to mluvíš, vzácný pane?“
„Kolují pověsti, že, začne-li milostivý král vojnu s Turčínem, kníže 

vojevoda navštíví Krym ohněm i mečem, nad kterýmiž zprávami 
veliká jest radost na celé Ukrajině i na Nizu, neboť jestliže si pod 
takovým vůdcem v Bakčisaraji nezahýříme, tedy pod žádným.“

„Zahýříme, jako že jest Bůh na nebi!“ ozvali se Kurcewiczové.
Náměstník byl jat respektem, s jakým se vatažka vyslovoval 

o knížeti, proto se usmál a mírnějším již tónem řekl:
„Pozoruji, vzácný pane, že nemáš dosti na výpravách s Nizovými, 

které tě přece pokryly slávou.“
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„Malý boj, malá sláva; velký boj, velká sláva. Konaševič Sahaj-
dačný nikoli na čajkách, nýbrž u Chotima jí dosáhl.“

V té chvíli otevřely se dveře, a do komnaty zvolna vešel Vasil, 
nejstarší z Kurcewiczů, veden za ruku Helenou. Byl to člověk pokro-
čilých let, bledý a hubený, s tváří asketickou a smutnou, připomína-
jící byzantinské obrazy svatých. Dlouhé vlasy, předčasně zšedivělé 
neštěstím i bolestmi, splývaly mu až na ramena, a místo očí měl dvě 
červené jamky, v rukou držel mosazný kříž, kterým začal žehnati 
komnatu i všecky přítomné.

„Ve jménu Boha i Otce, ve jménu Spasitele i Svaté Přečisté!“ řekl. 
„Jste-li apoštoli a přinášíte-li dobré zprávy, buďte vítáni na prazích 
křesťanských. Amen.“

„Promiňte, vzácní pánové,“ zamumlala kněžna, „jest pomaten na 
rozumu.“

Vasil pak stále žehnal křížem a pokračoval:
„Jakož stojí v Besedách apoštolských: ‚Kdož krev prolévají za 

víru, spaseni budou; kdož padnou za statky pozemské, za zisk 
nebo kořist – mají býti zatraceni‘… Modleme se! Běda vám, brat-
ři! Běda mně, neboť pro kořist jsme vedli boj! Bože, buď milostiv 
nám hříšným! Bože, buď milostiv!… A vy, mužové, kteří jste zavítali 
zdaleka, jaké noviny přinášíte? Jste apoštoli?“

Umlkl a čekal, jak se zdálo, na odpověď, pročež náměstník od-
pověděl za chvíli:

„Daleko máme do tak vznešeného poslání. Jsme pouhými vojáky, 
hotovými padnouti za víru.“

„Pak budete spaseni,“ řekl slepec, „ale nevzešla nám ještě hodina 
vykoupení… Běda vám, bratři! Běda mně!“

Poslední slova promluvil skoro se vzlykotem, a na jeho tváři zra-
čilo se takové zoufalství, že hosté nevěděli, co počíti. Zatím Helena 
posadila jej na stolici, sama pak, odběhnuvši do síně, vrátila se za 
chvíli s loutnou v ruce.
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Tiché zvuky se ozvaly komnatou a za jejich doprovodu začala 
kněžice zpívati nábožnou píseň:

Za dne i v noci k Tobě volám, Pane, 
Polev mým mukám, slzám žalostivým, 
Buď mně hříšnému otcem milostivým, 
slyš srdce štvané!

Nevidomý naklonil hlavu dozadu a naslouchal slovům písně, 
která se zdála účinkovati jako hojivý balzám, neboť z tváře mu po-
stupně mizely bolest i zděšení; konečně mu hlava sklesla na prsa, 
a tak zůstal jako v polospánku, v polostrnulosti.

„Jen když neustane zpěv, utiší se již nadobro,“ řekla potichu 
kněžna. – „Vidíte, vzácní pánové, jeho šílenství spočívá v tom, že 
stále čeká na apoštoly, a ať do domu přijede kdokoli, hned přichází 
se optat, nejsou-li to apoštolové…“

Zatím Helena zpívala dále:

Kéž mne Pán Pánů cestou žití chrání, 
Jsem jako poutník, zbloudilý na scestí, 
Jak bludná loďka, jež si cestu klestí 
na mořské pláni.

Její sladký hlas zněl stále silněji, a s tou loutnou v ruce, s očima 
zdviženýma, byla tak rozkošná, že náměstník nemohl od ní očí od-
trhnouti. Zahleděl se na ni, utonul v ní – zapomněl na svět.

Ze zanícení probudila jej teprve slova staré kněžny:
„Dosti již! Nevzbudí se nyní tak brzy. Zatím prosím vzácné pány 

k večeři.“
„Zveme na chléb a sůl!“ ozvali se za matkou mladí Bulyhové.
Pan Rozvan jako kavalír uhlazených způsobů podal rámě 

kněžně, pan Skrzetuski spěl ihned ke kněžici Heleně. Srdce v něm 
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změklo jako vosk, když ucítil její ruku na své, z očí až jiskry srše-
ly – i řekl:

„Snad ani andělé v nebi nezpívají rozkošněji nežli ty, panno 
vzácná.“

„Hřešíš, rytíři, srovnávaje můj zpěv s andělským,“ odpověděla 
Helena.

„Nevím, hřeším-li, ale tolik je jisto, že bych si rád dal oči vypáliti, 
jen kdybych mohl poslouchati tvůj zpěv až do smrti. Než co pravím! 
Slepcem jsa, nemohl bych tě viděti, což by rovněž bylo mukou ne-
snesitelnou.“

„Nemluv tak, vzácný pane, kdyžtě zítra odjeda odtud, již zítra 
zapomeneš.“

„Ó, to se nestane, poněvadž tak jsem k tobě láskou vzplál, panno 
vzácná, že po věk života svého jiného citu milostného znáti nechci, 
a na to nikdy nezapomenu.“

Poté zalil nachový ruměnec tvář kněžice, její prsa začala se 
mocněji dmouti. Chtěla odpověděti, ale pouze její rty se chvěly – 
proto pan Skrzetuski pokračoval:

„Spíše ty, panno vzácná, zapomeneš na mne při tom spanilém 
vatažkovi, jenž tvůj zpěv bude provázeti na balalajce.“

„Nikdy, nikdy!“ zašeptala dívka. „Ale střež se ho, vzácný pane, – je 
to strašný člověk.“

„Co pro mne znamená jeden kozák, i kdyby s ním celá Síč byla za 
jedno; jsem hotov podstoupiti vše k vůli tobě. Tys pro mne právě 
jako drahocenný klenot, tys můj svět, jen když budu věděti, že mé 
city opětuješ.“

Tiché „ano“ zaznělo v uších pana Skrzetuského jako rajská hudba 
a hned se mu zdálo, že v něm buší aspoň deset srdcí; v očích se 
mu vše zjasnilo, jako když sluneční paprsky padnou na svět; ucítil 
v sobě jakési neznámé síly, jakási křídla u ramenou. Při večeři mihla 
se mu několikráte Bohunova tvář, která byla z míry změněna a ble-
dá, ale náměstník, vědom sobě opětovaných citů Heleninýcn, nedbal 
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tohoto soka. „Vem ho čert!“ myslil si. „Ať mi nepřijde do cesty, sice 
ho skolím.“ Ostatně jeho myšlenky nesly se jiným směrem.

Cítil, že Helena sedí u něho tak blízko, že se ramenem téměř do-
týká jejího ramene, viděl ruměnec, neprchající z jejích tváří, z nichž 
sálal žár, viděl dmoucí se prsa, oči, tu skromně sklopené a řasami 
zastíněné, tu zase lesknoucí se jako dvě hvězdy. Bylať Helena, ačkoli 
v životě zakřikována Kurcewiczovou, ačkoli žila v osiřelosti, smutku 
a strachu, přece jen Ukrajinkou ohnivé krve. Jakmile na ni dopadly 
teplé paprsky lásky, rázem rozkvetla jako růže a k neznámému pro-
budila se životu. V její tváři zazářilo štěstí, odvaha, a tyto vzruchy, 
bojujíce s panenským studem, zbarvily její líčka sličným nádechem 
růžovým. Proto pan Skrzetuski div o rozum nepřišel. Pil nemírně, ale 
medovina na něho neúčinkovala, neboť byl již zpit láskou. Neviděl 
nikoho více za stolem než svoji dívku. Neviděl, že Bohun bledl čím 
dále, tím více a stále ohmatával rukojeť svého kyndžálu; neslyšel, 
jak pan Longin po třetí vyprávěl o předku Stowejkovi a Kurcewicz 
o svých výpravách za „tureckým dobrem“. Pili všichni, vyjímaje 
Bohuna, a nejlepším příkladem předcházela stará kněžna, zvedajíc 
poháry tu na zdraví hostí, tu na zdraví milostivého knížete pána, 
tu konečně hospodara Lupula. Hovořilo se též o slepém Vasilovi, 
o jeho bývalých činech rytířských, o nešťastné výpravě a nynějším 
šílenství, které nejstarší Simeon takto vysvětloval:

„Uvažte, vzácní pánové, že když nejmenší stebélko překáží oku, 
aby vidělo, což teprve důkladné kusy smoly; když ty dostaly se 
k mozku, kterak neměly mu způsobiti pomatenost rozumu?“

„Toť z míry jemné instrumentum,“ poznamenal nato pan Longin.
Vtom postřehla stará kněžna změněnou tvář Bohunovu.
„Co je ti, sokole?“
„Duše bolí, maty,“ řekl chmurně, „ale kozácké slovo není dým, 

proto se opanuji.“
„Terpy, synku, mohoryč bude.“
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Večeře byla u konce – ale medoviny doléváno do pohárů usta-
vičně. Přišli také kozáčkové, vyzvaní k tanci, s tím větší radostí. 
Zazněly balalajky a bubínek, při jejichž zvuku ospalá pacholata 
musila krepčiti. Později i mladí Bulyhové dali se do prisjudů. Stará 
kněžna, podepřevši se v boky, začala rejditi na místě, potrhovati 
sebou a zpívati k tomu, což vida pan Skrzetuski, dal se s Helenou 
do tance. Když ji objal rukama, zdálo se mu, že tiskne k srdci kus 
nebe. V tanečním víru omotaly mu její dlouhé vrkoče šíji, jako kdyby 
jej chtěla dívka navždy k sobě připoutati. Nevydržel tudíž šlechtic 
a když postřehl, že se nikdo nedívá, naklonil se a s plnou vášní po-
celoval její sladká ústa.

Pozdě v noci, octnuv se s panem Longinem o samotě v jizbě, ve 
které upravena jim lože ke spaní, náměstník, místo aby šel spat, 
usedl na pelest a řekl:

„S jiným, věru, člověkem pojedeš zítra do Lubnů, vzácný pane.“
Podbipięta, který se právě domodlil, široce otevřel oči a tázal se:
„Cože? Ty zůstaneš zde, vzácný pane?“
„Nikoli já zůstanu, ale srdce zůstane, a jediná dulcis recordatio 

pojede se mnou. Spatřuješ mne, vzácný pane, ve veliké rozru-
šenosti, poněvadž horoucími tužbami sotva dechu mohu oribus po-
padnouti.“

„Ty tedy ses zamiloval do kněžice, vzácný pane?“
„Nejinak, jako že tu živ sedím před tebou, vzácný pane. Sen mi 

prchá z víček a jen vzdychati bych rád chtěl, od čehož se snad vše-
cek v páru rozplynu – což povídám ti, vzácný pane, proto, že maje 
srdce něžné a po lásce toužící, snadno porozumíš mým mukám.“

Pan Longin sám začal vzdychati na důkaz, že rozumí strastem 
lásky, za chvíli pak otázal se lítostivě:

„A slíbil jsi snad také čistotu, vzácný pane?“
„Tvá otázka, vzácný pane, je nemístna, neboť kdyby všichni činili 

podobné sliby, musilo by genus humanum vyhynouti.“
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Příchod sluhův přerušil další hovor. Byl to starý Tatar bystrých, 
černých očí a tváře scvrklé jako sušené jablko. Vstoupiv, vrhl vý-
znamný pohled na Skrzetuského a tázal se:

„Není čeho třeba vzácným pánům? Snad medoviny po malém 
pohárku k polštáři?“

„Není třeba.“
Tatar přistoupil ke Skrzetuskému a zamumlal:
„Mám pro tebe, vzácný pane, slůvko od panny.“
„Budiž mi Pandarem!“ radostně zvolal náměstník. „Můžeš mlu-

viti i před tímto kavalírem, neboť jsem mu odhalil tajemství.“
Tatar vyňal z rukávu kousek stužky.
„Panna ti posílá tuto stužku, vzácný pane, a poručila mi, abych ti 

vyřídil, že tě má ráda z té duše.“
Náměstník uchopil stužku a začal ji horoucně líbati a tisknouti 

k prsům, až ochladnuv poněkud, otázal se:
„Co ti uložila, abys vyřídil?“
„Že tě má ráda z té duše, vzácný pane.“
„Zde vezmi tolar jako muštuluk. Tedy řekla, že mne má ráda?“
„Tak jest!“
„Zde vezmi ještě tolar! Žehnejž jí Bůh, neboť i ona jest mi nej-

milejší. Vyřiď jí… nebo počkej; sám jí napíši; jen mi přines inkoust, 
péro a papír.“

„Cože?“ ptal se Tatar.
„Inkoust, péro a papír.“
„To u nás v domě není. Za knížete Vasila ovšem bylo – i pak, když 

se mladí kněžici učili psáti od řeckého mnicha – ale tomu jest již 
dávno.“

Pan Skrzetuski tleskl do dlaní.
„Podbipięto, milosti, nemáš inkoustu a péra?“
Litvín rozpřáhl ruce a zvedl oči.
„Fí, u čerta!“ vece náměstník. „Pak jsem v koncích!“
Zatím Tatar se posadil před ohněm, zkříživ nohy pod sebou.
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„K čemu psáti,“ řekl, prohrabávaje se ve spálených polenech. 
„Panna šla spat. A co bys jí měl napsati, milosti, to jí zítra lze pově-
děti.“

„Tomu-li tak, pak je to něco jiného. Jsi věrný sluha kněžičin, jak 
vidím. Zde vezmi třetí tolar. Dávno-li sloužíš?“

„Ho! ho! Čtrnácte let je tomu, co mne kníže Vasil vzal do otroc-
tví – a od té doby sloužil jsem mu věrně, a když oné noci odjížděl 
za ztraceným jménem, zůstavil to dítě Konstantinovi a ke mně řekl: 
‚Čechly! Ani ty neopustíš dívky a budeš jí hlídati jako oko v hlavě. 
Lacha il Alláh.‘“

„Také tak činíš?“
„Také tak činím, a pozoruji.“
„Mluv, co pozoruješ? Jak se tu daří kněžici?“
„Špatně tu s ní smýšlejí, protože ji chtějí dáti Bohunovi, který je 

zatracený pes.“
„Ó, z toho nebude nic! Najde se již někdo, kdo se jí zastane!“
„Ano!“ odvětil starý, rozhrabávaje hořící polena.
„Chtějí dáti ji Bohunovi, aby si ji vzal a odnesl jako vlk jehně 

a nechal ostatním Rozlogy – neboť Rozlogy patří jí, nikoli jim, po 
knížeti Vasilovi. Bohun také jest hotov tak učiniti, neboť má po 
houštinách více zlata a stříbra, než je písku v Rozlogách; ale ona 
ho má v nenávisti od té doby, co před ní čekanem rozpoltil člověka. 
Krev padla mezi ně a nenávist vyrostla. Bůh jest jeden!“

Náměstník té noci nemohl usnouti. Chodil po jizbě, hleděl na měsíc 
a v duchu činil různá předsevzetí. Porozuměl nyní hře Bulyhů. Kdyby 
si kněžici vzal nějaký šlechtic z okolí, dožadoval by se Rozlog a byl 
by v právu, protože jí náležely; a snad by i požadoval ještě účtů za 
ochranu. Právě z té příčiny umínili si beztak již pokozáčtělí Bulyhové, 
že dívku dají kozákovi. O čemž přemýšleje, pan Skrzetuski svíral pěsti 
a hledal meč vedle sebe. Rozhodl se tudíž, že zvrátí tyto úklady, i cítil se 
při síle, že to provede. Vždyť péče o Helenu náležela i knížeti Jeremi-
mu, předně, že Rozlogy byly přenechány od Wiśniowieckých starému 
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Vasilovi, za druhé, že Vasil sám psal z Baru knížeti list, žádaje o tuto 
péči. Pouze nával veřejných záležitostí, boje a veliké podniky mohly 
způsobiti, že vojevoda až dosud nedohlédl, jak jest o dívku pečováno. 
Ale stačí připomenouti mu to slovem, a učiní podle spravedlnosti.

Šeřilo se již na světě, když se pan Skrzetuski vrhl na lože. Spal 
tvrdě a probudil se nazítří s hotovým plánem. Oblékli se tedy spěšně 
s panem Longinem, poněvadž i vozy stály již pohotově a vojáci pana 
Skrzetuského seděli na koních, připraveni k odjezdu. V přijímací jiz-
bě posilňoval se posel polévkou ve společnosti Kurcewiczů a staré 
kněžny; pouze Bohuna zde nebylo; neznámo, spal-li ještě či odjel. 
Posilniv se, Skrzetuski řekl:

„Vzácná paní! Tempus fugit, za chvíli jest nám vsedati na koně; 
nežli tedy poděkujeme vděčným srdcem za pohostinství, mám 
vážnou věc na srdci, o které bych rád s tebou, paní urozená, i se 
vzácnými syny tvými několik slov promluvil o samotě.“

Na kněžnině tváři zračilo se překvapení; pohlédla na syny, na 
posla i pana Longina, jako by toužila z jejich tváří uhodnouti, oč 
běží, a s jakýmsi nepokojem ve hlase řekla:

„Jsem ti k službám, Milosti.“
Posel chtěl vstáti, ale ona mu nedovolila, zato však do síně, 

pokryté zbraní a brněním. Mladí kněžici postavili se řadou za 
matku, která, stanuvši proti Skrzetuskému, tázala se:

„O jaké že to věci chceš mluviti, vzácný pane?“ Náměstník spo-
činul na ní bystrým, skoro přísným zrakem a řekl:

„Promiň, vzácná paní, i vy, mladí kněžicové, že, počínaje si proti 
zvyklosti, místo abych prostřednictvím znamenitých poslů mluvil, 
sám ve věci své budu řečníkem. Než nelze jinak, a protože proti 
nutnosti nikdo bojovati není s to, tedy bez dalšího kunktátorství 
vznáším k tobě, vzácná paní, i k vám, urození pánové, jako ochráncům, 
svoji pokornou prosbu, abyste mi ráčili dáti kněžici Helenu za choť.“

Kdyby v této chvíli, za zimní doby, byl uhodil blesk na majdan 
v Rozlogách, býval by menším působil dojmem na kněžnu i její syny 
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než ona slova náměstníkova. Chvíli se dívali s úžasem na mluvícího, 
jenž před nimi stál vzpřímen, kliden a ku podivu hrd, jako by hodlal 
nikoli prositi, nýbrž rozkazovati, a nedovedli nalézti slova odpově-
di – až potom kněžna začala se dotazovati:

„Jakže? Ty, vzácný pane, o Helenu?“
„Já, vzácná paní – Toť můj nezvratný úmysl.“
Nastala chvíle mlčení.
„Čekám na odpověď, urozená paní!“
„Odpusť, vzácný pane,“ odtušila kněžna, vzpamatovavši se, a její 

hlas stal se suchým a ostrým – „čest to pro nás nemalá, žádost ta-
kového kavalíra, – ale nemůže z toho býti nic, protože jsem Helenu 
přislíbila již někomu jinému.“

„Rozvaž však, urozená paní, jako starostlivá ochranitelka, nebylo-li 
to proti vůli kněžičině a nejsem-li lepší toho, komu jsi ji přislíbila.“

„Vzácný pane! Kdo je lepší, mně sluší souditi. Můžeš býti i nej-
lepší, nám je to jedno, protože tě neznáme.“

Nato náměstník vzpřímil se ještě hrději, a jeho pohledy se zost-
řily jako nože, byť chladné.

„Ale já vás znám, zrádci!“ vzkřikl. „Chcete dáti příbuznou sedlá-
kovi, jen aby vás nechal na panství, které jste bezprávně zabrali…“

„Sám jsi zrádce!“ zvolala kněžna. „Takhle splácíš pohostinství? 
Takovou vděčnost v srdci chováš? Ó, zmije! Kdo jsi vlastně? Kde 
ses tu vzal?“

Mladí Kurcewiczové začali luskati prsty a ohlížeti se po zbrani 
na stěnách, náměstník pak volal:

„Pohané! Zmocnili jste se osiřelého panství, ale z toho nebude 
nic. Za den bude již o tom věděti kníže.“

Uslyševši to kněžna, vrhla se do pozadí jizby a popadnuvši 
rohatinu, kráčela s ní k náměstníkovi. Také kněžici, strhnuvše, co 
kdo mohl, ten šavli, onen kistěn, ten zase dýku, obklopili jej do 
polokruhu, supějíce jako smečka vzteklých vlků.
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„Ke knížeti půjdeš?“ volala kněžna. „A víš, vyvázneš-li odtud živ? 
Není-li to tvá poslední hodina?“

Skrzetuski zkřížil ruce na prsou a okem nezamžikal.
„Vracím se jako knížecí posel z Krymu,“ řekl, „Ztratím-li zde jedi-

nou kapku krve, ve třech dnech nezůstane z tohoto místa ani popel, 
vy pak shnijete v lubenských děrách. Jest na světě moc, která by vás 
byla s to uchrániti? Nevyhrožujte, nebojím se vás!“

„Zahyneme, ale ty zahyneš dříve.“
„Nuže, udeř! – Zde prsa má!“
Kněžici s matkou v čele stále drželi hroty, namířené na prsa náměst-

níkova, ale řekl bys, že nějaké neviditelné řetězy spoutaly jim ruce. Su-
pějíce a skřípějíce zuby, zmítali sebou v bezmocném vzteku – nicméně 
neudeřil nikdo. Zbavilo je sil strašlivé jméno Wiśniowieckého.

Náměstník byl pánem situace.
Bezmocný hněv kněžnin vylil se pouze proudem nadávek:
„Padouchu! Šlechtický ubožáku! Panáku z Nemanic! Zachtělo se 

ti knížecí krve! – Ale z toho nebude nic! Každému ji dáme, jen tobě 
ne, čehož ani sám kníže poručiti nemůže.“

Nato pan Skrzetuski:
„Není vhodná chvíle, abych prokazoval své šlechtictví, ale mys-

lím si, že by Vaše knížecí Milosti snadno mohly nositi za mnou meč 
i štít. Ostatně, byl-li vám dobrý sedlák, já jsem lepší. Co do mého 
jmění, může i to měřiti se s vaším, a říkáte-li, že mi Heleny nedáte, 
nuže, slyšte, co povím: i já vám ponechám Rozlogy, nežádaje účtů 
z poručnictví.“

„Nedávej darem, co není tvé.“
„Nedávám, jen slib činím do budoucna a rytířským slovem jej 

zaručuji. Nuže, máte na vybranou: buďto vydati knížeti počet z po-
ručnictví a odtáhnouti z Rozlog nebo dáti mně dívku a panství si 
ponechati…“

Rohatina zvolna vypadávala z rukou kněžniných. Za chvíli do-
padla s řinkotem na podlahu.



Skrzetuski zkřížil ruce na prsou a okem nezamžikal.
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„Máte na vybranou,“ opakoval pan Skrzetuski, „aut pacem aut 
bellum!“

„Štěstí,“ řekla Kurcewiczová již mírněji, „že Bohun odjel se sokoly, 
nechtěje se na tebe dívati, vzácný pane, neboť již včera podezříval. 
Jinak nebylo by se to obešlo bez krveprolití.“

„Vzácná paní, ani já nenosím šavle proto, aby mi zatěžovala pás.“
„Uvaž však, vzácný pane, je-li slušno ze strany takového rytíře, 

že, vstoupiv do domu jako host, tak na lidi doráží a dívku impetem 
béře, zrovna jako z tureckého otroctví?“

„Je to na místě, protože měla proti vůli býti zaprodána sedlákovi.“
„Tak o Bohunovi nemluv, vzácný pane, jeť on, třebas neznaje 

rodičů, přece jen válečník věhlasný a rytíř slavný a náš známý od 
dětství, v domě jako příbuzný. A pro něho znamená přebrati mu tu 
dívku totéž, jako bodnouti jej nožem.“

„Urozená paní, mám naspěch, promiň tedy, že opakovati budu 
ještě jednou: máte na vybranou!“

Kněžna obrátila se k synům:
„Nuže, co říkáte, synkové, tak pokorné prosbě tohoto rytíře?“
Bulyhové pohlíželi na sebe, pošťuchovali se lokty a mlčeli.
Konečně zamumlal Simeon:
„Poruč bíti, maty, nuže, budeme; poruč dáti dívku, nuže, dáme.“
„Bíti je zle a dáti také zle.“
Pak obracejíc se ke Skrzetuskému:
„Vehnal jsi nás, vzácný pane, do úzkých tak, že nevíme kudy kam. 

Bohun jest člověk zuřivý, hotov odvážiti se všeho. Kdo nás uchrání 
jeho pomsty? Sám zhyne rukou knížete, ale nás zničí dříve. Co si 
máme počíti?“

„Toť tvou věcí.“
Kněžna chvíli mlčela.
„Nuže, slyš, vzácný pane rytíři! Musí to vše zůstati v tajnosti. Bo-

huna vypravím do Perejaslavi, sami zajedeme s Helenou do Lubnů, 
a ty uprosíš knížete, aby nám do Rozlog poslal zbrojný lid. Bohun má 
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nablízku půl druhého sta Semenů, z nichž tu jest část. Heleny nemůžeš 
si vzíti s sebou hned, sice by ti ji násilím, vyrval. Jinak to není možná. 
Nuže, jeď, nikomu tajemství neprozrazuje, a očekávej nás.“

„Abyste mne zradili?“
„Jen kdybychom mohli! Však nemůžeme, sám to vidíš. Dej slovo, 

že zachováš zatím vše v tajnosti.“
„Dávám – a vy mi dáváte dívku?“
„Vždyť nemůžeme nedati – ačkoli nám Bohuna je líto…“
„Fí, fí, vzácní pánové!“ řekl pojednou náměstník, obraceje se ke 

kněžicům. „Jste čtyři jako duby a bojíte se jednoho kozáka; chcete 
jej lapiti zradou. Ačkoli bych vám měl poděkovati, přece jen řeknu: 
není to vznešené šlechtě ke cti!“

„Do toho se nevměšuj, milosti,“ okřikla jej kněžna. „To není tvojí 
starostí. Co máme počíti? Kolik máš vojáků proti jeho půl druhému 
stu Semenů? Uchráníš nás? Uchráníš samé Heleny, které on jest hotov 
zmocniti se násilím? To není tvojí starostí. Jen si jeď do Lubnů, a co 
my si počneme, to musíme věděti my, jen když ti Helenu přivezeme.“

„Čiňte, co vám libo: jen jedno vám ještě povím. Kdyby se tu na 
kněžici páchala křivda – pak běda vám!“

„Nezacházej přece s námi takto, abys nás nepřivedl v zoufalství!“
„Protože jste se proti ní chtěli dopustiti násilí, a i teď, když ji 

prodáváte za Rozlogy, ani vás nenapadlo, abyste se zeptali: bude-li 
jí vhod má osoba?“

„Nuže, optáme se jí před tebou,“ řekla kněžna, potlačujíc hněv, 
který nanovo začal vříti v jejích prsou, neboť předobře cítila opo-
vržení ve slovech náměstníkových. Simeon odešel pro Helenu a za 
chvíli ukázal se s ní v síni.

Uprostřed těchto hněvů a hrozeb, které se zdály ještě duněti 
ve vzduchu jako ohlasy vzdalujícího se hřmění, uprostřed těchto 
svraštělých obočí, záštiplných pohledů a přísných tváří zaleskl se 
její sličný obličej jako slunce po bouři.
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„Panno vzácná!“ chmurně řekla kněžna, kynouc na Skrzetus-
kého. „Je-li ti to po vůli, zde je tvůj budoucí manžel.“

Helena zbledla jako stěna a vzkřiknuvši, zakryla oči rukama, 
potom však vztáhla je pojednou ke Skrzetuskému.

„Pravda-li to?“ šeptala v opojení.

* * *

V pozdní hodině pohyboval se poslův a náměstníkův průvod zvolna 
po lesní silnici směrem k Lubnům. Skrzetuski s panem Longinem 
Podbipiętou klusali v čele; za nimi natáhly se poselské vozy dlouhou 
řadou. Náměstník byl všecek pohroužen v zadumání a stesk, když 
jej z onoho zadumání probudila přerývaná slova písně:

„Tužu, tužu, serce bolyt…“

V hloubi lesa, na nízké, selským lidem vyježděné cestě ukázal se 
Bohun. Jeho kůň byl všecek pokryt pěnou a blátem.

Nepochybně pustil se kozák po svém obyčeji do stepí a lesů, aby 
se zpil větrem, ztratil se v dáli a zapomněl, to pak, co v duši bolelo – 
aby přebolelo.

Teď se právě vracel do Rozlog.
Hledě na tuto nádhernou, opravdu rytířskou postavu, která se 

jen mihla a zmizela, pan Skrzetuski bezděčně si pomyslil, ano za-
bručel si pod vousy:

„Věru, štěstí, že před ní člověka ranou srazil!“
Pojednou mu jakási lítost sevřela srdce. Bylo mu líto jaksi Bohu-

na, ale ještě více toho, že vázán slovem kněžně, nemohl právě teď 
rozehnati se za ním na koni a říci:

„Milujeme jednu, nuže, jeden z nás nesmí žíti na světě! Tas 
šerpentinu, kozáče!“
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V

Doraziv do Lubnů, pan Skrzetuski nezastal doma knížete, jenž byl 
odjel k panu Suffczyńskému, bývalému svému dvořanu, na křtiny 
do Sjenče a s ním kněžna, obě panny zbaražské a mnoho osob ode 
dvora. Bylo tedy vzkázáno do Sjenče i to, že se náměstník z Kry-
mu vrátil, i že zavítal posel; zatím radostně vítali Skrzetuského 
po dlouhé cestě známí i druhové, a zejména pan Wołodyjowski, 
který po posledním souboji byl našemu náměstníkovi nejbližším 
přítelem. Tento rytíř vyznamenával se tím, že byl stále zamilován. 
Přesvědčiv se o neupřímnosti Anuše Borzobohaté, obrátil se s ho-
roucím srdcem k Aněle Leńské, panně rovněž z fraucimoru, a když 
se i ta právě před měsícem zasnoubila s panem Staniszewským, 
tu jal se Wołodyjowski pro útěchu vzdychati po starší princezně 
zbaražské, Anně, neteři knížete Wiśniowieckého.

Nicméně sám chápal, že, zvednuv oči tak vysoko, nemohl by 
se ani tou nejmenší kojiti nadějí, tím méně, že se již o princeznu 
ucházeli námluvčí pan Bodzyński a pan Lassota jménem pana 
Przyjemského, vojevody łęczyckého. Vyprávěl tedy nešťastný 
Woło dyjowski tato nová soužení našemu náměstníkovi, zasvěcuje 
ho do všech dvorských záležitostí i tajností, jež ten poslouchal na 
půl ucha, maje zaujatu duši i srdce něčím jiným. Nebýti onoho 
tísnivého neklidu, který obyčejně s láskou, byť opětovanou, vždy 
chodívá ruku v ruce, byl by se pan Skrzetuski cítil šťasten, vrátiv 
se po dlouhé nepřítomnosti do Lubnů, kde jej obklopily vlídné 
tváře a onen ruch vojenského života, s nímž se zžil odedávna. 
Lubny totiž, ačkoli jako zámecká rezidence panská mohly, co se 
nádhery týče, rovnati se všem sídelním zámkům „panovníčků“, 
přece jen lišily se od nich tím, že život v nich byl přísný, opravdu 
táborový. Kdo neznal tamních obyčejů a pořádku, ten, byť přijel 
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v době nejpokojnější, mohl se domnívati, že se tam chystá nějaká 
válečná výprava. Voják měl tam přednost před dvořanem, železo 
před zlatem, hlahol táborových polnic před šumem hostin a zábav. 
Všude vládl vzorný soulad a jinde neznámá kázeň; všude hemžilo 
se to rytířstvem od různých korouhví, obrněných, dragounských, 
kozáckých, tatarských i valašských, pod nimiž sloužilo nejen celé 
Zádněpří, nýbrž i ochotná šlechta ze všech okolních míst říše 
polské. Kdo se chtěl vycvičiti v pravé škole rytířské, ten táhl do 
Lubnů; nechyběli tam tudíž vedle Rusínů ani Mazuři ani Litva ani 
Malopolané, ba ani Prušáci. Pěší pluky a dělostřelectvo, neboli 
tak zvaný „ohnivý lid“, byly převážně složeny z vybraných Němců, 
najatých za vysoký žold; mezi dragouny sloužili hlavně místní lidé, 
Litva v tatarských korouhvích, Malopolané hrnuli se nejraději pod 
znaky obrněnců. Kníže také nestrpěl rytířstvu povalečství; proto 
vládl v táboře ustavičný ruch. Jedny pluky odcházely vystřídat po-
sádky v pevnůstkách a polankách, jiné vcházely do hlavního města; 
po celé dny konala se mustrování a cvičení. Občas také, ačkoli byl 
pokoj od Tatarů, podnikal kníže daleké výpravy do hlubokých stepí 
a pustin, aby přiučil vojáky pochodům, aby pronikl tam, kam nepro-
nikl nikdo, a aby rozšířil slávu svého jména. Tak minulého podzimu 
pustil se po levém břehu Dněpru do Kudaku, kde jej pan Grodzickij, 
velitel posádky, uvítal jako údělného panovníka; potom táhl podle 
porohů až k Chortyci a na posvátném poli Kučkasově dal nasypati 
velikou mohylu z kamenů na památku a na znamení, že se na tam 
té straně žádný ještě pán nedostal tak daleko.1

Pan Bohuslav Maszkiewicz, dobrý, byť mladý voják a k tomu 
člověk, jenž tuto výpravu rovněž jako jiné pochody knížecí vypsal, 
vyprávěl o ní Skrzetuskému divy, což pan Wołodyjowski ihned 
potvrzoval, ježto se i on výpravy zúčastnil. Viděli tedy porohy a ob-

1  Jsou to slova Maszkiewicze, jenž mohl nevěděti o pobytu Samuela Zbo-
rowského na Síči.
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divovali se jim, zejména strašlivému Nenasytci, který rok co rok 
jako kdysi Scylla a Charybda pohlcoval několik desítek lidí. Potom 
dali se na východ, na spálené stepi, kde pro doutnající spáleniště 
nemohla jízda bráti se vpřed, až musili koním ovíjeti kolem nohou 
kůže. Setkali se tam s množstvím plazů, slepýšů a obrovských hadů, 
na deset loket zdéli a tlustých jako mužova paže. Cestou vřezávali 
do osamělých dubů pro aeterna rei memoria knížecí erby, nakonec 
zašli do tak pustých stepí, že tam nebylo lze zhlédnouti ani lidských 
stop.

„Myslil jsem,“ pravil učený pan Maszkiewicz, „Že budeme po 
vzoru Odysseově nuceni sestoupiti i do Hadu.“

Nato pan Wołodyjowski:
„Také přísahali lidé od korouhve pana korunního strážce Za-

moyského, která šla v čele, že prý již viděli ony fines, jimiž se končí 
orbis terrarum.“

Náměstník vyprávěl druhům navzájem o Krymu, kde strávil 
skoro půl roku, čekaje na respons vznešeného chána, o tamních 
městech, zbylých z dávných časů, o Tatařích a o jejich válečné moci 
a konečně o strachu, v jakém žili, uslyševše o valné na Krym vý-
pravě, které se měly účastniti všecky síly polské říše.

Takto rozprávějíce každého večera, očekávali návratu knížete; 
zatím představoval náměstník svým bližším známým pana Longina 
Podbipiętu, který si jako něžný člověk rázem získal srdcí, a projeviv 
při zkouškách s mečem svoji nadlidskou sílu, všeobecné si zjednával 
úcty. Vyprávěl již tomu i onomu o předku Stowejkovi i o uťatých 
třech hlavách, pomlčel pouze o svém slibu, nechtěje se vydávati 
v posměch. Zejména nalezli v sobě zálibu on i Wołodyjowski, a to 
pro obapolnou srdcí horoucnost; po několik dní také chodili spolu 
vzdychat na valy, jeden za hvězdičkou, zářící příliš vysoko, aby ji 
mohl dostati, alias za princeznou Annou – druhý za neznámou, od 
které jej dělily tři slíbené hlavy.
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Wołodyjowski dokonce vábil pana Longina ke dragounům, ale 
Litvín se rozhodl, že vstoupí stůj co stůj pod znak obrněnců, aby 
sloužil pod Skrzetuským, o němž se radostně dověděl v Lubnech, 
že jej všichni pokládají za rytíře prvého řádu a jednoho z nejlepších 
důstojníků knížecích. A právě v korouhvi, ve které byl zástupcem 
velitele pan Skrzetuski, bylo vakantní místo po Zakrzewském 
s přezdívkou „Miserere mei“, jenž byl po dvě neděle nebezpečně 
nemocen a neměl naděje na život, protože se mu všecky rány 
vlhkem otevřely. Ke starostem lásky přidružil se u náměstníka také 
zármutek nad hrozící ztrátou starého druha a osvědčeného přítele; 
nehnul se také po několik hodin denně ani na krok od záhlaví jeho 
lože, těše jej, jak uměl, a posiluje ho nadějí, že spolu podniknou 
ještě nejednu výpravu.

Ale stařec útěchy nepotřeboval. Umíral vesele na tvrdém loži 
rytířském, potaženém koňskou koží, a s úsměvem skoro dětským 
hleděl na krucifiks, zavěšený nad ložem. Skrzetuskému pak odpo-
vídal:

„Miserere mei, vzácný pane náměstníku, jdu si již pro svoji odmě-
nu nebeskou. Tělo mám od ran tak děravé, že se jen bojím, vzpustí-li 
mne v tak proděravěném šatě do ráje svatý Petr, který jest mar-
šálkem božím a musí dohlížeti nad slušným zevnějškem. Ale řeknu 
mu: ‚Svatý Petříčku! Zapřísahám tě při uchu Malchusově, nedělej 
mi potíže, neboť to pohané mi tak zřídili moji tělesnou schránu… 
Miserere mei! A dojde-li k nějaký výpravě sv. Michala proti pekelné 
potenci, pak se starý Zakrzewski ještě k něčemu bude hoditi.‘“

Proto náměstník, ačkoli jako vojín tolikráte se díval smrti v tvář 
a sám ji rozdával, nemohl se zdržeti slz, poslouchaje tohoto starce, 
jehož skon se podobal klidnému západu slunce.

Až jednoho rána zahlaholily zvony ve všech kostelích a kaplích 
lubenských, zvěstujíce smrt pana Zakrzewského. Téhož dne přijel 
kníže ze Sjenče a s ním páni Bodzyński i Lassota, jakož i celý dvůr 
a hodně šlechty na několika desítkách kolesek, neboť se u pana 



– 85 –

Suffczyńského sjelo nesmírně mnoho lidí. Kníže vypravil nádherný 
pohřeb, chtěje uctíti zásluhy nebožtíkovy a projeviti, jakou lásku 
chová k lidem rytířským. Asistovaly proto ve smutečním průvodě 
všecky regimenty, tábořící v Lubnech, na hradbách bylo páleno 
z hákovnic a ručnic. Jízda postupovala od zámku až k farnímu 
kostelu ve městě ve válečném seřadění, ale se svinutými praporci; 
za ní pěší regimenty s pažbami vzhůru. Sám kníže, oděn ve smu-
tek, jel za rakví v pozlaceném kočáře, taženém osmi koňmi, bílými 
jako mléko, kteří měli hřívy i ohony nabarveny do světlé červeni 
a měli chocholy pštrosích per černé barvy na hlavách. Před kočárem 
ubíralo se oddělení janičárů, tvořících osobní stráž knížecí, těsně za 
kočárem pážata, oděná španělským krojem, na bujných koních, dále 
vysocí úředníci dvorští, dvořané rukodajní, komorníci, na konec 
hajdukové a pajukové. Kondukt zastavil se nejprve u kostelních 
dveří, kde kněz Jaskólski uvítal rakev řečí, počínající se slovy: „Kam 
tak spěcháš, urozený pane Zakrzewski?“ Pak mluvilo ještě několik 
pánů z jízdného sboru vojenského a mezi nimi i pan Skrzetuski 
jako představený a přítel zesnulého. Nato vneseno tělo do kostela 
a zde teprve jal se řečniti nejvýmluvnější z výmluvných: kněz jezui-
ta Muchowiecki, který mluvil tak vzletně a krásně, že sám kníže 
zaplakal. Byltě to pán neobyčejně jemného srdce a vojákům pravý 
otec. Kázně střehl železné, ale co do štědrosti, vlídného chování 
k lidem a péče, kterou prokazoval nejen jim samým, nýbrž i jejich 
dětem a ženám, nemohl se mu nikdo rovnati. Proti vzpourám straš-
liv a nemilosrdný, byl přece jen pravým dobrodincem nejen šlechty, 
nýbrž i všeho lidu svého. Když ve čtyřicátém šestém roce zničila 
kobylka úrodu, prominul pachtýřům za celý rok pachtovné, poručil, 
aby poddaným bylo vydáváno obilí ze sýpek, a po požáru v Chorolu 
živil všecky měšťany po dva měsíce na své útraty. Nájemci statků 
a podstarostové hospodářských usedlostí třásli se, aby se nedostala 
ke sluchu knížete zvěsť o jakémkoli zneužití nebo křivdách, na lidu 
páchaných. Sirotkům byla zabezpečena taková péče, že jim říkali 
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na Zádněpří „knížecí detyny“. Bděla nad tím sama kněžna Grisel-
da za pomoci otce Muchowieckého. Vládl tedy pořádek ve všech 
knížecích zemích, hojnost, spravedlnost, mír, ale i strach, neboť 
při sebe menším vzdoru neznal kníže míry v hněvu a trestání; tak 
v jeho povaze slučovala se velikomyslnost s drsností. Ale za oněch 
dob a v oněch krajinách dovolovala pouze tato drsnost, aby sílil 
a množil se lidský život i práce, pouze jí náležel vděk, že vznikaly 
města i vesnice, že rolník měl přednost před hajdamákem, že kupec 
klidně vedl svůj obchod, že zvony klidně zvaly věrné k modlitbě, že 
se nepřítel neodvažoval překročiti hranice, že smečky lotrů hynuly 
na kůlech nebo měnily se v řádné vojáky a že pustý kraj vzkvétal.

Divoké krajině a divokým obyvatelům bylo třeba takové ruky, 
neboť táhly se na Zádněpří nejnepokojnější živly z Ukrajiny, spěli 
sem osadníci, vábení rolí a žírností půdy, uprchlí sedláci ze všech 
zemí polské říše, provinilci, utíkající z vězení, slovem, jak by řekl 
Livius: „pastorum convenarumque plebs transfuga ex suis populis“. 
Udržeti je na uzdě, změniti v pokojné osadníky a vměstnati do káz-
ně usedlého života mohl jen takový lev, při jehož řevu se vše třáslo.

Pan Longinus Podbipięta, spatřiv na pohřbu po prvé v životě 
knížete, nemohl uvěřiti vlastním očím. Slyše totiž tolik o jeho slávě, 
představoval si, že jistě to jest nějaký obr, převyšující lidské poko-
lení o hlavu, zatím byl kníže vzrůstu skoro malého a dosti štíhlý. Byl 
ještě mlád, bylo mu sotva třicet šest roků, ale na jeho tváři byly již 
zjevny válečné útrapy. O kolik totiž v Lubnech žil jako pravý král, 
o tolik za četných výprav a pochodů sdílel se o nepohodlí s pros-
tým vojínem ze šlechtické jízdy polské, jídal černý chléb a spal na 
zemi na tvrdé houni, a protože většina života ubíhala mu v pracích 
táborových, zračily se ony na jeho tváři. Nicméně tento obličej pro-
zrazoval na první pohled člověka neobyčejného. Zračila se v něm 
železná, nezlomná vůle a majestát, před nímž každý bezděčně musil 
skloniti hlavu. Bylo zřejmo, že tento člověk zná svoji sílu i velikost – 
a kdyby mu zítra vložili na hlavu korunu, neucítil by ani údivu, ani 
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zatížení jejím břemenem. Oči měl veliké, klidné, téměř sladké, avšak 
zdály se v nich býti uspány blesky, a ty jsi cítil, že běda tomu, kdo 
by je probudil. Nikdo také nemohl snésti klidného lesku tohoto 
pohledu, i byli vídáni poslové, vytříbení dvořané, kteří, stanuvše 
před Jeremim, upadali do rozpaků a nedovedli začíti rozhovor. Byl 
to ostatně na svém Zádněpří pravý král. Z jeho kanceláře vycháze-
ly výsady a věnování: „My po božej mylosti kňaz i hospodyn“ etc. 
Nemnoho pánů také pokládal za sobě rovny. Knížata z krve dávných 
vladařů bývali u něho maršálky. Takovým byl svého času i Helenin 
otec, Vasil Bulyha Kurcewicz, kterýžto rod přece, jak bylo výše vzpo-
menuto, odvozoval se od Korjata, ale v podstatě pocházel od Rurika.

Bylo v knížeti Jeremim cosi, co přes vrozenou mu vlídnost 
udržovalo lidi ve vzdálenosti. Miluje vojáky, sám choval se k nim 
důvěrně; k němu však neopovážil se nikdo chovati se s důvěrností. 
A přece rytířstvo, kdyby mu poručil, aby koňmo vskočilo do dně-
prských tůní, učinilo by tak bez váhání.

Po matce Valašce zdědil bílou pleť s tou bělostí rozžhaveného 
železa, od níž sálá žár, a vlas jako havraní křídlo černý, jenž při-
holen skoro po celé hlavě, jen zpředu splýval bujněji a přistřižen 
byv nad obočím, zastiňoval mu polovici čela. Strojil se po polsku, 
oděvu nehrubě dbal a pouze při velkých slavnostech brával na 
sebe nádherné roucho, ale pak všecek zářil zlatem a kamením. Pan 
Longin o několik dní později byl přítomen takové slavnosti, když 
kníže přijímal ve slyšení pana Rozvana Ursuho. Audience poslů 
konaly se vždy v tak zvaném modrém sále, protože na jeho stropě 
byla zobrazena nebeská obloha i s hvězdami, a to štětcem Gdána 
Helma. Usedl tehdy kníže pod baldachýn z aksamitu a hranostajů 
na vyvýšeném křesle, podobajícím se trůnu, jehož podnoží bylo po-
bito pozlaceným plechem, za knížetem pak stál kněz Muchowiecki, 
sekretář, maršálek kníže Woronicz, pan Bohuslav Maszkiewicz, dále 
pážata a dvanácte trabantů s halapartnami, oděných po španělsku; 
pozadí sálu bylo přeplněno rytířstvem ve stkvělých krojích a oble-
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cích. Pan Rozvan prosil jménem hospodarovým, aby kníže svým 
vlivem a hrůzou jména vymohl u chána zákaz budžackým Tatarům 
podnikati vpády do Valašska, ve kterém každoročně strašlivých 
škod a spoust nadělali, na což kníže odpověděl pěknou latinou, že 
Budžačané nehrubě samého chána byli poslušni, nicméně však, 
poněvadž v dubnu očekává u sebe Čausa murzu, posla chánova, 
bude se jeho prostřednictvím domáhati náhrady u chána za křiv-
dy, spáchané na Valašsku. Pan Skrzetuski již předtím podal relaci 
o svém poselství a cestě, dále o všem, co slyšel o Chmielnickém 
i útěku jeho na Síč. Kníže se rozhodl, že posune několik pluků ke 
Kudaku, ale nepřisuzoval té věci veliké důležitosti. A tak, ježto se 
zdálo, že nic neohrožuje klidu a síly zadněprského území, začaly se 
v Lubnech slavnosti a radovánky, jak z příčiny pobytu posla Roz-
vana, tak i proto, že pánové Bodzyński i Lassota požádali konečně 
slavnostně jménem vojevody Przyjemského o ruku starší princezny 
Anny, na kteroužto prosbu dostalo se jim od knížete i od kněžny 
Griseldy odpovědi příznivé.

Jediný jen malý Wołodyjowski trpěl tím nemálo, a když se 
Skrzetuski pokoušel, aby mu vlil do srdce útěchu, odpověděl:

„Dobře je tak pro tebe, neboť kdykoli se ti zlíbí, Anuše Borzobo-
hata tě nemine. Z míry vděčně po celý čas na tebe tu vzpomínala; 
rozuměl jsem tomu ze začátku tak, že to činí v úmyslu, aby žárlivost 
v Bychowcovi excitare, ale vidím, že chtěla si s ním pohráti a že snad 
jen k tobě jedinému něžnější v srdci chová sentiment.“

„Co je mi po Anuši! Jen se k ní vrať – non prohibeo. Ale na prin-
ceznu Annu přestaň mysliti, protože to je totéž, jako bys chtěl fénixe 
čepicí ve hnízdě přikrýti.“

„Vím, věru, že jest fénixem a proto žalem po ní jistě mi souzena 
smrt.“

„Živ budeš a rázem se zamiluješ, jenže ne do princezny Barbory, 
sice ti ji druhý vojevoda odloudí před nosem.“
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„Což je srdce podruhem, jemuž lze poroučeti? Což zabráníš očím, 
aby se dívaly na tak rozkošnou bytost, jako jest princezna Barbora, 
jejíž zjev byl by s to, aby hnul i divokými šelmami?“

„Tu máš, čerte, kropáč!“ vzkřikl pan Skrzetuski. „Vidím, že se 
utěšíš bez mé pomoci, ale to ti opakuji: vrať se k Anuši, neboť z mé 
strany žádných impedimentů míti nebudeš.“

Anuši však ani nenapadlo mysliti opravdu na Wołodyjowské-
ho. Naproti tomu dráždila ji, zajímala a zlobila lhostejnost pana 
Skrzetuského, který, vrátiv se po tak dlouhé nepřítomnosti, sko-
ro na ni ani nepohlédl. Proto za večerů, kdy kníže s přednějšími 
důstojníky a dvořany přicházel do kněžniny komnaty na zábavu, 
aby se povyrazil hovorem, Anuše, vykukujíc za zády své paní (ne-
boť kněžna byla vysoká, Anuše pak nízká) zabodávala se svýma 
černýma očkama do náměstníkovy tváře, chtějíc míti rozluštění 
této záhady. Ale oči Skrzetuského stejně jako mysl bloudily někde 
jinde, a když jeho zrak padal na dívku, byl pohled ten tak zamyšlený 
a skleněný, jako kdyby nehleděl na tu, které kdysi zpívával:

„Jak tatarská horda 
Jímáš v jasyr corda!…“

„Co se mu stalo?“ sama se tázala favoritka celého dvora, a dupajíc 
drobnou nožkou, umiňovala si, že tu věc vyšetří. Nebyla sice do 
Skrzetuského zamilována, ale přivyknuvši dvoření, nemohla snésti, 
aby si jí někdo nevšímal, i byla hotova ze zlosti sama se zamilovati 
do smělce.

Jednou tedy, běžíc s přízí ke kněžně, setkala se s panem Skrzetus-
kým, vycházejícím z vedlejší spací komnaty knížecí. Přiletěla 
k němu jako bouře, skoro o něho zavadila poprsím, i ucouvnuvši 
pojednou, řekla:

„Ach, jak jsem se polekala! Dobrý den, vzácný pane!“
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„Dobrý den, panno Anno! Což jsem takové monstrum, že bych tě 
až polekal, panno Anno?“

Dívka stála se sklopenými očky, otáčejíc v prstech nezaměstnané 
ruky konce copů, přestupujíc z nožky na nožku a jako v rozpacích 
odpověděla s úsměvem:

„Eh, ne! To ne, to ne, jako že matku miluji!“
Pojednou pohlédla na náměstníka a hned zase sklopila oči.
„Hněváš se na mne, vzácný pane?“
„Já? Což dbáš mého hněvu, panno Anno?“
„Pravda, nikoli. Měla bych také čeho dbáti! Myslíš snad, vzácný 

pane, že se rovnou dám do pláče? Pan Bychowiec je způsobnější…“
„Tomu-li tak, nezbývá mi nic jiného, nežli přenechati pole panu 

Bychowcovi a sejíti z tvých očí, panno Anno.“
„Což tě zdržuji?“
To pravivši, Anuše zastoupila mu cestu.
„Tedy se vracíš z Krymu, vzácný pane?“ tázala se.
„Z Krymu.“
„A co jsi přivezl z Krymu, vzácný pane?“
„Přivezl jsem pana Podbipiętu. Však jsi ho viděla, panno Anno? 

Z míry milý a vážný kavalír.“
„Zajisté, milejší nežli ty, vzácný pane. A proč ten sem přijel?“
„Abys, panno Anno, měla na kom vyzkoušeti svoji moc. Ale ra-

dil bych ti, abys to vzala zostra, vímť o jednom tajemství tohoto 
kavalíra, pro něž jest nepřemožitelný – a ani ty, panno Anno, s ním 
ničeho nesvedeš.“

„Proč jest nepřemožitelný?“
„Protože se nemůže oženiti.“
„A co mi po tom! Proč se však nemůže oženiti?“
Skrzetuski naklonil se k dívčinu uchu, řekl však z míry hlasitě 

a důrazně:
„Protože slíbil čistotu.“
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„Jsi neslušný, pane!“ prudce zvolala Anuše a v téže chvíli odletěla 
jako vyplašený pták.

Toho večera však popatřila po prvé pozorněji na pana Longina. 
Hostí toho dne bylo nemálo, vystrojil totiž kníže hostinu na rozlou-
čenou s panem Bodzyńským. Náš Litvín, pečlivě oblečený do bílého 
atlasového kabátce a tmavomodrého aksamitového kontuše, vy-
padal z míry okázale, tím více, že se mu po boku místo katovského 
Zerwikapturu houpala lehká, zakřivená šavle v pozlacené pochvě.

Anušina očka střílela po panu Longinovi poněkud naschvál, panu 
Skrzetuskému na vzdory. Byl by toho však náměstník ani nezpozo-
roval, nebýti Wołodyjowského, který zavadiv o něho loktem, řekl:

„Ať mně souzen jasyr, nelichotí-li se Anuše k té chmelové tyčce 
litevské.“

„Pověz to jemu samému.“
„Zajisté, povím. Bude z nich povedená dvojice.“
„Bude tu dívku moci nositi u kabátce místo sponky, taková jest 

mezi nimi proporce.“
„Nebo místo chocholu na čapce.“
Wołodyjowski přistoupil k Litvínovi.
„Milosti!“ řekl. „Je to nedávno, co jsi sem zavítal, ale jsi švihák, 

jak pozoruji, jako málokdo.“
„Proč to, bratříčku dobroději? Proč to?“
„Vždyť jsi nám tu pobláznil nejkrásnější dívenku z fraucimoru.“
„Dobroději!“ řekl Podbipięta, spínaje ruce. „Co to mluvíš, pro 

pána krále, vzácný pane?“
„Pohleď, milosti, na pannu Annu Borzobohatou, do které jsme 

zde všichni zamilováni, jak po tobě hází očima. Jen se měj na pozo-
ru, aby ti nevytřela zrak, jako jej vytřela nám!“

To praviv, Wołodyjowski otočil se na podpatku a odešel, zů-
stavuje pana Longina v údivu. Ani se neodvažoval pohleděti ihned 
směrem k Anuši a až po nějaké době mrskl pojednou očkem – ale až 
se zachvěl. Za ramenem kněžny Griseldy patřilo naň dvé jiskřivých 
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oček opravdu se zájmem a upřeně. „Apage, satanas!“ pomyslil si 
Litvín a zalit ruměncem jako žáček, utekl do druhého kouta sálu.

Nicméně pokušení bylo těžké. Ten diblík, vykukující za kněžniný-
mi zády, měl tolik půvabů, ta očka zářila tak jasně, že pana Longina 
zrovna cosi pudilo, aby se do nich aspoň ještě jednou podíval. Ale 
vtom si vzpomněl na svůj slib, před očima zjevil se mu Zerwikaptur, 
předek Stowejko Podbipięta, tři uťaté hlavy, i zachvátil jej strach. 
Přežehnal se křížem a toho večera se již nepodíval.

Zato nazítří k ránu dostavil se do příbytku Skrzetuského.
„Pane náměstníku, vyrazíme brzy? Co jsi slyšel, vzácný pane, 

o vojně?“
„Máš nějak na pilno, vzácný pane. Buď jen trpěliv, dokud ne-

vstoupíš pod korouhev.“
Nedal se totiž ještě pan Podbipięta zapsati do služeb na místo 

zemřelého Zakrzewského. Musil s tím sečkati, až uplyne čtvrt roku, 
což se mělo státi až prvého dubna.

A měl vskutku na pilno, otázal se tudíž náměstníka, pokračuje:
„A ničeho neřekl Jeho Milost kníže o tomto předmětu?“
„Ničeho. Král nepřestane snad ani do smrti mysliti na vojnu, ale 

říše polská jí nechce.“
„A říkali v Čigirině, že hrozí kozácká rebelie?“
„Patrno, že slib na tebe těžce doléhá, vzácný pane. Co se týče re-

belie, věz tedy, že k ní před jarem nedojde, neboť, ač je zima mírná, 
přece jen zima je zima. Máme teprve patnáctého februarii, každý 
den mohou se dostaviti ještě mrazy, a kozák do pole nevytrhne, 
dokud se nemůže opatřiti zákopy, protože se kozáci bijí za náspem 
zuřivě, v poli však nedovedou se udržeti.“

„A což třeba čekati kozáků?“
„Uvaž, vzácný pane, i to, že, kdybys třeba za rebelie našel své tři 

hlavy, není známo, budeš-li sproštěn slibu, neboť něco jiného jsou 
Křižáci nebo Turci a něco jiného našinci – řekl bych: děti eiusdem 
matris.“
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„Ó, velký Bože! To jsi mne ťal do živého, vzácný pane! Totě 
k zoufání! Ať my ty pochybnosti rozplaší kněz Muchowiecki, sice 
nebudu míti pokoje ani na chvíli.“

„Zajisté, rozplaší, je to člověk učený a nábožný, neřekne však jistě 
nic jiného. Bellum civile, toť vojna bratří.“

„A kdyby rebelům přišla na pomoc síla cizí?“
„Pak bys měl vyhráno. Ale teď jedno ti mohu poraditi, vzácný 

pane: čekej a buď trpěliv!“
Nicméně pan Skrzetuski sám neuměl se chovati dle této rady. 

Zmocňoval se ho stesk stále větší, nudily jej dvorské slavnosti a ty 
tváře, na něž se jindy díval tak rád. Pánové Bodzyński, Lassota i pan 
Rozvan-Ursu konečně odjeli, a po jejich odjezdu nastal hluboký 
klid. Život začínal plynouti jednotvárně. Kníže byl zaměstnán ob-
hlídkami ohromných statků a zamykal se každého rána s komisary, 
přijíždějícími z celé Rusi i ze Sandoměřska – proto i vojenská cvi-
čení jen zřídka mohla se konati. Hlučné kvasy důstojnické, na nichž 
se hovořívalo o příštích vojnách, nevýslovně Skrzetuského nudily, 
a tak s loveckou puškou na rameni prchal k Solonici, kde druhdy 
Žółkiewski způsobil Nalevajkovi, Lobodovi i Krępskému tak straš-
livou porážku. Stopy té bitvy byly již zahlazeny i v paměti lidské i na 
bojišti. Jen někdy ještě vyvrhovala země z lůna zbělelé kosti, a za 
vodou čněl kozácký násyp, za nímž se tak zoufale bránili Lobodovi 
Záporožci a Nalevajkova volnice. Ale již i na násypu hustě vybujel 
háj křovin. Tam právě uchyloval se Skrzetuski před dvorským hlu-
kem a místo aby střílel po ptácích, vzpomínal; tam právě před jeho 
očima stávala postava milované dívky, přivolaná pamětí i srdcem; 
tam v mlze, šelestu rákosí a při melancholii oněch míst pociťoval 
úlevu ve vlastním stesku.

Ale později jaly se dostavovati hojné, jaro zvěstující deště. 
Solonice proměnila se v močál; bylo těžko vystrčiti hlavu mimo 
střechu, proto byl náměstník zbaven i této potěchy, jakou nalézal 
v osamělém bloudění. Zatím vzrůstal jeho nepokoj – a právem. Měl 
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z počátku naději, že Kurcewiczova s Helenou, jakmile se jen kněžně 
poštěstí vypraviti Bohuna, zajedou neprodleně do Lubnů, ale nyní 
i tato naděje pohasla. Slotné počasí učinilo cesty neschůdnými, step 
stala se na několik mil po obou březích Suly ohromnou bažinou 
a přejíti ji, na to bylo třeba čekati, až jarní horké slunce vysuší 
zbytek vod a mokra. Po celou tu dobu měla Helena setrvati pod 
ochranou, které Skrzetuski nedůvěřoval, v pravém vlčím doupěti, 
mezi drsnými, divokými a vůči Skrzetuskému nevraživými lidmi. 
Ve vlastním zájmu měli mu sice státi v slovu – a jiné cesty pro ně 
skoro nebylo – ale kdo mohl tušiti, na co připadnou, čeho se odvá-
ží, zejména když je ovládal strašlivý vatažka, jejž patrně i milovali 
i jehož se zároveň báli. Bylo by mu snadno donutiti je, aby mu dívku 
dali, protože ani takové případy nebyly vzácny. Právě tak svého 
času donutil druh nešťastného Nalevajka, Loboda, paní Poplińskou, 
aby mu dala za choť svoji svěřenku, ačkoli děvče bylo šlechtičnou 
z řádného rodu a ačkoli z té duše vatažky nenáviděla. A bylo-li prav-
dou, co se říkalo o nesmírném bohatství Bohunově, mohl jim zajisté 
i dívku i ztrátu Rozlog nahraditi penězi. A co pak? Pak – myslil si 
pan Skrzetuski – vzkáží mi s jízlivostí, že jest „po harapě“, a sami 
někam prchnou do litevských nebo mazovských pralesů, kamž na 
ně ani knížecí mocná ruka nedosáhne. Pan Skrzetuski se třásl jako 
v horečce při této myšlence, trhal sebou jako vlk na řetěze, litoval 
svého rytířského slova, daného kněžně – a nevěděl, co má počíti. Ale 
byl to člověk, jenž sebou nerad dal vláčeti osudem. V jeho povaze 
tkvěla veliká podnikavost a energie. Nečekal na to, co mu osud 
uštědří; bral osud raději za krk a donucoval jej, aby mu uštědřoval 
šťastně – proto bylo mu větší obtíží než komu jinému, aby seděl 
v Lubnech se založenýma rukama.

Rozhodl se tedy, že bude jednati. Měl služebníka Rzędziana, 
chodáčkového šlechtice z Podlesí, šestnáctiletého, ale šibala, liš-
čí koží podšitého, s nímž nejeden starý chytrák nemohl závoditi, 
a toho rozhodl se poslati k Heleně, jakož i na zvědy. Také již minul 
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měsíc únor; lijáky ustaly, březen ohlašoval se dosti příznivě a cesty 
jistě byly poněkud lepší. Chystal se tedy Rzędzian na cestu. Pan 
Skrzetuski mu opatřil list, papír, péra a lahvičku inkoustu, kterých 
uložil mu stříci jako oko v hlavě, neboť měl na paměti, že v Roz-
logách těchto věcí není. Také měl hoch nařízeno, aby neříkal, od 
koho jest, aby se stavěl, že jede do Čigirina, a bedlivým na vše se 
díval okem, zejména aby dobře vypátral, co je s Bohunem, kde jest 
a co dělá. Rzędzian nedal si pokyny dvakráte opakovati, posadil si 
čapku na stranu, práskl nahajkou a odklusal.

Pro pana Skrzetuského začaly se těžké dni očekávání. Aby ubil 
čas, cvičil se v šermu u pana Wołodyjowského, velikého mistra 
tohoto umění, nebo házel krátkým oštěpem do prstenu. Přihodila 
se také v Lubnech událost, kterou by náměstník málem byl zapla-
til zdravím. Jednoho dne podrásal medvěd, utrhnuv se od řetězu, 
na zámeckém nádvoří dva štolby, poplašil koně pana komisaře 
Chlebowského a na konec vrhl se – na náměstníka, který se právě 
ubíral z cekhauzu ke knížeti, bez šavle po boku, maje v ruce pouze 
nadziak s mosaznou hlavicí. Náměstník byl by dojista přišel o život, 
nebýti pana Longina, jenž, spatřiv z cekhauzu, co se děje, popadl 
svůj Zerwikaptur a přichvátal na pomoc. Pan Longin ukázal se plně 
hodným potomkem předka Stowejka, neboť před tváří celého dvo-
ra jediným rozmachem uťal medvědovi hlavu i s tlapou, kterémužto 
důkazu neobyčejné síly obdivoval se z okna sám kníže a uvedl pak 
pana Longina do kněžniných pokojů, kam jej Anuše Borzobohata 
tak vábila očkem, že musil nazítří jíti ke zpovědi a po následující 
tři dny neukazoval se v zámku, dokud vroucí modlitbou nezažehnal 
všelikého pokušení.

Zatím uplynulo deset dní, ale po vracejícím se Rzędzianovi nebylo 
vidu. Náš pan Jan chřadl čekáním a byl tak přepadlý, že se Anuše až 
začala dotazovati po poslích, co mu jest – a Carboni, knížecí doktor, 
předepsal mu nějaký lektvar proti melancholii. Ale on potřeboval 
jiného lektvaru, jelikož dnem i nocí myslil na svou kněžici – a cítil 
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stále mocněji, že se to nikoli mělký cit zahnízdil v jeho srdci, nýbrž 
veliká láska, která musí býti ukojena, sice jinak byla s to roztrhnouti 
lidská prsa jako křehkou nádobu.

Snadno tedy lze si představiti radost páně Janovu, když jednoho 
dne na úsvitě vstoupil do jeho příbytku Rzędzian, zablácen, unaven, 
přepadlý, ale vesel a s dobrou zprávou, napsanou na čele. Náměst-
ník, jak vyskočil z lože rovnýma nohama, tak přiběhnuv k němu, 
popadl jej za ramena a vzkřikl:

„Máš dopisy?“
„Mám pane. Zde jsou.“
Náměstník mu je vytrhl a začal čísti. Dlouhý čas pochyboval, 

přiveze-li mu Rzędzian i v nejpříznivějším případě nějaký dopis, 
neboť nebyl si jist, umí-li Helena psáti. Ženy z pomezí nebývaly 
vzdělány a mimo to byla Helena chována mezi hrubci. Nicméně otec 
dle všeho naučil ji ještě tomuto umění, poněvadž sestavila dlouhý 
dopis na čtyřech stranách papíru. Chudáček nedovedla se sice vyja-
dřovati uhlazeně, řečnicky, ale psala přímo od srdce, jak následuje:

„Já již nikdy na tebe nezapomenu, vzácný pane, spíše ty na mne, 
neboť slyším, že jsou také lehkomyslníci mezi vámi. Ale když jsi 
pacholíka zúmyslně poslal tolik mil cesty, je viděti, že jsem ti milá, 
jako ty jsi mně, za což ti vděčným srdcem děkuji. Nemysli si také, 
vzácný pane, aby to nebylo mé skromnosti na újmu, že ti takto 
píši o tom milování, ale snad je lépe říci pravdu než lháti nebo ji 
zakrývati, když něco zcela jiného jest v srdci. Vyptávala jsem se 
také pana Rzędziana, co děláš v Lubnech a jaké jsou velikého dvora 
obyčeje, a když mi o půvabu a spanilosti tamějších panen vyprávěl, 
skoro jsem se slzami od velikého zármutku zalila…“

Zde přerušil náměstník čtení i tázal se Rzędziana:
„Cos to tam povídal, hňupe?“
„Všecko je v pořádku, Milosti!“ odpověděl Rzędzian.
Náměstník četl dále:
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„… Kterak zajisté mohu já, prostačka, srovnávati se s nimi. Ale 
řekl mi pacholík, že se na žádnou ani podívati nechceš, vzácný 
pane…“

„To jsi dobře řekl!“ pravil náměstník.
Rzędzian sice nevěděl, oč běží, neboť náměstník četl dopis po-

tichu, ale tvářil se zchytrale a významně zakašlal. Skrzetuski četl 
dále:

„… A hned jsem se potěšila, prosíc Boha, aby tě i nadále v takové-
to ke mně náklonnosti udržel a nám oběma žehnal – amen. Věru, 
tak se mi již po tobě zastesklo, vzácný pane, jako zrovna po matce, 
neboť jest mi sirotě smutno na světě, však nikoli u tebe, vzácný 
pane… Bůh patří na srdce mé, že je čisto, něco jiného však jsou 
prosté mravy, které mi odpustiti musíš…“

V dalším sdělovala sličná kněžice, že odjíždí do Lubnů s tetou, 
jakmile se jen cesty zlepší, a že sama kněžna by ráda odjezd urych-
lila, poněvadž z Čigirina docházejí zprávy o nějakých nepokojích 
kozáckých, čeká pouze na návrat mladých kněžiců, kteří odjeli do 
Boguslavi na koňský trh. 

„Jsi pravý čaroděj, vzácný pane,“ psala Helena dále, „že sis dovedl 
i tetu nakloniti.“

Zde se náměstník usmál, neboť si vzpomněl, jakými že prostředky 
bylo mu tu tetu si nakloniti. Dopis končil ujištěním stálé a počestné 
lásky, jakou jest právě budoucí choť povinna manželovi. Vůbec pak 
prozařovalo z něho opravdu čisté srdce, pročež četl náměstník ten 
srdečný dopis několikráte za sebou, od začátku do konce, opakuje 
si v duchu: „Ty má půvabná dívenko! Ať na mne zanevře Bůh, opus-
tím-li tě někdy.“

Potom jal se Rzędziana dotazovati na všecko.
Čiperný pacholík podal mu důkladnou zprávu o celé cestě. Byl 

přijat se ctí. Stará kněžna vyslýchala jej o náměstníkovi a zvěděvši, 
že je znamenitý rytíř a důvěrník knížete a při tom člověk zámožný, 
měla radost.
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„Tázala se mne též,“ řekl Rzędzian, „stojíš-li, Milosti, slíbíš-li 
něco, vždy v slovu, a já jí na to: ‚Má paní vznešená! Kdyby tento 
valašský koník, na němž jsem přijel, byl mně slíben, věděl bych, že 
jest již zajištěn‘…“

„Ty šibale,“ vece náměstník. „Ale když ses tak za mne zaručil, 
budiž, ponech si jej! Nesimuloval jsi tedy ničeho? Řekl jsi, že já jsem 
tě poslal?“

„Řekl, neboť jsem viděl, že mne snad ještě vlídněji přijali, 
a zvláště panna, která je tak rozkošná, že by takové na světě nikdo 
nenašel. A zvěděvši, že přijíždím od tebe, milosti, nevěděla ani, kam 
mne posaditi, a nebýti postu, byl bych oplýval vším jako v nebi. 
Čtouc tvůj dopis, milosti, radostí skrápěla jej slzami.“

Také náměstník zmlkl radostí a teprve za chvíli se znovu tázal:
„A o tom Bohunovi ničeho jsi nezvěděl?“
„Nezdálo se mi, abych se na to ptal panny nebo paní, ale důvěrně 

jsem se spřátelil se starým Tatarem, Čechlym, který, ač pohan, jest 
věrným té dívky sluhou. Ten mi vyprávěl, že všichni na tebe z míry 
broukali, milosti, ale pak se uklidnili, a to, když se jim stalo známo, 
že, co se říká o pokladech toho Bohuna, je bajkou.“

„Jakým že způsobem se o tom přesvědčili?“
„Nuže, hleď, milosti, to bylo tak: Měli nějaký spor o mez se 

Sivińskými a pak se zavázali, že jim zaplatí. Jak přišel termín, 
rovnou na Bohuna: ‚Půjč!‘ On však nato: ‚Tureckého jmění‘ – po-
vídá – ‚trochu mám, ale pokladů žádných, neboť co jsem měl, to 
jsem‘ – povídá – ‚rozházel.‘ Jak to uslyšeli, hned jej cenili níže a tobě, 
Milosti, věnovali svoji přízeň.“

„Jen co je pravda, dobře jsi všecko vyzvěděl.“
„Milosti, kdybych vyzvěděl to, ne však ono, mohl bys mně říci: 

‚Koně jsem ti daroval, ale sedla nedal.‘ Co by bylo do koně bez sedla, 
Milosti?“

„Nu, nu, budiž, vezmi si i sedlo!“
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„Pokorně děkuji, Milosti. Vypravili vskutku Bohuna do Pere-
jaslavi, pročež, jakmile jsem to zvěděl, pomyslím si: Proč bych se 
také já neměl podívati do Perejaslavi? Budeš se mnou spokojen, 
Milosti, pak brzy dosáhnu knížecího kroje…“

„Dosáhneš ho o nové čtvrti. Tys byl i v Perejaslavi?“
„Byl. Ale Bohuna jsem tam nenašel. Starý plukovník Loboda je 

nemocen. Říká se, že se záhy po něm stane Bohun plukovníkem… 
Ale tam se děje něco podivného. Semenů zůstala u korouhve sotva 
hrstka – ostatní prý odtáhli za Bohunem nebo také na Síč přeběhli, 
a to jest, milosti, věc vážná, neboť se tam nejspíše kuje nějaká re-
belie. Byl bych rád zvěděl něco určitého o Bohunovi stůj co stůj, ale 
řeklo se mi pouze tolik, že se přepravil na ruský2 břeh. Nu, myslím 
si, když tomu tak, naše dívenka je před ním v bezpečí – i vrátil jsem 
se.“

„Dobře jsi to vyřídil. A nějakého dobrodružství jsi cestou neměl?“
„Nikoli, milosti, jen se mi chce nehorázně jíst.“
Rzędzian odešel, náměstník pak osaměv, začal nanovo čísti He-

lenin dopis a tisknouti k ústům ta písmenka, ne tak rozkošná jako 
ruka, která je psala. Důvěra mu vstoupila do srdce, i myslil u sebe: 

„Zanedlouho cesty vyschnou, kéž by jen Bůh dal po hodu! Kur-
cewiczovi, až zvědí, že Bohun je na holičkách, jistě mne již nezradí. 
Přenechám jim Rozlogy a ještě ze svého přidám, jen když dostanu 
tu předrahou hvězdičku.“

A obléknuv se, se zářící tváří, s hrudí blahem plnou, šel do kaple, 
aby pokorně poděkoval Bohu za šťastnou novinu.

2  Pravý břeh Dněpru nazýván ruským, levý tatarským.
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VI

Na celé Ukrajině i Zádněpří začaly se zvedati jakési šumy jako 
ohlasy blízké bouře; jakési podivné zvěsti přeletovaly od sjola do 
sjola, od futoru do futoru, jako rostliny, které na podzim žene vítr 
po stepích a kterým lid říká perekotypoly. Ve městech si lidé šep-
tali o jakési veliké vojně, ačkoli nikdo nevěděl, kdo a proti komu 
má válčiti. Nicméně cosi se blížilo. Lidské tváře byly znepokojeny. 
Rolník nerad vycházel na pole s pluhem, ačkoli se jaro dostavilo 
rané, tiché a teplé a nad stepí dávno již hlaholili skřivánci. Za večerů 
kupili se lidé po sjolech ve hloučky a stojíce na cestě, polohlasně 
hovořili o strašlivých věcech. Slepci, potulující se s lyrami a písní, 
byli dotazováni po novinách. Některým se zdálo, že za nocí vidí 
nějaké odlesky na nebi a že měsíc, červenější než jindy, vystupuje 
za bory. Prorokovány pohromy nebo královská smrt – a to vše bylo 
tím podivnější, že do těchto zemí, odedávna přivyklých nepokojům, 
bitvám, nájezdům, měl strach přístup nesnadný; jistě tedy duly ve 
vzduchu nějaké výjimečně zlověstné vichřice, když se nepokoj stal 
všeobecným.

Bylo tím tíživěji, tím dusněji, že nikdo nedovedl ukázati na ne-
bezpečenství. Nicméně mezi příznaky zlé věštby zdály se zvláště 
dva poukazovati k tomu, že vskutku něco hrozí. Objeviloť se předně 
neslýchané množství dědů lyrníků po všech vsích městech, a byly 
mezi nimi nějaké cizí, nikomu neznámé postavy, o nichž si lidé šep-
tali, že jsou to dědové nepraví. Ti, potloukajíce se všude, tajemně 
ohlašovali, že se blíží den soudu a božího hněvu. Za druhé, Nizoví 
začali píti do úpadu.

Druhý příznak byl ještě nebezpečnější. Síč, stěsnaná příliš úzký-
mi hranicemi, nemohla uživiti všech svých lidí, výpravy nevždy se 
dařily, pročež stepi neposkytovaly kozákům chleba, a tak se každo-
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ročně rozprášilo mnoho Nizových za klidných dob po obydlených, 
okolních vsích. Bylo jich plno po Ukrajině, ano i po celé Rusi. Jedni 
dávali se k ozbrojeným družinám u starostů, jiní čepovali vodku 
po cestách, jiní plahočili se po vsích i městech za obchodem a ře-
mesly. V každé skoro vesnici stála opodál od ostatních chalupa, 
ve které bydlil Záporožec. Někteří měli v takových chalupách ženy 
a hospodářství. A takový Záporožec jako člověk obyčejně ostřílený 
a zchytralý byl poněkud i dobrodincem pro ves, ve které bydlil. 
Nebylo nad ně lepších kovářů, kolářů, koželuhů, voskářů, rybářů 
a lovců. Kozák všecko dovedl, všecko udělal, dům postavil, sedlo 
ušil. Celkem však nebyli to osadníci pokojní, neboť žili životem 
z dneška na zítřek. Kdo chtěl rozsudek vymoci zbraní, přepadnouti 
souseda nebo se ubrániti očekávanému útoku, potřeboval pouze 
vzkřiknouti, a hned se molodci slétali jako krkavci, hotovi k lupu. 
Užívala jich také šlechta, užívali páni, věčně mezi sebou vedoucí 
spory; když se však i takových výprav nedostávalo, seděli tiše po 
vsích, pracujíce do úpadu a dobývajíce si chleba vezdejšího v potu 
tváři.

Tak to někdy trvalo rok, dva, až najednou přicházela zvěst o ně-
jaké valné výpravě buď nějakého atamana proti Tatarům nebo 
proti „Lachiv“ nebo konečně polských panovníčků do Valašska; – 
a rázem ti koláři, kováři, koželuzi, voskáři dávali výhost klidnému 
zaměstnání a především začínali píti do němoty ve všech ukrajin-
ských krčmách.

Propivše všecko, pili dále na dluh, „ne na to, ščo je, ale na to, 
ščo bude.“ Příští lupy měly zaplatiti pitku.

Tento zjev opakoval se tak pravidelně, že zkušení ukrajinští lidé 
později říkávali: „Oho! Třesou se krčmy Nizovými – v Ukrajině se 
něco kuje.“

A starostové ihned zesilovali posádky po zámcích, pilný na vše 
dávajíce pozor, pánové stahovali zpět ozbrojené družiny, šlechta 
vypravovala ženy a děti do měst.
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A tak onoho jara začali kozáci píti jako nikdy, utráceti o překot 
všecky vydělané peníze a to nikoli v jednom okrese, nikoli v jednom 
vojevodství, nýbrž na celé Rusi, jak byla dlouhá a široká.

Cosi tedy se chystalo opravdu, ačkoli sami Nizoví nevěděli nic 
takového ani za mák. Začalo se mluviti o Chmielnickém, o jeho 
útěku na Síč i o kozácích grodových v Čerkasku, Boguslavi, Korsunu 
a v jiných městech, kteří k němu přeběhli, ale vypravovalo se též 
něco jiného. Již po celá léta kolovaly pověsti o veliké vojně s poha-
ny, které si král přál, aby čackým molodcům, rozmnožil kořist, ale 
Lachové nechtěli – a nyní se všecky tyto zprávy promísily a zrodily 
v lidských hlavách nepokoj a očekávání něčeho kromobyčejného.

Tento nepokoj přenesl se i za lubenské hradby. Přede všemi 
těmito příznaky bylo nemožno zavírati oči, a zvláště neměl tohoto 
zvyku kníže Jeremi. V jeho panství nepřešel sice nepokoj ve vření – 
strach držel na uzdě všecky, ale po nějakém čase začaly se z Ukraji-
ny trousiti slechy, že tu a tam začínají sedláci vzdorovati šlechticům, 
že vraždí židy, že se násilně chtějí dáti najmouti v regestry do války 
s pohany a že se počet přeběhlíků na Síč stále vzmáhá.

Rozeslal tedy kníže posly: ke krakovskému pánu, k panu Ka-
linowskému, k Lobodovi v Perejaslavi, a sám stahoval stáda ze 
stepí a vojsko z polanek. Zatím došly uklidňující zprávy. Pan veliký 
hetman sděloval vše, co věděl o Chmielnickém, nesoudil však, že 
by nějaká bouře mohla vzejíti z této věci; pan polní hetman psal, 
že „potulná sběř se bouří jako obyčejně roje na jaře“. Jediný starý 
korouhevní Začvilichovskij poslal dopis, zapřísahající knížete, aby 
ničeho nepodceňoval, neboť se velká bouře blíží od Divokých polí. 
O Chmielnickém sděloval, že spěchal ze Síče na Krym, aby chána 
žádal o pomoc. „A jakož mi oznamují přátelé ze Síče – psal – stahuje 
košový se všech bažinatých míst a říček pěší i jízdné vojsko, nikomu 
neříkaje, proč to činí, já však za to mám, že se ta bouře k nám přivalí, 
a jestliže se tak stane s pomocí tatarskou, dej, Bože, aby to záhuby 
nepřivodilo všechněm zemím ruským!“
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Kníže důvěřoval Začvilichovskému více než samým hetmanům, 
neboť věděl, že nikdo na celé Rusi tak nezná kozáků a jejich úsko-
ků, pročež se rozhodl, že stáhne vojsk co nejvíce a zároveň že se 
dopátrá pravdy až na dno.

Jednoho rána dal si tedy předvolati pana Bychowce, náměstníka 
valašské korouhve, i řekl mu:

„Pojedeš ode mne s poselstvím, vzácný pane, na Síč, k panu 
košovému atamanovi, a odevzdáš mu tento list s mojí hospodarskou 
pečetí. Ale abys věděl, jak se zachovati, povím ti takto: list jest jen 
na oko, všecka váha poselství spočívá ve tvém rozumu, vzácný 
pane, abys na vše hleděl, co se tam děje, mnoho-li vojska svolali 
a ještě-li svolají. To zejména ti ukládám, abys nějaké lidi si naklonil 
a o Chmielnickém vše mi dokonale vyzvěděl, kde jest a pravda-li, že 
odjel na Krym, aby žádal Tatarů o pomoc. Rozumíš, vzácný pane?“

„Jako kdyby mi to někdo na dlaň napsal.“
„Pojedeš na Čigirin, cestou si neodpočineš déle než jednu noc. 

Přibuda, odebeřeš se ke korouhevnímu Začvilichovskému, aby ti 
opatřil dopisy ke svým přátelům na Síči a ty jim je potají odevzdáš. 
Oni ti povědí vše. Z Čigirina pustíš se bajdakem do Kudaku, pokloníš 
se ode mne panu Grodzickému a doručíš mu tento list. On poručí, 
abys byl přepraven přes porohy, a poskytne potřebných převoz-
níků. Ani v Síči dlouho neprodlévej, dívej se, poslouchej a vrať se, 
budeš-li živ; jeť to expedice nesnadná.“

„Tvá knížecí Milost jest pánem krve mé. Mám s sebou vzíti mno-
ho lidí?“

„Vezmeš čtyřicet mužů řadového vojska. Dáš se na pochod dnes 
k večeru, ale před večerem přijdeš si ještě pro instrukce. Důležité 
věru poslání ti svěřuji, vzácný pane.“

Pan Bychowiec odešel rozradostněn; v předpokoji potkal Skrze-
tuského s několika důstojníky od dělostřelectva.

„Nuže, co nového?“ tázali se ho.
„Vydám se dnes na cestu.“
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„Kam? Kam?“
„Do Čigirina a odtamtud dále.“
„Pojď tedy se mnou!“ řekl Skrzetuski.
A zaved jej do bytu, jal se ihned důtklivě na něho naléhati, aby 

mu tuto funkci přenechal:
„Že jsi přítel,“ pravil, „rci, čeho žádáš: tureckého koně, džane-

ta – dám, ničeho nebudu litovati, jen když budu moci jeti já, neboť 
mnou to trhá v tamty strany! Chceš peníze, dobrá, jen když povolíš. 
Slávy ti to, věru, nepřinese, neboť bude tu dříve vojna; má-li býti, 
tedy začne – a můžeš zahynouti. Vím také, že máš Anuši rád jako ti 
ostatní – odjedeš, pak jiní ti ji odloudí.“

Tento poslední argument účinkoval více nežli ostatní na mysl 
páně Bychowcovu, než přece jen se onen vzpíral. Co by tomu řekl 
kníže, kdyby ustoupil? Neměl by mu to za zlé? Vždyť je to projev 
knížecí přízně, taková funkce.

Uslyšev to, Skrzetuski rozběhl se ke knížeti a dal se okamžitě 
ohlásiti pážetem.

Za chvíli páže se vrátilo, oznamujíc, že kníže dovoluje, aby vstoupil.
Náměstníkovi bušilo srdce jako kladivo, z obavy, že uslyší krátké: 

„Ne!“, po němž nezbývalo nic jiného, než vzdáti se všeho.
„Nuže, co chceš říci?“ řekl kníže, zočiv náměstníka.
Skrzetuski poklonil se mu až k nohám.
„Milostivý kníže, přišel jsem snažně a co nejpokorněji prosit, 

aby expedice na Síč byla svěřena mně. Bychowiec by snad ustoupil, 
jeť mým přítelem, já pak jeho zrovna tak jako života samého si 
vážím – obává se jen Bychowiec, nebudeš-li se, knížecí milosti, pro 
to horšiti.“

„Přisámbohu!“ řekl kníže. „Nebyl bych věru nikoho jiného poslal 
nežli tebe, však za to jsem měl, že se nerad vydáš na cestu, vykonav 
nedávno pout tak dalekou.“

„Milostivý kníže, byť každý den byl bych posílán, vždy libenter 
pojedu v onu stranu.“
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Kníže naň dlouze pohlédl svýma černýma očima a za chvíli se 
tázal:

„Co tam vlastně máš?“
Náměstník stál zmaten jako provinilec, nemoha snésti zkou-

mavého pohledu.
„Již vidím, že musím s pravdou ven,“ řekl, „nemohou zajisté před 

bystrozrakem Tvé knížecí Milosti utajena býti žádná arcana, ale 
jedno nevím: najdu-li soucit před sluchem Tvé knížecí Milosti.“

A tu začal vyprávěti, jak poznal dceru knížete Vasila, jak se do 
ní zamiloval a jak rád by ji nyní navštívil a na zpáteční cestě na 
Síč do Lubnů ji s sebou přivedl, aby ji uchránil kozácké zběsilosti 
a Bohunovy dotěrnosti. Pomlčel jen o spádech staré kněžny, bylť 
v tom vázán slovem. Zato začal tak snažně prositi knížete, aby mu 
svěřil funkci Bychowcovu, že kníže řekl:

„Byl bych ti beztak dovolil jeti a lidi dal, ale když jsi vše tak 
moudře promyslil, abys vlastní city lásky spojil s onou funkcí, nuže, 
musím již k vůli tobě tak učiniti.“

To praviv, tleskl do dlaní a uložil pážeti, aby zavolalo pana Bychowce.
Náměstník radostně políbil knížeti ruku, ten zas přitiskl k sobě 

jeho hlavu a poručil, aby byl kliden. Měl Skrzetuského z míry rád jako 
čackého vojáka i důstojníka, na nějž bylo lze ve všem spolehnouti. 
Mimo to bylo mezi nimi pouto, jaké se utváří mezi podřízeným, 
který zbožňuje představeného z plné duše, a představeným, jenž 
to dobře cítí. Kolem knížete točilo se nemálo dvořanů, sloužících 
a lichotících mu pro vlastní prospěch, než orlí duch Jeremiho dobře 
věděl, co o kom souditi. Věděl, že Skrzetuski byl člověk jako slza – 
cenil ho více a byl mu vděčen za city oddanosti.

S radostí také zvěděl, že si jeho oblíbenec zamiloval dceru Vasila 
Kurcewicze, starého druha Wiśniowieckých, jehož památka byla 
knížeti tím dražší, čím byla žalostnější.

„Nikoli z nevděku vůči knížeti,“ řekl, „nezvídal jsem o dívce; ale 
poněvadž její ochránci nenavštěvovali Lubnů a žádných stížností 
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na ně mne nedocházelo, soudil jsem, že jsou poctivci. Když jsi mi ji 
však nyní připomněl, budu jí pamětliv jako vlastní dcery.“

Skrzetuski, slyše to, nemohl se vynadiviti dobrotě tohoto pána, 
jenž se zdál činiti výtky sám sobě, že se pro nával mnohých věcí 
neujal osudu dítěte bývalého vojáka a dvořana.

Zatím dostavil se pan Bychowiec.
„Vzácný pane,“ řekl mu kníže, „slovo padlo; chceš-li, pojedeš, 

prosím však, učiň to k vůli mně a přenech funkci Skrzetuskému. 
Máť on své zvláštní, důvodné příčiny, aby o ni žádal, já pak jinou 
pro tebe rekompenzi si vymyslím.“

„Milostivý kníže,“ odvětil Bychowiec, „vysoká to, věru, přízeň 
knížecí milosti, že moha poroučeti, ponecháváš to mně na vůli, kteréž-
to přízně nebyl bych hoden, nepřijímaje jí se srdcem nejvděčnějším.“

„Nuže, poděkuj příteli,“ řekl kníže, obraceje se ke Skrzetuskému, 
„a jdi připravit se na cestu!“

Skrzetuski vskutku děkoval Bychowcovi vroucně a v několika 
hodinách potom byl připraven. V Lubnech již dávno bylo mu ob-
tížno, aby vydržel, tato expedice pak hověla všem jeho tužbám. 
Především měl spatřiti Helenu, ale pak – pravda, bylo třeba odlou-
čiti se od ní na delší dobu, ale právě takové doby bylo třeba, aby 
se cesty po nesmírných deštích staly schůdnými. Dříve nemohla 
kněžna s Helenou přijeti do Lubnů, musil by proto Skrzetuski buďto 
v Lubnech čekati nebo přesedávati v Rozlogách, což by bylo proti 
úmluvě s kněžnou a – což je závažnější – vzbudilo by podezření 
u Bohuna. Helena mohla býti proti jeho útokům vskutku zabezpe-
čena teprve v Lubnech; musila-li tudíž nezbytně setrvati ještě dosti 
dlouho v Rozlogách, zdálo se Skrzetuskému nejlepším, odjede-li, 
zato na zpáteční cestě, již pod záštitou branné síly knížecí, vezme 
ji s sebou. Tak počítaje, kvapil náměstník s odjezdem a zařídiv vše, 
odebrav dopisy a instrukce od knížete, jakož i peníze pro expedici 
od strážce pokladu, ještě hodně před nocí pustil se na cestu, maje 
s sebou Rzędziana a čtyřicet Semenů z knížecí kozácké korouhve.
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VII

Bylo již v druhé polovici března. Trávy bujně vyrazily; perekotypola 
vzkvetla, step zavířila životem. Za jitra, klusaje v čele svých lidí, 
náměstník jel jako po moři, jehož pohyblivou vlnou byla tráva, ko-
lébaná větrem. A všude plno veselí i jarních hlasů, křiků, štěbetání, 
pohvizdování, pomlaskávání, třepotu křídel, radostného bzučení 
hmyzu; step zvučící jako lyra, na které hraje ruka boží. Nad hlavami 
jezdců jestřábi, nehnuté tkvící na blankytu jako zavěšené křížky, 
trojúhelníky divokých husí, táhlé řady jeřábů; na zemi cval zdivoče-
lých koní: hle, řítí se stádo stepních koní. Lze viděti, jak se prsy trou 
o trávu, jak se ženou jako bouře a pak stojí jako přikováni, obklopu-
jíce jezdce do půlkruhu; jejich hřívy jsou rozváty, chřípě vzduty, 
oči udiveny. Řekl bys: chtějí zdeptati nezvané hosty. Ale ještě chvíli 
a pojednou prchají a mizejí stejně rychle, jako přicválali: jen tráva 
šumí, jen květy se míhají! Dusot ztichl, znovu slyšeti jen šveholení 
ptactva. Jest nějak veselo a přece tkví jakýsi smutek v této radosti, 
jest nějak hlučno, ale prázdno – ó! ale do široka, do daleka! Koněm 
nedohoníš, myšlenkou nedohoníš, leda ty smutky, tu prázdnotu, 
ty stepi pomiluješ a tesklivou duší zakroužíš nad nimi, na jejich 
mohylách odpočineš, hlas jejich vyslechneš a odpovíš.

Bylo jitro. Veliké krůpěje třpytily se na rostlinách a křoví, svě-
ží závany větru vysušovaly zemi, na které stály po deštích široké 
kaluže jako rozlitá jezírka, lesknoucí se na slunci. Náměstníkova 
družina zvolna se pohybovala kupředu, byloť obtížno pospíšiti si, 
když se koně občas bořili až po kolena do měkké země. Ale náměst-
ník jim dopřával málo oddechu po mohylových pahorcích, neboť 
spěchal, aby uvítal a zároveň se rozloučil. Vskutku, druhého dne 
o polednách, projev pruhem lesa, zhlédl již větrníky v Rozlogách, 
rozptýlené po návrších a blízkých mohylách. Srdce mu bušilo jako 



– 108 –

kladivo. Nikdo se ho tam nenaděje, nikdo neví, že přijede; co tomu 
řekne ona, až jej spatří? Ó, hle, již i chalupy pidsusidků, poschované 
v mladých sadech višňových; dále rozptýlená ves dvoreckých lidí 
a ještě dále viděti i studniční jeřáb na dvorském majdaně! Náměst-
ník pobodl koně a vyřítil se tryskem, a za ním družina; letěli tak 
vesnicí s řinčením a hlukem. Tu a tam vyrazil sedlák z chalupy, 
popatřil, přežehnal se křížem: čerti nečerti, Tataři Netataři? Bláto 
stříká zpod kopyt tak, že ani nepoznáš, kdo letí. A oni zatím doletěli 
k majdanu a stanuli před zavřenou branou.

„Hola, hej! Kdo živ, otevři!“
Lomoz, klepání a zuřivý štěkot psů vyvolaly lidi ze dvorce. Při-

chvátali tedy ke bráně, zděšeni, majíce za to, že je to snad nepřá-
telský vpád.

„Kdo přijíždí?“
„Otevři!“
„Knížata nejsou doma.“
„Otevři, pohanský synu! Jsme od knížete z Lubnů.“
Čeleď poznala konečně Skrzetuského.
„A tos ty, Milosti! Hned, hned!“
Otevřena brána, a vtom i sama kněžna vyšla před síň a zastínivši 

si oči rukou, dívala se na příchozí.
Skrzetuski seskočil z koně a přistoupiv k ní, řekl:
„Nepoznáváš mne, vzácná paní?“
„Ach, tos ty, milosti, pane náměstníku! Soudila jsem, že je to 

tatarský vpád. Klaním se a zvu do komnat.“
„Zajisté se divíš, urozená paní,“ řekl Skrzetuski, když vešli již 

doprostřed, „vidouc mne v Rozlogách; a přece jsem slova nezru-
šil, poněvadž sám kníže posílá mne do Čigirina a dále. Uložil mi 
zároveň, abych se zastavil v Rozlogách a poptal se po tvém zdraví.“

„Jsem vděčna knížecí milosti, laskavému pánu a dobrodinci. 
Brzo-li nás hodlá z Rozlog vyhostiti?“
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„Nehodlá vůbec, ježto ani neví, že vás je nutno vyhostiti, ale co 
jsem řekl já, stane se. Zůstanete v Rozlogách; mám dosti na svém 
chlebě.“

Uslyševši to, kněžna rázem zazářila i řekla:
„Posaď se, milosti, a raduj se, jako se raduji z tebe já.“
„A kněžice je zdráva? Kde jest?“
„Vím, věru, žes nepřijel za mnou, milý kavalíre. Je zdráva, zdráva! 

Ještě ta dívčice tím milováním ztloustla. Ale hned ti ji zavolám, a také 
sama obléknu něco na sebe, jeť mi stydno hosty takto přijímati.“

Vskutku, kněžna měla na sobě šat z vybledlého cicu, kožich přes 
to a boty z teletiny na nohou.

V té chvíli však Helena, ač nevolána, vběhla do komnaty, ne-
boť zvěděla od Tatara Čechlyho, kdo přijel. Vběhnuvši udýchána 
a zardělá jako višně, sotva dechu popadala, a jen oči se jí smály 
štěstím a veselostí. Skrzetuski vyskočil, aby jí políbil ruce, a když 
kněžna šetrně odešla, líbal i ústa, neboť byl člověk ohnivý. Ona 
ani se příliš nebránila, cítíc, že se jí zmocňuje slabost přemírou 
štěstí a radosti.

„Nenadála jsem se tě, vzácný pane,“ šeptala, mhouříc své sličné 
oči, „však tolik již nelíbej, nesluší se to.“

„Jak tě nemám líbati,“ odpověděl rytíř, „když med mi není tak 
sladký jako tvá ústa? Myslil jsem již, že mi souzeno, abych uschl bez 
tebe, až mne sám kníže sem vypravil.“

„Což kníže ví?“
„Pověděl jsem mu vše. A on ještě byl tomu rád, vzpomenuv na 

knížete Vasila. Hej, tys mi udělala, dívčino, že již ani světa nevidím 
pro tebe!“

„Toť milost boží, ta zaslepenost tvá.“
„Pamatuješ se na ono omen, které učinil raroh, když nám ruce 

k sobě stahoval? Jest patrno, že bylo tak již souzeno.“
„Pamatuji se…“
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„Když jsem ze stesku chodíval v Lubnech na Solonici, tu jsem tě 
vídal skoro jako živou; ale sotva jsem ruku vztáhl, mizela jsi. Ale 
již mi neujdeš, neboť soudím, že se nám již nic nepostaví v cestu.“

„Stane-li se něco, ne má to bude vůle.“
„Rci mi ještě jednou, že mne máš ráda.“
Helena sklopila oči, ale odtušila vážně a zřetelně:
„Jako nikoho na světě.“
„Kdyby mne někdo zlatem a hodnostmi zasypal, milejší by mně 

byla taková slova tvá, neboť cítím, že mluvíš pravdu, ačkoli sám 
nevím, čím jsem sobě takové oddanosti mohl od tebe zasloužiti.“

„Měl jsi se mnou soucit, zastal ses mne, chránil mne a takovými 
slovy ke mně hovořil, jakých jsem předtím nikdy neslyšela.“

Helena zmlkla, hluboce dojata, náměstník pak nanovo začal 
líbati její ruce.

„Velitelkou mi budeš, ne chotí,“ řekl.
A chvíli mlčeli, jenže on zraku z ní nespouštěl, chtěje sobě nahra-

diti dlouhou odloučenost. Připadala mu ještě krásnější než dříve. 
Vskutku, v té setmělé jizbě, ve hře slunečních paprsků, tříštících se 
v duhu na skleněných vložkách okenních, vypadala jako ony obrazy 
svatých panen v soumračných kaplích kostelních. A při tom prou-
dilo od ní takové teplo i život, tolik rozkošných, ženských půvabů 
a vnad zračilo se ve tváři i v celé postavě, že bylo možno ztratiti 
hlavu, láskou vzpláti až k smrti a milovati na věky.

„Od tvé spanilosti snad souzeno mi bude, abych oslepl!“ řekl 
náměstník.

Bílé zoubky kněžičiny vesele se zaleskly v úsměvu.
„Panna Anna Borzobohata je zajisté stokráte spanilejší nade 

mne!“
„Ta je ti podobna jako cínový talíř měsíci.“
„Ale mně pan Rzędzian vyprávěl cosi jiného.“
„Pan Rzędzian by si zasloužil políček. Co jest mi po té panně! Ať 

si jiné včely vybírají med z toho květu, a těch je tam nemálo!“
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Další hovor byl přerušen příchodem starého Čechlyho, který 
přišel uvítat náměstníka. Pokládal ho již za svého budoucího pána, 
pročež se mu klaněl od prahu, oslovuje ho po východním obyčeji 
selámem.

„Nuže, starý Čechly, vezmu si s dívenkou také tebe. Již tedy jí služ 
do smrti!“

„Nedlouho bude musiti čekati, milosti, ale dokud život, dotud 
služba. Jeden je Bůh!“

„Asi za měsíc, až se vrátím ze Síče, vydáme se do Lubnů,“ řekl 
náměstník, obraceje se k Heleně, „a tam kněz Muchowiecki čeká 
se štolou.“

Helena se polekala:
„Cože, ty odjíždíš na Síč?“
„Kníže mne posílá s listy. Neboj se však. Osoba poslova jest 

i u pohanů posvátna. Vypravil bych tě s kněžnou do Lubnů třebas 
ihned, cesty jsou však strašlivy. Sám jsem viděl – ani s koněm ne-
přejedeš valně.“

„A dlouho zůstaneš v Rozlogách?“
„Ještě dnes k večeru vyrazím do Čigirina. Dříve se rozloučím, 

dříve uvítám. Ostatně, je to služba knížecí: nikoli já jsem pánem 
času, nikoli má zde vůle.“

„Zvu na posilněnou, dosti-li toho milkování a cukrování,“ řekla 
kněžna, vcházejíc. „Ho! ho! Děvče má tváře červené. Jest viděti, pane 
kavalíre, že jsi nezahálel. Nu, ale nedivím se vám.“

To pověděvši, vlídně poklepala Heleně na rameno, i odešli k obě-
du. Kněžna byla ve znamenité míře. Po Bohunovi netruchlila již 
dávno, a nyní vše se utvářelo tak, díky štědrotě náměstníkově, že 
Rozlogy „cum boris, lesis, hranicebus et coloniis“ mohla již poklá-
dati za svůj i svých synů majetek.

A byly to přece usedlosti nemalé.
Náměstník dotazoval se po kněžicích, brzo-li se vrátí.
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„Každý den již je očekávám. Hněvali se z počátku na tebe, vzácný 
pane, ale potom uváživše, jak ses zachoval, z míry si tě oblíbili jako 
budoucího pokrevence, neboť říkají, že rytíře takové odvahy stěží 
již za dnešních měkkých dob lze najíti.“

Po skončeném obědě odešel náměstník s Helenou do višňového 
sadu, který se připojoval ke příkopu přímo za majdanem. Sad byl 
obsypán raným květem jako sněhem, za sadem se černala doubrava, 
ve které kukala kukačka.

„Toť šťastné znamení pro nás,“ řekl pan Skrzetuski, „ale musíme 
se zeptati.“

A obrátiv se k doubravě, tázal se: „žežulko rozmilá, kolik let budu 
žíti spolu s touto pannou v manželství?“

Kukačka začala kukati o přítrž. Napočetli padesát a více.
„Dejž to Bůh!“
„Žežulky vždycky mluví pravdu,“ poznamenala Helena.
„Nuže, když je tomu tak, ještě se otáži!“ řekl rozjařený náměstník.
A tázal se:
„Žežulko rozmilá, budeme míti hodně mnoho klučinů?“
Kukačka jako na objednanou začala ihned odpovídati a odkukala 

ne méně, ne více než dvanácte.
Pan Skrzetuski byl radostí všecek bez sebe.
„Nuže, stanu se starostou, jako že Boha miluji! Slyšela jsi, panno 

vzácná, že ano?“
„Pranic jsem neslyšela,“ odpověděla Helena, zardělá jako višně, 

„ani nevím, nač ses tázal.“
„Snad abych to opakoval?“
„Není třeba.“
Za takových rozmluv a zábav uběhl jim den jako sen. S večerem 

nadešla chvíle vroucího, dlouhého loučení – a náměstník vyrazil 
k Čigirinu.



„Slyšela jsi, panno vzácná, že ano?“
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VIII

V Čigirině zastal pan Skrzetuski starého Začvilichovského ve ve-
likém rozčilení a horečce; netrpělivě vyhlížel knížecího posla, neboť 
ze Síče stále hrozivější docházely zprávy. Nebylo již pochybností, 
že se Chmielnicki chystal brannou mocí domáhati se dávných ko-
záckých výsad a zadostiučinění za spáchané křivdy. Začvilichovskij 
měl o něm zjištěno, že meškal na Krymu u chána, dožebrávaje se 
tatarské pomoci, se kterou byl v Síči očekáván každého dne. Při-
pravovala se tudíž valná výprava z Nizu do království polského, 
která za pomoci tatarské mohla býti záhubna. Bouře ukazovala se 
stále blíže, zřetelněji, strašlivěji. Již nikoli nejasné, neurčité strachy 
probíhaly Ukrajinou, nýbrž přímo jistota o srážce a vojně. Veliký 
hetman, který z počátku nehrubě dbal celé věci, přisunul se nyní 
s vojskem k Čerkasku; kupředu posunuté polní hlídky korunních 
vojsk dostihovaly až k Čigirinu, a to hlavně, aby učinily přítrž pře-
běhlictví, neboť grodoví kozáci a selský lid začali v houfech prchati 
na Síč. Šlechta se kupila po městech. Říkalo se, že obecná hotovost 
šlechty má býti vyhlášena v jižních vojevodstvích. Někteří také, ani 
nevyčkávajíce wici, posílali ženy a děti do zámků, sami pak táhli 
k Čerkasku. Nešťastná Ukrajina rozdělila se ve dvě polovice: jedna 
spěchala na Síč, druhá do tábora korunního; jedna hlásila se ke 
stávajícímu pořádku věcí, druhá k divoké svobodě; jedna toužila 
zachovati to, co bylo ovocem věkovité práce, druhá toužila zbaviti 
ji toho dobra. Obě měly záhy zbrotiti bratrské ruce ve vlastních 
vnitřnostech. Strašlivý rozbroj, než si vyhledal náboženská hesla, 
která byla Nizu naprosto cizí, rozpoutával se jako boj sociální.

Ale jakkoli se kupila černá mračna na ukrajinském obzoru, 
jakkoli od nich dopadala zlověstná noc, jakkoli se to v jejich vnitřku 
převalovalo a dunělo, a rachot hromu se nesl od konce ke konci, lidé 
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ještě nebyli si zcela jisti, do jakého stupně se bouře rozzuří. Snad 
si tím nebyl zcela jist ani sám Chmielnicki, jenž mezitím posílal 
listy krakovskému pánovi, komisaři kozáckému i korouhevníku 
korunnímu, plné stížností i nářků, a při tom zapřísahání se věrností 
Vladislavu IV. i říši polské. Chtěl tím získati času nebo se domníval, 
že nějaké jednání může ještě roztržce učiniti konec? – Různí soudili 
různě – pouze dva lidé neklamali se ni na jednu hodinu.

Těmi lidmi byli Začvilichovskij a starý Barabaš.
Starý plukovník obdržel rovněž list od Chmielnického. List byl 

pln jízlivosti, vyhrůžek a urážek. „Začneme s veškerým vojskem 
záporožským – psal Chmielnicki – snažně prositi a apelovati, aby se 
zadost učinilo oněm výsadám, které jsi u sebe tajil, Milosti. A pro-
tože jsi je tajil na vlastní prospěch a užitek, proto všecko vojsko 
záporožské prohlašuje tě hodným, abys byl plukovníkem ovcí nebo 
sviní, nikoli však lidí. Já pak prosím za odpuštění, milosti, jestliže 
jsem ti v něčem nevyhověl ve svém chudém domě v Čigirině, na 
pražnik sv. Mikuláše – a že jsem odjel na Záporoží bez vědomí 
a souhlasu.“

„Hleďte, urození pánové,“ pravil Barabaš k Začvilichovskému 
a Skrzetuskému, „jak si ze mne žerty tropí, a přece já jsem ho učil 
válčení a skoro otcem mu byl.“

„Ohlašuje tedy, že se bude s veškerým vojskem záporožským 
domáhati výsad,“ řekl Začvilichovskij. „Toť přímo válka domácí, 
všech válek strašlivější.“

Nato Skrzetuski:
„Vidím, že si musím pospíšiti; dejte mi, urození pánové, listy pro 

ty, s nimiž bude mi nutno vstoupiti v bližší styky.“
„Pro košového atamana máš, vzácný pane?“
„Mám, od samého knížete.“
„Dám ti tedy list pro jednoho spřízněného šlechtice a urozený 

pan Barabaš má tam také pokrevence Barabaše: od nich zvíš vše. 
A kdož ví, není-li snad již pozdě na takovou expedici? Kníže chce 
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věděti, co je tam opravdu nového? – Krátká odpověď: je zle! A chce 
věděti, jak se zachovati? – Krátká rada: sebrati co nejvíce vojska 
a spojiti se s hetmany.“

„Nuže, vyšlete co nejrychleji spěšného posla ke knížeti s odpově-
dí i radou,“ řekl pan Skrzetuski. „Já musím odjeti, neboť jsem tam 
poslán a rozhodnutí knížete změniti nemohu.“

„A víš, milosti, že je to hrozně nebezpečná výprava?“ řekl Začvi-
lichovskij. „Zde jest lid již tak pobouřen, že těžko vytrvati na místě. 
Nebýti na blízku korunní vojsko, chátra by se vrhla na nás. A což 
teprve tam! Lezeš draku rovnou do chřtánu.“

„Urozený pane korouhevní! Jonáš byl již v břiše velrybím, ne ve 
chřtáně, a s pomocí boží dostal se zase zdráv odtamtud.“

„Nuže, jeď si! Chválím tvoji odhodlanost. Do Kudaku můžeš, 
vzácný pane, dojeti bezpečně, tam se rozhlédneš, co dále sluší ti 
činiti. Grodzickij, starý voják, dá ti nejlepší instrukce. A ke knížeti 
vydám se na cestu nepochybně já sám; mám-li se bíti na svá stará 
kolena, nuže, chci raději pod ním než pod někým jiným. Zatím pro 
tebe připravím, vzácný pane, bajdak nebo dombazu i převozníky, 
kteří tě zavezou do Kudaku.“

Skrzetuski odešel a odebral se přímo do svého příbytku na rynku, 
do domu knížete, by vykonal poslední přípravy. Přes nebezpečenství 
této cesty, o němž mu řekl Začvilichovskij, náměstník myslil na ni 
ne bez jakéhosi uspokojení. Měl spatřiti Dněpr po celé téměř délce, 
až k Nizu, i porohy, a to byla pro tehdejší rytířstvo země jako zača-
rovaná, tajemná, do níž spěchal kde jaký duch, lačný dobrodružství. 
Nejeden strávil všechen život na Ukrajině, ale nemohl se pochlubiti, 
že viděl Síč – leč by se chtěl dáti zapsati do bratrstva, a k tomu bylo 
již mezi šlechtou méně horlivců. Časy Samka Zborowského byly 
ty tam a neměly se již vrátiti. Rozvrat mezi bratrskou Síčí a říší 
polskou, jenž vznikl za dob Nalevajka a Pavluka, nejen neustával, 
nýbrž mohutněl stále více a příval erbovního lidu na Síč, nejen pol-
ského, nýbrž i ruského, nelišícího se od Nizových ni řečí ni věrou, 
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byl značně menší. Tací Bulyhové Kurcewiczové nemnoho nalézali 
následovníků; vůbec pudilo nyní šlechtu na Niz, do bratrstva, leda 
neštěstí, vyhnanství, zkrátka viny, jež nemohly býti odpykány.

Proto také opředlo jakési tajemství, neproniknutelné jako dně-
prské mlhy, loupeživou, nizovou říši. Vyprávěny o ní divy, které pan 
Skrzetuski vlastníma očima spatřiti byl dychtiv.

Nenadál se také, pravda, že se odtamtud snad nevrátí. Posel je 
posel, zvláště byl-li od knížete Jeremiho.

Takto přemítaje, vyhlížel oknem ze svého příbytku na náměstí. 
Zatím uplynula jedna hodina i druhá, když se pojednou Skrzetuské-
mu zdálo, že zahlédl jakési dvě známé postavy, mířící ke Zvonovému 
zákoutí, kde byl obchod Valacha Dopula.

Přihlédl pozorněji: byl to pan Zagłoba s Bohunem.
Šli, držíce se v podpaží, a vkrátce zmizeli ve tmavých dveřích, 

nad nimiž trčel vích, označující výčep a vinárnu.
Náměstník se podivil i přítomnosti Bohunově v Čigirině i jeho 

přátelství s panem Zagłobou.
„Rzędziane! Rychle sem!“ zavolal na pacholíka.
Pacholík se ukázal ve dveřích sousední jizby.
„Poslyš, Rzędziane, půjdeš do vinárny, hleď, tamhle pod víchem; 

najdeš tam zavalitého šlechtice s děrou na čele a vyřídíš mu, že si 
někdo, jenž s ním neodkladně má něco jednati, přeje se s ním viděti. 
A kdyby se ptal, kdo, neříkej.“

Rzędzian odkvapil a po nějaké době spatřil jej náměstník, an se 
vrací v průvodu páně Zagłobově.

„Buď vítán, vzácný pane!“ řekl pan Skrzetuski, když se šlechtic 
objevil ve dveřích jizby. „Pamatuješ se na mne?“

„Pamatuji-li se? Ať mne Tataři na lůj seškvaří a svíček ze mne 
do mešit nadělají, zapomněl-li jsem! Vždyť ty jsi, milosti, před 
několika měsíci s Czaplińským dveře vyrazil u Dopula, což se mi 
zvláště zalíbilo, poněvadž jsem se jednou týmž způsobem dostal 
z vězení ve Stambulu. A co dělá pan Powsinoga erbu Zerwipludry 



– 118 –

se svou innocencí a mečem? Sedají mu ještě pořád vrabci na hlavu, 
pokládajíce ho za uschlý strom?“

„Pan Podbipięta je zdráv a vzkazuje ti své poklony, vzácný pane.“
„Toť z míry bohatý šlechtic, ale nehorázně hloupý. Usekne-li 

takové tři hlavy jako je ta jeho vlastní, bude to dohromady dělati 
pouze půldruhé, protože utne tři polohlavy. Fí, jaké to horko, ač je 
teprve březen! Jazyk usychá v hrdle.“

„Mám z míry výtečný trojniak, dovolíš zajisté číšku, vzácný pane?“
„Hlupák odmítá, když chytrák nabízí. Právě mi lazebník doporu-

čil, abych pil medovinu, že mi to melankolii vytáhne z hlavy. Těžké, 
věru, doby ženou se to na šlechtu: diesirae et calamitatis. Czapliński 
zdřevěněl strachem, k Dopulovi nedochází, protože tam popíjí ko-
zácká stařešina. Já jediný mužně nastavuji čelo nebezpečí a věrně 
trvám s oněmi plukovníky ve spolku, ačkoli jejich plukovnictví za-
páchá kolomazí! Dobrá medovina!… Vskutku z míry výtečná! Odkud 
ji máš, vzácný pane?“

„Z Lubnů. A je zde mnoho stařešiny?“
„Kdo by zde nebyl? Fedor Jakubovič je tu, starý Filon Džedžala je 

tu, Daniel Nečaj je tu, a s nimi jejich očko v hlavě, Bohun, který se 
mi stal přítelem od té doby, co jsem ho v pitce překonal a slíbil mu, 
že jej budu adoptovati. Všichni teď v Čigirině zasmrádají a dívají se, 
kterým směrem se dáti, neboť se ještě neodvažují hlásiti se přímo 
u Chmielnického. Ale nepřihlásili se, bude to mojí zásluhou.“

„Kterak to totiž?“
„Popíjeje s nimi, získávám jich pro říši polskou a povzbuzuji je 

k věrnosti. Nedá-li mi za to král starostenství, pak mi věř, vzácný 
pane, že není justicie v té říši ani rekompenzace pro zásluhy, a lépe 
jest, věru, nasazovati slepice než vydávati v nebezpečí hlavu pro 
publico bono.“

„Lépe bys vydával, kdyby ses s nimi bil, ale zdá se mi, pane, že 
zbytečně jen penězi mrháš na traktamenty, neboť touto cestou si 
jich nezískáš.“
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„Já že mrhám penězi? Za koho mne máš, vzácný pane? Není na 
tom dosti, že se kamarádím s chámy, a ještě bych za ně měl platiti? 
Pokládám to za favor, že jim dovoluji, aby platili za mne.“

„A co ten Bohun zde dělá?“
„Ten? Nastavuje ucho, co je v Síči nového, jako ti druzí. Proto 

sem přibyl. To je miláček všech kozáků. Lísají se k němu jako opice, 
neboť to je jisto, že perejaslavský pluk půjde za ním, za Lobodou. 
A kdož také ví, za kým potáhnou regestrovci Krzeczowského. Bratr 
Bohun je Nizovým, jakmile třeba jíti na Turka nebo Tatara, ale teď 
důkladně kalkuluje, protože se mi vyznal v opilosti, že je zamilován 
do šlechtičny a že se chce s ní oženit; proto se mu nehodí, aby se 
v předvečer svatby bratřil se sedláky. Chce tudíž, abych jej adoptoval 
a k erbu připustil… Je velice výtečný ten tvůj mok, vzácný pane!“

„Napij se ještě, pane!“
„Napiji, napiji. Pod víchy se neprodává takový trojniak.“
„Neptal ses také, pane, jak se jmenuje ona šlechtična, se kterou 

se chce Bohun oženiti?“
„Vzácný pane, co je mi do jejího jména? Vím jen, že, až Bohunovi 

nasadí parohy, bude se jmenovati paní Jelenová.“
Náměstník ucítil pojednou velikou chut, aby vyťal panu Zagło-

bovi políček, ten však nezpozorovav své chyby, pokračoval:
„Za mladých let byl ze mne švihák ne jen tak lecjaký. Kdybych ti 

jen, vzácný pane, vyprávěl, za co jsem dostal v Galatě palmu! Vidíš 
tuhle díru na mém čele? Stačí, řeknu-li ti, že mi ji vyrazili kleštěnci 
v seráji tamějšího baši.“

„Ale říkal jsi, že to jest od lupičské kulky.“
„Říkal jsem? Pak jsem to řekl dobře. Každý Turek je lupičem – tak 

mi dopomáhej Bůh!“
Další hovor byl přerušen příchodem Začvilichovského.
„Nuže, urozený pane náměstníku,“ řekl starý korouhevní, „baj-

daky jsou připraveny, za převozníky máš lidi spolehlivé: vydej se 
na cestu ve jménu Páně, třebas ihned. A zde jsou listy.“
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„Přikáži tedy lidem, aby ihned vyrazili na břeh.“
„A kam se ubíráš, vzácný pane?“ tázal se pan Zagłoba.
„Do Kudaku.“
„Bude ti tam horko.“
Ale náměstník již neslyšel předpovědi, poněvadž vyšel z jizby na 

nádvoří, kde u koní stáli Semenové, skoro již připraveni na cestu.
„Na koně a na břeh!“ zavelel pan Skrzetuski. „Koně dopraviti na 

koráby a čekati na mne!“
Zatím v jizbě řekl starý korouhevní k Zagłobovi:
„Slyšel jsem, že obskakuješ nyní kozácké plukovníky, vzácný 

pane, a s nimi popíjíš.“
„Pro publico bono, urozený pane korouhevní.“
„Máš řízný vtip, pane, a nepochybně větší nežli stud. Chceš si in 

poculis nakloniti kozáky, aby ti byli přáteli, kdyby zvítězili.“
„A kdybych i jako turecký mučedník chtěl se státi také kozáckým, 

nebylo by na tom nic divného, neboť dvě houby mohou zkaziti 
i ten nejlepší baršč. A co se týká studu, nikoho nezvu, aby jej pil se 
mnou – sám jej vypiji, a dá Bůh, že mi nezachutná hůře nežli tato 
medovina. Zásluha musí vyjíti navrch jako olej nad vodu.“

V té chvíli Skrzetuski se vrátil.
„Lidé jsou již na odchodu,“ řekl.
Začvilichovskij nalil číšku:
„Na šťastnou cestu!“
„A na návrat ve zdraví!“ dodal pan Zagłoba.
„Dobře se vám pojede, voda je vysoká.“
„Posaďte se, vzácní pánové, vypijeme zbytek. Nevelký to sou-

deček.“
Usedli a pili.
„Zhlédneš zajímavý kraj, vzácný pane,“ pravil Začvilichovskij. 

„A vyřiď poručení panu Grodzickému v Kudaku! Hej, to je voják, 
to je voják! Na konci světa sedí, daleko od hetmanských očí, ale má 
tam takový pořádek, že – dej Bůh, ať je v celé říši polské takový! 
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Znám dobře Kudak i porohy. Za dávných let jezdívalo se tam častěji, 
a až je na duši smutno, pováží-li se, že to přešlo, minulo, a teď…“

Zde si korouhevní opřel mléčnou hlavu o ruku a hluboce se 
zadumal. Nastala chvíle ticha, bylo slyšeti jen koňský dusot ve 
bráně, odjížděl totiž zbytek lidí pana Skrzetuského na břeh k baj-
dakům.

„Můj Bože!“ řekl Začvilichovskij, probrav se ze zadumání. 
„A pře ce bývávaly dříve, byť i prostřed rozkolů, lepší časy. Hleďte, 
pamatuji se jako dnes, u Chotima, před dvaceti sedmi lety! Když 
husaři hnali pod Lubomirským útokem na janičáry, tu molodci ve 
svých okopech metali čapky do výše a křičeli, až se země třásla, na 
Sahajdačného: ‚Puskaj, batku, s Lachami umiraty!‘ Ale dnes, co je? 
Dnes Niz, který by měl býti předhradím křesťanstva, pouští Tatary 
přes hranice polské říše, aby se na ně vrhl teprve pak, až se budou 
s lupem vraceti. Dnes jest hůře: hle, Chmielnicki spojuje se přímo 
s Tatary, s nimiž bude společně vražditi křesťany…“

„Zapijme ten smutek!“ přerušil jej Zagłoba. „Jaký to trojniak!“
„Popřej mi co nejdříve hrobu, Bože, abych se nedíval na domácí 

válku,“ pokračoval starý korouhevní. „Společné viny mají se omýva-
ti v krvi, ale to nebude krev výkupná, neboť zde bude bratr vražditi 
bratra! Kdo je na Nizu? Rusíni. A kdo ve vojště knížete Jeremiho? 
Kdo v polní hlídkové službě panské? Rusíni. A málo-liž jich jest 
v táboře korunním? A já sám kdo jsem? Hoj, nešťastná Ukrajino! 
Krymští pohané ti vloží řetěz na šíji a na tureckých galejích budeš 
pracovati vesly!“

„Nehořekujte tak, urozený pane korouhevní!“ vece pan Skrze-
tuski. „Sice nám slzy z očí potekou. Vždyť snad nám ještě zazáří 
jasné slunko!“

Ale slunce chýlilo se právě k západu, a jeho poslední paprsky 
dopadaly rudým leskem na bílé vlasy korouhevního.

Ve městě zvoněno klekání a Zdrávas.
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Vyšli. Pan Skrzetuski odešel do kostela katolického, pan Začvili-
chovskij do pravoslavného, a pan Zagłoba k Dopulovi na Zvonové 
zákoutí.

Setmělo se již, když se opět sešli na břehu tašminského přístavu. 
Lidé pana Skrzetuského seděli již v bajdacích. Převozníci nakládali 
ještě náboje. Studený vítr táhl od blízkého ústí ke Dněpru, a noc 
slibovala býti ne příliš klidnou. Při záři ohně, hořícího na břehu, 
leskla se voda řeky krvavě a zdála se prchati s nesmírnou rychlostí 
někam do neznámého temna.

„Nuže, šťastnou cestu!“ řekl korouhevník, srdečně tiskna dlaň 
mladíkovu. „A měj se na pozoru, vzácný pane!“

„Ničeho neopominu. Dá Bůh, že se uvidíme zanedlouho.“
„Snad v Lubnech nebo v knížecím táboře.“
„Tedy již rozhodně pospíšíte ke knížeti, vzácný pane?“
Začvilichovskij rozpřáhl obě ruce:
„Co mi zbývá? Když vojna, tak vojna!“
„Buď stále hodně zdráv, urozený pane korouhevní!“
„Bůh tě ochraňuj!“
„Vive valeque!“ zvolal Zagłoba. „A zanese-li tě voda až do Stam-

bulu, vzácný pane, vyřiď ode mne poručení sultánovi. Anebo také: 
ať jde k čertu!… Z míry vzácný to byl mok!… Brr, jak je zde zima!“

„Do vidziska!“
„Do obačiska!“
„Bůh tě provázejž!“
Vesla zaskřípěla a pleskla o vodu, bajdaky vypluly. Oheň, hoří-

cí na břehu, začal se rychle vzdalovati. Dlouhou dobu viděl ještě 
Skrzetuski šedivou postavu korouhevního, ozářenou plamenem 
hranice, a jakýsi smutek sevřel mu pojednou srdce. Unáší jej ta 
voda, unáší, ale vzdaluje od srdcí, která jsou mu nakloněna, od 
milenky i od známých krajin; unáší jej neúprosně jako osud, ale do 
divokých krajů, do tmy…



Dlouhou dobu viděl ještě Skrzetuski šedivou postavu korouhevního…
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Vypluli z tašminského ústí na Dněpr. Vítr fičel, vesla vydávala 
jednotvárný a smutný pleskot. Převozníci začali zpívat:

„Oj to ne pili, pilili, 
ne tumany ustavali.“

Skrzetuski zaobalil se do pláště a položil na lože, které mu 
upravili vojáci. Jal se mysliti na Helenu, na to, že dosud není dívka 
v Lubnech, že Bohun zůstal a on odjíždí. Bázeň, zlé předtuchy, 
starosti oblétly jej jako krkavci. Začal s nimi zápasiti, až se unavil, 
myšlenky se mu zakalily, nějak podivně se smísily se skučením 
větru, s pleskotem vesel, s písněmi rybářů – a náměstník usnul.
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IX

Nazítří vzbudil se čilý, zdráv a s veselejší myslí. Počasí bylo rozkošné. 
Široko rozlité vody čeřily se v drobné vlnky lehkým a teplým 
vánkem.

Břehy byly zamlženy a slévaly se s vodní plání v jednu nepře-
hlednou rovinu. Rzędzian, vzbudiv se a promnuv si oči, až se pole-
kal. Rozhlédl se udivenýma očima kolem a nevida nikde břehu, řekl:

„Probůh! To jsme snad již na moři, milosti!…“
„To řeka je tak mohutná, nikoli moře,“ odpověděl Skrzetuski, 

„a břehy spatříš, až mlha spadne.“
„Myslím, že již zanedlouho budeme musiti nastoupiti cestu také 

do Turecka.“
„Nastoupíme, bude-li nám poručeno; vidíš ostatně, že neplujeme 

sami.“
Vskutku, v paprsku oka bylo viděti několik bajdaků, dombazů 

neboli tumbasů i úzkých, tmavých člunů kozáckých, obestřených 
síťovím, a všeobecně zvaných čajkami. Jedny z těchto lodí pluly 
po vodě, unášeny bystrým proudem, jiné namáhavě se draly proti 
proudu, podporovány vesly i plachtami. Vezly ryby, vosk, sůl a su-
šené višně do pobřežních měst, nebo se též vracely z obydlených 
okolních vesnic, naloženy zásobami potravin pro Kudak a tovarem, 
jenž se čilému těšil odbytu na Krámovém bazaru v Síči. Dněprské 
břehy byly již od ústí Psjola úplnou pustinou, na které se pouze tu 
a tam bělaly kozácké přezimovací chatrče, ale řeka tvořila silnici, 
spojující Síč s ostatním světem, proto také ruch na ní býval dosti 
značný, zejména, když vyšší voda usnadňovala plavbu plachtami 
a když dokonce i porohy, vyjímaje Nenasytce, stávaly se splavnými 
i pro lodi, plující po proudu.
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Náměstník se zájmem sledoval tento život na řece, mezitím co 
bajdaky čile spěly ke Kudaku. Mlha spadla, břehy se zřetelně zarý-
sovaly. Nad hlavami plujících poletovaly miliony vodního ptactva, 
pelikánů, divokých husí, jeřábů, kachen i čejek, sluk i volavek; 
v rákosí u břehu bylo slyšeti takovou vřavu, takové zvíření vody 
a šum křídel, že bys řekl, že se tam konají ptačí sněmy nebo zápasy.

Břehy za Kremenčugem se snížily a otevřely.
„Hleď jen, Milosti!“ vzkřikl pojednou Rzędzian. „Vždyť to slunce 

zrovna praží a na polích leží sníh.“
Skrzetuski se rozhlédl: vskutku, kam okem dosáhl, leskl se jakýsi 

bílý příkrov v paprscích slunce po obou březích řeky.
„Hej, starochu! Co se to tam bělá?“ ptal se lodivody.
„Višně, pane!“ odpověděl staroch.
Byly to vskutku višňové háje, skládající se ze zakrsalých stromů, 

jimiž byly oba břehy za ústím Psjola široko zarostlé. Jejich plod, 
sladký a veliký, skýtal na podzim potravu ptactvu, zvířatům i lidem, 
zbloudilým v pustině, a zároveň byl předmětem obchodním, jenž byl 
dovážen po bajdacích až do Kijeva i dále. Nyní byly háje obsypány 
květem. Když se přiblížili ke břehu, aby veslařům dopřáli odpočinku, 
náměstník s Rzędzianem vystoupili, chtějíce si ony háje prohlédnou-
ti blíže. Ovanula je tak opojná vůně, že mohli sotva dýchati. Množství 
lístečků leželo již na zemi. Mezi višněmi rostly hojně také divoké, 
zakrslé mandloně, pokryté růžovým květem, vydávajícím vůni ještě 
silnější. Miliony čmeláků, včel i barevných motýlů vířilo nad oním 
pestrým mořem květů, jehož konce nebylo lze dohlédnouti.

„To je zázrak, pane, zázrak!“ pravil Rzędzian. „A proč zde nebydlí 
lidé? Zvěře zde rovněž vidím hojnost.“

Vskutku, mezi višňovými keři pelášili bílí i hnědí zajíci a nesčetná 
hejna modronohých křepelek, jichž Rzędzian několik zastřelil 
z pušky, ale k velikému zármutku zvěděl pak od starocha, že jejich 
maso jest jedovaté.
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Na měkké zemi bylo také viděti stopy jelenů i sajek, a z dáli dolé-
taly hlasy, podobající se chrochtání divokých vepřů.

Pocestní, nadívavše se i odpočinuvše si, vydali se na další cestu. 
Břehy brzy stoupaly, brzy klesaly, odhalujíce výhled na nádherné 
doubravy, lesy, uročiska, mohyly a rozlehlé stepi. Okolí zdálo se tak 
velikolepé, že si Skrzetuski bezděčně opakoval Rzędzianovu otáz-
ku: proč zde nebydlí lidé? Ale k tomu bylo třeba, aby nějaký druhý 
Jeremi Wiśniowiecki zabral tuto pustinu, zavedl do ní pořádek 
a hájil proti nájezdům Tatarů a Nizových. Místy tvořila řeka ramena, 
zátočiny, zalévala úvaly, narážela zpěněnou vlnou o pobřežní skály 
a vodou naplňovala tmavé jeskyně skalní. V takových jeskyních 
a zátočinách bývaly kozácké skrýše a brlohy. Ústí řek, pokrytá le-
sem síťoví, rákosí a houštin, až se černala spoustou ptactva, slovem: 
divoký, přehluboký, místy pustý a prázdný i tajemný svět rozestřel 
se před očima našich pocestných.

Plavba stala se obtížnou, neboť pro veliké teplo dne objevovaly 
se roje štípavých komárů a roje hmyzu neznámého na suché stepi; 
některý z nich byl až na prst tlustý a štípal tak, že krev po bodnutí 
vypouštěl.

Na večer dorazili k ostrovu Romanovce, jehož ohně bylo viděti 
zdaleka, i zastavili se na nocleh. Rybáři, kteří se přiběhli podívat na 
výpravu náměstníkovu, měli košile, tvář i ruce vesměs pomazány 
dehtem, aby se ubránili štípnutí hmyzu. Byli to lidé divocí, drsných 
obyčejů; na jaře sjížděli se hromadně k lovu a udění ryb, které pak 
rozváželi do Čigirina, Čerkaska, Perejaslavi a Kijeva. Jejich řemeslo 
bylo lopotné, ale výnosné pro hojnost ryb, které se za léta stávaly 
dokonce pohromou tohoto okolí, neboť, leknuvše z nedostatku 
vody po bahništích a tak zvaných „tichých koutech“, zamořovaly 
vzduch hnilobou.

Od rybářů zvěděl náměstník, že všichni Nizoví, kteří se tu rovněž 
zabývali rybolovem, opustili před několika dny ostrov a odebrali se 
na Niz, vyzváni košovým atamanem. Každé noci také vídány z os-
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trova ohně, které pálili na stepi uprchlíci, tíhnoucí na Síč. Rybáři 
věděli, že se připravuje tažení „na Lachiv“ a nikterak se tím před 
náměstníkem netajili. Viděl tedy pan Skrzetuski, že jeho výprava 
snad je vskutku opožděna; snad, než dojede na Síč, vyrazí již pluky 
molodců na sever, ale měl rozkaz, aby jel, proto jako pravý voják 
nerozumoval i rozhodl se, že si proklestí cestu třebas i do středu 
záporožského tábora.

Nazítří ráno vydali se na další cestu. Minuli překrásný Tarenský 
roh, Suchou Horu a Koňský Ostroh, pověstný svými bažinami 
a množstvím hadů, kteří jej činili nezpůsobilým k obývání. Zde již 
vše, i divokost okolní krajiny i zrychlený proud vod, věstil blízkost 
porohů. Až se konečně zarýsovala na obzoru kudacká věž – první 
část cesty byla u konce.

Náměstník nedostal se však toho večera do zámku, poněvadž 
pan Grodzickij zavedl takový pořádek, že, když bylo před západem 
slunce vydáno heslo, nebyl nikdo puštěn ze zámku ani do zámku; 
a byť i sám král byl přijel, musil přenocovati v Slobodce, stojící pod 
hradbami tvrze.

Tak také učinil náměstník. Byl to nocleh nehrubě pohodlný, pro-
tože chatrče v Slobodce, jichž bylo k šedesáti, byly slepeny z hlíny 
a byly tak těsné, že do některých bylo třeba vlézti s ohnutým hřbe-
tem. Nevyplatilo se také stavěti jiné, protože je tvrz při každém 
nájezdu tatarském obracela v sutiny a to proto, aby neposkytovaly 
útočníkům záštity a bezpečného ke hradbám přístupu. Bydlili v oné 
Slobodce lidé „zachozí“, to jest zatoulavší se z Polska, Rusi, Krymu 
i Valašska. Každý zde byl skoro jiné víry, ale tam se po tom nikdo 
netázal. Půdy neobdělávali pro nebezpečenství od hordy, živili se 
rybou a obilím, dodávaným z Ukrajiny, pili pálenku z prosa a lopotili 
se řemesly, pro která byli na zámku ve vážnosti.

Náměstník nemohl takřka oka zamhouřiti pro nesnesitelný puch 
z koňských koží, z nichž vydělávány v Slobodce řemeny. Nazítří, za 
svítání, sotva bylo odzvoněno a na polnice odtroubeno „čepobití“, 
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poslal vzkaz do zámku, že přibyl knížecí posel a že prosí, aby byl 
přijat. Grodzickij, jenž měl v čerstvé paměti návštěvu knížecí, sám 
vyšel mu vstříc. Byl to člověk padesátiletý, jednooký jako Kyklop, 
zamračený, neboť sedě v pustině na konci světa a nevídaje lidi, od-
cizil se a provozuje neobmezenou vládu, zvážněl a také zpřísněl. 
Tvář mu při tom zohyzdily neštovice a okrášlily sečné rány šavlí 
i jizvy po tatarských šípech, podobající se bílým skvrnám na tmavé 
kůži. Byl to však voják upřímný, bdělý jako ostříž; ustavičně měl 
oči napjaty směrem k Tatarům a kozákům. Pil pouze vodu, spával 
pouze sedm hodin během dne i noci, častokráte vyskočil v noci, aby 
zhlédl, dobře-li stráže hlídají hradby, a za nejmenší provinění hnal 
vojáky na smrt. Ke kozákům shovívavý, ač hrozný, zjednal si u nich 
úcty. Když v zimě býval na Síči hlad, vypomáhal jim obilím. Byl to 
Rusín, rázu oněch, kteří svého času chodívali do stepí s Przecławem 
Lanckoronským a Samkem Zborowským.

„Nuže, jedeš na Síč, vzácný pane?“ tázal se Skrzetuského, do-
provodiv jej napřed do zámku a pohostině jej vyčastovav.

„Na Síč. Jaké máš odtamtud noviny, urozený pane veliteli?“
„Jest válka! Košový ataman stahuje se všech bažinatých míst, 

říček a ostrovů kozáky. Přeběhlíci utíkají z Ukrajiny, ale těm já 
překážím, jak mohu. Vojska je tam již na třicet tisíc nebo i více. Až 
vtrhnou do Ukrajiny, až se s nimi spojí grodoví kozáci a selský lid, 
bude jich sto tisíc.“

„A Chmielnicki?“
„Jest očekáván každým dnem s Tatary z Krymu. Snad zde již jest; 

abych pravdu řekl, zbytečně jedeš na Síč, vzácný pane, dočkáš se 
jich tu zajisté brzy; že pak se Kudaku nevyhnou ani ho nezůstaví 
za sebou, tot jisto.“

„A ubráníš se, vzácný pane?“
Grodzickij popatřil na náměstníka zamračeně i odtušil důraz-

ným, klidným hlasem:
„Já se neubráním…“
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„Jakže?“
„Protože nemám prachu. Skoro dvacet člunů jsem vypravil, aby 

mi ho aspoň trochu poslali – neposlali. Nevím: byli-li zajati rychlí 
poslové nebo sami-li nemají – vím, že dosud neposlali. Mám na 
dva týdny – na déle ne. Kdybych měl dosti, spíše bych Kudak i sebe 
vyhodil do povětří, než by tu stanula kozácká noha. Bylo mi roz-
kázáno, abych ležel – ležím, bylo rozkázáno, abych bděl – bdím, bylo 
rozkázáno, abych cenil zuby – cením, a až bude nutno zahynouti – 
raz maty rodyla – i to dovedu.“

„A ty sám nemůžeš prachu vyráběti, vzácný pane?“
„Již ode dvou měsíců mi nepouštějí Záporožci ledku, který jest 

mi přivážeti od Černého moře. Vše jedno. Zahynu!“
„Měli bychom se učiti od vás, starých vojáků. A kdyby ses, vzácný 

pane, sám vydal na cestu za prachem?“
„Vzácný pane, já Kudaku neopustím a opustiti nemohu; zde bylo 

mi souzeno, abych žil, zde ať zemru. Nemysli také, že jedeš na hody 
a skvělé recepce, jakými jinde bývají hosté vítáni, nebo že ti tam 
hodnost poselská bude záštitou. Vždyť oni vraždí vlastní atamany, 
a od té doby, co tu sedím, se nepamatuji, že by některý sešel přiro-
zenou smrtí. Zahyneš i ty.“

Skrzetuski mlčel.
„Vidím, že klesáš na duchu, vzácný pane. Pak lépe nejezdi.“
„Urozený pane veliteli.“ řekl nato s hněvem náměstník, „vymysli 

si něco lepšího, abys mne zastrašil, neboť to, co mi tu povídáš, slyšel 
jsem již asi desetkráte, a radíš-li mi, abych nejel, pak vidím, že bys 
na mém místě sám nejel – měj tedy pozor, nechybí-li ti nejen prach, 
ale i odvaha k obraně Kudaku.“

Grodzickij, místo aby se rozhněval, pohlédl jasněji na náměstníka.
„Zubastaja ščuka!“ zabručel rusínsky. „Odpusť mi, vzácný pane! 

Z tvé odpovědi vystihuji, že dovedeš zachovati dignitatem knížete 
i stavu šlechtického. Dám ti tedy dvé čajek, neboť po bajdacích 
porohů nepřejedeš.“
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„O to také jsem přišel prosit, vzácný pane.“
„Mimo Nenasytce poručíš je táhnouti po souši, neboť, ačkoli jest 

voda veliká, přece jen tam nelze přepraviti se nikdy. Sotva nějaký 
malý člunek proletí. A až budeš již na nízkých vodách, měj se na 
pozoru, abys nebyl zaskočen, a buď toho pamětliv, že železo a olovo 
jsou výmluvnější slov. Tam si každý váží jen odvážných lidí. Čajky 
budou na zítřek připraveny, dám jen druhá kormidla poopraviti, 
jedněch jest na porohy málo.“

To praviv, Grodzickij vyprovodil náměstníka z jizby, aby mu 
ukázal zámek a jeho uspořádání. Všude panoval vzorný pořádek 
a kázeň. Stráže dnem i nocí hustě hlídaly na hradbách, které musili 
tatarští zajatci bez ustání opevňovati a opravovati.

„Každého roku nasypávám hradby o loket výše,“ řekl pan Grod-
zickij, „a tím již tak vyrostly, že, kdybych měl prachu s dostatek, ani 
se sto tisíci by u mne nic nepořídili; ale bez střeliva se neubráním, 
až přijde přesila.“

Tvrz byla vskutku nedobytná, poněvadž ji chránily mimo děla 
dněprské tůně a nepřístupné skály, příkře spadající do vody; nepo-
třebovala ani veliké posádky. Proto také v zámku nebylo více nežli 
šest set lidí, ale zato ti nejvybranější vojáci, ozbrojení mušketami 
a samopaly. Dněpr, proudě na tomto místě zúženým řečištěm, byl 
tak úzký, že z hradeb vymrštěný šíp přeletoval daleko na druhý 
břeh. Zámecká děla ovládala oba břehy i celé okolí. Kromě toho 
stála půl míle od zámku vysoká věž, ze které bylo viděti dokola 
na osm mil, a v ní bylo sto vojáků, které pan Grodzickij každého 
dne obhlížel. Ti, postřehnuvši v okolí nějaký lid, okamžitě dávali 
věděti do zámku, a tehdy bilo se do zvonů a hned se stavěla všecka 
posádka do zbraně.

„Není takřka týdne,“ pravil pan Grodzickij, „bez nějakého alarmu, 
protože se tu Tataři potulují jako vlci v tlupách často až o několika 
tisících, které skolujeme z děl, jak možno, a častokráte pokládají 
stráže stáda divokých koní za Tatary.“
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„A není ti trapno, vzácný pane, že sedíš na takovém liduprázdném 
místě?“ tázal se pan Skrzetuski.

„Kdyby mi snad vykázali královské pokoje, to zde bylo by mně 
milejší. Více světa odtud vidím než král ze svého okna ve Varšavě.“

Vskutku také bylo z hradeb viděti nesmírnou dálavu stepí, které 
se nyní zdály jediným mořem zeleně; na sever ústí Samary, na jih 
pak celý dněprský břeh, skály, propasti, lesy až k peřejím druhého 
porohu, surského.

K večeru navštívili ještě věž, poněvadž Skrzetuski, spatřuje po 
prvé tuto tvrz ve stepích opuštěnou, všeho byl dychtiv. Mezitím byly 
pro něho ve Slobodce připraveny čajky, které, opatřeny kormidly na 
obou koncích, staly se hbitějšími. Nazítří za jitra měl vyraziti. Ale po 
celou noc nelehl skoro vůbec na lože, přemítaje, co mu náleží činiti 
vzhledem k neodvratné záhubě, kterou mu hrozilo jeho poselství 
do strašlivé Síče. Život se na něho sice usmíval, byltě náměstník 
mlád a miloval i měl žíti po boku milované ženy; nicméně nad život 
více miloval čest a slávu. Ale napadlo jej, že vojna je blízká, že Hele-
na, očekávajíc ho v Rozlogách, může býti zachvácena nejděsnějším 
požárem, vydána na pospas útokům nejen Bohuna, nýbrž i zběsilé 
a zdivočelé chátry, a proto duší zmítala obava o ni i bolest. Stepi 
dojista již vyschly, bylo by lze již určitě jeti do Lubnů z Rozlog, zatím 
však on sám uložil Heleně i kněžně, aby očekávaly jeho návratu, 
protože se nenadál, že by se bouře mohla rozpoutati tak záhy; ne-
věděl, čím hrozí jízda na Síč. Procházel proto nyní rychlými kroky 
po zámecké jizbě, potrhoval vousem a lomil rukama. Co měl počíti? 
Jak se zachovati? V duchu již viděl Rozlogy v ohni, obklíčené řvou-
cí chátrou, spíše ďáblům než lidem podobnou. Jeho vlastní kroky 
odrážely se příšernou ozvěnou pod zámeckou klenbou, a jemu se 
zdálo, že to již zlé mocnosti si jdou pro Helenu. Na hradbách bylo 
troubeno, aby se zhasila světla, a jemu se zdálo, že je to ohlas Bo-
hunova rohu, i skřípěl zuby a chápal se rukojeti šavle. Ach, k čemu 
tolik naléhal na tu výpravu a Bychowce o ni připravil!
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Zpozoroval tuto pánovu rozrušenost Rzędzian, spící na prahu, 
vstal tedy, promnul si oči, vyčistil pochodně, hořící v železných 
obručích, i počal cosi kutiti po komnatě, chtěje vzbuditi pánovu 
pozornost.

Ale náměstník byl všecek pohroužen do svých bolestných myš-
lenek a přecházel dále, kročeji probouzeje spící ozvěny.

„Milosti! Hej, Milosti!…“ řekl Rzędzian.
Skrzetuski pohlédl na něho skleněným zrakem. Náhle se probral 

ze zamyšlení.
„Rzędziane, bojíš se smrti?“ tázal se.
„Koho? Cože? Smrti? Co to mluvíš, Milosti?“
„Kdo totiž jede na Síč, ten se nevrací.“
„Nuže, proč jedeš ty, Milosti?“–
„Toť mojí starostí, do toho se ty nevměšuj, ale tebe je mi líto, ne-

boť jsi děcko, a ač jsi šibal, tam se svým šibalstvím ničeho nepořídíš. 
Vrať se do Čigirina a pak do Lubnů.“

Rzędzian začal se drbati po hlavě.
„Milosti, věru, že se smrti bojím; kdo by se jí nebál, ten by se 

nebál Boha, neboť Jeho to vůle, aby někoho nechal naživu nebo jej 
zničil; ale když dobrovolně jdeš smrti vstříc, milosti, pak tvůj hřích 
bude hříchem tvým jako pána, nikoli mým jako sluhy, a proto tě 
neopustím, nejsem žádný sedlák, nýbrž šlechtic, byť chudý, ale ne 
bez ctižádosti.“

„Věděl jsem, že jsi dobrý hoch, řeknu ti však: nechceš-li jeti 
z vlastní vůle, pojedeš z rozkazu, neboť jinak již nelze.“

„Kdybys mne zabil, milosti, nepojedu! Co si to jen myslíš, že jsem 
nějaký Jidáš či co, že bych tě měl vydati smrti na pospas?“

Zde zvedl Rzędzian ruce k očím a začal hlasitě naříkati; viděl 
tudíž pan Skrzetuski, že touto cestou by ho nezískal, rozkazovati 
pak s vyhrůžkou nechtěl, byloť mu hocha líto.

„Poslyš,“ řekl k němu, „pomoci žádné mi neposkytneš; já přece 
rovněž nepoložím dobrovolně hlavy pod meč, ale zavezeš do Rozlog 
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dopisy, na nichž mně záleží více, než na samém životě. Vyřídíš tam 
vzácné paní i kněžicům, aby okamžitě, bez nejmenšího průtahu, 
odvezli pannu do Lubnů, jinak že je překvapí rebelie – sám také 
dohlédneš, aby se tak stalo. Důležitou tobě funkci svěřuji, hodnou 
přítele, nikoli sluhy.“

„Nuže, vyšli někoho jiného, milosti; s listem pojede každý.“
„A na koho já zde mohu spoléhati? Zhloupl jsi? Opakuji ti: za-

chraň mi dvakráte život a ještě mi neprokážeš takové služby, ježto 
žiji v mukách, mysle na to, co se může státi, a bolestí až pot mi na 
těle vyráží.“

„Ó, probůh! Vidím, že musím jeti, ale je mi tě tak líto, milosti, že, 
kdybys mi daroval třebas tento kropenatý pás, neměl bych radosti 
ani za mák.“

„Budeš pás míti, jen dobře vyřiď věc.“
„Nechci ani pásu, jen když mi dovolíš, milosti, abych jel s tebou.“
„Zítra se vrátíš po čajce, kterou pan Grodzickij posílá do Čigiri-

na, dále bez průtahu a odpočinku vyrazíš rovnou do Rozlog. Tam 
kněžně ničeho neříkej, co mi hrozí, ani dívence, pros jen, aby ihned, 
třebas koňmo, jely do Lubnů, byť bez zavazadel. Hle, zde máš sáček 
s penězi na cestu, listy ti napíši ihned.“

Rzędzian padl náměstníkovi k nohám.
„Pane můj, což tě nemám již spatřiti?“
„Jak Bůh dá, jak Bůh dá!“ odvětil náměstník, zvedaje ho. „Ale 

v Rozlogách se tvař vesele. A nyní jdi spat!“
Zbytek noci uběhl Skrzetuskému psaním dopisů a při vroucí 

modlitbě, po které ihned sletěl k němu anděl uklidnění. Mezitím 
zbledla noc a úsvitem zbělela úzká okénka od východu. Rozednívalo 
se – až se i růžové lesky vkradly do komnaty. Na věži i na zámku 
začalo hlaholiti ranní „čepobití“. Záhy potom objevil se v komnatě 
Grodzickij.

„Urozený pane náměstníku, čajky jsou připraveny.“
„I já jsem připraven!“ řekl klidně Skrzetuski.
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X

Hbité čajky letěly po vodě jako vlaštovky, unášejíce mladého rytíře 
i jeho osud. Vysokými vodami neznamenaly porohy velikého nebez-
pečenství. Minuli Surskij, Lochanny, šťastná vlna je přenesla přes 
Voronovou Zaporu, čluny poněkud zaskřípěly na Kňažím i Střelčím, 
ale jen se otřely, však neroztříštily, až konečně v dáli uzřeli peřeje 
i víry strašného Nenasytce. Zde bylo již nutno vystoupiti a čluny 
táhnouti po souši. Práce byla dlouhá a obtížná, zpravidla zabírající 
celý den. Na štěstí, dle všeho po dávných přepravách, leželo na celém 
břehu množství válců, které byly podkládány pod čluny, aby lehčeji 
byly postrkovány po zemi. Po celém okolí i na stepích nebylo viděti 
živé duše, na řece nebylo ani jedné čajky, neboť na Síč nemohly 
plouti jiné než ty, které propustil pan Grodzickij přes Kudak, a pan 
Grodzickij zúmyslně odřízl Záporoží od ostatního světa. Ticho bylo 
tudíž rušeno pouze hukotem vln o skály Nenasytce. Po dobu, co 
lidé postrkovali čluny, pozoroval pan Skrzetuski tento podivný zjev 
přírody. Strašná podívaná bila mu do očí. Po celé šíři řeky běželo 
napříč sedm skalních útesů, trčících nad vodou, černých, rozrytých 
vlnami, které v nich vyhloubily jakési brány a průchody. Řeka plnou 
tíhou vod narážela na tyto útesy a tříštila se o ně, a proto zběsilá, 
vzteklá, drcena v bílou, zpěněnou houšť, snažila se je přeskočiti jako 
řítící se oř. Ale odražena ještě jednou, než mohla se prodrati skrze 
otvory, hryzla skály – řekl bys – zubem, stáčela se v bezmocném 
hněvu do příšerných vírů, vytryskovala v sloupích do výše, vřela 
jako vroucí voda, supěla únavou jako divoká zvěř. A pak zase rachot 
jako ze sta děl, vytí celých smeček vlků, chroptění, vysílení, a při 
každém útesu týž boj, totéž zápolení. Nad hlubinou zněl pokřik 
ptactva jako vyděšeného tím divadlem, mezi útesy byly posupné 
stíny skal, chvějící sebou v tůni jako zlí duchové.
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Lidé, táhnoucí čluny, ač tomu byli zvyklí, nábožně se křižovali, va-
rujíce náměstníka, by se příliš nepřibližoval ke břehu. Bylyť zkazky, 
že, kdo se na Nenasytce dlouho díval, ten nakonec spatřil něco ta-
kového, nad čím se mu rozum pomátl; tvrdilo se rovněž, že se někdy 
z vírů vynořovaly černé, dlouhé ruce, a ty chytaly nerozvážlivce, kteří 
se přiblížili až příliš, a tehdy rozléhal se strašlivý chechtot v hlubi-
nách. Za nocí neodvažovali se ani Záporožci dopravovati čluny.

Do bratrstva na Nizu nemohl býti nikdo přijat jako druh, kdo 
se samojediný nepřepravil v člunu přes porohy, ale pro Nenasytce 
učiněna výjimka, poněvadž jeho skály nikdy nebyly zalévány. O je-
diném Bohunovi zpívali slepci, že prý se i přes Nenasytce prodral, 
nicméně nedávána tomu víra.

Přepravování člunů zabralo skoro den času, a slunce začalo za-
padati, když náměstník vsedl opět do lodi. Zato následující porohy 
přepluly lehce, poněvadž byly všecky pokryty vodou, až konečně 
vepluli na „tiché vody nizové“.

Cestou viděl pan Skrzetuski na uročisku Kučkasů obrovskou 
mohylu z bílých kamenů, kterou dal kníže nasypati na památku 
svého pobytu a o které mu v Lubnech vyprávěl pan Bohuslav 
Maszkiewicz. Do Síče odtud nebylo již daleko, ale poněvadž náměst-
ník nechtěl za noci vjížděti do čertomlyckého labyrintu, rozhodl se, 
že bude přenocovati na Chortyci.

Také by se byl rád setkal s nějakou živou duší záporožskou a dal 
o sobě předem věděti, aby bylo známo, že přijíždí posel a ne někdo 
jiný. Chortyca však zdála se býti prázdnou, čemuž se náměstník 
nemálo podivil, neboť věděl od Grodzického, že tam vždy byla ko-
zácká posádka od doby tatarského vpádu. Pustil se dokonce sám 
s několika lidmi dosti daleko od břehu na výzvědy, ale celého ost-
rova přejíti nemohl, poněvadž ostrov měl přes míli délky, a snášela 
se již tmavá a nepříliš klidná noc, pročež se vrátil k čajkám, které 
byly zatím vytaženy na písek, i rozdělány ohně na nocleh proti 
komárům.
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Většina noci prošla klidně. Semenové a převozníci usnuli 
u ohnišť – bděly jen stráže a s nimi také náměstník, jejž od odjez-
du z Kudaku soužila hrozná nespavost. Cítil také, že jím lomcuje 
horečka. Chvílemi se mu zdálo, že slyší blížící se kroky z pozadí 
ostrova, tu opět nějaké podivné ohlasy, podobající se vzdálenému 
mečení koz. Ale měl za to, že jej šálí sluch.

Pojednou, dobře již před rozedněním, stanula před ním nějaká 
tmavá postava.

Byla to hlídka ze stráže.
„Pane, jdou!“ řekl muž spěšně.
„Kdo vlastně?“
„Jistě Nizoví; jde jich asi čtyřicet.“
„Dobře. Toť nemnoho. Vzbuď lidi! Přiložte do ohňů!“
Semenové ihned byli na nohou. Posílený plamen vyrazil do 

výše a ozářil čajky i hrst náměstníkových vojáků. Ostatní ze stráže 
rovněž přiběhli do kruhu.

Zatím bylo možno nepravidelné kroky zástupu lidí již zřetelně 
rozeznati; tyto kroky zastavily se v nějaké vzdálenosti; okamžitě 
tázal se jakýsi hlas s přízvukem vyhrůžky:

„Kdo je na břehu?“
„A kdo jste vy?“ odvětil strážmistr.
„Odpověz, ničemo, a ne-li, zeptám se ze samopalu.“
„Jeho urozenost, pan posel J. M. knížete Jeremiho Wiśniowiecké-

ho ke košovému atamanovi,“ důrazně pronesl strážmistr.
Hlasy v zástupu ztichly; dle všeho konala se tam krátká po-

rada.
„Nu, pojď sem jen sám!“ zvolal strážmistr. „Neboj se. Poslové 

nejsou zabíjeni, ale ani poslové nezabíjejí.“
Kroky ozvaly se znovu a za chvíli vynořilo se něco přes deset 

lidí ze tmy. Po snědé pleti, nízkém vzrůstu a kožiších s vlnou na 
ruby poznal náměstník na první pohled, že to byli většinou Tataři; 
kozáků bylo mezi nimi jen několik. Hlavou pana Skrzetuského jako 
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blesk proletěla myšlenka, že, jsou-li Tataři na Chortyci, jistě se již 
Chmielnicki vrátil z Krymu.

V čele zástupu stál starý Záporožec obrovského vzrůstu, divoké 
a sveřepé tváře. Ten, přiblíživ se k ohništi, tázal se:

„Kdo z vás je posel?“
Silný zápach pálenky rozšířil se kolem – Záporožec byl patrně 

opilý.
„Kdo z vás je posel?“ opakoval.
„Já to jsem!“ hrdě řekl pan Skrzetuski.
„Ty?“
„Což jsem ti bratrem, že mi tykáš?“
„Znej, hrubče, mravy!“ obořil se strážmistr. „Říká se: Jasně vel-

možný pan posel.“
„Na pohybel vam, čortovy syny! Ščob vas Sjerpjahova smert, 

jasno velmožny syny! A s čím vy k atamanovi?“
„Ne tvojí to věcí! Věz jen, že svým krkem ručíš, abych se co nejdří-

ve dostal k atamanovi.“
V té chvíli předstoupil ze zástupu druhý Záporožec.
„Jsme tu z vůle atamanovy,“ řekl, „dáváme pozor, aby se nikdo 

z ‚Lachiv‘ nepřiblížil, a kdo se přiblíží, toho máme spoutati a před-
vésti, což také uděláme.“

„Kdo jede v dobrém úmyslu, toho nebudeš spoutávati.“
„Budu, protože je takij nakaz.“
„A víš, chlape, co je to osobnost poslova? Víš, koho zde před-

stavuji?“
Vtom jej starý obr přerušil:
„Zavedeni posla, ale za borodu – podívej se, takhle!“
To praviv, sáhl rukou po náměstníkově plnovousu.
Ale v té chvíli zaúpěl a jako bleskem zasažen, skácel se k zemi.
Náměstník mu roztříštil hlavu čekanem.
„Koli, koli!“ zavyly vzteklé hlasy v zástupu.



„Kdo z vás je posel?“ opakoval.
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Knížecí Semenové hrnuli se na pomoc svému vůdci; zahřměly 
samopaly, vřesky: „Koli, koli!“ splynuly v jedno s řinčením železa. 
Rozpoutala se zmatená bitka. Ohniště, zašlapaná v řeži, pohasla, a tma 
obestřela bojovníky. Záhy střetli se dohromady jedni i druzí tak, že ne-
bylo dosti místa k sečné ráně, a tak nože, pěsti a zuby nahradily šavle.

Pojednou z pozadí ostrova ozvalo se četné, nové volání a výkřiky; 
útočníkům přicházela pomoc.

Ještě chvíli, a byla by přišla pozdě, neboť ukáznění Semenové 
začali míti již převahu nad chátrou.

„Ke člunům!“ vzkřikl náměstník hromovým hlasem.
Lidé z družiny provedli rozkaz v okamžiku. Na neštěstí nedaly se 

čajky, příliš daleko vytažené na písčinu, strčiti nyní na vodu.
Zatím hnal se nepřítel ku břehu se zběsilostí.
„Palte!“ zavelel pan Skrzetuski.
Salva z mušket ihned zadržela útočníky, kteří upadli ve zmatek, 

shlukli se a ustoupili v nepořádku, zanechávajíce několik rozta-
žených těl na písku; některá z těchto těl zmítala sebou křečovitě 
jako ryby, vylovené z vody a vržené na břeh.

Současně napínali převozníci, podporováni několika Semeny, 
opřevše vesla o půdu, poslední síly, aby sestrčili lodi na vodu – ale 
marně.

Nepřítel zahájil útok zpovzdálí. Pleskání kulek po vodě vpadalo 
do svištění šípů a sténání raněných.

Tataři, vzývajíce Allaha stále pronikavěji, vzájemně se povzbu-
zovali; odpovídaly jim výkřiky kozáků: „Koli! koli!“ a klidný hlas 
pana Skrzetuského, opětující stále častěji povel:

„Palte!“
První úsvit ozářil bledým svitem boj. Ze strany pevniny bylo 

viděti kozácký i tatarský houf, jedny s tvářemi pří pažbách ručnic, 
druhé prohnuté nazad a napínající tětivy u luků; ze strany vody – 
dvě čajky, kouřící a svítící nepřetržitými salvami výstřelů. Upro-
střed ležela těla, klidně již natažená po písčině.
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V jednom ze člunů stál pan Skrzetuski, vyšší nežli ostatní, hrd, 
kliden, s velitelským buzdyganem v ruce a s obnaženou hlavou, 
protože mu tatarský šíp strhl čapku.

Strážmistr se k němu přiblížil a zašeptal:
„Pane, nevydržíme – tlupa je příliš veliká!“
Ale náměstníkovi běželo již jen o to, aby své poselství zpečetil 

krví, nedopustil zhanobení důstojnosti a zahynul nikoli beze slávy. 
Proto také, mezitím co Semenové používali pytlů s potravinami za 
jakýsi úkryt, za nímž ohrožovali nepřítele, on stál viděn a ranám 
vydán.

„Dobrá!“ řekl. „Zahyneme do posledního.“
„Zahyneme, batku!“ vzkřikli Semenové.
„Palte!“
Čajky zahalily se znova v dým. Z pozadí ostrova začaly se hrnouti 

nové davy, ozbrojené oštěpy a kosami. Útočníci se rozdělili ve dva 
houfy. Jeden udržoval oheň, druhý, složený z více než dvou set mo-
lodců a Tatarů, vyčkával pouze příhodné chvíle k pěstnímu útoku. 
Současně vynořily se z rákosí ostrova čtyři čluny, které se měly 
obořiti na náměstníka zezadu a z obou boků.

Rozednilo se již úplně. Jen dým se táhl dlouhými závoji v klidném 
vzduchu a zahaloval bojiště.

Náměstník poručil dvaceti Semenům, aby se obrátili proti útočí-
cím lodím, které, hnány vesly, letěly hbitostí ptactva po klidné vodě 
říční. Palba, namířená proti Tatarům a kozákům, jdoucím z pozadí 
ostrova, tím značně ochabla.

Na to též čekali, jak se zdálo.
Strážmistr přiblížil se opět k náměstníkovi.
„Pane! Tataři berou handžáry do zubů; co nevidět se na nás 

vrhnou.“
Vskutku, asi tři sta hordovců se šavlemi v rukou, s noži mezi 

zuby, chystalo se k útoku. Provázelo je několik desítek Záporožců, 
ozbrojených kosami.
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Útok měl býti zahájen ze všech stran, protože útočící čluny při-
pluly již na dostřel. Jejich boky zahalily se v dým. Kule jako krupo-
bití začaly se sypati na náměstníkovy lidi. Obě čajky naplnily se 
sténáním. Když uplynulo několik minut, polovice Semenů padla, 
ostatní se ještě zoufale bránili. Jejich tváře byly zčernalé dýmem, 
ruce ochabovaly, zrak se kalil, krev zalévala oči, hlavně mušket 
začínaly páliti v dlaních. Většina mužstva byla raněna.

V té chvíli strašlivý řev a vytí proletěly vzduchem. To hordovci 
vyrazili k útoku.

Dým, hnán pohybem spousty těl, pojednou se rozptýlil a očím se 
odhalily dvě čajky náměstníkovy, pokryté černavým davem Tatarů 
jako dvě koňské zdechliny, rvané smečkami vlků. Dav ten dorážel, 
zmítal sebou, vyl, vzpínal se, zdál se bojovati sám proti sobě a hynul. 
Několik Semenů stavělo se ještě na odpor, pod stěžněm stál pan 
Skrzetuski se zakrvácenou tváří, s šípem, vězícím až po opeřenou 
část v levém rameni, a zuřivě se bránil. Jeho postava zdála se ob-
rovitou uprostřed obkličujícího jej davu, šavle kmitala se jako blesk. 
Úderům odpovídalo sténání a řev. Strážmistr s druhým Semenem 
chránili ho po obou bocích, dav chvílemi ustupoval zděšeně před 
touto trojicí, avšak tísněn zezadu, strkal se sám kupředu a mřel pod 
ranami šavlí.

„Živé předvésti atamanovi!“ řvaly hlasy v davu. „Vzdej se!“
Ale pan Skrzetuski vzdával se již jen Bohu, neboť pojednou zble-

dl, zachvěl sebou a skácel se na dno lodi.
„Proščaj, batku!“ zoufale zavzlykal strážmistr.
Ale za chvíli padl rovněž. Pohyblivá spousta útočníků pokryla 

čajky úplně.
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XI

V chatrči vojenského kontoreje, na předměstí Hassan Baša v Síči, 
sedělo za stolem dvé Záporožců, posilňujících se pálenkou z prosa, 
kterou ustavičně čepovali z dřevěného soudečku, stojícího upro-
střed na stole. Jeden, starý, skoro již vetchý, byl Filip Zachar, sám 
kontorej, druhý, Anton Tatarčuk, ataman čigirinského kureně, 
člověk asi čtyřicíti let, vysoký, silný, s divokým výrazem ve tvářích 
a šikmýma, tatarskýma očima. Oba hovořili spolu potichu, jako 
z obavy, aby jim nikdo tajně nenaslouchal.

„Dnes tedy?“ tázal se kontorej.
„Bezmála teď,“ odpověděl Tatarčuk. „Očekávají pouze košového 

a Tuhaj-beje, jenž se samým Chmielem odjel na Bazavluk, protože 
tam stojí horda. Sbor se již sešel na majdaně, a kureňovci ještě před 
večerem sejdou se k poradě. Než nastane noc, bude všecko známo.“

„Hm, může býti zle!“ zabručel starý Filip Zachar.
„Slyš, kontoreji, a ty jsi viděl, že bylo psaní i pro mne?“
„Ba, že viděl, odnášelť jsem listy ke košovému sám, a já přece 

písmo znám. Našli u Lacha tři psaní: jedno samému košovému, 
druhé tobě, třetí mladému Barabašovi. Všichni již o tom v Síči vědí.“

„A kdo psal? Nevíš?“
„Košovému psal kníže, protože na listě byla pečeť; kdo vám, není 

známo.“
„Sochroni Bih!“
„Nejmenují-li tě tam zjevně přítelem Lachů, nic z toho nebude.“
„Sochroni Bih!“ opakoval Tatarčuk.
„Zdá se, že se cítíš vinen.“
„Fí! V ničem se necítím vinen.“
„Snad také košový všecky listy zatají, jde mu také o vlastní hrdlo. 

Bylo tam psaní pro něho zrovna jako pro vás.“
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„Snad.“
„Ale, cítíš-li se vinen…“
Zde starý kontorej snížil hlas ještě více:
„Prchni!“
„Ale jak? A kam?“ neklidně se tázal Tatarčuk. „Košový postavil 

stráž na všech ostrovech, aby nikdo k Lachům neproklouzl a ne-
prozradil, co se děje. Na Bazavluku hlídají Tataři. Ryba se neprode-
re, pták nepřeletí.“

„Nuže, skryj se v samé Síči, kam jen můžeš!“
„Najdou mne. Leč bys ty mne schoval mezi bečky v bazaru. Ty 

jsi můj příbuzný!“
„Ani rodného bratra bych neschoval. Bojíš se smrti, tedy se zpij; 

jsa opilý, ani toho nepocítíš.“
„Snad v listech nic není?“
„Snad…“
„Ach, běda! Ach, běda!“ řekl Tatarčuk. „Necítím se vinen v ničem. 

Jsem dobrý moloděc, Lachů nepřítel. Ale i kdyby v listě nic nebylo, 
čert ví, co Lach poví před radou. Může mne zničiti.“

„To je serdyty Lach; ten ničeho nepoví.“
„Byl jsi dnes u něho?“
„Byl. Natřel jsem mu rány dehtem; nalil pálenky s popelem do 

hrdla. Bude zdráv. To je serdyty Lach! Říká se, že Tatary podřezal 
na Chortyci, než byl zajat, jako podsvinčata. Ty buď o Lacha kliden.“

Příšerné víření kotlů, do nichž se tlouklo na košovém majdaně, 
přerušilo další hovor. Tatarčuk, zaslechnuv ty zvuky, zachvěl sebou 
a vyskočil rovnýma nohama. Neobyčejný neklid zračil se na jeho 
tváři i v pohybech.

„To víření je svolávání rady,“ řekl, ústy popadaje dech. „Sochroni 
Bih! Ty, Filipe, neříkej, o čem jsem tu s tebou povídal. Sochroni Bih!“

To praviv, Tatarčuk popadl soudeček s pálenkou, naklonil jej 
oběma rukama k ústům a pil, pil, jako by se chtěl zpíti do němoty.

„Pojďme!“ řekl kontorej.
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Víření kotlů dunělo stále silněji.
Vyšli. Předměstí Hassan Baša bylo od majdanu odděleno pouze 

valem, obepínajícím vlastní koš i bránu s vysokou baštou, na které 
bylo ještě viděti jícny namířených děl. Uprostřed předměstí stál 
dům kontorejův a chatrče krámových atamanů, kolem dosti roz-
sáhlého náměstí pak kůlny, ve kterých byly umístěny krámy. Byla 
to vůbec bídná stavení, sroubená z dubových fošen, jichž hojně 
poskytovala Chortyca, a pokrytá větvemi a rákosím. Chatrče samy, 
nevyjímaje ani kontorejovy, byly podobnější salaším, neboť pouze 
jejich střechy se zvedaly nad zemí. Ty střechy byly černé a začou-
zené, poněvadž, byl-li v chatrči rozdělán oheň, unikal kouř nejen ho-
řejším otvorem ve střeše, nýbrž i celým krytem, a tehdy bylo možno 
se domnívati, že je to nikoli chatrč, nýbrž kupa větví a rákosí, ve 
které se vypaluje smůla. V chatrčích vládla věčná tma, proto v nich 
byl stále udržován oheň z loučí nebo dubových polen. Krámových 
kůlen bylo několik desítek, i dělily se na kureňové, to jest na ty, 
co tvořily vlastnictví jednotlivých náčelníků kurení, a na obchodní, 
v nichž někdy ve chvílích klidu obchodovali Tataři a Valaši, jedni 
s kožemi, východními tkaninami, zbraní a kořistí všeho druhu, 
jiní převážně s vínem. Ale obchodní krámy byly zřídka obsazeny, 
protože se koupě nejčastěji měnila v tomto divokém hnízdě na 
loupežení, od něhož kontorej ani krámoví atamani nemohli davů 
odvrátiti. Mezi kůlnami stálo také třicet osm kureňových výčepů, 
a před nimi vždy leželi ve smetí, mezi pytly, dubovými kládami 
a hromadami koňského hnoje Záporožci, polomrtví z opilství, jedni 
pohrouženi v kamenný spánek, druzí s pěnou na rtech, v křečích 
nebo záchvatech deliria. Jiní, poloopilí, řvouce kozácké písně, 
odplivujíce, tlukouce se nebo líbajíce, proklínajíce kozácký osud 
nebo naříkajíce na kozáckou bídu, šlapali po hlavách a prsou těch, 
co leželi. Až ve chvíli, kdy se dala na pochod nějaká výprava proti 
Tatarům nebo Rusi, byla přikazována střízlivost, a tu pak příslušníci 
výpravy byli trestáni smrtí za opilství. Ale v pravidelných dobách, 
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zejména na Krámovém bazaru, byli opilí skoro všichni: kontorej 
i krámoví atamani, prodavači i kupci. Kyselý zápach nerozředěné 
vodky ve spojení se zápachem smůly, ryb, kouře a koňských koží 
věčně prosycoval vzduch na celém předměstí, kteréž vůbec stra-
katinou krámů připomínalo nějaký turecký nebo tatarský městys. 
Prodávalo se v nich vše, co se dalo kdekoli na Krymu, Valašsku 
nebo anatolských březích uloupiti. Tedy: pestré tkaniny východní, 
lamy, altembasy, zlatohlavy, sukno, cic, cvilich i plátno, poškozená 
děla bronzová i železná, kůže, kožišiny, sušené ryby, višně i turecké 
bakalie, kostelní náčiní, mosazné půlměsíce, uloupené z minaretů, 
a pozlacené kříže, stržené z pravoslavných kostelů,3 prach i sečná 
zbraň, dřevce na kopí i sedla. A mezi touto směsí předmětů a barev 
hemžili se lidé, odění v cáry nejrůznějšího obleku, v létě polona-
zí, vždy polodivocí, začouzení kouřem, černí, uválení v blátě, plni 
hnisajících ran od štípnutí obrovských komárů, jejichž myriády se 
vznášely nad Čertomlykem, a jak již výše bylo řečeno: věčně opilí.

V této chvíli celé Hassan Baša bylo ještě plnější lidem než oby-
čejně; zavírány krámy i výčepy, všichni pak spěchali na síčový maj-
dan, na němž se měla konati porada. Filip Zachar a Anton Tatarčuk 
šli s ostatními, ale tento se loudal, šel líně a nechával se předejíti 
zástupy. Stále živější nepokoj zračil se na jeho tváři. Mezitím pře-
šli mostem přes příkop, potom branou a octli se na prostraném, 
obranném majdaně, obklopeném třiceti osmi velikými, dřevěný-
mi staveními. Byly to kureně či spíše kureňové domky, cosi jako 
vojenské kasárny, v nichž bydlili kozáci. Tyto kureně, jedné velikosti 
a stejných rozměrů, ničím se od sebe nelišily leda názvy, přivzatými 
od různých měst ukrajinských, od nichž se dostalo názvu taktéž 
plukům. V jednom koutě majdanu se zvedal radní dům; zasedali 

3  Záporožci při svých nájezdech nešetřili nikoho a ničeho. Do časů Chmiel-
nického nebylo vůbec pravoslavných kostelů v Síči. První zbudoval právě Chmiel-
nicki; ani se tam nikoho nedotazovali po vyznání, a to, co se vypravuje o ná-
boženském zanícení Nizových, jest bajkou.
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v něm atamani pod předsednictvím košového, davy pak neboli tak 
zvaný „sbor“ konal porady pod širým nebem, přes tu chvíli vysílaje 
deputaci ke starešině a někdy násilně vpadaje do radního domu 
a terorizuje porady.

Na majdaně tísnil se již obrovský dav lidu, neboť košový ataman 
stáhl dříve do Síče všecka vojska, rozptýlená po ostrovech, říčkách 
i „lugách“, byl tedy „sbor“ četnější než obyčejně. Slunce chýlilo se 
k západu, pročež bylo záhy zapáleno několik soudků se smolou; tu 
a tam stály také soudky s vodkou, které každý kureň čepoval pro 
sebe a které nemálo dodávaly energie poradám. O pořádek mezi 
kureni pečovali esaulové, ozbrojení pádnými dubovými klacky, aby 
krotili ty, co se radili, a bambitkami, aby uchránili vlastního života, 
který často býval v nebezpečí.

Filip Zachar i Tatarčuk vešli přímo do radního domu, poněvadž 
onen jako kontorej, tento jako kureňový ataman měli právo zase-
dati mezi stařešinou. V radní jizbě byl pouze jeden malý stůl, před 
nímž seděl vojenský písař. Atamani a košový měli svá místa na 
kůžích u stěn. Ale v této chvíli nebyla místa ještě obsazena. Košový 
chodil velikými kroky po jizbě, kureňoví pak, shluklí v malé skupi-
ny, hovořili potichu, přerušujíce se navzájem tu a tam hlasitějším 
zakletím. Tatarčuk si povšiml, že se známí i přátelé tváří, jako když 
ho nevidí, přistoupil tudíž rovnou k mladému Barabašovi, kterému 
se více méně dařilo stejně. Ostatní pohlíželi na ně spatra, z čehož si 
mladý Barabaš tuze nedělal, nechápaje dobře, oč běží. Byl to člověk 
veliké krásy a neobyčejné síly, které jedině vděčil za svůj stupeň 
kureňového atamana, neboť jinak byl po celé Síči pověstný svojí 
hloupostí. Zjednala mu přídomku durného atamana a výsady, že 
vyvolával smích mezi stařešinou každým slovem.

„Počkáme trochu a půjdeme snad s kamenem na krku do vody!“ 
zašeptal mu Tatarčuk.

„A za co?“ tázal se Barabaš.
„Ty tedy nevíš nic o listech?“
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„Trasťa joho maty mordovala! Což jsem já psal nějaké listy?“
„Hleď, jak se na nás dívají spatra!“
„Kolyb ja kotoroho v lob, tedy by se nekoukal, protože by mu oči 

vytekly.“
Zatím výkřiky zvenčí daly najevo, že se něco přihodilo. Vskutku, 

dveře poradní jizby se dokořán otevřely, a vstoupil Chmielnicki 
s Tuhaj-bejem. To oni byli tak radostně vítáni. Před několika mě-
síci byl Tuhaj-bej jako nejbojovnější z murzů a postrach Nizových 
předmětem strašlivé nenávisti v Síči – teď vyhazoval „sbor“ čapky 
do výše, spatřiv jej a pokládaje ho za dobrého přítele Chmielnické-
ho a Záporožců.

Tuhaj-bej vešel napřed a za ním Chmielnicki s bulavou v ruce 
jako hetman záporožských vojsk. Tuto hodnost zastával od té doby, 
co se vrátil z Krymu s posilami, získanými u chána. Tehdy jej davy 
vyzdvihly na ruce a vypáčivše vojenskou pokladnici, přinesli mu 
bulavu, prapor a pečeť, které bývaly nošeny před hetmanem. Proto 
se také nemálo změnil. Bylo zjevno, že v sobě nosil strašlivou sílu 
celého Záporoží. Nebyl to již Chmielnicki, jemuž bylo ukřivděno 
a který prchal na Síč přes Divoká pole, nýbrž Chmielnicki hetman, 
krvavý duch, obr, mstitel vlastního zneuctění na milionech.

A přece nezpřetrhal řetězů, vložil si jen nové, těžší. Bylo to patrno 
z jeho poměru k Tuhaj-bejovi. Tento hetman Záporožec v srdci Zá-
poroží stál za Tatarem až na druhém místě, v pokoře snášel jeho 
zpupnost a nad všeliké pomyšlení pohrdavý způsob chování. Byl 
to poměr leníka k vrchnostenskému pánovi. Ale tak tomu býti 
musilo. Chmielnicki za všechen svůj úvěr u kozáků vděčil se Tata-
rům i chánově milosti, jejímž představitelem byl sveřepý a vzteklý 
Tuhaj-bej. Ale Chmielnicki dovedl sloučiti hrdost, kterou mu překy-
povala prsa, s pokorou tak dobře jako odvahu se zchytralostí. Byl to 
lev i lišák, orel i had. Po prvé od té doby, co bylo kozáctvo, počínal si 
Tatar uprostřed Síče jako pán – ale takové časy přišly. Vždyť „sbor“ 
vyhazoval čapky do výše, spatřiv pohana. Takové časy nadešly.



– 149 –

Porada se začala. Tuhaj-bej usedl doprostřed, na objemnější 
kupu koží, a zkříživ nohy pod sebe, začal překusovati sušená zrnka 
slunečnic a vyplivovati zežvýkané slupky před sebe doprostřed 
jizby. Po jeho pravé straně zasedl Chmielnicki s bulavou, po levé 
košový, kdežto ataman a deputace „sboru“ dále, u stěn. Ztišily 
se hovory, jen zvenčí dolétal hluk a dutý šum chátry, radící se 
pod širým nebem, jenž se podobal hukotu vln. Chmielnicki začal 
mluviti:4

„Vznešení pánové! Z milosti, náklonnosti a z ‚diskrecie‘ nej-
jasnějšího cara krymského, pána mnoha kmenů, pokrevence těles 
nebeských, se svolením milostivého krále polského Vladislava, pána 
našeho, a vlídné ochoty odvážných vojsk záporožských, důvěřujíce 
ve svou nevinu a spravedlnost boží, jdeme pomstít strašné a kruté 
křivdy, které jsme utrpěli a které jsme křesťansky snášeli, pokud 
jsme mohli, od neupřímných Lachů, komisařů, starostů i ekono-
mů, veškeré šlechty i židů. Nad kterýmižto křivdami jste zajisté 
vy, vznešení pánové, i celé vojsko záporožské již mnoho slz prolili 
a mně proto bulavu dali, abych se za nevinu naši i celých vojsk mohl 
snáze dožadovati zadostučinění. Což pokládaje za velikou milost od 
vás, vznešení pánové, dobrodinci moji, jel jsem prosit nejjasnějšího 
cara o pomoc, kterou nám přislíbil. Ale jsa hotov i ochoten, nemálo 
jsem se zarmoutil, slyše, že mohou býti mezi námi zrádcové, kte-
ří k neupřímným Lachům stojí v důvěrných stycích a o naší ho-
tovosti jim donášejí – čemuž-li vskutku by tak bylo, potrestáni býti 
mají podle vůle a diskrecie vaší, vznešení pánové. A my prosíme, 
abyste vyslechli listy, které sem posel od nědruga našeho, knížete 
Wiśniowieckého, přivezl, nikoli poslem jsa, nýbrž vyzvědačem, 
a hotovost naši i vlídnou ochotu Tuhaj-beje, přítele našeho, chtěje 
vyslíditi a před Lachy zraditi. To tedy rovněž rozsuďte, má-li býti 

4  Způsob porad na Síči jest vylíčen v diáři Eryka Lassoty, císařského posla na 
Záporoží roku 1594.
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potrestán, jakož i ti, jimž listy přivezl a o kterých košový jako věrný 
přítel můj, Tuhaj-beje i celého vojska ihned nás zpravil.“

Chmielnicki umlkl; hluk za okny vzrůstal stále více, vstal proto 
vojenský písař a začal napřed čísti knížecí psaní pro košového 
atamana, počínající se slovy: „My po Božej mylosti, kňaz, i hos-
podyn na Lubnech, Chorolu, Pryluce, Gadjači etc., vojevoda ruský 
etc., starosta etc.“ Psaní bylo ryze úřední. Kníže, uslyšev, že jsou 
vojska z „lugů“ stahována, tázal se atamana, zdali to byla prav-
da, a vyzýval jej zároveň, aby toho pro pokoj křesťanských zemí 
zanechal. Chmielnického pak, kdyby Síč pobuřoval, aby vydal 
komisařům, kteří sami se toho budou domáhati. Druhý list byl od 
pana Grodzického, rovněž pro velikého atamana, třetí a čtvrtý od 
Začvilichovského a starého plukovníka čerkaského Tatarčukovi 
a Barabašovi. V žádném z nich nebylo nic, co by vrhalo podezření na 
osoby, jimž byly adresovány. Začvilichovskij prosil jediné Tatarčuka, 
aby vzal v ochranu doručitele listu a aby mu usnadnil vše, oč by 
posel žádal.

Tatarčuk si oddychl.
„Co říkáte, vznešení pánové, těmto dopisům?“ tázal se Chmiel-

nicki.
Kozáci mlčeli. Všeliké porady, dokud vodka nerozpálila hlav, 

vždy se začínaly tímto způsobem, že žádný z atamanů nechtěl první 
počíti řeč. Jako lidé nevzdělaní a chytří činili to hlavně z obavy, 
aby se nevytasili s hloupostí, která by mohla navrhovatele vydati 
v posměch nebo mu zjednati pro celý život hanlivé přezdívky. 
Byloť tomu tak i v Síči, kde uprostřed největší nevzdělanosti byl 
smysl pro uštěpačnost neobyčejně vyvinut, stejně jako obava před 
jízlivostí. 

Kozáci tedy mlčeli. Chmielnicki znovu počal mluviti:
„Košový ataman je náš bratr a upřímný přítel. Já atamanovi tak 

věřím jako vlastní duši, a kdo by řekl něco jiného, sám by zradu 
obmýšlel. Ataman je starý druh a voják.“
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To praviv, vstal a políbil košového.
„Vznešení pánové!“ řekl na to košový. „Já vojska stahuji a hetman 

ať je vede; co se týče posla, když jej poslali ke mně, je mým, a je-li 
mým, daruji vám ho.“

„Vy, vzácní pánové deputace, pokloňte se atamanovi,“ řekl Chmiel-
nicki, „jeť člověk spravedlivý, a jděte říci ‚sboru‘, že je-li kdo zrádce, 
on zrádce není; on prvý postavil stráže, on sám rozkázal, aby dopa-
deni byli zrádcové, kteří by přešli k Lachům. Vy, pánové deputace, 
vyřiďte, že nikoli on je zrádce, on že je nejlepší z nás všech.“

Pánové deputace uklonili se až po pás Tuhaj-bejovi, který po 
celou dobu s největší lhostejností žvýkal svá zrnka slunečnic, potom 
Chmielnickému, košovému – a odešli z jizby.

Za chvíli dal radostný řev za okny najevo, že deputace vzkaz 
vyřídila.

„Ať žije náš košový! Ať žije košový!“ volaly ochraptělé hlasy 
s takovou silou, že se až stěny jizby zdály otřásati v základech.

Současně zahoukly výstřely ze samopalů a ručnic.
Deputace se vrátila a opět usedla v koutě jizby.
„Vznešení pánové!“ řekl Chmielnicki, když za okny nastalo po-

někud ticho. „Již tedy jste moudře rozsoudili, že košový ataman je 
člověk spravedlivý. Není-li však ataman zrádce, kdo je tedy zrádce? 
Kdo má přátele mezi Lachy? S kým stojí oni v důvěrných stycích? 
Komu oni píší listy? Komu doporučují osobu poslovu? Kdo je zrád-
ce?“

To řka, Chmielnicki zesiloval hlas stále více a zlověstně metal 
očima směrem k Tatarčukovi a mladému Barabašovi, jako by určitě 
chtěl poukázati na ně. V jizbě vyvstal šum, několik hlasů začalo 
volati: „Barabaš a Tatarčuk!“ Někteří kureňoví povstali z míst, mezi 
deputací daly se slyšeti výkřiky: „Na pohybel!“

Tatarčuk zbledl a mladý Barabaš začal se udivenýma očima roz-
hlížeti po přítomných. Líná jeho mysl snažila se po nějakou dobu 
uhodnouti, z čeho jej ostatní viní, konečně řekl:
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„Nebude sobaka mjasa isty!“
To praviv, propukl ve smích tupohlavce a za ním i jiní. A pojednou 

většina kureňových začala se divoce chechtati, sama nevědouc, 
proč.

Od oken dolétalo hulákání stále hlučnější; patrně tam vodka 
již začínala rozpalovati hlavy. Hukot lidské vlny mohutněl každou 
chvílí.

Ale Anton Tatarčuk vstal a obrátiv se ke Chmielnickému, jal se 
mluviti:

„Co jsem ti učinil, vzácný pane hetmane záporožský, že domáháš 
se mé smrti? V čem jsem se provinil vůči tobě? Psal mi komisař Za-
čvilichovskij list – nuže, co? Vždyť i kníže psal košovému! A dostal 
jsem list? Ne! A kdybych dostal, co bych učinil? Věru, šel bych py-
sarovi a dal bych si jej přečísti, protože ni pisaty ni čitaty ne umiju. 
Vždycky byste věděli, co je v listě. A Lacha já ani nezahlédl. Nuže, 
jsem zrádce? Hej, bratří Záporožci, Tatarčuk s vámi chodil na Krym, 
a když jste chodili na Valašsko, chodil na Valašsko; když jste chodili 
ke Smolensku, chodil ke Smolensku, bil se s vámi, dobrými molod-
ci, žil s vámi, dobrými molodci – a krev proléval s vámi, dobrými 
molodci – i hladem zmíral s vámi, dobrými molodci, tedy není on 
Lach, není zrádce, ale kozák, váš bratr, a jestliže se pan hetman 
domáhá jeho smrti, ať poví, proč se domáhá! Co jsem mu učinil, 
v čem projevil neupřímnost? – A vy, bratři, mějte slitování a suďte 
spravedlivě!“

„Tatarčuk je dobrý moloděc! Tatarčuk je člověk spravedlivý!“ 
ozvalo se několik hlasů.

„Ty jsi, Tatarčuku, dobrý moloděc,“ řekl Chmielnicki, „já na tebe 
nedorážím, jsi, věru, můj druh a nejsi Lach, ale kozák, náš bratr. Ne-
boť kdyby Lach byl zrádce, nermoutil bych se a neplakal, pakli však 
dobrý moloděc je zrádce, můj druh zrádce, jest mi těžko u srdce 
a líto jest mi dobrého molodce. A býval-lis na Krymu i na Valašsku 
i u Smolenska, pak tím větší ještě je tvůj hřích, že jsi nyní neupřímně 
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chtěl hotovost i ochotu záporožských vojsk zraditi Lachovi! Tobě 
psali, abys mu usnadnil, oč by tě požádal; nuže, rcete, vznešení 
pánové atamani, čeho by mohl Lach žádati? Ne-li smrti mé i mého 
oddaného přítele Tuhaj-beje? Ne-li zkázy vojsk záporožských? Ano, 
tys vinen, Tatarčuku, a již ničeho jiného nedokážeš. A Barabašovi 
psal jeho strýc, čerkaský plukovník, přítel Czaplińského a přítel 
Lachů, který privilegia choval u sebe, aby se jich nedostalo voj-
sku záporožskému; a tomu-li tak, a já se zaklínám Bohem, že jest 
nejinak, vy oba jste vinni i proste o slitování atamanů, a já s vámi 
prositi budu, ačkoli těžká je vaše vina a zrada zjevná.“

Mezitím dolétal od oken již nikoli hluk a vřava, nýbrž cosi jako 
rachot bouře. Sbor chtěl věděti, co se děje v poradní jizbě, i vyslal 
novou deputaci.

Tatarčuk cítil, že je ztracen. Nyní si vzpomněl, že se před týdnem 
vyslovil mezi atamany proti tomu, aby bulava byla odevzdána 
Chmielnickému, a proti příměří s Tatary. Studené krůpěje potu 
vyrazily mu na čele; pochopil, že již není pomoci. Co se týče mla-
dého Barabaše, bylo jasno, že niče jej, Chmielnicki chtěl se pomstíti 
starému plukovníkovi čerkaskému, který svého synovce miloval 
z té duše. Nicméně Tatarčuk nechtěl umírati. Nebledl by před šavlí, 
před kulkou, ba ani před kůlem – ale taková smrt, jaká ho očekávala, 
děsila jej až na morek v kostech, pročež používaje chvíle ticha, která 
zavládla po slovech Chmielnického, vzkřikl pronikavě:

„Ve jménu Kristově! Bratři atamani, srdeční druzi, neusmrcujte 
nevinného, vždyť já Lacha neviděl, nemluvil jsem s ním. Slitování, 
bratři! Nevím, co by Lach ode mne chtěl, tažte se ho sami! Zapří-
sahám se Kristem, Spasitelem, Svatou Přečistou, Svatým Mikulášem 
divotvorcem, svatým Michaelem Archandělem, že zahubíte duši 
nevinnou!“

„Předveďte Lacha!“ zvolal starší kontorej.
„Sem s Lachem! Sem s Lachem!“ volali kureňoví.
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Rozvířil se zmatek; jedni vrhli se do sousední jizby, ve které byl 
vězeň uzavřen, aby jej předvedli radě, jiní se vyhrůžně blížili k Ta-
tarčukovi a Barabašovi. Hladkij, ataman mirgorodského kureně, 
prvý vzkřikl: 

„Na pohybel!“ Deputace opětovala výkřik, Čarnota pak skočil ke 
dveřím a otevřev je, volal do shromážděného zástupu:

„Vznešení pánové sboru! Tatarčuk je zrádce a Barabaš je zrádce – 
na pohybel jim!“

Luza odpověděla strašlivým řevem. V jizbě se rozvířil zmatek. 
Všichni kureňoví povstali se svých míst. Jedni volali: „Lacha! La-
cha!“ – druzí se snažili rozruch utišiti, ale vtom se pod tlakem davu 
dveře rozlétly dokořán, a doprostřed vřítila se luza, radící se venku. 
Strašlivé postavy, zpité vztekem, naplnily jizbu, řvouce, rozhánějíce 
se rukama, skřípějíce zuby a vydechujíce zápach kořalky: „Smert 
Tatarčukovi! A Barabašovi na pohybel! Sem se zrádci! Na majdan 
s nimi!“ křičely zpité hlasy. „Bij! Zabij!“ Sta rukou vztáhla se v té 
chvíli po nešťastných obětech. Tatarčuk nečinil odporu, jen pro-
nikavě úpěl, ale mladý Barabaš začal se brániti se strašlivou silou. 
Pochopil konečně, že ho chtějí zavražditi; strach, zoufalství a vztek 
byly zřejmy na jeho tváři; pěna mu pokryla rty, z prsou vyrazil zví-
řecí řev. Dvakráte vytrhl se z rukou pochopů a dvakráte popadly 
jej jejich ruce za ramena, za prsa, za vous i oseledec; házel sebou, 
kousal, řval, klesal k zemi a zase se zvedal, zkrvácen, strašliv. Oblek 
byl na něm roztrhán, vytržen mu oseledec z hlavy, vyraženo oko, 
konečně mu byla přitisknutému ke zdi zlomena ruka. Tehdy padl. 
Pochopové jej popadli za nohy a spolu s Tatarčukem vyvlékli na 
majdan. Teprve tam, při záři smolných sudů a hořících hranic, za-
čala se příšerná poprava. Několik tisíc lidí vrhlo se na odsouzence 
a trhalo je na kusy, vyjíce a zápasíce mezi sebou o přístup k obětem. 
Šlapáno po nich nohama, rvány jim kusy těla; tísnící se zástup tlačil 
se kolem nich tím strašlivým, křečovitým pohybem rozzuřených 
davů. Chvílemi zvedaly krvavé ruce do výše dvě beztvaré, lidským 
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postavám již nepodobné hmoty, tu opět mrštěno jimi o zemi. Opodál 
stojící řvali k ohluchnutí: jedni, aby oběti byly vrženy do vody, dru-
zí, aby byly vtlačeny do sudů s hořící smolou. Opilci začali rvačku 
mezi sebou. Ze zběsilosti zapáleny dvě bečky s vodkou, které ozářily 
tento pekelný výjev tetelivým, modrým světlem. Z nebe hleděl na 
něj také tichý, jasný, klidný měsíc.

Tak trestal „sbor“ své zrádce.
A v poradní jizbě, v okamžiku, kdy kozáctvo odvléklo ze dveří Ta-

tarčuka a mladého Barabaše, znovu nastalo ticho, a atamani zaujali 
bývalá místa u stěn, protože ze sousední alkovny byl předveden vězeň.

Stín padal na jeho tvář, neboť i oheň v krbu zhasl – a v polosvětle 
bylo pouze viděti ztepilou postavu, držící se zpříma a hrdě, ačkoli 
její ruce byly spoutány lýkem. Ale Hladkij vhodil hrst loučí, za chvíli 
vyrazil bujný plamen do výše a zalil jasným světlem obličej vězně, 
jenž se obrátil ke Chmielnickému.

Zočiv jej, Chmielnicki se zachvěl.
Vězněm byl – pan Skrzetuski.
Tuhaj-bej vyplil slupky slunečnic a zamumlav rusínsky:
„Ja toho Lacha znaju – on buv u Krymu.“
„Na pohybel mu!“ zvolal Hladkij.
„Na pohybel!“ opáčil Čarnota.
Chmielnicki se již z pohnutí vzpamatoval. Zatěkal jen očima 

po Hladkém a Čarnotovi, kteří působením tohoto pohledu zmlkli, 
potom, obrátiv se ke košovému, řekl:

„I ja jeho znaju.“
„Odkud jsi?“ ptal se košový Skrzetuského.
„S poselstvím jsem jel k tobě, košový atamane, když tu mne zbojní-

ci přepadli na Chortyci a proti zvyklostem, šetřeným u nejdivočejších 
národů, pobili mi lidi, a mne, nedbajíce mé poselské hodnosti a rodu, 
zranili, zneuctili a jako zajatce sem přivedli. Za což můj pán, J. M. kníže 
Jeremi Wiśniowiecki, dovede se u tebe, košový atamane, dožadovati 
zadostučinění.“
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„A proč ty jsi ukázal svůj nevděk? Proč ty jsi dobrému molodci 
sekyrou hlavu roztříštil? Proč jsi lidi pobil, čtyřikráte tolik, než bylo 
vás všech? A sem s listem pro mne jsi jel, abys hotovost naši zhlédl 
a Lachům o ní donesl? Víme také, že jsi měl dopisy i pro zrádce 
záporožského vojska, abys s nimi zkázu všeho vojska zosnoval, 
začež nikoli jako posel, ale jako zrádce budeš přijat a spravedlivě 
ztrestán.“

„Mýlíš se, košový atamane, i ty, vzácný hetmane samozvanče,“ 
řekl náměstník, obraceje se ke Chmielnickému. „Měl jsem listy, ale 
tak činí každý posel, který jede v cizí kraje, že od známých přejímá 
listy pro známé, aby sám tím docílil bližších styků. A já jsem jel sem 
se psaním knížecím nikoli zkázu vaši osnovat, nýbrž zdržeti vás ta-
kového jednání, které přivodí nesnesitelný paroksismus říši polské, 
vám pak i celému vojsku záporožskému svrchovanou zkázu. Na koho 
zajisté vztahujete ruku bezbožnou? Proti komu vy, co sebe jmenuje-
te obhájci křesťanstva, uzavíráte příměří s pohany? Proti králi, proti 
stavu šlechtickému i celé říši polské. Proto vy, nikoli já, jste zrádci, 
a to vám pravím, nesmyjete-li pokorou a poslušenstvím svých vin, 
pak běda vám! Což nastaly dávné časy Pavlukovy a Nalevajkovy? 
Což z paměti vyšel vám jejich trest? Pomnětež tedy, že patientia říše 
polské jest již vyčerpána a že meč visí vám nad hlavami!“

„Spíláš, ničemo, aby ses vykroutil a smrti ušel!“ zvolal košový. 
„Však ti nezpomůže ani hrozba, ani vaše lašská latina!“

Také ostatní atamanové začali skřípěti zuby a bušiti do šavlí, pan 
Skrzetuski však vztyčil hlavu ještě výše a takto pravil:

„Nemysli, košový atamane, že se bojím smrti nebo že hájím života 
nebo dokazuji svou nevinu. Šlechticem jsa, pouze rovnými sobě sou-
zen býti mohu a nikoli před soudci zde stojím, nýbrž před zbojníky, 
nikoli před šlechtou, nýbrž před sedláky, nikoli před rytířstvem, 
nýbrž před barbary; dobře vím, že smrti neujdu, ale tou dovršíte 
míru své nepravosti. Přede mnou je smrt a mučení, za mnou však 
síla i pomsta celé říše polské, před kterou se všichni třeste!“
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Vskutku, vztyčená postava, vzlet řeči a jméno polské říše působi-
ly mocným dojmem. Atamani pohlíželi na sebe mlčky. Chvíli se jim 
zdálo, že stojí před nimi nikoli zajatec, nýbrž hrozný posel mocného 
národa. Tuhaj-bej pak zamumlal:

„Serdytyj Lach!“
„Serdytyj Lach!“ opakoval Chmielnicki.
Prudké dorážení na dveře přerušilo jejich další rozmluvu. Na 

majdaně byla poprava tělesných ostatků Tatarčukových i Ba-
rabašových právě skončena; sbor vysílal novou deputaci.

Několik zakrvácených, upachtěných, potem zalitých, opilých 
kozáků vstoupilo do jizby. Stanuli u dveří a napřahujíce ruce, ještě 
kouřící se od krve, začali mluviti:

„Sbor se klaní pánům stařešiny“ – tu se všichni uklonili až po 
pás, „a prosí, aby mu byl vydán tento Lach, ščob z nym poihraty, jak 
z Barabašom i Tatarčukom.“

„Vydejte jim Lacha!“ vzkřikl Čarnota.
„Nevydávejte,“ volal jiný. „At sečkají! Je to posel!“
„Na pohybel mu!“ ozvaly se různé hlasy.
Potom ztichli všichni, vyčkávajíce, co řekne košový a Chmielnicki.
„Sbor prosí; ne-li, sám si vezme,“ opakovali deputanti.
Zdálo se, že pan Skrzetuski je neodvratně ztracen, když se vtom 

naklonil Chmielnicki k uchu Tuhaj-bejovu.
„Toť tvůj zajatec,“ zašeptal, „Tataři ho chytili, je tvůj. Necháš si 

jej vzíti? Je to bohatý šlechtic a beztak zaplatí za něho kníže Jerema 
zlatem.“

„Sem s Lachem!“ volali kozáci stále hrozivěji.
Tuhaj-bej protáhl se na svém sedadle a vstal. Tvář se mu v jedné 

chvíli změnila, oči se rozšířily jako u divoké kočky, zuby začaly se 
lesknouti. Pojednou skočil jako tygr mezi molodce, dožadující se 
zajatce.

„Táhněte, lotři, psi nevěrní, otroci, zvěrožrouti!“ zařval, popadaje 
za vousy dvé Záporožců a vztekle jimi cloumaje. „Táhněte, čeládko 
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opilá, hovada nečistá, hadi oslizlí! Vy jste mi přišli vzít jasyr, dobrá, 
já vám zase takhle…! Lotři!“ To řka, rval vousy hned zase jiným mo-
lodcům, konečně povaliv jednoho, začal po něm šlapati nohama. „Na 
tvář, otroci, sice vás vyženu do tureckého otroctví, celou Síč rozšlapu 
nohama jako vás, do kořene vyvrátím, vaší zdechlinou pokryji!“

Deputanti ustoupili zděšeni – strašlivý přítel ukázal, co dovede.
A ku podivu: na Bazavluku stálo pouze šest tisíc hordy. Pravda, za 

nimi stál ještě chán s veškerou mocí krymskou, ale v samé Síči bylo 
několik tisíc molodců mimo ty, které Chmielnicki byl již vyslal na 
Tomakovku – a přece se ani jeden hlas odporu nezdvihl proti Tuhaj-
bejovi. Mohlo by se zdáti, že způsob, jakým zachránil zajatce strašný 
murza, byl jedině účinný, že rázem vystihl přesvědčení Záporožců, 
jimž tatarská pomoc byla v té chvíli nevyhnutelna. Deputace vyřítila 
se na majdan, křičíc do zástupů, že si nebudou s Lachem hráti, pro-
tože je to zajatec Tuhaj-bejův, a Tuhaj-bej prý rozserdyvsja! „Vousy 
nám vytrhal!“ volali. Na majdaně také začali si hned opakovati: 
„Tuhaj-bej rozserdyvsja!“ – „Rozserdyvsja!“ lítostivě volaly zástupy. 
„Rozserdyvsja, rozserdyvsja!“ – a v několika okamžicích jal se jakýsi 
pronikavý hlas prozpěvovati kolem ohniště:

Hej, hej! 
Tuhaj-bej  
Rozserdyvsja duže! 
Hej, hej! 
Tuhaj-bej, 
Ne serdysja druže!

Ihned tisíce hlasů opakovalo: „Hej, hej! Tuhaj-bej!“ – a tak vznik-
la jedna z písní, které potom, řekl bys, vichřice roznášela po celé 
Ukrajině a dotýkala se jimi strun lyr a teorbanů.

Ale pojednou i píseň byla přerušena, neboť branou, směrem 
od Hassan Baša vpadlo několik lidí a protlačujíc se davem, křičíc: 
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„Z cesty, z cesty!“ – chvátalo, seč síly byly, směrem k radnímu domu. 
Atamani chystali se již k odchodu, když tito noví hosté vpadli do jizby.

„Pysmo hetmanovi!“ volal starý kozák.
„Odkud vy?“
„My jsme Čigirinci. Den i noc z pysmom jidem. Zde jest!“
Chmielnicki vzal dopis z rukou kozákových a začal čísti. Po-

jednou se mu změnila tvář, ustal ve čtení a řekl důrazným hlasem:
„Vznešení pánové atamani! Veliký hetman posílá syna Stefana 

s vojskem proti nám. Je válka!“
V jizbě vyvstal podivný šum; není známo, zdali ruch radosti nebo 

zděšení. Chmielnicki vystoupil doprostřed jizby, opřel se v boky, 
jeho oči sršely bleskem, a hlas zněl hrozivě a velitelsky:

„Kureňoví ke kurením! Vypáliti z děl na věži! Rozbíti soudky 
s vodkou! Zítra na úsvitě vyrazíme!“

Od tohoto okamžiku končily se na Síči hromadné porady, řády 
atamanů, sněmy a převaha sboru. Chmielnicki přejímal do rukou 
neobmezenou moc. Hle, před chvílí, z obavy, že jeho hlas nedojde 
slechu u rozbouřeného sboru, musil zajatce hájiti lstí a lstí odvrátiti 
ty, co se zpěčovali; teď byl pánem života i smrti všech. Tak bývalo 
vždy. Před tažením i po něm, byť hetman byl již zvolen, dav ještě 
vnucoval atamanům i košovému svoji vůli, které bylo nebezpečno 
se vzpírati. Ale jakmile bylo odtroubeno, že nastává tažení, sbor se 
stával vojskem, podrobeným vojenské kázni, kureňoví důstojníky, 
hetman vůdcem-diktátorem.

Proto také, uslyševše rozkazy Chmielnického, atamani okamžitě 
se hnali ke svým kurením. Porada byla skončena.

Za chvíli hřmění děl z brány, vedoucí z Hassan Baša na síčový 
majdan, otřáslo stěnami jizby a rozlehlo se příšernou ozvěnou po 
celém Čertomlyku, ohlašujíc válku.

Zahajovalo také období v dějinách dvou národů, ale o tom ničeho 
nevěděli ani opilí Síčovci, ani sám hetman záporožský.
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XII

Chmielnicki se Skrzetuským odešli na nocleh ke košovému a s nimi 
i Tuhaj-bej, jemuž bylo příliš pozdě, aby se vracel na Bazavluk. Su-
rový bej zacházel s náměstníkem jako se zajatcem, který měl býti 
vykoupen za vysokou cenu, tedy nikoli jako s otrokem, a jevil úctu 
snad větší nežli ke kozákům, poněvadž jej vídával svého času jako 
knížecího posla na dvoře chánově. Což pozoruje košový, pozval jej 
do své chatrče a rovněž změnil své chování k němu. Byltě starý 
ataman člověk, tělem i duší oddaný Chmielnickému, který si jej 
podrobil a ovládl; povšiml si zajisté, že Chmielnickému patrně běže-
lo při poradách o to, aby zajatce zachránil. Ale podivil se ještě více, 
když, sotva zasedli v chatrči, obrátil se Chmielnicki k Tuhaj-bejovi.

„Tuhaj-beji!“ řekl. „Mnoho-li míníš vzíti výkupného za tohoto 
zajatce?“

Tuhaj-bej pohlédl na Skrzetuského a řekl:
„Ty jsi řekl, že je to člověk vzácný, já pak vím, že je to posel 

strašného knížete a strašný kníže miluje své lidi. Bismallach, zaplatí 
jeden, zaplatí druhý – dohromady…“

Zde se Tuhaj-bej zamyslil:
„Dva tisíce tolarů.“
Chmielnicki nato:
„Dám ti dva tisíce tolarů.“
Tatar chvíli uvažoval. Jeho šikmé oči zdály se pronikati Chmiel-

nickým naveskrze.
„Ty dáš tři,“ řekl.
„Proč mám dáti tři, když jsi sám žádal dvou?“
„Poněvadž, přeješ-li si ho míti, záleží ti na tom, a jestliže ti záleží, 

tedy dáš tři.“
„Zachránil mi život.“
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„Allah, to stojí o tisíc více.“
Zde se vmísil Skrzetuski do vyjednávání.
„Tuhaj-beji!“ řekl s hněvem. „Z knížecí pokladny nemohu ti sli-

bovati ničeho, ale, kdybych měl utratiti třebas vlastní jmění, sám 
dám tři. Mám také skoro tolik důchodu u knížete a řádnou vesnici, 
což stačí. Ale tomuto hetmanovi nechci býti zavázán za svobodu 
a zdraví.“

„A odkud víš, co s tebou učiním?“ řekl Chmielnicki.
A pak, obrátiv se k Tuhaj-bejovi, pravil:
„Válka se začne. Pošleš ku knížeti, ale než se posel vrátí, mnoho 

vody uplyne v Dněpru, já ti však zítra na Bazavluk přivezu peníze 
sám.“

„Dej čtyři, pak nebudu s Lachem vyjednávati,“ nevrle odvětil 
Tuhaj-bej.

„Dám čtyři, na tvé slovo.“
„Vzácný pane hetmane,“ řekl košový. „Chceš-li, hned ti je vysázím. 

Mám je zde u stěny, snad i více.“
„Zítra je odvezeš na Bazavluk,“ řekl Chmielnicki.
Tuhaj-bej se protáhl a zívl.
„Rád bych spal,“ řekl. „Zítra časně ráno musím vyraziti na Baza-

vluk. Kde mám spáti?“
Košový mu pokynul na hromadu ovčích koží u stěny.
Tatar se vrhl na lože. Po nějaké době začal chrápati jako kůň.
Chmielnicki se několikráte prošel po úzké jizbě a řekl:
„Spánek mi prchá z víček. Neusnu. Dej sem něco k pití, vzácný 

pane košový.“
„Pálenku nebo víno?“
„Pálenku. Neusnu.“
„Na nebi jsou již ‚slepičky‘,“ řekl košový.
„Je pozdě. Jdi i ty spat, starý brachu! Napij se a jdi!“
„Na slávu a štěstí!“
„Na štěstí!“
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Košový utřel ústa rukávem, potom podal ruku Chmielnickému 
a odešed na druhý konec jizby, téměř se zahrabal do ovčích koží, 
mělť již věkem krev zastydlou.

Vbrzku vpadlo jeho chrápání do chrápání Tuhaj-bejova.
Chmielnicki seděl za stolem, pohroužen v mlčení.
Pojednou se probral, pohlédl na Skrzetuského a řekl:
„Vzácný pane náměstníku, jsi svoboden!“
„Jsem ti vděčen, vzácný pane hetmane záporožský, ačkoli se ne-

tajím, že milejší by mně bylo, kdybych děkoval za svobodu jinému.“
„Nuže, neděkuj! Zachránil jsi mi život, já jsem ti splatil rovněž 

dobrým, jsme tedy vyrovnáni. To však ti ještě musím pověděti, že tě 
ihned nepustím, leč bys mi dal rytířské slovo, že, vrátě se, nehlesneš 
ni slovem ani o naší hotovosti ani o silách aniž o čem jiném, co jsi 
tu v Síči viděl.“

„Vidím pouze jedno, že jsi my zbytečně dal fructum svobody 
okusiti, neboť takového slova ti nedám, ježto, dávaje ti je, tak právě 
bych si počínal jako ti, kteří přebíhají k nepříteli.“

„Mé hrdlo i zdraví všeho záporožského vojska závisí na tom, 
aby se na nás veliký hetman nevrhl se všemi silami, čehož by ne-
opominul, kdybys jej o početnosti naší zpravil; nediv se proto, že, 
nechceš-li slovo dáti, tebe nepustím, dokud nebudu sebe bezpečen. 
Vím, nač jsem se vrhl; vím, že je proti mně síla strašlivá: oba hetmani, 
tvůj strašný kníže, který sám vydá za celé vojsko, a Zacław ští i Ko-
niecpolští a všichni ti panovníčkové, kteří na kozácké šíji nohu 
drží! Věru, nemálo musil jsem se napracovati a listů rozepsati, než 
se mi podařilo jejich bdělost uspati – nemohu zajisté nyní svoliti, 
abys ji probudil. Až se selský lid i grodoví kozáci i všichni, kdož 
jsou utištěni ve víře a svobodě, k mé přihlásí straně jako vojsko 
záporožské i milostivý chán krymský, pak doufám, že nepřátelům 
odolám, budeť i moje síla značná, ale nejvíce důvěřuji v Boha, který 
viděl křivdy a patřil na nevinu moji.“
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Zde vyprázdnil Chmielnicki sklenku vodky a začal neklidně 
pocházeti kolem stolu, pan Skrzetuski pak změřil jej očima a řekl 
s důrazem:

„Nerouhej se, záporožský hetmane, dovolávaje se Boha a Jeho 
nejvyšší ochrany; hněv zajisté boží a jen přísnější trest přivoláváš 
na sebe! Věru, tobě nepřísluší, abys vzýval na svoji obranu Nejvyš-
šího, tobě, kterýž pro své pohanění a soukromé sváry rozpoutáváš 
takovou strašlivou bouři a zažehuješ plamen domácí války a s po-
hany proti křesťanům se spojuješ! Co totiž se stane? Zvítězíš-li nebo 
budeš-li přemožen, moře lidské krve i slz proliješ, hůře než kobylka 
zpustošíš kraj, vlastní krev pohanům dáš v jasyr, říší polskou otřeseš, 
na majestát ruku vztáhneš, oltáře Páně znesvětíš, a to vše jen proto, 
že se Czapliński zmocnil tvého futoru, že ti v opilosti vyhrožoval! 
Na co se tedy nesápeš? Čeho pro své soukromí neobětuješ? Boha 
vzýváš? – Já však, ačkoli ve tvé jsem moci, ačkoli mne můžeš zbaviti 
života i svobody – pravím tobě: ďábla, nikoli Boha vzývej na pomoc, 
neboť peklo jediné může tě dařiti přízní!“

Chmielnicki zrudl – prudce sáhl po rukojeti a hleděl na náměst-
níka jako lev, který co nevidět má zařvati a vrhnouti se na svou 
obět – opanoval se však. Štěstí, že nebyl ještě opilý. Snad se ho také 
zmocnil jakýsi nepokoj, snad jakési hlasy zavolaly mu v duši: „Vrať 
se z cesty!“ – neboť pojednou, jako by se chtěl obhájiti před vlastní-
mi myšlenkami nebo sama sebe přesvědčovati, takto mluviti začal:

„Od jiného bych nestrpěl takové řeči, však i ty se měj na pozoru, 
aby tvá smělost nepřipravila mne o trpělivost. Peklem mne děsíš, 
ze soukromých piklů a zrady mne viníš, odkud však víš, jdu-li mstít 
vlastní pouze křivdy, jež na mně páchány? Kde že bych našel po-
mocníky, kde ony tisíce, které se již ke mně přihlásily a přihlásí, 
kdybych pouze útisky proti sobě samému chtěl mstíti? Rozhlédni 
se, co se děje na Ukrajině! Hej, země bujná, země matka, země rodná, 
a kdo jest v ní zítřkem jist? Kdo jest v ní šťasten? Kdo není zbaven 
víry, oloupen o svobodu, kdo v ní nepláče a nevzdychá? Samí jen 
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Wiśnowiečtí a Potočtí a Zasławští i Kalinowští i Koniecpolští i šlech-
ty hrstka! K vůli nim jsou starostenství, důstojnosti, země i lidé, 
k vůli nim je štěstí i zlatá svoboda, kdežto ostatní lid ruce v slzách 
k nebi vztahuje, očekávaje smilování božího, neboť ani slitování 
královské nezpomůže! Kolik, věru, i šlechty, nemohouc vydržeti 
jejich nesnesitelného útisku, prchá na Síč, jako jsem prchl já? Nechci 
válce s králem, nechci s říší polskou! Jeť ona matkou, on otcem! Král 
je milostivý pán, ale ti panovníčkové! S nimi nelze nám žíti! Právě 
jejich vyděračství, právě jejich pachtovné ze statků, dávky z rybníků, 
dávky ze ženitby, dávky ze mlýnů, poplatky z úlů, poplatky z roha-
tého dobytka, právě jejich tyranie a útisky, od židů prováděné, volají 
k nebi o pomstu. Jakého, věru, vděku doznalo záporožské vojsko za 
tak veliké zásluhy, prokázané v četných válkách? Kde jsou kozácké 
výsady? Král je dal, panovníčkové odňali. Nalevajko rozčtvrtcen! 
Pavluk upálen v měděném volu! Krev neoschla po ranách, které 
nám zasadila šavle Žółkiewského a Koniecpolského! Slzy neoschly 
po zavražděných, sťatých, na kůl vražených – a nyní – hleď, co svítí 
na nebi!“ – zde kynul Chmielnicki skrze okénko na hořící kometu – 
„Boží hněv, bič boží!… Nuže, mám-li jím býti na zemi já – děj se vůle 
boží! Vezmu to břímě na bedra!“

To praviv, ruce vztáhl do výše a zdál se všecek hořeti jako ve-
liká pochodeň pomsty, i začal se chvěti, pak sklesl na lavici jako 
přemožen tíhou svého poslání.

Nastalo mlčení, přerušované pouze chrápáním Tuhaj-beje a ko-
šového, a v jednom koutě chatrče žalostně zavrzal cvrček.

Náměstník seděl se svěšenou hlavou. Řekl bys, že hledal odpově-
di na slova Chmielnického, tak těžká jako žulové balvany; konečně 
začal takto mluviti hlasem tichým a smutným:

„Ach, byť to i pravda bylo! Kdo jsi ty, hetmane, vlastně, abys 
povyšoval sebe na soudce i kata? Jaká ukrutnost, jaká pýcha tebe 
strhuje? Proč nezůstavuješ Bohu soud i tresty? Já zajisté nehájím 
zlého, neschvaluji křivd, útisku nenazývám právem, ale pohleď 
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přece i ty do svého nitra, hetmane! Na útisk panovníčků si naříkáš, 
pravíš, že nechtějí poslouchati krále ni práva, pýchu jejich tupíš, 
ale zdaž ty sám jsi jí prost? Zdaž sám nevztahuješ ruky na říši 
polskou, právo i majestát? Tyranii panovníčků i šlechty vidíš, toho 
však nevidíš, že nebýti jejich prsou, nebýti jejich pancéřů, nebýti 
jejich moci, nebýti jejich zámků, nebýti jejich děl a houfů, tato země, 
oplývající mlékem a medem, úpěla by pod jařmem tureckým nebo 
tatarským stokráte těžším! Kdo zajisté by jí hájil? Čí přičiněním 
a silou neslouží vaše děti mezi janičáry a ženy nejsou zavlékány do 
hnusných harémů? Kdo zalidňuje pustinu, zakládá vesnice i města, 
buduje svatyně boží?…“

Zde mohutněl hlas pana Skrzetuského stále více. Chmielnicki 
pak posupně utkvěl očima na láhvi s vodkou, zaťaté pěsti položil 
na stůl a mlčel, jako by zápasil sám se sebou.

„A kdo že jsou oni?“ pokračoval pan Skrzetuski. „Přišli sem z Ně-
mec nebo z Turecka? Není-liž to krev z krve, ne-li kost z kosti vaší? 
Není-liž to vaše šlechta, nejsou-li to vaši knížata? Tomu-li tak jest, 
běda ti, hetmane, neboť ty ozbrojuješ mladší bratry proti starším 
a parricidy z nich činíš! Ó, probůh, byť i zlí byli, byť i všichni, čemuž 
přece tak není, šlapali práva, znásilňovali výsady – sudiž je Bůh 
na nebi a sněmy na zemi, nikoli však ty, hetmane! Můžeš-li říci, že 
mezi vámi jsou pouze spravedliví? Což nikdy jste se neprohřešili, 
což máte právo hoditi kamenem po cizí skvrně? A že ses mne ptal: 
kde jsou kozácké výsady, tedy ti odpovím: Nikoli panovníčkové je 
zradili, nýbrž Záporožci, Loboda, Sasko, Nalevajko i Pavluk, o kte-
rém bájíš, že byl usmažen v měděném volu, ač zajisté dobře víš, že 
tomu tak nebylo! Potřely je vaše vzpoury, potřely nepokoje a vpády, 
podnikané po způsobu tatarském. Kdo pustil Tatary přes hranice 
říše polské, aby je pro zisk přepadal až později, když se vraceli a byli 
zatíženi lupem? – Vy! Kdo – probůh! – zavlékal křesťanský, vlastní 
lid do otroctví? Kdo působil největší rozbroje? – Vy! Před kým není 
šlechtic ni kupec ni sedlák bezpečen? – Před vámi! Kdo zažehoval 
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domácí války, v sutiny bořil vsi i města ukrajinská, loupil svatyně 
boží, znásilňoval ženy? – Vy a zase vy! Nuže, čeho žádáš? Snad aby 
vám výsady na domácí válku, vraždění a lupičství byly vydány? Více 
zajisté bylo vám odpuštěno nežli odňato! Bylo v úmyslu membra 
putrida léčiti, nikoli je vyříznouti,5 a nevím – je-li na světě potence 
kromě říše polské, která by takový vřed ve vlastním lůně trpíc, našla 
tolik trpělivosti a klemencie! A v odvetu za to jaký že byl vděk? 
Hle, zde spí tvůj spojenec, říše polské však vrah zavilý; tvůj přítel, 
však nepřítel kříže a křesťanstva, nikoli ukrajinský panovníček, 
nýbrž krymský murza… právě s ním půjdeš pálit vlastní hnízdo; 
s ním soudit bratry! Však také on bude ti od té doby vládnouti, jemu 
musíš podávati třmen!“

Chmielnicki vyprázdnil novou, sklenku vodky.
„Když jsme s Barabašem byli svého času u milostivého krále,“ 

odvětil zamračeně, „a když jsme naříkali na křivdy a útisky proti 
nám, pán náš řekl: ‚Což nemáte samopalů a šavlí po boku?‘“

„Kdybys stanul před králem králů, řekl by ti: ‚Což jsi odpustil 
nepřátelům svým, jakož i Já odpustil jsem Svým?‘“

„S říší polskou války nechci!“
„Jen meč jí kladeš na hrdlo!“
„Jdu vyprostit kozáky z vašich okovů.“
„Abys je spoutal v tatarská lýka!“
„Chci brániti víry.“
„Ruku v ruce s pohanem.“
„Vari ode mne! Nejsi věru hlasem svědomí mého! Vari, pravím 

ti!“
„Prolitá krev dopadne na tebe, lidské slzy tě obviní, smrt tě oče-

kává, soud očekává!“
„Sýčku!“ vztekle zvolal Chmielnicki a dýkou blýskl před náměst-

níkovou hrudí.

5  Historická slova Žółkiewského.
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„Zabij!“ řekl pan Skrzetuski.
A znovu nastala chvíle ticha, znovu bylo slyšeti pouze chrápání 

spících a žalostné vrzání cvrčkovo.
Chmielnicki stál chvíli s dýkou u prsou Skrzetuského; pojednou 

sebou otřásl, vzpamatoval se, upustil dýku, popadnuv však baňatou 
láhev s vodkou, začal píti. Vypil ji až na dno a ztěžka usedl na lavici.

„Nemohu ho prokláti!“ mumlal. „Nemohu! Je již pozdě… To již 
svítá?… Ale i z cesty se obrátiti je pozdě… Co ty mně povídáš o sou-
dě a krvi?“

Již dříve vypil mnoho, teď mu vodka vstoupila do hlavy; po-
stupně ztrácel jasné vědomí stále více.

„Jakýpak soud? Co? Chán mi slíbil posily, Tuhaj-bej zde spí! Zítra 
vyrazí molodci… S námi je svatý Michal vítěz!… A kdyby přece… 
kdyby přece… pak… Já jsem tě vykoupil u Tuhaj-beje – to si pamatuj 
a pověz… Ach, něco bolí… bolí! Z cesty se vrátiti… je pozdě… Soud. 
Nalevajko. Pavluk…“

Pojednou se vzpřímil, oči zděšeně vytřeštil a vzkřikl:
„Kdo zde?“
„Kdo zde?“ opakoval košový zpola probuzen. Ale Chmielnicki 

svěsil hlavu na prsa, zakýval sebou jednou, dvakráte, zamumlal: 
„Jaký soud?…“ – a usnul.

Pan Skrzetuski od ran nedávno utržených a rozčilením z hovoru 
velice zbledl a zeslábl; myslil si proto, že to snad smrt přilétá, i začal 
se hlasitě modliti.
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XIII

Nazítří zrána vyrazila pěší i jízdná vojska kozácká na pochod ze 
Síče. Byť krev ještě nepotřísnila stepí, válka již začala. Pluky táhly 
za pluky; řekl bys, že se kobylka, zahřátá jarním sluncem, vyrojila 
z rákosin Čertomlyku a letí na ukrajinské nivy. V lese, za Bazavlu-
kem, čekali již ku pochodu připravení hordovci. Šest tisíc nej-
vybranějších válečníků, vyzbrojených nepoměrně lépe než obyčejní 
čambuloví lupiči, tvořilo posilu, kterou chán poslal Záporožcům 
a Chmielnickému. Molodci, spatřivše jej, vyhazovali čapky do výše. 
Zahřměly ručnice a samopaly. Kozácký řev, smíšený s tatarským 
vzýváním Allaha, narazil o klenbu nebeskou. Chmielnicki a Tuhaj-
bej, oba pod bunčuky, přicválali k sobě koňmo a obřadně se uvítali.

Byly sestaveny pochodové šiky s obvyklou u Tatarů a kozáků hbi-
tostí, načež se vojska hnula kupředu. Hordovci zaujali obě kozácká 
křídla, střed zavalil Chmielnicki s jízdou, za kterou postupovala 
strašná záporožská pěchota,6 dále „puškary“ s děly, potom tábor, 
vozy, na nich táborová čeleď, zásoby potravin, konečně čabanové 
se zásobními stády a dobytkem.

Prošedše bazavluckým lesem, pluky vynořily se na stepi. Den 
byl klidný. Nebeské klenby neposkvrňoval žádný mráček. Lehký 
vítr vál od severu k moři, slunce hrálo na kopích a květech pustiny. 
Rozestřela se před vojskem Divoká pole jako nekonečné moře, a při 
pohledu na ně zmocnila se radost kozáckých srdcí. Veliký malinový 
prapor s archandělem několikráte se sklonil, vítaje rodnou step, 

6  Proti všeobecné domněnce dnešní tvrdí Beauplan, že záporožská pěcho-
ta nepoměrně vynikala nad jízdu. Podle Beauplana porubalo 200 Poláků lehce 
2000 jízdy záporožské, kdežto 100 pěších kozáků mohlo se dlouho brániti 
jednomu tisíci Poláků za náspy.



– 169 –

a za jeho příkladem sklonily se všecky bunčuky a plukovní odznaky. 
Jediný výkřik vydral se ze všech prsou.

Pluky volně se rozvinuly. „Dovbyšové“ a teorbanisté vyjeli v čelo 
vojska, zavířily kotly, zazvučely litaury a teorbany, a doprovodem 
k nim otřásla vzduchem i stepí píseň, zpívaná tisícerými hlasy:

„Hej vy stepy, vy rydnyje, 
Krásným cvitom pysanyje, 
Jako more širokije!“

Teorbanisté popustili koním uzdy a nachýleni v sedlech nazad, 
s očima upřenýma do nebe, přejížděli struny teorbanů; litauristé, 
vyzdvihnuvše ruce nad hlavy, tloukli do svých měděných bubnů, 
dovbyšové hřměli do kotlů, a všecky tyto zvuky spolu s jednotvárný-
mi slovy písně a ječivým, nesouladným hvízdáním tatarských píš-
ťalek slily se v jakýsi obrovský, divoký a jako sama pustina smutný 
nápěv. Opojení zachvátilo všechny pluky; hlavy se potřásaly do 
taktu písně, až se konečně zdálo, že se celá rozezpívaná step kolébá 
spolu s lidmi, koňmi i prapory.

Vyplašená hejna ptactva vyrazila ze stepi a letěla před vojskem 
jako druhé vojsko vzdušné.

Chvílemi píseň i hudba mlkly, a tehdy bylo slyšeti třepotání 
praporů, dusot a ržání koní i skřípání táborových vozů, podobající 
se křiku labutí nebo jeřábů.

V čele, pod velikým, malinovým praporem a bunčukem, jel 
Chmielnicki, oděný v červeň, na bílém koni, s pozlacenou bulavou 
v ruce.

Celý tábor se pohyboval zvolna a spěl k severu, pokrývaje jako 
příšerná vlna říčky, doubravy i mohyly, naplňuje šumem a vřavou 
stepní pustinu.

A od Čigirina, od severního pomezí pustiny, plynula proti této 
vlně jiná vlna vojsk korunních, pod vůdcovstvím mladého Po-
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tockého. Onde kráčeli Záporožci i Tataři jako na svatební veselí, 
s radostnou písní na rtech; zde vážné husarstvo postupovalo ve 
chmurné zamlklosti, nerado táhnouc do této války beze slávy. Onde 
pod malinovým praporem starý zkušený vůdce vyhrůžně potřásal 
bulavou, jako by si byl jist vítězstvím i pomstou; zde klusal v čele 
jinoch s tváří zamyšlenou, jako v předtuše svého smutného a blíz-
kého skonu.

Dělila je ještě veliká prostora stepní.
Chmielnicki nespěchal. Spoléhal totiž, že čím hlouběji zapadne 

mladý Potocki do pustiny, tím více se oddálí od obou hetmanů, tím 
snáze bude moci býti poražen. A zatím stále noví přeběhlíci z Čigirina, 
Povoloci a všech pomezních měst ukrajinských denně zesilovali voj-
ska záporožská, přinášejíce zároveň zprávy z opačného tábora. Zvěděl 
z nich Chmielnicki, že starý hetman vyslal syna pouze se dvěma tisíci 
Semenů po souši,7 kdežto šest tisíc Semenů a tisíc německé pěchoty 
po bajdacích Dněprem. Obě ta vojska měla rozkaz, aby stále mezi 
sebou udržovala spojení, ale rozkaz byl překročen již prvního dne, 
neboť bajdaky, strženy bystrým proudem dněprským, valně před-
stihly husarstvo, které táhlo po břehu a jehož pochod byl nesmírně 
zpožďován přepravami přes všecky říčky, vtékající do Dněpru.

Chmielnicki proto, snaže se, aby se ta vzdálenost ještě více 
zvětšila, nespěchal. Třetího dne pochodu položil se táborem okolo 
Komyší Vody a odpočíval.

Zatím výzvědné předvoje Tuhaj-bejovy přivedly zajatce. Bylo to 
dvé dragounů, kteří hned za Čigirinem přeběhli z tábora Potockého. 
Utíkajíce dnem i nocí, byli s to, aby značně předstihli svůj tábor. Byli 
okamžitě předvedeni před Chmielnického.

Jejich výpovědi potvrdily to, co bylo již Chmielnickému známo 
o silách mladého Stefana Potockého; zato mu přinesly zprávu 

7  Rusínské prameny, na př. Samujil Veličko, udávají počet korunních vojsk na 
22 000. Číslice ta je zřejmě nesprávná.
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novou, že veliteli Semenů, plujících na bajdacích spolu s německou 
pěchotou, byli starý Barabaš a Krzeczowski.

Zaslechnuv to poslední jméno, Chmielnicki vyskočil rovnýma 
nohama.

„Krzeczowski? Plukovník perejaslavských regestrových?“
„On sám, jasně velmožný hetmane!“ odpověděli dragouni.
Chmielnicki se obrátil k plukovníkům, jej obklopujícím:
„Na pochod!“ zavelel hromovým hlasem.
O necelou hodinu později vyrazil tábor kupředu, ačkoli slunce 

již zapadalo a noc neslibovala býti klidnou. Jakési strašlivé, rudé 
mráčky převalovaly se na západní straně nebe, podobajíce se dra-
kům, levjatanům, i blížily se k sobě, jako by chtěly podstoupiti boj.

Tábor pohyboval se vlevo, ku břehu Dněpru. Táhli nyní tiše, bez 
písně, bez víření v kotly, v litaury, a rychle, pokud jim to dovolovala 
tráva tak bujná v tomto okolí, že se ponořené do ní pluky chvílemi 
ztrácely z očí, a různobarevné prapory zdály se samy pohybovati 
se po stepi. Jízda razila cestu vozům a pěchotě, které, postupujíce 
s obtížemi, záhy zůstávaly značně pozadu. Zatím noc pokryla stepi. 
Ohromný, červený měsíc vyplul zvolna na nebe, ale zahalován přes 
tu chvíli mračny, rozhořoval se a hasl jako svítilna, zhášená závany 
větru.

Bylo již dobře k půlnoci, když se očím kozáků a Tatarů objevily 
černé, obrovské spousty, rýsující se zřetelně na tmavém pozadí 
nebe.

Byly to hradby Kudaku.
Výzvědné oddíly, chráněné tmou, přiblížily se k zámku tak 

opatrně a tiše, jako vlci nebo noční ptactvo. Což kdyby bylo možno 
znenadání přepadnouti spící tvrz!

Ale pojednou protrhl tmu blesk na valech, strašlivý rachot otřásl 
skalami Dněpru a ohnivá koule, opsavši na nebi zářivý oblouk, do-
padla do stepní trávy.

Posupný Kyklop Grodzickij dával najevo, že bdí.
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„Pes jednooký!“ zabručel Chmielnicki k Tuhaj-bejovi. „Vidí 
v noci.“

Kozáci se zámku vyhnuli – na jeho dobytí ve chvíli, kdy proti 
nim samým táhla korunní vojska, nemohli pomysliti – i dali se na 
další pochod. Ale pan Grodzickij hřměl za nimi z děl, až se zámecké 
hradby otřásaly, nikoli proto hlavně, aby jim způsobil škodu, ježto 
táhli mimo ve značné vzdálenosti, nýbrž aby varoval vojska, plující 
sem po Dněpru, která mohla býti již nedaleko.

Ale především zahučel rachot kudackých děl v srdci i uších pana 
Skrzetuského. Mladý rytíř, provázející z rozkazu Chmielova kozácký 
tábor, druhého dne těžce onemocněl. V boji na Chortyci neutrpěl 
sice žádné rány smrtelné, ale ztratil tolik krve, že v něm zůstalo 
života poskrovnu. Jeho rány, ošetřené po kozácku starým kontore-
jem, se otevřely, zachvátila jej horečka, a on ležel oné noci napolo 
v bezvědomí na kozácké těleze, nevěda o božím světě. Vzbudila jej 
teprve kudacká děla. Otevřel oči, nadzvedl se na voze a začal se 
rozhlížeti kolem. Kozácký tábor táhl mimo ve tmách, jako průvod 
přízraků, a zámek hřměl i svítil růžovým kouřem; ohnivé koule 
poskakovaly po stepi, skučíce a vrčíce jako rozzuření psi, a proto, 
vida to, pan Skrzetuski byl jat takovou lítostí, takovým steskem, že 
byl hotov zemříti třebas ihned, jen když duší zaletí ke svým.

Válka! Válka! A hle, on je v táboře nepřátel, bezbranný, nemocen, 
nejsa s to, aby sestoupil z vozu. Říše polská jest v nebezpečí, a on 
nechvátá k její obraně! Ale tam, v Lubnech, jistě již vojska jsou na 
pochodu. Kníže s blesky v očích tryskem pojíždí před řadami, a ve 
kterou stranu bulavou kyne, tam rázem tři sta kopí jako tři sta hro-
mů třeskne. Tu se začaly náměstníkovi před oči stavěti různé zná-
mé tváře. Malý Wołodyjowski letí v čele dragounů se svojí tenkou 
šavličkou v ruce, ale je to šermíř nad šermíře! S kým ji zkříží, ten 
jako by do hrobu se položil. Tam zase pan Podbipięta zvedá svůj 
katovský Zerwikaptur! Utne tři hlavy či neutne? Kněz Jaskólski ob-
jíždí korouhve a modlí se s rukama pozdviženýma; však je to starý 
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voják, a proto nejsa s to vydržeti, vzkřikne občas: „Bij, zabij!“ A hle, 
obrněnci již kladou kopí dopolou koňského ucha, pluky vyrážejí 
kupředu, pouštějí se v cval, řítí se, bitva, řež!

Pojednou divadlo se mění. Před náměstníkem stojí Helena, bledá, 
prostovlasá, a volá: „Zachraň mne, Bohun mne pronásleduje!“ – Pan 
Skrzetuski prudce se zvedá z vozu, až nějaký hlas, ale již skutečný, 
mluví k němu:

„Lež přece, detyno, sice tě spoutám.“
To táborový esaul Zachar, jemuž Chmielnicki poručil, aby ošet-

řoval náměstníka jako oko v hlavě, klade jej do vozu zpět, pokrývá 
koňskou koží a táže se ještě:

„Ščo s toboju?“
Pan Skrzetuski tedy nabývá úplného vědomí. Vidiny mizejí. Vozy 

se vlekou po samém břehu dněprském. Chladný vánek dolétá od 
řeky a noc bledne. Vodní ptactvo začíná ranní pokřiky.

„Poslyš, Zachare! Zajisté jsme již minuli Kudak?“ táže se pan 
Skrzetuski.

„Minuli!“ odpovídá Záporožec.
„A kam táhnete?“
„Neznaju. Bitva, kaže, bude, ale neznaju.“
Na ta slova radostně zabušilo srdce v prsou pana Skrzetuského. 

Soudilť, že Chmielnicki oblehne Kudak a tím že zahájí válku. Zatím 
spěch, s jakým se kozáci brali kupředu, připouštěl domněnku, že 
korunní vojska byla již nablízku a že se Chmielnicki právě proto 
vyhnul tvrzi, aby nebyl donucen k bitvě pod jejími děly. „Snad ještě 
dnes budu svoboden!“ – pomyslil si náměstník a děkovně zvedl oči 
k nebi.
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XIV

Hřmění kudackých děl slyšela také vojska, plující po bajdacích pod 
vůdcovstvím starého Barabaše a Krzeczowského.

Skládala se ze šesti tisíc regestrových kozáků a jednoho regi-
mentu výborné pěchoty německé, jejíž plukovníkem byl Hans Flik.

Pan Mikuláš Potocki dlouho váhal, než vypravil kozáky proti 
Chmielnickému, ale protože měl na ně Krzeczowski ohromný vliv, 
a Krzeczowskému důvěřoval hetman bezmezně, poručil pouze 
Semenům, aby vykonali přísahu věrnosti – a vypravil je ve jménu 
božím.

Krzeczowski, voják plný zkušeností a značně proslavený z bojů 
dřívějších, byl svěřencem domu Potockých, jimž za vše vděčil: i za 
plukovnictví i za šlechtictví, když mu je na sněmu udělili, a konečně 
za rozsáhlé statky, položené při stoku Dněpru a Ladavy, kterých se 
mu doživotně od nich dostalo.

Nuže, tolik pout jej pojilo s říší polskou i s Potockými, že se ani 
stín nedůvěry nemohl vlouditi do hetmanské duše. Byl to ke všemu 
člověk v plné síle, totiž sotva padesáti let, a veliká budoucnost se 
před ním otvírala při službách rodné zemi. Někteří chtěli v něm 
spatřovati nástupce Stefana Chmieleckého, jenž, započav povolání 
jako prostý rytíř stepní, skončil je jako vojevoda kijevský a senátor 
polské říše. Na Krzeczowském záleželo, půjde-li toutéž cestou, na 
niž jej pudila statečnost, divoká energie a nezkrotná ctižádost, lačná 
stejně bohatství jako důstojenství. Právě z té ctižádosti horlivě se 
ucházel před nedávnou dobou o starostenství litynské, a když je 
konečně dostal pan Korbut, Krzeczowski hluboko zakopal do srdce 
zklamání, ale málem neonemocněl závistí a zármutkem. Nyní zdálo 
se, že se osud usmívá naň opětně, poněvadž obdržev od velikého 
hetmana tak důležitou funkci vojenskou, mohl směle doufati, že 
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jeho jméno zavadí o sluch královský. A to bylo věcí důležitou, neboť 
pak stačilo pouze pokloniti se pánovi, aby se mu dostalo výsady 
s milými šlechtické duši slovy: „Bil nam čolom i prosyl, ščob jeho 
podaryty, a my, pomňavši jeho uslugi, dajem“ etc. Touto cestou 
dosahovalo se na Rusi bohatství i důstojenství; touto cestou pře-
cházely ohromné rozlohy pustých stepí, které dříve patřily Bohu 
a říši polské, do rukou soukromých; touto cestou nuzáček vyrůstal 
na pána a mohl se těšiti nadějí, že jeho potomci zasednou mezi 
senátory.

Krzeczowského hnětlo jen to, že se v oné, jemu svěřené funkci 
musil sdíleti o moc s Barabašem, ale to bylo sdílení pouze dle jména. 
Ve skutečnosti starý plukovník čerkaský zestaral, zejména v po-
slední době, a zchřadl tak, že již jen tělem náležel této zemi, jeho 
duše však i mysl byly stále pohrouženy v otupělost a zmalátnění, 
kteréž obyčejně předcházejí skutečné smrti. Z počátku výpravy 
se vzchopil a začal se míti k světu dosti čile, řekl bys: při hlaholu 
vojenských polnic začala v něm silněji kolovati stará vojenská krev; 
byltě to přece svého času proslulý rytíř a stepní vůdce; ale hned po-
tom, jak vyrazili, ukolébalo jej pleskání vesel, uspaly písně Semenů 
a mírný pohyb bajdaků, a tak zapomněl na boží svět. Krzeczowski 
vše řídil a obstarával, Barabaš pak probouzel se pouze k jídlu; na-
sycen tázal se dle zvyku po tom i onom – odbývali jej ledabylou 
odpovědí, konečně si vzdychl a říkával: „Ach, rád bych se s jinou 
válkou položil do hrobu, ale je to vůle Boží!“

Zatím bylo spojení s korunním vojskem, ubírajícím se pod vůd-
covstvím Stefana Potockého, pojednou přetrženo. Krzeczowski si 
stěžoval, že husaři a dragouni táhnou příliš zvolna, že se mimo to 
loudají s přepravami, že mladý syn hetmanský nemá vojenských 
zkušeností, ale přes to vše dal veslovati a plouti kupředu.

Bajdaky tudíž pluly s dněprským proudem ke Kudaku, vzdalujíce 
se stále více korunních vojsk.

Konečně uslyšáno jedné noci hřmění děl.
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Barabaš spal a nevzbudil se; zato Flik, který plul napřed, vsedl 
do kocábky a odebral se ku Krzeczowskému.

„Vzácný pane plukovníku,“ řekl, „to jsou kudacká děla! Co mám 
činiti?“

„Zastav bajdaky, vzácný pane. Zůstaneme přes noc v rákosí!“
„Chmielnicki patrně zámek obléhá. Po mém soudě měli bychom 

přispíšiti obleženým ku pomoci.“
„Netáži se po tvém mínění, vzácný pane, uděluji jen rozkazy. 

Velení je v rukou mých.“
„Pane plukovníku!…“
„Stát a čekat!“ řekl Krzeczowski.
Ale vida, že energický Němec potrhuje svým žlutým plnovousem 

a nehodlá ustoupiti bezdůvodně, dodal mírněji:
„Kastelán může do zítřka doraziti s jízdou, a ti tam tvrze za jednu 

noc nedobudou.“
„A nedorazí-li?“
„Počkáme třebas dva dni. Neznáš Kudaku, vzácný pane! Ti si vy-

lámou zuby o jeho hradby, a já bez kastelána nepotáhnu obleženým 
na pomoc, vždyť nemám k tomu ani práva. Toť jeho věcí.“

Všecka oprávněnost zdála se býti na straně Krzeczowského, 
pročež Flik nenaléhal déle a vzdálil se ke svým Němcům. Za chvíli 
začaly se bajdaky přibližovati k pravému břehu a zajížděti do ráko-
sí, které víc nežli na hony široko pokrývalo na tomto místě rozlitou 
řeku. Konečně ustalo šplounání vesel, lodi se v houštinách úplně 
skryly, a řeka se zdála býti zcela prázdna. Krzeczowski zakázal roz-
dělávání ohňů, zpěv písní i hovor, takže okolí bylo opředeno tichem, 
přerušovaným pouze vzdáleným ohlasem kudackých děl.

Nicméně na lodích nezamhouřil nikdo oka až na jediného Ba-
rabaše. Flik, člověk rytířský a bojechtivý, byl by rád letěl ptákem ke 
Kudaku. Semenové tázali se potichu sami sebe, co se asi může státi 
s tvrzí? Vydrží nebo nevydrží? Zatím hřmění vzmáhalo se stále více. 
Všichni byli přesvědčeni, že zámek odráží prudký útok. „Chmiel 
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nežertuje, ale ani Grodzickij nežertuje!“ – šeptali si kozáci. „A co 
bude zítra?“

Tutéž otázku dával si dle všeho Krzeczowski, který, usednuv 
na přídi svého bajdaku, hluboce se zamyslil. Znal dobře a dávno 
Chmielnického, pokládal jej vždy až dosud za člověka kromoby-
čejných schopností, jemuž pouze chybělo pole působnosti, aby 
vzletěl jako orel, nyní však o tom Krzeczowski pochyboval. Děla 
hřměla stále, obléhal tedy Chmielnicki Kudak opravdu?

„Tomu-li tak,“ přemýšlel Krzeczowski, „je ten člověk ztracen!“
Jakže? Vzbouřiv Záporoží, zajistiv si chánovu pomoc, sebrav voj-

ska, jakými dosud nevládl žádný z vatažků, místo aby co nejrychleji 
spěl na Ukrajinu, místo aby poštval obecný lid, přivábil grodovce, 
porobil co nejrychleji hetmany a opanoval celý kraj dříve, než by 
k jeho obraně přitrhla nová vojska, on – Chmielnicki, on, starý voják, 
žene útokem na nedobytnou tvrz, která jej může zdržeti rok? A svolí 
k tomu, aby se takto jeho nejlepší síly rozbily o hradby Kudaku, 
jako se dněprská vlna tříští o skály porohů? A počká u Kudaku, až 
se hetmanům dostane posil a oblehnou jej jako Nalevajka u Solo-
nice?…

„Ten člověk je ztracen!“ opakoval si ještě jednou pan Krzeczowski. 
„Vlastní kozáci jej vydají. Nezdařený šturm vyvolá omrzelost a zma-
tek. Jiskra vzpoury uhasne v samém zárodku, a Chmielnicki nebude 
strašnější než meč, který se zlomil u rukojeti. Je to bloud!“

„Ergo?“ pomyslil si pan Krzeczowski. „Ergo vysadím zítra na 
břeh své Semeny a Němce, a příští noci udeřím znenadání na něho, 
zeslabeného šturmy, Záporožce porazím na hlavu a Chmielnického 
vrhnu spoutaného k hetmanským nohám. Bude to jeho vlastní vina, 
vždyť mohlo to dopadnouti jinak!“

Zde vzlétla nespoutaná ctižádostivost pana Krzeczowského na kří-
dlech sokolích. Věděl dobře, že mladý Potocki žádnou měrou nemůže 
doraziti do zítřejší noci, nuže, kdo utne hydře hlavu? Krzeczowski! 
Kdo udusí vzpouru, která by mohla děsným požárem zachvátiti celou 
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Ukrajinu? Krzeczowski! Snad se bude starý hetman poněkud horšiti, 
že se tak stane bez účasti synáčkovy, ale brzy se vybouří, a zatím 
všecky paprsky slávy a královské přízně ozáří čelo vítězovo.

Nikoli! Bude přece nutno rozděliti se o slávu se starým Ba-
rabašem a s Grodzickým! Pan Krzeczowski se silně zachmuřil, ale 
záhy se mu vyjasnila tvář. Vždyť to staré poleno, Barabaše, každým 
dnem zahrabou do země, a Grodzickij jen když bude moci seděti 
v Kudaku a tu i tam Tatary poplašiti z děl! Po ničem více netouží. 
Zůstává jediný Krzeczowski.

Jen když se mu dostane ukrajinského hetmanství!
Hvězdy kmitaly se na nebi, a plukovníkovi se zdálo, že jsou to 

klenoty v bulavě; vítr šuměl v rákosí, a jemu se zdálo, že to šumí 
hetmanský bunčuk.

Kudacká děla hřměla bez ustání.
„Chmielnicki položí hrdlo pod meč,“ uvažoval plukovník dále, 

„ale je to jeho vlastní vina! Mohlo býti jinak! Kdyby byl šel rovnou 
na Ukrajinu… mohlo býti jinak! Tam vře a hučí vše, tam leží prach, 
čekající pouze na jiskru! Polská říše je silná, ale na Ukrajině je bez-
mocná, a král je nemlád, neduživ!“

Jediná, Záporožci vyhraná bitva by vyvolala netušené následky…
Krzeczowski ukryl tvář do dlaní a seděl bez hnutí, zatím co se 

hvězdy skláněly níž a níže a zvolna zapadaly na stepi. Křepelky, skryté 
ve trávě, začaly na sebe pokřikovati. Zanedlouho mělo se rozednívati.

Konečně ztuhlo plukovníkovo přemítání v nezvratný záměr. 
Zítra udeří na Chmielnického a rozdrtí jej na prášek. Přes jeho mrt-
volu dojde bohatství a důstojenství, stane se trestajícím nástrojem 
v rukou říše polské, jejím ochráncem, v budoucnu jejím hodnos-
tářem a senátorem. Po vítězství nad Záporoží i Tatary nebude mu 
odřeknuto ničeho.

Ale vždyť – nedostalo se mu litynského starostenství.
Při vzpomínce na to Krzeczowski zaťal pěsti. Nedostalo se mu 

starostenství přes mocný vliv jeho protektorů, Potockých, přes jeho 
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válečné zásluhy, pouze proto, že byl homo novus a jeho sok odvo-
zoval rod od knížat. V té říši polské nestačilo býti šlechticem, bylo 
dlužno ještě čekati, aby se to šlechtictví potáhlo plísní jako víno, 
aby zrezovatělo jako železo.

Jediný Chmielnicki mohl zavésti nový pořádek věcí, kterému by 
bohdá i sám král byl přízniv – ale on, nešťastník, raději chce rozbíti 
si hlavu o kudacké skály.

Plukovník se zvolna uklidňoval. Odřekli mu jednou starosten-
ství – co na tom? Tím spíše se nyní vynasnaží, aby mu je nahradili, 
zejména po vítězství, po udušení vzpoury, po osvobození Ukrajiny, 
ano celé říše polské od války domácí! Pak mu neodřeknou ničeho, 
pak nebude potřebovati ani Potockých.

Ospalá hlava se sklonila na prsa – i usnul, blouzně o starosten-
stvích, o kastelánství, o darech královských i sněmovních…

Když se vzbudil, již svítalo. Na bajdacích ještě všecko spalo. 
V dáli třpytily se v bledém, prchavém svitu dněprské vody. Kolem 
panovalo naprosté ticho. Právě to ticho jej vzbudilo.

Kudacká děla přestala hřmíti.
„Co to?“ pomyslil si Krzeczowski. „První šturm byl odražen? Či 

byl snad Kudak dobyt?“
Ale to není možné!
Nikoli! Odražení kozáci leží prostě někde poblíž zámku a olizují 

si rány, a jednooký Grodzickij dívá se na ně skrze střílny, míře děly 
nanovo.

Zatím bude šturm obnoven, a oni si znovu vylámou zuby.
Zatím se rozednilo. Krzeczowski vzbudil na svém bajdaku lidi 

a poslal člun pro Flika.
Flik se dostavil neprodleně.
„Vzácný pane plukovníku!“ řekl k němu Krzeczowski. „Nedorazí-

li kastelán do večera a bude-li na noc šturm obnoven, vyrazíme 
tvrzi na pomoc.“

„Moji lidé jsou připraveni,“ odvětil Flik.
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„Nuže, rozdej jim prach i kule.“
„Jsou rozdány.“
„V noci vystoupíme na břeh a dáme se co nejtišeji po stepi. Obe-

jdeme je znenadání.“
„Gut, sehr gut! Ale neměli bychom se poněkud přiblížiti po bajda-

cích? Ke tvrzi jsou asi čtyři míle. To jest pro pěchotu trochu daleko.“
„Pěchota vsedne na koně Semenů.“
„Sehr gut!“
„Lidé ať leží v síťoví tiše, na břeh ať nevycházejí a netropí hluku. 

Ohně nerozdělávat, sice by nás kouř prozradil. Oni nesmějí o nás 
věděti.“

„Mlha je taková, že ani kouře nezahlédnou.“
Vskutku, řeka, mělčina porostlá rákosím, ve které stály bajdaky, 

i stepi byly pokryty, kam oko dohlédlo, bílým, neproniknutelným 
závojem. A že teprve svítalo, mohly mlhy ještě spadnouti a odhaliti 
stepní prostranství.

Flik odjel. Lidé na bajdacích se zvolna probouzeli; ihned byly 
ohlášeny rozkazy Krzeczowského, aby bylo zachováno ticho – a tak 
se dávali do ranního posilku bez vojenského ruchu. Kdo by přecházel 
po břehu nebo plul středem řeky, netušil by ani, že se v sousedním 
rameni jejím skrývá několik tisíc lidí. Koním se dávalo žráti z ruky, 
aby neržáli. Bajdaky, zahalené mlhou, ležely ztajeny v rákosovém 
lese. Jen tu a tam rychle ujížděla malá „pidizdka“ o dvou veslech, 
rozvážející suchary a rozkazy, jinak všude panovalo hrobové ticho.

Pojednou ve trávě, rákosí, houštinách a křoví u břehu, kolem 
celého ramene, ozvaly se podivné a přečetné hlasy, volající:

„Pugu! Pugu!“
Ticho…
„Pugu! Pugu!“
A zase nastalo ticho, jako kdyby ony hlasy, volající na březích, 

čekaly na odpověď.
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Ale odpovědi se nedostávalo. Volání zaznělo po třetí, ale rychlejší 
a netrpělivější.

„Pugu! Pugu!“
Tehdy ze strany lodí ozval se uprostřed mlhy hlas Krzeczowské-

ho:
„Kdo je tu?“
„Kozák z Lugu!“
Semenům, ukrytým na bajdacích, začala srdce neklidně bušiti. 

Ono tajemné volání bylo jim dobře známo. Tímto způsobem doro-
zumívali se spolu Záporožci na přezimovacích stanicích, tímto způ-
sobem rovněž zvali za válek k rozhovoru bratry kozáky regestrové 
i grodové, mezi nimiž bývalo mnoho tajných příslušníků bratrstva.

Hlas Krzeczowského ozval se opět:
„Co chcete?“
„Bohdan Chmielnicki, hetman záporožský, oznamuje, že jsou 

děla obrácena proti mělčině.“
„Vyřiďte záporožskému hetmanovi, že naše jsou obrácena proti 

břehům.“
„Pugu! Pugu!“
„Co chcete ještě?“
„Bohdan Chmielnicki, hetman záporožský, žádá svého přítele, 

pana plukovníka Krzeczowského, o rozmluvu.“
„Nuže, ať dá rukojmí.“
„Deset kureňových.“
„Ujednáno!“
V té chvíli zapestřily se břehy říčního ramene jako květem Zápo-

rožci, kteří vyvstávali uprostřed rákosí, v němž byli ukryti. V dáli 
od stepí táhlo k nim jízdectvo a děla, ukázaly se desítky, ano i sta 
praporů, odznaků, bunčuků. Táhli se zpěvem a vířením v kotly. Vše 
to dohromady podobalo se spíše radostnému vítání nežli střetnutí 
se nepřátelských sil.
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Semenové z bajdaků odpověděli výkřiky. Zatím dorazily čluny, 
vezoucí kureňové atamany. Krzeczowski vsedl do jednoho z nich 
a odjel na břeh. Tam byl mu dán kůň, a on okamžitě odveden 
k Chmielnickému.

Chmielnicki, spatřiv jej, smekl čapku a pak jej srdečně uvítal.
„Urozený pane plukovníku,“ řekl, „starý příteli můj a kamaráde! 

Když ti pan korunní hetman poručil, abys mne polapil a předvedl 
do tábora, nechtěl jsi tak učiniti, nýbrž jsi mne varoval, abych se 
zachránil útěkem, za kterýžto čin jsem ti zavázán vděkem a bratr-
skou láskou!“

To řka, vlídně mu podal ruku, ale začernalá tvář Krzeczowského 
zůstala chladna jako led.

„A nyní, když ses zachránil, urozený pane hetmane,“ řekl, „podní-
til jsi rebelii.“

„Jdu žádat zadostiučinění za křivdy, spáchané na mně, na tobě 
i na celé Ukrajině, s privilegii královskými v ruce a v té naději, že 
náš milostivý pán nebude mi toho míti za zlé.“

Krzeczowski začal bystře hleděti Chmielnickému do očí i řekl 
s důrazem:

„Oblehl jsi Kudak?“
„Já? Leda bych se minul s rozumem. Kudaku jsem se vyhnul, ani 

jsem nevystřelil, ačkoli mi starý slepec dával o sobě věděti děly. 
Mám na pilno do Ukrajiny, nikoli do Kudaku, a k tobě mám na pilno, 
ke starému druhovi, dobroději.“

„Čeho tedy žádáš ode mne?“
„Jeď se mnou trochu do stepi, porozprávíme si.“
Rozjeli se koňmo a vzdálili se. Zdrželi se asi hodinu. Po návratu 

byla tvář Krzeczowského bleda a strašna. Záhy také začal se loučiti 
s Chmielnickým, který mu řekl na cestu:

„Jen dva budeme na Ukrajině a nad námi pouze král a nikdo více.“
Krzeczowski se obrátil k bajdakům. Starý Barabaš, Flik a staře-

šina netrpělivě ho očekávali.



– 183 –

„Co jest? Co jest?“ byl tázán ze všech stran.
„Vystoupiti na břeh!“ velitelským hlasem odpověděl Krzec-

zowski.
Barabaš nadzvedl ospalá víčka; jakýsi podivný plamen šlehl mu 

v očích.
„Jakže?“ řekl.
„Vystoupiti na břeh! Vzdáme se!“
Krvavá vlna vyrazila na bledou a zežloutlou tvář Barabašovu. 

Vstal z kotle, na němž seděl, vzpřímil se a pojednou ten shrbený, 
vetchý stařec se změnil v obra, plného života i síly:

„Zrada!“ vzkřikl.
„Zrada!“ opakoval Flik, chápaje se rukojeti meče.
Ale nežli jej vytasil, pan Krzeczowski zasvištěl šavlí a jediným 

rozmachem srazil jej na palubu.
Potom seskočil z bajdaku do kocábky, těsně u něho stojící, ve 

které sedělo čtvero Záporožců s vesly v rukou, i vzkřikl:
„Mezi bajdaky!“
Člun se rozletěl jako šíp, pan Krzeczowski pak, stoje upro-

střed, s čapkou na zakrvácené šavli, s očima jako plameny, křičel 
mohutným hlasem:

„Děti! Nebudeme vražditi našinců! Ať žije Bohdan Chmielnicki, 
hetman záporožský!“

„Ať žije!“ opakovaly steré i tisíceré hlasy.
„Na pohybel Lachům!“
„Na pohybel!“
Řevu z bajdaků odpovídaly výkřiky Záporožců na březích. Ale 

mnoho lidí na lodích, stojících opodál, nevědělo ještě, oč běží; 
teprve, když se všude rozšířila zpráva, že pan Krzeczowski přechází 
k Záporožcům, pravá zuřivost radosti zachvátila Semeny. Šest tisíc 
čapek vyletělo do výše, šest tisíc ručnic zahouklo výstřely. Bajdaky 
se zatřásly pod kročeji molodců. Nastala vřava a shon. Nicméně 
musila tato radost býti zbrocena krví, protože starý Barabaš chtěl 
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raději zahynouti než zraditi prapor, pod kterým sloužil věk života. 
Několik desítek čerkaských lidí přidalo se k němu, i rozzuřila se 
krátká, strašná bitva – jako všecky boje, v nichž hrstka lidí, přející 
si ne milosti, nýbrž smrti, brání se davům. Ani Krzeczowski, ani 
kdo z kozáků nenadál se takového odporu. Ve starém plukovní-
kovi probudil se bývalý lev. Na vyzvání, aby složil zbraň, odpovídal 
výstřely i bylo jej viděti s bulavou v ruce, s vlajícími, bílými vlasy, 
kterak hromovým hlasem a s mladistvou energií vydává rozkazy. 
Jeho loď byla obklíčena ze všech stran. Lidé z těch bajdaků, které 
se nemohly prodrati, naskákali do vody a plovouce nebo brodíce 
se v rákosí, zachycujíce se okraje nepřátelské lodi, vztekle na ni 
doráželi. Odpor byl krátký. Barabašovi věrní Semenové, prokláni, 
porubáni nebo utlučeni pěstmi, zalehli palubu mrtvi – stařec ještě 
se bránil se šavlí v ruce.

Krzeczowski prodral se až k němu.
„Vzdej se!“ vzkřikl.
„Zrádce! Na pohybel!“ odvětil Barabaš a zvedl šavli k sečné ráně.
Krzeczowski rychle se uhnul k davu.
„Bij!“ zvolal na kozáky.
Ale zdálo se, že nikdo nechce první zvednouti ruku na starce. Na 

neštěstí však plukovník sklouzl v krvi a sklesl.
Leže, nebudil již té úcty nebo strachu, a hned několik hrotů se 

vhroužilo do jeho těla. Stařec mohl jen vzkřiknouti: „Ježíši, Maria!“
Začali sekati do ležícího a rozsekali jej na kousky. Uťatou hlavu 

přehazovali si z bajdaku na bajdak, hrajíce si jí jako míčem tak 
dlouho, až po neobratném hodu spadla do vody.

Zůstali ještě Němci, s nimiž byla tužší práce, protože se regiment 
skládal z tisíce vojáků, starých a vycvičených v různých bojích.

Chrabrý Flik sice padl rukou Krzeczowského, ale v čele regimen-
tu ještě zůstal Johan Werner, podplukovník, veterán ještě z třicíti-
leté války.



„Ať žije Bohdan Chmielnicki, hetman záporožský!“
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Krzeczowski byl si vítězstvím téměř jist, neboť německé bajdaky 
byly obklíčeny ze všech stran kozáckými, chtěl však Chmielnickému 
zachovati tak značný sbor nevyrovnatelné a dokonale vyzbrojené 
pěchoty, pročež raději s nimi začal vyjednávati.

Zdálo se po nějakou dobu, že Werner souhlasí, rozmlouval totiž 
s Krzeczowským klidně a pozorně naslouchal všelikým slibům, ja-
kými proradný plukovník vůči němu neskrblil. Žold, jejž dluhovala 
říše polská, měl býti okamžitě za prošlou dobu a ještě za rok pře-
dem vyplacen. Po roce mohli se knechti odebrati, kam libo, třebas 
i do korunního tábora.

Werner jako by se rozmýšlel, ale zatím vydal potichu rozkaz, aby 
bajdaky byly k sobě sraženy tak, aby utvořily jediný sražený kruh. 
Na okraji toho kruhu stanula hradba pěšáků, urostlých a silných lidí, 
oděných ve žluté kolety, a s klobouky téže barvy, v plném bitevním 
šiku, s levou nohou posunutou vpřed k výstřelu a s mušketami po 
pravém boku.

Werner s taseným kordem v ruce stál v prvé řadě a dlouho se 
rozmýšlel.

Konečně zvedl hlavu.
„Herr Hauptmann!“ řekl. „Souhlasíme!“
„Nepochodíte špatně při nové službě!“ zvolal Krzeczowski s ra-

dostí.
„Ale s podmínkou…“
„Souhlasím předem.“
„Když tak, nuže, dobrá! Naše služba u polské říše se končí v čer-

vnu. Od června přejdeme k vám.“
Zakletí vydralo se Krzeczowskému z úst, on však výbuch za-

držel.
„Tropíš si šašky, urozený pane leutenante?“ tázal se.
„Nikoli!“ odvětil flegmaticky Werner. „Naše vojenská čest nám 

velí, abychom dostáli smlouvě. Služba se končí v červnu. Sloužíme 
za peníze, ale nejsme zrádci. Jinak by nás nikdo nenajímal, a vy sami 
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byste nám nedůvěřovali, neboť, kdo by vám ručil, že v první bitvě 
nepřejdeme zase k hetmanům?“

„Čeho tedy žádáte?“
„Abyste nás nechali odejíti.“
„Z toho nebude nic, ztřeštěný člověče. Dám vás pobíti do po-

sledního muže!“
„A kolik při tom ztratíš svých?“
„Noha se odtud nedostane.“
„Polovička z vás nezbude.“
Oba měli pravdu; proto nechtěl Krzeczowski, ač Němcova ne-

tečnost bouřila v něm všecku krev a začínal jej dusiti vztek, boj 
ještě zahájiti.

„Než slunce sejde z mělčiny,“ zvolal, „rozmyslete si to, pak dám 
stisknouti kohoutky!“

A rychle odjel ve své kocábce, aby se poradil s Chmielnickým.
Nastala chvíle očekávání. Kozácké bajdaky obklíčily těsnějším 

okruhem Němce, kteří zachovávali chladnou postavu, jakou jen 
starý a z míry vycvičený voják dovede zachovati při nebezpečí. 
Na hrozby a urážky, přes tu chvíli chrlené z kozáckých bajdaků, 
odpovídali pohrdavým mlčením. Byl to vskutku okázalý pohled na 
ten klid uprostřed stále prudších výbuchů vzteku se strany molod-
ců, kteří, vyhrůžně potřásajíce kopími a „piščely“, skřípějíce zuby 
a proklínajíce, netrpělivě očekávali povelu k boji.

Zatím slunce, stáčejíc se od jihu k západní straně nebe, zvolna 
snímalo své zlaté lesky z mělčiny, která se postupně hroužila ve stín.

Konečně pohroužila se úplně.
Tehdy zaječela trubka, a hned potom ozval se zpovzdálí hlas 

Krzeczowského:
„Slunce zapadá! Rozmysleli jste si to již?“
„Ano, již!“ odvětil Werner. A obrátiv se k vojákům, zamával ta-

seným kordem.
„Feuer!“ zavelel klidným, flegmatickým hlasem.
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Třesklo to! Šplýchání od těl, padajících do vody, výkřiky vzteku 
a zimniční palba odpovídaly hlasu německých mušket. Děla, namí-
řená ke břehu, ozvala se basem a počala chrliti koule na německé 
bajdaky.

Kouř zahalil mělčinu zcela – pouze uprostřed křiku, třesku, 
svištění tatarských šípů, praskotu „piščelů“ a samopalů ohlašovaly 
pravidelné salvy mušket, že se Němci stále ještě brání.

Při západu slunce bitva ještě zuřila, ale zdálo se, že ochabuje. 
Chmielnicki v průvodu Krzeczowského, Tuhaj-beje a několika ata-
manů přijel až na sám břeh obhlédnout boj. Vzduté nozdry vůdcovy 
vdechovaly kouř z prachu, a uši se s rozkoší opájely křikem tonou-
cích a vražděných Němců. Všichni tři vůdci hleděli na řež jako na 
divadlo, které bylo současně příznivou pro ně věštbou.

Boj ustával. Výstřely zmlkly, zato však stále hlučnější výkřiky 
kozáckého triumfu dorážely k nebi.

„Tuhaj-beji!“ řekl Chmielnicki. „Toť den prvého vítězství!“
„Není jasyru!“ osopil se murza. „Nechci takových vítězství!“
„Dostane se ti ho na Ukrajině. Celý Stambul i Galatu naplníš 

svými zajatci!“
„Dostane se mi aspoň tebe, nebude-li nikoho jiného!“
To praviv, sveřepý Tuhaj-bej zlověstně se zachechtal, za chvíli 

pak dodal:
„Ale býval bych rád, kdybych byl dostal ty ‚Franky‘.“
Zatím bitva ustala zcela. Tuhaj-bej obrátil koně k táboru a za 

ním ostatní.
„Nuže! A nyní na Žluté Vody!“ zvolal Chmielnicki.
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XV

Náměstník, slyše bitvu, s rozechvěním vyčkával jejího konce, soudě 
z počátku, že se Chmielnicki utkává se všemi silami hetmanů.

Ale k večeru jej starý Zachar vyvedl z bludu. Zpráva o zradě Se-
menů pod vůdcovstvím Krzeczowského a pobití Němců pobouřila 
mladého rytíře do hloubi duše, bylať předzvěstí příštích zrad, ná-
městník pak věděl dokonale, že se nemalá část hetmanských vojsk 
převážně skládá z kozáků.

Trýzeň náměstníkova vzrůstala, a triumf v záporožském táboře 
vléval do ní ještě hořkosti. Vše se schylovalo k nejhoršímu. O knížeti 
nebylo zpráv – a hetmanové dle všeho dopustili se strašlivé chyby, 
když, místo aby vyrazili s veškerou mocí ke Kudaku nebo ostatně 
vyčkávali nepřítele v opevněných táborech na Ukrajině, rozdělili síly, 
dobrovolně se oslabili, ponechali široké pole věrolomnosti a zra-
dě. V záporožském táboře sice již dříve se hovořilo o panu Krzec-
zowském i o odděleném vyslání vojsk pod vůdcovstvím Stefana 
Potockého, ale náměstník nedával víry těmto pověstem. Soudil, že 
jsou to silné výzvědné oddíly, které včas budou odvolány zpět. Zatím 
stalo se jinak. Chmielnickému dostalo se zradou Krze czowského 
posily několika tisíc lidí, a nad mladým Potockým snášelo se straš-
livé nebezpečí. Pomoci zbaveného a v pustinách zbloudilého mohl 
Chmielnicki nyní snadno obklíčiti a úplně poraziti.

V bolestech od ran, v neklidu, za bezesných nocí, utěšoval se 
Skrzetuski pouze myšlenkou na knížete. Hvězda Chmielnického 
musí přece poblednouti, až se kníže zvedne ve svých Lubnech. 
A kdo může věděti, nespojil-li se již s hetmany? Jakkoli značny byly 
síly Chmielnického, jakkoli počátky pochodu byly šťastny, jakkoli 
táhl s ním Tuhaj-bej, a dostaví-li se neúspěch, slíbil vytrhnouti na 
pomoc sám „car“ krymský, Skrzetuskému ani zdaleka nepřipadla 



– 190 –

myšlenka, že by ta bouře mohla trvati dlouho, že by jediný kozák 
mohl otřásti celou říší polskou a zlomiti její hroznou moc. Na ukra-
jinských prazích se ta vlna roztříští – myslil si náměstník. Kterak 
že se končily všecky kozácké vzpoury? Vyšlehovaly jako plamen 
a hasly po prvním střetnutí s hetmany. Tak bylo až dosud. Když se 
na jedné straně stavěla k boji smečka nizových lupičů, na druhé 
mocnost, jejíž břehy oblévala dvě moře – bylo snadno předvídati, 
jak to dopadne. Bouře nemůže býti trvalá, tedy přejde – a nastane 
pohoda. Ta myšlenka sílila pana Skrzetuského a lze říci, že držela 
jej na nohou, neboť jinak tížilo jej břímě tak těžké, jakého dosud 
v životě nenesl. Bouře, i když přejde, může zpustošiti pole, zbořiti 
domy a nadělati neodčinitelných škod. Vždyť touto bouří on sám 
div o život nepřišel, byl zbaven sil a upadl v hořké zajetí, právě 
v době, kdy mu na svobodě záleželo skoro tolik jako na samém 
životě. Kterak tedy mohly bouří utrpěti bytosti slabší, neumějící se 
brániti! Co se dělo s Helenou tam, v Rozlogách?

Ale Helena jistě byla již v Lubnech. Náměstník ji vídával ve 
snách, obklopenu přátelskými tvářemi, hýčkánu samým knížetem 
a kněžnou Griseldou, obdivovánu rytíři – a pouze tesknící po svém 
husarovi, který zapadl někam na Síč. Ale přijde konečně chvíle, že 
se husar vrátí. Vždyť sám Chmielnicki mu slíbil svobodu – a ostatně, 
kozácká vlna stále plyne jen ke prahům říše polské; až se roztříští, 
bude konec útrapám, zármutku i neklidu.

Vlna plynula skutečně. Chmielnicki, neotáleje, hnul se tábo-
rem a táhl vstříc hetmanskému synovi. Jeho síla byla opravdu již 
hrozivou, vedl totiž spolu se Semeny Krzeczowského a čambulem 
Tuhaj-bejovým asi 25 000 vycvičených a bojechtivých válečníků. 
O silách Potockého nebylo určitých zpráv. Zběhové vypovídali, že 
přivádí dva tisíce těžké jízdy a několik jen malých děl. Bitva při 
tomto poměru sil mohla býti pochybna, neboť často jediný útok 
strašlivého husarstva stačil, aby potřeny byly desetkráte početnější 
zástupy. Tak pan Chodkiewicz, hetman litevský, svého času potřel 
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na padrť s třemi tisíci husary u Kircholmu osmnáct tisíc vybrané 
pěchoty a jízdy švédské; tak u Klušina rozprášila jediná korouhev 
obrněnců v šílené zběsilosti několik tisíc anglických a skotských 
námezdníků. Chmielnicki byl toho pamětliv, pročež bral se podle 
slov rusínského kronikáře zvolna a opatrně: „mnohýma umu své-
ho očima jako chytrý lovec, na všecky strany se rozhlížeje a maje 
stráže na míli a dále od tábora.“8 Tak se přiblížil ke Žlutým Vodám. 
Bylo opět chyceno dvé zajatců. Ti potvrdili nepatrnost korunních 
sil a přinesli zprávu, že se kastelán již přepravil přes Žluté Vody. 
Uslyšev to, Chmielnicki stanul jako přikován a obehnal se valy.

Srdce mu radostně bušilo. Odváží-li se Potocki ke šturmu, musí 
býti poražen. Kozáci nedovedou odolati obrněncům na otevřeném 
poli, ale za valy se bijí znamenitě a při tak veliké převaze sil do-
jista šturmy odrazí. Chmielnicki počítal s mládím a nezkušeností 
Potockého. Ale u mladého kastelána byl zkušený voják, žywiecký 
starosta, pan Stefan Czarniecki, husarský plukovník. Ten vystihl 
nebezpečenství a přiměl kastelána, aby ustoupil zpět za Žluté Vody.

Chmielnickému nezbývalo nic jiného než táhnouti za nimi. 
Druhého dne přepravil se přes žlutovodské močály a obě vojska 
stanula proti sobě tváří v tvář.

Ale žádný z vůdců nechtěl udeřiti první. Nepřátelské tábory 
začaly se ve chvatu obháněti hradbami. Byla právě sobota, den 
5. května. Celý den hustě pršelo. Mračna zavalila nebe tak, že od 
poledne panovalo šero jako za zimního dne. K večeru liják ještě 
zhoustl. Chmielnicki mnul si radostí ruce.

„Ať se jen step rozmočí,“ pravil ke Krzeczowskému, „nebudu 
váhati, abych se utkal vstupním bojem i s husarstvem, protože ti 
ve svých těžkých zbrojích uvíznou v blátě.“

A pršelo bez ustání, jako by samo nebe chtělo Záporoží přispěti 
ku pomoci.

8  Samujil Veličko, 62.
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Vojska obháněla se hradbami líně a zamračeně uprostřed prou-
dů vody. Ohně nebylo lze rozdělati. Několik tisíc hordovců vyšlo 
z tábora na výzvědy, aby se polské ležení, používajíc mlhy, vlny 
a noci, nepokoušelo uniknouti. Pak se sneslo hluboké ticho. Bylo 
slyšeti pouze šumění lijáku a hučení větru. Jistě také nikdo nespal 
v obou táborech.

K ránu zaječely polnice v polském táboře dlouho a žalostně, jako 
v úzkostech, pak začaly tu a tam vířiti bubny. Den vstával smutný, 
tmavý, vlhký, prudký liják ustal, ale ještě drobně pršelo, jako by 
sítem prosíval.

Chmielnicki dal vypáliti z děla.
Hned za ním ozvalo se druhé, třetí, desáté, a když se z tábora do 

tábora začala obvyklá dělová „korespondence“, pan Skrzetuski řekl 
ke svému kozáckému andělu strážnému:

„Zachare, doprovoď mne ke hradbám, abych mohl viděti, co se 
děje.“

Zachar sám byl zvědav, nečinil proto odporu. Vyšli na nárožní 
baštu, odkud jako na dlani bylo viděti poněkud zapadlou stepní 
dolinu, žlutovodské močály a obě vojska.

Ale sotva pan Skrzetuski pohlédl, rázem popadl se za hlavu 
a vzkřikl:

„Pro živého Boha! Vždyť to je předvoj, nic více!“
Skutečně, valy kozáckého tábora se táhly poblíž na čtvrt míle, 

kdežto polský proti němu vypadal jako pouhý násypek. Nerovnost 
sil byla tak veliká, že vítězství kozáků nemohlo býti pochybno.

Bolest sevřela náměstníkovo srdce. Nenadešla tedy ještě hodina 
úpadku pro pýchu a vzdor, ta pak, jež nadejde, má býti novým jeho 
triumfem! Aspoň se tak zdálo.

Harcování v ohni děl bylo již zahájeno. Z nárožní bašty bylo již 
viděti jednotlivé jezdce nebo jejich hloučky, jak na sebe dotírají. To 
Tataři harcovali se Semeny Potockých, oblečenými v hnědé a žluté 
barvy. Jezdci naráželi na sebe a rychle odskakovali, objížděli se 
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navzájem z boků, stříleli na sebe z bambitek a luků nebo se snažili 
pomocí kopí chytati se navzájem na arkány. Tyto srážky zdály se 
zdaleka spíše zábavou, a jen koně, pobíhající tu a tam po pláni bez 
jezdců, svědčili o tom, že tam přece jen běží o život a smrt.

Tatarů hrnulo se stále více. Vbrzku pláň začernala se jejich 
sraženými spoustami; tehdy také z polského tábora se začaly vy-
nořovati stále nové korouhve a rozestavovati se do válečného šiku 
před násypem. Byly tak blízko, že pan Skrzetuski svým bystrým 
zrakem mohl zřetelně rozeznati odznaky, bunčuky a dokonce 
i rotmistry a náměstníky, kteří se stavěli koňmo poněkud stranou 
u korouhví.

Srdce v něm začalo skákati, na bledou tvář vyšlehly ruměnce, 
a jako kdyby mohl najíti vděčné posluchače v Zacharovi a kozácích, 
stojících u děl na nárožní baště, volal se zanícením, dle toho, jak se 
korouhve vynořovaly od násypu:

„To jsou dragouni páně Balabanovi! Viděl jsem je v Čerkasku!“
„To jest valašská korouhev! Mají kříž ve znaku!“
„Aj, hle, pěchota sestupuje z valů!“
Potom ještě s větším zanícením, rozpřáhnuv ruce: „Husaři! 

Husaři pana Czarnieckého!“
Vskutku, ukázali se i husaři, nad nimi mračna křídel a vzhůru 

trčící les kopí, zdobených zlatistými dykytami a dlouhými, zeleno-
černými praporečky. Vyjeli po šesti z okopu a rozestavili se pod 
valem, a při pohledu na jejich klid, vážnost a přesnost až radostné 
slzy ukázaly se v očích pana Skrzetuského a na chvíli mu zakalily 
zrak.

Ačkoli byly síly tak nerovné, ačkoli se proti těm několika ko-
rouhvím černal celý příval Záporožců a Tatarů, kteří jako obyčejně 
zaujali křídla, ačkoli se jejich šiky roztáhly po stepi tak, že těžko 
bylo dohlédnouti jejich konce, pan Skrzetuski již věřil ve vítězství. 
Tvář se mu smála, síly se vrátily, oči, upřené na pláň, sršely ohněm, 
jen nemohl postáti na místě.



Jezdci naráželi na sebe a rychle odskakovali, objížděli se navzájem z boků…
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„Hej, detyno!“ zabručel starý Zachar. „Ráda by duše do ráje!“
Zatím vrhlo se několik nespořádaných oddílů tatarských s kři-

kem a voláním Allaha vpřed. Z tábora odpověděno šípy. Ale to bylo 
jen na postrach. Tataři, nedoběhnuvše ani k polským korouhvím, 
rozprchli se na obě strany ke svým a zmizeli v davu.

Vtom se ozval veliký síčový buben, a na jeho zvuk ihned vyrazil 
obrovský půlměsíc kozácko-tatarský cvalem kupředu. Chmielnicki 
patrně zkoušel, nepodaří-li se mu jediným nárazem rozdrtiti ony 
korouhve a zmocniti se tábora. Strhne-li se poplach, bylo by to 
možno. Nicméně neukazovalo se nic takového mezi polskými ko-
rouhvemi. Stály klidně, rozvinuty v dosti dlouhou čáru, jejíž pozadí 
zahaloval násyp, kdežto boky táborová děla, takže bylo lze udeřiti 
na ně pouze zpředu. Chvíli se zdálo, že přijmou bitvu na místě, 
ale když půlměsíc přeběhl již polovici pláně, ozvaly se za náspem 
polnice k útoku – a najednou hradba kopí, trčících dosud vzhůru, 
rázem se snížila ke koňským hlavám.

„Husaři útočí!“ vzkřikl pan Skrzetuski.
Vskutku, shýbli se v sedlech, vyrazili vpřed, a hned za nimi dra-

gounské korouhve a celá bitevní čára.
Náraz husarů byl strašlivý. V prvním rozmachu vřítili se na tři 

kureně, dva stěblevské a mirgorodský – a potřeli je ve mžiku. Řev 
doletěl až ke sluchu pana Skrzetuského. Koně i lidi, sraženi k zemi 
obrovskou tíhou železných jezdců, padli jako lán pod výdechem 
bouře. Odpor trval tak krátce, že se Skrzetuskému zdálo, že nějaký 
obrovský drak jediným spolknutím zhltnul ty tři pluky. A byl to pře-
ce nejúpornější síčový voják. Polekáni šumem křídel, koně začali 
šířiti poplach v řadách Záporožců. Pluky irklejevský, kalnibolotský, 
minský, škurynský a titorovský byly úplně promíchány a jsouce 
tísněny spoustami prchajících, jaly se samy ustupovati v nepořádku. 
A zatím dostihli dragouni husarů a zahájili spolu s nimi krvavou žeň. 
Kureň vasjurinský rozprchl se po tvrdošíjném, ale krátkém odporu 
a hnal se v divokém zmatku až k samým náspům kozáckým. Střed 
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sil Chmielnického kolísal se stále více a ubíjen, hnán v nespořádané 
houfy, potírán meči, tísněn železným příbojem, nemohl zachytiti 
chvíle, aby se zastavil a spořádal nanovo.

„Čorty, ne Lachy!“ vzkřikl starý Zachar.
Skrzetuski byl jako smyslů zbaven. Jsa nemocen, neuměl se ovlá-

dati, smál se tedy a plakal zároveň, chvílemi pak křičel slova povelu, 
jako by sám vedl korouhev. Zachar jej držel za cípy kabátu a musil 
volati jiné na pomoc.

Bitva se takto přiblížila ke kozáckému táboru, že bylo již lze 
rozeznati téměř tváře. Z náspů stříleno z děl, ale kozácké kule, 
usmrcujíce své lidi stejně jako nepřátelské, ještě jen rozmnožovaly 
zmatek.

Husaři narazili na kureň paškovský, který tvořil hetmanskou 
gardu a v jehož středu byl sám Chmielnicki. Pojednou se rozlehl 
strašný křik ve všech řadách záporožských: veliký, malinový prapor 
se zakolísal a padl.

Ale v té chvíli Krzeczowski v čele svých pěti tisíců Semenů vy-
razil do boje. Sedě na plavém, obrovském koni, letěl v prvé řadě, bez 
čapky, se šavlí nad hlavou, strhuje před sebou rozprášené Nizovce, 
kteří, zpozorovavše blížící se pomoc, byť v nepořádku vraceli se 
k útoku. Bitva se rozzuřila uprostřed čáry nanovo.

Ani na obou křídlech nepřálo Chmielnickému štěstí. Tataři, 
dvakráte odraženi valašskými korouhvemi a Semeny Potockého, 
ztratili chuť do boje nadobro. Pod Tuhaj-bejem zabiti dva koně. 
Vítězství rozhodně se přiklonilo na stranu mladého Potockého.

Avšak bitva netrvala již dlouho. Liják, jenž se od nějaké doby 
stával prudší stále více, záhy zmohutněl do té míry, že nebylo skrze 
dešťové vlny viděti světa. Nikoli šňůry, nýbrž proudy deště řítily se 
na zemi z otevřených stavidel nebeských. Step se proměnila v je-
zero. Setmělo se tak, že na několik kroků nerozeznal člověk člověka. 
Hukot deště přehlušoval povely. Zmoklé muškety a samopaly 
ztichly. Samo nebe učinilo konec řeži.
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Chmielnicki, promočen do nitky, vzteklý, přihnal se do svého 
tábora. Nepromluvil na nikoho ni slova. Rozbili mu malý stan z vel-
bloudích koží, pod který se uchýliv, seděl samoten, oddán hořkým 
myšlenkám.

Zachvátilo jej zoufalství. Teď teprve pochopil, jaké to podnikl 
dílo. Hle, byl poražen, vržen zpět, skoro zničen, v bitvě s tak malými 
silami, že mohl je právem pokládati za předvoj. Věděl, jak veliká 
byla odolná síla vojsk říše polské, byl toho pamětliv, když se odvážil 
války, a přece se přepočetl. Aspoň se mu tak zdálo v té chvíli, a proto 
se chytal za přiholenou hlavu a přál si ji roztříštiti o první dělo, 
které uhlídá. Což teprve, až bude míti co jednati s hetmany a s celou 
říší polskou?

Úvahy přerušil příchod Tuhaj-bejův.
Tatarovy oči hořely vztekem, tvář byla bledá, a za rty, nezarost-

lými knírem, leskly se zuby.
„Kde je kořist? Kde zajatci? Kde hlavy vůdců? Kde vítězství?“ 

tázal se chraplavým hlasem.
Chmielnicki prudce vstal z místa.
„Tam!“ hromovým hlasem odvětil, ukazuje směrem ke korunní-

mu táboru.
„Jdi si tam!“ zařval Tuhaj-bej. „A nepůjdeš-li, odvedu tě na pro-

vaze na Krym!“
„Půjdu!“ řekl Chmielnicki. „Půjdu ještě dnes. Kořist si vezmu, 

zajatce si vezmu, ale ty podáš zprávu chánovi, že se ti chce lupu, 
ale boji že se vyhýbáš!“

„Pse!“ zařval Tuhaj-bej. „Ničíš chánovo vojsko!“
A chvíli stáli proti sobě, supějíce nozdrami. První se vzpamatoval 

Chmielnicki.
„Tuhaj-beji, upokoj se!“ řekl. „Příval bitvu přerušil, když Krze-

czowski dragouny již rozdrtil. Já je znám! Zítra budou se bíti již 
s menší zuřivostí. Step se rozmočí docela. Husaři podlehnou. Zítra 
budou všichni naši.“
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„Ty jsi řekl!“ osopil se Tuhaj-bej.
„A dostojím slovu. Tuhaj-beji, příteli můj, chán mi tě poslal na 

pomoc, ne pro pohromu.“
„Slíbil jsi vítězství, ne porážky.“
„Zmocnili jsme se hloučku dragounských zajatců, přenechám ti 

je.“
„Přenech. Dám je nabodnouti na kůl.“
„Nečiň toho. Pusť je na svobodu. To jsou lidé ukrajinští od 

Balabanovy korouhve; rozešleme je, aby přilákali dragouny na naši 
stranu. Bude to jako s Krzeczowským.“

Tuhaj-bej se udobřil; bystře pohlédl na Chmielnického a za-
mumlal:

„Hade!…“
„Chytrost má stejnou cenu jako statečnost. Přemluvíme-li dra-

gouny ke zradě, živá duše z tábora nevyvázne – rozumíš!“
„Potockého si vezmu já.“
„Dám ti jej – a Czarnieckého také.“
„Teď dej kořalku, je chladno.“
„Dobrá.“
V té chvíli vstoupil Krzeczowski. Plukovník byl zamračen jako 

noc. Příští vytoužená starostenství, kastelánstva, zámky i poklady 
jako by se opředly mlhou po dnešní bitvě. Zítra mohou býti úplně ty 
tam, a snad se z oné mlhy vynoří místo nich oprátka nebo šibenice. 
Nebýti toho, že plukovník, pobiv hetmanské Němce, spálil za sebou 
mosty – byl by nyní dojista uvažoval o tom, jak zase nyní zraditi 
Chmielnického a přejíti se Semeny do tábora Potockého.

Ale to bylo již nemožno.
Usedli tedy ve třech nad baňatou lahví kořalky a začali mlčky 

popíjeti. Šum lijáku zvolna ustával.
Stmívalo se.
Pan Skrzetuski, vysílen radostí, zesláblý, bled, nehybně ležel na 

těleze. Zachar, který si jej zamiloval, poručil svým kozákům, aby 
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rozepjali plstěnou stříšku i nad ním. Náměstník naslouchal pří-
šernému hukotu lijáku, ale v duši měl světlo, jas, blaho. Ukázaliť 
jeho husaři, co dovedou, projevila jeho říše polská vzdor, hodný 
jejího majestátu, roztříštil se první náraz kozácké bouře již o hroty 
kopí korunních vojsk. A přece jsou zde ještě hetmani, je zde ještě 
kníže Jeremi a tolik pánů, tolik šlechty, tolik moci a nad tím vším 
král – primus inter pares.

Pýchou se dmula prsa pana Skrzetuského, jako kdyby veškera 
moc spočívala nyní v něm.

U vědomí toho, po prvé od té doby, co na Síči ztratil svobodu, 
ucítil jakousi lítost s kozáky: jsou vinni, ale i zaslepeni, protože se 
hnali proti slunci s motykou – napadlo jej. Jsou vinni, ale nešťastni, 
protože se dali strhnouti jediným člověkem, který je vede ke zjevné 
zkáze.

Potom putovala jeho mysl dále. Nastane mír, a pak bude míti 
každý právo, aby pomýšlel na své soukromé štěstí. Zde se vznesl 
pamětí i duší nad Rozlogy. Tam, blíže jámy lví, jistě je ticho, jako 
když máku našije. Tam nikdy nezvedne vzpoura hlavy, a kdyby 
i zvedla – Helena jistě jest již v Lubnech.

Pojednou přetrhlo zahřmění děl zlaté niti jeho úvah.
To Chmielnicki, zpiv se, opět vedl pluky k útoku.
Ale skončilo se to hrou z děl. Krzeczowski hetmana ovládl.
Nazítří byla neděle. Celý den prošel v klidu a bez výstřelu. Tábory 

ležely proti sobě jako tábory dvou spojeneckých vojsk.
Skrzetuski připisoval to ticho omrzelosti kozáků. Bohužel, ne-

věděl, že zatím Chmielnicki, „mnohýma očima umu svého hledě 
před sebe,“ pracoval k tomu, aby převedl na svou stranu Balabanovy 
dragouny.

V pondělí rozzuřila se bitva od úsvitu. Skrzetuski hleděl na ni 
jako dříve s usměvavou, veselou tváří. A znovu vystoupily korunní 
pluky před násep, tentokráte však, nepouštějíce se do útoku, čini-
ly nepříteli odpor na místě. Step promokla nejen z povrchu, jako 
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v první den bitvy, nýbrž i do hloubky. Těžká jízda nemohla sebou 
téměř ani hnouti, což rázem zjednalo převahy hbitým korouhvím 
záporožským i tatarským. Úsměv zvolna mizel z úst Skrzetuského. 
U polského náspu zakryl nájezd útočících úzký pruh korunních 
korouhví skoro úplně. Zdálo se, že bude každým okamžikem onen 
řetěz roztržen a že zahájen bude útok přímo proti náspům. Pan 
Skrzetuski neviděl ani poloviny toho zápalu, té bojovné chuti, s ja-
kou válčily korouhve první den. Bránily se i dnes tvrdošíjně, ale ne-
podnikaly útoku první, nedrtily kurení na prach, neumetaly bojiště 
před sebou jako orkán. Stepní půda, rozmoklá nejen z povrchu, ný-
brž i do hloubky, znemožňovala pádný rozmach a vskutku přikovala 
těžkou jízdu k náspu. Rozlet tvořil její sílu a rozhodoval o vítězství, 
kdežto nyní musila státi na místě. Chmielnicki vedl stále nové pluky 
do boje. Sám byl všude. Každý kureň vedl osobně k útoku a ztrácel 
se až těsně před šavlemi nepřátel. Jeho zápal postupně přecházel 
na Záporožce, takže, ačkoli část padala mrtva v hustých řadách, 
běželi k náspu o závod, s křikem a řevem. Naráželi na zeď železných 
prsou, na hroty kopí, a rozraženi, zdecimováni, znovu se vraceli 
k útoku. Pod tímto náporem začaly se korouhve kolísati, uhýbati, 
místy ustupovati, právě tak jako zápasník, lapený železnými pažemi 
sokovými, brzy slábne, brzy opět nabývá sil a vzchopuje se.

Před polednem byly skoro všecky síly záporožské v ohni a v bitvě. 
Boj zuřil tak zběsile, že se mezi dvěma čarami bojujících utvořila 
takřka nová hradba – koňských zdechlin a lidských mrtvol.

Přes tu chvíli vracely se z bitvy ke kozáckým náspům tlupy 
raněných, zkrvácených, blátem pokrytých, uřícených a únavou 
klesajících bojovníků. Ale vraceli se se zpěvem na rtech. Z jejich 
tváří sálal žár bitvy a jistota vítězství. Omdlévajíce, volali ještě: „Na 
pohybel!“ Záloha, ponechaná v táboře, hnala se do boje.

Pan Skrzetuski se zachmuřil. Polské korouhve začaly ustupovati 
z bojiště k náspům. Nemohly již vydržeti, a v jejich ústupu bylo zná-
ti zimniční spěch. Při pohledu na to radostně zařvalo přes dvacet 
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tisíc úst. Náraz útoku se zdvojnásobil. Záporožci zuřivě se vrhli na 
Semeny Potockého, kteří chránili ústup.

Ale děla a příval mušketových kulí odrazily je zpět. Bitva na chvíli 
ustala. V polském táboře zahlaholila parlamentářova polnice.

Chmielnicki však již nechtěl vyjednávati. Dvanácte kurení se-
sedlo z koní, aby společně s pěchotou a Tatary spustilo šturm proti 
valům.

Krzeczowski s třemi tisíci pěchoty měl jim v rozhodné chvíli 
přispěti na pomoc. Všecky kotly, bubny, litaury i polnice ozvaly se 
najednou, přehlušujíce křik i salvy mušket.

Pan Skrzetuski, chvěje se, hleděl na hluboké řady nevyrovna-
telné pěchoty záporožské, běžící k valům a svírající je stále těs-
nějším kruhem. Dlouhá pásma bílého kouře vyšlehovala z náspů 
proti ní, jako když nějaká ohromná prsa chtějí odfouknouti ko-
bylku, neodbytně dotírající se všech stran. Dělové koule ryly v ní 
brázdy, výstřely samopalů se zrychlovaly. Rachot neustával ani 
na okamžik – mraveniště před očima se rozplývalo, místy sebou 
křečovitě trhalo jako obrovský zraněný had, ale postupovalo kupře-
du, již, již dobíhají! Jsou již před náspem! – Děla nemohou jim již 
škoditi! Pan Skrzetuski přimhouřil oči.

A nyní proletovaly mu hlavou otázky rychlé jako blesky; až otevře 
oči, spatří ještě polské praporečky na valech? Spatří – či nespatří? 
Tam je vřava stále větší, tam jest jakýsi neobyčejný řev. Jistě se něco 
stalo! Křik dolétá ze středu tábora. Co je to? Co se stalo?

„Všemohoucí Bože!“
Ten výkřik vydral se z úst pana Skrzetuského, poněvadž otevřev 

oči, uzřel na valech místo velikého zlatého praporu korunního – 
malinový s Archandělem.

Tábor byl dobyt.
Teprve k večeru zvěděl náměstník od Zachara o celém průběhu 

šturmu. Ne nadarmo jmenoval Tuhaj-bej Chmielnického hadem, ne-
boť právě v okamžiku nejlítější obrany přešli Balabanovi dragouni, 
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přemluveni jím, ke kozákům a vrhnuvše se z týla na své korouhve, 
přispěli k jejich úplnému porubání.

K večeru viděl náměstník zajatce a byl při smrti mladého Potoc-
kého, jenž, maje hrdlo prostřeleno šípem, byl naživu sotva několik 
hodin po bitvě a zemřel v náručí pana Stefana Czarnieckého. „Vy-
řiďte otci…“ – šeptal v poslední chvíli mladý kastelán – „vyřiďte 
otci – že jsem… jako rytíř…“ více nemohl dodati. Jeho duše opustila 
tělo a zaletěla k nebi. Skrzetuski dlouho potom vzpomínal té bledé 
tváře a těch modrých očí, zvednutých v hodině smrti. Pan Czarniecki 
sliboval nad vychládajícím tělem, že, dopřeje-li mu Bůh, aby zase 
nabyl svobody, potoky krve smyje smrt přítelovu a hanbu porážky. 
Jediná slza neskanula po přísném jeho obličeji, byltě to rytíř že-
lezný, z míry již odvážnými činy proslavený a člověk nižádným 
neštěstím nezhroucený. Slibu vskutku dostál. Nyní, místo aby se 
poddával zoufalství, prvý dodával síly Skrzetuskému, který strašlivě 
trpěl pro porážku a hanbu říše polské. „Říše polská nejednou byla 
poražena,“ mluvil pan Czarniecki, „ale ona má v sobě nezdolnou 
sílu. Nezlomila ji dosud žádná moc, nezlomí ji ani vzpoury sedláků, 
které Bůh sám ztresce, poněvadž, vystupujíce proti vrchnosti, Jeho 
vůli se protiví. A co se týče porážky, jest, pravda, žalostná – ale kdo 
byl vlastně poražen? Hetmani? Korunní vojska? – Nikoli! Po odluce 
a zradě Krzeczowského mohl oddíl, který byl veden Potockým, býti 
pokládán pouze za předvoj. Vzpoura nepochybně se rozšíří na celou 
Ukrajinu, poněvadž tam je selský lid hrd a boji uvyklý, ale vzpou-
ra není tam přece po prvé. Udusí ji hetmani s knížetem Jeremim, 
jejichž síly stojí dosud neotřeseny – a čím silněji vyšlehne, tím na 
delší dobu a snad navždy ztichne, jsouc utlumena. Člověkem malé 
víry a malého srdce byl by ten, kdo by se mohl domnívati, že nějaký 
kozácký vatažka ve spolku s jedním tatarským murzou opravdu 
může ohroziti mocný národ. Bylo by běda říši polské, kdyby prosté 
selské vzbouření mělo rozhodovati o jejím osudu, o její existenci. 
S opovržením zajisté táhli jsme do pole na onu výpravu – končil pan 
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Czarniecki – a ačkoli byl náš předvoj potřen, mám za to, že hetmani 
ne mečem, ne zbraní, ale batogy mohou tu vzpouru potlačiti.“

A když takto mluvil, zdálo se, že nikoli zajatec to mluví, nikoli 
voják po prohrané bitvě, nýbrž hrdý hetman, jist zítřejším vítěz-
stvím. Ta velikost duše i víra v říši polskou skanuly jako balzám na 
rány náměstníkovy. Hleděl zblízka na moc Chmielnického, proto 
jej také poněkud zaslepila, tím spíše, že byla provázena až dosud 
úspěchy. Ale pan Czarniecki jistě měl pravdu. Síly hetmanů stojí 
dosud neotřeseny a za nimi veškera moc říše polské, tedy i práva, 
vlády i vůle boží. Odcházel proto náměstník valně na duchu posílen 
a veselejší, odcházeje pak, tázal se ještě pana Czarnieckého, ne-
chtěl-li by s Chmielnickým zahájiti ihned jednání o svobodu.

„Jsem zajatcem Tuhaj-bejovým,“ řekl pan Stefan, „jemu také za-
platím výkupné, s tímto vatažkou nechci však míti nic a odevzdám 
jej katu.“

Zachar, který panu Skrzetuskému usnadnil, aby se spatřil s vězni, 
odváděje ho k těleze, rovněž jej těšil cestou:

„Nikoli s mladým Potockým šlo to ztuha,“ pravil, „ale s hetmany 
to půjde. Dílo je teprve v počátcích, však jaký bude konec? – Bůh ví! 
Hej, pobrali kozáci i Tataři polského dobra, ale vzíti a uchovati je, 
toť jiná. A ty se, detyno, nermuť, nesumuj, vždyť beztak dosáhneš 
svobody – půjdeš ke svým, a stařec bude již po tobě tužiť. Ve stáří 
je nejhorším býti na světě opuštěn. S hetmany půjde to ztuha, oj, 
ztuha!“

Skutečně, vítězství, ač stkvělé, pranic nerozhodovalo ve prospěch 
Chmielnického. Dokonce mohlo dopadnouti v jeho neprospěch, 
protože snadno bylo předvídati, že nyní bude veliký hetman, mstě 
smrt synovu, se zvláštní houževnatostí dotírati na Záporožce 
a neopomine ničeho, aby je rázem rozdrtil. Choval totiž veliký 
hetman jakousi nechuť vůči knížeti Jeremimu, která, ač zakrývána 
zdvořilostí, jevila se nicméně dosti často za různých příležitostí. 
Chmielnicki, věda o tom předobře, domníval se, že nyní ta nechuť 
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přestane a že nyní krakovský pán první podá ruku ke smíru, který 
mu zajistí pomoc proslaveného válečníka a jeho statných zástupů. 
Ale s takto spojenými silami, pod takovým vůdcem jako kníže, 
neodvažoval se ještě Chmielnicki měřiti, protože si ještě dosti ne-
důvěřoval. Rozhodl se tedy, že si popíli, aby současně se zprávou 
o porážce žlutovodské stanul na Ukrajině a udeřil na hetmany dříve, 
než by jim knížecí pomoc mohla přijíti.

Nedopřál tedy vojskům odpočinku a druhého dne po bitvě, na 
úsvitě, vydal se na pochod. Pochod byl tak rychlý, jako kdyby hetman 
prchal. Řekl bys, že zátopa zalévá step, žene se vpřed a stoupá cestou 
všemi přítoky. Míjeny lesy, doubravy, pohřebiště, přepravováno se 
přes řeky bez oddechu. Kozácké síly cestou rostly, protože se s nimi 
ustavičně spojovaly stále nové zástupy selského lidu, prchajícího 
z Ukrajiny. Sedláci přinášeli také zprávy o hetmanech – ale odpo-
rující si. Jedni tvrdili, že kníže ještě sedí za Dněprem; druzí, že se již 
spojil s korunními vojsky. Naproti tomu všichni jistili, že Ukrajina 
jest již v plameni. Sedláci nejen prchali na Divoká pole Chmielnické-
mu vstříc, ale pálili vsi i města, vrhali se na své pány a všeobecně 
zbrojili. Korunní vojska bila se již dvě neděle. Do kořene vyvrácen 
Stěblev, u Derenhovic pak došlo ke krvavé bitvě. Grodoví kozáci tu 
a tam již přeběhli na stranu selského lidu, všude pak očekávali jen 
hesel. Chmielnicki spoléhal na to vše a spěchal tím více.

Konečně stanul na prahu. Čigirin mu otevřel brány dokořán. 
Kozácká posádka přešla okamžitě pod jeho prapor. Zbořen dům 
Czaplińského, povražděn hlouček šlechty, hledající útočiště ve 
městě. Radostné výkřiky, bití do zvonů a procesí nepřestávaly ani 
na chvíli. Požár zachvátil ihned celé okolí. Co žilo, chápalo se kos, 
pík a přistupovalo k Záporoží. Nepřehledné davy selského lidu 
hrnuly se do tábora ze všech stran – došly radostné také, protože 
určité zprávy, že kníže Jeremi hetmanům sice pomoc slíbil, ale ještě 
se s nimi nespojil.

Chmielnicki si oddychl.
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Vyrazil bez meškání kupředu a to již kráčel středem vzpoury, 
řeže i ohně. Svědčily o tom sutiny i mrtvoly. Kráčel jako lavina, niče 
cestou vše. Kraj před ním vstával, za ním pustl. Kráčel jako mstitel, 
jako legendární drak. Jeho kroky zůstavovaly stopy krve, dech za-
žehoval požáry.

V Čerkasku s hlavními silami se zastavil, vyslav napřed Tatary 
pod Tuhaj-bejem a sveřepého Krivonosa, kteří dostihli hetmany 
u Korsunu a bez váhání udeřili na ně. Ale musili odvahu draze 
zaplatiti. Odraženi, zdecimováni, rozdrceni na prach, ustoupili ve 
zmatku.

Chmielnicki se vzchopil a spěl jim ku pomoci. Cestou jej stihla 
zpráva, že se pan Sieniawski v síle několika korouhví spojil s hetma-
ny, kteří opustili Korsun a táhnou prý do Boguslavi. Byla to pravda. 
Chmiel se zmocnil Korsunu bez odporu a zůstaviv v něm vozy, 
zásoby potravin, zkrátka celé ležení, hnal se za nimi pouze s jízdou.

Nepotřeboval se hnáti dlouho, neurazili totiž ještě daleko. U Kru-
té Balky narazily jeho přední stráže na polské ležení.

Panu Skrzetuskému nebylo přáno, aby viděl bitvu, poněvadž spolu 
s ležením zůstal v Korsunu. Zachar jej ubytoval na rynku, v domě pana 
Zabokrzyckého, jejž luza před tím oběsila – a postavil stráž ze zbytků 
mirgorodského kureně, protože chátra stále drancovala po domech 
a vraždila každého, kdo se jí zdál býti Lachem. Vytlučenými okny 
viděl pan Skrzetuski tlupy opilých sedláků, zkrvácených, s ohrnutý-
mi rukávy u košil, jak se potloukaly dům od domu, krám ke krámu, 
a prohledávaly všecky kouty, půdy, podstřeší; občas oznamoval 
strašlivý řev, že nalezen šlechtic, žid, muž, žena nebo dítě. Oběť byla 
dovlečena na rynk a zmučena způsobem nejstrašlivějším. Chátra se 
rvala o zbytky těla, s rozkoší si natírala krví tváře i prsa, ovinovala 
si kolem krků kouřící se ještě střeva. Sedláci popadali malé židovské 
děti za nohy a roztrhávali je za šíleného chechtotu davů. Vrhali se 
i na domy, obklopené stráží, v nichž byli držáni znamenitější zajatci, 
zůstavení naživu proto, že bylo spoléháno na jejich značné výkupné. 
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Tu pak Záporožci nebo Tataři, stojící na stráži, zatlačovali dav, řádíce 
po hlavách útočníků dřevci od kopí, luky nebo důtkami z býčí kůže. 
Tak bylo u domu pana Skrzetuského. Zachar poručil, aby sedláci byli 
biti bez milosrdenství, a Mirgorodci s rozkoší plnili rozkaz. Nizovci 
totiž rádi přijímali za doby povstání pomoc selského lidu, ale zhrdali 
jím poměrně daleko více nežli šlechta. Vždyť nezvali se nadarmo: 
„šlachetne urožonymi kozaky!“ Sám Chmielnicki daroval nejednou 
potom značný počet selského lidu Tatarům, kteří jej hnali na Krym 
a odtud jej prodávali do Turecka i Malé Asie.

Dav tedy řádil na rynku a šel tak daleko ve své sveřeposti, že 
se na konec začal vražditi sám. Den se schyloval. Zapálená celá 
jedna strana rynku, kostel i fara. Na štěstí zanášel vítr oheň do 
polí a zabránil, aby se požár šířil. Ale ohromná požárová záplava 
ozařovala rynk tak jasně jako sluneční paprsky. Bylo nesnesitelné 
horko. Z dáli dolétal strašlivý rachot děl – patrně rozvíjela se bitva 
u Kruté Balky stále úporněji.

„Jistě je tam našim horko!“ bručel starý Zachar. „Hetmani nežer-
tují. Hej, pan Potocki je pravý žolnir!“

Potom ukázal oknem na luzu.
„Nu,“ řekl, „ti teď výskají, ale až bude Chmiel poražen, zavýsknou 

si i nad ním!“
V té chvíli zaduněl dusot a na rynk se přihnalo na zpěněných 

koních několik desítek jezdců. Jejich tváře byly prachem zčernalé, 
oděv nepořádný, hlavy, obvázané u některých cáry, svědčily, že se 
ženou rovnou z bitvy.

„Ludi! Kto v Boha viryt, spasajtes! Lachy bijut našich!“ křičeli 
k ohluchnutí.

Nastala vřava a zmatek. Dav se zakolísal jako vlna, zachycená 
větrem. Pojednou padl na všechny divoký poplach. Dávali se na 
útěk, ale že byly ulice zataraseny vozy a jedna část rynku v ohni, 
nebylo kudy utíkati.
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Luza se počala tísniti, křičeti, tlouci, dusiti a řváti o milosrden-
ství, ačkoli nepřítel byl ještě daleko.

Náměstník, zaslechnuv, co se děje, div radostí nepozbyl smyslů; 
začal pobíhati jizbou jako šílený, bušiti rukama do prsou všemi 
silami a volati:

„Věděl jsem, že k tomu dojde! Věděl jsem, jako že jsem živ! Mají 
co dělati s hetmany! – S celou říší polskou! Hodina trestu nadešla! 
Co to?“

Opět zaduněl dusot, tentokráte objevilo se na náměstí několik 
set jezdců, samých Tatarů. Prchali dle všeho nazdařbůh. Dav jim 
stál v cestě, vrhli se tedy do davu, šlapali po něm, tloukli do něho; 
rozháněli jej, sekali do něho, ženouce se o překot koňmo k silnici, 
vedoucí do Čerkaska.

„Utíkají jako vichřice!“ zvolal Zachar.
Sotva domluvil, přehnal se druhý oddíl, za ním třetí. Zdálo se, že 

útěk je všeobecný. Stráže u domů začaly býti neklidny a jeviti touhu 
rovněž po útěku. Zachar vyřítil se před ganek.

„Stát!“ vzkřikl na své Mirgorodce.
Kouř, horko, poplach, dusot koní, zděšené hlasy, řev davů, ozá-

řených požárem, to vše se slilo v jediný pekelný obraz, na který 
náměstník hleděl oknem.

„Jaká asi tam jest porážka! Jaká tam jest porážka!“ volal na Za-
chara, neohlížeje se po tom, že ten nemohl sdíleti jeho radosti.

Zatím opět přehnal se oddíl prchajících jako blesk.
Hřmění děl otřásalo základy korsunských domů.
Pojednou nějaký pronikavý hlas začal křičeti těsně u domu:
„Zachraňte se! Chmiel zabit! Krzeczowski zabit! Tuhaj-bej zabit!“
Na rynku nastal pravý soudný den.
Lidé se vrhali v pomatení smyslů do plamenů. Náměstník padl 

na kolena a zvedl ruce:
„Všemohoucí Bože! Veliký a spravedlivý Bože! Sláva Tobě na 

výsostech!“
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Zachar přerušil jeho modlitbu, přihnav se z předsíně do jizby.
„Sem ke mně, detyno!“ zvolal udýchán. „Vyjdi a slib milost Mirgo-

rodcům, chtějí prchnout, ale prchnou-li, vřítí se sem luza!“
Skrzetuski vyšel na ganek. Mirgorodci vrtěli sebou neklidně před 

domem, jevíce neklamnou touhu opustiti stanoviště a prchnouti 
silnicí, vedoucí do Čerkaska. Strach zachvátil všechny ve městě. 
Přes tu chvíli přihnaly se jako na křídlech nové oddíly rozprášené-
ho vojska ze strany Kruté Balky. Utíkali sedláci, Tataři, grodoví 
kozáci i Záporožci v největším zmatku. A přece kladly asi hlavní 
síly Chmielnického ještě odpor, bitva nebyla asi ještě rozhodnuta, 
poněvadž děla hřměla s dvojnásobnou silou.

Skrzetuski obrátil se k Mirgorodcům.
„Za to, že jste věrně střehli mé osoby,“ řekl sebevědomě, „není 

vám třeba zachrániti se útěkem, slibuji vám instanci a milost 
u hetmana.“

Mirgorodci do jednoho obnažili hlavy, on opřel ruce v bok a hrdě 
se rozhlížel po nich i po rynku, který pustl stále více. Jaká změna 
osudu! Hle, pan Skrzetuski, nedávno ještě zajatec, vláčený za ko-
záckým táborem, teď stál mezi drzými kozáky jako pán mezi pod-
danými, jako šlechtic mezi prostým lidem, jako husar obrněného 
znaku mezi táborovou čeledí. On – zajatec – sliboval nyní milost – 
a hlavy se obnažovaly při pohledu na něho, pokorné hlasy volaly 
tím příšerným, táhlým, zděšení a poddanost jevícím hlasem:

„Pomylujte, pane!“
„Jak jsem řekl, stane se!“ pravil náměstník.
Vskutku, byl si určitě jist svou instancí u hetmana, jemuž byl 

znám, neboť nejednou přivážel mu dopisy od knížete Jeremiho 
a dovedl si získati jeho přízně. Stál tedy, ruce podepřeny v bok, 
a radost mu proudila z obličeje, jasně osvětleného září požáru.

„Nuže, boj je skončen! Vlna se roztříštila o prah!“ myslil si. „Pan 
Czarniecki měl pravdu: nezdolnou je síla říše polské, neochvějnou 
její moc.“
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A když takto přemýšlel, pýchou se mu dmula prsa; nikoli pý-
chou nízkou, prýštící z očekávaného nasycení pomsty, z pokoření 
nepřítelova ani z dosažení svobody, které již v nejbližším okamžiku 
očekával, ani z toho, že teď před ním lidé měli obnaženy hlavy, ale 
cítil se pyšným, že je synem vítězné, přemocné říše polské, o jejíž 
brány se tříští a drtí všeliká zloba, všeliká útočnost, všeliké rány 
jako mocnosti pekelné o brány nebes. Cítil se hrd jako šlechtic-
vlastenec, že zůstal v pochybnostech silen a ve víře nezklamán. Po 
pomstě již netoužil.

„Zvítězila jako královna, odpustí jako matka,“ myslil si.
Zatím přecházelo hřmění děl v neustávající rachot.
Koňská kopyta opět zacvakala po prázdných ulicích. Na rynk 

se přihnal jako blesk kozák bez čapky, na neosedlaném koni, jen 
v jedné košili, s tváří rozťatou mečem a zalitou krví. Přihnal se, slezl 
z koně, rozpřáhl ruce a lapaje dech otevřenými ústy, začal křičeti:

„Chmiel bije Lachiv! Pobyty jasno velmožny pany, hetmany i pul-
kovnyki, lycari i kavalery!“

To praviv, zachvěl sebou a skácel se k zemi. Mirgorodci mu při-
skočili na pomoc.

Plamen i bledost přeletěly obličejem pana Skrzetuského.
„Co to povídá?“ horečně řekl k Zacharovi. „Co se stalo? Není 

možná! Pro živého Boha, není možná!“
Ticho! Jen plameny syčí na protější straně rynku, praskají sloupy 

jisker a občas s rachotem se řítí propálené stavení.
Až, hle, noví jacísi poslové se ženou!
„Pobyty Lachy! Pobyty!“
Za nimi táhne oddíl Tatarů – postupuje zvolna, protože obklopuje 

pěší, dle všeho zajatce.
Pan Skrzetuski očím nevěří. Jasně poznává na zajatcích barvu 

hetmanského husarstva – tluče proto do dlaní a jakýmsi podivným, 
nesvým hlasem opakuje tvrdošíjně:

„Není možná! Není možná!“



Na rynk se přihnal kozák bez čapky, na neosedlaném koni…
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Hřmění děl jest ještě slyšeti. Bitva není skončena. Však všemi ne-
vyhořelými ulicemi hrnou se davy Záporožců i Tatarů. Jejich tváře 
jsou černé, prsa těžce oddychují – ale oni se vracejí jako opojeni, 
zpívají písně!

Tak se vracejí vojáci po vítězství.
Náměstník zbledl jako mrtvola.
„Není možná!“ opakoval stále sípavěji. „Není možná… polská 

říše…“
Nový předmět upoutává jeho pozornost.
Blíží se Semenové Krzeczowského, nesouce celé kupy praporů. 

Přijíždějí doprostřed rynku a vrhají je na zemi.
Bohužel – jsou to polské!
Hřmění děl slábne, v dáli slyšeti rachocení blížících se vozů. Na-

před jede jediná, vysoká, kozácká tělega, za ní řada jiných, všecky 
obstoupeny kozáky paškovského kureně, ve žlutých čapkách; 
ubírají se těsně mimo dům, u něhož jsou Mirgorodci. Pan Skrzetuski 
přiložil ruku k čelu, že jej oslepovala záře požáru, a zadíval se na 
postavy zajatců, sedících na prvním voze.

Pojednou couvl, začal rukama rozhazovati ve vzduchu jako 
člověk, zasažený šípem do hrudi, z úst se mu vydral strašlivý, 
nadlidský výkřik:

„Ježíši Kriste! To jsou hetmani!“
A sklesl v náruč Zacharovu, oči se mu obestřely bělmem, tvář 

ztuhla a strnula jako u nebožtíků.
Za několik okamžiků později vjíždělo na korsunský rynk tré 

jezdců v čele nesčetných pluků. Prostřední, oděn červení, seděl 
na bílém koni a opíraje se v boku o pozlacenou bulavu, hrdě se 
rozhlížel jako král.

Byl to Chmielnicki. Po jeho obou stranách klusali Tuhaj-bej 
a Krzeczowski.

Polská říše ležela v prachu a krvi u nohou kozákových.



– 212 –

XVI

Uběhlo několik dní. Lidem se zdálo, že se náhle zřítila obloha na 
říši polskou. Žluté Vody, Korsun, porážka korunních vojsk, až dosud 
vždy vítězných v bojích s kozáky, zajetí hetmanů, strašlivý požár 
po celé Ukrajině, řeže, vraždění, neslýchané od počátku světa, to 
vše přivalilo se tak náhle, že lidé skoro ani věřiti nechtěli, že by 
tolik pohrom přijíti mohlo najednou na jedinou zemi. Mnozí ani 
nevěřili, jiní otupěli zděšením, jiní minuli se zdravým rozumem, 
jiní předpovídali příchod Antikristův a blízkost posledního soudu. 
Byla zpřetrhána všecka společenská pouta, všeliké styky lidské 
i rodinné. Přestala všeliká pravomoc, zanikly rozdíly mezi lidmi. 
Peklo odpoutalo z řetězů všecky zločiny a pustilo je do světa, aby 
zde řádily: a tak vražda, loupež, věrolomství, zesurovění, násilnosti, 
drancování a běsnění vystřídaly práci, počestnost, víru a svědomí. 
Zdálo se, že od té chvíle již nikoli dobrem, nýbrž pouze zlem žíti 
bude lidstvo; že se přetvořily srdce i mysli a pokládají za svato, co 
dříve bylo bezectným, za bezectné to, co dříve bylo svatým. Slunce 
již nesvítilo nad zemí, poněvadž bylo zahaleno dýmy požárů, a za 
nocí místo hvězd a měsíce zářily záplavy ohňů. Hořela města, vesni-
ce, kostely, statky, lesy. Lidé přestali mluviti, jen úpěli nebo vyli jako 
psi. Život pozbyl ceny. Tisíce lidí hynulo bez hlesu, beze vzpomínky. 
A z těch všech pohrom, vražd, úpění, dýmů a požárů vystupoval 
pouze jediný člověk stále výš a výš, mohutněl stále strašlivěji, bez-
mála již zastiňoval denní světlo, vrhal stín od moře k moři.

Byl to Bohdan Chmielnicki.
Dvě stě tisíc lidí, ozbrojených a opojených vítězstvími, stálo nyní 

pohotově na jeho pokyn. Selský lid všude se bouřil; grodoví kozáci 
přidávali se k němu po všech městech. Kraj od Pripeti až k pome-
zí pustin byl v ohni. Povstání šířilo se ve vojevodstvích: ruském, 
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podolském, volyňském, braclavském, kijevském a černigovském. 
Hetmanova moc rostla každým dnem. Nikdy nepostavila říše polská 
proti nejstrašlivějšímu nepříteli ani poloviny sil, jimiž vládl nyní 
on. Stejně tolik neměl pohotově ani císař německý. Bouře překo-
nala všecka očekávání. Sám hetman nebyl si z počátku ani vědom 
vlastní moci a nechápal, jak vysoko již vyrostl. Ještě se stavěl za 
spravedlnost, právo a věrnost k říši polské, protože nevěděl, že po 
těch slovech jako prázdných slovech mohl již šlapati. Nicméně v po-
měru k silám vzrůstalo v něm i ono nesmírné, bezděčné sobectví, 
jemuž rovného historie neuvádí. Pojmy zla i dobra, zločinu i ctnosti, 
násilí i spravedlnosti splynuly v duši Chmielnického v jedno s po-
jmy ukřiv dění, jehož zakusil, nebo dobra, jehož se mu dostalo. Ten 
u něho byl ctným, kdo byl s ním; ten zločincem, kdo byl proti němu. 
Byl hotov stěžovati si na slunce a pokládati to za křivdu proti sobě, 
kdyby nesvítilo tenkráte, když potřeboval on. Lidi, události i celý 
svět posuzoval dle vlastního já. A přes všecku zchytralost, všecku 
licoměrnost hetmanovu byla v takovém jeho názoru jakás příšerná 
dobrá víra. Prýštily z ní všecky přečiny Chmielnického, ale také 
skutky dobré; neznal-li totiž míry v pomstychtivosti a ukrutenství 
k nepříteli, dovedl zato býti vděčen za všecky, byť mimovolné služ-
by, které mu byly prokazovány.

Pouze, když byl opilý, zapomínal i na dobrodiní, a řva zběsilostí, 
vydával zpěněnými ústy krvavé rozkazy, jichž později litoval. A dle 
toho, jak rostly jeho úspěchy, býval opilý stále častěji, poněvadž 
se ho stále větší zmocňoval nepokoj. Mohlo by se zdáti, že triumfy 
jej zavedly na takové výšiny, na něž sám nechtěl vystoupiti. Jeho 
moc děsila jiné, ale i jej sama. Obrovská řeka vzpoury, strhnuvši 
jej, unášela ho rychlostí blesku a neúprosně, ale kam? Jak se to 
vše mělo skončiti? Počínaje vzpouru ve jménu křivd, proti němu 
spáchaných, tento kozácký diplomat mohl spoléhati na to, že se po 
prvních úspěších či snad i porážkách zahájí jednání, že oni mu na-
bídnou odpuštění, zadostučinění a náhradu za křivdy i škody. Znal 
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dobře polskou říši, její trpělivost, tak nevyčerpatelnou jako moře, 
její milosrdenství, neznající hranic a míry, které prýštilo nejen ze 
slabosti, poněvadž přece Nalevajkovi, již obklíčenému a ztracené-
mu, bylo ještě slibováno odpuštění. Nicméně nyní, po vítězství na 
Žlutých Vodách, po porážce hetmanů, po rozpoutání domácí války 
ve všech severních vojevodstvích, dospěly věci příliš daleko, udá-
losti převýšily všecka očekávání – nyní musil se boj rozvinouti na 
život i na smrt.

A na čí stranu mělo se skloniti vítězství?
Chmielnicki tázal se věštců, radil se s hvězdami i sám napínal 

oči do budoucna – ale viděl před sebou jen tmu. A proto strašlivým 
nepokojem ježily se mu někdy vlasy na hlavě, a v prsou se rozburá-
celo zoufalství jako vichřice. Co bude, co bude? Vždyť Chmielnicki, 
prohlédaje bystřeji nežli jiní, chápal při tom lépe nežli mnozí, že 
polská říše nedovede sice využíti svých sil a sama o nich neví, ale že 
jest mocí ohromnou. Kdyby nějaký člověk uchopil do ruky tu moc, 
kdo by mu odolal? A kdo mohl tušiti, zdali strašlivé nebezpečí nebo 
blízkost propasti a zkázy neutlumí rozbrojů, vnitřní rozervanosti, 
soukromých cílů, šlechtické zvůle, královy bezmocnosti? Pak by 
mohlo půl milionu lidí, a sice jen erbovních, vyraziti do pole a roz-
drtiti Chmielnického, byť jej nejen sám krymský chán, ale i sám 
turecký sultán podporoval.

O té uspané moci říše polské věděl kromě Chmielnického i ze snulý 
král Vladislav a proto po celý život pracoval o tom, aby s největším na 
světě vládcem zahájil boj na smrt, neboť jen tímto způsobem mohla 
býti ona moc probuzena k životu. Z tohoto přesvědčení nerozpakoval 
se král vrhati jiskry i do kozáckého prachu. Bylo vskutku kozákům 
souzeno, aby způsobili tu potopu, ve které by konečně utonuli?

Chmielnicki chápal také, jak přes všecku slabost byl odpor říše 
polské strašlivým. Do takové nespořádané, chabě sjednocené, 
rozhárané, zpupné, vedení zbavené země bily přece turecké vlny, 
nejhroznější ze všech, a tříštily se o ni jako o skálu. Tak bylo pod 
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Chotimem, což viděl skoro vlastníma očima. A přece ta říše polská 
i ve chvílích své slabosti vztyčovala své prapory na hradbách cizích 
veleměst. Jaký tedy vyvine odpor? S co bude, dohnána k zoufalství, 
až bude musiti zemřít nebo zvítězit?

Proto byl každý triumf Chmielnického novým pro něho nebez-
pečenstvím, neboť přibližoval chvíli, kdy se probudí dřímající lev, 
a znemožňoval dohodu tím více. V každém vítězství tkvěla příští 
porážka, v každém opojení – hořkost na dně. Nyní měla přijíti na 
bouři kozáckou bouře říše polské. Chmielnickému se zdálo, že již 
slyší její dunivý, vzdálený rachot.

Vždyť z Velkopolska, Pruska, rojivého Mazovska, Malopolska 
a Litvy dostaví se davy válečníků – jen jim třeba vůdce.

Chmielnicki vzal do zajetí hetmany, ale i tou šťastnou výhodou 
prosvítala jakási lest osudu. Hetmani byli zkušenými válečníky, 
ale žádný z nich nebyl člověkem, jakého vyžaduje ta chvíle hrůzy, 
zděšení, porážky.

Vůdcem mohl nyní býti jen jediný člověk.
Jmenoval se kníže Jeremi Wiśniowiecki.
Právě proto, že se hetmani dostali do zajetí, měla volba prav-

děpodobně padnouti na knížete. Chmielnicki o tom nepochyboval, 
stejně jako nikdo z ostatních.

Však mezitím docházely do Korsunu, v němž se záporožský 
hetman po bitvě zastavil, aby si odpočinul, ze Zádněpří zprávy, že 
strašný kníže již vyrazil z Lubnů, že cestou nemilosrdně vzpouru 
tlumí, že za ním mizejí vesnice, slobody, chutory i městečka, zato 
však trčí krvavé kůly a šibenice. Postrach zdvojnásoboval i ztrojná-
soboval počet jeho sil. Říkalo se, že přivádí s sebou patnácte tisíc 
bojovníků nejlepšího vojska, jaké mohlo býti v celé říši polské.

V kozáckém táboře byl očekáván každé chvíle. Záhy po bitvě 
u Kruté Balky rozlehl se mezi kozáky výkřik: „Jarema jde!“ a vrhl 
poplach do selského lidu, který začal utíkati nazdařbůh. Nad tím 
poplachem Chmielnicki se hluboce zamyslil.
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Nyní měl na vybranou: buďto vyraziti proti knížeti s veškerou 
mocí a hledati jej na Zádněpří, nebo, zanechaje část sil k dobývání 
ukrajinských zámků, vyraziti dovnitř říše polské.

Tažení proti knížeti bylo nebezpečno. Maje co činiti s tak pro-
slaveným vůdcem, Chmielnicki přes všecku převahu svých sil mohl 
skliditi porážku ve valné bitvě, a pak by bylo vše rázem ztraceno. 
Selský lid, který tvořil ohromnou většinu, ukázal, že se dává na útěk 
při samém vyslovení jména Jaremova. Bylo třeba času, aby se ten 
lid změnil ve vojsko, které by bylo s to, aby nastavilo čelo knížecím 
regimentům.

Z druhé strany nepřijal by kníže pravděpodobně valné bitvy, 
nýbrž přestal na obraně v zámcích a na drobném válčení, které by 
pak jistě trvalo celé měsíce, ne-li léta, a za tu dobu by říše polská 
určitě sebrala nové síly a spěla knížeti na pomoc.

Chmielnicki se tedy rozhodl, že zůstaví Wiśniowieckého na 
Zádněpří, sám pak se na Ukrajině upevní, zorganizuje své síly a po-
tom, vyraze do říše polské, donutí ji k vyjednávání. Spoléhal zajisté, 
že potlačování vzpoury na samém pouze Zádněpří nadlouho za-
městná všecky síly knížecí, jemu pak dopřeje volného pole. Vzpouru 
na Zádněpří však sliboval si podněcovati, vysílaje jednotlivé pluky 
selskému lidu na pomoc.

Konečně soudil, že bude lze knížete šáliti vyjednáváním, otáleti 
a při tom čekati, dokud se jeho síly nerozdrobí. K tomu cíli si vzpo-
mněl na Skrzetuského.

A proto po několika dnech po Kruté Balce, v sám den poplachu 
mezi selským lidem, dal k sobě obeslati pana Skrzetuského.

Přijal jej v starostenském domě, při asistenci jediného pouze 
pana Krzeczowského, který byl se Skrzetuským znám odedávna, 
a uvítav jej vlídně, ač ne bez povýšenosti, přiměřené jeho dnešnímu 
důstojenství, řekl:

„Vzácný pane náměstníku Skrzetuski, za službu, kterou jsi mně 
prokázal, vykoupil jsem tě od Tuhaj-beje a slíbil svobodu. Teď na-
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dešla hodina. Dám ti pěrnač9, abys volně mohl projeti, kdyby tě 
potkala nějaká vojska, a stráž k ochraně před selským lidem. Můžeš 
se vrátiti ke svému knížeti.“

Skrzetuski mlčel. Žádný úsměv radosti nezračil se na jeho tváři.
„Můžeš se vydati na cestu! Vidím totiž, že ti nějaká nemoc hledí 

z očí.“
Vskutku, pan Skrzetuski vypadal jako stín. Rány a poslední udá-

losti podťaly síly tomuto velikému jinochovi, jehož vzezření bylo 
nyní takové, jako by neměl dočkati rána. Tvář mu zežloutla, a černý 
plnovous, odedávna nestříhaný, zvyšoval ještě přepadlost obličeje. 
Mělo to původ ve vnitřních útrapách. Rytíř div hořem nesešel. Jsa 
vlečen za kozáckým táborem, byl přece svědkem všeho, co se událo 
od té chvíle, co vyrazil ze Síče. Viděl hanbu i porážku říše polské, 
hetmany v zajetí; viděl kozácké triumfy, pyramidy složené z hlav 
uťatých padlým vojákům, šlechtu věšenou za žebra, odřezané prsy 
žen, znásilňování dívek, viděl zoufalství odvahy, ale i bezmocnost 
strachu – viděl vše – přetrpěl vše a trpěl tím více, že mu v hlavě 
a prsou utkvěla jako nůž myšlenka, že právě on jest bezprostředním 
původcem, poněvadž on a nikdo jiný odřízl Chmielnického od 
smyčky. Však mohl-liž se nadíti rytíř křesťanský, že spása, podaná 
bližnímu, přinese takové ovoce? Proto jeho bolest neměla dna.

A když se tázal sama sebe, co se děje s Helenou, a když si po-
myslil, co se mohlo přihoditi, zdržel-li ji zlý osud v Rozlogách, spínal 
ruce k nebi a volal hlasem, v němž se zachvívalo bezedné zoufalství 
a skoro hrozba: „Bože, vezmi duši moji, neboť trpím zde již více než 
jsem si zasloužil!“ Pak se přistihoval, že se rouhá, padal tedy na tvář 
a prosil za spásu, za odpuštění, za smilování nad vlastí i nad onou 
nevinnou holubicí, která snad marně tam vzývala o pomoc boží 
i jeho. Zkrátka, prožil takové bolesti, že ho nyní darovaná svoboda 
již nepotěšila, a ten záporožský hetman, ten triumfátor, který chtěl 

9  Plukovnická bulava kozácká, která nahrazovala mezi kozáky průvodní list.
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býti velikomyslným, projevuje mu svoji přízeň, ani za mák mu již 
neimponoval; což když Chmielnicki vystihl, zamračil se i řekl:

„Pospěš si těžiti z milosti, abych se pak nerozmyslil, neboť pouze 
má počestnost a důvěra v dobrou věc činí ze mne takového neroz-
vážlivce, že si dělám o jednoho nepřítele více; dobře zajisté vím, že 
budeš bojovati proti mně.“

Nato pan Skrzetuski:
„Dá-li Bůh síly.“
A popatřil na Chmielnického tak, že mu nahlédl až na dno duše, 

hetman pak, nemoha snésti toho zraku, utkvěl očima v zemi a teprve 
za chvíli se ozval:

„Na tom nesejde. Jsem příliš mocen, aby u mne jediný ubožák 
něco znamenal. Vypovíš také knížeti, pánu svému, co jsi tu viděl, 
a varuj ho, aby si počínal méně troufale, sice, až mi trpělivost dojde, 
navštívím jej na Zádněpří, a nevím, byla-li by mu moje návštěva 
vítána.“

Skrzetuski mlčel.
„Řekl jsem i opakuji to ještě jednou,“ pravil dále Chmielnicki, 

„nikoli s říší polskou, nýbrž s panovníčky vedu boj, a kníže je mezi 
nimi v prvé řadě. Toť můj i lidu ruského nepřítel, odpadlík od církve 
naší i ukrutník. Slyším, že vzpouru dusí krví; ať se má na pozoru, 
aby neprolil své.“

Tak mluvě, horlil stále více, až i krev jala se mu stoupati do hlavy 
a oči sršely plameny. Bylo zjevno, že se o něho pokouší záchvat 
hněvu a zlosti, při nichž ztrácel pamět a přítomnost ducha úplně.

„Na smyčce jej dám sem přivést Krivonosovi!“ křičel. „Srazím jej 
ke svým nohám, na koně budu vsedat po jeho hřbetě!“

Skrzetuski hleděl povýšeně na zuřícího Chmielnického, načež 
klidně odvětil:

„Přemoz jej napřed!“
„Jasně velmožný hetmane!“ vece Krzeczowski. „Ať si ten drzý 

šlechtic jede již po svých, nesluší se, věru, důstojnosti tvé, aby 
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dal ses hněvem strhnouti proti němu; a že jsi mu slíbil svobodu, 
domnívá se, že buď slovo zrušíš, nebo že musíš poslouchati jeho 
urážky.“

Chmielnicki se vzpamatoval, chvíli supěl, načež řekl:
„Ať si tedy jede, ale aby věděl, že Chmielnicki splácí dobré 

dobrým, budiž mu vydán pěrnač, jak jsem řekl, a soroka Tatarů, 
kteří jej doprovodí do samého tábora.“

Potom, obraceje se ke Skrzetuskému, dodal:
„Ty pak věz, že jsme nyní vyrovnáni. Měl jsem tě rád přes tvoji 

smělost, ale padneš-li mi ještě jednou do rukou, již se z nich nedo-
staneš.“

Skrzetuski odešel s Krzeczowským.
„Protože tě hetman propouští se zdravou kůží,“ řekl Krzeczowski, 

„a můžeš si jeti, kam ti libo, povím ti ze staré známosti: zachraň se, 
byť i do Varšavy, ne na Zádněpří, protože odtamtud se nedostane 
vaše živá noha. Vaše doby minuly. Kdybys měl rozum, přidal by ses 
k nám, ale já vím, že je marno ti to říkati. Přivedl bys to vysoko, jako 
to přivedeme my.“

„Na šibenici,“ zamumlal Skrzetuski.
„Nechtěli mi dáti starostenství litynského, teď však sám dostanu 

ne jedno, ale deset. Vyženeme pány Koniecpolské i Kalinowské 
i Potocké i Lubomirské i Wiśnowiecké, Zasławské i všecku šlechtu, 
sami se rozdělíme o jejich statky, což i po boží bude jistě vůli, když 
nám již dvou tak značných dopřál Bůh vítězství.“

Skrzetuski, nenaslouchaje plukovníkovu povídání, zamyslil se 
nad něčím jiným, ten pak pokračoval:

„Když jsem po bitvě a našem vítězství viděl vTuhajově táboře 
svého pána a dobrodince, jasně velmožného hetmana korunního, 
v lýkových poutech, hned mne ráčil nazvati nevděčníkem a Jidášem. 
Ale já mu nato: ‚Jasně velmožný vojevodo! Nejsem nevděčník, pro-
tože, až se jednou usadím na tvých zámcích a statcích – slib mi jen, 
že se nebudeš opíjet – udělám z tebe svého podstarostu.‘ Ho! Ho! 
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Dobře pochodí Tuhaj-bej s těmi ptáky, které nachytal – proto jich 
šetří – nebýti toho, jinak bychom já a Chmielnicki s nimi zatočili! 
Však, hle, vůz je pro tebe připraven, Tataři již seřaděni. Nuže, kam 
si přeješ jeti?“

„Do Čigirina.“
„Jak si usteleš, tak si lehneš. Hordovci tě zavedou třeba do 

samých Lubnů, mají takový rozkaz. Jen se vynasnaž, aby jich tvůj 
kníže nedal nabodnouti na kůl, což by s kozáky jistě učinil. Proto 
také ti dali Tatary. Hetman poručil, aby ti dali i tvého koně. Buď 
zdráv, vzpomínej nás v dobrém a vyřiď knížeti poručení od naše-
ho hetmana; budeš-li pak moci, domluv mu, aby přijel poklonit se 
Chmielnickému, snad dojde milosti. Buď zdráv!“

Skrzetuski vsedl na vůz, který ihned obklopili hordovci doko-
la – i nastoupena cesta. Rynkem projížděli s obtíží, protože byl celý 
přeplněn Záporožci a selským lidem. Jedni i druzí vařili si kaši, 
zpívajíce písně o žlutovodském a korsunském vítězství, písně, 
složené již od slepců, lyrníků, jichž se stahovalo odevšad mnoho 
do tábora. Mezi ohni, šlehajícími pod kotly s kaší, ležela tu a tam 
těla povražděných žen, nad nimiž v noci řádily orgie, nebo trčely 
malé pyramidy z hlav, uťatých po bitvě zabitým a raněným vojákům. 
Ta těla i hlavy začínaly již tlíti a vydávati hnilobný puch, který se 
však pranic nezdál býti odporným pro shromážděné davy. Město 
neslo na sobě stopy zpustošení a sveřepého řádění Záporožců: 
okna i dveře byly vytrhány; rozdrcené kousky tisícerých předmětů, 
smíšené s trusem a slamou, válely se po rynku. Okapy domů byly 
zdobeny oběšenci, většinou ze židovstva, a chátra se bavila leckde 
tím, že se zachycovala nohou oběšenců a houpala se na nich.

Na jedné straně rynku černaly se sutiny spálených domů, mezi 
nimi farního kostela; od sutin sálalo ještě horko a stoupal z nich 
kouř. Puch spáleniny prosycoval vzduch. Za spálenými domy ležel 
tábor, mimo nějž bylo panu Skrzetuskému jeti, a zástupy zajatců, 
hlídané hustými strážemi tatarskými. Komu se nepodařilo za-
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chrániti se z okolí Čigirina, Čerkaska a Korsunu nebo kdo nepadl 
pod sekyrou selského lidu, ten byl spoután do lýkových provazů. 
Byli tudíž mezi zajatci i vojáci, schytaní do zajetí v obou bitvách, 
i okolní obyvatelé, kteří se dosud nemohli nebo nechtěli přidati 
ke vzpouře, lidé z usedlé šlechty nebo z jejích poddaných, podsta-
rostové, úředníci ze statků, chutorníci, ze vsí drobná šlechta obého 
pohlaví i děti. Starců nebylo, protože Tataři je jako neschopné ku 
prodeji vraždili. Ti také násilně obsadili celé vesnice i osady ruské, 
čemuž se Chmielnicki neodvažoval stavěti se na odpor. Na mnohých 
místech se stalo, že muži přešli do kozáckého tábora a v odměnu 
za to vypálili Tataři jejich chalupy a pobrali ženy i děti. Ale ve vše-
obecné rozeštvanosti a zběsilosti duší nikdo se po tom netázal, 
nikdo se nedožadoval zadostiučinění. Selský lid, který se chápal 
zbraně, zříkal se rodných vísek, žen i dětí. Zjímali jim ženy, nuže, oni 
také zjímali – a lepší, totiž „Lašky“, které, když se nasytili jejich vna-
dami, vraždili nebo odprodávali hordovcům. Mezi zajatci nechyběly 
ani ukrajinské „molodyce“, spoutané po třech, po čtyřech na jedné 
smyčce společně s dívkami ze šlechtických domů. Otroctví a neštěs-
tí vyrovnávalo stavovské rozdíly. Pohled na ty bytosti rozechvíval 
na dno duše a vzbouzel touhu po pomstě. S cáry na těle, polonahy, 
vydány na pospas oplzlým žertům hanobitelů, v zástupech se po-
tloukajících ze zvědavosti majdanem, ohmatávány, bity nebo líbány 
ohyzdnými ústy, ztrácely paměť, vůli. Některé hlasitě vzlykaly nebo 
bědovaly, jiné s očima obrácenýma v sloup, s šílenstvím ve tváři 
a s otevřenými ústy netečně se podrobovaly všemu, co na nich 
pácháno. Tu a tam propukal řev zajatce, vražděného nelítostně za 
výbuch zoufalého vzdoru. Svištění bisunů z býčí kůže ozývalo se 
mezi zástupy mužů a splývalo v jedno s výkřiky bolesti a vřískáním 
dětí, bučením dobytka a ržáním koní. Zajatci nebyli ještě rozděleni 
a seskupeni do pochodového seřadění, proto panoval všude nej-
větší zmatek. Vozy, koně, rohatý skot, velbloudi, ovce, ženy, muži, 
spousty uloupených obleků, náčiní, koberců, zbraní, to vše, vtěs-
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náno do jednoho ohromného tábora, teprve vyčkávalo roztřídění 
a spořádání. Přes tu chvíli vojenské oddíly přiháněly nové zástupy 
lidí i dobytka, naložené prámy pluly přes Roš, z hlavního tábora pak 
dostavovali se noví hosté, aby se pokochali pohledem na nahroma-
děné bohatství. Někteří, zpiti kumysem nebo kořalkou, přestrojeni 
do prapodivných krojů, totiž do ornátů, rochetek, ruských „rjas“ 
nebo docela do ženských šatů, začínali mezi sebou již hádky, sváry 
a jarmareční hulákání o to, co komu připadne. Tatarští čabanové, 
sedíce na zemi mezi stády, bavili se, jedni vyluzujíce z píštalek pro-
nikavé melodie, druzí hrou v kostky a vzájemným mlácením holemi 
o sebe. Smečky psů, které sem přitáhly za svými pány, zuřivě štěkaly 
a žalostně vyly.

Pan Skrzetuski konečně minul tuto lidskou Gehennu, plnou 
vzlyků, slz, trýznění a pekelného řevu; myslil proto, že si volněji 
oddychne, však hned za táborem bilo mu do očí nové strašlivé 
divadlo. V dálce šeřil se vlastní tábor, od něhož dolétalo neustálé 
ržání koní a který se hemžil tisíci Tatarů, blíže pak na poli, těsně 
u silnice, vedoucí do Čerkaska, bavili se mladí bojovníci cvikem ve 
střílení z luků do slabších nebo nemocných zajatců, kteří by byli 
nesnesli dlouhé cesty na Krym. Několik desítek těl, již odhozených 
na cestu a proděravěných jako síto, leželo tam; některá z nich se-
bou ještě křečovitě trhala. Ti, do nichž stříleno, viseli uvázáni za 
ruce ke stromům u cesty. Byly mezi nimi i staré ženy. K chechtotu 
spokojenosti družily se po zdařilých výstřelích výkřiky:

„Jakše, jegit! (Dobře, hoši!)“
„Uk jakše kol! (Luk je v dobrých rukou!)“
Vedle hlavního tábora poráženy tisíce dobytka i koní pro krmě 

bojovníkům. Půda byla zalita krví. Mdlé výpary syrového masa 
dusily dech v prsou a mezi hromadami masa províjeli se červení 
hordovci s noži v rukou. Byl parný den, slunce pražilo. Až za hodinu 
pochodu proklestil si pan Skrzetuski cestu se svou eskortou na čistá 
pole, ale z dáli ještě dlouho dolétal z hlavního tábora povyk a řev 
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dobytka. Cestou byly patrny stopy, že tudy prošli drancovatelé. 
Tu a tam ohořelá stavení, trčící komíny futorů, pošlapané osení, 
zpřelámané stromy, pro oheň vykácené višňové sady při chalupách. 
Na silnici přes tu chvíli ležely brzy koňské zdechliny, brzy lidské 
mrtvoly, děsně zohavené, nabotnalé, a na nich i nad nimi hejna vran 
a krkavců, vzlétající se skřekem a lopotáním před lidmi. Krvavé dílo 
Chmielnického vtíralo se všude do očí, a bylo těžko pochopiti, proti 
komu ten člověk zvedl ruku, neboť jeho vlastní kraj úpěl pod tíhou 
neštěstí v řadě prvé.

V Mlejově potkali se s tatarskými oddíly, ženoucími nové davy 
zajatců. Horodyšče bylo vypáleno do základů. Trčela pouze zdě-
ná kostelní zvonice a starý dub, stojící uprostřed rynku, zatížený 
strašlivým ovocem; viselo totiž na něm několik desítek malých 
židovských dětí, oběšených před třemi dny. Povražděno zde také 
mnoho šlechty z Konoplanky, Starosjela, Więzówky, Balakleje 
a Vodačeva. Městečko samo bylo prázdno, protože se muži dali 
k Chmielnickému, ženy, děti a starci prchli do lesů před očekávaným 
příchodem vojsk knížete Jeremiho. Z Horodyšče jel pan Skrzetuski 
na Šmilu, Žabotyn a Novosjelce do Čigirina, zastavuje se cestou jen 
potud, pokud bylo toho třeba k odpočinku koní. Vjeli do města na 
druhý den s poledne. Válka ušetřila města, jen některé domy byly 
zbořeny, mezi nimi dům Czaplińského srovnán se zemí. Ve městě 
stál podplukovník Naokolopalec a s ním tisíc molodců, však on 
i molodci i všecko obyvatelstvo žilo v největším strachu, protože 
zde jako všude po cestě byli všichni jisti, že kníže přitáhne co nevi-
dět a pomstí se způsobem, o jakém svět neslyšel. Bylo neznámo, kdo 
je původcem těch zpráv, odkud přicházejí; snad je vyvolával strach, 
dosti na tom, že bylo stále opakováno brzy, že kníže již pluje Sulou, 
brzy, že jest již nad Dněprem, že spálil Vasjutynce, že povraždil 
obyvatelstvo v Borysech, a kdykoli se blížili jezdci nebo pěší lid, 
vyvolávalo to bezmezný poplach. Pan Skrzetuski hltavě sbíral ty 
zprávy, poněvadž rozuměl, že, byť i nebyly pravdivy, přece stavěly 
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hráze šíření vzpoury na Zádněpří, nad nímž knížecí ruka spočinula 
bezprostředně.

Skrzetuski chtěl zvěděti od Naokolopalce něco určitějšího, ale 
ukázalo se, že podplukovník stejně jako ostatní nevěděl o kníže-
ti ničeho a byl by se ještě sám rád dopátral nějakých novin od 
Skrzetuského. A poněvadž byly na tuto stranu přepraveny všecky 
bajdaky, čluny i kocábky, nedostali se sem do Čigirina z druhého 
břehu ani zběhové.

Skrzetuski tudíž, nemeškaje v Čigirině déle, dal se přepraviti 
a vyrazil bez průtahu na cestu do Rozlog. Jistota, že se záhy sám 
přesvědčí, co se stalo s Helenou, a naděje, že je snad zachráněna, 
nebo také že se utekla spolu s tetou a kněžici do Lubnů, vrátila mu 
síly i zdraví. Přesedl z vozu na koně a bez lítosti hnal své Tatary, 
kteří, pokládajíce jej za posla a sebe za pristavy, postavené pod 
jeho velení, neodvažovali se stavěti se mu na odpor. Letěli tedy, 
jako když jsou pronásledováni, a za nimi zlaté kotouče prachu, 
zvířeného kopyty bachmatů. Míjeli sídla, chutory i vísky. Krajina 
byla pustá, stavení liduprázdná, takže dlouho nemohli potkati živé 
duše. Nejspíše schovávali se všichni před nimi. Tu a tam poručil 
pan Skrzetuski hledati v sadech, pasekách, stodolách i na střechách 
sýpek, ale nemohli najíti nikoho.

Teprve za Pohreby zahlédl jeden z Tatarů nějakou lidskou po-
stavu, snažící se skrýti se v rákosí, obrůstajícím břehy Kahamliku.

Tataři skočili k řece a za několik minut později přivedli před 
pana Skrzetuského dvé lidí zcela nahých.

Jeden z nich byl stařec, druhý štíhlý, asi patnácti nebo šestnác-
tiletý výrostek. Oběma strachem cvakaly zuby, a dlouhou dobu 
nemohl žádný promluviti jediného slova.

„Odkud jste?“ tázal se pan Skrzetuski.
„My odnikud, pane!“ odpověděl stařec. „Po žebrotě chodíme – 

s lyrou, a tady ten němý mne vodí.“
„Odkud jdete nyní? Z jaké vesnice? Mluv směle, nic se ti nestane.“
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„My, pane, chodili po všech vesnicích, až nás tady nějaký čert 
obral. Boty jsme měli dobré – vzal, čepice jsme měli dobré – vzal, 
sukmany, darované z lidského soucitu, dobré – vzal, ani lyry nene-
chal.“

„Ptám se tě, troupe: z jaké vesnice jdeš?“
„Ně znaju, pane – já did. Hle, jsme nazí, v noci mrzneme, za dne 

hledáme soucitné duše, co by nás ošatily a nasytily, jsme hladovi!“
„Slyš, chlape: odpověz, na co se tě táži, sice tě dám pověsit.“
„Ja ničoho ně znaju, pane. Kolyb ja ščo, abo ščo abo bude ščo, to 

něchaj mini – oto ščo!“
Bylo patrno, že si děd, nemoha si vysvětliti, kdo je ten, jenž se ho 

táže, umínil, že nebude dávati žádných odpovědí.
„A v Rozlogách jsi byl? Tam, co bydlí kněžici Kurcewiczovi?“
„Ně znaju, pane.“
„Pověsit ho!“ vzkřikl pan Skrzetuski.
„Buv, pane!“ zvolal děd, vida, že není co žertovati.
„Co jsi tam viděl?“
„My tam byli před pěti dny a v Brovarkách jsme pak slyšeli, že 

tam lycari prijšly.“
„Jací rytíři?“
„Ně znaju, pane! Odin, kaže, Lachy; drugi, kaže, kozaki.“
„Na koně!“ vzkřikl na Tatary pan Skrzetuski.
Výprava se dala v cval. Slunce zapadalo, právě jako tehdy, když 

náměstník, setkav se s Helenou a kněžnou na cestě, klusal vedle 
nich při Rozvanově karetě. Kahamlik zářil nachem právě tak, den 
se kladl ke spánku ještě tišší, jasnější, teplejší. Jenže tenkráte klusal 
pan Skrzetuski s hrudí, plnou štěstí a probouzejících se blahých 
pocitů, nyní však uháněl jako zatracenec, štvaný vichrem nepokoje 
a zlých předtuch. Hlas zoufalství volal mu v duši: „To Bohun ji 
uchvátil! Nespatříš jí již nikdy!“ – a zase hlas naděje: „To kníže! 
Je zachráněna!“ A ty hlasy rozdíraly jej tak, že mu div nerozervaly 
srdce. Uháněli posledními silami koňskými. Uplynula jedna hodina, 
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druhá. Měsíc vyšel a stoupaje stále výše, bledl stále více. Koně byli 
pokryti pěnou a těžce chrčeli. Vpadli do lesa, kmitli se jako blesk, 
vpadli do rokle, ihned za roklí jsou Rozlogy. Ještě okamžik, a rytířův 
osud bude rozhodnut. Zatím sviští mu vítr v uších od trysku, čapka 
mu spadla z hlavy, kůň pod ním sténá, jako by měl padnouti co 
nevidět. Ještě okamžik, ještě skok a rokle se otevře. Již! již!

Náhle vydral se nelidský, strašlivý výkřik z prsou pana Skrzetus-
kého.

Statek, různá skladiště, stáje, stodoly, plot i višňový sad – vše 
zmizelo.

Bledý měsíc osvětloval návrší a na něm hromadu černých sutin, 
z nichž se již i kouřiti přestalo.

Ticho nebylo rušeno žádným hlasem.
Pan Skrzetuski stanul u příkopu něm, jen ruce zvedl, hleděl jen, 

hleděl a hlavou nějak divně potřásal. Tataři zarazili koně. Sesedl, 
vyhledal zbytek spáleného mostu, přešel příčním trámem přes 
příkop i usedl na kámen, ležící uprostřed majdanu. Usednuv, začal 
se rozhlížeti kolem jako člověk, který se, po prvé jsa na nějakém 
místě, snaží seznámiti se s ním. Byl bez ducha. Nevydal jediného 
vzlyku. Po chvíli, opřev ruce o kolena, svěsil hlavu a zůstal tak v ne-
hybné postavě, že se mohlo zdáti, že usnul. Vskutku, neusnul-li, 
zkameněl – hlavou místo myšlenek proletovaly pouze nejasné 
obrazy. Tak viděl napřed Helenu takovou, s jakou se rozloučil před 
poslední cestou, jen tvář měla jako opředenu mlhou, takže nebylo 
lze rozeznati jejích tahů. Chtěl ji vyprostiti z toho mlživého oblaku, 
ale nemohl. Odjel proto s těžkým srdcem. Pak se mu hlavou kmitl 
čigirinský rynk, starý Začvilichovskij a nestoudná tvář Zagłobova; 
ta tvář se zvláštní neodbytností stavěla se mu před oči, až ji konečně 
vystřídal ponurý obličej Grodzického. Pak ještě viděl Kudak, porohy, 
boj na Chortyci, Síč, celou cestu a všecky příhody až do posledního 
dne, až do poslední hodiny. Ale dále byla již tma! Co se s ním dělo 
nyní, nerozeznával. Měl pouze jakousi nejasnou představu, že jede 
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k Heleně, do Rozlog, ale nedostávalo se mu sil, proto odpočívá na 
sutinách. Rád by se již zvedl a jel dále, ale jakási nesmírná ochablost 
ukovává jej k místu, jako by měl přivázány k nohám stoliberní koule.

Seděl proto, seděl. Noc ubíhala. Tataři se rozložili táborem 
k noclehu a rozdělavše malý oheň, začali si na něm opékati kousky 
koňské zdechliny; potom nasyceni položili se na zemi.

Ale neuplynula ani hodina, když vyskočili rovnýma nohama.
Z dáli docházel hluk, podobající se zvukům, jaké vydává veliký 

počet jízdy, postupující spěšným klusem.
Tataři vztyčili co nejrychleji bílou plachtu na žerdi a hojně při-

ložili do ohně, aby mohli býti rozeznáni z dáli jako poslové míru.
Dusot koní, frkání a řinkot šavlí blížily se stále více, a vbrzku 

ukázal se na cestě oddíl jízdy, který Tatary ihned obklíčil.
Byla zahájena krátká rozmluva. Tataři ukázali na postavu, sedící 

na návrší, kterou ostatně bylo jasně viděti, protože na ni padalo 
světlo měsíce, i prohlásili, že provázejí posla; od koho, to že on ví 
nejlépe.

Tu se vůdce oddílu spolu s několika druhy odebral na návrší, 
ale sotva se přiblížil a pohlédl sedícímu do tváře, rozpřáhl ruce 
a vzkřikl:

„Skrzetuski! Pro živého Boha, toť Skrzetuski!“
Náměstník sebou ani nepohnul.
„Vzácný pane náměstníku, což mne nepoznáváš? Jsem Bychowiec. 

Co je ti?“
Náměstník mlčel.
„Vzbuď se přece, probůh! Hola, přátelé, sem k nám!“
Vskutku, byl to pan Bychowiec, který jel jako přední stráž před 

veškerým vojskem knížete Jeremiho.
Zatím dorazily i jiné pluky. Zvěst o nalezení Skrzetuského 

rozlétla se bleskem po korouhvích, spěchali tedy všichni uvítat 
milého druha. Malý Wołodyjowski, dva Sleszyńští, Dzik, Orpi-
szewski, Migurski, Jakubowicz, Lenc, pan Longinus Podbipięta 
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a mnoho jiných důstojníků hnalo se na návrší o překot. Ale marně 
k němu hovořili, volali jménem, potrhovali za rameno, snažili se 
pozvednouti jej – pan Skrzetuski hleděl na ně široce otevřenýma 
očima; nepoznával nikoho. Či vlastně naopak! Zdálo se, že je sice 
poznává, ale že jsou mu již naprosto lhostejni. Ti, co věděli o jeho 
lásce k Heleně, a to věděli skoro již všichni, vzpomenuvše si, na 
jakém to právě jsou místě, pohlédnuvše na černé sutiny a šedivý 
popel, pochopili vše.

„Bolestí ztratil pamět!“ zašeptal jeden.
„Desperace mu mentem pomátla.“
„Odveďte jej k duchovnímu. Snad se vzpamatuje, až jej spatří!“
Pan Longinus zalomil rukama. Všichni náměstníka obstoupili 

a pohlíželi naň se soucitem. Někteří otírali rukavicemi slzy, jiní ža-
lostně vzdychali. Až se pojednou vynořila z kruhu jakási vznešená 
postava a přistoupivši zvolna k náměstníkovi, vložila mu na hlavu 
obě ruce.

Byl to kněz Muchowiecki.
Všichni ztichli a poklekli, jako by očekávali zázrak, ale kněz neči-

nil zázraku, nýbrž neustále drže ruce na hlavě Skrzetuského, zvedl 
oči k nebi, plnému měsíční záře, i začal hlasitě říkati:

„Pater noster, qui es in coelis! Sanctificetur nomen Tuum, adveniat 
regnum Tuum, fiat voluntas Tua.“

Zde ustal a za chvíli opakoval hlasitěji a velebněji:
„Fiat voluntas Tua!…“
Zavládlo hluboké ticho.
„… Fiat voluntas Tua!…“ opakoval kněz po třetí.
A tehdy z úst Skrzetuského vyplynul hlas nezměrné bolesti, ale 

také rezignace:
„Sicut in coelo et in terra!“
A rytíř se vrhl se vzlykotem k zemi.



„Skrzetuski! Pro živého Boha, toť Skrzetuski!“
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XVII

Abychom objasnili, co se událo v Rozlogách, jest nám vrátiti se 
poněkud do minulosti, až k oné noci, ve které pan Skrzetuski vy-
pravil Rzędziana s listem z Kudaku ke staré kněžně. List obsahoval 
naléhavou prosbu, aby kněžna, vezmouc s sebou Helenu, odjela do 
Lubnů, pod ochranu knížete Jeremiho, co nejrychleji, poněvadž se 
válka začne každé chvíle. Rzędzian, vsednuv do čajky, kterou vyslal 
pan Grodzickij z Kudaku pro prach, vydal se na cestu a konal ji 
pomalu, protože pluli proti proudu. Pod Kremenčugem potkali voj-
ska, plující pod vůdcovstvím Krzeczowského a Barabaše, vypravená 
od hetmanů proti Chmielnickému. Rzędzian viděl se s Barabašem, 
jemuž ihned vyprávěl, jakým nebezpečím jest pan Skrzetuski vydán 
při jízdě na Síč. Prosil tudíž starého plukovníka, aby, až se potká 
s Chmielnickým, neopominul důrazně se dožadovati vydání posla. 
Potom pokračoval v cestě.

Do Čigirina dorazili za svítání. Zde je hned obklopily hlídky Se-
menů, tázajíce se, kdo vlastně jsou.

Odpověděli, že jedou z Kudaku, od pana Grodzického, s listem 
pro hetmany. Přes to však byl vyzván starší veslař z čajky i Rzę-
dzian, by se šli ohlásit plukovníkovi.

„Jakému plukovníkovi?“ tázal se starší veslař.
„Panu Lobodovi,“ odpověděli esaulové z hlídky, „jemuž veliký 

hetman uložil, aby zadržel a vyslechl všecky ty, co přicházejí od 
Síče do Čigirina.“

Šli. Rzędzian kráčel směle, neboť netušil nic zlého, věda, že se 
zde již prostírá moc hetmanská. Byli zavedeni poblíž Zvonového 
zákoutí do domu pana Żeleńského, v němž bylo obydlí plukovníka 
Lobody. Bylo jim však řečeno, že plukovník ještě za rozbřesku odjel 
do Čerkaska a že bude zastoupen podplukovníkem. Čekali dosti 
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dlouho, až se konečně otevřely dveře a očekávaný podplukovník 
objevil se v jizbě.

Při pohledu na něho zachvěla se pod Rzędzianem kolena.
Byl to Bohun.
Hetmanská moc sahala sice ještě až do Čigirina, ale protože 

Loboda i Bohun nepřešli dosud k Chmielnickému, nýbrž právě 
naopak: hlasitě se hlásili k říši polské, určil jim veliký hetman právě 
proto stanoviště v Čigirině a rozkázal, aby tam stáli na stráži.

Bohun usedl za stůl a začal příchozí vyslýchati.
Starší veslař, který vezl dopis pana Grodzického, odpovídal za 

sebe i za Rzędziana. Prohlédnuv list, mladý podplukovník začal se 
bedlivě dotazovati, co jest v Kudaku nového, i bylo patrno, že by byl 
tuze rád zvěděl, s čím vysílal pan Grodzickij k velikému hetmanovi 
lidi i čajku. Ale na to mu nedovedl starší veslař odpověděti, a list 
byl zapečetěn pečetním prstenem pana Grodzického. Vyptav se jich 
tedy, Bohun již se měl k odchodu a sahal po váčku s penězi, aby jim 
dal zpropitné, když se vtom otevřely dveře, a pan Zagłoba přihnal 
se do jizby jako velká voda.

„Slyš, Bohune,“ volal, „zrádce Dopulo schoval nejlepší trojniak. 
Šel jsem s ním do sklepa – koukám: seno i neseno v koutě. Ptám se: 
co je to? Povídá: suché seno! Podívám se blíže, a hle, vykukuje hrdlo 
baňaté lahve jako Tatar z trávy. Ó, ty darebo, povídám, rozdělíme se 
o práci, ty sníš seno, protože jsi vůl, a já vypiju medovinu, protože 
jsem člověk. Přinesl jsem tedy baňku na ochutnání, jen dej přinésti 
číšky.“

To praviv, pan Zagłoba podepřel si jednu ruku v bok, druhou 
zvedl baňku nad hlavu a začal zpívati:

Hej Jaguś, hej Kunduś, daj jeno szklanic, 
Dej autem i pysia, nie zważaj na nic.
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Zde pan Zagłoba najednou přestal, zočiv Rzędziana: postavil 
baňku na stůl a řekl:

„Ó, jako že Boha miluju, vždyť tohle je pacholík pana Skrzetus-
kého.“

„Čí?“ spěšně se tázal Bohun.
„Pana Skrzetuského, náměstníka, který odjel do Kudaku, a mne 

tady před odjezdem vyčastoval takovou lubenskou medovinou, že 
každý jiný kam se hrabe se svou! Jak se daří tvému pánovi, co? Je 
zdráv?“

„Zdráv a vzkazuje vám poručení, milosti,“ řekl zmatený Rzędzian.
„Je to rytíř veliké odvahy. A jak ty ses octl v Čigirině? Proč vlastně 

tě pán poslal z Kudaku?“
„Pán nepán,“ vece nato pacholík, „má v Lubnech něco na starosti, 

proto mi uložil, abych se vrátil, protože jsem ostatně v Kudaku ne-
měl co dělat.“

Po celou tu dobu hleděl Bohun bystře na Rzędziana; pojednou 
řekl:

„I já znám tvého pána, viděl jsem jej v Rozlogách.“
Rzędzian nahnul hlavu a nastaviv ucho, jako by nedoslýchal, 

tázal se:
„Kde?“
„V Rozlogách.“
„Totiž Kurcewiczových,“ řekl Zagłoba.
„Čí?“ znovu se tázal Rzędzian.
„Pozoruji, že jsi trochu nahluchlý,“ suše poznamenal Bohun.
„Protože jsem se ani nevyspal.“
„Ještě se vyspíš. Povídáš tedy, že tvůj pán tě poslal do Lubnů?“
„Ovšem.“
„Jistě tam má nějakou ženskou,“ podotkl pan Zagłoba, „které po 

tobě posílá milostný vzkaz.“
„Což já vím, milosti… snad má, snad nemá,“ vece Rzędzian.
Potom se uklonil Bohunovi i panu Zagłobovi.
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„Pochválen buď‘!“ řekl, chystaje se k odchodu.
„Na věky!“ odvětil Bohun. „Ale sečkej, ptáčku, nespěchej. A proč 

jsi přede mnou tajil, že jsi pacholík pana Skrzetuského?“
„Protože ses mne na to vůbec neptal, milosti, a já si myslím: proč 

mluvit nazdařbůh? Pochválen…“
„Počkej, pravím! Vezeš nějaké listy od pána?“
„Toť pánova starost, aby psal, moje pak jako sluhy, abych to ode-

vzdal, ale jen tomu, komu jsou určeny; budiž mi proto dovoleno, 
abych se vysoce urozeným pánům poroučel.“

Bohun svraštil svá sobolí obočí a tleskl do dlaní. Okamžitě 
přihnalo se dvé Semenů do jizby.

„Prohledejte ho!“ zvolal, ukazuje na Rzędziana.
„Přisámbohu, proti mně páše se tu násilí!“ vřískal Rzędzian. „Já 

jsem také šlechtic, byť sluha, a vy, vysoce urození pánové, budete 
se ve městě z toho přečinu odpovídati.“

„Bohune! Nech ho!“ vpadl pan Zagłoba.
Zatím však jeden ze Semenů našel v Rzędzianové záňadří dva 

listy a odevzdal je podplukovníkovi. Bohun poručil Semenům, aby 
se ihned vzdálili, protože neuměje čísti, nechtěl se tím před nimi 
prozraditi. Potom, obrátiv se k Zagłobovi, řekl:

„Čti, budu míti pozor na pacholíka!“
Zagłoba přimhouřil levé oko, na němž měl bělmo, a četl adresu:
„Urozené dobrodějce a paní, ke mně vysoce láskyplné, J. J. kněžně 

Kurcewiczové v Rozlogách.“
„Tys tedy jel do Lubnů, ptáčku, a nevíš kde jsou Rozlogy?“ řekl 

Bohun, měře strašlivým zrakem Rzędziana.
„Kam bylo mně poručeno, tam jsem jel!“ odvětil pacholík.
„Mám otevřít? Šlechtické sigillum je věc posvátná,“ poznamenal 

Zagłoba.
„Mně dal veliký hetman právo, abych zde prohlížel všecky listiny. 

Otevři a čti!“
Zagłoba otevřel a četl:
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„Vysoce ke mně láskyplná paní etc. Oznamuji ti, Vysoce Urozená 
Paní, že jsem už do Kudaku dorazil, odkudž, dá Bůh, šťastně dnešní-
ho rána pojedu na Síč; teď v noci zde píši, nemoha spáti nepokojem, 
aby vás nepotkala snad nějaká zlá příhoda od toho lupiče Bohuna 
a jeho pochopů. A protože mi zde i pan Krištof Grodzickij povídal, 
abych se popílil, že vypukne veliká vojna, od které se také selský lid 
vzbouří, zapřísahám a snažně prosím tebe, Vysoce Urozená Paní, 
bys eo instante, byť stepi ještě nevyschly, třebas koňmo, s kněžicí 
do Lubnů ihned jeti ráčila a toho neodkládala, kdyžtě já brzy vrátiti 
se nebudu moci. Kteréžto prosbě račiž, Vysoce Urozená Paní, ihned 
vyhověti, abych blaženosti mně přislíbené mohl býti bezpečen a při 
návratu se zaradoval. A k čemu bys, Vysoce Urozená Paní, s Bohu-
nem kunktovala, a zaslíbivši dívenku mně, jemu ze strachu písek 
do očí házela; věru, lépe bude, sub tutelam knížete, pána mého, se 
utéci, jenž praesidium do Rozlog vyslati neopomine, a tak i majetek 
zachráníte. Při čemž je mi ctí etc. etc.“

„Hm! Bohune, milosti,“ řekl pan Zagłoba, „ten husar ti chce nasa-
dit parohy. Vy jste tedy spolu obletovali jedny dívčí sukénky? Proč 
jsi to neřekl? Však se utěš, i mně se totiž jednou přihodilo…“

Náhle skonal vtip na rtech páně Zagłobových. Bohun seděl za 
stolem bez hnutí, ale jeho tvář byla jako křečovitě stažena, bleda, 
oči zavřeny, brvy svraštěny. Dělo se s ním něco strašného.

„Co je ti?“ tázal se Zagłoba.
Kozák začal prudce mávati rukama, a z jeho úst vyplynul ztišený, 

sípavý hlas:
„Čti, čti druhé psaní.“
„Druhé jest kněžici Heleně.“
„Čti, čti!“
Zagłoba začal:
„Nejsladší, vřele milovaná Halško, srdce mého paní a královno! 

Ježto podle knížecí služby nemalý ještě čas v těchto stranách 
prodlíti musím, píši proto tetičce, abyste ihned odjely do Lubnů, ve 
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kterých se žádná nevinnosti tvé úhona přihoditi nemůže od Bohuna 
a vzájemná láska naše pohromě vydána nebude…“

„Dosti!“ vzkřikl pojednou Bohun a prudce se vzchopiv se vzte-
kem od stolu, přiskočil k Rzędzianovi.

Obuchová sekyrka zasvištěla v jeho ruce, a nešťastný pacholík, 
zasažen přímo do prsou, jen zaúpěl a skácel se na podlahu. Bohun 
byl zachvácen zběsilostí: vrhl se na pana Zagłobu a dopisy mu vy-
trhl.

Zagłoba, popadnuv baňku s medovinou, uskočil ke krbu a křičel:
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého! Člověče, což ses vztekl 

nebo zbláznil? Upokoj se přece, uklidni! Vstrč hlavu do vědra, u sta 
ďáblů… slyš mne přece!“

„Krev, krev!“ řval Bohun.
„Což ses pomátl na rozumu? Vstrč hlavu do vědra, povídám ti! 

Tady už máš krev, prolil jsi ji, a to nevinně. Ten nešťastný jinoch již 
ani nedýchá. Ďábel tě posedl – nebo jsi snad naposledy ďábel sám! 
Vzpamatuj se přece, a ne-li, kozel tě vem, pohanský synu!“

Takto křiče, pan Zagłoba přikradl se z druhé strany stolu 
k Rzędzianovi a nakloniv se k němu, jal se jej ohmatávati na prsou 
a přikládati mu ruku k ústům, z nichž se mu hojně chrlila krev.

Zatím Bohun popadl se za hlavu a zakňučel jako raněný vlk. 
Potom sklesl na lavici, nepřestávaje kňučeti, protože jeho duše 
byla vztekem a bolestí rozervána. Pojednou se vzchopil, doběhl ke 
dveřím, vyrazil je nohou a vřítil se do síně.

„Leť si jen, až si zlomíš vaz!“ zamumlal k sobě pan Zagłoba. „Leť 
a rozbij si hlavu o stáji nebo stodolu, ačkoli jako paroháč můžeš 
směle trkati. Hleďme tu fúrii! Něco podobného jsem ještě v životě 
neviděl! Cvakaly mu zuby jako psu na táčkách! Ale ten pacholík je 
ještě naživu, ubožátko. Nepomůže-li mu tahle medovina, pak, věru, 
snad si zalhal, tvrdě, že je šlechtic.“

Tak mruče, pan Zagłoba opřel si Rzędzianovu hlavu o svá kolena 
a začal mu zvolna vlévati trojniak do zsinalých úst.
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„Uvidíme, máš-li v sobě čistou krev,“ mluvil dále k omráčenému. 
„Je-li židovská, vaří se, promíchána-li jest medovinou nebo vínem; 
selská jako líná a těžká žene se dolů, a jen šlechtická se rozpaluje 
a tvoří výborný mok, který tělu dodává zmužilosti a odvahy. Vše-
likým zajisté národnostem popřál Pán Ježíš různých nápojů, aby 
každá měla svoji vydatnou potěchu.“

Rzędzian slabě zasténal.
„Aha, chceš víc! Ne, pane bratře, dovol přec, abych taky já… ach, 

ano! A teď, když jsi již dal známku života, snad abych tě přenesl do 
stáje a uložil někam do kouta, aby tě ten kozácký drak na cucky 
neroztrhal, až se vrátí. Je to přítel nebezpečný – aby ho čerti vzali! 
Vidím, že má ruku čilejší než rozum.“

To praviv, pan Zagłoba zvedl Rzędziana ze země s lehkostí, pro-
zrazující nevšední sílu, a odešel do síně, potom na nádvoří, na němž 
si několik Semenů hrálo v kostky na kilimku. Spatřivše jej, uvítali 
ho, on pak řekl:

„Hoši, vezměte zde toho pacholíka a uložte jej na seno. Některý 
z vás ať skočí pro ranhojiče.“

Rozkaz okamžitě splněn, poněvadž se pan Zagłoba jako Bohunův 
přítel veliké těšil úctě u kozáků.

„A kde je plukovník?“ tázal se.
„Dal si osedlati koně a odjel do plukovního tábora, nám pak po-

ručil, abychom byli pohotově a koně měli osedlány.“
„Jest i můj připraven?“
„Připraven.“
„Sem s ním! Najdu tedy plukovníka u pluku?“
„Však, hle, sám přijíždí!“
Vskutku, klenutou, tmavou branou stavení bylo viděti Bohuna, 

přijíždějícího z rynku, za ním pak ukázala se z dáli kopí jednoho sta 
a několika desítek molodců, patrně připravených na pochod.

„Na koně!“ volal Bohun přes chodbu na Semeny, zbylé na dvoře.
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Všichni čile sebou hnuli. Zagłoba vyšel před bránu a pozorně 
pohlédl na mladého vatažku.

„Dáváš se na pochod?“ tázal se ho.
„Tak jest.“
„A kam tě čert nese?“
„Na veselku.“
Zagłoba přišoural se blíže.
„Boj se Boha, synku! Hetman ti uložil, abys střehl města, a ty si 

odjíždíš a odvádíš Semeny. Přestoupíš rozkaz. Zde čekají davy sel-
ského lidu pouze na vhodnou chvíli, aby se vrhly na šlechtu – zničíš 
město, vydáváš se hetmanskému hněvu.“

„Na pohybel městu i hetmanovi!“
„Jde o tvoji hlavu.“
„Na pohybel i mé hlavě!“
Zagłoba seznal, že bylo marno s kozákem rozprávěti. Zatvrdil se, 

a kdyby měl zničiti jiné, musil provésti svou. Zagłoba také tušil, kam 
asi výprava směřuje, ale sám nevěděl, co počíti: jeti s Bohunem nebo 
zůstati? Jeti bylo nebezpečno, poněvadž to znamenalo totéž jako 
zaplésti se za válečných, drsných dob do dobrodružného podniku, 
při němž běželo o hrdlo. A zůstat? Selský lid opravdu čekal jen na 
zprávy ze Síče, na okamžik pro heslo k řeži. A snad by ani nečekal, 
nebýti jednoho tisíce Bohunových Semenů a jeho veliké vážnosti na 
Ukrajině. Mohl se sice pan Zagłoba utéci také do tábora hetmanů, 
ale měl své příčiny, pro které tak nečinil. Byla-li to malá kondemna-
ce pro nějaké to zabití nebo snad zfalšování v knihách, věděl pouze 
on sám jediný; dosti na tom, že se nechtěl vtírati na oči. Bylo mu 
líto opustiti Čigirin! Bylo mu zde tak dobře, tak se zde nikdo po 
ničem neptal, tak se zde již pan Zagłoba vpravil do života se všemi, 
i se šlechtou i se starostenskými správci i s kozáckou stařešinou! 
Pravda, že se nyní stařešina rozejela a šlechta byla v koutku pěkně 
zticha, bojíc se bouře, ale byl tu přece Bohun, kamarád nad kama-
rády, piják nad pijáky. Seznámivše se při sklenici, sbratřili se rázem. 
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Od té chvíle nebyl viděn druh bez druha. Kozák sypal zlato za dva, 
šlechtici prášilo se od úst a oběma jako neklidným duším vedlo se 
při tom dobře.

Když proto nyní došlo k tomu, aby buď zůstal v Čigirině a šel pod 
nůž selskému lidu nebo jel s Bohunem, pan Zagłoba se rozhodl pro 
toto druhé.

„Když jsi takový zoufalec,“ řekl, „pojedu s tebou i já. Snad ti přijdu 
vhod nebo ukrotím tě, bude-li třeba. Spřáhli jsme se již spolu jako 
herka s chomoutem, ale nebyl bych se toho všeho nadál.“

Bohun neodvětil ničeho. Za půl hodiny stanulo dvě stě Semenů 
v pochodovém seřadění. Bohun vyjel v čele a s ním i pan Zagłoba. 
Vyrazili vpřed. Sedláci, stojící v hloučcích tu a tam na rynku, dívali 
se na ně nevlídně a šeptali si, pátrajíce, kam jedou, brzy-li se vrátí 
čili nic.

Bohun klusal zamlklý, uzavřen v sebe, záhadný, zamračen jako 
noc. Semenové se netázali, kam je vede. Byli hotovi jeti s ním třeba 
kraj světa.

Přepravivše se přes Dněpr, vjeli na lubenskou silnici. Koně ostře 
cválali, zviřujíce kotouče prachu, ale že byl parný, suchý den, brzy 
byli pokryti pěnou. Zvolnili tedy běh a roztáhli se v dlouhý, pře-
rývaný řetěz na silnici. Bohun rozjel se kupředu, pan Zagłoba jej 
dohonil, chtěje zapřísti hovor.

Tvář mladého vatažky byla klidnější, pouze smrtelný smutek 
zračil se zřejmě na ní. Řekl bys, že dálka, ve které se ztápěl zrak 
na severní straně za Kahamlikem, běh koně a stepní vzduch ztišily 
v něm tu vnitřní bouři, která se rozpoutala po přečtení listů, ve-
zených Rzędzianem.

„Žár padá z nebe,“ řekl pan Zagłoba, „až se sláma v botech paří. 
I v plátěné haleně je příliš horko, protože větru vůbec není. Bohune, 
slyš přece, Bohune!“

Vatažka pohlédl svýma hlubokýma, černýma očima jako ze sna 
probuzen.
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„Měj se přece na pozoru, synku,“ pravil pan Zagłoba, „aby se do 
tebe melankolie nezakousla, kteráž, jakmile z útrob, kde je vlastní 
její sídlo, stoupne do hlavy, snadno může pomásti rozum. Nevěděl 
jsem, že jsi takový vzdychavý rytíř. Jistě ses narodil v máji, a to je 
měsíc Venušin, ve kterém jest aura tak přerozkošná, že i tříska ke 
třísce začíná milostný cítit zážeh, lidé pak, v onom měsíci narození, 
větší než ti ostatní mají v kostech touhu po ženských. Nicméně 
vyhrál ten, kdo se dovede opanovat, a proto ti radím: nech raději 
pomsty. Proti Kurcewiczům můžeš míti oprávněný rankor, ale což 
jest ona jediným děvčetem na světě?“

Bohun, jako by odpovídal nikoli Zagłobovi, nýbrž vlastnímu žalu, 
ozval se hlasem, podobajícím se spíše bědovaní než řeči:

„Ona jest jedinou žežulkou, jedinou na světě!“
„A kdyby i tomu tak bylo, když kuká po jiném, nic do toho. 

Právem se říká, že srdce jest jako dobrovolník, který, pod jakým 
chce znakem sloužiti, pod tím slouží. Měj při tom na paměti, že je 
to dívka vzácné krve, neboť Kurcewiczové, jak slyším, odvozují svůj 
rod od knížat… Vysoké to prahy!“

„Vem čert ty vaše prahy, vaše rody, vaše pergameny!“ zde vatažka 
udeřil plnou silou o rukojeť šavle. „Vždyť rod náleží mně, mé je 
právo a pergamen, můj je svat i družba! Ó, ti zrádci! Ó, ta nepřá-
telská krev prokletá! Dobrý vám byl kozák, druhem byl i bratrem, 
abyste na Krym s ním chodili, dobro turecké brali, o kořist se dělili. 
Ej, to jej hýčkali a synkem zvali i dívenku slíbili, a teď? Přišel šlech-
tic, ulízaný Lašek, a hle, kozáka, synka i druha jste odkopli – duši 
vyrvali, srdce vyrvali, jinému doňa určena, a ty si třebas zemi hryz, 
ty, kozáče, terpy, terpy!…“

Vatažkovi zachvěl se hlas; zaťal zuby, do širokých prsou začal 
bušiti pěstmi, až z nich vycházelo dunění jako z podzemí.

Nastala chvíle ticha. Bohun ztěžka oddychoval. Bolest i hněv stří-
davě zmítaly zdivočilou, vlády neznající duší kozákovou. Zagłoba 
čekal, až se Bohun unaví a uklidní.
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„Nuže, co chceš činiti, junáku nešťastný? Jak se zachováš?“
„Jsem kozák – po kozácku!“
„Hm, už vidím, co to bude. Ale na tom nesejde. Jen jedno ti povím, 

že to jest panství Wiśnowiecké a do Lubnů není daleko. Psal pan 
Skrzetuski oné kněžně, aby se tam s dívkou uchýlila; to znamená, 
že jsou pod ochranou knížecí, a kníže je strašný lev…“

„I chán je lev, a přece jsem mu lezl až do chřtánu a ohněm do očí 
posvítil.“

„Cože, ty hlavo ztřeštěná, ty chceš vypověděti knížeti válku?“
„Chmiel se vrhl i proti hetmanům. Co je mi do vašeho knížete!“
Pan Zagłoba stal se ještě neklidnějším.
„Fí, k ďasu! Toť vskutku zavání rebelií! Vis armata, raptus puellae 

a rebelie – toť jako kat, šibenice a oprátka. Pěkné šestispřeží: mů-
žeš na něm dojeti, ne-li daleko, tedy vysoko. Kurcewiczové se také 
budou brániti.“

„Taj co? Buďto pohybel mně nebo jim! Ach, já bych byl pro ně 
dušu zhubyv, pro Kurcewiczovy, byliť mi bratry a stará kněžna ma-
teří, které jsem se díval do očí s věrností psa! A když Vasila polapili 
Tatary, kdo šel na Krym? Kdo ho vysvobodil? – Já! Miloval jsem 
je a sloužil jim jako otrok, protože jsem si myslil, že si vysloužím 
tu dívku. A oni za to prodaly, prodaly mene jak raba, na zluju dolu 
i na neščastje. Vyhnali – nuže, půjdu, ale dříve se jim pokloním, za 
sůl i chléb, co jsem u nich snědl, zaplatím po kozácku – a půjdu, 
poněvadž znaju svoji cestu.“

„A kam půjdeš, až začneš proti knížeti? Do Chmielova tábora?“
„Kdyby mně to děvče dali, byl bych váš lašský bratr, váš druh, 

vaše šavle, duša vaša zaklataja, váš pes. A vzal bych své Semeny, jiné 
z Ukrajiny svolal, taj na Chmiela i na rodné bratry záporožské se 
vrhl a na kopytech je roznesl. A chtěl bych za to odměnu? – Nikoli! 
Ach, vzal bych dívenku a za Dněpr se pustil, na boží step, na divoké 
‚lugy‘, na tiché vody – a spokojil bych se, ale teď…“

„Teď ses vztekl.“
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Vatažka ničeho neodtušil, udeřil koně nahajkou a rozletěl se 
vpřed, pan Zagłoba pak začal uvažovati, do jakých nesnází se to 
dostal. Nebylo pochyby, Bohun zamýšlel Kurcewiczovy přepadnou-
ti, křivdu na sobě spáchanou pomstíti a dívky zmocniti se násilím. 
A v tomto podniku byl by mu pan Zagłoba ještě nápomocen. Na 
Ukrajině stávaly se takové příhody často a někdy míjely beztrestně. 
Sice, když násilník nebyl šlechticem, věc se viklala a stávala nebez-
pečnější, ale zato proti kozákovi byl výkon spravedlnosti nesnadný, 
protože kde ho hledati a dopadnouti? Po zlém činu utekl vždy do 
divokých stepí, kam lidská ruka nedosáhla – a tolikrát jej vídali – 
a když vypukl boj, když Tataři obsadili kraj, provinilec opět se vy-
nořil, protože tehdy práva usnula. Tak mohl zbaviti se odpovědnosti 
i Bohun, a pan Zagłoba nepotřeboval mu přece činně pomáhati 
a bráti na sebe polovinu viny. Nebyl by tak učinil děj se co děj, pro-
tože, ač mu byl Bohun přítelem, přece jen se Zagłobovi, šlechtici, 
neslušelo, aby se spolčoval s kozákem proti šlechtě, zejména když 
znal pana Skrzetuského a s ním popíjel. Pan Zagłoba byl dobro-
druh ne ledajaký, ale jeho dobrodružnost měla své meze. Hýřiti po 
čigirinských krčmách s Bohunem a ostatní kozáckou stařešinou, 
zejména za jejich peníze – proč by ne; při kozáckých hrozbách bylo 
dokonce na prospěch, býti s takovými lidmi za dobré. Pan Zagłoba 
tuze dbal o svoji kůži, byť tu i tam pošramocenou – až pojednou 
zpozoroval, že i tímto dobrým poměrem zabředl do nehorázného 
bláta. Byloť jasno, že, uchvátí-li Bohun dívku, zasnoubenou knížecí-
mu důstojníkovi a miláčku, střetne se s knížetem a pak mu nezbude 
nic jiného než prchnouti ke Chmielnickému a přidati se ke vzpouře. 
Proti tomu kladl v duchu pan Zagłoba co do své osoby rozhodné 
veto, protože přidati se ke vzpouře pro krásné oči Bohunovy neměl 
nijak v úmyslu a mimo to se bál knížete jako ohně.

„Fí, fí!“ mumlal si teď. „Točil jsem ďábla za ocas, a teď bude on točit 
za krk mne – až mi jej zakroutí. Aby hrom uhodil do toho vatažky 
s tou zženštilou tváří a tatarskou rukou! To jsem se pěkně vybral na 
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veselku, na čistou psí veselku, u všech všudy! Aby hrom uhodil do 
všech Kurcewiczů a do všech ženských! Co je mi do nich?… Ty mi 
nejsou už pranic platny. Někdo si to nadrobil a já si to mám sníst. 
A proč? Copak se chci ženit já? Ať se žení ďas, mně je všecko jedno! Co 
mám na práci při tom podniku já! Půjdu-li s Bohunem, Wiśniowiecki 
mi sedře kůži z těla; pakli půjdu od Bohuna, utlukou mne sedláci 
nebo on sám, nečekaje na ně. Nejhorší je bratříčkovat se s darebáky. 
Dobře mi tak! Raději bych byl koněm, na němž sedím, než Zagłobou. 
Přidal jsem se k bláznivému kozákovi, věšel jsem se potrhlému na 
paty, proto mi zaslouženě vypráskají kůži na obou stranách.“

Takto přemítaje, pan Zagłoba tuze se zapotil a upadl do rozmaru 
ještě horšího. Vedro bylo veliké, kůň těžce nesl, protože dávno ne-
klusal, a pan Zagłoba byl člověk korpulentní. Milý Bože, co by za to 
byl dal, kdyby teď seděl v chládku, v hospodě, u sklenice studeného 
piva, a nepachtil se vedrem a neuháněl spálenou stepí!

Ačkoli Bohun naléhal, zmírnili přece běh, protože bylo strašlivé 
vedro. Popásli trochu koně, po tu dobu pak Bohun rozprávěl s esauly, 
patrně jim udílel rozkazy, co mají činiti, neboť dosud ani nevěděli, 
kam jedou. Ke sluchu Zagłobovu dolétla poslední slova rozkazu:

„Čekat na výstřel.“
„Dobře, batku.“
Bohun pojednou se k němu obrátil:
„Pojedeš napřed se mnou.“
„Já?“ řekl Zagłoba ve zjevně špatné míře. „Miluju tě tak, že jsem 

už jednu polovinu duše pro tebe vypotil; proč bych neměl vypotiti 
i druhou? My dva jsme jako kontuš a podšívka; doufám, že nás čerti 
vezmou najednou, což je mi konečně jedno, protože si myslím, že 
ani v pekle nemůže být větší horko.“

„Jeďme!“
„Až si zlomíme vaz.“
Vyrazili vpřed a hned za nimi i kozáci. Ale ti postupovali zvolna, 

takže brzy zůstali značně pozadu – až konečně zmizeli z očí.
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Bohun se Zagłobou klusali vedle sebe mlčky, oba hluboce zamyš-
leni. Zagłoba potrhoval kníry, i bylo zjevno, že těžce pracuje hlavou; 
snad si spřádal v duchu, jakým způsobem by se mohl z celé té věci 
vymotati. Chvílemi si cosi k sobě pobroukával polohlasně, tu opět 
díval se na Bohuna, na jehož tváři se střídavě zračil brzy nezkrotný 
hněv, brzy smutek.

„Podivno,“ myslil u sebe Zagłoba, „že je takový krasavec a ne-
dovedl k sobě připoutati ani té dívčiny. Kozák je – to je pravda – ale 
znamenitý rytíř a podplukovník, který dříve či později, nepřidá-li se 
jen k rebelii, bude nobilitován, což jediné na něm záleží. To již pan 
Skrzetuski, vzácný kavalír a uhlazený pán, přece jen s tím hezoučkým 
vatažkou nemůže se rovnati ani půvabem. Hej, ti se popadnou do 
křížku, až se potkají, jsouť oba pádných rukou, jak náleží!“

„Bohune, znáš dobře pana Skrzetuského?“ tázal se pojednou 
Zagłoba.

„Ne,“ krátce odvětil vatažka.
„S tím budeš míti tuhou práci. Viděl jsem ho, když s Czaplińským 

vyrazil dveře. To je Goliáš i při pití i při bití!“
Vatažka neodpověděl, a opět pohroužili se oba do vlastních myš-

lenek a vlastních starostí, a v souhlasu s nimi opakoval pan Zagłoba 
přes tu chvíli: „Ano, ano, nic platno!“

Uplynulo několik hodin. Slunce zatoulalo se až někam k západu, 
k Čigirinu; od východu zavál chladný větřík. Pan Zagłoba sňal rysí 
kalpaček, přejel si rukou po zpocené hlavě a opakoval ještě jednou:

„Ano, ano, nic platno!“
Bohun se probudil jako ze sna.
„Co jsi řekl?“ tázal se.
„Povídám, že se již co nevidět setmí. Máme ještě daleko?“
„Ne.“
Za hodinu setmělo se skutečně. Však také již vjeli do lesnaté 

rokle, až se konečně na konci rokle zakmitlo světélko.
„To jsou Rozlogy!“ řekl náhle Bohun.
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„Ano! Brr! Je nějak chladno v té rokli!“
Bohun zadržel koně.
„Počkej!“ řekl.
Zagłoba naň pohlédl. Vatažkovy oči, které měly tu vlastnost, že 

svítily v noci, hořely teď jako dvě pochodně.
Oba stáli nehnutě dlouhou dobu na kraji rokle. Konečně z dáli 

dalo se slyšeti frkání koní.
To Bohunovi kozáci zvolna dojížděli z hloubi lesa.
Esaul přiblížil se pro rozkazy, které mu Bohun zašeptal do ucha, 

načež se kozáci zvolna zastavili.
„Jeďme!“ řekl Bohun k Zagłobovi.
Za chvíli zarýsovaly se před jejich očima tmavé hmoty dvorských 

stavení, skladišť a studniční jeřáby. Na statku bylo ticho. Psi ne-
štěkali. Veliký, zlatý měsíc svítil nad budovami. Ze sadu se linula 
vůně květu z višní a jabloní; všude bylo tak klidno, noc tak rozkošná, 
že chybělo věru již jen, aby se někde pod okny spanilé princezny 
ozval nějaký teorban.

V některých oknech bylo ještě světlo.
Dva jezdci přiblížili se ke bráně.
„Kdo tam?“ ozval se hlas nočního hlídače.
„Nepoznáváš mne, Maxime?“
„To jsi ty, milosti? Sláva Bohu!“
„Na viki vikiv. Otevři! Jak jest u vás?“
„Všecko dobře. Tvá Milost nebyla dávno v Rozlogách.“
Závěsy v bráně pronikavě zaskřípěly, most spuštěn přes příkop, 

a dva jezdci vjeli na majdan.
„Poslyš, Maxime: nezavírej brány a nezdvíhej mostu, já ihned 

zase odjíždím.“
„Tvá Milost jako když jde pro oheň?“
„Tak jest. Koně uvaž ke kůlu.“
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XVIII

Kurcewiczovi ještě nespali. Večeřeli v oné síni, naplněné zbrojemi, 
která se táhla po celé šíři domu, od majdanu až k sadu na druhé 
straně. Zočivše Bohuna i pana Zagłobu, vyskočili rovnýma nohama. 
Na kněžnině tváři zračilo se nejen překvapení, ale zároveň i nevr-
lost a strach. Mladí kněžici byli tu jen dva: Simeon a Mikuláš.

„Bohune!“ řekla kněžna. „Co zde děláš?“
„Přijel jsem se vám poklonit, maty. Nu, co? Nemáte radost?“
„Mám radost, mám, divím se jen, žes přibyl, poněvadž jsem sly-

šela, že jsi v Čigirině strážní službou. A koho nám to Bůh s tebou 
seslal?“

„Toť pan Zagłoba, šlechtic, můj přítel.“
„Jsme potěšeni, milosti,“ řekla kněžna.
„Jsme potěšeni,“ opakovali Simeon a Mikuláš.
„Vzácná paní!“ vece šlechtic. „Pravda, že nevčasný host je horší 

nežli Tatařín, však i to je známo, že kdo chce přijíti do nebe, musí 
poutníka do domu přijmouti, hladového nasytiti, žíznivého napo-
jiti.“

„Nuže, posaďte se, jezte a pijte,“ pravila stará kněžna. „Děkujeme, 
že jste přijeli. Nu, nu, Bohune, věru, nenadála jsem se tě, snad máš 
s námi co jednati?“

„Snad mám,“ řekl zvolna vatažka.
„A co asi?“ tázala se kněžna neklidně.
„Dojde na to, pak si pohovoříme. Přejte odpočinku. Jedu rovnou 

z Čigirina.“
„Patrně jsi tedy k nám spěchal?“
„A kam také jinam bych spěchal, ne-li k vám? A kněžice doňa je 

zdráva?“
„Zdráva,“ řekla kněžna suše.
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„Rád bych oči potěšil také pohledem na ni.“
„Helena spí.“
„To je škoda. Já se totiž dlouho nezdržím.“
„A kam jedeš?“
„Je vojna, maty! Není na nic pokdy. Každé chvíle vypraví se do 

pole hetmani, a bude mi líto, abych zabíjel Záporožce. Což jsme se 
spolu s nimi málo najezdili za tureckým dobrem – viďte, kněži-
cové? – Po moři pluli, sůl i chléb spolu jedli, pili a hýřili, kdežto teď 
jsme jim nepřáteli.“

Kněžna bystře pohlédla na Bohuna. Hlavou jí prolétla myšlenka, 
že snad Bohun má v úmyslu spojiti se s rebelií a že přijel vyzkoumat 
její syny.

„A co hodláš učiniti?“ tázala se.
„Já, maty? Nu, co? Je těžko zabíjeti našince, ale je to nutno.“
„Tak i my učiníme,“ řekl Simeon.
„Chmielnicki je zrádce!“ dodal mladý Mikuláš.
„Na pohybel zrádcům!“ řekl Bohun.
„Aby je kat spral!“ dokončil Zagłoba.
Bohun začal opět mluviti:
„Tak je to na světě. Kdo je ti dnes přítelem, zítra je Jidášem. Niko-

mu nelze na světě věřit.“
„Jen dobrým lidem,“ řekla kněžna.
„Zajisté, dobrým lidem lze věřiti. Proto i já vám věřím a miluji 

vás, že jste dobří lidé, nikoli zrádci…“
Bylo cos tak divného ve vatažkově hlasu, že na chvíli zavládlo 

hluboké mlčení. Pan Zagłoba díval se na kněžnu a pomžikával svým 
zdravým okem, kněžna pak utkvěla zrakem na Bohunovi.

Ten pokračoval:
„Válka lidí neživí, nýbrž ničí, a právě proto chtěl jsem vás ještě 

viděti, než se vydám na cestu. Kdož ví, vrátím-li se, a vy byste mne 
litovali, poněvadž jste mými upřímnými druhy… není-li pravda?“

„Tak nám dopomáhej Bůh! Známe tě od malička.“
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„Tys náš bratr,“ dodal Simeon.
„Vy jste knížata, jste šlechta a nezhrdli jste kozákem, vlídně jej 

přijali do domu a příbuznou doňu zaslíbili, protože jste věděli, že 
bez ní není pro kozáka ni žití ni bytí, a tak jste se smilovali nad 
kozákem.“

„Nestojí to ani za řeč,“ řekla spěšně kněžna.
„Nikoli, maty, stojí to za řeč, protože vy jste mými dobrodinci, 

a já také jsem požádal zde tohoto šlechtice, přítele svého, aby mne 
přijal za syna a připustil k erbu, aby vám nebylo stydno, že dáváte 
příbuznou kozákovi. S čímž pan Zagłoba souhlasil, my oba pak po-
staráme se o svolení sněmu, a po válce se pokloním panu velikému 
hetmanovi, který, jsa mi nakloněn, snad mně bude podporovati; 
vždyť i Krzeczowskému vymohl nobilitaci.“

„Pomáhej ti Bůh!“ řekla kněžna.
„Vy jste lidé upřímní, a já vám děkuji. Ale rád bych před válkou 

slyšel z vašich úst ještě jednou, že mi doňu dáváte a že slovu dosto-
jíte. Šlechtické slovo není dým – a vy jste přece šlechta, jste knížata.“

Vatažka mluvil pomalým a slavnostním hlasem, ale v jeho řeči 
se při tom zachvívala jakási vyhrůžka, že dlužno souhlasiti se vším, 
oč žádal.

Stará kněžna pohlédla na syny, ti opět na ni, a na chvíli zavládlo 
ticho. Pojednou raroh, sedící na bidle u stěny, zakvílel, ač bylo ještě 
daleko do úsvitu; za ním se ozvali jiní; veliký skalní orel se vzbudil, 
potřásl křídly a začal křičeti.

Louč, hořící v krbu, uhasínala. V jizbě se setmělo a zachmuřilo.
„Mikuláši, uprav oheň,“ řekla kněžna.
Mladý kněžic přiložil novou louč.
„Nuže? Slibujete?“ tázal se Bohun.
„Musíme se optati Heleny.“
„Ať mluví za sebe, vy také za sebe. Slibujete?“
„Slibujeme,“ řekla kněžna.
„Slibujeme,“ opakovali kněžici.
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Bohun pojednou vstal a obrátiv se k Zagłobovi, řekl povýšeným 
hlasem:

„Vzácný pane Zagłobo! Požádej i ty o ruku dívčinu; snad i tobě 
bude slíbena.“

„Což jsi opilý, kozáče?“ zvolala kněžna.
Bohun místo odpovědi vyňal dopis Skrzetuského a obrátiv se 

k Zagłobovi, řekl:
„Čti.“
Zagłoba dopis vzal a začal jej předčítati za mrtvého ticha.
Když skončil, Bohun založil ruce na prsou.
„Nuže, komu dáte dívku?“ tázal se.
„Bohune!“
Vatažkův hlas podobal se sykotu hada.
„Zrádcové, padouši, lotři, Jidášové!…“
„Hola, synkové, šavle do rukou!“ vzkřikla kněžna.
Kurcewiczové přiskočili bleskem ke stěnám a strhli zbraň.
„Vzácní pánové, jen klidně!“ zvolal Zagłoba.
Však nežli dořekl, Bohun vytrhl od pasu bambitku a střelil.
„Ježíši!“ zaúpěl kněžic Simeon, učinil krok vpřed, začal rukama 

házeti ve vzduchu a těžce dopadl k zemi.
„Čeledi, pomoc!“ zoufale volala kněžna.
Ale v téže chvíli zahoukly na dvoře i směrem od sadu další 

výstřely, dveře i okna s praskotem se rozletěly a něco přes deset 
Semenů vřítilo se do síně.

„Na pohybel!“ zahulákaly sveřepé hlasy.
Na majdaně ozval se zvon na poplach. Ptactvo v síni začalo vřís-

kat; lomoz, střelba a křik vystřídaly nedávné ticho spícího statku.
Stará kněžna vrhla se, vyjíc jako vlčice, na tělo Simeonovo, trha-

jící sebou v posledních křečích, ale hned ji uchopilo dvé Semenů za 
vlasy a odvléklo stranou, zatím co mladý Mikuláš, zatlačen do kouta 
v síni, zuřivě a se lví odvahou se bránil.
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„Proč!“ vzkřikl pojednou Bohun na obklopující jej kozáky. „Proč!“ 
opakoval hromovým hlasem.

Kozáci ustoupili. Soudili, že vatažka chce zachrániti mladíka při 
životě. Ale Bohun vrhl se na kněžice s šavlí v ruce sám.

Začal se strašlivý zápas ve dvou, na nějž kněžna, držená za vlasy 
čtyřmi železnými pažemi, hleděla s planoucíma očima a s otevřený-
mi ústy. Mladý kněžic rozehnal se jako bouře proti kozákovi, jenž 
zvolna ustupuje, vylákal jej až doprostřed síně. Pojednou se sehnul, 
pádně odrazil ránu a z obrany přešel k útoku.

Kozáci, zatajivše dech v prsou, posvěšeli šavle k zemi a stáli jako 
přimraženi, očima sledujíce průběh boje.

V tichu bylo slyšeti jen dechy a supění zápasníků, skřípění zubů 
a svištění nebo ostré řinčení mečů, narážejících o sebe.

Chvíli se zdálo, že vatažka podlehne obrovské síle a zuřivosti 
mladíkově, poněvadž začal opět ustupovati a krýti se. Tvář se mu 
protáhla jako únavou. Mikuláš rány zdvojnásobil, z podlahy zvířil 
se prach a oblakem zahalil zápasníky, ale skrze jeho závoj zahlédli 
Semenové krev, crčící po tváři vatažkově.

Náhle uskočil Bohun stranou, kněžicovo ostří uhodilo do prázd-
na. Mikuláš se zachvěl rozmachem, naklonil vpřed, ale v témž 
okamžiku ťal jej kozák do krku tak strašlivě, že se kněžic skácel 
jako bleskem zasažen.

Radostný pokřik kozáků splynul s nelidskými skřeky kněžniný-
mi. Zdálo se, že od skřeků popraská strop. Boj byl skončen, kozáci se 
vrhli za zbraní rozvěšenou po stěnách, a začali ji strhovati, rvouce 
si z rukou navzájem nádhernější šavle a handžáry, šlapajíce po mrt-
volách kněžiců i vlastních druhů, kteří padli rukou Mikulášovou. 
Bohun strpěl vše. Stál ve dveřích, vedoucích k Heleniným komna-
tám, zahrazuje cestu, a těžce dýchal únavou. Tvář měl bledou a za-
krvácenou, ježto kněžicovo ostří dvakráte zasáhlo jeho hlavu. Jeho 
vytřeštěný zrak těkal z mrtvoly Mikulášovy na mrtvolu Simeonovu 
a spočinul občas na zsinalém obličeji kněžny, kterou molodci, držíce 
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za vlasy, tiskli koleny k zemi, protože se z jejich rukou vzpínala po 
mrtvolách dětí.

Povyk a zmatek v síni se stupňoval každým okamžikem. Kozáci 
vlekli na provazech čeleď Kurcewiczů a vraždili ji bez lítosti. Pod-
laha byla zalita krví a naplněna mrtvolami, kouřem výstřelů, stěny 
byly již oloupeny, ptactvo dokonce potlučeno.

Pojednou se otevřely dokořán dveře, u nichž stál Bohun. Vatažka 
se obrátil a náhle ucouvl.

Ve dveřích se ukázal slepý Vasil a jemu po boku Helena, oděná 
v bílé roucho, sama bledá jako to roucho, s očima rozšířenýma 
zděšením, s otevřenými ústy.

Vasil nesl v obou dlaních kříž, jejž třímal ve výši obličeje. Při 
zmatku, panujícím v síni, před mrtvolami, před kalužemi rozlité 
krve na podlaze, při lesku šavlí a rozohněných zraků vypadala ku 
podivu velebně ta vztyčená, vyhublá postava s šedivějícím vlasem 
a černými jamkami na místo očí. Řekl bys: duch nebo nebožtík, 
který strhl rubáš a přichází ztrestat zločin.

Křik ztichl. Kozáci zděšeně ustupovali. Ticho rušil klidný, ale 
bolestný a bědující hlas kněžicův:

„Ve jménu Otce i Spasa i Ducha i Svaté Přečisté! Muži, kteří při-
cházíte z krajů dalekých, přicházíte-liž ve jménu božím?“

„Neboť: ‚Blahoslavený muž, který jda cestou, hlásá slovo boží.‘“
„A vy, zdaž přinášíte novinu šťastnou? Jste-li apoštoli?“
Smrtelné ticho zavládlo po slovech Vasilových, on pak se s kří-

žem zvolna obrátil jedním, pak druhým směrem a pokračoval:
„Běda vám, bratři, neboť kteří ze ziskuchtivosti nebo pomsty 

válku vedou, ti mají býti zatraceni na věky…“
„…Modleme se, abychom poznali milosrdenství. Běda vám, brat-

ři, běda mně! Ó, ó, ó!“
Vzlykot vydral se z prsou kněžicových.
„Hospody pomyluj!“ ozvaly se duté hlasy molodců, kteří se z ne-

vylíčitelného strachu začali znamenati křížem.
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Pojednou dal se slyšeti divoký, pronikavý kněžnin výkřik:
„Vasile! Vasile!.“
V jejím hlase bylo cosi tak srdcervoucího, jako by to byl poslední 

hlas umírajícího života. Vskutku také ucítili kozáci, tlačící ji koleny, 
že se již nenamáhá vytrhnouti se jim z rukou.

Kněžic sebou trhl, ale rázem stanul s křížem ve směru, odkud 
přicházel hlas, i odtušil:

„Duše přeneštastná, volající z hlubin, běda tobě!“
„Hospody pomyluj!“ opakovali kozáci.
„Ke mně, Semenové!“ zvolal v té chvíli Bohun a zapotácel se.
Kozáci přikvačili a podepřeli jej v podpaží.
„Batku, tys raněn?“
„Tak jest! Ale to nic! Krvácím. Hej, hoši, opatrujte mi tu doňu 

jako oko v hlavě… Dům obklíčit, nikoho nepouštět ven. Kněžice…“
Více nemohl pronésti, rty mu zesinaly, oči se opředly mlhou.
„Přeneste atamana do komnat!“ zvolal pan Zagłoba, jenž, vynořiv 

se z nějakého kouta, objevil se znenadání u Bohuna. „To nic není, to 
nic není,“ řekl, ohmatávaje rány prsty. „Zítra bude zdráv. Já si ho už 
vezmu na starost. Uhněťte mi chléb s pavučinou. Vy, hoši, jděte si 
k čertu a zadovádějte si s holkama v čeledníku, zde pro vás nic není, 
a dva ať atamana odnesou. Chopte se ho. Nu, tak! Hybaj k čertu, 
proč okouníte? Hlídejte mi dům – sám se potom přesvědčím.“

Dvé Semenů přeneslo Bohuna do přilehlé jizby, ostatní odešli 
ze síně.

Zagłoba přistoupil k Heleně a silně pomžikávaje okem, řekl 
rychle a tiše:

„Jsem přítel pana Skrzetuského, neboj se. Odveď jen svého pro-
roka spat a očekávej mne.“

To praviv, odešel do jizby, ve které dvé esaulů uložilo Bohuna na 
tureckou sofu. Hned je poslal pro chléb a pavučinu, a když ty věci 
byly přineseny z čeledníku, dal se do ošetření mladého atamana 
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s veškerou zběhlostí, jakou měl tehdy každý šlechtic a které nabýval 
tím, že hojil hlavy, potlučené v soubojích nebo na sněmících.

„A vyřiďte také Semenům,“ řekl k esaulům, „že bude ataman 
zítra zdráv jako ryba, aby se o něho nebáli. Dostal výprask, dostal 
výprask, ale vedl si při tom znamenitě, a zítra má veselku, ač bez 
popa. Je-li v domě sklep, můžete si zavdati. Hle, už i rány jsou pěkně 
obvázány. Nuže, teď si jděte, aby měl ataman pokoj!“

Esaulové zamířili ke dveřím.
„A nevypijte tam všecko ze sklepa!“ řekl ještě pan Zagłoba.
A usednuv při vatažkově hlavě, zadíval se na něho pozorně.
„Nu, čert si tě nevezme pro ty rány, ačkoli jsi dostal pořádně. 

Aspoň dva dni nehneš ani rukou ani nohou,“ bručel sám k sobě, 
hledě na bledou tvář a zavřené oči kozákovy. „Šavle nechtěla způ-
sobiti katu žalost, protože ty jsi jeho majetek a jemu neujdeš. Až 
budeš viset, ďábel z tebe udělá loutku pro své děti, že jsi hezký. 
Ne, bratříčku, znamenitě piješ, ale se mnou už popíjet nebudeš. 
Hledej si kamarády mezi lotry, já totiž pozoruju, že rád rdousíš, 
ale já s tebou nebudu přepadat v noci šlechtické dvory. Aby tě kat 
spral! Aby tě kat spral!“

Bohun tiše zasténal.
„Ó, jen si běduj, jen si vzdychej! Zítra si zavzdychneš lépe. Jen 

počkej, ty duše tatarská, zachtělo se ti kněžice? Věru, nedivím se ti, 
děvuška jest opravdu lahůdka, ale pochutnáš-li si na ní ty, pak ať 
psi sežerou můj důmysl. Spíše mi vlasy vyrostou na dlani…“

Hluk změtených hlasů dolétl z majdanu ke sluchu páně Zagło-
bovu.

„Aha, to jistě už se dopátrali pivního sklepa!“ Zabručel si. „Zpijte 
se namol, aby se vám dobře spalo, já už budu bdít za vás všecky, 
ačkoli nevím, budete-li z toho míti zítra radost.“

To praviv, vstal, aby zhlédl, zdali se molodci vskutku blíže se-
známili s knížecím sklepem, i vstoupil napřed do síně. Síň vypa-
dala příšerně. Uprostřed ležela ztuhlá již těla Simeona a Mikuláše 
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a v koutě mrtvola kněžnina v postavě sedící a schoulené, jak ji 
přitlačila kolena molodců. Její oči byly otevřeny, zuby vyceněny. 
Oheň, hořící v krbu, naplňoval celou síň chabým světlem, tetelícím 
se v kalužích krve; pozadí se šeřilo ve stínu. Pan Zagłoba přistoupil 
ke kněžně, aby zjistil, dýchá-li ještě, i položil jí ruku na tvář, ale 
tvář ta byla již studená – vyšel tedy spěšně na majdan, protože v té 
jizbě ho jímal strach. Na majdaně začali již kozáci řáditi. Ohně byly 
rozdělány, a při jejich záři uzřel pan Zagłoba stojící sudy medoviny, 
vína a kořalky s odtrženými hořejšími víky. Kozáci si z nich nabíra-
li jako u studně a popíjeli do němoty. Jiní, již rozjařeni nápojem, 
honili se s molodicemi z čeledníku, z nichž jedny, jaty strachem, 
se potácely nebo utíkaly nazdařbůh, skákajíce přes oheň; jiné 
za výbuchu smíchu a výskání nechaly se chytati a vléci k sudům 
nebo k ohništím, u nichž tančen kozák. Molodci jako smyslů zba-
veni vymršťovali sebou v prisjudech, před nimi drobně křepčily 
dívky, tu vyskakujíce vpřed v trhavých pohybech, tu zas ustupujíce 
před prudkými rozmachy tanečníků. Diváci tloukli do plechových 
polokvaterek nebo zpívali. Výkřiky „u-ha!“ rozléhaly se stále hlučně-
ji za provázejícího je štěkotu psů, ržání koní a řevu volů, kteří byli 
podřezáváni pro hostinu. Kolem ohnišť v pozadí bylo viděti okou-
nějící sedláky z Rozlog, „pidsusidky“, kteří se při zaznění výstřelů 
a křiku hromadně sběhli ze vsi, aby spatřili, co se děje. Nehodlali 
brániti kněžiců, protože Kurcewiczové byli ve vsi nenáviděni, dívali 
se tedy na hýřící kozáky, pošťuchujíce se lokty, šuškajíce mezi sebou 
a přibližujíce se k sudům s vodkou a medovinou stále více. Orgie se 
stávala stále vřískavější, pijatika vzrůstala, molodci nenabírali si již 
ze sudů plechovými nádobami, nýbrž ponořovali do nich hlavy až 
po krk, tančící děvčata byla polévána vodkou i medovinou; tváře 
byly rozpáleny, z hlav se kouřilo; někteří již vrávorali. Pan Zagłoba, 
vystoupiv na ganek, mrskl okem po popíjejících, načež se pozorně 
zadíval na nebe.

„Je hezky, ale tma!“ zabručel. „Až zajde měsíc, bude jako v pytli…“
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To praviv, sestoupil zvolna k sudům a popíjejícím molodcům.
„Jen houšť, hoši!“ zvolal. „Jen houšť, jen si zavdejte! Hajda! Hajda! 

Zuby vám nezatrnou! Blázen, kdo se dnes nenachmelí na zdraví 
atamanovo. Jen hloub do sudů! Jen blíž k holkám! – U-ha!“

„U-ha!“ radostně zařvali kozáci.
Zagłoba se rozhlédl na všecky strany.
„Ó, vy ničemové, churoty, votiperové, darebáci!“ vzkřikl po-

jednou. „Sami pijete jako ztrmácení koně, ale tamhle těm, co hlídají 
kolem domu, nic? Hej, hola! Hned mi je vystřídejte!“

Rozkazu bylo vyhověno bez váhání, a ve mžiku několik zpitých 
molodců hnalo se vpřed, aby vyměnili hlídky, které se dosud ne-
účastnily hýření. Ty hned přiběhly s chvatem snadno pochopitelným.

„Hajda! hajda!“ zvolal Zagłoba, ukazuje jim na sudy s nádobami.
„Ďakujem, pane!“ odvětili, hroužíce plechovky.
„Za hodinu vystřídáte mi zase ty tam!“
„Stane se,“ odpověděl esaul.
Semenům to připadalo zcela přirozeným, že jako Bohunův 

zástupce převzal velení pan Zagłoba. Tak se stávalo již nejednou, 
a molodci tomu bývali rádi, protože šlechtic jim vždy všecko dovo-
loval.

Muži ze hlídky popíjeli tudíž spolu s ostatními, a pan Zagłoba se 
dal do hovoru se sedláky z Rozlog.

„Sedláče!“ ptal se starého „pidsusidka“, „je daleko odtud do 
Lubnů?“

„Oj, daleko, pane!“ odvětil sedlák.
„Do rána by se to dokázalo?“
„Oj, nedokáže, pane!“
„A k polednímu?“
„K polednímu spíš.“
„A kudy se jede?“
„Rovnou k silnici.“
„Tedy je tu silnice?“
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„Kníže Jarema poručil, aby byla, tedy je.“
Pan Zagłoba hovořil naschvál z míry nahlas, aby ve křiku a shlu-

ku mohl jej slyšeti četný hlouček Semenů.
„Dejte kořalku také jim,“ řekl k molodcům, ukazuje na sedláky, 

„ale nejdříve dejte medovinu mně, je totiž chladno.“
Jeden ze Semenu nabral ze sudu trojniak do plechovky a podal 

ji na čepici panu Zagłobovi.
Šlechtic vzal ji opatrně do obou rukou, aby se mok nerozlil, 

přilnul vousy k plechovce a nahnuv se dozadu, jal se píti zvolna, 
ale bez oddechu.

Pil, pil – až se molodci začali diviti. „Bačiv ty?“ šeptali druh druhu. 
„Trasťa joho mordovala!“

Zatím hlava páně Zagłobova nakláněla se zvolna dozadu, ko-
nečně se naklonila docela, až na konec odtrhl plechovku od zarudlé 
tváře, nadul ret, nadzvedl obočí a pravil jako sám k sobě:

„Hm, není nijak zlá – je vyleželá! Hned je znát, že není zlá. Škoda 
takové medoviny pro vaše chámské chřtány. Pro vás by byla dobrá 
i braha. Řízná medovina, řízná, cítím, že se mi ulevilo a že je mi 
trochu veseleji.“

Panu Zagłobovi vskutku se ulevilo, v hlavě se mu vyjasnilo, 
dostal kuráž a bylo zjevno, že jeho krev, promíchána medovinou, 
vytvořila výborný mok, o němž sám pověděl, že od něho do celého 
těla stoupá zmužilost a odvaha.

Kynul kozákům rukou, že mohou píti dále, a obrátiv se, prošel 
volným krokem celé nádvoří, bedlivě obhlédl všecka zákoutí, přešel 
most přes příkop a zabočil kolem plotu, aby zhlédl, dobře-li stráže 
hlídají statek.

První muž ze hlídky spal, druhý, třetí i čtvrtý rovněž. Byli cestou 
unaveni a mimo to přišli již opilí na místo, takže usnuli rázem.

„Ještě bych mohl některého z nich ukrást, abych měl nějakého 
chlapíka ke službám,“ zamumlal si pan Zagłoba.
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To praviv, vrátil se rovnou do statku, vstoupil opět do prokleté 
síně, nahlédl k Bohunovi a vida, že vatažka nejeví známky života, 
ustoupil ke dveřím Heleniným a otevřev je potichu, vstoupil do 
komnaty, ze které vycházel šepot jako od modlitby.

Byla to vlastně komnata knížete Vasila, však Helena byla u kníže-
te, v jehož blízkosti se cítila bezpečnější. Slepý Vasil klečel před 
obrazem Svaté Přečisté, před nímž hořela lampička, Helena vedle 
něho; oba se hlasitě modlili. Spatřivši Zagłobu, obrátila k němu 
vyděšené oči. Zagłoba položil prst na ústa.

„Panno vzácná,“ řekl, „jsem přítel pana Skrzetuského.“
„Zachraň mne!“ odpověděla Helena.
„Právě proto jsem přišel; spolehni na mne!“
„Co mám činiti?“
„Je třeba prchnouti, dokud ten čert leží tam v bezvědomí.“
„Co mám činiti?“
„Přestroj se do mužských šatů, a až zaťukám na dveře, vyjdi.“
Helena váhala. Nedůvěra zaleskla se jí v očích.
„Mohu ti věřiti, vzácný pane?“
„Co je pro tebe lepšího?“
„Pravdu, pravdu máš. Ale přísahej mi, že mne nezradíš.“
„Minula ses rozumem, panno. Ale přeješ-li si, odpřisáhnu. Tak 

mi dopomáhej Bůh a svatý kříž. Zde je tvá zkáza, v útěku spása.“
„Tak jest, tak jest.“
„Přestroj se do mužských šatů co nejrychleji a čekej.“
„A Vasil?“
„Jaký Vasil?“
„Můj šílený bratr,“ řekla Helena.
„Zkáza hrozí tobě, nikoli jemu,“ odvětil Zagłoba. „Je-li šílený, je 

kozákům posvátný. Viděl jsem zajisté, že ho pokládají za proroka.“
„Tak jest. Proti Bohunovi se ničím neprovinil.“
„Musíme jej zůstaviti zde, sice zahyneme – a pan Skrzetuski 

s námi. Pospěš si, panno vzácná!“
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S těmi slovy opustil pan Zagłoba jizbu a odebral se přímo k Bo-
hunovi.

Vatažka byl bled a zesláblý, ale oči měl otevřeny.
„Je ti lépe?“ tázal se Zagłoba.
Bohun chtěl promluviti, ale nemohl.
„Nemůžeš mluvit?“
Bohun zavrtěl hlavou na znamení, že nemůže, ale v téže chvíli 

se vrylo do jeho tváře utrpení. Rány dle všeho od pohybu zabolely.
„Nuže, nemohl bys ani křičet?“
Bohun jen očima dal najevo, že nikoli.
„Ani sebou hnout?“
Týž projev.
„Nuže, tím líp, nepromluvíš-li ani nevykřikneš ani sebou nepo-

hneš, já zatím s kněžicí odjedu do Lubnů. Neunesu-li ti ji před no-
sem, dám se od staré baby rozemlíti mlýnskými kameny na prášek. 
Cože, ty darebáku? Myslíš, že nemám tvé společnosti až po krk, že 
se budu bratříčkovat s chámem ještě dál? Ó, ty ničemo, ty si myslíš, 
že pro tvé víno, pro tvé kostky a pro tvé selské milkování budu 
vraždit a že s tebou půjdu dělat rebelii? Z toho nebude nic, pranic, 
můj krasavče!“

Dle toho, jak pan Zagłoba horlil, otvíraly se černé oči vatažkovy 
šířeji a šířeji. Snil? Byla to skutečnost nebo žert páně Zagłobův?

Ale pan Zagłoba pokračoval:
„Co na mne poulíš svá kukadla jako kočka na špek? Ty si mys-

líš, že to neudělám? Dáváš se snad poroučet někomu v Lubnech? 
Mám ti odtamtud snad poslat ranhojiče nebo snad u knížete pána 
objednat kata?“

Bledá tvář vatažkova se stala strašnou. Porozuměl, že Zagłoba 
mluví pravdu, z očí mu vyšlehly blesky zoufalství i vzteku, na tvář 
vyrazil plamen. Jedno nadlidské napětí – nadzvedl se a z úst se mu 
vydral výkřik:

„Hola, Semen…“
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Nedořekl, protože pan Zagłoba rychlostí blesku přehodil mu 
přes hlavu jeho vlastní župan a v jediném okamžiku obtočil mu jej 
kolem dokola – pak vatažku obrátil naznak.

„Nekřič, to ti škodí,“ řekl potichu, mocně supěje. „Mohla by tě 
zítra rozbolet hlava, proto jako upřímný přítel myslím to s tebou 
dobře. Tak, tak, bude ti pěkně teplo, hezky usneš a hrdla nevykřičíš. 
Abys pak nestrhl obvaz, svážu ti ruce, a to všecko per amicitiam, 
abys na mne vděčně vzpomínal.“

To praviv, spoutal pásem kozákovy ruce a zadrhl uzel; druhým, 
svým vlastním pásem, svázal mu nohy. Vatažka necítil již ničeho, 
protože upadl do mdlob.

„Nemocný má ležeti klidně,“ pravil, „aby mu nelezly do hlavy 
špásovité nápady, což má za následek delirium. Nuže, buď zdráv; 
mohl bych tě probodnouti nožem, což by pro mne bylo snad větším 
prospěchem, ale já se stydím vraždit po selsku. Něco jiného, za-
lkneš-li se do rána, to už se přihodilo nejedné svini. Tedy buď zdráv! 
Vale et me amantem redama. Snad se někdy setkáme, a budu-li se 
o to snažit já, ať ze mne sedrou kůži a nadělají z ní řemeny na koň-
skou postroj.“

Praviv to, pan Zagłoba odešel do síně, uhasil oheň v krbu a za-
klepal na Vasilovu komnatu.

Štíhlá postava okamžitě se z ní vynořila.
„Jsi to ty, panno vzácná?“ tázal se Zagłoba.
„Já to jsem.“
„Nuže, pojď, jen když dostihneme koní! Ale ti tam jsou všichni 

opilí, noc je tmavá. Než se probudí, budeme daleko. Opatrně, zde 
leží kněžicové!“

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha!“ šeptala Helena.
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XIX

Dva jezdci klusali tiše a volně lesnatým úvalem, přimykajícím se 
ke dvoru v Rozlogách. Noc z míry ztemněla, protože měsíc dávno 
zapadl, a ke všemu zahalila obzor mračna. V úvalu nebylo viděti na 
tři kroky před koňmi, kteří přes tu chvíli klopýtali o kořeny stromů, 
vybíhající napříč přes cestu. Klusali dlouho s největší opatrností, až 
teprve, když spatřili již konec úvalu a otevřenou step, osvětlenou 
poněkud šedým odleskem mračen, zašeptal jeden z jezdců:

„V cval!“
Rozletěli se jako dva šípy, vymrštěné z tatarských luků, a jen koň-

ský dusot hnal se za nimi. Tmavá step zdála se prchati pod koňský-
mi nohami. Jednotlivé duby, stojící u silnice tu a tam, míhaly se jako 
přízraky, a oni letěli tak dlouho, dlouho, bez odpočinku a oddechu, 
až konečně koně schlipovali uši a začali únavou chroptěti; jejich běh 
stal se těžkopádný a zvolnil se.

„Nic platno, musíme koním polevit,“ řekl tlustší jezdec.
A právě začal také ranní svit plašiti již noc ze stepi. Stále větší 

dálavy vynořovaly se ze stínu, bledě se rýsovaly stepní křoviny, 
vzdálené stromy, mohyly; vzduch prosycoval se stále větším svět-
lem. Bělavými odlesky vyjasňovaly se také tváře jezdců.

Byli to pan Zagłoba a Helena.
„Nic platno, musíme koním polevit,“ opakoval pan Zagłoba. „Vče-

ra běželi z Čigirina do Rozłlog bez oddechu. Dlouho tak nevydrží, 
obávám se, že padnou. Jak se cítíš, panno vzácná?“

Zde pan Zagłoba pohlédl na svoji družku a nevyčkávaje její od-
povědi, zvolal:

„Dovol, abych si tě prohlédl ve dne, panno. Ho, ho, toť oblek po 
bratřích? Jen co je pravda: z míry švarný jsi kozáček, panno. Neměl 
jsem, věru, ještě takového pacholíka co živ – ale tak si myslím, že mi 
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ho pan Skrzetuski přebere. Však co to? Ó, probůh, musíš svinouti 
přece ty vlasy, panno vzácná, sice jinak nikdo co do tvého pohlaví 
nebude na omylu.“

Vskutku, po zádech Heleniných splýval proud černých vlasů, 
uvolněných rychlým během a nočním vlhkem.

„Kam jedeme?“ tázala se, uvazujíc je oběma rukama a snažíc se 
zastrčiti je pod kalpaček.

„Kam oči nesou.“
„Tedy ne do Lubnů?“
Na Helenině tváři zračil se nepokoj a v bystrém pohledu, jaký 

vrhla na pana Zagłobu, byla zjevná nedůvěra, opět vzbuzená.
„Hleď, panno vzácná, mám svůj rozum a věř, že jsem všecko 

dobře prokalkuloval. A moje kalkulace opírá se o tuto moudrou 
maximu: neutíkej směrem, ve kterém budeš pronásledován. Nuže, 
jestliže nás v této chvíli pronásledují, pak nás pronásledují směrem 
k Lubnům, protože jsem se také včera hlasitě vyptával na cestu, 
a ohlásil jsem Bohunovi před odjezdem, že tam prchneme. Ergo: 
prcháme k Čerkasku. Začnou-li nás pronásledovat, tedy nebude to 
tak brzy, poněvadž to se stane, až když se přesvědčí, že nejsme na 
lubenské cestě, a to jim zabere asi dva dny času. Zatím budeme 
v Čerkasku, kde nyní stojí polské korouhve pana Piwnického a Ru-
dominy. A v Korsunu je všecko vojsko hetmanské. Rozumíš, panno 
vzácná?“

„Rozumím, a dokud živa budu, zůstanu ti vděčna, vzácný pane. 
Nevím, kdo jsi, kde ses vzal v Rozlogách, ale domnívám se, že Bůh 
tě seslal k mé ochraně a spáse, jinak bych se byla raději nožem 
proklála, než bych podlehla moci toho násilníka.“

„Drak je to, úporně posedlý po tvé nevinnosti, panno.“
„Co jsem mu učinila, nešťastnice, že mne pronásleduje? Odedáv-

na jsem ho znala a odedávna chovala jsem jej v nenávisti; odedávna 
budil ve mně jen strach. Což jsem na světě já jediná, že si mne oblí-
bil, že pro mne tolik krve prolil, že mi povraždil bratry? Bože, když 
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na to vzpomenu, krev mi stydne. Co si počnu? Kam se před ním 
skryji? Nediv se, vzácný pane, mému bědování, jsemť nešťastna, 
je mi stydno těch milostných jeho vznětů, stokráte milejší by mně 
byla smrt!“

Helenina líčka zalila se plameny, na které skanuly dvě slzy, vy-
louděné hněvem, opovržením a bolestí.

„Nepopírám,“ řekl pan Zagłoba, „že veliké neštěstí stihlo váš 
dům, ale dovol, panno vzácná, abych ti řekl, že tvoji pokrevenci 
byli částečně tím sami vinni. Nebylo třeba slibovati kozákovi tvoji 
ruku a pak jej zase zraditi; když se to stalo, on se tak rozvzteklil, 
že žádná domluva moje nebyla nic platna. I mně bylo líto tvých po-
bitých bratří, zejména toho nejmladšího, byl zajisté skoro děckem, 
ale hned bylo patrno, že vyroste na velikého rytíře.“

Helena dala se do pláče.
„Nesluší slzy těm šatům, které máš na sobě, panno vzácná, osuš 

je tedy a řekni si pěkně, že to byla vůle boží. Bůh ztrestá vraha, který 
beztak již byl ztrestán tím, že prolil krev nadarmo a o tebe, panno, 
jediný a hlavní cíl svých vášní, přišel.“

Tu pan Zagłoba se odmlčel, za chvíli pak řekl:
„Ej, ten by se mnou zatočil – milý Bože! – jen kdyby mne dostal 

do rukou! Na ještěří kůži by mne vyvalchoval. Nevíš, panno vzácná, 
že se mi již v Galatě dostalo palmy od Turků, ale mám toho již 
dosti, netoužím po druhé, a proto nepospíchám k Lubnům, nýbrž 
k Čerkasku. Bylo by dobře utéci se ke knížeti, ale což kdyby nás 
dohonili? Zaslechla jsi, panno, že, když jsem odvazoval koně od 
kůlu, Bohunův sluha se již probudil. Což když strhl povyk? Pak by 
byli rázem připraveni ke stíhání a dopadli by nás v hodině – mají 
tam knížecí čerstvé koně, kdežto já neměl kdy na vybranou. Je to 
divoká bestie, ten Bohun, povídám ti, panno. Zošklivil se mi tak, že 
bych raději ďábla viděl než jej.“

„Chraň nás, Bože, jeho ruky!“
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„Zničil se sám. Čigirin opustil proti rozkazu hetmanskému, s kníže-
cím vojevodou ruským se znepřátelil. Nezbývá mu nic jiného, než 
prchnout ke Chmielnickému. Však on ztratí kuráž, bude-li Chmielnicki 
poražen, a to se již mohlo stát. Rzędzian potkal za Kremenčugem voj-
ska, plující pod Barabašem a Krzeczowským proti Chmielovi, a mimo 
to dal se pan Stefan Potocki s husary po souši; ale Rzędzian proseděl 
v Kremenčugu deset dní, aby opravil čajku, a tak, než stihl do Čigirina, 
jistě k bitvě již došlo. Přes tu chvíli čekali jsme zprávy.“

„Nuže, to Rzędzian přivezl dopisy z Kudaku?“ tázala se Helena.
„Tak jest, byly to dopisy od pana Skrzetuského kněžně a tobě, 

panno vzácná, ale Bohun se jich zmocnil, všecko z nich zvěděl, 
a proto Rzędziana hned srazil k zemi a začal se mstít na Kurcewi-
czových.“

„Ó, nešťastný pacholík! K vůli mně prolita jeho krev.“
„Nermuť se, panno. Zůstane naživu.“
„Kdy se to stalo?“
„Včera ráno. U Bohuna člověka zabít je totéž jako vysrknout číšku 

vína. A řval, když listy přečetl, až se celý Čigirin otřásal.“
Hovor byl na chvíli přerušen. Rozednilo se již úplně. Růžové 

červánky, lemované jasným zlatem, opály a nachem, hořely na 
východní straně nebe. Vzduch byl svěží, občerstvující; koně začali 
vesele frkati.

„Nuže, jeďme s Bohem a hezky zčerstva! Herky si odpočinuly, 
nemáme času nazbyt!“ řekl pan Zagłoba.

Dali se znovu v cval a letěli bez odpočinku asi půl míle. Pojednou 
zjevil se proti nim nějaký tmavý bod, který se blížil s neobyčejnou 
rychlostí.

„Co to asi je?“ řekl pan Zagłoba. „Zvolněme běh. Je to člověk na 
koni!“

Vskutku, jakýsi jezdec blížil se plným tryskem a sehnut v sedle, 
s tváří ukrytou do koňské hřívy, šlehal nahajkou svého hřebce, 
který, jak se zdálo, ani se nedotýkal země.
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„Jaký ďábel to asi jest a k čemu tak letí? Však také letí!“ řekl pan 
Zagłoba, vytahuje z pouzdra u sedla bambitku, aby byl připraven, 
děj se co děj.

Zatím cválající jezdec přiblížil se již na třicet kroků.
„Stůj“ houkl pan Zagłoba, míře bambitkou. „Kdo jsi?“
Jezdec koně zarazil, vztyčil se v sedle, ale sotva pohlédl, zvolal:
„Pane Zagłobo!“
„Pleśniewski, starostenský služebnice z Čigirina! A co ty zde 

děláš? Kam se ženeš?“
„Vrat se, milosti, se mnou! Neštěstí, hněv boží, soud boží!“
„Co se stalo? Mluv!“
„Čigirin je již obsazen Záporožci. Sedláci vraždí šlechtu. Soud 

boží!“
„Ve jménu Otce i Syna! Co pravíš… Chmielnicki?…“
„Pan Potocki je poražen, pan Czarniecki je zajat. Tataři jdou 

s kozáky. Tuhaj-bej!“
„A Barabaš a Krzeczowski?“
„Barabaš zahynul, Krzeczowski se spojil s Chmielnickým. Krivo-

nos vyrazil proti hetmanům ještě včera v noci, Chmielnicki zase 
dnes časně ráno. Strašná síla! Kraj je v ohni, selský lid všude po-
vstává, krev se prolévá! Prchni, Milosti!“

Pan Zagłoba vypoulil oči, otevřel ústa a užasl tak, že nebyl 
schopen slova.

„Prchni, Milosti!“ opakoval Pleśniewski.
„Ježíši, Kriste!“ zahořekoval pan Zagłoba.
„Ježíši, Kriste!“ opáčila Helena a propukla v pláč.
„Prchněte, není času nazbyt.“
„Kam? Kudy?“
„Do Lubnů.“
„A ty tam spěcháš?“
„Tak jest. Ke knížeti vojevodovi.“
„Aby to kozel vzal!“ zvolal pan Zagłoba. „A kde jsou hetmani?“



„Stůj!“ houkl pan Zagłoba, míře bambitkou.



– 265 –

„U Korsunu. Ale Krivonos se s nimi jistě už bije.“
„Krivonos nebo Rovnonos! Aby ho mor zchvátil! Pak není, proč 

bychom tam jeli.“
„Jako lvu do chřtánu ženeš se do zkázy, Milosti.“
„A kdo poslal do Lubnů tebe? Tvůj pán?“
„Pán uprchl živ, mně můj kmotr, co je mezi Záporožci, zachránil 

život a pomohl k útěku. Do Lubnů jedu sám, z vlastního popudu, 
protože nevím, kam se skrýti.“

„A vyhni se Rozlogům, protože tam je Bohun. Chce se přidati 
také k rebelii.“

„Probůh! Pomoc! V Čigirině říkali, abych si popílil, že se i na 
Zádněpří sedláci vzbouří!“

„To je možné, to je možné! Nuže, jeď si svou cestou, kam ti libo, 
já mám dost na tom, že musím pamatovat na vlastní kůži.“

„To také učiním!“ řekl Pleśniewski a šlehnuv koně nahajkou, 
vyrazil vpřed.

„A vyhni se Rozlogům!“ vzkřikl mu na cestu Zagłoba. „A potkáš-li 
Bohuna, neříkej, že jsi mne viděl, slyšíš?“

„Slyším,“ odvětil Pleśniewski. „S Bohem!“
A uháněl, jako by ho již pronásledovali.
„Tu to máme!“ řekl Zagłoba. „Tu máš, čerte, kropáč! Vykroutil 

jsem se jako úhoř z různých nebezpečí, ale v takovém položení jsem 
ještě nebyl. Vpředu Chmielnicki, vzadu Bohun; věru, tomu-li tak, 
nedal bych zlámané grešle ani za svůj předek ani za svůj zadek ani 
za celou kůži. Vyvedl jsem asi hloupost, že jsem s tebou neprchal do 
Lubnů, panno vzácná, ale teď není kdy povídat o tom. Uf! uf! Všecek 
můj důvtip nestojí ani za to, abych si jím namazal boty. Co dělat? 
Kam se vrhnout? V celé té říši polské není již asi koutku, v němž by 
mohl člověk svojí přirozenou smrtí sejít ze světa. Děkuju pěkně za 
takové nadělení; ať si je vezmou jiní!“

„Vzácný pane,“ řekla Helena. „Vím jen tolik, že moji dva bratři, Jur 
a Fedor, jsou v Zolotonoši; snad se od nich lze nadíti nějaké pomoci.“
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„V Zolotonoši? Počkej, panno! Poznal jsem i já v Čigirině pana 
Unierzyckého, který má u Zolotonoše statek Kropivnu a Černoboj. 
Ale je to odtud daleko, dále než do Čerkaska. Co dělat?… Když nelze 
jinam, tedy prchneme také tam. Ale bude nutno odbočiti ze silnice; 
stepí a lesy se prodírat je bezpečnější. Kdybychom se tak na týden 
mohli někam schovat, třeba do lesů, snad za tu dobu budou hetmani 
s Chmielnickým hotovi, a Ukrajina bude klidnější.“

„Ne proto nás vysvobodil Bůh z rukou Bohunových, abychom 
zahynuli. Měj důvěru, vzácný pane!“

„Počkej, panno. Sestupuje do mne zase duch. Býval jsem často 
v různém nebezpečí. Ve volné chvíli ti vypovím, panno vzácná, co 
mne potkalo v Galatě, z čehož seznáš ihned, že ani tenkrát se mi 
nevedlo kale, a přece jsem se vlastním důmyslem dostal z těch 
trampot a vyšel živ a zdráv, ačkoli mi brada zešedivěla, jak vidíš. 
Ale musíme odbočiti ze silnice. Otoč se, panno… dobrá! Dovedeš 
ovládati koně jako nejzručnější kozáček. Tráva je vysoká, žádné oko 
nás nespatří.“

Vskutku, dle toho, jak se nořili do stepi, zvyšovala se tráva tak, že 
se v ní nakonec ztratili úplně. Ale koním bylo obtížno klusati v této 
spleti tenčích i silnějších a někdy ostrých a zraňujících stébel. Brzy 
také se unavili tak, že se zastavili docela.

„Chceme-li, aby nám ty herky sloužily dál,“ řekl Zagłoba, „musíme 
z nich slézt a sundat jim sedla. Ať se trochu vyválejí a popasou; jinak 
nepůjdou. Myslím, že se za nedlouho dostaneme ke Kahamliku. Rád 
bych tam už byl; není nad rákosí; když se do něho schováš, ani sám 
ďábel tě nenajde. Jen abychom nezbloudili!“

To promluviv, seskočil z koně a pomohl seskočiti i Heleně; pak se 
jal sundavati sedla a vybírati zásoby potravin, jež si byl v Rozlogách 
z opatrnosti opatřil.

„Musíme se posilnit,“ řekl, „cesta je daleká. Nuže, učiň nějaký slib 
sv. Rafaelovi, panno vzácná, aby to dobře dopadlo. Vždyť v Zoloto-
noši je stará pevnůstka, snad v ní leží nějaká posádka. Pleśniewski 



– 267 –

řekl, že se sedláci vzbouří i na Zádněpří. Hm, dost možná, tady je 
lid ke vzpouře náchylný, ale nad Zádněpřím spočívá ruka knížete 
vojevody, a to je po čertech těžká ruka! Bohun má zdravý krk, ale 
dopadne-li ta ruka na něho, prohne se až k samé zemi, čehož nám 
dopřej Bůh, amen! Nuže, jez, panno vzácná!“

Pan Zagłoba vyňal z pouzdra nůž a vidličku a podal je Heleně, 
načež položil před ni na čabraku hovězí pečeni a chléb.

„Nuže, jez, panno!“ řekl. „‚Když ti břicho hladem kručí, hrách 
s kapustou hlavu mučí…‘ ‚Nechceš-li být hloupým, synu, dopřej 
sobě hovězinu.‘ My jsme už jednou prohloupili, vychází totiž najevo, 
že lépe bylo utíkat do Lubnů, ale už se stalo. Však dojista vyrazí 
kníže s vojskem ke Dněpru hetmanům na pomoc. Dočkali jsme se 
to strašných časů, neboť domácí válka je ze všeho zla to nejhorší. 
Nebude koutečka pro pokojné lidi. Lépe by pro mne bývalo státi se 
knězem, k čemuž jsem také měl schopnosti, jsemť člověk pokojný 
a zdrželivý; ale osud chtěl jinak. Můj Bože, můj Bože! Byl bych teď 
pěkně krakovským kanovníkem a zpíval bych v kněžských lavicích 
hodinky, mám totiž tuze krásný hlas. Nu, což! Za mlada se mi líbily 
ženské! Ho! ho! Nevěřila bys, panno vzácná, jaký jsem býval kra-
savec! Jak jsem se na některou podíval, jako by sám hrom jí otřásl. 
Kdybych tak byl o dvacet let mladší, pan Skrzetuski by ostrouhal 
kolečka. Je z tebe velice roztomilý kozáček, panno! Jak se potom 
divit mladíkům, že se kolem tebe pořád otáčejí a že se k vůli tobě 
chytají do křížku. Pan Skrzetuski – ten má také pádné ruce! Byl 
jsem svědkem, jak ho pan Czapliński dopálil, on, pravda, měl tro-
chu v hlavě, ale když ho popadl za pačesy a – s odpuštěním, panno 
urozená – za široké spodky a když s ním vyrazil dveře – povídám 
ti, panno, všecky kosti se mu vymkly z kloubů. Také starý Začvili-
chovskij mi vyprávěl o tvém ženichovi, panno, jak veliký je to rytíř, 
knížete vojevody miláček; všaktě já sám poznal naráz, že je to voják 
hodnoty ne poslední a experience nad svůj věk. Začíná být horko. 
Milá jest mi sice tvá společnost, panno, ale dal bych za to nevím co, 
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kdybychom už byli v Zolotonoši. Pozoruju, že za dne budeme musit 
seděti ve trávě, v noci pak jeti. Jen nevím, sneseš-li takové námahy, 
panno vzácná.“

„Jsem zdráva, snesu všecky námahy. Můžeme jeti třeba hned.“
„Máš kuráž rozhodně ne jako žena, panno. Koně se trochu pová-

leli, osedlám je tedy hned, aby byli pro všecko připraveni. Nebudu 
se cítiti bezpečen, dokud nespatřím kahamlického rákosí a křoví. 
Kdybychom nebyli odbočili ze silnice, byli bychom stihli řeky blíže 
Čigirina, ale z tohoto místa bude k ní od silnice asi míle cesty. Tak 
aspoň soudím. Přepravíme se bez meškání na druhý břeh řeky. 
Řeknu ti, panno, že bych k smrti rád spal. Včerejší noc jsem celou 
probendil v Čigirině, včerejší den mne čert nesl s kozákem do Roz-
log a dnešní noci zase odnáší z Rozlog. Chce se mi tak spat, že jsem 
ztratil chuť i k rozprávce a ačkoli není mým zvykem mlčet, protože 
filozofové říkávají, že kočka má být čilá v lovu a sedlák v slovu, po-
zoruju přece jen, že mi jazyk nějak zlenošil. Prosím za odpuštění, 
panno, zdřímnuli si.“

„Není zač,“ odpověděla Helena.
Pan Zagłoba sice zbytečně vinil svůj jazyk z lenosti, protože 

mlel jím od ranního rozbřesku bez přestávky, ale spat se mu chtělo 
opravdu. Vskutku také, když vsedli opět na kůň, začal hned dří-
mati a kývat hlavou, až konečně usnul docela. Uspala jej námaha 
a šumění trávy, rozhrnované koňskými prsy. Helena se oddala myš-
lenkám, které jí vířily v hlavě jako hejno ptáků. Dosud následovaly 
události za sebou tak rychle, že si děvče nedovedlo vysvětliti vše, 
co je potkalo. Přepadení, děsné výjevy při vraždě, strach, neočeká-
vaná pomoc a útěk – to vše se přehnalo za jedinou noc jako bouře. 
A k tomu se událo tolik nepochopitelných věcí! Kdo byl ten, co ji 
zachránil? Řekl jí sice své jméno, ale to jméno nijak nevysvětlovalo 
pohnutek jeho činu. Odkud se vzal v Rozlogách? Řekl, že přijel s Bo-
hunem, byl tedy patrně jeho společníkem, byl známým i přítelem. 
Ale proč ji tedy zachránil, vydávaje se v největší nebezpečenství 
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a ve strašlivou pomstu kozákovu? Aby se tomu rozumělo, k tomu 
bylo třeba dobře znáti pana Zagłobu a jeho neklidnou hlavu i dobré 
srdce. Helena však jej znala šest hodin. A hle, ten neznámý člověk 
s nestoudnou tváří větroplacha a opilce jest jejím vysvoboditelem! 
Kdyby jej byla potkala před třemi dny, byl by v ní vzbudil odpor 
a nedůvěru, nyní však hledí na něho jako na svého dobrého anděla 
a prchá s ním – kam? Do Zolotonoše – nebo někam jinam, sama 
ještě dobře neví. Jaká změna osudu! Ještě včera se kladla ke spaní 
pod klidnou domácí střechou, dnes je na stepi, na koni, v mužských 
šatech, bez domova, bez přístřeší. Za ní strašlivý vatažka, ukládající 
o její čest, o její lásku; před ní požár selské vzpoury, domácí válka, 
všecky její léčky, děsy a hrůzy. A všecku důvěru že věnuje tomuto 
člověku? Nikoli, ještě někomu jinému, mocnějšímu nad násilníky, 
nad války, vraždy i požáry!…

Zde zvedla dívka oči k nebi:
„Zachraň mne, Ty veliký a milosrdný Bože, zachraň sirotka, za-

chraň nešťastnici, zachraň zbloudilou! Buď vůle Tvá, ale staň se 
milosrdenství Tvé!“

A přece se již stalo milosrdenství, neboť, hle, vyrvána je z rukou 
nejohavnějších, zachráněna božím, nepochopitelným zázrakem. 
Nebezpečí ještě neminulo, ale snad ani spása není daleka. Kdož 
ví, kde je ten, jejž si zvolilo její srdce! Ze Síče jistě se již vrátil, snad 
prodlévá někde na téže stepi. Bude ji hledati, nalezne, a pak radost 
vystřídá slzy, veselí smutek, potom hrůza i strach budou ty tam 
jednou provždy – dostaví se klid a radost. Statečné, prosté srdce 
dívčino naplnilo se důvěrou, step kolem sladce šuměla a vánek, jenž 
tou travou kolébal, přivíval zároveň blažené myšlenky do její hlavy. 
Není takovým sirotkem na světě, když jest při ní jeden podivný, ne-
známý ochránce – a druhý, známý a předrahý, o ni pečuje, neopustí 
jí, přivine k sobě jednou provždy. A to je člověk železný, mocnější 
a silnější těch, kteří jí kladou osidla v té chvíli.
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Step sladce šuměla, z květin se linula silná a opojná vůně, čer-
vené hlavice bodláčí, nachové chocholky roztočky, bílé perly má-
ček a pírka pelyňku skláněly se k ní, jako by poznávaly v tomto 
přestrojeném kozáčkovi s dlouhými vrkoči, s mléčnou tváří a čer-
venými rty sestru-dívenku. Skláněly se tedy k ní, jako by chtěly říci: 
„Neplač, krásná děvo, my také jsme pod ochranou boží!“ Vskutku, 
snášelo se k ní od stepi uklidnění stále větší. V mysli se kalily ob-
razy vražd a pronásledování, naproti tomu zmocňovala se jí jakási 
zmalátnělost, ale sladká, sen začal klížiti také její víčka, koně šli 
zvolna – pohyb ji ukolébal. Usnula.
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XX

Vzbudil ji štěkot psů. Otevřevši oči, spatřila v dáli před sebou veliký, 
košatý dub, ohradu a studniční jeřáb. Hned vzbudila společníka.

„Procitni, urozený a vzácný pane!“
Zagłoba otevřel oči.
„Nu co? Kde to jsme?“
„Nevím.“
„Počkej, panno vzácná. To jest kozácký přezimovací tábor.“
„Mně se také tak zdá.“
„Jistě tu bydlí čabanové. Ne příliš milá společnost. Proč ti psi tak 

zuřivě štěkají? Aby je vlci zhltli! Je vidět koně i lidi v ohradě. Nic 
platno, musíme tam zajet, aby nás nepronásledovali, až pojedeme 
mimo. Jistě sis také zdřímla, panno vzácná.“

„Tak jest.“
„Jeden, dva, tři, čtyři osedlaní koně – v ohradě jsou čtyři lidé. Nu, 

síla neveliká! Tak jest, jsou to čabanové. Nějak živě rozprávějí. Hej, 
hola, lidé, pojďte přece sem!“

Čtvero kozáků se okamžitě přiblížilo. Byli to vskutku čabanové 
od koní neboli koňaři, kteří v létě hlídali stáda uprostřed stepí. Pan 
Zagłoba si hned povšiml, že jen jeden z nich měl šavli a piščel, tři 
ostatní byli ozbrojeni koňskými čelistmi, uvázanými na tyčích, ale 
věděl i to, že tací koňaři bývají lidmi sveřepými a pocestným začasté 
nebezpečnými.

Všichni čtyři, přistoupivše blíže, dívali se opravdu spatra na při-
bylé. V jejich bronzových tvářích nebylo nejmenší stopy vlídnosti.

„Co chcete?“ tázali se, nesmekajíce čepic.
„Sláva Bohu,“ řekl pan Zagłoba.
„Na viki vikiv. Co chcete?“
„Je daleko do Syrovaté?“
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„Ne znajem nikakij Syrovatej.“
„A jak se jmenuje tenhle zimní tábor?“
„Hušla.“
„Nuže, dejte koním vody!“
„Není vody, vyschla. A odkud jedete?“
„Z Krivoj Rudy.“
„A kam?“
„Do Čigirina.“
Čabanové pohlédli na sebe.
Jeden z nich, černý jako chrobák, šikmých očí, začal si pana Za-

głobu prohlížeti, až konečně řekl:
„A proč jste sjeli ze silnice?“
„Že je vedro.“
Šikmooký položil na otěže páně Zagłobovy ruku.
„Pěkně slez z koně, panáčku. Do Čigirina nemáš proč jezdit.“
„A proč to?“ tázal se klidně pan Zagłoba.
„Vidíš zde toho molodce?“ řekl šikmooký, ukazuje na jednoho 

z čabanů.
„Vidím.“
„On z Čigirina prijichav. Tam Lachiv rižut.“
„A víš ty, sedláče, kdo za námi jede do Čigirina?“
„Kto takij?“
„Kníže Jarema!“
Drzé tváře čabanovské byly okamžitě samá pokora. Všichni 

obnažili hlavy jako na povel.
„Víte, vy chámi,“ pokračoval pan Zagłoba, „co dělají Laši s ta-

kovými, co rižut? Oni takové višajut! A víte, mnoho-li kníže Jarema 
přivádí vojska? A víte, že není dál než půl míle odtud? Cože, vy duše 
psí! Vy se budete naparovat? Jak jste nás to přijali? Studně že vám 
vyschla? Vody pro koně že nemáte? Vy ťulpasové, vy holomci! Já 
vám posvítím!“
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„Ne serdytes, pane! Studně vyschla. My sami jezdíme do 
Kahamlika koně napájet a vodu si nosíme.“

„Holoto!“
„Prostyte, pane. Studna vyschla. Poroučejte, skočíme pro vodu.“
„Obejdu se bez vás, pojedu si s pacholíkem sám. Kde je tady 

Kahamlik?“ tázal se výhrůžně.
„Hle, na dva hony odtud!“ řekl šikmooký, ukazuje na pásmo 

křovin.
„A na silnici se musím vrátit tudy nebo se tam dostanu po bře-

hu?“
„Dostaneš, pane. Míli odtud zatáčí se řeka k silnici.“
„Pacholíku, jeď napřed!“ řekl pan Zagłoba, obraceje se k Heleně.
Domnělý čeledín otočil koně na místě a dal se klusem.
„Slyšte!“ řekl Zagłoba, obraceje se k sedlákům. „Přijede-li sem 

předvoj, vyřiďte, že jsem odjel po břehu na silnici.“
„Dobře, pane!“
O čtvrt hodiny později klusal Zagłoba opět po boku Helenině.
„Vybájil jsem jim před očima knížete vojevodu včas,“ řekl, 

mhouře oko, pokryté bělmem. „Posedí si teď celý den a budou čekat 
na předvoj. Sedla na ně třesavka při pouhém jméně knížecím.“

„Jak pozoruji, vládneš tak obratným důmyslem, vzácný pane, že 
se dovedeš zachránit z každé svízele,“ řekla Helena, „a já děkuji 
Bohu, že mi seslal takového ochránce.“

Šlechticovu srdci lahodila ta slova, usmál se, pohladil si rukou 
bradu a řekl:

„Nuže, sedí Zagłobovi hlava na krku? Jsem chytrý jako Odysseus 
a to ti musím říci, panno urozená, že nebýti té chytrosti, dávno by 
mne krkavci rozklovali. Ale co jen dělat?… Je třeba se zachránit. Ti 
tam snadno uvěřili, že kníže je nablízku, neboť, věru, pravdou jest, že 
se dnes nebo zítra objeví v těch stranách on, s ohnivým mečem jako 
archanděl. A kdyby i Bohuna tak cestou sprovodil ze světa, učinil 
bych slib, že poputuju bos do Čenstochovy. A kdyby ti čabanové ani 
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nebyli uvěřili, sama připominka knížecí moci stačila, abychom jim 
zabránili ohrozit naše zdraví. Nicméně řeknu ti, panno urozená, že 
jejich troufalost není pro nás dobré signum, poněvadž to znamená, 
že tu již selský lid zvěděl o vítězstvích Chmielnického a že bude 
stále troufalejší. Musíme se teď držeti pustých míst a nakukovat do 
vesnic jen málo; je to nebezpečno. Pošli, Bože, knížete vojevodu co 
nejrychleji, zapletli jsme se do takových osidel, že horších těžko si 
vymyslit, na mou duši!“

Bázeň znovu zachvátila Helenu, která toužíc, aby se jí dostalo 
nějakého slova naděje z úst páně Zagłobových, řekla:

„Již nyní důvěřuji, že zachráníš sebe i mne, vzácný pane.“
„Toť se rozumí,“ odpověděl starý šibal, „od toho je hlava, aby 

pamatovala na kůži. A tebe jsem si, panno, zamiloval tak, že budu tě 
ochraňovati jako vlastní dceru. Ale nejhorší je to, abych pravdu děl, 
že sami nevíme, kam prchati, protože ani ta Zolotonoš není právě 
to nejbezpečnější asylum.“

„To vím určitě, že bratři jsou v Zolotonoši.“
„Jsou nebo nejsou, protože mohli odjeti a jistě se do Rozlog nevra-

cejí cestou, kterou jedeme my. Spoléhám spíše na tamější posádku. 
Kdyby aspoň tak půl korouhvičky nebo tak půl regimentíčku bylo 
na zámečku! Však, hleďme, Kahamlik! Máme zatím aspoň rákosí 
po boku. Přepravíme se na druhý břeh a místo abychom se hnali 
tryskem k silnici, poklušeme pěkně proti proudu, abychom zmátli 
stopu. Pravda, budeme k Rozlogám blíž, ale ne mnoho…“

„Budeme blíže ke Brovarkům,“ řekla Helena, „skrze něž se jede 
do Zolotonoše.“

„Tím lépe. Nuže, postůj, panno vzácná!“
Napojili koně. Potom pan Zagłoba, zůstaviv Helenu dobře ukry-

tou v houštinách, odjel vyhledat brod, který našel snadno, poně-
vadž ležel sotva několik desítek kroků od místa, k němuž přijeli. 
Právě tamtudy hnávali oni čabanové koně na druhý břeh řeky, která 
byla ostatně celá dosti mělká, jen břehy měla málo přístupné, totiž 
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zarostlé a bahnité. Přepravivše se tudíž na druhou stranu, dali 
se spěšně proti proudu a jeli bez oddechu až do noci. Cesta byla 
svízelná, poněvadž se do Kahamliku vlévalo množství potoků, jež, 
rozlévajíce se šíře při vtocích, tvořily tu a tam bahniště a močály. 
Bylo nutno přes tu chvíli hledati brody nebo prodírati se houština-
mi, obtížnými pro přechod jezdců. Koně se hrozně unavili a sotva 
nohy za sebou vlekli. Chvílemi bořili se tak, že se Zagłobovi zdálo, že 
již nevybřednou. Konečně se dostali na vysoký, suchý břeh, porostlý 
doubky. Však také byla již hluboká a z míry tmavá noc. Další cesta 
stala se nemožností, protože potmě bylo lze naraziti na rozbředlá 
bahniště a zahynouti, pročež pan Zagłoba se rozhodl, že vyčká rána.

Sňal z koní sedla, připoutal koně jednoho ke druhému a pustil 
na pastvu, pak se dal do sbírání listí, upravil z něho lože, postlal 
čabrakami a přikryv pláštěm, řekl k Heleně:

„Lehni si, panno urozená, a spi, nemáš nic kloudnějšího na práci. 
Rosa ti spláchne očka, tak to bude dobře. Já si také opru hlavu o sed-
lo, necítím již kostí v těle. Ohně nerozděláme, protože by světlo 
přivábilo sem nějaké čabany. Noc je krátká, za svítání vyrazíme 
dále. Spi klidně, panno. Upachtili jsme se jako zajíci, urazivše sice 
cesty nehrubě, ale také jsme za sebou setřeli stopy, že bude nad 
ďábla, kdo nás najde. Dobrou noc, panno!“

„Dobrou noc, pane!“
Štíhlý kozáček poklekl a dlouho se modlil, zvedaje oči ke hvězdám, 

pan Zagłoba pak popadl sedlo na záda a odnesl je poněkud opodál, 
kde si upravil místo ke spaní. Břeh byl dobře zvolen k noclehu, bylť 
vysoký a suchý, tedy bez komárů. Husté dubové listí mohlo tvořiti 
ne zlou ochranu před deštěm.

Helena nemohla dlouho usnouti. Události minulé noci stanuly 
jí pojednou na mysli jako živé, ze tmy se vynořily tváře povraždě-
ných bratří i tety. Zdálo se jí, že jest pohromadě s jejich mrtvolami 
v oné síni zavřena a že do té síně co nevidět vejde Bohun. Viděla 
jeho ubledlý obličej a sobolí černé brvy, bolem stažené, a oči na ni 
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upřené. Zmocnila se jí nevýslovná hrůza. A hle, pojednou v těchto 
tmách, které ji obklopují, spatří opravdu dvé svítících očí.

Měsíc na okamžik vyhlédl z mračen, zbělil hrstkou paprs-
ků doubravu a poskytl fantastických tvarů kmenům i větvím. 
Chřástalové ozvali se po lukách, křepelky ve stepích; občas dolétaly 
jakési podivné, vzdálené hlasy ptáků nebo nočních zvířat. Nablíz-
ku frkali koně, kteří, ukusujíce trávu a poskakujíce připoutáni, 
vzdalovali se spících stále více. Ale všecky ty hlasy Helenu ko-
nejšily, poněvadž zaháněly fantastické přízraky a přenášely ji ve 
skutečnost; říkaly jí, že ta síň, která jí stále tkvěla před očima, i ty 
mrtvoly příbuzných i ten Bohun, bledý, s pomstou v očích, je jen 
přelud smyslů, výron strachu, nic více. Před několika dny by ji myš-
lenka na takovou noc pod širým nebem, v pustině, vyděsila k smrti; 
dnes musila si připomínati, že jest opravdu u Kahamliku, daleko od 
své dívčí komnaty, aby se uklidnila.

Zvučeli jí tedy ke spánku chřástalové i křepelky, míhaly se hvězdy, 
co zatím vánek hýbal větvemi, bzučeli chrousti na dubovém listí – až 
konečně usnula. Ale noci v pustině mají také svá překvapení. Bylo 
již šero, když jí k sluchu z dáli dolétly nějaké děsivé hlasy, nějaký 
praskot, vytí, chroptění, později řičení tak bolestné a pronikavé, že 
jí krev stydla v žilách.

Vyskočila rovnýma nohama, studený pot na ní vyrazil, i byla zdě-
šena, nevědouc, co počíti. Pojednou se jí kmitl v očích Zagłoba, který 
se hnal bez čapky směrem za těmi hlasy, s bambitkami v rukou. Za 
chvíli se ozval jeho hlas: „U-ha! u-ha! siromacha!“ – zahoukl výstřel, 
a vše ztichlo. Heleně se zdálo, že čeká věky; konečně přece zaslechla 
opět Zagłobu níže u břehu.

„Aby vás psi zhltli! Kůži z těla vám sedřít! Aby z vás židé kožiši-
nových límců nadělali!“

Ve hlase Zagłobově znělo opravdové zoufalství.
„Co se stalo, vzácný pane?“ tázala se dívka.
„Koně byli přepadeni vlky.“
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„Ježíši, Kriste, oba?“
„Jeden byl roztrhán, druhý zmrzačen tak, že nedojde ani míle. 

V noci se vzdálili ani ne na tři sta kroků, a už je po nich veta.“
„Co si teď počneme?“
„Co si počneme? Uhladíme si hole a sedneme si na ně. Což já vím, 

co si počneme? Ach, to je mi pěkná brynda! Povídám ti, panno uro-
zená, že se jistě ďábel spikl proti nám – na čemž není nic divného, 
protože ten je jistě Bohunovým přítelem nebo dokonce příbuzným. 
Co si počneme? Vím-li to, ať se proměním v koně, aspoň budeš mít 
na čem jeti, panno. Ať jsem lotr, byl-li jsem někdy tak v úzkých.“

„Půjdeme pěšky…“
„Tobě je hej, panno urozená, ve tvých dvaceti letech, ale mně 

při mé cirkumferenci nikoli, když mám šlapat podle selské módy. 
Ačkoli ani to není správně řečeno, protože si tady lecjaký sedlák 
lehko přijde k herce, a jen psi chodí pěšky. Pěkná brynda, jako že je 
Pán Bůh nade mnou! Věru, sedět už tady nebudeme, půjdeme dál, 
ale kudy se dáme do té Zolotonoše – nevím. Když i koňmo je nepří-
jemno utíkat, pěšky to už je to poslední. Potkalo nás tedy, co nás 
nejhoršího potkat mohlo. Sedla zde musíme nechat, a co budeme 
potřebovat do úst, nésti na vlastním krku.“

„K tomu nesvolím, abys nesl, pane, všecko sám; bude-li třeba, 
ponesu i já.“

Zagłoba byl uchlácholen, vida takovou odhodlanost dívčinu.
„Milá panno,“ řekl, „byl bych leda Turkem nebo pohanem, kdy-

bych k tomu svolil! Nejsou pro náklady tyto bělounké ručičky, 
nejsou pro náklady tato štíhlá zádečka. Však Bůh dá, že už sám to 
nějak spravím, jen odpočívat musím často, protože jsem byl vždy 
zdrželivý v jídle i pití, od čehož se mi nyní krátí dech. Vezmeme 
si čabraky pro spaní a trochu potravin, ostatně už jich nezbude 
přespříliš, se zřetelem k tomu, že dlužno se hned a dobře posilnit.“

Vskutku, dali se do snídaně, při níž se pan Zagłoba snažil, dav 
výhost své vychvalované zdrželivosti, aby se mu dech dloužil. Ko-
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lem poledne přišli ke brodu, jímž patrně občas přejížděli lidé i vozy, 
bylyť po obou březích stopy kol i koňských kopyt.

„Snad je to cesta do Zolotonoše,“ řekla Helena.
„Hm, není koho se optat.“
Sotva to pan Zagłoba dořekl, dolétl z dáli jejich sluchu lidský 

hlas.
„Počkej, panno, skryjme se,“ zašeptal Zagłoba.
Hlas blížil se stále více.
„Vidíš něco, vzácný pane?“ tázala se Helena. 
„Vidím.“
„Kdo se blíží?“
„Děd, slepec s lyrou. Provází jej výrostek. Teď zouvají boty. Pře-

jdou k nám přes řeku.“
Za chvíli prozradilo šplouchání vody, že přecházejí opravdu.
Zagłoba s Helenou vystoupili z úkrytu.
„Sláva Bohu!“ řekl šlechtic nahlas.
„Na viky vikiv,“ odpověděl děd. „Kdo jste?“
„Křesťané. Neboj se, děde, tu máš ortu.“
„Ščob vam svjatyj Mikolaj dav zdorovja i ščastje.“
„Odkud jdete, děde?“
„Z Brovarků.“
„A kam vede ta cesta?“
„Do chutoriv, pane, do sela…“
„A přijde se po ní do Zolotonoše?“
„Snad, pane.“
„Vyšli jste z Brovarků dávno?“
„Včera ráno, pane.“
„A v Rozlogách jste byli?“
„Byli. Ale říká se, že tam ‚lycari‘ prijšli, ščo bitva bula.“
„Kdo to říkal?“
„V Brovarkách se to říkalo. Tam přijel jeden z knížecí čeledi, a až 

strach, co povídal!“
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„A vy jste ho neviděli?“
„Já, pane, nevidím nikoho, jsem slepý.“
„A ten výrostek zde?“
„Ten vidí, ale je zase němý, jen já mu rozumím.“
„Je odtud daleko do Rozlog? My tam právě totiž jdeme.“
„Oj, daleko!“
„Nuže, ty povídáš, že jste byli v Rozlogách?“
„Byli, pane.“
„Tak?“ řekl pan Zagłoba a popadl najednou výrostka za krk.
„Ha, vy lumpové, zloději, pobudové, špehovat chodíte, sedláky 

ke vzpouře přemlouváte! Hej, Fedore, Olešo, Maxime, hrr na ně, do 
naha je svléknout a pověsit nebo utopit! Jen je, buřiče, špehouny! 
Bij, zabij!“

Začal výrostkem cloumati a důkladně jím třásti a křičeti stále 
silněji. Děd se vrhl na kolena, prose za milosrdenství, výrostek vy-
dával pronikavé skřeky, vlastní němým, a Helena hleděla s úžasem 
na to násilnictví.

„Co počínáš, vzácný pane?“ tázala se, nevěříc vlastním očím.
Ale pan Zagłoba láteřil, klel, svolával celé peklo, všecky pohromy, 

neštěstí, nemoci – hrozil všemi způsoby muk i smrti.
Kněžice myslila, že se pomátl na rozumu.
„Prchni,“ volal na ni, „nesluší se, aby ses dívala na to, co se tady 

stane; prchni, pravím.“
Náhle obrátil se k dědovi:
„Šaty dolů, otrapo! Ne-li, roztrhám tě tady na kusy!“
A povaliv výrostka k zemi, počal z něho vlastníma rukama str-

hovati šaty. Vyjevený děd odhodil nejprve lyru, mošnu a plášť.
„Svlékni všecko! Sice tě zabiju!“ láteřil Zagłoba.
Děd začal svlékati košili.
Kněžice, tušíc, co bude následovati, kvapem se vzdálila, aby ne-

vzešlo pohoršení její nevinnosti pohledem na obnažené údy, a za 
ní kvapící spělo ještě Zagłobovo klení.



Děd se vrhl na kolena, prose za milosrdenství…
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Vzdálila se značně, zastavila se, sama nevědouc, co počíti. Nablíz-
ku ležel kmen stromu, vyvráceného vichřicemi, usedla tedy na něj 
a čekala. K jejímu sluchu dolétaly skřeky němého, bědování dědovo 
a řádění páně Zagłobovo.

Konečně zmlklo vše. Bylo slyšeti jen šveholení ptactva a šum listí. 
Za chvíli bylo slyšeti funění a těžkou lidskou chůzi.

Byl to pan Zagłoba.
Na rameni nesl oděv, stržený z děda a pacholete, v rukou dva 

páry bot a lyru. Přiblíživ se, začal pomžikávati svým zdravým okem, 
usmívati se a funěti.

Byl patrně ve znamenité míře.
„Žádný wożny nenakřičí se v tribunále tolik, co jsem se nakřičel 

já,“ řekl. „Až jsem ochraptěl. Ale mám, co jsem chtěl. Pustil jsem je 
nahé na svobodu, jak je matka porodila. Neudělá-li ze mne sultán 
pašu nebo valašského hospodara, pak je nevděčník, neboť já jsem 
rozmnožil řadu tureckých svatých o dva. Ó, ti pobudové! Prosili, 
abych jim nechal aspoň košile! Ale řekl jsem, že musí být dost vděčni, 
že je nechávám naživu. A hleď, panno! Všecko je nové, i pláště i boty 
i košile. To je nějaký pořádek v té říši polské, když se chámové strojí 
do takového přepychu? Ale ti byli pro odpustky v Brovarkách, kde 
nahrabali notně grošáků, koupili si tedy na jarmarce všecko nové. 
Nejeden šlechtic nevyorá v tomhle kraji tolik, co si vyžebrá děd. Od 
této chvíle nechám rytířského řemesla a půjdu obírat na silnicích 
dědy, protože vidím, že eo modo lze rychleji nabýti jmění.“

„Ale k jakému účelu jsi to učinil, vzácný pane?“ tázala se Helena.
„K jakému účelu? Nechápeš toho, panno urozená? Nuže, sečkej 

trochu, hned se ti ten účel jasně projeví, panno.“
To praviv, sebral polovici strženého obleku a vzdálil se za křoví, 

obrůstající břehy. Za nějakou dobu ozvaly se v křoví zvuky lyry 
a pak se objevil… nikoli již pan Zagłoba, nýbrž skutečný „did“ ukra-
jinský, s bělmem na jednom oku, se šedivou bradou. „Did“ přistoupil 
k Heleně, zpívaje chraplavým hlasem:
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„Sokole jasnyj, brate mij ridnyj, 
Ty vysoko litaješ, 
Ty široko vidaješ.“

Kněžice tleskla do dlaní, a po prvé od útěku z Rozlog vyjasnil 
úsměv její sličnou tvář.

„Kdybych nevěděla, že jsi to ty, vzácný pane, nepoznala bych tě 
ani za nic.“

„Nuže?“ řekl pan Zagłoba. „Jistě ani v masopustě nevídala jsi 
lepší maškary, panno. Nakoukl jsem také do Kahamliku, a jestliže 
jsem kdy viděl hezčího děda, ať jsem pověšen na vlastní mošně! Ani 
o písně nebude u mne nouze. Co je ti milejší, panno urozená? O Bo-
huslavově Maruši, o Bondarivně nebo o Sjerpjahově smrti? Dovedu 
všecko. Ať jsem lotr, nevydělám-li si na kousek chleba i mezi těmi 
největšími otrapy.“

„Nyní již rozumím tvému počínání, vzácný pane, proč jsi z těch 
nebožáků šatstvo svlékl! Abychom totiž vykonali cestu bezpečněji 
v přestrojení.“

„Toť se rozumí,“ vece pan Zagłoba. „Co také jiného mohla by ses 
domnívat, panno vzácná? Zde, na Zádněpří, je lid horší než kdekoli 
jinde, a jen ruka knížete zadržuje darebáky před zvůlí; ale teď, až 
zvědí lidé o válce se Záporožím a o vítězstvích Chmielnického, žádná 
moc neudrží jich před rebelií. Viděla jsi, panno, ty čabany, co se 
nám už chtěli vrhnout na kůži? Nebude-li od hetmanů Chmielnicki 
brzy potřen, pak za den, za dva bude celý kraj v ohni – a kterak 
potom já proklouznu s tebou, panno, rotami vzbouřených sedláků? 
A kdybychom jim měli padnouti do rukou, bylo by lépe tobě, panno, 
abys zůstala v rukou Bohunových.“

„Ó, to není možné! Raději smrt!“ přerušila jej kněžice.
„Já zase raději život, protože smrt je ošemetná potvůrka, které 

žádnou zchytralostí neunikneš. Ale tak si myslím, že nám Bůh seslal 
toho děda. Postrašil jsem je, že je kníže s celým vojskem nablízku, 
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zrovna tak jako ty čabany. Prosedí strachem tři dni v rákosí nazí. 
My zatím se nějak v přestrojení do Zolotonoše protlučeme, vyna-
jdeme tvé bratry i pomoc, panno – dobrá; pakli ne, půjdeme dál 
až k hetmanům anebo si počkáme na knížete, a to vše v bezpečí, 
protože se před sedláky a kozáky nemusí dědové pranic bát. Mohli 
bychom projíti skrze tábořící vojska Chmielnického se zdravou 
kůží. Jen jediných Tatarů vitare nám nutno, protože ti by tebe, 
panno, jako mladého pacholíka vzali do otroctví.“

„Nuže, i já se musím přestrojiti?“
„Tak jest, shoď tedy ze sebe kozáčka, panno urozená, a převlec se 

do selského výrostka. Jsi poněkud hezoučká na chamské děcko a já 
na dida, ale nic naplat. Vítr ožehne tvářičku, panno, a mně chozením 
břicho splaskne. Všecku tloušťku ze sebe vypotím. Když mně Valaši 
vypálili oko, myslil jsem si, že mne potkává nehoda přestrašlivá, 
ale teď vidím, že je mi to právě vhod, protože dědneslepec byl by 
podezřelý. Povedeš mne za ruku, panno, a říkej mi Onufrij, takové 
totiž bude mé dědovské jméno. Však teď se převlec co nejrychleji, 
protože je čas na cestu, která, když půjdeme pěšky, se protáhne.“

Pan Zagłoba se vzdálil, a Helena jala se přestrojovati za dědovské 
pachole. Vyšplouchavši se v řece, shodila kozácký kabátec a vzala 
na sebe selský plášť, slaměný klobouk a cestovní mošny. Na štěstí 
byl onen výrostek, oloupený Zagłobou, štíhlý, padlo to tedy na ni 
všecko dobře.

Zagłoba, vrátiv se, pozorně si ji prohlédl a řekl:
„Můj Bože, nejeden rytíř by se s chutí vzdal svého šlechtictví, jen 

kdyby jej provázel takový pacholík, a já už znám jednoho husara, 
který by to jistě udělal. Však s těmi vlasy musíme rozhodně něco 
provést. Viděl jsem ve Stambulu rozkošné pacholíky, ale takového 
jsem neviděl.“

„Dej Bůh, aby mi nebyla ke zlému má spanilost!“ řekla Helena.
Nicméně se usmívala, poněvadž se jejích panenských uší mile 

dotkl údiv páně Zagłobův.
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„Spanilost nikdy nebývá ke zlému, jsem toho prvním dokladem, 
protože, když mi Turci v Galatě vypálili oko, chtěli vypálit i druhé, 
ale zachránila mne žena tamějšího paši, a sice pro kromobyčejnou 
sličnost moji, jejíž zbytky můžeš ještě pozorovati, panno urozená.“

„Řekl jsi však, vzácný pane, že to Valaši ti vypálili oko.“
„Totiž Valaši, ano, ale poturčení a v Galatě u paši sloužící.“
„Vždyť ti nevypálili ani toho jednoho.“
„Jen bělmem se mi potáhlo od žáru. To je všecko jedno. Co chceš 

tedy se svými vrkoči počít, panno?“
„Nu, co? Ustřihneme je.“
„Hm, ustřihneme. Ale čím?“
„Tvou šavlí, vzácný pane.“
„Hlavu utnout šavlí, což o to, ale vlasy, to nevím, věru, quo modo?“
„Víš co, vzácný pane? Sednu si zde k tomu kmeni, přehodím vlasy 

přes něj, ty tneš a utneš. Jen mi neutni hlavy.“
„Toho se neboj, panno urozená. Ustřihoval jsem nejednou knoty 

u svíček, jsa opilý, aniž jsem přistřihl svíčku samu. Neublížím ani 
tobě, panno, ačkoli taková čest se mi prokazuje po prvé.“

Helena se posadila ke kmeni a přehodivši své nesmírně dlouhé 
černé vlasy napříč, zvedla oči k panu Zagłobovi.

„Jsem připravena,“ řekla, „tni, vzácný pane!“
A usmála se naň poněkud smutně, byloť jí líto vlasů, které u hlavy 

nebylo lze sevříti ani do dvou pídí. Ani panu Zagłobovi nebylo nějak 
volno. Obkročil kmen, aby lépe ťal, načež zamumlal:

„Uf! uf! Raději bych byl ranhojičem a kozákům upravoval ose-
ledce. Zdá se mi, že jsem popravčí a že podnikám katovskou práci, 
neboť známo ti, panno urozená, že kati ustřihují čarodějnicím vlasy, 
aby se do nich neschoval ďábel a svojí mocí nepokazil účinku tor-
tury. Ale ty nejsi čarodějnicí, panno, a proto mi ten skutek připadá 
jen ošklivým, a jestliže mi za něj pan Skrzetuski nevykráká za uši, 
vyčtu mu imparitatem. Přisámbohu, ruka se mi třese. Zamhouři 
aspoň oči, panno urozená!“
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„Již!“ řekla Helena.
Pan Zagłoba se vzchopil, jako by se ve třmenech nadzvedl k ráně. 

Ostré železo zasvištělo vzduchem, a hned nato dlouhé, černé prou-
dy svezly se po hladké kůře kmene na zemi.

„Již!“ opáčil teď zase Zagłoba.
Helena čile se vzchopila a hned nato obsypaly krátce přeťaté 

vlasy černou houští její tváře, na které vyrazily ruměnce studu, 
poněvadž za oněch dob bylo pokládáno ustřižení dívčího vrkoče 
za velikou potupu; byla to tedy z její strany veliká oběť, kterou jen 
z nutnosti mohla přinésti.

Dokonce slzy se jí ukázaly v očích, ale pan Zagłoba, nejsa sám 
sebou spokojen, ani jí netěšil.

„Zdá se mi, že jsem se odvážil něčeho nepočestného,“ řekl, 
„a opakuju ti jen, panno urozená, že, je-li pan Skrzetuski řádný 
kavalír, za uši mi za to musí vykrákat. Ale nebylo jinak možná, sice 
by tvůj sexus bylo možno ihned poznati, panno. Aspoň půjdeme teď 
s kuráží. Vyptal jsem se také děda na cestu, přiloživ mu hrot šavle 
na hrdlo. Podle toho, co řekl, spatříme na stepi tři duby, u těch bude 
vlčí úval a podél něho cesta na Demjanovku k Zolotonoši. Řekl, že 
i čumáci jezdívají tou cestou, budeme tedy se moci svézti na voze. 
Těžké to spolu prožíváme chvíle, panno urozená, kterých věčně 
budeme vzpomínat. Však nyní bude nutno rozloučit se i se šavlemi, 
nesluší se zajisté dědovi, ani jeho pacholeti, aby měli u sebe odzna-
ky šlechtické. Zabodnu je pod tenhle kmen; snad Bůh dá, že je zase 
jednou najdu. Mnoho výprav viděla ta šavle a velikého hrdinství 
byla příčinou. Věř mi, panno, že bych byl už regimentářem, nebýti 
invidiae a lidské zloby, která mne podezřívala, že vášnivě mám rád 
horké nápoje. Tak to vždycky chodívá světem. V ničem nenajdeš 
spravedlnosti! Že jsem se jako hlupák nehnal do zkázy a uměl spo-
jovat se statečností i rozvážlivost jako druhý Cunctator, proto řekl 
pan Začvilichovskij první, že jsem strašpytel. Je to dobrý člověk, ale 
zlá huba. Ještě nedávno si mne dobíral, že jsem se bratříčkoval s ko-
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záky, ale kdyby nebylo toho bratříčkování, jistě bys moci Bohunově 
neušla, panno urozená.“

Takto hovoře, pan Zagłoba zabodl šavli pod kmen, přikryl ji bý-
lím a travou, potom si přehodil přes záda mošny a teorban, vzal do 
ruky hůl, ztuženou kamením, mávl s ní jednou, dvakrát, načež řekl:

„Nu, ani to není špatné, dají se tím nějakému psu nebo vlkovi 
zapálit svíčičky v čumidlech a zuby spočítat. Nejhorší ze všeho je, 
že musíme jíti pěšky, ale nic naplat! Pojďme!“

Šli.
Černovlasé pachole napřed, děd za ním. Děd si pobroukával 

a klel, protože bylo mu na cestu pěšky horko, ač stepí vanul vítr. 
Ten vítr ožehoval tváře sličného pacholete a činil je štíhlými. Vbrzku 
stihli úval, na jehož dně proudila bystřina, vlévajíc své přečisté vody 
do Kahamliku. Vedle toho úvalu, opodál řeky, rostly na mohyle 
tři mohutné duby; k nim hned zabočili naši pocestní. Záhy také 
dostihli stop cesty, která se žlutila na stepi květy, vyrostlými na 
dobytčím hnojišti. Cesta byla pusta, ani čumáka na ní, ani vozu, 
ani šedých volů, zvolna kráčejících. Leckde ležely jen dobytčí kosti, 
roznesené vlky a zbělelé na slunci. Pocestní šli stále, odpočívali jen 
ve stinných doubravách. Černovlasé pachole kladlo se ke spaní na 
zeleném drnu, děd bděl. Přecházeli také přes ručeje, a kde nebylo 
brodu, hledali jej, chodíce dlouho po břehu. Občas také přenášel 
děd pachole na rukou, prozrazuje sílu, nápadnou u člověka, který 
chodil již žebrotou. Ale byl to statný děd! Tak se opět vlekli až do 
večera, až konečně usedl pacholík u cesty v dubovém lese i řekl:

„Již sotva dechu popadám, pozbývám sil. Dále nepůjdu. Lehnu 
si zde a zemru.“

Děd byl hrubě znepokojen.
„Ó, ta prokletá pustina!“ řekl. „Ani futoru ani stavení u cesty ani 

živého člověka zde. Ale tady nemůžeme zůstat přes noc. Snáší se již 
večer, za hodinu se setmí – slyš jen, panno urozená!“

Tu děd zmlkl a na chvíli zavládlo hluboké ticho.
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Ale pojednou je přerušil vzdálený, příšerný hlas, který se zdál 
vycházeti z hloubi země, skutečně však vycházel z úvalu, ležícího 
opodál cesty.

„To jsou vlci,“ řekl pan Zagłoba. „Minulé noci měli jsme koně, a ti 
vlci nám je sežrali, teď by se dali do nás samých. Držím sice bam-
bitku pod pláštěm, ale nevím, vystačí-li mi prach na dvě rány, a já 
bych nerad na vlčí veselce posloužil jako marcipán. Slyšíš, panno 
urozená – zase!“

Vytí vskutku ozvalo se opět a zdálo se bližším.
„Vstávej, detyno!“ řekl děd. „Nemůžeš-li jít, ponesu tě. Co platno. 

Vidím, že tě mám příliš rád, ale to jistě proto, že, živ jsa jako člověk 
neženatý, vlastních, pravých potomků zanechati jsem nemohl, 
a mám-li nepravé, jsou to bisurmani, poněvadž jsem se v Turecku 
dlouho zdržoval. Mnou také se končí rod Zagłobů erbu Wczele. Bu-
deš o mne pečovati v mé starobě, panno urozená, ale teď vstávej 
nebo si mi sedni na záda, obkročmo.“

„Mám nohy tak ztrmáceny, že již ani hnouti se nemohu.“
„A honosila ses svojí silou, panno! Ale teď tiše, tiše! Jako že je 

Pánbůh nade mnou, slyším štěkot psů. Tak jest, to jsou psi, nikoli 
vlci. Tedy nedaleko je jistě Demjanovka, o které mi povídal děd. Buď 
Bohu nejvyššímu chvála! Už jsem si myslil, jestli bychom neměli 
rozdělat proti vlkům oheň, protože bychom si byli pěkně zchrupli, 
jsme oba unaveni. Tak jest, jsou to psi. Slyšíš?“

„Pojďme!“ řekla Helena, která pojednou nabyla sil.
Vskutku, sotva vyšli z lesa, ukázaly se na několik honů ohně 

u četných chalup. Zahlédli také tři malé kostelní báně, pokryté 
čerst vými šindely, které ještě svítily v soumraku posledními od-
lesky večerních červánků. Štěkot psů dolétal stále zřetelněji.

„Tak jest, je to Demjanovka, nic jiného to být nemůže,“ řekl pan 
Zagłoba. „Dědové jsou všude rádi viděni, snad se nám poštěstí dostat 
nocleh i večeři, a dobří lidé snad nás potom svezou dále na vozech. 
Počkej, panno urozená, to jest knížecí ves, tedy jistě i podstarosta 



– 288 –

v ní bydlí. Odpočineme si a dovíme se. Kníže dojista je na cestě. 
Snad se nám podaří zachránit se dříve, než tušíš, panno. Ale měj na 
paměti, že jsi němá. Už pletu páté před deváté; uložil jsem ti, abys 
mi říkala Onufrij, a zatím, když jsi němou, nemůžeš mi říkat nijak. 
Já budu mluvit sám za tebe i za sebe, a chvála Bohu, mluvím selsky 
tak dobře jako latinsky. Jen dále, dále! Hle, už jsou první chalupy 
nedaleko. Můj Bože, kdy se už skončí to naše tuláctví! – Kdybychom 
aspoň ohřáté pivo mohli dostat, chválil bych i za to Pána Boha.“

Pan Zagłoba ztichl, a po nějakou dobu kráčeli oba tiše vedle sebe. 
Potom začal mluviti znova:

„Měj na paměti, panno urozená, že jsi němou. Až se tě někdo 
na něco zeptá, hned mu ukaž na mne a udělej: ‚Hum, hum, hum! 
nija, nija!‘ Znamenal jsem, panno, že jsi z míry rozšafná, běží přece 
o naši kůži. Kdybychom náhodou stihli hetmanské nebo knížecí ko-
rouhve, hned se prohlásíme, kdo jsme, zejména, najde-li se zdvořilý 
důstojník, který zná pana Skrzetuského. Pravda, právě ty jsi pod 
ochranou knížecí, nemáš tedy u vojáků čeho se obávat. Ó, jaké pla-
meny šlehají tam v údolíčku? Aha, ková se tam, je tam tedy kovárna! 
Však vidím, že i lidí je tam nemálo; pojďme tam!“

Vskutku, v rozsedlině, tvořící úvalovou předsíňku, stála kovárna, 
z jejíhož komína se chrlily snopy a kotouče zlatých jisker a otevřený-
mi dveřmi a četnými děrami, vyvrtanými do stěn, vyšlehovalo jis-
křivé světlo, zastiňované občas tmavými postavami, přecházejícími 
uvnitř. Venku, před kovárnou, bylo viděti v nočním přítmí rovněž 
něco přes deset postav, stojících v hloučcích. Kladiva v kovárně 
bušila do taktu, až se ozvěna rozléhala dokola, a ten ohlas splýval 
se zpěvy u kovárny, s hlukem hovorů, se štěkotem psů v jedno. Vida 
to vše, pan Zagłoba zamířil rovnou do toho úvalu, dotkl se strun 
lyry a dal se do zpěvu:

„Ej, tam na hori  
Ženci žnut, 
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A popid horoju, 
Popid zelenoju, 
Kozaki idut.“

Tak zpívaje, přiblížil se k zástupu lidí, stojících před kovárnou. 
Rozhlédl se: byli to sedláci, většinou opilí. Skoro všichni drželi 
v rukou tyče. Na některých z nich bylo viděti kosy, nasazené špicí 
vzhůru, a hroty kopí. Kováři v kovárně pracovali právě o výrobě 
těchto hrotů a ohýbání kos.

„Ej, did! did!“ začalo se volat v zástupu.
„Sláva Bohu!“ řekl pan Zagłoba.
„Na viki vikiv.“
„Skažyte, ditki, vže je Demjanivka?“
„Demjanivka. Abo ščo?“
„Řeklo se mi cestou,“ pokračoval děd, „že tu bydlí dobří lidé, 

co děda vlídně přijmou, nasytí, napojí, nocleh dají a hroši dadut. 
Jsem stár, vykonal jsem dalekou cestu, a tady hoch nemůže dále už 
ani na krok. Vodí mne starého, ubožák, je němý, já zase nevidím, 
jsem nešťastný slepec. Bůh vám žehnej, dobří lidé, i svatý Mikuláš 
divotvorce vám žehnej, svatý Onufrij žehnej! V jednom oku mi 
zůstalo trochu světla božího, druhé je tmavé na věky; chodím tak 
s teorbanem, zpívám písně a žiju jako ptáci tím, co padne z rukou 
dobrých lidí.“

„A odkud vy, didu?“
„Oj, zdaleka, zdaleka! Ale dovolte, abychom si odpočinuli, zdá 

se mi, že u kovárny je lavice. Posaď se i ty, chudáčku,“ mluvil 
dále, ukazuje Heleně na lávku. „Jsme až od Ladavy, dobří lidé. Ale 
z domova jsme dávno, dávno už odešli, a teď jdeme z Brovarků od 
odpustků.“

„A co hezkého jste tam slyšeli?“ tázal se starý sedlák s kosou 
v ruce.



… dotkl se strun lyry a dal se do zpěvu…
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„Slyšeli, slyšeli, ale hezké-li věci, nevíme. Spousta lidí se tam 
sešla. O Chmielnickém rozprávěli, že hetmanského syna a jeho ly-
cariv porazil. Slyšeli jsme také, že se na ruském břehu bouří sedláci 
proti pánům.“

Zástup ihned obstoupil Zagłobu, jenž, sedě vedle kněžice, občas 
přejížděl po strunách lyry.

„To vy jste, otče, slyšel, že se bouří?“
„Ovšem. Je nešťastný osud náš, protože je selský!“
„Ale říká se, že bude konec?“
„V Kijevě byl nalezen na oltáři list Kristův, že bude strašná, 

ukrutná vojna a veliké krveprolití na celé Ukrajině.“
Polokruh, obstupující lávku, na níž seděl pan Zagłoba, sevřel se 

ještě úžeji.
„Říkáte, že byl nalezen list?“
„Byl, na mou věru! O vojně, o krveprolití… Ale nemohu už více 

mluviti, zaschlo mi, starému ubožákovi, v hrdle.“
„Tady máte sklenku kořalky, otče, a povězte, co jste slyšel ve svě-

tě. Víme také, že se dědové dostanou všude a všecko znajut. Byli už 
u nás, taj kazaly, ščo na paniv přijde od Chmiela černá hodinka. Nu, 
tak jsme si dali kosy a oštěpy vyrobit, abychom nebyli poslední, ale 
teď nevíme, máme-li už začít nebo čekat na list od Chmiela.“

Zagłoba vyprázdnil sklenku, pomlaskal si, chvíli uvažoval a pak 
řekl:

„A kdo vám říká, že je čas začít?“
„My sami chceme.“
„Začít! Začít!“ ozvaly se četné hlasy. „Koly Zaporožci paniv pobyly, 

začít!“
Kosy a oštěpy zadrnčely v čilých rukou a vydaly příšerný zvuk.
Potom nastala chvíle ticha, jen kladiva v kovárně bušila. Příští 

vrahové vyčkávali, co řekne did. Děd přemýšlel, přemýšlel, až se 
konečně tázal:

„Čí jste vy lidé?“
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„My knížete Jaremy.“
„A koho vy budete ryzaty?“
Sedláci se podívali na sebe.
„Jeho?“ tázal se děd.
„Nezderžymo…“
„Oj, nezderžyte, ditki, nezderžyte. Byl jsem i já v Lubnech a viděl 

knížete na vlastní oči. Je strašný! Když vykřikne, stromy se v lese 
třesou a jak nohou dupne, příkop se udělá. Jeho i korol boits
ja i hetmani poslouchají, všichni se ho bojí. A vojska je u něho víc 
než u chána i sultána. Nezderžyte, ditki, nezderžyte. Ne vy jeho vy-
hledáte, on vyhledá vás. A ještě nevíte, co vím já, že mu všichni Laši 
přijdou na pomoc, a to znáte: ščo Lach, to šabla!“

Ponuré mlčení zavládlo v zástupu; děd přejel rukou opět přes 
teorban a pokračoval, zvednuv tvář k měsíci:

„Jde kníže, jde, a s ním tolik krásných chocholů i praporů, co hvězd 
na nebi a bodláčí na stepi. Letí před ním vítr, a naříká, a znajete, ditki, 
proč naříká? Nad vaším bídným osudem naříká. Letí před ním matka 
smrt s kosou a zvoní, a víte, proč zvoní? Na vaše krky zvoní.“

„Hospody pomyluj!“ ozvaly se tiché, zděšené hlasy.
A zase bylo slyšeti jen bušení kladiv.
„Kdo je zde knížecím komisařem?“ tázal se děd.
„Pan Gdeszyński.“
„A kde je?“
„Utekl.“
„A proč utekl?“
„Slyšel, že pro nás kují oštěpy taj kosy, zalekl se a utekl.“
„Tím hůř, že o vás knížeti donese.“
„Co to, dide, kráčeš jako krkavec!“ řekl starý sedlák. „Vždyť i my 

věříme, že na paniv přichází černá hodinka. Nebude jich ani na 
ruském ani na tatarském břehu, ani pánů ani knížat, jen kozáci, 
lidé svobodní budou – a nebude ani pachtovného ani čepovného 
ani mlýnovného ani převozného, nebude židů, neboť tak to stojí 
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psáno v listě Kristově, o kterém jsi sám povídal. A Chmiel je mocný 
zrovna tak jako kníže. Naj sja poprobujut.“

„Dejž to Bůh!“ řekl did. „Je těžký náš selský osud, ale dříve 
bývávalo jinak.“

„Čí je země? Knížecí. Čí step? Knížecí. Čí les? Čí stáda? Knížecí; 
a dříve býval boží les, boží step; kdo přišel první, vzal si a nikomu 
nebyl povinen. Teraz vsjo paniv i kňažej…“

„Pozemky jsou vaše, ditki,“ řekl děd, „ale jedno vám povím. Víte 
sami, že tady knížatům neodoláte, nuže, co vám povím: Kdo chce 
paniv ryzaty, neostávej tady, dokud Chmiel to s knížetem nezkusí, 
utíkej ke Chmielovi – a to hned, zítra, neboť kníže už je na cestě. 
Přemluví-li ho pan Gdeszyński, aby táhl do Demjanovky, nebude 
vás tu kníže šetřit, ale pobije vás do posledního – proto utíkejte 
k Chmielovi. Čím více vás bude, tím výhodněji bude pro Chmiela! 
Ó, ten má tuhou práci před sebou. Hetmani jsou vpředu a korunních 
vojsk je k nespočtení, a potom je kníže proti hetmanům silnější. 
Leťte, ditky, Chmielovi a Záporožcům na pomoc, ubožáci to nevy-
drží – vždyť za vaši svobodu, za vaše dobro bijí se s pány. Leťte, pak 
se i zachráníte před knížetem i pomůžete Chmielovi.“

„Vže pravdu kaže!“ ozvaly se hlasy v zástupu.
„Správně mluví.“
„Mudryj did.“
„To tys viděl knížete na cestě?“
„Viděl neviděl, ale v Brovarkách jsem slyšel, že se už hnul 

z Lubnů; pálí a vraždí, kde najde jediné kopí; jen země a nebe šetří.“
„Hospody pomyluj!“
„A kde máme Chmiela hledat?“
„Proto jsem k vám, ditki, přišel, abych vám řekl, kde Chmiela 

hledat. Pojďte, děti, do Zolotonoše, pak půjdete do Trechtymirova, 
tam bude Chmiel už na vás čekat, tam se také sejdou lidé ze všech 
vesnic, osad a chutorů, tam i Tatary přijdou, sice vás žádného nene-
chá kníže chodit po zemi, po matce.“
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„A vy, otče, půjdete s námi?“
„Půjdu nepůjdu, vždyť staré nohy půda už nevábí. Ale tělegu 

mi zapřáhněte, taj s vámi pojedu. A před Zolotonoší půjdu napřed 
obhlédnout, není-li tam panských žolnirů. Budou-li, vyhneme se 
jim a potáhneme rovnou na Trechtymirov. Tam je už kozácký kraj. 
A teď mi dejte jíst a pít, jsemť já, stařec, hladov i pacholík můj je 
hladov. Zítra ráno vyrazíme, a já vám cestou zazpívám o panu Potoc-
kém i o knížeti Jaremovi. Oj, strašní to lvi! Veliké bude krveprolití 
na Ukrajině, nebe hrozně rudne i měsíc jako v krvi se ztápí. Proste, 
ditki, o smilování boží, neboť nejednomu z vás už usouzeno chodit 
nedlouho po tom božím světě. Slyšel jsem také, že upíři vstávají 
z mohyl a vyjí.“

Jakýsi děs zachvátil shromážděné sedláky. Začali se bezděky 
ohlížeti a žehnati i šeptati mezi sebou. Konečně vzkřikl jeden z nich:

„Do Zolotonoše!“
„Do Zolotonoše!“ opakovali všichni, jako kdyby právě tam byly 

útočiště i spása.
„Do Trechtymirova!“
„Na pohybel Lachům i pánům!“
Náhle vykročil jakýs mladý kozáček vpřed, zalomcoval kopím 

a vzkřikl:
„Batki, když jdeme zítra do Zolotonoše, pojďme dnes na komi-

sařský statek!“
„Na komisařský statek!“ vykřiklo najednou něco přes deset 

hlasů.
„Zapálit! Statek vyloupit!“
Ale děd, který až dosud měl hlavu svěšenu na prsa, vztyčil ji 

a řekl:
„Ej, ditki, nechoďte na komisařský dvůr, nezapalujte ho, bylo 

by to lycho. Kníže tady snad obchází někde nablízku s vojskem; 
zahlédne záři, přijde a bude lycho. Raději mi dejte jíst a vykažte 
nocleh. Seďte jen zticha, ne hulaty po pasikam.“
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„Pravdu kaže!“ ozvalo se několik hlasů.
„Pravdu kaže a ty Maksim durny.“
„Pojďte ke mně, otče, na chléb i sůl a na kvartičku medoviny a až 

pojíte, půjdete spat na seno do odryny,“ řekl starý sedlák, obraceje 
se k dědovi.

Zagłoba vstal a zatáhl Helenu za rukáv pláště. Kněžice spala.
„Pachole je ztrmáceno, i při kladivech usnulo,“ řekl pan Zagłoba.
A v duchu si pomyslil:
„Ó, sladká nevinnosti, která můžeš spát mezi oštěpy a noži! Jistě 

tebe střehou andělové nebeští a s tebou střehou i mne.“
Vzbudil ji, i zamířili ke vsi, která ležela něco opodál. Noc byla 

klidná, tichá – v patách za nimi nesla se ozvěna bušících kladiv. Sta-
rý sedlák šel napřed, aby ukazoval cestu ve tmách, a pan Zagłoba, 
stavě se, že odříkává modlitby, broukal si jednotvárným hlasem:

„O, Hospody Bože, pomyluj nas hřišnych… Vidíš, panno urozená!… 
Svjataja Prečistaja… Co bychom si počali bez selského přestrojení?… 
Jako vže na zemli i doša ku nebesech… Dostaneme jíst a zítra poje-
deme k Zolotonoši, místo abychom šli pěšky…

Amin, amin, amin… Lze se nadít, že Bohun dorazí až sem po 
našich stopách, protože toho neošálí naše fortele… Amin, amin!… 
Ale bude už pozdě, v Prochorovce přejedeme Dněpr, a tam už je 
hetmanská moc… Djavol blahougodnyku ne strašen… Amin… Zde 
bude za několik dní kraj v ohni, jen co kníže vyrazí za Dněpr… 
Amin… Aby je černá smrt udusila, aby je kat spral!… Slyš jen, panno 
urozená, jak tam u kovárny hulákají! Amin… Těžké na nás přišly 
chvíle, ale ať jsem ťulpas, nevyvedu-li tě z nich, panno, byť bychom 
i do samé Varšavy měli utíkat.“

„A co si tam broukáte, otče?“ tázal se sedlák.
„I nic, modlím se za vaše zdraví. Amin, amin!“
„Ejhle, toť má chalupa!…“
„Sláva Bohu.“
„Na viki vikiv!“



– 296 –

„Zvu vás na chléb a sůl.“
„Bůh zaplať!“
O několik okamžiků později děd se statečně posiloval skopovou, 

hojně ji zalévaje medovinou, a nazítří ráno vydal se na cestu spolu 
s pacholetem pohodlnou tělegou k Zolotonoši, provázen eskortou 
několika desítek jízdných sedláků, ozbrojených kopími i kosami.

Klusali na Kavrajec, Čarnobaj a Kropivnu. Cestou viděli, že již 
všecko vřelo. Sedláci všude zbrojili, kovárny v úvozech pracovaly 
od rána do noci, a jen strašná moc, strašné jméno knížete Jeremiho 
zadržovalo ještě krvavý výbuch.

Zatím za Dněprem rozpoutala se bouře s veškerou zuřivostí. 
Zpráva o korsunské porážce rozlétla se rychlostí blesku po celé 
Rusi, a tak se zvedal, kdo byl živ.



– 297 –

XXI

Bohuna našli Semenové příštího rána po útěku Zagłobově zpola 
zadušeného v županě, do nějž ho pan Zagłoba zaobalil, ale že neměl 
těžkých ran, brzy nabyl vědomí. Rozpomenuv se na vše, co se stalo, 
upadl v zuřivost, řval jako divá zvěř, krvavil si ruce o vlastní zakrvá-
cenou hlavu a nožem bodal do lidí, takže se Semenové neodvažovali 
přistoupiti k němu. Konečně, nemoha se ještě udržeti v sedle, dal 
připevniti mezi dva koně židovskou kolébku a vsednuv do ní, hnal 
se jako šílený směrem k Lubnům, maje za to, že tam uprchlíci 
zamířili. Leže tedy v židovském visutém loži, v peřinách i vlastní 
krvi, řítil se po stepi jako upír, který prchá před ranním rozbřeskem 
k mohyle a za ním pádili věrní Semenové v tom přesvědčení, že se 
ženou za neodvratnou smrtí. Letěli tak až do Vasilovky, ve které 
bylo posádkou jedno sto uherské, knížecí pěchoty. Divoký vatažka, 
jako když se mu život zprotiví, obořil se na ni bez váhání, sám 
vrhl se první do ohně a po několikahodinném boji vyvraždil ji do 
posledního muže až na několik vojáků, kterých ušetřil, aby z nich 
mučením vynutil doznání. Zvěděv od nich, že neprchal tím smě-
rem s dívkou žádný šlechtic, sám nevěděl, co počíti, a bolestí trhal 
ze sebe obvazy. Jíti dále bylo nemožno, protože všude k Lubnům 
stály knížecí pluky, které byly od obyvatel, uprchlých z Vasilovky 
mezi bitvou, jistě již varovány před nájezdem. Uchvátili tedy věrní 
Semenové atamana, zesláblého zuřivostí, a odváděli zpět do Rozlog. 
Vrátivše se, nenašli po statku již ani stopy, protože místní sedláci 
jej vydrancovali a spálili i s knížetem Vasilem, domnívajíce se, že, 
kdyby se knížata nebo kníže Jeremi chtěli mstíti, snadno svalí vinu 
na kozáky a Bohuna. Vyhořela při tom všecka stavení, vykácen 
višňový sad, pobita všecka čeleď, poněvadž se sedláci nelítostně 
mstili za tvrdé řády i útisky, jaké snášeli od Kurcewiczů. Hned za 
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Rozlogami padl Bohunovi do rukou Pleśniewski, který jel od Čigiri-
na se zprávou o porážce žlutovodské. Tázán, kam a s čím jede, upadl, 
protože se podříkával a nedával jasných odpovědí, do podezření 
a mučen pálením, vyzpíval, co viděl, i o porážce i o panu Zagłobovi, 
s nímž se potkal předešlého dne. Rozradostněný vatažka si oddychl. 
Oběsiv Pleśniewského, pustil se dále, jsa již skoro jist, že mu Za-
głoba neujde. Také čabanové dali nové zprávy, ale zato za brodem 
jako když všecky stopy padnou do vody. Děda, oloupeného panem 
Zagłobou, nemohl ataman stihnouti, protože ten se dal již níže, 
po proudu Kahamliku, a ostatně byl tak přestrašen, že se skrýval 
v rákosí jako liška.

Zatím uběhly znovu den i noc, a že stíhání směrem k Vasilovce 
zabralo rovněž dva dny, měl Zagłoba notný kus cesty za sebou. Co 
tudíž bylo činiti?

V této trudné chvíli přispěl Bohunovi radou i pomocí esaul, sta-
rý stepní vlk, zvyklý od mlada pronásledování Tatarů v Divokých 
polích.

„Batku!“ řekl. „Ti dva prchali do Čigirina a moudře jednali, pro-
tože získali času – ale když zvěděli od Pleśniewského o Chmielovi 
a Žlutých Vodách, změnili směr cesty. Sám jsi, batku, viděl, že od-
bočili ze silnice a dali se stranou.“

„Do stepi?“
„Ve stepi bych je, batku, našel, ale oni šli ke Dněpru, aby se dostali 

k hetmanům, zamířili tedy buďto na Čerkask nebo na Zolotonoš 
a Prochorovku… a jestliže zamířili ku Perejaslavi, ač nedumaju, 
najdeme je beztak. Měli bychom se dát, batku, jeden do Čerkaska, 
druhý do Zolotonoše, na čumáckou cestu – a rychle, sice jak se ti 
dva přepraví přes Dněpr, stihnou hetmany nebo je dopadnou Tataři 
Chmielnického.“

„Vydej se do Zolotonoše ty, já se dám do Čerkaska.“
„Dobře, batku.“
„A měj dobrý pozor, je to chytrý lišák.“
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„Oj, také já jsem chytrý, batku!“
Sestavivše takto plán ke stíhání, zatočili se neprodleně jeden 

k Čerkasku, druhý výše, k Zolotonoši. K večeru téhož dne dorazil 
starý esaul Anton do Demjanovky.

Vesnice byla prázdná, zůstaly v ní jen samé ženské, protože 
všichni muži odtáhli za Dněpr, ke Chmielnickému. Vidouce ozbro-
jence a nevědouce, kdo by byli, ženské se schovaly po půdách 
a stodolách. Anton musil dlouho hledati, než vypátral stařenku, 
která se již nebála ničeho, ani Tatarů ne.

„A kde jsou sedláci, matko?“ tázal se Anton.
„Což, já vím!“ odvětila, ukazujíc žluté zuby.
„Jsme kozáci, matko, nebojte se, nejsme od Lachiv.“
„Lachiv?. Ščob ich lycho!“
„Vy nám přejete… že?“
„Vám?“
Stařena se na okamžik zamyslila.
„A vas ščoby bolačka!“
Anton nevěděl, co počíti, když tu pojednou zavrzly dveře jedné 

chalupy, a na dvorek vyšla mladší, hezká žena.
„Ej, molodci, slyšela jsem, ščo vy ne Lachy.“
„Tak jest.“
„A vy od Chmiela?“
„Tak jest.“
„Ne od Lachiv?“
„Ni.“
„A proč jste se ptali po sedlácích?“
„Jen tak jsme se ptali, odešli-li již.“
„Odešli, odešli!“
„Sláva Bohu! A řekni, molodice, neutíkal tudy jeden šlechtic, Lach 

prokletý, s dcerou?“
„Šlechtic? Lach? Ja ne bačila.“
„Nebyl tu nikdo?“
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„Buv did. Přemluvil sedláky, aby se dali ke Chmielovi; odešli do 
Zolotonoše, protože říkal, že sem přijde kníže Jarema.“

„Kam?“
„A tutki. A pak prý potáhne do Zolotonoše, tak říkal did.“
„A did přemluvil sedláky, aby se vzbouřili?“
„A did.“
„A byl sám?“
„Ne. S němým.“
„A jak vypadal?“
„Kdo?“
„Did.“
„Oj, stařec stařičký, na lyru hrál a na paniv naříkal. Ale já ho 

neviděla.“
„A ten že sedláky přemlouval, aby se vzbouřili?“ tázal se Anton 

ještě jednou.
„A ten.“
„Hm, buďte s Bohem, molodice!“
„Jeďte s Bohem!“
Anton se hluboce zamyslil. Kdyby tím dědem byl přestrojený 

Zagłoba, proč by, u čerta, přemlouval sedláky, aby se dali ke 
Chmielnickému? Ostatně, kde by nabral šatstvo? Proč by se zbavil 
koní? Přece prchal koňmo. Ale především, proč by přemlouval sed-
láky, aby se vzbouřili, a varoval před příchodem knížete? Šlechtic by 
nevaroval a především by se sám utekl pod moc knížecí. A táhne-li 
kníže do Zolotonoše, na čemž není pranic divného, nepochybně se 
pomstí za Vasilovku. Zde sebou Anton otřásl, poněvadž se mu nový 
kůl ve vratech zdál podobný smrtícímu kůlu jako vejce vejci.

„Nikoli! Ten děd byl pouhým dědem, nic více. Není, koho bych 
pronásledoval do Zolotonoše, leda bych sám utíkal tím směrem.“

Ale až uteče, co činiti dále? Čekati – kníže by mohl dorazit; jíti 
do Prochorovky a přepravit se za Dněpr – to znamená naraziti na 
hetmany.
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Starému stepnímu vlkovi bylo na širých stepích nějak úzko. Ucítil 
také, že, jsa vlkem, narazil na lišáka v podobě pana Zagłoby.

Pojednou se udeřil do čela.
A k čemu ten „did“ vedl sedláky do Zolotonoše, za kterou byla 

Prochorovka, a za ní, za Dněprem, hetmani a celý korunní tábor?
Anton si umínil, že pojede do Prochorovky, děj se co děj.
Jestliže uslyší, až dostihne břehu, že na druhé straně stojí 

hetmanská vojska, nepřepraví se, půjde jen po proudu řeky a na-
proti Čerkasku spojí se s Bohunem. Ostatně, cestou se mu dostane 
zpráv o Chmielnickém. Antonovi bylo již známo z relace Pleś-
niewského, že Chmielnicki obsadil Čigirin, že Krivonosa poslal již 
proti hetmanům, a sám že měl s Tuhaj-bejem vyraziti hned za ním. 
Proto Anton jako zkušený voják, polohu míst dobře znající, byl jist, 
že bitva byla již rozhodně svedena. Pak ovšem bylo nutno věděti, 
čeho se držeti. Byl-li Chmielnicki poražen, tedy vojska hetmanská 
se rozlila za stíháním po celém Podněpří, a pak odpadá příčina, 
aby pátral po Zagłobovi. Pakli však Chmielnicki zvítězil?… Pravda, 
Anton věřil v to nevalně. Je snazší poraziti hetmanského syna nežli 
hetmana; snazší poraziti předvoj nežli celé vojsko.

„Eh,“ myslil si starý kozák, „náš ataman by lépe učinil, kdyby 
pamatoval na vlastní kůži, ne na dívku. U Čigirina bylo by možno se 
přepraviti přes Dněpr, a odtamtud, dokud čas, prchnouti na Síč. Zde, 
mezi knížetem Jaremou a hetmany, bude mu nyní těžko se usaditi.“

Uvažuje takto, postupoval rychle se svými Semeny směrem 
k Sule, kterou bylo mu přejíti hned za Demjanovkou, chtěl-li se 
dostati do Prochorovky. Dojeli do Mohylné, ležící u samé řeky. Zde 
byl osud Antonovi přízniv, neboť ačkoliv byla Mohylná prázdná 
stejně jako Demjanovka, přece zastihl připravené prámy i převoz-
níky, kteří převáželi sedláky, prchající ke Dněpru. Zádněpří samo ne-
odvažovalo se povstati pod rukou knížecí, ale zato prchali sedláci ze 
všech vesnic, osad i slobod, aby se spojili s Chmielnickým a vstoupili 
pod jeho znaky. Zvěst o vítězství Záporoží u Žlutých Vod proletěla 



– 302 –

celým Zádněpřím jako pták. Divoký lid nemohl klidně poseděti, ač 
právě tam skoro žádných útisků nezakoušel, poněvadž, jakož bylo 
pověděno, kníže, neznající milosrdenství při vzpourách, byl pravým 
otcem klidných usedlíků, a jeho komisaři se báli ubližovati lidu, 
jim svěřenému. Ale ten lid, nedávno změněný z lupičů na rolníky, 
měl v ošklivosti právo, přísnost řádů i pořádek, proto prchal tam, 
kde se zaleskla naděje na divokou svobodu. Ve mnohých vesnicích 
přeběhly ke Chmielnickému i ženské. Z Čabanovky a z Vysokého 
odešlo všecko obyvatelstvo, spálivši za sebou chalupy, aby nebylo 
vraceti se kam. V těch vískách, v nichž zůstalo ještě něco lidu, bylo 
zbrojeno o překot.

Anton začal se hned vyptávati převozníků, nemají-li zpráv ze 
Zádněpří. Zprávy tu byly, ale odporující si, zmatené, nejasné. Říkalo 
se, že se Chmiel bije s hetmany; leč jedni tvrdili, že je poražen, dru-
zí, že zvítězil. Nějaký sedlák, prchající k Demjanovce, vypověděl, 
že hetmani upadli do zajetí. Převozníci měli podezření, že je to 
přestrojený šlechtic, ale neopovažovali se ho zadržeti, poněvadž 
také slyšeli, že knížecí vojska jsou nedaleko. Vskutku, strach všude 
množil počet knížecích vojsk a činil z nich zástupy všudy přítomné, 
ježto nebylo v té chvíli snad ani jediné vísky na celém Zádněpří, ve 
které by se nemluvilo, že kníže je již zcela nablízku. Anton si všiml, 
že považují jeho oddíl všude za předvoj knížete Jaremy.

Ale záhy převozníky uchlácholil a začal se jich dotazovati po 
demjanovských sedlácích.

„Ovšem. Byli tady, převáželi jsme je na druhý břeh,“ řekl převoz-
ník.

„A byl s nimi děd?“
„Byl.“
„A byl s dědem němý, malý pacholík?“
„Na mou věru.“
„Jak vypadal děd?“
„Nestarý, tlustý, oči měl jako ryba, na jednom bělmo.“
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„Toť on!“ zamumlal Anton a tázal se dále: „A pachole?“
„Oj, otče atamane! Kaže prosto cheruvym. Takoho my i ne bačily.“
Zatím připluli ke břehu.
Anton již věděl, čeho se držeti.
„Ej, přivezeme molodici atamanovi,“ bručel sám k sobě.
Pak se obrátil k Semenům: „Na koně!“
Vyrazili jako stádo vyplašených dropů, ač byla cesta obtížná, 

protože kraj byl rozeklán v rokle. Ale vjeli do jedné veliké, na 
jejímž dně, u bystřiny, bylo cosi jako silnice, přírodou vytvořená. 
Rokle sahala až ku Kavrajci, proto letěli několik desítek honů bez 
oddechu, Anton na nejlepším koni napřed. Již bylo viděti široké 
ústí rokle, když pojednou zarazil Anton koně, až mu zadní kopyta 
zaskřípěla o kamení.

„Ščo ce?“
Ústí se pojednou začernalo lidmi i koňmi. Nějaká jízda sjížděla 

do rokle a seřaďovala se po šesti. Bylo jich ke třem stům koní. Anton 
pohlédl, a ač byl starý válečník, zvyklý všelikému nebezpečí, přece 
mu srdce v prsou zatrnulo, a na tváře vyrazila smrtelná bledost.

Poznal dragouny knížete Jeremiho.
Prchnouti – na to bylo příliš pozdě, dělilo sotva dvě stě kroků 

hlouček Antonův od dragounů, a znavení koně Semenů neunikli by 
stihatelům daleko. Ti také, Zhlédnuvše je, vyrazili z místa tryskem. 
Za chvíli obklopili Semeny ze všech stran.

„Jací jste lidé?“ vyhrůžně tázal se velitel.
„Bohunovi!“ řekl Anton, pozoruje, že nutno říci pravdu, ježto 

barva sama prozradí. Ale poznav velitele, jejž vídával v Perejaslavi, 
vzkřikl pojednou s líčenou radostí:

„Pan náměstník Kuszel! Sláva Bohu!“
„Tos ty, Antone?“ řekl velitel oddílu, prohlédnuv si esaula. „Co tu 

děláte? Kde je váš ataman?“
„Kaže, pane, veliký hetman vyslal našeho atamana ku knížeti 

vojevodovi s prosbou o pomoc, ataman tedy se rozjel do Lubnů 
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a nám poručil, abychom se tu toulali po vsích, abychom schytávali 
zběhy.“

Anton lhal, až se mu od úst prášilo, ale doufal, že, když přichází 
dragounská korouhev ze strany Dněpru, nemůže ještě věděti 
o útoku na Rozlogy, ani o bitvě u Vasilovky, aniž o úmyslech Bohu-
nových.

Nicméně pan velitel prohlásil:
„Někdo by řekl, že se chcete tajně přidati k rebelii…“
„Ej, pane veliteli,“ řekl Anton, „kdybychom chtěli ke Chmielovi, 

nebyli bychom zde na této straně Dněpru.“
„Pravda,“ vece Kuszel, „Toť čirá pravda, které ti nemohu popříti. 

Ale ataman nezastane v Lubnech knížete vojevody.“
„Ó, a kde je kníže?“
„Byl v Pryluce. Snad teprve včera odtáhl do Lubnů.“
„To je škoda. Ataman má list pro knížete, ale dovol, milosti, to 

vedeš vojsko ze Zolotonoše?“
„Nikoli. My stáli v Kalenkách a teď jsme dostali rozkaz jako vů-

bec všecko vojsko, abychom se stáhli do Lubnů, odkud vyrazí kníže 
s veškerou mocí. A kam spěcháte vy?“

„Do Prochorovky, sedláci se tam převážejí.“
„Uteklo jich již mnoho?“
„Oj, bahato, bahato!“
„Nu, jeďte s Bohem!“
„Děkujeme ti pokorně, Milosti. Provázej tě Bůh!“
Dragouni se rozestoupili, a Antonova družina projela mezi nimi 

k východu z rokle.
Maje východ za sebou, Anton zastavil, bedlivě naslouchal, a když 

mu dragouni již zmizeli z očí a poslední ohlas za nimi dozněl, obrátil 
se ke svým Semenům, řka:

„Víte-liž, hlupáci, že nebýti mne, ve třech dnech byste v Lubnech 
poscípali, nabodnuti na kůly? Ale teď na kůň, kdybychom z něho 
i poslední dech měli vynutit!“
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A dali se v cval.
„Máme vyhráno!“ myslil si Anton. „Dvojnásob vyhráno! Předně, 

že jsme vyvázli se zdravou kůží, a za druhé, že ti dragouni nejeli ze 
Zolotonoše a že se Zagłoba s nimi minul, neboť kdyby je byl potkal, 
byl by již jakéhokoli stíhání uchráněn.“

A vskutku, byly to chvíle pro pana Zagłobu svrchovaně nepří-
znivé, v nichž mu štěstěna nepřála ani dost málo, že se nesetkal 
s panem Kuszelem a jeho malou korouhví, poněvadž by rázem byl 
zachráněn a všeliké obavy prost.

Zatím byl v Prochorovce jako bleskem omráčen zprávou o kor-
sunské porážce. Již cestou do Zolotonoše, po vesnicích i chutorech, 
kolovaly pověsti o veliké bitvě, dokonce o vítězství Chmielově, ale 
pan Zagłoba jim nedával víry; vědělť ze zkušenosti, že mezi lidem 
každá pověst roste a jen roste do nekonečna a že zejména o kozácké 
přesile rád vypráví si ten lid hotové bajky. Ale v Prochorovce bylo 
již nesnadno pochybovati o tom. Děsná a příšerná pravda dopadala 
na hlavu pádnou ranou. Chmiel triumfoval, korunní vojsko bylo 
potřeno, hetmani v zajetí, celá Ukrajina v ohni.

Pan Zagłoba ztratil v prvním okamžiku hlavu. Jeho postavení 
bylo totiž hrozné. Štěstěna mu nepřála ani na cestě, protože v Zo-
lotonoši nenašel žádné posádky. Ve městě to vřelo proti Lachům, 
a stará pevnůstka byla opuštěna. Nepochyboval ani na okamžik, 
že Bohun po něm slídí a že dříve či později vypátrá jeho stopu. 
Dělal sice šlechtic kličky jako pronásledovaný zajíc, ale znal vý-
borně ohaře, který jej pronásledoval, a věděl, že se ten ohař nedá 
zmýliti ve výpočtu. Měl tedy pan Zagłoba za sebou Bohuna, před 
sebou moře selské vzpoury, řeže, hořící statky, tatarské nájezdy, 
rozzuřené davy.

Prchati za takových okolností byl úkol téměř neproveditelný, 
a zvláště prchati s dívkou, která, ač přestrojena za dědovské pacho-
le, všude poutala k sobě pozornost svojí nevšední krásou.

Věru, bylo proč ztratiti hlavu.
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Ale pan Zagłoba nikdy jí neztrácel nadlouho. Za největšího 
zmatku v mozku viděl jasně jedno či spíše cítil zcela určitě, že se 
bojí stokráte více Bohuna nežli ohně, vody, vzpoury, řeží i samého 
Chmielnického. Při pouhé myšlence, že by mohl padnouti do rukou 
strašného vatažky, naskakovala panu Zagłobovi husí kůže. „Ten by 
mi posvítil!“ opakoval si přes tu chvíli. „A tady přede mnou jest 
moře vzpoury!“

Zbýval jediný způsob záchrany: opustiti Helenu a ponechati ji 
vůli boží, ale toho pan Zagłoba učiniti nechtěl.

„Není možná,“ pravil k ní, „dle všeho jsi mi důkladně udělala, 
panno urozená, a to bude míti za následek, že mne k vůli tobě vy-
valchují na ještěří kůži.“

Ale opustiti jí nechtěl a ani si nepřipouštěl této myšlenky do 
hlavy. Nuže, co měl počíti?

„Ha!“ uvažoval. „Pátrat po knížeti, na to není kdy. Přede mnou 
je moře, nuže, pohroužím se pod hladinu toho moře, aspoň budu 
schován, a dá Bůh, že přepluji až ke druhému břehu.“

I rozhodl se, že se přepraví na pravý břeh dněprský.
Ale v Prochorovce nebylo to snadno. Pan Mikuláš Potocki pobral 

ještě pro Krzeczowského a vypravená s ním vojska všecky dumbasy, 
šuhaleje, prámy, čajky i „pidjizdky“, totiž menší čluny i lodi, počínaje 
od Perejaslavi až k Čigirinu. V Prochorovce byl jen jediný, děravý 
prám. A na ten prám čekalo tisíce lidí, zběhlých z okolního Zádněpří. 
Po celé vísce byly obsazeny všecky chalupy, kryté obory, stodoly, 
chlévy, a drahota byla tam neslýchaná. Pan Zagłoba musil si vskutku 
vydělávati na kousek chleba lyrou a písní. Po celých čtyřiadvacet 
hodin nemohli se dáti převézt, protože se prám dvakráte porou-
chal; musil býti tedy opravován. Noc strávil s Helenou; oba seděli na 
břehu řeky se zástupy opilých sedláků u ohnišť. A noc byla větrná 
a chladná. Kněžice klesala únavou i bolestí, poněvadž selská obuv jí 
působila rány na nohou. Bála se, aby pro nemoc nemusila ulehnou-
ti. Její tvář zchřadla, zbledla, rozkošné oči pohasly, přes tu chvíli ji 
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trýznila obava, že může býti v přestrojení poznána, nebo že znena-
dání přikvačí Bohunovi stihatelé. Téže noci dostalo se jejím očím 
děsné podívané. Sedláci přivedli od ústí Rosy několik šlechticů, kteří 
se chtěli utéci před tatarskou zátopou na panství Wiśniowieckého, 
a ukrutně je na břehu povraždili. Provrtány jim oči nebozezy, hlavy 
rozdrceny mezi kamením. Kromě toho bylo v Prochorovce dvé židů 
s rodinami. Ty vrhla rozzuřená chátra do Dněpru, a když nechtěli 
klesnouti hned ke dnu, potápěni oni, židovky i děti židovské pomocí 
dlouhých tyčí. Bylo to provázeno řevem a chlastem. Podnapilí mo-
lodci škádlili se s podnapilými molodicemi. Děsný chechtot zněl na 
ztemnělých březích dněprských příšerně! Vítr rozmetával ohniště; 
rudé oharky i jiskry, uchváceny vichřicí, odlétaly, aby dohořely na 
vlnách. Chvílemi se strhoval poplach. Čas od času nějaký zpitý, 
chraplavý hlas volal ve tmách: „Ludy, spasajtes, Jarema ide!!“ A dav 
slepě se vrhal ku břehu, šlapal po sobě, srážel se do vody. Jednou 
div nepošlapali Zagłoby i kněžice. Byla to pekelná noc, i zdálo se, že 
není jí konce. Zagłoba vyžebral kvartu vodky, pil sám a nutil kněži-
ci, aby pila i ona, sice že by padla do mdlob nebo zachvácena byla 
horečkou. Konečně se začala dněprská vlna probělávati a prosvítati. 
Rozednívalo se. Vyvstával chmurný, posupný, bledý den. Zagłoba 
chtěl se přepraviti na druhou stranu co nejrychleji. Na štěstí byl již 
prám opraven. Ale došlo před ním k děsné tlačenici.

„Ustupte dědovi, ustupte dědovi!“ křičel Zagłoba, drže před 
sebou Helenu mezi napřaženýma rukama a chráně ji před tlakem. 
„Ustupte dědovi! Jdu ke Chmielnickému a ke Krivonosovi! Ustupte 
dědovi, dobří lidé, hodní molodci! Aby vás černá smrt zadávila, vás 
i děti vaše! Nevidím dobře, spadnu do vody, utopíte mi pachole. 
Stranou, ditki! Aby vám mrtvice zachvátila všecky údy, abyste pošli, 
poscípali na kůlech!“

Takto láteře, kleje, prose a rozrážeje dav svými pádnými lokty, 
vestrčil na prám napřed Helenu a pak, protlačiv se sám, začal hned 
láteřiti nanovo:
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„Už je vás tady dost!… Co se tak cpete?… Prám se potopí, nacpe-li 
se vás sem tolik. Dost, už, dost!… Dojde i na vás a ne-li, co na tom 
záleží!“

„Dost, dost!“ volali ti, kteří se dostali na prám. „Odrazte, odrazte!“
Vesla se napjala, prám se začal vzdalovati od břehu. Bystrá vlna 

vbrzku jej zanesla po proudu řeky směrem k Domontovu.
Měli již polovinu šířky řečiště za sebou, když tu na procho-

rovském břehu bylo slyšeti křik, volání. Hrozný zmatek zavládl 
v davech, které zůstaly za vodou; jedni utíkali k Domontovu jako 
šílení, druzí skákali do vody, jiní křičeli, rozhazovali rukama nebo 
se vrhali k zemi.

„Co to? Co se stalo?“ tázali se na prámu.
„Jarema!“ vzkřikl jeden hlas.
„Jarema! Jarema! Utecme!“ volali jiní.
Vesla začala horečně narážeti o vodu, prám letěl po vlnách jako 

kozácká čajka.
V témž okamžiku ukázali se na prochorovském břehu nějací 

jezdci.
„Jaremovo vojsko!“ voláno na prámu.
Jezdci pojížděli po břehu, točili se, vyptávali se lidí na něco – 

konečně začali křičeti na plující: „Stát! stát!“
Zagłoba pohlédl, a studený pot zalil jej od paty až k hlavě: poznal 

Bohunovy kozáky.
Vskutku, byl to Anton se svými Semeny.
Ale jak bylo již řečeno, pan Zagłoba nikdy neztrácel hlavy na-

dlouho; zastínil si oči rukou jako člověk, který špatně vidí, nějakou 
dobu pilně pozoroval, až konečně začal křičeti, jako by jej na nože 
bral:

„Ditki! To jsou kozáci Wiśniowieckého! Ó, pro Boha a Svatou 
Přečistou! Rychleji ku břehu! Oželíme už ty, co zůstali, a prám roz-
bijeme, sice pohybel nám všem!!“

„Rychleji, rychleji, rozbíti prám!“ volali ostatní.
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Strhl se povyk, uprostřed něhož nebylo slyšeti volání ze strany 
Prochorovky. V té chvíli zaskřípěl prám o pobřežní štěrk. Sedláci 
začali vyskakovati, ale jedněm se ještě nepodařilo vystoupiti, zatím 
co druzí začali již stěny prámu odtrhovat, bušiti do dna sekerami. 
Prkna a štěpiny začaly odletovati do vzduchu. Vztekle byla uváděna 
ve zkázu nešťastná loď, rvána na kusy i třísky; zděšení dodávalo 
ničitelům síly.

Po tu dobu pan Zagłoba křičel:
„Mlat, tluc, trhej, zapal!… Zachraň se! Jarema jde! Jarema jde!“
Takto hulákaje, spočinul svým zdravým okem na Heleně a začal 

jím významně pomžikávati.
Zatím vzmáhal se z druhého břehu křik při pohledu na ničenou 

loď, ale že to bylo příliš daleko, nebylo lze rozuměti, co se křičí. 
Mávání rukama podobalo se hrozbám a jen pobádalo k většímu 
spěchu při ničení.

Za chvíli loď zmizela, ale pojednou vydral se opět ze všech prsou 
výkřik hrůzy a zděšení:

„Skačut v vodu! Plynut k nam!!“ řvali sedláci.
Vskutku, napřed jeden jezdec a za ním ostatní, dohromady něko-

lik desítek, vehnali koně do vody a pustili se napříč ke druhému 
břehu. Byl to čin odvahy skoro šílené, poněvadž z jara rozvodněná 
vlna proudila prudčeji než jindy, tvoříc tu a tam četné víry a zákruty. 
Strženi proudem řeky, koně nemohli plouti rovně, vlna začínala je 
unášeti s neobyčejnou rychlostí.

„Nedoplují!“ křičeli sedláci.
„Utonou!“
„Sláva Bohu! Ó! ó! Jeden kůň se už potopil!“
„Na pohybel jim!“
Koně přepluli třetinu řeky, ale voda je unášela po proudu stále 

prudčeji. Dle všeho začínali pozbývati sil, potápěli se proto zvolna 
stále hlouběji. Za chvíli byli molodci, na nich sedící, ve vodě až po 
pás. Uběhl nějaký čas. Přichvátali sedláci ze Šelepuchy zhlédnout, co 
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se děje: již jen koňské hlavy vyčnívaly nad vlnou, kdežto molodcům 
dosahovala voda až po prsa. Ale již také přepluli půl řeky. Náhle 
zmizela pod vodou jedna hlava a jeden moloděc, za ním druhý, třetí, 
čtvrtý a pátý… počet plujících se tenčil stále více. Po obou stranách 
řeky zavládlo v davu příšerné ticho, ale všichni běželi po proudu, 
aby viděli, jak to dopadne. Již uraženy dvě třetiny řeky, počet plu-
jících ztenčil se ještě více, ale bylo již slyšeti těžké chroptění koní 
i povzbuzující hlasy molodců; již bylo patrno, že někteří doplují.

Pojednou ozval se uprostřed ticha Zagłobův hlas:
„Hej, ditki, piščele ven na pohybel knížecím lidem!“
Vyšlehly dýmy, třeskly výstřely. Na řece ozval se zoufalý křik, 

a za chvíli koně, molodci, vše zmizelo. Řeka byla prázdna, jen kdesi 
dále, ve vírech vln, začernalo se občas koňské břicho, občas mihla 
se rudá čapka molodcova.

Zagłoba hleděl na Helenu a mhoural okem…
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XXII

Kníže vojevoda ruský, nežli se potkal s panem Skrzetuským, se-
dícím na sutinách Rozlog, věděl již o porážce korsunské, protože 
jej o ní zpravil v Sahotyně pan Polanowski, knížecí druh husarský. 
Před tím prodlel kníže v Pryluce a odtamtud vyslal pana Bo-
huslava Maszkiewicze s listem k hetmanům, dotazuje se, kde by 
mu uložili, aby se postavil s veškerým vojskem. Ježto však po panu 
Maszkiewiczovi s odpovědí hetmanů dlouho nebylo vidu, vydal se 
kníže k Perejaslavi, rozesílaje na všecky strany výzvědné oddíly, 
jakož i rozkazy, aby se pluky, které po Zádněpří byly ještě tu a tam 
rozptýleny, stáhly do Lubnů co nejrychleji.

Ale došly zprávy, že se několik kozáckých korouhví, stojících 
po polankách na pomezí proti Tatarsku, rozpadlo nebo dokonce 
přešlo ke vzpouře. A tak viděl kníže své síly pojednou ztenčeny, 
což jej nemálo soužilo, kdyžtě se nenadál, že by lidé, které tolikráte 
vedl k vítězství, mohli jej vůbec někdy opustiti. Nicméně, setkav se 
s panem Polanowským a obdržev zprávy o neslýchané porážce, za-
tajil ji před vojskem a táhl dále ke Dněpru, chtěje jíti nazdařbůh, do 
středu bouře i vzpoury, buďto pomstít porážku, neslavné činy vojsk 
zahladiti nebo sám prolít krev. Soudil při tom, že se při porážce 
něco a snad i valně vojska korunního jistě zachránilo. Kdyby ti ze-
sílili jeho šestitisícovou divizi, mohl by se změřiti se Chmielnickým 
s nadějí na vítězství.

Stanuv tedy v Perejaslavi, uložil malému panu Wołodyjowskému 
i panu Kuszelovi, aby rozeslali své dragouny na všecky strany, do 
Čerkaska, do Mantova, Šekjerné, Bučače, Stajků, Trechtymirova, 
Ržiščova, aby sehnali všeliké lodi i prámy, jaké by se v okolí nalezly. 
Potom se mělo vojsko přepraviti z levého břehu do Ržiščova.
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Vyslané oddíly zvěděly od zběhů, s nimiž se tu i tam setkávaly, 
o porážce, ale ve všech oněch místech nenašli lodi ani jediné, pro-
tože, jak již bylo vzpomenuto, polovici jich dávno pobral veliký 
hetman korunní pro Krzeczowského a Barabaše, zbytek pak selský 
lid, vzbouřený na pravém břehu, zničil ze strachu před knížetem. 
Nicméně dostal se pan Wołodyjowski s desíti muži na pravý břeh, 
poručiv sestaviti co nejrychleji vory z kmenů. Tam zjímal několik 
kozáků, jež předvedl knížeti. Od nich zvěděl kníže o příšerných 
rozměrech vzpoury a strašlivém ovoci, jaké již přinesla korsunská 
porážka. Celá Ukrajina povstala jako jeden muž. Vzpoura se šířila 
jako povodeň, která proudíc rovinou, zabírá ve mžiku prostranství 
stále větší a větší. Šlechta se bránila na zámcích i zámečcích. Ale 
mnohé z nich byly již dobyty.

Síly Chmielnického rostly každým okamžikem. Zjímaní kozáci 
odhadovali číslici jeho vojsk na dvě stě tisíc lidí, a ty síly mohly se 
v několika dnech snadno zdvojnásobiti. Proto stál po bitvě ještě 
v Korsunu a při tom, používaje chvíle klidu, pořádal své nesčetné 
zástupy. Selský lid rozdělil na pluky, ustanovil plukovníky z ata-
manů a nejzkušenějších esaulů záporožských – vypravoval před-
voje nebo celé divize, aby dobývaly blízkých zámků. Uváživ to vše, 
kníže Jeremi viděl, že jednak při nedostatku lodí, jejichž opatření 
pro 6000 mužů vojska zabralo by několik týdnů času, jednak při 
nepřítelově síle, zmohutnělé nad všelikou míru, není prostředku, 
jak se přepraviti přes Dněpr z území, v němž se nyní ocitl. Na vá-
lečné radě byli pan Polanowski, plukovník Baranowski, „strážce“ 
pan Alexander Zamoyski, pan Wołodyjowski i Wurcel toho mínění, 
že by se mělo vyraziti na sever k Černigovu, který ležel za hustými 
lesy, odtamtud jíti na Lubeč a tam teprve přepraviti se ku Brahinu. 
Byla to cesta dlouhá a nebezpečná, protože za černigovskými lesy 
ležely směrem k Brahinu obrovské bažiny, přes něž ani pěchotě 
nebylo snadno se přepraviti, což teprve těžké jízdě, vozům a dělo-
střelectvu. Knížeti však byla po chuti ta rada, toužil jen, aby se před 
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tou dlouhou a, jak tušil, také nenávratnou cestou ukázal tu a tam na 
Zádněpří ještě jednou, aby výbuchu z počátku zabránil, šlechtu pod 
svá křídla shromáždil, hrůzou prochvěl a památku na onu hrůzu 
mezi lidem zůstavil, která za jeho nepřítomnosti měla samojediná 
býti strážcem kraje a ochráncem všech, kdo s vojskem nemohli táh-
nouti. Mimo to byly kněžna Griselda, panny Zbaražské, fraucimor, 
celý dvůr a některé regimenty, zejména pěší, ještě v Lubnech, roz-
hodl se tedy kníže, že si zajde do Lubnů, aby se naposledy rozloučil.

Vojska vyrazila téhož dne, v čele jich pan Wołodyjowski se svý-
mi dragouny, kteří, ač všichni bez výjimky Rusíni, přece sevřeni 
v pouta kázně a přeměněni v řádného vojáka, skoro všecky ostatní 
korouhve předčili věrností. Kraj byl ještě kliden. Místy tvořily se 
již shluky chátry, drancujíce dvory stejně jako sedláky. Těch bylo 
cestou valně pobito a na kůly nabodáno. Ale sedláci nepovstávali 
nikde. Mysli vřely, v selských očích i duších hořel oheň, zbrojeno 
potichu, lidé prchali za Dněpr. Nicméně převládal ještě strach nad 
lačností po krvi a vraždě. Pouze to mohlo býti pokládáno za zlou 
věštbu do budoucna, že dokonce i v těch vískách, v nichž se sedláci 
dosud nerozběhli za Chmielem, prchali, jakmile se blížila vojska 
knížecí, jako z obavy, že jim strašlivý kníže vyčte, co bylo utajeno 
ve svědomí, a předem ztrestá. Však on také trestal tam, kde nalezl 
sebe menší příznak osnující se vzpoury, a poněvadž byl povahy 
nezkrotné i v odměňování i trestání, trestal bez ohledu a slitování. 
Bylo lze říci, že se po obou stranách Dněpru vznášeli tenkráte dva 
upíři – jeden nad šlechtou – Chmielnicki, druhý nad vzbouřeným 
lidem – kníže Jeremi. Lidé si mezi sebou šeptali, že, až se ti dva 
střetnou, snad slunce se zatmí a vody ve všech řekách zrudnou. 
Ale střetnutí nebylo blízké, poněvadž se onen Chmielnicki, vítěz 
u Žlutých Vod, vítěz u Korsunu, onen Chmielnicki, který korunní 
vojsko zdrtil na padrť, hetmany vzal do zajetí a nyní stál v čele 
několika statisíců válečníků, prostě bál toho pána z Lubnů, který jej 
chtěl vyhledati za Dněprem. Knížecí vojska přešla právě Sleporod, 



– 314 –

kníže sám pak zastavil se ve Filipově k odpočinku, když mu bylo 
oznámeno, že přibyli poslové Chmielnického s listem a že prosí, 
aby byli vyslyšeni. Kníže jim poručil, aby se dostavili okamžitě. 
Vstoupilo tedy šestero Záporožců do podstarostenského dvorku, 
v němž dlel kníže, a sice vstoupilo dosti zpupně, zejména nejstar-
ší z nich, ataman Sucharuka, pamětliv korsunské pohromy a své 
čerst vé plukovnické hodnosti. Ale sotva pohlédli knížeti do obličeje, 
zmocnil se jich pojednou strach tak veliký, že, padnuvše k nohám, 
neodvažovali se pronésti slova.

Kníže, sedě obklopen nejpřednějším rytířstvem, poručil jim, aby 
vstali, a tázal se, s čím přišli.

„S listem od hetmana,“ odvětil Sucharuka.
Nato utkvěl kníže očima na kozákovi i řekl klidně, ač s důrazem 

na každém slově:
„Od lotra, padoucha a loupežníka, ne od hetmana!“
Záporožci zbledli či spíše zesinali a svěsivše hlavy na prsa, mlčky 

stáli u dveří.
Zatím kníže poručil panu Maszkiewiczovi, aby list převzal a pře-

četl.
List byl pokorný. Ve Chmielnickém, ač již po Korsunu, zvítězil 

lišák nade lvem, had nad orlem; byltě pamětliv toho, že píše Wiś-
nowieckému.10 Snad se lísal, aby jej uchlácholil a pak tím snadněji 
se zakousl, ale lísal se. Psal, že to, co se stalo, stalo se vinou Cza-
plińského; a že stihla vrtkavost štěstěny také hetmany, to že nikoli 
jeho, nikoli Chmielnického vinou, nýbrž jejich zlého nakládání 
a útisků, jaké kozáci snášejí na Ukrajině. Prosí však knížete, aby 
se pro to nehoršil a odpustiti mu to ráčil, za což zůstane vždy po-

10  Samujil Veličko. Chmielnicki psal knížeti: „Že by tedi o toje, ščo sja z het-
ma nami koronnemi stalo, on, kňaz Višněvěckij, ne uražalsja i gněva svojeho 
k nemu, Chmelnickomu, prostyraty ne izvolil“. (Překlad: „Aby tudíž pro to, co 
se stalo s hetmany korunními, on, kníže W., se nehoršil a hněvu svému k němu, 
Ch., místa dáti neráčil.“)
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volným a pokorným služebníkem knížecím; aby pak zajistil poslům 
svým milost knížecí a uchránil jich krutosti hněvu knížecího, činí 
známo, že druha husarského, pana Skrzetuského, jenž na Síči byl 
jat, propouští na svobodu zdravého.

Zde následovaly stížnosti na pýchu pana Skrzetuského, že listů 
od Chmielnického pro knížete přijmouti nechtěl, čímž jeho dů-
stojenství hetmanské i celého vojska záporožského hrubě vydal ve 
psí. A právě této pýše i pohrdě, s jakými se kozáci u Lachů stále 
setkávali, připisoval Chmielnicki vše, co se stalo, počínaje Žlutými 
Vodami až ke Korsunu. V závěru končil se list ujišťováním soucitu 
s říší polskou i věrnosti k ní, jakož i oddaností k pokorným službám 
podle vůle knížecí.

Naslouchajíce listu tomu, poslové sami byli v údivu, nevěděli 
totiž dříve, co v listě onom obsaženo, i domnívali se, že jsou to 
spíše urážky a hrdá vyzývavost nežli prosby. Bylo jim pouze jasno, 
že Chmielnicki nechtěl dávati vše v sázku proti tak proslavenému 
vůdci a místo aby se na něho vrhl veškerou mocí, otálel, předstíral 
pokoru; čekal nepochybně, že se knížecí síly pochody a potyčkami 
s jednotlivými vatahami rozdrobí, zkrátka: bál se dle všeho knížete. 
Poslové proto zpokorněli ještě více a mezi předčítáním listu pilně 
četli očima ve tváři knížecí, nevyčtou-li snad v ní své smrti. A ačkoli 
byli připraveni na ni, jdouce s posláním, přece jen je nyní jímal 
strach. A kníže poslouchal klidně, jen chvílemi víčka na oči věšel, 
jako by chtěl zadržeti ztajené v nich blesky, i bylo zřejmo jako na 
dlani, že drží strašlivý hněv na uzdě. Když list byl dotčen, neozval 
se k poslům jediným slovem, jen poručil Wołodyjowskému, aby je 
odvedl a choval pod stráží, sám pak, obrátiv se k plukovníkům, ozval 
se v tato slova:

„Veliká jest zchytralost tohoto nepřítele, ježto buďmne listem tím 
chce uspati, aby se pak na uspaného vrhl, nebo potáhne hlouběji 
do říše polské, tam dohodu zjedná, odpuštění od povolných stavů 
i krále dosáhne, a tehdy bude se cítiti bezpečen, ježto, kdybych 



– 316 –

s ním déle válčiti chtěl, nikoli on již, nýbrž já jednal bych proti vůli 
říše polské a za rebela byl bych jmín.“

Wurcel až se za hlavu popadal.
„Ó, vulpes astuta!“
„Nuže, co radíte činiti, pánové urození?“ řekl kníže. „Mluvte smě-

le, potom oznámím vám svou vůli já.“
Starý Začvilichovskij, který, opustiv Čigirin již odedávna, byl se 

spojil s knížetem, řekl:
„Staniž se podle vůle Tvé Milosti knížecí, ale smím-li raditi, 

tedy povím: že obvyklým bystrozrakem svým vystihl jsi intence 
Chmielnického, jasný kníže, poněvadž ony jsou takové a ne jinaké; 
měl bych tudíž za to, že netřeba listu jeho v ničem dbáti, nýbrž 
paní kněžnu předem zabezpečiti, za Dněpr jíti a válku započíti dří-
ve, než Chmielnicki nějaké vyjednávání zahájí; hana zajisté by to 
byla i dishonor pro říši polskou, kdyby se taková insulta beztrestně 
promíjeti měla. Ostatně (zde se obrátil k plukovníkům) očekávám 
vaše mínění, pánové urození, nepokládaje svého za neomylné.“

Strážce táborový, pan Alexander Zamoyski, udeřil o šavli.
„Urozený pane korouhevní, z tebe senectus mluví i sapientia. 

Dlužno hydře té hlavu utrhnouti, dokud nevzroste a nás samých 
nepozře.“

„Amen!“ řekl kněz Muchowiecki.
Ostatní plukovníci, místo aby mluvili, začali po příkladu páně 

strážcově řinčeti šavlemi a supěti i zuby skřípěti, pan Wurcel pak 
jal se hovořiti takto:

„Jasný kníže! Kontemptem zajisté jest jménu knížecí Milosti 
Tvé, že se onen lotr opovážil psáti tobě, neboť košový ataman nosí 
v sobě preeminenci, od říše polské stvrzenou i uznanou, čehož 
i kureňoví jako roušky užívati mohou. Ale toť hetman-samozvanec, 
který nejinak než za zbojníka jmín býti může, což i pan Skrzetuski 
znamenitě postřehl, nechtěje přijmouti jeho listů pro Tvoji knížecí 
Milost.“
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„Tak i já se domnívám,“ řekl kníže, „a poněvadž na něj samého 
sáhnouti nemohu, ztrestán bude v osobách poslů svých.“

To praviv, obrátil se ke plukovníkovi tatarské dvorní korouhve:
„Vzácný pane Wierszule, rozkaž svým Tatarům, aby těm kozákům 

hlavy srazili, pro náčelníka kůl přiostřili a nemeškajíce, jej nabodli.“
Wierszul sklonil svou jako plamen ryšavou hlavu a odešel, kněz 

Muchowiecki pak, jenž zpravidla knížete mírnil, sepjal ruce jako 
k modlitbě a do očí mu prosebně hleděl, snaže se vyprositi milost.

„Vím, kněže, oč ti běží,“ řekl vojevoda, „však není možná. Jeť toho 
třeba i pro ukrutnosti, jichž se ti tam za Dněprem dopouštějí, i pro 
důstojnost naši i pro blaho říše polské. Je nutno jasně ukázati, že 
je někdo, jenž se toho vatažky ještě neleká a jako se zbojníkem na-
kládá s ním, který, ač pokorně píše, přece drze jedná a na Ukrajině 
jako údělný kníže si počíná, a takovou zkázu na říši polskou přivádí, 
jakou dávno již nebyla stižena.“

„Jasný kníže, on pana Skrzetuského, jak píše, poslal zpět,“ řekl 
kněz nesměle.

„Děkuji ti v jeho jméně, že jej na roveň stavíš vrahům.“ Zde svraštil 
kníže obočí. „Konečně, dosti o tom. Vidím,“ pokračoval, obraceje se 
ke plukovníkům, „že všichni, vzácní pánové, dáváte suffragia svá 
pro válku; taková jest i vůle má. Nuže, vzhůru na Černigov, cestou 
přibereme k sobě šlechtu a u Brahina se přepravíme, načež bude 
nutno pochodem se dáti k jihu. Nyní do Lubnů!“

„Bůh nám pomozi!“ řekli plukovníci.
V tom okamžiku se otevřely dveře, a v nich se objevil Roztwo-

rowski, náměstník valašské korouhve, vyslaný přede dvěma dny se 
třemi sty jezdci jako výzvědný oddíl.

„Jasný kníže!“ zvolal, „rebelie se šíří! Rozlogy jsou spáleny, ko-
rouhevní vojsko ve Vasilovce úplně porubáno.“

„Jakže? Co? Kde?“ tázáno se odevšad.
Ale kníže kynul rukou, aby bylo ticho, a sám se tázal:
„Kdo to učinil? Drancovníci nebo vojsko nějaké?“
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„Říká se, že Bohun.“
„Bohun?“
„Tak jest.“
„Kdy se to stalo?“
„Před třemi dny.“
„Šel jsi po stopách, vzácný pane? Dostihl jsi je, zjímal zajatce?“
„Šel jsem po stopách, dostihnouti jsem nemohl, ježto po třech 

dnech bylo již pozdě. Zprávy nasbíral jsem cestou: prchali zpět 
k Čigirinu, pak se rozdělili. Polovina dala se k Čerkasku, polovina 
k Zolotonoši a Prochorovce.“

Nato pan Kuszel:
„Pak tedy jsem se setkal s oddílem, který táhl ku Prochorovce, 

o čemž jsem tebe, knížecí milosti, zpravil. Prohlásili se posly Bohu-
novými, aby překazili přebíhání selského lidu za Dněpr, proto jsem 
je volně propustil.“

„Vyvedl jsi hloupý kousek, vzácný pane, ale nedávám ti viny. 
Těžko nemýliti se tu, když za každým krokem zrada číhá a půda 
pod nohama pálí,“ řekl kníže.

Pojednou popadl se za hlavu.
„Všemohoucí Bože!“ zvolal. „Vzpomínám si, co mi říkal Skrzetuski, 

že Bohun léčky strojil nevinnosti Kurcewiczovny. Nyní rozumím, 
proč jsou Rozlogy spáleny. Dívka musí býti vyrvána ze zajetí. Hola, 
Wołodyjowski! Sem ke mně! Vezmeš, urozený pane, pět set jezdců 
a vyrazíš k Čerkasku ještě jednou; Bychowiec ať vytáhne s pěti sty 
Valachy přes Zolotonoš do Prochorovky. Nešetřte koní; kdo mi děv-
če osvobodí, dostane Jeremijovku na doživotí. Kupředu! Kupředu!“

A nato ke plukovníkům:
„A my, vzácní pánové, přes Rozlogy do Lubnů!“
Tu se plukovníci vyhrnuli z podstarostenského dvorku a skočili 

ke svým korouhvím. Rukodajní se rozběhli, aby vsedli na koně; také 
knížeti přiveden kaštaňák, jehož zpravidla užíval na pochodech. 
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Za chvíli hnuly se korouhve vpřed a natáhly se dlouhým, pestrým, 
třpytným hadem po filipovské cestě.

Vedle kolovrotu bilo vojákům do očí krvavé divadlo. Na plotě 
ve křoví bylo viděti pět uťatých kozáckých hlav, které se dívaly na 
přecházející vojska mrtvými bělmy otevřených očí, a opodál, již za 
kolovrotem, na zeleném návrší ještě sebou zmítal a trhal ataman 
Sucharuka, nabodený na kůl. Hrot vnikl již dopolou těla, ale na ne-
šťastného atamana čekaly ještě dlouhé hodiny zmírání, neboť takto 
mohl sebou trhati až do večera, než by mu smrt přinesla vykoupení. 
Nyní však nejen že byl živ, ale děsnýma očima těkal po korouhvích, 
dle toho, jak táhly mimo; očima, které mluvily: „Bůh vás ztrestej, vás 
i děti i vaše vnuky do desátého kolena, za krev, za rány, za muka! 
Scípněte vy i vaše plémě, všecky pohromy padnětež na vás! Zmírej-
te jen stále, ale nemřetež, ani nežijtež!“ A ač byl to prostý kozák, ač 
zmíral nikoli v purpuru, nikoli ve zlatohlavu, nýbrž v modravém 
plášti, nikoli v zámecké komnatě, nýbrž pod širým nebem, na kůlu, 
přece jeho muka, smrt, oblétající jeho hlavu, obestřely jej takovou 
úctou, takovou vložily sílu do jeho pohledu, takové moře nenávisti 
do jeho očí, že všichni dobře pochopili, co chtěl říci – a korouhve 
přejížděly mimo něj mlčky, on pak ve zlatých lescích poledne vzná-
šel se nad nimi a zářil na čerstvě uhlazeném kůlu jako pochodeň…

Kníže přejel mimo, okem nezavadiv, kněz Muchowiecki udělil 
nešťastníkovi požehnání křížem, a již míjeli jej všichni, až jakési 
pachole od husarské korouhve, netážíc se nikoho po svolení, za-
bočilo s koníkem na návrší a přiloživši bambitku oběti k uchu, 
jediným výstřelem ukončilo její muka. Všichni se zachvěli nad tím 
odvážným a vojenskou kázeň překročujícím činem; znajíce pak 
přísnost knížete, pokládali pacholíka již za úplně ztraceného; ale 
kníže neřekl ničeho: buď se tvářil, že neslyší, nebo byl tak pohrou-
žen v myšlenky; dosti na tom, že klusal klidně dále a až k večeru 
dal si pacholíka zavolati.



… až jakési pachole od husarské korouhve přiloživši bambitku oběti k uchu…
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Jinoch stanul polomrtev před obličejem pánovým i bylo mu, jako 
když se mu půda zrovna pod nohama boří. Ale kníže se tázal:

„Jak ti říkají?“
„Ż eleński.“
„Ty jsi zastřelil kozáka?“
„Já,“ zajektalo pachole, bledé jako plátno.
„Proč jsi to učinil?“
„Nemohl jsem se dívati na ta muka.“
Kníže, místo aby se rozhněval, řekl:
„Aj, vynadíváš se ještě na činy, jakých oni se dopouštějí, že od po-

hledu na ně soucit jako anděl odletí od tebe, ale že jsi ze soucitu dal 
v sázku život vlastní, vyplatí tobě strážce pokladu v Lubnech deset 
červených zlatých a já přijímám tebe do osobních služeb svých.“

Divili se všichni, že se takto skončila ta příhoda, ale vtom již 
dáno znamení, že přijel výzvědný oddíl od blízké Zolotonoše, a to 
upoutalo mysli směrem jiným.
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XXIII

Za pozdního večera, při měsíci, dorazila vojska do Rozlog. Tam 
zastala pana Skrzetuského, sedícího na jeho Kalvarii. Rytíř, jak 
známo, pozbyl bolestí i mukami paměť zúplna, a teprve, když 
kněz Muchowiecki vrátil mu plné vědomí, vzali jej důstojníci mezi 
sebe, začali se s ním vítati a jej těšiti a zejména pan Longinus Pod-
bipięta, který již čtvrt roku byl v korouhvi Skrzetuského řádným 
korouhevním druhem. Byl také hotov býti mu společníkem při 
vzdychání a pláči a hned také učinil nový slib pro jeho spásu, že 
úterky bude do smrti světiti jako postní dny, sešle-li Bůh jakýmkoli 
způsobem náměstníkovi útěchu. Zatím byl pan Skrzetuski doprovo-
děn ke knížeti, který se zastavil v selské chalupě. Ten, když spatřil 
svého miláčka, neřekl slova, jen náruč mu otevřel a čekal. Pan Jan 
vrhl se okamžitě s velikým pláčem do té náruči, a kníže jej tiskl 
k prsům, na hlavu líbal, při čemž zahlédli přítomní důstojníci v jeho 
vážných očích slzy.

Teprve za chvíli jal se mluviti:
„Jako syna tebe vítám, jelikož za to jsem již měl, že nespatřím 

tebe již nikdy. Zmužile snášej břímě své a buď toho pamětliv, že 
budeš míti v neštěstí na tisíce druhů, kteří ztratí manželky, děti, 
rodiče, příbuzné i přátele. A jako mizí kapka v oceáně, utoniž i tvoje 
bolest v moři bolesti obecné. Jelikož na milou vlast tak strašlivé 
přišly doby, kdo mužem jest a meč po boku nosí, ten se pláči nad 
vlastním utrpením neoddá, nýbrž ku pomoci této společné matce 
pospíší a buď dojde klidu ve svědomí nebo padne smrtí slavnou, 
jakož i koruny nebeské a s ní i blaženosti věčné dosáhne.“

„Amen!“ řekl kaplan Muchowiecki.
„Ó, jasný kníže, raději bych ji viděl mrtvou!“ hořekoval rytíř.
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„Plač jen, veliká je ztráta tvá, my pak zapláčeme s tebou, po-
něvadž nikoli mezi pohany, nikoli mezi sveřepé Skýty, ani Tatary, 
avšak mezi bratry a druhy vlídné jsi zavítal, než rci sobě takto: 
‚Dnes pláči nad sebou, zítřek však není můj,‘ neboť věz, že zítra 
vytáhneme do boje.“

„Půjdu s tebou, jasný kníže, kraj světa, však potěšiti se nemohu, 
poněvadž mi bez ní je tak těžko, že nemohu, nemohu…“

A ubohý vojín brzy se chytal za hlavu, brzy vkládal prsty mezi 
zuby a zatínal se do nich, aby potlačil nářek, neboť vichr zoufalství 
jím zmítal nanovo.

„Řekl jsi: Buď vůle Tvá!“ pravil kněz přísně.
„Amen, amen! Podrobuji se vůli Jeho, však… s bolestí… nemohu 

jinak,“ odpověděl rytíř přerývaným hlasem.
A bylo zjevno, jak se přemáhal, jak zápasil sám s sebou, až jeho 

muka vynutila slzy všem, a ti citlivější, jako pan Wołodyjowski a pan 
Podbipięta, prolévali hotové proudy slz. Tento dokonce ruce spínal 
a lítostivě opakoval:

„Bratříčku, bratříčku, buď zmužilý!“
„Slyš,“ řekl pojednou kníže, „došla mne zpráva, že Bohun volil 

cestu ke pronásledování odtud k Lubnům, poněvadž mi ve Vasilov-
ce lidi pobil. Nezoufej před časem, snad dívky nedostal; proč by se 
také pouštěl k Lubnům?“

„Věru, toť možno!“ vzkřikli důstojníci. „Bůh tě potěší.“
Pan Skrzetuski otevřel oči, jako by nechápal, co se mluví, náhle 

však zasvitla i v jeho duši naděje, i vrhl se celým tělem k nohám 
knížecím.

„Ó, jasný kníže! Život i krev!“ zvolal.
Ale více říci nemohl. Zeslábl tak, že jej pan Longinus musil 

zvednouti a posaditi na lavici, ve tváři však bylo nešťastníkovi znáti, 
že se té naděje uchytil jako tonoucí stébla a že jej bolest opustila. 
Ostatní rozdmychovali tu jiskru, řkouce, že snad svoji kněžici přece 
jen v Lubnech nalezne. Pak byl odveden do jiné chalupy a tam při-
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nesli mu medovinu a víno. Náměstník chtěl píti, však pro sevřené 
hrdlo nemohl; zato popíjeli věrní druhové a rozjařivše se, začali jej 
objímati, líbati a podivovati se jeho vyhublosti a příznakům nemoci, 
které měl ve tváři.

„Vypadáš jako Piotrowin!“ řekl tlustý pan Dzik.
„Jistě tam v Síči tebe insultovali, jísti ani píti nedali?“
„Rci, co tě potkalo.“
„Vypovím to až jindy,“ řekl slabým hlasem pan Skrzetuski. „Zrani-

li mne, byl jsem nemocen.“
„Zranili jej!“ volal pan Dzik.
„Zranili, ačkoli byl posel!“ odtušil pan Śleszyński.
A oba s překvapením dívali se na sebe pro tu kozáckou drzost, 

pak začali Skrzetuského objímati, z míry k němu lnouce.
„A viděl jsi Chmielnického?“
„Tak jest.“
„Sem s ním!“ křičel Migurski. „Rozsekáme jej tady na kusy!“
Za takových rozmluv uběhla noc. K ránu dáno znamení, že 

se vrátil i druhý výzvědný oddíl, který byl vyslán na další cestu 
k Čerkasku. Oddíl ovšem Bohuna nestihl, aniž zajal, nicméně přivezl 
zprávy podivné. Přivedl s sebou mnoho lidí, s nimiž se potkal na 
cestě a kteří Bohuna viděli přede dvěma dny. Ti pravili, že vatažka, 
jak se zdá, někoho pronásledoval, protože se všude dotazoval, ne-
byl-li spatřen tlustý šlechtic na útěku s kozáčkem. Při tom měl tuze 
na pilno, letěl, div si vaz nezlomil. Ti lidé také jistili, že neviděli 
Bohuna odvážeti nějakou dívku, kterou jistě by byli zahlédli, kdyby 
s ním nějaká byla, poněvadž Semenů nebylo s Bohunem mnoho. 
Nová naděje, ale i nová starost vstoupily do srdce pana Skrzetus-
kého, poněvadž ty pověsti byly pro něho prostě nepochopitelny.

Nechápal totiž, proč Bohun pronásledoval z počátku směrem 
k Lubnům, vrhl se na vasilovskou posádku a pak se náhle obrátil smě-
rem k Čerkasku. Že neuchvátil Heleny, zdálo se býti jisto, neboť pan 
Kuszel potkal Antonův oddíl, kde jí nebylo, kdežto lidé, přivedení teď 
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směrem od Čerkaska, neviděli jí zase s Bohunem. Nuže, kde asi byla? 
Kam se skryla? Prchla-li? Jestliže ano, kterým směrem? Z jakých asi 
příčin prchala ne k Lubnům, nýbrž k Čerkasku nebo Zolotonoši? A pře-
ce oddíly Bohunovy stíhaly a kladly léčky někomu poblíže Čerkaska 
a Prochorovky. Než proč se zase vyptávaly na šlechtice s kozáčkem? 
Ke všem těmto otázkám nedostávalo se náměstníkovi odpovědi.

„Nuže, poraďte, promluvte, vysvětlete mi, co to znamená,“ řekl 
k důstojníkům, „má hlava se v tom nevyzná.“

„Myslím přece jen, že Helena jistě jest v Lubnech,“ vece pan 
Migurski.

„Toť nemožno,“ odvětil korouhevní Začvilichovskij, „neboť, kdy-
by byla v Lubnech, utekl by se Bohun co nejrychleji do Čigirina 
a nepřibližoval se k hetmanům, o jejichž porážce nemohl ještě 
věděti. Jestliže však Semeny rozdělil a stíhal dvěma směry, tvrdím 
vám, že nikoho jiného, jen ji stíhal, urození pánové.“

„Ale vždyť se vyptával na starého šlechtice a na kozáčka.“
„K tomu není třeba veliké sagacitatis, abychom uhodli, že, 

prchala-li Helena, nečinila tak v šatech ženských, nýbrž leda 
v přestrojení, aby setřela po sobě stopu. Domnívám se tudíž, že 
tím kozáčkem jest ona sama.“

„Věru, věru!“ opakovali ostatní.
„Bah, ale kdo je ten šlechtic?“
„To nevím,“ řekl starý korouhevní, „ale to lze vypátrati. Sedláci 

přece jistě viděli, kdo zde byl a co se přihodilo. Sem s hospodářem 
téhle chalupy!“

Důstojníci odkvapili, a vkrátce přivedli z obory „pidsusidka“ za 
krk.

„Sedláče,“ řekl Začvilichovskij, „byl jsi při tom, když kozáci s Bo-
hunem přepadli statek?“

Sedlák jako obyčejně začal se zapřísahati, že nebyl, že ničeho 
neviděl a o ničem neví, ale pan Začvilichovskij věděl, s kým má co 
činiti, i řekl:
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„Ó, věřím, synu pohanský, že jsi ležel pod lavicí, když byl dran-
cován statek! Pověz to někomu jinému – hleď, tady leží červený 
zlatý a tamhle stojí pacholek s mečem – máš na vybranou! Mimo 
to i vesnici spálíme a jen tvojí vinou bude ublíženo ubohým lidem.“

Teprve teď jal se „pidsusidok“ vyprávěti, co viděl. Když začali 
kozáci na majdaně před statkem hýřiti, šel s jinými podívat se, co se 
děje. Slyšeli, že kněžna i kněžici jsou zabiti, ale že Mikuláš atamana 
zranil a ten že leží jako bez ducha. Co se stalo s pannou, dopátrati 
se nemohli, ale druhého dne na úsvitě zaslechli, že prchla s nějakým 
šlechticem, který přibyl s Bohunem.

„Tu to máme! Tu to máme!“ řekl pan Začvilichovskij. „Zde vez-
mi červený zlatý, sedláče; vidíš, že ti neublížíme. A tys viděl toho 
šlechtice? Nebo někdo jiný z okolí?“

„Viděl, pane, ale ten není zdejší.“
„A jak vypadal?“
„Tlustý, pane, jako sud, s šedivou bradou. A proklinav, kak didko! 

Byl slepý na jedno oko.“
„Probůh!“ vece pan Longinus. „Totě snad pan Zagłoba!… Nebo 

kdo? Nuže?“
„Zagłoba? Počkej, vzácný pane! Zagłoba. To by mohlo býti. Oni 

se s Bohunem sblížili, pili spolu, hráli v kostky. To je možné! To je 
jeho kontrfekt.“

Tu se obrátil pan Začvilichovskij opět k sedlákovi:
„A ten šlechtic prchl s pannou?“
„Tak jest. Tak jsme slyšeli.“
„A znáš ty Bohuna dobře?“
„Aj, aj, pane! Vždyť tu proseděl celé měsíce.“
„Snad ji ten šlechtic unesl k jeho přání.“
„Kdežpak, pane! Ten Bohuna svázal, do županu zabalil a pannu 

prý unesl, že ji lidské oko ani nezahlédlo. Ataman vyl jako siroma-
cha. Druhý den dal se přivázati mezi koně a uháněl k Lubnům, ale 
už jich nedohonil. Pak se hnal jiným směrem.“
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„Buď Bohu chvála!“ vece Migurski. „Helena může býti v Lubnech, 
poněvadž to, že ji pronásledovali také k Čerkasku, nic neznamená; 
nenaleznuvše ji tam, pokoušeli se zde.“

Pan Skrzetuski již klečel a vroucně se modlil.
„Vida, vida!“ bručel si starý korouhevní. „Té odvahy bych se do 

Zagłoby nebyl nadál, že by měl kuráž rozkmotřiti se s takovým 
silákem jako je Bohun. Pravda, panu Skrzetuskému byl z míry 
nakloněn za ten lubenský trojniak, který jsme spolu popíjeli 
v Čigirině, zmínil se mi o tom nejednou a vzácným kavalírem jej 
nazýval… Vida, vida, ani si to v hlavě srovnati nedovedu, vypil přece 
i za peníze Bohunovy nemálo. Ale že by Bohuna spoutal a pannu 
unesl – tak odvážného činu bych do něho nebyl hledal, neboť měl 
jsem ho za mluvku a zbabělce. Jest obratný člověk, ale notný prášil, 
a u takových lidí všecka odvaha obyčejně leží ve vyřídilce.“

„Buďsi jakýkoli, dosti na tom, že vyrval kněžici z rukou lupič-
ských,“ vece pan Wołodyjowski. „A že nemá, jak viděti, fortelů 
nedostatek, dojista s ní unikne, aby byl před nepřáteli bezpečen.“

„Běží při tom o jeho vlastní hrdlo,“ odpověděl Migurski.
Potom se obrátil k panu Skrzetuskému:
„Nuže, vzmuž se, milý brachu!“
„Ještě ti všichni půjdeme za družby!“
„A zavdáme si na veselce.“
Začvilichovskij dodal:
„Prchal-li za Dněpr a zvěděl o korsunské porážce, jistě se vrátil 

do Černigova, a pak jej cestou dohoníme.“
„Na šťastný konec útrap a soužení našeho přítele!“ zvolal Śles-

zyński.
Začalo se s přípitky na zdraví pana Skrzetuského, kněžičino, 

jejich budoucích potomků i pana Zagłoby, a tak ubíhala noc. Na úsvi-
tě zatroubeno k odjezdu – vojska vydala se na pochod k Lubnům.

Pochod pokračoval rychle, poněvadž knížecí houfy ubíraly se 
bez táborů. Pan Skrzetuski byl by nejraději rozjel se s tatarskou 
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korouhví napřed, ale byl příliš zesláblý; ostatně kníže jej podržel 
u sebe, přeje si mí-ti relace o náměstníkově poslování na Síči. Musil 
proto rytíř podati zprávu, jak jel, jak byl přepaden na Chortyci a za-
vlečen do Síče, jen o svých sporech s Chmielnickým pomlčel, aby se 
nezdálo, že se vychloubá. Nejvíce zamrzela knížete zpráva o tom, 
že starému Grodzickému došel prach a že proto nesliboval brániti 
se dlouho.

„Totě škoda nevýslovná,“ pravil, „mohla zajisté tvrz ta statečně 
překážeti rebelii a působiti obtíže. Veliký to muž, pan Grodzickij, 
vskutku decus et praesidium říše polské. Však proč neposlal o prach 
ke mně? Byl bych mu dal část ze sklepení lubenských.“

„Soudil nepochybně, že veliký hetman měl býti toho pamětliv ex 
officio,“ řekl pan Skrzetuski.

„Ba, věřím…“ řekl kníže a umlkl.
Za chvíli však pokračoval:
„Starým i zkušeným válečníkem zajisté jest veliký hetman, ale 

příliš sobě důvěřoval a tím se zahubil. Všaktě celou rebelii na lehkou 
bral váhu, a když s pomocí jsem k němu kvapil, nijak toužebně mne 
nevyhlížel. Nechtěl se s nikým sdíleti o slávu, bál se, že se vítězství 
přičte mně…“

„Tak i já za to mám,“ řekl vážně Skrzetuski.
„Hodlal zkonejšiti Záporoží batogy, však, co se přihodilo! Bůh 

ztrestal pýchu. Pýchou také, Bohu samému se protivící, hyne říše 
polská, a nikdo není zde bez viny, jak se zdá…“

Kníže měl pravdu, ani on sám nebyl bez viny. Není tomu ještě 
tak dávno, co v záležitosti pana Alexandra Koniecpolského o Gad-
jač přijel kníže se čtyřmi tisíci lidí do Varšavy a těm rozkázal, 
bude-li v senátě donucen k přísaze, aby vtrhli do jizby senátorské 
a všecky tam porubali. A nečinil tak pro nic jiného než z pýchy, kte-
rá nechtěla připustiti, aby jej dohnali k přísaze, když jeho slovům 
nebyla dána víra.
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Snad v tom okamžiku vzpomněl si na tu příhodu, neboť se za-
myslil – a jel mlčky dále, očima těkaje po širých stepích, obklopují-
cích silnici – snad přemýšlel o osudech říše polské, kterou miloval 
všemi silami horoucí duše své a pro kterou zdál se nadcházeti dies 
irae et calamitatis.

Až po polednách ukázaly se z vysokého břehu Suly baňaté kopule 
lubenského pravoslavného kostela, lesknoucí se střecha a špičaté 
věže chrámu sv. Michala. Vojska zvolna vcházela, trvalo to až do 
večera. Kníže sám odebral se neprodleně do zámku, v němž dle 
rozkazů, předem daných, mělo býti vše připraveno na cestu; ko-
rouhve utábořily se na noc ve městě, což nebylo snadno, poněvadž 
se sjelo veliké množství lidí. Za příčinou zpráv o postupu domácí 
války na pravém břehu a za příčinou vření v selském lidu přivalilo 
se do Lubnů celé šlechtické Zádněpří. Stahovala se sem šlechta 
i z dalekého okolí se ženami, dětmi, čeledí, koňmi, velbloudy i celý-
mi stády dobytka. Sjížděli se také knížecí komisaři, podstarostové, 
nejrozmanitější úředníci stavu šlechtického, nájemci statků, židé – 
zkrátka, všichni, proti nimž se mohlo obrátiti ostří nože. Řekl bys, 
že se v Lubnech konal nějaký veliký, výroční trh, neboť nechyběli 
ani moskevští kupci ani astrachánští Tataři, kteří, spějíce s tovarem 
na Ukrajinu, zastavili se zde před válkou. Na rynku stálo tisíce vozů 
nejrozmanitějších tvarů, s koly, svázanými houžvemi i s koly bez 
loukotí, z jednoho kusu dřeva vyrobenými, kozáckých těleg, šlech-
tických šarabanů. Nejznamenitější hosté byli ubytováni na zámku 
a po hospodách, kdežto drobná šlechta a čeleď ve stanech vedle 
kostelů. Rozdělány ohně po ulicích, v nichž se vařilo jídlo. A všude 
tlačenice, shon a vřava jako v úle. Nejrozmanitější kroje, nejroz-
manitější barvy; knížecí vojáci od různých korouhví: hajduci, pajuci, 
židé v černých pláštích bez rukávů, sedláci, Arméni ve fialových 
čepicích, Tataři v kožíšcích. Plno cizí mluvy, křiku, klení, pláče dětí, 
štěkotu psů a řevu dobytka. Ty davy radostně vítaly přicházející 
korouhve, spatřujíce v nich zabezpečení ochrany a spásy. Někteří 
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odešli k zámku hlučet ku poctě knížete i kněžny. Také kolovaly nej-
rozmanitější pověsti mezi davem, brzy, že kníže v Lubnech zůstane, 
brzy, že odjíždí až daleko na Litvu, kamž bude nutno ho následovati; 
brzy, že dokonce již porazil Chmielnického. Ale kníže, uvítav se 
s chotí a ohlásiv zítřejší cestu, starostlivě díval se na ty skupiny vozů 
i lidí, kteří měli táhnouti za vojskem a býti mu přítěží u nohou, zdr-
žujíce rychlost pohybu. Těšil se jen myšlenkou, že se za Brahinem, 
v klidnější krajině, vše to rozptýlí, po různých koutech poukryje 
a přestane býti na obtíž. Kněžna sama s fraucimorem i dvorem měla 
býti poslána do Wiśniowce, aby kníže s celou mocí, bezpečně a ne-
závadně vyraziti mohl do ohně. Přípravy na zámku byly již učiněny, 
vozy s náklady a drahocennými předměty naloženy, zásoby nahro-
maděny, dvůr připraven, aby třebas ihned vsednouti mohl do vozů 
i na koně. A té pohotovosti původcem byla kněžna Griselda, která 
měla v neštěstí duši tak velikou jako kníže – a téměř se mu rovnala 
energií a nepoddajností povahy. Zjev ten knížete z míry potěšil, 
byť se mu srdce rozdíralo pomyšlením, že přichází opustit hnízdo 
lubenské, v němž zažil tolik štěstí, dobyl tolik slávy. Ostatně, o ten 
zármutek sdíleli se všichni, i vojsko i služebný lid i celý dvůr; byliť 
všichni jisti, že, až bude kníže válčiti v dalekých krajích, nezůstaví 
nepřítel Lubnů na pokoji, nýbrž pomstí se na těchto předrahých 
zdech za všecky rány, jaké na něho dopadnou z rukou knížecích. 
Nechybělo tudíž pláče ni nářku, zejména u pohlaví ženského a těch, 
kteří se tu byli zrodili a opouštěli hroby rodičů.
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XXIV

Pan Skrzetuski, jenž na zámek odkvapil před korouhvemi první, 
dotazoval se po kněžici i Zagłobovi, ovšem jich zde nenalezl. Ne-
bylo po nich ani vidu ani slechu, ačkoli se sem již dostaly zprávy 
o přepadení Rozlog a zničení vasilovské posádky. Uzamkl se tedy 
rytíř do svého příbytku v cekhauze spolu se zklamanou nadějí – 
a lítost i obava i starost slétly se k němu nanovo. Ale odháněl je, 
jako odhání raněný voják na bojišti kavky a krkavce, kteří se k němu 
slétají, aby pili teplou krev a rvali čerstvé maso. Sílil se myšlenkou, 
že Zagłoba, tak zkušený ve lstech, snad přece jen unikne a prchne 
do Černigova, až dostane zprávu o pobití hetmanů. Vzpomněl také 
v té době onoho děda, kterého potkal, když jel do Rozlog, a který, 
jak sám povídal, obrán jsa spolu s pacholíkem o šatstvo nějakým 
čertem, seděl tři dni nahý v kahamlickém rákosí, strachuje se vyjíti 
na světlo boží. Pana Skrzetuského pojednou napadlo, že to jistě 
Zagłoba děda oloupil, aby opatřil přestrojení sobě i Heleně. „To 
není jinak možno!“ opakoval si náměstník a cítil velikou úlevu při 
té myšlence, neboť takové přestrojení velice usnadňovalo útěk. 
Také spoléhal, že Bůh, který bdí nad nevinností, Heleny neopustí, 
a aby získal tím spíše milosti Jeho pro ni, rozhodl se, že se očistí 
z hříchů. Odešel tedy z cekhauzu, pátral po knězi Muchowieckém 
a naleznuv jej, an těší ženy, prosil o vyzpovídání. Kněz jej odvedl do 
kaple, zasedl ihned do zpovědnice a začal poslouchati. Vyslechnuv, 
poučoval, povzbuzoval, ve víře utvrzoval, těšil i horlil. Horlil v ten 
smysl, že není dovoleno křesťanovi, aby pochyboval o moci boží, 
a občanovi, aby lkal nad vlastním neštěstím více než nad neštěstím 
vlasti; jestiť to sobectvím svého druhu, máme-li více slz pro sebe 
než pro celek – a litujeme-li vlastního horování více než pohrom 
obecných. Potom vylíčil ty pohromy, ten úpadek i hanbu vlasti 
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slovy tak vzletnými i žalostně jímavými, že v rytířově srdci brzy 
vznítil velikou k ní lásku, proti níž mu vlastní hoře připadalo tak 
nepatrným, že ho téměř ani postřehnouti nemohl. Také jej očistil 
z urputnosti i záští proti kozákům, kteréžto city v něm zpozoroval. 
„Kozáky tyto drtiti budeš,“ pravil, „jako nepřátele víry, vlasti, jako 
spojence pohanstva, avšak zase těm, kdož tobě ublížili, odpustíš, ze 
srdce promineš – a mstíti se nebudeš. A až s to budeš, vidím již, že 
Bůh tebe potěší, i miláčka tvého tobě navrátí i pokoj sešle…“

Potom dal mu požehnání, rozhřešení a odešel, uloživ mu za 
pokání, aby před ukřižovaným Kristem ležel křižmo roztažen až 
do rána.

Kaple byla prázdná a tmavá, jen dvě svíce kmitaly se před oltá-
řem, kladouce růžové a zlaté lesky na tvář Kristovu, zpracovanou 
z úběle a plnou slasti i utrpení. Celé hodiny ubíhaly, a náměstník 
ležel bez hnutí jako mrtev – ale zároveň cítil stále určitěji, že se 
hoře, zoufalství, záští, bolest, starosti, utrpení odpoutávají od jeho 
srdce, unikají mu z prsou, plazí se jako hadové i zalézají někam 
do tmy. Ucítil, že dýchá volněji, že vstupuje do něho takřka nové 
zdraví, nové síly, že se mu v hlavě vyjasňuje a jakási blaženost jej 
opřádá – krátce: před tím oltářem i před tím Kristem nalezl vše, co 
jen nalézti mohl člověk oněch věků, člověk neotřesené víry, beze 
stopy a stínu zoufalství.

Nazítří byl také náměstník jako znovuzrozen. Začala se práce, 
ruch a čilé pobíhání; byl to den odjezdu z Lubnů. Důstojníci měli od 
rána prohlížeti korouhve, jsou-li koně i lidé v náležitém pořádku, 
později vyvésti je na pláň a seřaditi k pochodu. Kníže obcoval mši 
svaté v kostele sv. Michala, načež se vrátil do zámku a přijímal 
deputace řeckého duchovenstva a měšťanů z Lubnů i z Choro-
la. Zasedl tedy na trůn v sále, malovaném od Helma, obklopen 
nejpřednějším rytířstvem, a zde se s ním loučil rusínský lubenský 
purkmistr Hrubij jménem všech měst, náležejících k panství 
zadněprskému. Prosil ho přede vším, aby neodjížděl a neopouštěl 
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jich jako ovce bez pastýře, což slyšíce ostatní deputovaní, sepjavše 
ruce, opakovali: „Ne odjižaj! Ne odjižaj!“ – a když kníže odpověděl, 
že to není možno padli mu k nohám, litujíce dobrého pána, neb 
lítost předstírajíce, neboť se tvrdilo, že mnozí z nich přes všecku 
knížecí laskavost byli spíše nakloněni kozákům a Chmielnickému. 
Ale zámožnější obávali se chátry, a co se toho týče, byla obava, že se 
vzbouří ihned po odjezdu knížete s vojskem. Kníže odpověděl, že se 
snažil býti jim otcem, nikoli pánem, zapřísahal je, aby věrně vytrvali 
při majestátu i říši polské, matce všem společné, pod jejímiž křídly 
nebylo jim ubližováno, aby žili v míru, vzrůstali k zámožnosti, ne-
zakoušejíce žádného jařma, jež vložiti na ně cizinci by neopominuli. 
Podobnými slovy rozloučil se i s duchovenstvem řeckým, načež 
přišla hodina odjezdu. Tu teprve se ozýval pláč i nářek služebného 
lidu po celém zámku. Panny z fraucimoru padaly do mdlob, a pannu 
Annu Borzobohatou stěží mohli vzkřísiti. Jediná kněžna vsedala 
do kočáru s očima suchýma a hlavou vztyčenou, poněvadž se hrdá 
paní ostýchala ukazovati lidem hoře. Davy lidu stály pod zámkem, 
v Lubnech vyzváněno všemi zvony, popové křížem žehnali odjíž-
dějícím, dlouhý řad povozů, šarabanů i nákladních vozů mohl jen 
stěží prodrati se skrze zámeckou bránu.

Konečně i sám kníže vsedl na koně. Plukovní prapory před ním 
se sklonily, na hradbách vypáleno z děl; pláč, hlučení lidstva i křik 
splývaly s hlaholem zvonů, s výstřely, s troubením válečných polnic, 
s vířením kotlů. Nastoupena cesta.

Napřed ubíraly se dvě tatarské korouhve pod Roztworowským 
a Wierszulem, potom dělostřelectvo páně Wurclovo, pěchoty plu-
kovníka Machnického, za nimi jela kněžna s fraucimorem a celý 
dvůr, vozy s nákladem, za nimi valašská korouhev páně Bychow-
cova a konečně hlavní sbory vojenské, přední pluky těžké jízdy, 
obrněné a husarské korouhve, průvod pak uzavírali dragouni 
a Semenové.
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Za vojskem táhl se jako had nekonečný, pestrý řetěz šlechtických 
vozů, odvážejících rodiny všech, kteří po knížecím odjezdu nechtěli 
setrvati na Zádněpří.

V plucích hlaholily polnice, ale srdce byla stísněna. Každý, hledě 
na ty hradby, myslil si v duchu: „Milý dome, spatřím-li tě ještě kdy 
v životě?“ Odjeti je snadno, ale vrátiti se těžko. A přece každý za-
nechával v těchto místech nějakou duši i sladkou památku. Proto 
obracely se naposledy všecky oči po zámku, po městě, po věžích 
chrámu i kopulích pravoslavného kostela i po střechách domů. 
Každý věděl, co zde zanechával, ale nevěděl, co jej očekávalo tam, 
v té modravé dáli, k níž tábor spěl…

Bylo tedy teskno ve všech duších. Město volalo za odjíždějícími 
hlaholem zvonů, jako by prosilo a zapřísahalo se své strany, aby ho 
neopouštěli, nevydávali nejistotě, zlým osudům budoucnosti; vo-
lalo, jako by se chtělo tím teskným hlasem zvonů loučiti a zůstaviti 
trvalou památku na sebe…

Proto, ač průvod se vzdaloval, byly hlavy obráceny ke městu, a ve 
všech obličejích četl jsi otázku:

„Není-li to naposledy?“
Vskutku! Z celého vojska i davu, z těch tisíců, které v tom 

okamžiku táhly s knížetem Wiśniowieckým, ani on sám ani kdo 
jiný neměl spatřiti ni město ni kraj již nikdy.

Polnice hlaholily. Tábor pohyboval se zvolna, ale stále, a po něja-
ké době začalo se město obestírati modravou mlhou, domy i střechy 
slévaly se v jedinou hmotu, mocně zářící na slunci. Tehdy pobodl 
kníže koně kupředu, vyjel na vysokou mohylu, stanul bez hnutí 
a dlouho se díval. Hle, to město, lesknoucí se nyní na slunci, i celý 
ten kraj, viděný z mohyly, bylo dílo jeho předků i jeho vlastní. Wiś-
nowiečtí proměnili totiž divokou kdysi pustinu tuto v kraj osídlený, 
otevřeli jej lidskému životu a, lze říci, stvořili Zádněpří. A největší 
část díla toho vykonal kníže sám. On zbudoval kostely, jejichž věže, 
hle, modrají se tam nad městem, on zvelebil město, on je spojil 
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schůdnými cestami s Ukrajinou, on kácel lesy, vysoušel močály, 
stavěl zámky, zakládal vesnice i osady, přiváděl obyvatelstvo, ničil 
lupiče, bránil před tatarskými nájezdy, udržoval mír, po němž toužil 
rolník i kupec, zavedl vládu práva a spravedlnosti. Jím ten kraj žil, 
vyvíjel se, vzkvétal. Byl mu duší i srdcem – a nyní nadešla nutnost 
opustiti to vše.

A nikoli toho ohromného jmění, rovnajícího se všem knížectvím 
německým, kníže litoval, ale byl připoután k tomuto dílu rukou 
vlastních; věděl, že, až jeho zde nebude, nebude zde nic, že práce 
celých let rázem bude zničena, že námaha přijde nazmar, rozpoutá 
se surovost, požáry zachvátí vesnice i města, že bude Tatar koně 
napájeti v těchto řekách, bor vyroste na sutinách, a dopřeje-li Bůh 
návratu – že vše, vše bude nutno započíti znovu – a snad již nebude 
těch sil, bude málo času, nedostaví se taková důvěra jako dříve. 
Zde prchla léta, která byla mu slávou před lidmi, zásluhou před 
Bohem – a nyní sláva i zásluha mají se rozplynouti v dým…

A dvě slzy skanuly mu zvolna na líce.
Byly to slzy poslední, po nichž zůstaly v těch očích již jen samé 

blesky.
Knížecí kůň natáhl šíji, zaržál, a tomu ržání hned odpověděla 

mezi korouhvemi ržání jiná. Ty hlasy vytrhly knížete ze zadumání 
a naplnily jej útěchou. Hle, zůstane mu ještě šest tisíc věrných 
druhů, šest tisíc šavlí, s nimiž jest mu otevřen svět a na něž čeká 
znešťastnělá říše polská jako na jediného osvoboditele. Zádněprská 
idyla je skončena, ale tam, kde hřmějí děla, kde hoří vesnice i města, 
kde se za nocí mísí do ržání tatarských koní a kozáckého řevu pláč 
zajatců, sténání mužů, žen i dětí – tam jest pole otevřeno, tam lze 
dosíci slávy vysvoboditele i otce vlasti… Kdo jiný sáhne po tom věn-
ci, kdo jiný osvobodí zhanobenou, selskýma nohama zdeptanou, 
poníženou, zmírající vlast, ne-li on – kníže – ne-li vojska, která tam 
dole září a lesknou se na slunci ve zbrojích?
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Tábor právě ubíral se mimo úpatí mohyly, a při pohledu na kníže-
te sedícího na koni s bulavou v ruce, na pahorku pod křížem, vydral 
se z prsou všech vojínů jásot:

„At žije kníže! Ať žije náš vůdce i hetman Jeremi Wiśniowiecki!“
A sta praporů sklonila se k jeho nohám, husaři hrozně třeskli do 

kovových náramenníků, kotle zavířily jako doprovodem k jásotu.
Tu kníže vytasil šavli a zvednuv ji spolu s očima k nebi, takto 

pravil:
„Já, Jeremi Wiśniowiecki, vojevoda ruský, kníže na Lubnech 

a Wiśniowci, přísahám Tobě, Bohu, v Trojici Svaté jedinému, i Tobě, 
Matko Nejsvětější, že, zvednuv tuto šavli proti vzbouřencům, jimiž 
vlast je zneuctěna, nesložím jí potud, pokud síly i život s to bu-
dou, dokud zneuctění toho nesmyji, každého nepřítele nepovalím 
k nohám říše polské, do Ukrajiny nezavedu pokoje a selské vzpoury 
neudusím v krvi. A jako tento slib z ryzího srdce činím, tak mi do-
pomáhej Pán Bůh – amen!“

To praviv, postál ještě okamžik, hledě do nebe, načež zvolna sjel 
z mohyly ke korouhvím. Vojska dorazila na noc do Basaně, vesnice 
paní Krynické, která uvítala knížete, klečíc ve vratech, poněvadž 
sedláci již na statku ji obléhali, ale za přispění věrnější čeledi je od-
rážela, když pojednou příchod vojsk zachránil ji i jejích devatenácte 
dětí, mezi nimi čtrnácte panen. Kníže, poručiv schytati útočníky, 
vyslal ke Kaňovu Poniatowského, rotmistra kozácké korouhve, 
jenž téže noci přivedl patero Záporožců z vasjutynského kureně. 
Všichni účastnili se korsunské bitvy a mučeni ohněm, podali o ní 
knížeti důkladnou zprávu. Ubezpečili rovněž, že Chmielnicki jest 
ještě v Korsunu. Tuhaj-bej se zajatci, s lupem a oběma hetmany 
odebral prý se do Čigirina, odkudž měl jeti na Krym. Slyšeli také, že 
ho Chmielnicki snažně prosil, aby neopouštěl vojsk záporožských 
a táhl proti knížeti, nicméně murza že nechtěl na to přistoupiti, řka, 
že si po porážce vojsk a hetmanů mohou kozáci pomoci již sami, 
on že déle čekati nebude, sice by mu jasyr pomřel. Dotazováni po 
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silách Chmielnického, odhadovali je na dvě stě tisíc lidí, však dosti 
všelijakých, totiž dobrých jen padesát, a sice Záporožců a kozáků 
panských nebo grodových, kteří se připojili ke vzpouře.

Obdržev ty zprávy, kníže byl zase ducha silnějšího, spoléhal 
totiž také, že za Dněprem značně vzroste jeho moc o šlechtu, zběhy 
vojska korunního a panské družiny. Hned nazítří vydal se na další 
cestu.

Za Perejaslaví vešla vojska do ohromných, hustých lesů, táh-
noucích se podél toku Truběže až do Kozelce a dále až k samému 
Černigovu. Bylo to na sklonku máje – vedra byla děsná. V lesích 
místo chládku bylo tak dusno, že se lidem i koním dech tajil v prsou. 
Dobytek, hnaný za táborem, padal za každým krokem nebo zvětřiv 
vodu, hnal se k ní jako splašený, překocuje vozy a vyvolávaje zma-
tek. Také koně začali padati, zejména při těžkém jízdectvu. Noci 
byly nesnesitelny pro nesmírné množství hmyzu a příliš silnou vůni 
pryskyřice, která pro veliká vedra prýštila se stromů hojněji než 
jindy.

Tak se vlekli čtyři dny, až konečně pátého dne stalo se vedro 
nepřirozeně veliké. Když nastala noc, začali koně chroptěti a doby-
tek žalostně řváti, jako by větřili nějaké nebezpečenství, jehož lidé 
nemohli vůbec tušiti.

„Větří krev!“ říkalo se po táboře mezi davy prchajících rodin 
šlechtických.

„Kozáci nás pronásledují! Bude bitva!“
Na ta slova daly se ženy do kvílení – pověst dostala se k čeledi, 

strhl se poplach a shon – vozy začaly se vzájemně předstihovati 
nebo slepě zajížděti ze silnice do lesa, v němž uvízly mezi stromy.

Ale lidé, vyslaní knížetem, zavedli rychle dřívější pořádek. Na 
všechny strany rozeslány výzvědné oddíly, aby se přesvědčily, ne-
hrozilo-li skutečně nějaké nebezpečenství.

Pan Skrzetuski, který dobrovolně vyrazil s Valachy na obhlídku, 
vrátil se k ránu první a vrátiv se, zašel neprodleně ke knížeti.



Tu kníže vytasil šavli, a zvednuv ji spolu s očima k nebi, takto pravil…
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„Co nového?“ tázal se Jeremi.
„Jasný kníže, lesy hoří.“
„Byly zapáleny?“
„Tak jest. Schytal jsem několik lidí, kteří vypověděli, že Chmiel-

nicki vyslal dobrovolný sbor, který by tobě, milostivý kníže, šel 
v patách a zakládal oheň, bude-li vítr přízniv.“

„Chtěl by nás upéci zaživa, nesváděje bitvy. Sem s těmi lidmi!“
Za chvíli přivedeni tři čabanové, divocí, hloupí, vyděšení, kteří se 

bez okolků přiznali, že jim vskutku bylo poručeno, aby zapálili lesy.
Vyznali také, že i vojska byla již vypravena za knížetem, ale ta 

prý táhla k Černigovu jinou cestou, blíže Dněpru.
Zatím přibyly také ostatní výzvědné oddíly, a každý přivezl tutéž 

zvěst:
„Lesy hoří.“
Ale kníže nezdál se tím býti polekán ani v nejmenším.
„Toť způsob pohanský,“ řekl, „ale z toho nebude nic! Oheň nepře-

skočí řek, vtékajících do Truběže.“
A vskutku, do Truběže, podél níž se tábor pohyboval k severu, 

vlévalo se tolik říček, tvořících tu i tam rozlehlé močály, že nebylo 
obavy, že by se oheň mohl rozšířiti přes ně. Leda by za každou z nich 
byl bor zapálen nanovo.

Výzvědné oddíly vkrátce zjistily, že tomu tak bylo. Každým dnem 
také přiváděly žháře, kteří byli věšeni na sosny u cesty.

Oheň se kvapem šířil, ale podél říček na východ i západ, nikoli 
na sever. Za nocí bylo nebe rudé, kam oko dosáhlo. Ženy zpívaly 
nábožné písně od večera do úsvitu. Divoká zvěř zachraňovala se 
splašeně z hořících borů na silnici a táhla za táborem, vměšujíc se 
mezi stáda domácího dobytka. Vítr přiháněl kouř, jenž zahaloval 
celý obzor. Vojska i vozy postupovaly jako v husté mlze, kterou 
zrak nepronikal. Prsa neměla čím dýchati, kouř štípal do očí – a vítr 
jej přiháněl stále více. Sluneční světlo nemohlo se prodrati těmi 
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mračny, a za nocí bylo jasněji než ve dne, protože svítila požárová 
záplava. Bor nezdál se míti konce.

Prostřed takovýchto hořících lesů a dýmů vedl Jeremi svá vojska. 
Ke všemu došly zprávy, že nepřítel táhne po druhém břehu Trubě-
že, ale nevědělo se, jak veliká byla jeho síla – nicméně Wierszulovi 
Tataři vyšetřili, že byl ještě tuze daleko.

Zatím přiklusal jedné noci do tábora pan Suchodolski z Bodenek, 
z protějšího břehu Desny. Byl to bývalý rukodajný dvořan knížecí, 
který se před několika lety přestěhoval na venek. I on prchal před 
sedláky, ale přivezl zprávu, o které se ve vojsku ještě nevědělo.

Nastala také veliká konsternace, když, otázán jsa knížetem po 
novinách, odpověděl:

„Jsou zlé, jasný kníže! O pohromě hetmanské již víte stejně jako 
o smrti králově.“

Kníže, který seděl před stanem na malém cestovním taburetě, 
vyskočil rovnýma nohama:

„Cože? Král jest mrtev?“
„Milostivý král vypustil duši v Mereczi, týden před porážkou 

korsunskou,“ řekl Suchodolski.
„Bůh ve svém milosrdenství nedal mu dožíti takového okamžiku!“ 

odpověděl kníže. Pak, chopiv se za hlavu, pokračoval: „Strašlivé 
to časy přicházejí na tuto říši polskou. Konvokace i elekce – in-
terregnum, nesváry a zahraniční pikle nyní, kdy bylo by potřebí, 
aby se celý národ proměnil v jediný meč v jedněch rukou. Snad 
Bůh odvrátil od nás svou tvář a ve svém hněvu hodlá bičovati nás 
za hříchy. Požár ten mohl zajisté zhasiti jediný jen král Vladislav, 
poněvadž se obzvláštní těšil lásce u kozáctva a byl mimo to pán 
války zkušený.“

V té chvíli přistoupilo několik důstojníků, mezi nimi Začvili-
chovskij, Skrzetuski, Baranowski, Wurcel, Machnicki a Polanowski 
ke knížeti, který řekl:

„Urození pánové, král jest mrtev!“
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Hlavy jako na povel se obnažovaly. Tváře zvážněly. Tak neočeká-
vaná zvěst zbavila všech řeči. Až za chvíli propukl všeobecný žal.

„Věčné odpočinutí rač mu dáti, ó, Pane!“ řekl kníže.
„A světlo věčné ať mu svítí na věky!“
Krátce potom zapěl kněz Muchowiecki „Dies irae“, a prostřed 

těch lesů, prostřed toho dýmu zmocnila se srdcí i duší sklíčenost 
nevýslovná. Všem se zdálo, že byli zklamáni v naději na pomoc, že 
nyní proti hroznému nepříteli zůstali na světě již sami… neměli 
v něm již nikoho kromě svého knížete.

A tak obrátily se oči všech k němu, a nové pouto spjalo jej i vojáky.
Téhož dne k večeru řekl kníže k Začvilichovskému tak, aby všich-

ni jej slyšeli:
„Je nám třeba krále válečníka, protož, dopřeje-li Bůh, abychom 

své hlasy dali při volbě, dáme je králevici Karlovi, který nad Kazi-
míra má více válečného ducha.“

„Vivat Carolus rex!“ zvolali důstojníci.
„Vivat!“ opakovali husaři, a za nimi celé vojsko.
A kníže vojevoda jistě se nenadál, že ten jásot, hlaholící na Zádně-

pří prostřed hlubokých lesů černigovských, doletí až do Varšavy 
a že velikou korunní bulavu mu vyrazí z rukou.
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XXV

Po devítidenním pochodu, při němž byl pan Maszkiewicz 
Xenofontem, a po třídenním převážení přes Desnu dorazila konečně 
vojska do Černigova. Přede všemi vjel tam s Valachy pan Skrzetuski, 
jejž kníže zúmyslně určil, aby obsadil město, aby se mohl dříve do-
ptati po kněžici a Zagłobovi. Ale ani zde jako v Lubnech nikdo o nich 
neslyšel, ani ve městě ani na zámku. Zapadli někam beze stopy, 
jako když kámen hodí do vody, a rytíř sám již nevěděl, co si o tom 
mysliti. Kam se asi skryli? Přece ne do Moskvy ani na Krym ani 
na Síč? Zbývala jediná domněnka: Že se přepravili přes Dněpr, ale 
pak by se rázem ocitli prostřed bouře. Tam jsou řeže, požáry, zpité 
davy luzy, Záporožci a Tataři, před nimiž nechránilo Heleny ani 
přestrojení, poněvadž pohanská sběř ráda jímala do zajetí hochy 
pro veliký jejich odbyt na trzích stambulských. Dokonce vkrádalo 
se panu Skrzetuskému na mysl strašlivé podezření, že snad Zagłoba 
zavedl ji tím směrem naschvál, aby ji prodal Tuhaj-bejovi, který se 
mu mohl odměniti bohatěji nežli Bohun – a to pomyšlení uvádělo 
jej téměř v šílenství; ale v tom jej značně chlácholil pan Longinus 
Podbipięta, který poznal Zagłobu dříve než Skrzetuski.

„Bratříčku, vzácný pane náměstníku!“ pravil. „Vypuď to z hlavy. 
Věru, toho ten šlechtic neučinil! Byloť u Kurcewiczů také dosti pokla-
dů, které by mu Bohun milerád přenechal; kdyby tedy chtěl dívku 
zničiti, nevydával by tím v nebezpečí svého hrdla a získal by jmění.“

„Toť pravda,“ pravil náměstník. „Ale proč s ní prchal za Dněpr, 
nikoli do Lubnů nebo do Černigova?“

„Upokoj se přece, drahoušku! Já toho Zagłobu znám. Píval se 
mnou, zadlužil se u mne. O peníze nestojí, ani o své ani o cizí. Má-li 
své, utratí je – cizími pak neplatí, ale že by se odvážil takového činu, 
toho od něho neočekávám.“
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„Lehkomyslný to člověk, lehkomyslný!“ pravil Skrzetuski.
„Nu, lehkomyslný snad, ale při tom šibal, který vyzraje na kaž-

dého a ze všech nebezpečenství se vymaní. A jakož předpověděl 
tobě kněz duchem prorockým, že ti ji Bůh navrátí – tak se i stane, 
poněvadž spravedlivo jest, aby všeliký ryzí cit srdce došel odměny, 
a ty těš se útěchou tou, jako se těším já.“

Zde začal pan Longinus sám zhluboka vzdychati a za chvíli dodal:
„Přeptejme se ještě na zámku, snad tudy procházeli.“
A ptali se všude, ale nadarmo – nebylo ani stopy po tom, že by 

prchající tudy prošli. Na zámku bylo plno šlechty s manželkami 
a dětmi, která se sem nahrnula před kozáky. Kníže je přemlouval, 
aby šli s ním a varoval je, že kozáci mu jdou v patách. Neodvažovali 
se totiž udeřiti na vojsko, ale bylo pravděpodobno, že se po odcho-
du knížete pokusí o zámek i město. Šlechta na zámečku byla však 
ku podivu zaslepena.

„Jsme tady za lesy bezpečni,“ odpovídali knížeti. „Sem k nám 
nikdo nepřijde.“

„A přece jsem oněmi lesy prošel i já,“ pravil kníže.
„To prošla tvá knížecí milost, vzbouřenci však neprojdou. Ho! 

ho! To nejsou lesy všelijaké.“
A nechtěli jíti, setrvávajíce ve své zaslepenosti, kterou potom 

krutě odpykali, poněvadž po odchodu knížete kozáci rychle přitáhli. 
Zámek se statečně bránil po tři neděle, ale pak byl dobyt, a všichni 
na něm porubáni do posledního. Kozáci dopouštěli se děsných 
ukrutností, trhajíce dětská těla, upalujíce ženy na mírném ohni – 
a nikdo se na nich nepomstil.

Zatím kníže, přiraziv do Lubeče nad Dněprem, položil se tam 
táborem, aby si vojsko odpočinulo, sám pak s kněžnou, dvorem 
i přítěží jel do Brahinova, položeného prostřed lesů a neschůdných 
močálů. Za týden později přepravilo se i vojsko. Nastoupen pochod 
do Babice u Mozyra – a tam o svátku Božího Těla odbila hodina 
rozloučení, poněvadž kněžna měla se dvorem odjeti do Turova 
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k paní vojevodkyni vilenské, své tetě, kdežto kníže s vojskem do 
ohně k Ukrajině.

Při posledním obědě na rozloučenou byli oba knížecí manželé, 
fraucimor a nejznamenitější družina. Mezi pannami a rytíři nebylo 
však obvyklé veselosti, poněvadž nejedno vojenské srdce krvácelo 
tam při pomyšlení, že za okamžik bude nutno opustiti vyvolenou, 
pro kterou by se rádo žilo, bilo i umíralo, nejedny světlé nebo tmavé 
oči dívčí zalévaly se slzami žalu, že odjede na vojnu on, mezi kule 
a meče, mezi kozáky a divé Tatary… odjede a snad se již nevrátí…

Proto také, když kníže promluvil, louče se s chotí i dvorem, lkavě 
zapištěly panenky, jedna přes druhou, jako koťátka, rytíři pak jako 
silnější duchem vstali ze svých míst a chopivše se rukojetí šavlí, 
vzkřikli společně:

„Zvítězíme a vrátíme se!“
„Pomoziž vám Bůh!“ odpověděla kněžna.
Nato zaburácel jásot, až se otřásly okna i stěny:
„Ať žije paní kněžna! Ať žije matka naše a dobrodějka!“
„Ať žije! Ať žije!“
Vojáci opravdu ji milovali pro její oddanost k rytířstvu, pro její 

velikou duši, štědrotu i vlídnost, pro péči o jejich rodiny. A nade 
vše ji miloval kníže Jeremi, neboť to byly dvě povahy jako pro sebe 
stvořeny, – podobny sobě jako vejce vejci, obě ulity ze zlata i bronzu.

A tak přistupovali k ní všichni, každý poklekal s pohárem před 
jejím křeslem, a ona, přivinuvši každého hlavou k sobě, pronesla 
několik přívětivých slov. Skrzetuskému pak řekla:

„Nejednomu rytíři dostane se zde zajisté škapulíře nebo stužky 
na rozloučenou, že však nemáš zde, vzácný pane, dívky, od které by 
sis přál přijmouti je nejraději, nuže, přijmi ode mne jako od matky.“

To pravivši, sňala zlatý, tyrkysy posázený křížek a zavěsila jej na 
šíji rytíře, jenž s úctou jí políbil ruku.

Bylo patrno, že kníže byl svrchovaně spokojen tím, co bylo 
prokázáno panu Skrzetuskému, ježto si jej v poslední době oblíbil 
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ještě více za to, že uchránil důstojnosti knížecí, posluje na Síči – 
a listů od Chmielnického přijmouti nechtěl. Zatím všichni zvedli se 
od stolu. Panny, zachytivše spěšně kněžnina slova, k panu Skrzetus-
kému promluvená, a pokládajíce je za svolení a souhlas, hned začaly 
snímati: ta škapulíř, ta stuhu, ta křížek – což vidouce rytíři, přiskoči-
li jako rtuť každý ke své, ne-li vyvolené, tedy aspoň nejoblíbenější. 
Kvapil tedy Poniatowski k Źytyńské, Bychowiec k Bohowityńance, 
neboť v té se mu poslední dobou zalíbilo, Roztworowski k Żuków-
ně, ryšavý Wierszul ke Skoropacké, plukovník Machnicki, byť starý, 
k Zawiejské, jen jediná Anuše Borzobohata-Krasieńska, ač nejhezčí 
ze všech, stála u okna sama a opuštěna. Její líce se zarděla, očka, 
zastíněná obočím, střílela úkosem jako ve hněvu a při tom s pros-
bou, aby jí nebylo činěno takové příkoří, a tu zrádce Wołodyjowski 
přistoupil k ní, řka:

„Chtěl jsem i já požádati pannu Annu o nějakou památku, vzdal 
jsem se však toho potěšení, poněvadž jsem za to měl, že se pro příliš 
velikou tlačenici k ní neproderu.“

Anušina líčka vzplála ještě ohnivěji, nicméně odtušila, nerozmýš-
lejíc se ani na okamžik:

„Z jiných rukou, nežli jsou mé, chtěl bys památku, vzácný pane, 
nedostaneš jí však ani ode mne, protože, i když ti tu přede mnou 
není příliš těsno, tedy jistě je ti to příliš vysoko.“

Rána byla dobře mířena a dvojí, neboť předně, obsahovala na-
rážku na malý vzrůst rytířův, a za druhé: na jeho milostné vzněty 
k princezně Barboře Zbaražské. Pan Wołodyjowski byl nejdříve 
zamilován do starší Anny, ale když ta byla zasnoubena, přetrpěl 
to a věnoval v tichosti srdce Barboře, soudě, že nikdo o tom nemá 
tušení. Když tedy od Anuše o tom zaslechl, ač byl to pravý šermíř, 
převýtečný i na šavle i na slova, upadl do rozpaků tak, že zapomněl 
na jazyk v ústech a jen nejapně koktal:

„Však také ty, panno urozená, vysoko toužíš, právě tak vysoko, 
jako je hlava páně… Podbipiętova…“
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„Ten je povznesen nad tebe, vzácný pane, i mečem i způsobnos-
tí,“ odvětila rázná dívka. „A děkuji ti, žes mi na něho vzpomněl. 
Dobře tak!“

To pravivši, obrátila se k Litvínovi:
„Vzácný pane, přistup jen blíže! Chci míti i já svého rytíře, a ne-

vím, věru, mohla-li bych touto stuhou opásati prsa statečnější.“
Pan Podbipięta poulil oči, jako by sobě nevěřil, slyší-li dobře, 

konečně sebou vrhl na kolena, až zaduněla podlaha:
„Dobrodějko moje! Dobrodějko!“
Anuše opásala jej stuhou, její malé ručky zmizely pak nadobro 

pod plavými kníry páně Longinovými, ozývalo se pouze mlaskání 
a mručení, jemuž naslouchaje, pan Wołodyjowski řekl k veliteli 
Migurskému:

„Přísahal bys, že medvěd včely hubí a med vybírá.“
Pak se vzdálil opravdu rozzloben, cítil totiž v sobě žahadlo Anu-

šino; vždyť byl svého času do ní zamilován také on.
Však již i kníže začal se loučiti s kněžnou – a za hodinu potom 

hnul se dvůr k Turovu, kdežto vojska k Pripeti.
V noci při převážení, když stavěny vory ku přepravě děl a husaři 

dohlíželi nad prací, řekl pan Longinus ke Skrzetuskému:
„Hleď, bratříčku, přihodilo se neštěstí.“
„Co se stalo?“ tázal se náměstník.
„Nu, ty zprávy z Ukrajiny!“
„Jaké?“
„Povídali přece Záporožci, že Tuhaj-bej odtáhl s hordou na 

Krym.“
„Nu, co na tom? Proto přece nebudeš plakati?“
„Ó, ano, bratříčku, řekl jsi totiž – a měl jsi pravdu – že ano? – že na 

kozácké hlavy spoléhati nemohu; a když odešli Tataři, odkud vezmu 
tři pohanské hlavy? Kde je najdu? A já jich tolik, ach, potřebuji!“

Skrzetuski, ač sám zkormoucen, usmál se, řka:
„Tuším, oč ti běží, neboť jsem viděl, jak jsi byl pasován na rytíře.“
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Nato pan Longinus sepjal ruce:
„Ano, proč také déle to skrývati, jsem zamilován, bratříčku, jsem 

zamilován!… Nuže, to je to neštěstí!“
„Nermuť se. Nevěřím, že by Tuhaj-bej již odtáhl; ostatně, budeš 

míti pohanů jako těch komárů nad hlavou.“
Skutečně, celá mračna komárů vznášela se nad koňmi i lidmi, 

poněvadž vojska vkročila do kraje neschůdných bažin, močá-
lovitých lesů, rozbředlých luk, řek, říček i potoků, do kraje pustého, 
nevlídného, jediným pralesem šumícího, o jehož obyvatelích se za 
oněch dob říkávalo:

„Dceři v svatby čas 
Dal pán z Nemanic 
V soudku kolomaz, 
Hřibů věneček, 
Mření hrneček, 
O kus bahna víc.“

V bahně tom sice rostly nejen hřiby, ale v rozporu s těmito verši 
i veliké jmění panské. Nicméně v této chvíli nechtěli knížecí lidé, 
kteří byli značnou měrou odchováni a vyrostli na suchých, vysokých 
stepích zadněprských, očím svým ani věřiti. Všaktě i tam byly místy 
močály a lesy, zde však celý kraj zdál se močálem jediným. Noc 
byla klidná, jasná – a při svitu měsíce, kam oko dosáhlo, nespatřil 
jsi jediného sáhu suché půdy. Jen ostrůvky černaly se nad vodou, 
lesy zdály se vyrůstati z vody, voda čvachtala pod koňskými kopyty, 
vodu vytlačovala kola vozů i děl. Wurcel upadl v zoufalství. „Divný 
pochod!“ pravil. „U Černigova nás ohrožoval oheň, zde zase voda 
je kolem nás.“ Vskutku, půda proti přirozenosti své neskýtala zde 
nohám stálé opory, nýbrž prohýbala se, chvěla, jako by se chtěla 
rozestoupiti a pohltiti ty, co se po ní ubírali.



– 348 –

Vojska přes Pripeť převážela se po čtyři dny, pak bylo téměř 
denně nutno překročovati řeky i říčky, tekoucí ve zředěné půdě. 
A nikde mostu. Všechen lid byl na lodích, v šuhalejích. Po několika 
dnech spustily se i mlhy a deště. Lidé napínali poslední síly, aby se 
konečně dostali z té prokleté krajiny. A kníže kvapil, pádil. Poručil 
vykáceti celé lesy, upraviti cesty z neotesaných kmenů stromů 
a táhl kupředu. A voják, vida, jak velitel sám nešetřil vlastních sil, 
jak od rána do noci byl na koni, pořádal vojska, dozíral nad po-
chodem, o všem osobně se přesvědčoval – neodvažoval se reptati, 
ač útrapy byly skoro nad síly. Od rána do noci bořiti se do bláta 
a moknouti – toť byl osud všem společný. Koním začala kopyta 
slézati s nohou, mnoho jich při dělech popadalo, a tak pěchota i dra-
gouni Wołodyjowského sami táhli děla. Nejlepší pluky, jako husaři 
Skrzetuského, Začvilichovského i obrněnci, chápali se seker, aby 
razili cestu. Byl to slavný pochod o chladu, vodě i hladu, při němž 
vůle vůdcova i nadšení vojáků překonávaly všecky překážky. Nikdo 
se dosud neodvážil vésti tudy vojska na jaře, při rozvodnění řek. 
Na štěstí nebyl pochod rušen přepadnutím ani jednou. Lid byl tam 
tichý, pokojný, na vzpouru nemyslil, a ač byl později kozáky štván 
a příkladem povzbuzován, nechtěl se hrnouti pod jejich znaky. Tak 
i nyní díval se mdlým zrakem na zástupy rytířů, přecházející mimo, 
kteří se vynořovali z borů a bahnišť jako zakletí a přecházeli jako 
sen; dodával jim průvodce, tiše a poslušně konal vše, čeho na něm 
žádáno.

Což pozoruje, kníže přísně krotil všelikou zvůli vojenskou, a tak 
za vojskem nešly v patách lidské vzlyky, kletby a nářky; když pak 
po přechodu vojsk udržela se v jakési začazené vísce zpráva, že 
prošel tudy kníže Jarema, lidé potřásali hlavami. „Vže vin dobryj!“ 
říkali si potichu.

Konečně po dvaceti dnech nadlidských útrap a úsilí vyrojila se 
knížecí vojska do vzbouřeného kraje. „Jarema ide! Jarema ide!“ 
ozývalo se celou Ukrajinou až tam daleko k Divokým polím, do 
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Čigirina i k Jahorliku. „Jarema ide!“ ozývalo se po městech, vesni-
cích, chutorách i pasekách, a při té zvěsti vypadávaly ze selských 
rukou kosy, vidlice i nože, tváře bledly, drancující davy prchaly za 
nocí k jihu jako smečky vlků před hlaholem loveckých rohů; Tatar, 
zatoulav se za loupeží, seskakoval z koně a přes tu chvíli kladl ucho 
k zemi; v nedobytých ještě zámcích i zámečcích bito do zvonů a zpí-
váno „Te Deum laudamus“.

A ten strašný lev lehl si na práh vzbouřeného kraje a odpočíval.
Sbíral síly.
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XXVI

Zatím Chmielnicki, zastaviv se na nějakou dobu v Korsunu, ustou-
pil k Bialocerkvi a tam rozbil svůj hlavní stan. Horda položila se 
táborem na druhém břehu řeky, rozesílajíc výzvědné oddíly po 
celém vojevodství kijevském. Zbytečně také soužil se pan Longi-
nus Podbipięta, že přijde o tatarské hlavy. Pan Skrzetuski správně 
uhodl, že Záporožci, zjímaní u Kaňova panem Poniatowským, po-
dali zprávu falešnou: Tuhaj-bej nejen že neodtáhl, ale nevyrazil ani 
do Čigirina. Ba, co více: ze všech stran přitáhly nové čambuly. Přišli 
malí carové azovský a astrachaňský, kteří nikdy předtím v Polsku 
nebyli, se čtyřmi tisíci válečníky, přišlo dvanácte tisíc hordy nogaj-
ské, dvacet tisíc bilgorodské a budžacké, všichni odpovědní kdysi 
nepřátelé Záporoží i kozáctva, dnes bratři a spojenci, přísahající na 
krev křesťanskou. Konečně přibyl i sám chán Islan Girej s dvanácti 
tisíci Perekopci. Trpěla těmito přáteli celá Ukrajina, trpěl nejen stav 
šlechtický, nýbrž i rusínský lid, jemuž zapalovány vesnice, brán do-
bytek, a sedláci sami, ženy i děti hnáni do otroctví. V těch dobách 
vraždění, žhářství i prolévání krve byla pro sedláka záchrana jen 
jediná: prchnouti do tábora Chmielnického. Tam stával se sedlák 
z oběti vzbouřencem a ničil svou vlastní zemi, ale aspoň byl jist 
životem. Nešťastný kraj!… Když v něm vypukla vzpoura, ztrestal 
a zpustošil jej napřed pan Mikuláš Potocki, potom Záporožci a Ta-
taři, kteří přišli jako jeho osvoboditelé, a nyní spočinul na něm 
Jeremi Wiśniowiecki.

Proto prchal kde kdo do tábora Chmielnického, prchala dokon-
ce i šlechta, kdyžtě nebylo jiné cesty ke spáse. Díky tomu rostly 
síly Chmielnického, a že nevnikl hlouběji do říše polské ihned, že 
dlouho ležel v Bialocerkvi, bylo hlavně proto, aby uvedl do těch 
rozzuřených a sveřepých živlů pořádek.
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Vskutku, v jeho železných rukou rychle se ony měnily v bojovnou 
mocnost. Kádry z vycvičených Záporožců byly pohotově, selský lid 
rozdělen na pluky, plukovníky ustanoveni bývalí košoví atamani, 
jednotlivé oddíly vysílány dobývat zámků, aby tak nabyly v boji 
cviku. A byl to lid povahou statečný, pro válku způsobilý jako 
žádný jiný, zbrani uvyklý, tatarskými nájezdy spřátelený s ohněm 
a krvavým obličejem války.

Vytáhlo tudíž dvé plukovníků, Handža a Ostap, proti Nestervaru, 
jehož dobyli a jehož židovské a šlechtické obyvatelstvo porubali 
do posledního. Knížeti Czetwertyńskému uťal hlavu na zámeckém 
prahu jeho vlastní mlynář, a z kněžny učinil si Ostap svou otrokyni. 
Šli jiní jinými směry, a úspěch provázel jejich zbraně, poněvadž 
strach připravil „Lachy“ o srdce – „u tohoto národa strach neob-
vyklý“, který vyrážel zbraň z rukou a zbavoval sil.

Stalo se nejednou, že plukovníci domlouvali Chmielnickému: 
„Proč nenastupuješ pochod k Varšavě, nýbrž odpočíváš, s kou-

zelnicemi čáry provádíš, pálenku do sebe leješ a Lachy necháváš, 
aby se vzpamatovali ze strachu a sebrali vojska?“ 

Nejednou také zpitá luza řvala noční dobou, obléhala příbytek 
Chmielnického, žádajíc, aby ji vedl „na Lachiv“. Chmielnicki vzpou-
ru vznítil a dodal jí strašlivé síly, teď však začal pozorovati, že ta 
síla žene již jej samého do neznámé budoucnosti, a tak často zíral 
zachmuřeným okem do té budoucnosti a snažil se ji probádati – ale 
v srdci byl před ní pln obav.

Jak již řečeno, mezi těmi plukovníky a atamany věděl on jediný, 
co strašlivé síly spočívá ve zdánlivé bezmocnosti říše polské. Vznítil 
vzpouru, zvítězil u Žlutých Vod, zvítězil u Korsunu, potřel korunní 
vojska – ale co dále?

Sezval tedy plukovníky k poradě a těkaje po nich krvavýma oči-
ma, před nimiž se všichni třásli, dával jim posupně tutéž otázku: 
„Co dále? Co chcete ještě?“
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„Táhnouti do Varšavy? Pak přijde kníže Wiśniowiecki sem a jako 
hrom pobije vaše ženy i děti, zůstaví jen zemi a vodu, potom po-
táhne i on za námi do Varšavy s celou mocí šlechtickou, která se 
k němu přidá – a my, ocitnuvše se mezi dvěma ohni, zahyneme, ne-li 
v bitvách, tedy na kůlech…“

„Na tatarské přátelství spoléhati nelze. Dnes jsou s námi, zítra 
se od nás odvrátí, poženou nás na Krym nebo prodají pánům naše 
hlavy.“

„Nuže, co dále, rcete! Jíti proti Wiśnowieckému? Pak připoutá 
celou sílu naši i tatarskou k sobě a za tu dobu shromáždí se vojska 
a vyrazí mu z vnitřka říše polské na pomoc. Máte na vybranou…“

A přestrašení plukovníci mlčeli, Chmielnicki pak řekl:
„Proč jste zmalomyslněli? Proč již na mne nenaléháte, abych táhl 

k Varšavě? Nevíte-li tedy, co činiti, ponechte to mně, a dá Bůh, že 
zachráním svoji hlavu i vaše a dostane se mi odškodnění pro vojsko 
záporožské i všecky kozáky.“

Vskutku, zbýval jediný způsob: vyjednávání. Chmielnicki dobře 
věděl, co lze vymoci na říši polské touto cestou; spoléhal, že sněmy 
spíše přistoupí na značné odškodnění než na berně, verbování voj-
ska a válku, která by jistě byla dlouhá a svízelná. Věděl konečně, 
že ve Varšavě jest mocná strana, a v jejím čele sám král, o jehož 
smrti zvěst ještě nedošla,11 i kancléř i mnozí páni, kteří by rádi za-
bránili vzrůstu ohromného jmění magnátského na Ukrajině, utvo-
řili z kozáků posilu rukám královským, uzavřeli s nimi věčný mír 
a použili oněch tisíců sebraného vojska pro válku za hranicemi. Za 
těchto okolností mohl Chmielnicki i pro sebe dosáhnouti vynikající 
hodnosti, obdržeti hetmanskou bulavu z ruky královské a domoci 
se nesčetných ústupků pro kozáky.

Ejhle, proč ležel dlouho u Bialocerkve! Zbrojil, rozesílal univer-
sály na všecky strany, stahoval lid, tvořil celé armády, zabíral zámky 

11  Ještě 12. června nevědělo se u Bialocerkve o smrti králově.
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pod svoji moc, poněvadž věděl, že jen s mocným budou vyjednávati, 
ale nevnikal do říše polské hlouběji.

Ó, kdyby na podkladě vyjednávání mohl uzavříti mír!… Již 
tím buď vyrazí Wiśnowieckému zbraň z ruky, neboť – nesloží-li 
jí kníže – nikoli on, Chmielnicki, nýbrž kníže bude vzbouřencem, 
vedoucím válku proti vůli králově i sněmů.

Pak vyrazí proti Wiśnowieckému – ale již z mandátu královského 
a říše polské – a potom odbije poslední hodinka nejen knížeti, nýbrž 
i všem ukrajinským panovníčkům, jejich jmění i latifundiím.

Tak uvažoval záporožský hetman-samozvanec, takový zámek 
stavěl do budoucna. Ale na lešení, připravené k tomu zámku, často 
usedala černá havěť starostí, pochyb, obav – a příšerně krákala.

Bude mírová strana ve Varšavě dosti silna? Bude s ním zahá-
jeno vyjednávání? Co tomu řekne sněm a senát? Ucpou si tam uši 
před nářkem a voláním ukrajinským? Zavrou oči před záplavami 
požárů?…

Nenabude vrchu vliv pánů, vládnoucích těmi nesmírnými 
latifundiemi, o jejichž uhájení jim půjde? A je postrašena ta říše 
polská již tak, že mu odpustí jeho spolek s Tatary?

A z druhé strany zmítala duší Chmielnického pochybnost, neroz-
hořela-li se a nerozšířila vzpoura již přespříliš. Dají se ty zdivočilé 
spousty vtěsnati do nějaké kázně? Dobrá: on, Chmielnicki, mír 
uzavře, ale vzbouřenci – ti budou dále šířiti vraždu i žhářství ve 
jménu jeho anebo se za své zklamané naděje pomstí na jeho hlavě. 
Věru, toť rozvodněná řeka, moře, bouř! Toho strašlivého položení! 
Kdyby výbuch byl slabší, nevyjednávali by s ním, že je sláb; Že však 
je vzpoura mohutná, může se vyjednávání rozbíti silou událostí.

A co bude pak?
Když takové myšlenky přepadly těžkou hlavu hetmanovu, za-

mykal se do svého příbytku a popíjel celé dny i noci. Tehdy kolovala 
mezi plukovníky i selským lidem zvěst: „Hetman pije!“ a po jeho 
příkladě popíjeli všichni, kázeň se uvolňovala, zajatci vražděni, na-
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staly vzájemné šarvátky, drancovány kořisti – započínal se soudný 
den, vláda hrůzy a ukrutnosti. Bialocerkev měnila se v hotové peklo.

Až jednoho dne vstoupil k opilému hetmanovi šlechtic Wyhowski, 
padlý u Korsuna do zajetí a povýšený na hetmanského sekretáře. 
Vstoupiv, začal bez okolků cloumati opilcem, až konečně popadl ho 
za ramena, posadil na lavici a přivedl k vědomí.

„A ce ščo tak je, jakje lycho?“ tázal se Chmielnicki.
„Milosti, pane hetmane, vstávej, vzpamatuj se!“ odpověděl Wy-

howski. „Poselstvo přišlo!“
Chmielnicki vyskočil rovnýma nohama a v jediném okamžiku 

vystřízlivěl.
„Hola!“ zvolal na kozácké pachole, sedící na prahu. „Deliji, kalpak 

a bulavu!“
A potom k Wyhowskému:
„Kdo přijel? Od koho?“
„Kněz Patroni Łasko z Hušče, od pana vojevody braclavského.“
„Od pana Kisjela?“
„Tak jest.“
„Slava Otcu i Synu, slava Svjatomu Duchu i Svjatoj Prečistoj!!“ 

pravil Chmielnicki, žehnaje se křížem.
A tvář se mu vyjasnila, uklidnila – vyjednávání bylo s ním zahá-

jeno.
Ale téhož dne došly také zprávy, naprosto odporující mírovému 

poselství páně Kisjelovu.
Oznámeno, že kníže, popřáv odpočinku vojsku, zmořenému 

pochodem přes lesy i močály, vstoupil do vzbouřeného kraje; že 
pobíjí, pálí, stíná; že výzvědný oddíl, poslaný pod Skrzetuským, 
narazil na dvoutisícovou vatahu kozáků a selského lidu – a porubal 
ji do posledního muže; že sám kníže šturmem vzal Pohrebyšče, 
náležející knížatům Zbaražským – a zůstavil jen zemi a vodu. 
Vyprávěny hrůzné věci o tom šturmu i dobytí Pohrebyšče – bylo 
to hnízdo nejzarytějších vzbouřenců. Kníže prý řekl k vojákům: 
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„Vražděte je, aby cítili, že umírají.“12 Proto dopouštělo se vojsko 
nejsurovějších ukrutností. Z celého města nezůstala naživu jediná 
duše. Sedm set zajatců bylo oběšeno, dvě stě nabodeno na kůly. 
Mluvilo se také o vrtání očí nebozezy, o upálení na mírném ohni. 
Vzpoura byla v celém okolí rázem potlačena. Obyvatelé buďto 
rozprchli se ke Chmielnickému, nebo přijímali lubenského pána 
na kolenou, s chlebem a solí, řvouce o slitování. Menší vatahy byly 
vesměs potřeny – a v lesích, jak tvrdili zběhové ze Samhorodka, 
Spičina, Pleskova a Vachnovky, nebylo jediného stromu, na němž 
by nevisel kozák.

A to vše se dělo opodál Bialocerkve a statisícové armády Chmiel-
nického.

Proto Chmielnicki, sotva o tom zvěděl, začal řvát jako raněný 
tur. Na jedné straně vyjednávání, na druhé meč. Vytrhne-li proti 
knížeti, bude to projevem, že si vyjednávati nepřeje, jak mu to bylo 
navrženo panem z Brusilova.

Zbývala jediná naděje u Tatarů. Chmielnicki se vzchopil a na-
stoupil cestu do příbytku Tuhaj-bejova.

„Tuhaj-beji, příteli můj,“ řekl, ukláněje se s obvyklými selámy. 
„Jakož jsi mne zachránil u Žlutých Vod a Korsunu, tak zachraň mne 
i teď. Dostavil se posel od vojevody braclavského s listem, ve kterém 
slibuje mi vojevoda odškodnění a vojsku záporožskému vrácení 
dávných svobod s podmínkou, že přestanu válčiti, což já učiniti 
musím, chtěje projeviti svoji upřímnost a dobrou vůli. Zatím však 
došly sem zprávy od mého nepřítele, knížete Wiśniowieckého, že 
Pohrebyšče srovnal se zemí a nikoho neživil – mé dobré molodce 
pobíjí, na kůl nabodává – nebozezy oči vyvrtává. Nemoha vytáh-
nouti proti němu, přišel jsem k tobě s poklonou, abys proti tomuto 
nepříteli mému i svému vytáhl s Tatary ty, sice jinak vtrhne sem 
brzy proti našim táborům on sám.“

12  Rudawski tvrdí, že ta slova byla pověděna v Němirově.
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Murza, sedě na hromadě koberců, nakradených u Korsunu nebo 
uloupených po šlechtických dvorech, kýval sebou nějakou dobu 
dozadu i vpřed, zamhouřil oči, jako by lépe chtěl vše uvážiti, až 
konečně odtušil:

„Allah, toho já učiniti nemohu!“
„Proč?“ tázal se Chmielnicki.
„Protože beztak poztrácel jsem již k vůli tobě dosti bejů i čaušů 

u Žluté Vody i Korsunu; k čemu mám ztratiti ještě více? Jarema 
je veliký válečník! Vytrhnu proti němu, až vytrhneš také ty, sám 
nikoli. Nejsem tak hloupý, abych o vše, čeho jsem dosud získal, 
přišel v jediné bitvě; raději budu vysílati čambuly za lupem a za 
schytáváním lidí do zajetí. Dost jsem už udělal pro vás, psy nevěrné. 
Sám nepůjdu, a budu chána zrazovat. Řekl jsem.“

„Přísahal jsi mi pomoc.“
„Tak jest, ale přísahal jsem válčiti vedle tebe, ne za tebe. Vari 

ode mne!“
„Přenechal jsem ti zajatce ze svého vlastního lidu, kořist ode-

vzdal, hetmany odevzdal.“
„Kdybys neodevzdal, odevzdal bych já tebe jim.“
„Půjdu k chánovi.“
„Vari ode mne, otrapo, pravím ti!“
A špičaté zuby murzovy začaly se již pode rtem lesknouti. 

Chmielnicki poznal, že zde ničeho nepořídí a že déle naléhati jest 
nebezpečno, i vstal a skutečně odebral se k chánovi.

Ale od chána dostalo se mu téže odpovědi. Tataři jednali po 
svém a šli za kořistí vlastní. Místo aby se pouštěli do valné bitvy 
s vůdcem, který byl pokládán za nepřemožitelného, vysílali raději 
ozbrojené oddíly a obohacovali se bez prolití krve.

Chmielnicki vrátil se vzteklý do svého příbytku a ze zoufalství již 
popadl baňatou láhev, když Wyhowski vytrhl mu ji z ruky.

„Nebudeš pít, vzácný pane hetmane!“ řekl. „Je zde posel, musíš 
posla vyslechnouti.“
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Chmielnicki upadl do strašlivého hněvu.
„Dám posla i tebe nabodnouti na kůl!“
„A já ti zase nedám kořalky. Nestydíš se, když tě štěstěna vynes-

la tak vysoko, líti do sebe vodku jako sprostý kozák? Fí, fí, tak to 
nepůjde, vzácný pane hetmane. Zpráva o příchodu poslově se již 
roznesla. Vojsko i plukovníci chtějí na poradu. Nesluší se ti, abys 
teď pil, nýbrž kul železo, dokud je žhavé – poněvadž nyní můžeš 
uzavříti mír a dosáhnouti všeho, co ti libo; potom bude již pozdě, 
a zde běží o hrdlo mé i tvé. Nutno, abys ihned vyslal poselstvo do 
Varšavy a krále prosil o milost…“

„Jsi moudrá hlava,“ řekl Chmielnicki. „Přikaž, aby se udeřilo do 
zvonu k poradě, a na majdaně vyřiď plukovníkům, že přijdu hned.“

Wyhowski odešel, a za chvíli ozval se k poradě zvon, při jehož 
zvuku se záporožská vojska začala shromažďovati. A tak zasedli 
velitelé a plukovníci: strašlivý Krivonos, pravá ruka Chmielnické-
ho, Krzeczowski, kozácký meč, starý a zkušený Filon Džedžala, 
plukovník kropivnický, Fedor Loboda perejaslavský, ukrutný Fe-
dorenko kalnický, divoký Puškarenko poltavský, jenž velel samým 
čabanům, Šumejko nizovský, ohnivý Čarnota gadjačský, Jakubovič 
čigirinský, dále Nosač, Hladkij, Adamovič, Gluch, Puljan, Panič – ne 
všichni, byliť někteří na výpravách a někteří na onom světě, kamž 
je byl již poslal kníže Jeremi.

Tataři nebyli tentokráte k poradě přizváni. Sbor shromáždil se 
na majdaně, tísnící se vzbouřenci odháněni kyji, ano i kistěny, při 
čemž nechyběly ani případy zabití.

Konečně objevil se i sám Chmielnicki, oděný v červeň, s kalpa-
kem na hlavě a s bulavou v ruce. Vedle něho kráčel zbožný kněz, 
Patroni Łasko, bílý jako holub, a po druhém boku Wyhowski, s lis-
tinami v rukou.

Chmiel, zasednuv mezi plukovníky, seděl okamžik mlčky, potom 
sňal kalpak na znamení, že porada začíná, a jal se mluviti takto:
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„Vzácní pánové plukovníci a atamani dobrodějové! Známo vám, 
kterak pro veliké a nevinně snášené křivdy, proti nám páchané, byli 
jsme nuceni chopiti se zbraně a za pomoci nejjasnějšího cara krym-
ského o dávné svobody a výsady, odňaté nám od panovníčků bez 
vůle Jeho Milosti krále, dožadovati se zadostiučinění, kterémužto 
úmyslu požehnal Bůh a seslav na neupřímné tyrany naše strach, 
zcela u nich neobvyklý, nepravdy a útisky jejich ztrestal, a nás vý-
značnými viktoriemi odměnil, za což jsme Mu povinni vděčným srd-
cem poděkovati. Když tedy pýcha jejich byla ztrestána, náleží nám 
přemýšleti o tom, abychom zastavili prolévání krve křesťanské, což 
nám milosrdný Bůh a naše blagočestivá víra káže, ale šavlí z rukou 
neodkládali dotud, dokud nám po vůli nejjasnější Jeho Milosti krále 
nebudou naše dávné svobody a výsady vráceny. Píše mi tedy pan 
vojevoda braclavský, že se to může státi, a i já tak soudím, kdyžtě 
nikoli my, nýbrž panovníčkové, Potočtí, Kalinowští, Wiśnowiečtí 
i Koniecpolští, z poslušenství vůči Majestátu a říši polské vykročili, 
nám tudíž, když jsme je byli ztrestali, oprávněné odškodnění a od-
měna od Majestátu i stavů náleží. Prosím vás proto, vzácní páni 
dobrodějové a příznivci moji, abyste list vojevody braclavského, 
mně od otce Patroniho Łaska, šlechtice blagočestivé víry, přinesený, 
přečetli a moudře rozsoudili, aby prolévání krve křesťanské bylo 
zastaveno a nám odškodnění i odměna za poslušenství i věrnost 
k říši polské dány.“

Chmielnicki se netázal, má-li býti od boje upuštěno, nýbrž přál 
si rozhodnutí, aby bylo upuštěno, pročež ti, kdož nesouhlasili, hned 
začali reptati, což se za okamžik změnilo ve výhrůžné výkřiky, při 
nichž hlavně Čarnota gadjačský vynikal.

Chmielnicki mlčel, jen pozorně se rozhlížel, odkud protesty vy-
cházejí, a vzdorné členy zaznamenával si v paměti.

Zatím povstal Wyhowski s dopisem Kisjelovým v ruce. Opis 
listu odnesl Zorko, aby jej „sboru“ přečetl, proto nastalo zde i tam 
hluboké ticho.
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Vojevoda začínal dopis těmito slovy:
„Urozený Pane Starší záporožského vojska říše polské, odedávna 

milý mně pane a příteli!“
„Jelikož mnozí jsou, kdož Milost Tvou za nepřítele říše polské 

pokládají, já nejen zůstávám sám úplně bezpečen věrných k říši 
polské citů Milosti Tvé, nýbrž i ostatní Urozené Pány Senátory, ko-
legy své, tím jistím. Tří věcí pevně jsem bezpečen: první, že, ačkoli 
od věků vojsko dněprské střeže slávy i svobod svých, však ve víře 
své ke králům, pánům i říši polské vezdy věrně stojí. Druhé, že náš 
národ rusínský ve své víře pravověrné tak je statečen, že každý 
z nás raději zdraví své položiti chce nežli víru tu v čemkoli porušiti. 
Třetí, že, ačkoli rozmanité (jakož právě nyní se stalo, žel Bohu!) 
bývá prolévání krve uvnitř země, však přece vlast všem nám jedna 
jest, ve které se rodíme i svobod svých požíváme, a není zajisté v ce-
lém světě říše jiné, podobající se vlasti naší v právech i svobodách. 
Protož uvykli jsme všichni jednostejně celistvosti koruny matky 
své stříci; a byť všelijaká bývají soužení (jak tomu jest na světě), 
však rozum uvážiti velí, že snáze domluviti se mezi sebou v říši 
svobodné, co každého z nás bolí, nežli ztratiti matku, jaké druhé 
nalézti nelze ani v křesťanstvu ani v pohanstvu…“

Perejaslavský Loboda přerušil čtení:
„Pravdu kaže,“ řekl nahlas.
„Pravdu kaže!“ opakovali ostatní plukovníci.
„Ne pravdu, breše, psja vira!“ houkl Čarnota.
„Mlč! Sam psja vira!“
„Jste zrádci! Na pohybel vám!“
„Na pohybel tobi!“
„Vyslechnouti, čekati, dále čísti! On je náš čolovik. Vyslechnouti, 

vyslechnouti!“
Bouře silně se rozpoutala, ale Wyhowski jal se čísti dále, takže 

opět nastalo ztišení.
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Vojevoda v dalším psal, že vojsko záporožské jest povinno chova-
ti k němu důvěru, poněvadž dobře ví, že on, téže jsa víry i krve, 
musí mu býti nakloněn; vzpomínal, že se nešťastného prolití krve 
u Kumejek a u Starce neúčastnil, načež vybízel Chmielnického, aby 
války zanechal, Tatary od sebe vzdálil nebo zbraň proti nim obrá-
til – a ve věrnosti k říši polské setrval. Konečně obsahoval dopis 
závěrek v těchto slovích:

„Slibuji Milosti Tvé, jakož jsem synem Církve Boží a jakož dům 
můj ze starožitné krve národa rusínského pochodí, že sám nápo-
mocen budu ke všemu dobrému. Ví Milost Tvá dobře, že i na mně 
v této říši polské (z milosti boží) poněkud záleží, a že beze mne ani 
válka usnesena býti nemůže ani mír uzavřen, já pak první netoužím 
po válce vnitřní…“

Hned proto vyvstaly bouřlivé projevy pro i proti, ale celkem 
list se zamlouval i plukovníkům, ano i sboru. Nicméně nebylo lze 
v prvém okamžiku ničemu rozuměti ani vyslechnouti vše pro ve-
liké rozvášnění, s jakým o dopisu rozmlouváno. „Sbor“ podobal se 
zpovzdálí velikému víru, v němž se hemžilo, vířilo i hučelo lidské 
mraveniště. Plukovníci potřásali pěrnači a sápali se na sebe, pěstmi 
proti očím. Viděl jsi zrudlé tváře, planoucí oči, pěnu na ústech; všem 
přívržencům dalšího válčení stál v čele Erasmus Čarnota, který byl 
zachvácen opravdovou zuřivostí. Chmielnicki proto, hledě na jeho 
vzteklost, byl blízek výbuchu, při němž zpravidla tichlo vše jako 
při řevu lvově. Ale ještě předtím vyskočil na lavici Krzeczowski, 
zamával pěrnačem a vzkřikl hlasem, podobajícím se zahřmění:

„Za čabany se hodíte, ne za rádce, rabové pohanští!“
„Ticho! Krzeczowski chce mluvit!“ první vzkřikl Čarnota, který 

očekával, že se přeslavný válečník bude přimlouvati za válku.
„Ticho! Ticho!“ hulákali jiní.
Krzeczowski se těšil nesmírné úctě mezi kozáctvem, a sice pro 

veliké služby, jež jim prokázal, pro veliké nadání válečné a ku po-
divu! – že byl šlechtic! Proto ztichlo vše ihned a všichni očekávali 



– 361 –

s dychtivostí, co poví; sám Chmielnicki utkvěl na něm neklidným 
zrakem.

Ale Čarnota se mýlil, domnívaje se, že plukovník bude zastávati 
válku. Krzeczowski svým bystrým duchem pochopil, že mohl do-
sáhnouti od říše polské starostenství i hodností, o nichž snil, buď 
teď nebo nikdy. Vytušil, že při pacifikaci kozáků budou se snažiti 
získati si a uspokojiti před mnohými ostatními jeho, čemuž kra-
kovský pán jako zajatec nebude moci zabrániti; proto také ozval 
se těmito slovy:

„Mně náleží bojovati, ne raditi. Jestliže však k poradě došlo, 
cítím také své právo, abych tlumočil své mínění, ježto jsem si ta-
kové přízně vaší jako jiní, ne-li měrou hojnější, získal. Proto jsme 
válku rozpoutali, aby nám naše svobody a výsady byly navráceny, 
a vojevoda braclavský píše, že se tak státi má. Nuže, buďto tomu 
tak bude či ne. Jestliže nebude, ať je válka, pakli ano – mír! K čemu 
prolévati krev zbytečně? Ať nás uklidní oni, pak uklidníme i my 
selský lid, a bude po válce; náš batko Chmielnicki moudře to vše 
zosnoval a promyslil, abychom Nejjasnější Jeho Milosti králi, který 
nám za to odměnu uštědří, stanuli po boku, a jestliže se panovníč-
kové vzeprou, tedy nám bude dovoleno, abychom se s nimi chytli do 
křížku – a my se chytneme. Jen k tomu bych neradil, aby Tataři byli 
posláni zpět; ať se položí táborem na Divokých polích a zůstanou 
tam, dokud máme jediný vůz nebo pramici.“

Chmielnickému se vyjasnila tvář, když slyšel ta slova, a plukovníci 
v ohromné již většině dali se do volání, aby od války bylo upuštěno 
a poslové do Varšavy posláni, pán z Brusilova pak požádán, aby sám 
k jednání zavítal. Čarnota ještě křičel a protestoval, ale plukovník 
utkvěl na něm hrozivýma očima a řekl:

„Ty, Čarnoto, plukovníku gadjačský, voláš po válce a prolévání 
krve; když však u Korsunu táhli proti tobě Petyhorci pana Dmo-
chowského, kvičel jsi jako pidsvynok: ‚Braty ridnyje, spasajte!‘ – 
a utíkal jsi před celým svým plukem.“
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„Lžeš,“ houkl Čarnota, „nebojím se ani Lachiv ani tebe.“
Krzeczowski stiskl v ruce pěrnač a přiskočil k Čarnotovi; také 

jiní začali bušiti pěstmi do gadjačského plukovníka. Vřava opětně 
začínala se vzmáhati. Na majdaně řval „sbor“ jako stádo divokých 
zubrů.

Vtom povstal opět sám Chmielnicki.
„Vzácní pánové plukovníci, dobrodějové,“ řekl. „Usnesli jste se 

tedy, aby poslové byli do Varšavy posláni, kteří věrné služby naše 
Nejjasnější Milosti králi nabídnou a odměny žádati budou. Všaktě, 
kdo si přeje války, může ji míti – ne s králem, ne s říší polskou, 
poněvadž my jsme s nimi války nikdy nevedli, ale s největším ne-
přítelem svým, který od krve kozácké všecek je již rudý, který se jí 
ještě u Starce zbrotil a nyní brotiti se jí nepřestává, v nevraživosti 
k vojskům záporožským setrvávaje. K němuž jsem list i posly vy-
slal, žádaje, aby nevraživosti oné výhost dal, však on je tyransky 
povraždil, nižádnou odpovědí neuznav mne, staršího druha vašeho, 
za hodna, čímž se urážky celého vojska záporožského dopustil. 
A nyní přitáhl ze Zádněpří a Pohrebyšče v sutiny obrátil, nevinné 
lidi ztrestal, nad nimiž já horkými slzami jsem plakal. Potom, jakož 
dnes ráno bylo mi oznámeno, do Němirova dorazil a rovněž nikoho 
neživil. A ježto Tataři ze strachu a bázně proti němu vytáhnouti 
nechtějí, jest nám přispíšiti si, jakmile přijde sem, aby ani nás, lidí 
nevinných, nevyhubil proti vůli přející nám Nejjasnější Milosti 
krále i celé říše polské, kdyžtě v pýše své nikoho nedbá, a jakož 
nyní vzpouru šíří, hotov jest kdykoliv i proti vůli Jeho Milosti krále 
vzpouru vyvolati…“

Ve shromáždění zavládlo veliké ticho. Chmielnicki si odfuněl 
a pokračoval:

„Bůh nás viktorií nad hetmany odměnil, nepřítel náš však horší 
jest hetmanů i všech panovníčků, syn ďáblův, v samé nepravdě žijí-
cí. Kdybych sám vytáhl proti němu, on by ve Varšavě skrze přátele 
své volati neomeškal, že nechceme míru, a před Jeho Milostí králem 
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nevinu naši by osočoval. Což aby se nestalo, třeba, aby Jeho Milost 
král i celá říše polská věděli, že já válce nechci a sedím tiše, on 
však že první bojem na nás doráží; pročež já proti němu vytáhnouti 
nemohu, kdyžtě v jednání s panem vojevodou braclavským zůstati 
musím; aby však on, syn ďáblův, naší síly nezlomil, třeba postaviti 
se mu v cestu a moc jeho tak zničiti, jako jsme u Žlutých Vod i u Kor-
sunu protivníky své, pány hetmany, zničili. Nuže, o to žádám, abyste, 
vzácní pánové, proti němu, svévolníkovi, vytrhli, já pak Jeho Milosti 
králi psáti budu, že se to stalo beze mne a z nutné obrany naší před 
jeho, Wiśniowieckého, nevraživostí a útočností.“

Hluboké mlčení zavládlo ve shromáždění.
Chmielnicki pokračoval:
„Nuže, kdo z vás, vzácní pánové, na tuto výpravu válečnou vy-

táhne, tomu já vojska dosti dám, dobré molodce i děla dám i ohnivý 
lid, aby s pomocí boží protivníka našeho zdrtiti mohl a viktorie nad 
ním dosáhl…“

Ani jeden z plukovníků nevykročil kupředu.
„Šedesát tisíc vybrané jízdy dám!“ řekl Chmielnicki.
Ticho.
A přece byli to vesměs válečníci nezastrašení, jejichž válečný já-

sot se nejednou odrážel o zdi Cařihradu. A snad právě proto obával 
se každý z nich, že přijde o dobytou slávu, až se utká se strašlivým 
Jeremim.

Chmielnicki těkal očima po plukovnících, kteří působením toho 
pohledu klopili zrak k zemi. Tvář Wyhowského nabyla výrazu ďá-
belské vzteklosti.

„Znám já molodce,“ chmurně řekl Chmielnicki, „který by promlu-
vil v tomto okamžiku a nevyhýbal se té výpravě, však není ho mezi 
námi…“

„Bohun!“ řekl jakýsi hlas.
„Tak jest. Potřel zajisté již regiment Jaremův ve Vasilovce, byl 

pouze zraněn v té seči, a nyní leží v Čerkasku, zápase se smrtí 
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matkou. Není-li však jeho, není nikoho, jak pozoruji! Kde je sláva ko-
zácká? Kde jsou Pavlukové, Nalevajkové, Lobodové a Ostraninové?“

Vtom nízký, otylý člověk šedé, zachmuřené tváře, s knírem jako 
oheň rudým nad zkřivenými ústy a se zelenýma očima, povstal 
z lavice, povykročil ke Chmielnickému a řekl:

„Já půjdu.“
Byl to Maxim Krivonos.
Zaburácely výkřiky „slávy“, on pak opřel se pěrnačem v bok 

a takto promluvil chraplavým, přerývaným hlasem:
„Nedomnívej se, hetmane, že jsem se snad bál. Byl bych hned 

toho se podjal – myslil jsem si však: jsou tu lepší! Ale když tomu tak, 
tedy půjdu. Co jste vy? Hlavy i ruce, já však bystré hlavy nemám, 
jen ruce a šavli. Raz maty rodyla! Válka je mi sestrou i matkou. Wiś-
niowiecki režet, i já budu; on višajet, i já budu. Ty však, hetmane, 
dobré molodce mi dej, kdyžtě se selským lidem nelze proti Wiś-
nowieckému začíti. Tak půjdu i já – zamkiv dobuvaty, byty, rizaty, 
višaty! Na pohybel im, bjaloručkym!“

Druhý ataman povykročil kupředu.
„Ja s toboju, Maxim!“
Byl to Puljan.
„I Čarnota gadjačský i Hladkij mirgorodský i Nosač ostrský, pů-

jdou s tebou!“ řekl Chmielnicki.
„Půjdeme!“ ozvali se jedním hlasem, poněvadž je příklad Krivo-

nosův povzbudil a odvaha do nich vstoupila.
„Na Jaremu! na Jaremu!“ zaburácely výkřiky ve shromáždění. 

„Koli! koli!“ opakoval sbor, a po nějaké době změnila se porada v pi-
jatiku. Pluky, určené pro Krivonosa, popíjely k smrti – však také šly 
na smrt. Molodci sami věděli o tom dobře, ale v jejich srdcích nebylo 
již strachu. „Raz maty rodyla,“ opakovali po svém vůdci, a proto také 
ničeho již nelitovali, jak obyčejně bývá před smrtí. Chmielnicki sou-
hlasil, povzbuzoval – vzbouřená chátra následovala jejich příkladu. 
Davy stotisíci hlasy daly se do zpěvu písní. Byli volně puštěni koně, 
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dříve uvázaní, kteří divoce pobíhajíce táborem a zviřujíce oblaky 
prachu, vyvolali nevylíčitelný zmatek. Byli pronásledováni s křikem, 
shonem a chechtotem; silné vatahy potulovaly se nad řekou, střílely 
ze samopalů, draly se a tísnily k příbytku samého hetmana, který 
je konečně poručil Jakubovičem rozehnati. Rozpoutaly se rvačky 
a vřava, dokud prudký liják nezahnal všech do bud a vozů.

K večeru rozpoutala se na nebi bouře. Hřmění převalovalo se 
s jednoho konce mraků na druhý, blesky osvětlovaly celé okolí brzy 
bílým, brzy rudým světlem.

Při jejich svitu vyjížděl z tábora Krivonos v čele šedesáti tisíců 
nejpřednějších, vybraných válečníků a vzbouřeného selského lidu.



– 366 –

XXVII

Táhl tedy Krivonos z Bialocerkve na Skviru a Pohrebyšče k Mach-
novce, a kudy prošel, tam mizely i sledy lidského života. Kdo se 
k němu nepřidal, hynul pod nožem. Bylo dokonce spalováno obilí 
na stojato, lesy i sady, ale mezitím šířil také kníže zkázu o své újmě. 
Obrátivše Pohrebyšče v sutiny a po krvavém křtu, jaký připravil 
pan Baranowski Němirovu, potřela vojska ještě několik silných 
vatah a položila se táborem u Rajgrodu, ježto již dobíhal měsíc, co 
nesesedla z koně, námahou byla zchvácena a smrtí značně proři-
dla. Bylo nutno si odpočinout, poněvadž ruce těch ženců zemdlely 
krvavými žněmi. Sám kníže váhal a rozpakoval se, neměl-li by na 
nějaký čas zajíti do kraje klidnějšího, aby si odpočinul a vojska roz-
množil, zejména koně, kteří se podobali spíše zvířecím kostrám 
nežli živým tvorům, poněvadž již přes měsíc nepoznali zrna, živíce 
se jen pošlapanou travou. Ale vtom po týdenní zastávce oznámeno, 
že se blíží posily. Kníže vyjel ihned vstříc – a vskutku, potkal se 
s panem Januszem Tyszkiewiczem, vojevodou kijevským, který 
přicházel s půldruhým tisícem dobře vyzbrojených lidí, a s ním pan 
Krištof Tyszkiewicz, podsudí braclavský, mladý pan Aksak, bezmála 
ještě jinoch, s dobře vypravenou vlastní malou korouhví husarů, 
a mnoho šlechty, jako pánové Sieniutové, Połubińští, Żytyńští, 
Jełowičtí, Kierdejové, Bohusławští, jedni s oddíly vojenskými, druzí 
bez nich, dohromady celého houfu ke dvěma tisícům koní, nepo-
čítaje v to čeleď. Zaradoval se proto kníže z míry a vděčně pozval 
do svého příbytku pana vojevodu, který se nemohl vynadiviti jeho 
chudobě a prostotě. Kníže totiž, o co žil v Lubnech královsky, o to 
na výpravách, chtěje vojsku předcházeti příkladem, nedopřával si 
v ničem pohodlí. Bydlil v jediné jizbě, do které se pan vojevoda 
kijevský pro svou ohromnou tloušťku mohl skrze úzké dveře stěží 
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protlačiti, až poručil rukodajnému dvořanovi, aby jej postrkoval 
odzadu. V jizbě mimo stůl, dřevěné lavice a dřevěné lože, pokryté 
koňskou houní, nebylo nic více, jen ještě slamník u dveří, na němž 
spával pacholík, vždy k službám připravený. Té prostotě divil se 
z míry vojevoda, který měl rád pohodlí a vozil s sebou pohovky. 
Vstoupil tedy a s údivem díval se na knížete, žasna, jak mohl tak 
veliký duch vpraviti se do takové prostoty a takové chudoby. Ví-
dával někdy knížete na sněmích ve Varšavě, byl dokonce vzdáleným 
jeho příbuzným, ale blíže ho neznal. Až teprve, když se s ním dal 
do řeči, poznal ihned, že má co činiti s člověkem kromobyčejným. 
A on, starý senátor a stará veselá kopa vojanská, který kolegům 
senátorům klepával na ramena a knížeti Dominikovi Zasławskému 
říkával: „Můj nejlaskavější!“ a se samým králem byl důvěrně znám, 
netroufal si takové důvěrnosti vůči Wiśnowieckému, ač jej kníže 
přijal vlídně, ježto mu byl vděčen za posily.

„Urozený pane vojevodo,“ řekl. „Bohu chvála, že jsi přibyl s čerst-
vým lidem, neboť při pronásledování docházel nám už dech.“

„Viděl jsem na vojácích tvé knížecí milosti, že jsou ztrmáceni, 
ubožátka, což i mne souží nemálo, poněvadž jsem s prosbou k tobě 
přibyl, abys mně na pomoc přispíšil.“

„Je na pilno?“
„Periculum in mora, periculum in mora! Dorazilo několik desítek 

tisíců vzbouřenců, nad nimi je Krivonos, který, jakož jsem slyšel, 
proti tobě, knížecí milosti, byl komandován, obdržev však od za-
jatců zprávu, že ses hnul ke Konstantinovu, tam se dal pochodem 
a nyní cestou oblehl mi Machnovku a takových spoust nadělal, že 
žádný jazyk není s to, aby to vypověděl.“

„Slyšel jsem o Krivonosovi a očekával ho zde, ale když se mi vy-
hnul, vidím z toho, že sám jej hledati musím. Vskutku, věc nestrpí 
odkladu. Jest posádka v Machnovce silná?“

„V zámku je dvě stě Němců, z míry dobře vyzbrojených, kteří 
ještě nějaký čas vydrží. Co však je nejhorší, že se do města sjelo 
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mnoho šlechty s rodinami, město pak, jen hradbami a palisádami 
opevněné, dlouho vzdorovati nemůže.“

„Vskutku, věc nestrpí odkladu,“ opakoval kníže.
A pak, obrátiv se k pacholíkovi:
„Żeleński!“ řekl. „Běž pro plukovníky!“
Vojevoda kijevský zatím usedl na lavici a supěl; ohlížel se při tom 

tak trochu po večeři, poněvadž byl hladov a rád se dobře najedl.
Vtom ozvaly se pádné kročeje ozbrojenců, i vstoupili knížecí 

důstojníci – zčernalí, vyhublí vousáči se vpadlýma očima, se stopa-
mi nevýslovných útrap na tváři. Mlčky se uklonili knížeti i hostům 
a čekali, co poví.

„Vzácní pánové,“ řekl kníže, „koně jsou při napájení?“
„Tak jest.“
„Pohotově?“
„Jako vždy.“
„Nuže, dobrá! Za hodinu vyrazíme proti Krivonosovi.“
„Cože?“ řekl vojevoda kijevský as údivem pohlédl na pana 

Krištofa, podsudího braclavského.
Kníže však pokračoval:
„Urození pánové Poniatowski a Wierszul vyrazí první. Za 

nimi půjde Baranowski s dragouny, za hodinu ať se mi vydají na 
cestu také Wurclova děla.“

Plukovníci, uklonivše se, opustili jizbu a za chvíli zahlaholily 
polnice výzvu, aby se vsedalo na koně. Vojevoda kijevský takového 
spěchu se nenadál, ba ani po něm netoužil, poněvadž byl unaven 
a ztrmácen. Doufal, že si maličko u knížete tak na den odpočine a že 
ještě dorazí včas – zatím mělo se tady vsedati na koně hned, bez 
vyspání, bez jídla.

„Knížecí milosti,“ řekl, „jen dojdou-li tvoji vojáci do Machnovky; 
viděl jsem zajisté, že jsou strašně fatigati, a cesta je daleká.“

„Netřeba tobě lámati si tím hlavu, Milosti. Jdou do bitvy jako na 
zpěvné veselí.“
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„Pozoruji, pozoruji. Ohnivý voják, přece však jen… i můj lid je 
zchvácen.“

„Řekl jsi, milosti: periculum in mora.“
„Tak jest, ale snad aspoň přes noc bylo by lze si odpočinouti. 

Jedeme od Chmělniku.“
„My z Lubnů, od Zádněpří, urozený pane vojevodo.“
„Byli jsme na cestě celý den.“
„My celý měsíc.“
To praviv, kníže odešel, aby osobně uspořádal pochodový šik, 

vojevoda pak vypoulil oči na podsudího, pana Krištofa, a dlaněmi 
přes kolena udeřil, řka:

„Nuže, teď mám, čeho jsem si přál! Na mou věru, ti mne zde 
hladem umoří. Ó, ti prošli pernou školou! Jdu s prosbou o pomoc, 
domnívám se, že po velikých molestacích ti zde vyrazí za dva, za 
tři dny, a ejhle, nedopřejí si ani oddechu! Aby je kozel vzal! Otlačil 
jsem si nohu ve třmeni, že mi jej prokletý pacholík špatně připjal, 
v břiše mi kručí… aby je kozel vzal! Machnovka je Machnovka, ale 
břicho je břicho! Jsem už starý voják, snad jsem okusil vojny více 
než oni, – ale takhle honem, honem, to ne! To jsou ďáblové, ne lidi: 
nespí, nejí – jen se bijí. Jako že Boha miluji, ti zde nikdy nejedí. Viděl 
jsi, pane Krištofe, ty plukovníky – nevypadají-liž jako spectra, co?“

„Však mají odvahu ohnivou,“ odpověděl pan Krištof, který byl 
vášnivý voják. „Milý Bože, co tu shonu a zmatku v jiných táborech, 
když se má vyraziti, co běhání, seřaďování vozů, posílání pro koně!… 
A zde – slyšíš, vzácný pane, – hle, už vycházejí lehké korouhve!“

„Věru, je tomu tak! Totě k zoufání!“ pravil vojevoda.
Mladý pan Aksak sepjal své jinošské ruce:
„Ach, je to veliký vůdce, ach, je to veliký válečník!“ řekl se zá-

palem.
„Tobě teče ještě mléko po bradě!“ obořil se na něho vojevoda. 

„Cunctator byl také veliký vůdce!… Rozumíš, panáčku?“
Vtom vstoupil kníže.
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„Vzácní pánové, na koně! Pochod se začíná!“
Toho vojevoda nesnesl.
„Poruč přece, knížecí milosti, aby mi dali něco jíst, jsem hladov!“ 

vzkřikl v návalu špatného rozmaru.
„Ach, urozený pane vojevodo!“ řekl kníže, směje se a objímaje 

ho. „Odpusť, odpusť; ze srdce rád, ale na vojně člověk na ty věci 
zapomíná.“

„Nuže, pane Krištofe? Neřekl jsem, že ti lidé nic nejedí?“ vece 
vojevoda, obraceje se k podsudímu braclavskému.

Ale večeře netrvala dlouho, a o dvě hodiny později dokonce 
již i pěchota vyrazila z Rajgrodu. Vojska táhla na Vinnicu a Litin 
k Chmělniku. Cestou střetl se Wierszul v Severinovce s tatarskou 
tlupou, kterou společně s panem Wołodyjowským porubali do 
posledního muže, osvobodivše několik set duší z otroctví, sko-
ro samých dívek. Tam již začínal se zpustošený kraj, plný sledů 
Krivonosovy ruky. Stryžavka byla vypálena, její obyvatelstvo po-
vražděno děsným způsobem. Bezpochyby vzdorovali nešťastníci 
Krivonosovi, za což je sveřepý vůdce odevzdal mečům a plamenům. 
U vchodu do vesnice visel na dubě sám pan Stryżowski, jejž lidé 
Tyszkiewiczovi hned poznali. Visel úplně nah, na prsou měl děsný 
náhrdelník, složený ze hlav, navlečených na provaze. Byly to hlavy 
jeho šestera dětí a ženy. Ve vesnici samé, vyhořelé do základů, 
spatřily korouhve po obou stranách cesty dlouhou řadu „kozáckých 
svíček“, totiž lidí se vztyčenýma rukama nad hlavou, přivázaných 
k tyčím, vraženým do země, ovinutých slámou, politých smolou 
a zapálených shůry od rukou. Většina jich měla ruce jen částečně 
ohořelé, protože déšť nepochybně překazil další pálení. Ale byly 
děsné ty mrtvoly s rozšklebenými tvářemi, vztahující k nebi černé 
pahýly. Hnilobný puch šířil se kolem. Nad sloupy kroužila hejna 
vran a kavek, která se s krákáním vznesla, když se blížilo vojsko, 
z bližších sloupů, aby usedla na vzdálenější. Několik vlků uteklo se 
před korouhvemi do křovin. Vojska mlčky pohybovala se strašlivou 
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alejí kupředu a počítala „svíčky“. Bylo jich tři sta a několik desítek. 
Konečně minula tu nešťastnou vísku a oddechla si na čerstvém 
polním vzduchu. Ale stopy zkázy pokračovaly. Bylo v prvé polovici 
července. Obilí skoro již dozrávalo, byla naděje na rané žně. Ale celé 
lány byly z části spáleny, z části pošlapány, roztrhány, vdeptány do 
země. Mohlo by se zdáti, že orkán přehnal se přes nivy. Vskutku, 
přehnal se přes ně orkán nejhroznější ze všech – orkán domácí 
války. Knížecí vojíni nejednou viděli úrodné krajiny, zpustošené 
po vpádu Tatarů, ale podobné hrůzy, podobné ničivé zběsilosti 
neviděli v životě ještě nikdy. Lesy byly vypáleny zrovna jako obilí. 
Kde oheň nestrávil stromů, tam jich zbavil ohnivým jazykem listí 
i kůry, sežehl dechem, zakouřil, začernil – a tak trčely stromy jako 
kostry. Pan vojevoda kijevský díval se a očím nevěřil. Měďakov, Zhar, 
Futory, Slobody – jedno spáleniště! Tu a tam přeběhli sedláci ke 
Krivonosovi, ženy a děti upadly do zajetí k té tlupě hordy, kterou 
Wierszul s Wołodyjowským porubali. Na zemi zpustošení, na nebi 
hejna vran, krkavců, kavek, supů, kteří se slétali bůh ví odkud na 
kozácké žně… Stopy přechodu vojsk stávaly se stále čerstvějšími. 
Přes tu chvíli přicházeli na polámané vozy, dobytčí zdechliny a lid-
ské mrtvoly, dosud netknuté, roztlučené hrnky, měděné kotle, pytle 
s rozmočenou moukou, sutiny ještě kouřící, stohy čerstvě nanesené 
a rozházené. Kníže hnal korouhve ke Chmělniku, nedopřávaje jim 
oddechu, starý vojevoda pak se chytal za hlavu, opakuje žalostně:

„Moje Machnovka! Moje Machnovka! Již vidím, že nedorazíme 
včas…“

Zatím došla od Chmělnika zpráva, že nikoli starý Krivonos sám, 
nýbrž jeho syn obléhá Machnovku s několika tisíci lidmi, že on to 
nadělal cestou tak nelidských spoust. Město dle toho, co zprávy 
hlásaly, bylo již dobyto. Kozáci, zmocnivše se ho, povraždili šlechtu 
i židy do posledního muže, kdežto šlechtičny odvlékly do svého 
tábora, kde je očekával osud, horší smrti. Ale zámeček pod vůd-
covstvím páně Lwowým ještě se bránil. Kozáci hnali proti němu 
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šturmem z kláštera Bernardinů, v němž porubali mnichy. Pan Lew, 
napínaje poslední síly a se zbytky prachu, nesliboval si, že se udrží 
déle než jednu noc.

Zůstavil tedy kníže za sebou pěchotu, děla a hlavní síly vojska, 
jimž poručil táhnouti do Bystryka, sám pak s vojevodou, panem 
Krištofem, panem Aksakem, asi se dvěma tisíci jízdy hnal se na po-
moc. Starý vojevoda již ho zdržoval, ježto ztratil hlavu: „Machnovka 
je ztracena, přijdeme pozdě! Lépe toho nechati, brániti jiných měst 
a opatřiti jim posádky!“ – opakoval. Ale kníže nechtěl ani slyšeti. 
Pan podsudí braclavský naléhal, vojska hořela touhou po boji. „Když 
jsme sem přišli, neodejdeme bez krve!“ říkali plukovníci. A táhlo se 
kupředu.

Až teprve na půl míle od Machnovky zatarasilo vojsku cestu 
několik jezdců, pádících seč byly koňské síly. Byl to pan Lew se 
svými druhy. Zočiv jej, vojevoda kijevský hned uhodl, co se stalo.

„Zámek je dobyt!“ vzkřikl.
„Tak jest!“ odpověděl pan Lew a v témže okamžiku padl do 

mdlob, neboť byl v boji seknut a postřelen, takže krvácel. Ale začali 
vyprávěti jiní, co se stalo. Němci byli na hradbách pobiti do po-
sledního, když chtěli raději zemříti než se vzdáti; pan Lew probil se 
hustými řadami vzbouřeného lidu a vypáčenými branami, nicméně 
v jizbách na věži bránilo se několik desítek šlechty – těm náleželo 
se poskytnouti rychlé pomoci.

Rozehnali se proto tryskem. Za chvíli ukázalo se na návrší 
město i zámek, a nad nimi těžký mrak dýmu zuřícího požáru. 
Den již se schyloval. Na nebi hořely ohromné červánky, nachové 
i zlaté, které vojska pokládala z počátku za záplavu ohně. Při té 
záři bylo viděti pluky Záporožců i sražené davy luzy, hrnoucí se 
skrze brány vojskům vstříc tím směleji, že nikdo ve městě nevěděl 
o příchodu knížete; soudilo se totiž, že se blíží s brannou pomocí 
jediný vojevoda kijevský sám. Nepochybně zaslepila je vodka úplně, 
nebo nadchlo čerstvé dobytí zámku nesmírnou pýchou, že směle 
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sestoupili z návrší, a teprve na rovině začali se řaditi k bitvě s ve-
likou odhodlaností, hřmějíce do kotlů a litaurů. Při pohledu na to 
vydral se ze všech polských prsou výkřik radosti, a pan vojevoda 
kijevský měl po druhé příležitost podivovati se přesnosti knížecích 
korouhví. Zastavivše se při pohledu na kozáctvo, rázem seřadily se 
v bojovný šik, těžká jízda doprostřed, lehké korouhve na křídlech, 
takže nic nebylo třeba opravovati i bylo možno začíti z místa.

„Pane Krištofe, jaký to lid!“ řekl vojevoda. „Rázem stanuli v řa-
dách. Mohli by sváděti bitvy i bez vůdce!“

Nicméně kníže jako prozíravý velitel tryskem pojížděl s bulavou 
v ruce mezi korouhvemi, od křídla ke křídlu, prohlížel, udílel po-
slední rozkazy. Červánky odrážely se o jeho stříbrný pancéř, takže 
se podobal jasnému plameni, poletujícímu mezi řadami, poněvadž 
prostřed tmavých brnění samojediný mocně zářil.

Stanuly tedy: prostřed, v prvé čáře, tři korouhve – první, které 
velel sám vojevoda kijevský, druhá mladého pana Aksaka, třetí pana 
Krištofa Tyszkiewicze; za nimi v druhé čáře dragouni pod panem 
Baranowským a konečně převeliké husarstvo knížecí – jako velitel 
u něho pan Skrzetuski.

Křídla zaujali Wierszul, Kuszel a Poniatowski. Dělostřelectva 
nebylo, ježto Wurcel zůstal v Bystryku.

Kníže přicválal k vojevodovi a kynul bulavou.
„Za křivdy proti sobě spáchané začni, milosti, nejprvnější!“
Nato zamával vojevoda buzdyganem – vojáci v sedlech se sehnuli 

a vyrazili kupředu. A hned po způsobu, jak byly korouhve vedeny, 
bylo lze poznati, že vojevoda, ač těžkopádný i cunctator, poněvadž 
věkem byl sklíčen, přece jen je vojákem zkušeným a chrabrým. 
Nestrhl zajisté korouhví k největšímu útoku hned z místa, aby še-
třil sil, nýbrž vedl je zvolna, zrychluje běh postupně dle toho, jak 
se blížil k nepříteli. Také cválal sám v řadě první, s buzdyganem 
v ruce, jen mu držel pacholík pod paží dlouhý a těžký končíř, ne 
však těžký pro velitelovu ruku. Luza rovněž hrnula se ke korouhvi 
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pěšky, s kosami i cepy, aby zarazila první náběh a usnadnila tak 
útok Záporožcům. Když tedy nedělilo jich od sebe více než několik 
desítek kroků, poznali Machnovští vůdce po ohromném vzrůstu 
i tloušťce, a poznavše jej, začali volati:

„Hej, jasně velmožný vojevodo, žně jsou přede dveřmi! K čemu 
neporoučíš poddaným, aby šli do práce? Czołem, velmožný pane! 
Však mi ti to břicho už provrtáme.“

A příval kulí sypal se na korouhev, ale škody nenadělal, poněvadž 
korouhev se hnala jako vichřice. Střetli se tedy prudce. Rozlehl se 
náraz cepů, řinčení kos o pancéře, rozlehl se křik i sténání. Kopí 
otevřela ve sražené spoustě luzy bránu, skrze kterou se zběsilí koně 
vyřítili jako orkán, šlapajíce, povalujíce, drtíce. A jako na louce, když 
stane řada ženců, mizí před nimi bujná tráva, a oni kráčejí kupře-
du, rozhánějíce se kosištěmi, tak pod údery mečů zužoval se, řidl, 
mizel široký pruh vzbouřené luzy – která, tísněna koňskými prsy, 
nemohouc vytrvati na místě, začala se kolísati. Konečně zaburácel 
křik: „Ludy, spasajtes!“ a všecka ta spousta lidí, odhazujíc kosy, cepy, 
vidlice, samopaly, vrhla se v divokém úprku na pluky Záporožců, 
stojící vzadu. Ale Záporožci, obávajíce se, aby prchající dav neuvedl 
zmatku do jejich řad, nastavila proti němu kopí, a tak luza, vidouc se 
takto sevřenu, vrhla se na obě strany se zoufalým řevem, nicméně 
v zápětí byla zahnána opět Kuszelem a Poniatowským, kteří vyrazili 
právě od knížecích křídel.

Vojevoda, klusaje přes mrtvoly luzy, octl se Záporožcům tváří 
v tvář a hnal se proti nim, oni pak proti němu, chtějíce na útok 
odpověděti útokem. A narazili na sebe právě tak, jako narážejí na 
sebe dvě vlny, které se ženou z opačných stran a při nárazu vytvoří 
pěnivý hřeben. Tak se vzepjali koně před koňmi, jezdci jako hradba 
a šavle nad hradbou jako pěna. A vojevoda poznal, že má co činiti 
nikoli s luzou, nýbrž s litým a vyškoleným vojákem záporožským. 
Dvě čáry tlačily se proti sobě, uhýbaly, jedna nemohouc ohnouti 
druhé. Mrtvoly hustě padaly, neboť tam zápasil muž proti muži, 
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meč proti meči. Sám vojevoda, vetknuv buzdygan za pás a uchopiv 
končíř z rukou pacholíkových, horlivě pracoval v potu tváře, supěje 
jako kovářský měch. U něho províjeli se jako ve vroucí vodě dva 
páni Sieniutové, páni Kierdejové, Bohusławští, Jełowičtí a Połubin-
ští. Ale na kozácké straně řádil nejvíce Ivan Burdabut, podplukovník 
pluku kalnického, kozák obrovské síly a postavy, tím strašlivější, že 
i koně měl takového, který bojoval stejně jako pán. A tak nejeden 
korouhevní soudruh trhal svým ořem a couval, aby se nesetkal 
s oním Kentaurem, šířícím smrt a zkázu. Přiskočili k němu bratři 
Sieniutové, ale Burdabutův kůň uchvátil mladšího, Ondřeje, zuby 
za tvář a v mžiku ji rozmačkal, což vida starší, Rafael, ťal bestii nad 
očima. Zranil ji, ale nezabil, poněvadž šavle zasáhla mosazný knoflík 
na čelence. Jemu pak vbodl Burdabut v tom okamžiku hrot pod bra-
du a zbavil ho života. Tak padli oba bratři, páni Sieniutové, a leželi 
s pozlacenými pancéři v prachu, pod kopyty ořů; Burdabut pak vle-
těl jako plamen do dalších řad a rázem strhl knížete Polubińského, 
šestnáctiletého jinocha, jemuž uťal pravé rameno i s rukou. Vida 
to pan Urbański, chtěl pomstíti smrt pokrevencovu i vystřelil Bur-
dabutovi přímo do tváře, ale chybil, jen ucho mu odstřelil a krví jej 
zbrotil. Tehdy byli Burdabut i jeho kůň strašlivi, oba černi jako noc, 
oba zaliti krví, oba s divokýma očima a vzdutými nozdrami, řádící 
jako bouře. Neunikl smrti z jeho rukou ani pan Urbański, jemuž je-
diným rozmachem uťal hlavu jako kat, ani starý, osmdesátiletý pan 
Żytyński ani dvé pánů Nikczemných – ostatní pak dali se zděšeně 
na ústup, zejména proto, že se za Burdabutem lesklo na sto jiných 
šavlí záporožských a na sto kopí, zbrocených již krví.

Konečně zahlédl sveřepý vatažka vojevodu a vydav děsný výkřik 
radosti, vrhl se proti němu, srážeje cestou koně i jezdce, vojevoda 
však neustupoval. Důvěřuje nevšední síle, zasupěl jako raněný 
kanec, vztyčil končíř nad hlavou a vzepjav se i s koněm, přiskočil 
k Burdabutovi. A jistě byla by nadešla jeho poslední hodinka, jistě 
již Parka dotkla se niti jeho života, kterou pak v Okrzeji přestřihla, 
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kdyby nebylo Silnického, šlechtického pacholíka, který se jako blesk 
vrhl na vatažku a popadl jej kolem pasu, než byl proklán šavlí. Když 
totiž Burdabut byl jím zaměstnán, vykřikli páni Kierdejové o pomoc 
pro vojevodu; ihned přiskočil hlouček, něco přes deset lidí, kteří jej 
od vatažky odtrhli, a tím rozpoutala se úporná bitva. Ale zmořený 
pluk vojevodův začal se již zachvívati pod záporožskou přesilou, 
ustupovati a propadati zmatku, když tu přichvátali pan Krištof, pod-
sudí braclavský, a pan Aksak s čerstvými korouhvemi. Sice vyrazily 
do boje v tom okamžiku také nové pluky záporožské, ale o něco 
níže stál přece ještě kníže s dragouny Baranowského a husary pana 
Skrzetuského, kteří se až dosud boje nezúčastnili.

Tak rozzuřila se krvavá řež nanovo, zatím co se již snášel sou-
mrak. Ale obvodní domy města byly zachváceny požárem. Rudá 
zář osvítila bojiště i bylo jasně viděti obě čáry, polskou i kozáckou, 
lámající se pod návrším, bylo viděti barvy praporců, ano i tváře. Již 
také byli v ohni i práci pan Wierszul, pan Poniatowski i pan Kuszel, 
neboť, pobivše luzu, bili se na kozáckých křídlech, která pod jejich 
tlakem začala ustupovati k návrší. Dlouhá čára bojujících protáhla 
se na obou koncích až ke městu a začala se prohýbati stále více, 
poněvadž polská křídla postupovala kupředu, kdežto střed, tísněn 
kozáckou přesilou, ustupoval ke knížeti. Přirazily tři nové pluky ko-
zácké, aby jej roztrhly, ale v tom okamžiku vypravil kníže s chvatem 
dragouny pana Baranowského, a ti osvěžili sílu bojujících.

U knížete zůstali pouze husaři – z dáli bys řekl: tmavý bor, 
který přímo z pole vyrůstá, příšerné pásmo železných mužů, koní 
a kopí. Večerní vánek šuměl nad nimi v praporcích, a oni stáli tiše, 
neženouce se do boje bez rozkazu – trpěliví, poněvadž vytříbeni, 
v tolika bitvách zkušeni a vědoucí, že krvavá účast jich nemine. 
Mezi nimi kníže ve stříbrné zbroji, se zlatou bulavou v ruce, bedlivě 
sledoval bitvu – a po levé straně pan Skrzetuski, poněkud bokem 
na konci stojící. Jako náměstník měl rukáv na paži ohrnut a třímaje 
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v pádné, až k lokti obnažené ruce končíř místo buzdyganu, klidně 
vyčkával povelu.

A kníže levou rukou zastínil oči před požárem a hleděl na bitvu. 
Střed polského půlměsíce pohyboval se zvolna k němu, zmáhán 
přesilou, poněvadž ne nadlouho posílil jej pan Baranowski, týž, 
který Němirov vyvrátil z kořene. Viděl tudíž kníže jako na dlani 
svízelnou práci vojáků. Daleko sahající bleskotání šavlí tu se vzná-
šelo nad černou čarou hlav, tu mizelo v rozmaších. Koně bez jezdců 
vyráželi z toho proudu bojujících a se ržáním pobíhali rovinou 
s vlajícími hřívami, podobajíce se v pozadí plamenů pekelným 
šelmám. Klesl pojednou do shluku rudý prapor, povívající občas 
nad sraženými houfy, aby se již nevznesl. Ale zrak knížete kvapil 
za čarou bojujících až vzhůru k městu, kde v čele dvou vybraných 
pluků stál sám mladý Krivonos, vyčkávaje okamžiku, aby se vrhl do 
středu bojujících a rozdrtil ochablé šiky polské úplně.

Konečně se vyřítil, uháněje s děsným křikem přímo proti dra-
gounům Baranowského, ale na ten okamžik čekal také kníže.

„Kupředu!“ zvolal na pana Skrzetuského.
Skrzetuski vztyčil vysoko končíř, a železný příval hnul se vpřed.
Nepádili dlouho, protože se bitevní čára značně k nim přiblížila. 

Dragouni Baranowského rozestoupili se rychlostí blesku vpravo, 
vlevo, aby husarům zjednali přístupu ke kozákům, ti pak řítili se 
těmi vraty plnou tíhou proti Krivonosovým sotním, již vítězícím.

„Jeremi! Jeremi!“ vzkřikli husaři.
„Jeremi!“ opakovalo celé vojsko.
Strašlivé jméno sevřelo srdce Záporožců děsem hrůzy. Teprve 

v tomto okamžiku poznali, že to velí nikoli vojevoda kijevský, nýbrž 
sám kníže. Ostatně nemohli odolati husarům, kteří pouhou svojí 
tíhou drtili je tak, jako řítící se zeď drtí lidi, stojící pod ní. Jedinou 
záchranou pro ně bylo, rozestoupiti se na obě strany, pustiti husary 
skrze sebe a udeřiti na ně z boků; ale ty boky byly již chráněny 
dragouny s lehkými korouhvemi Wierszulovými, Kuszlovými 
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a Poniatowského, kteří, zapudivše kozácká křídla, vehnali je do-
prostřed. Nyní změnila se tvářnost boje, neboť ony lehké korouhve 
jako by utvořily ulici, jejímž středem v šíleném trysku letěli husaři, 
drtíce, lámajíce, před sebou ženouce, povalujíce lidi i koně, a před 
nimi prchalo s rykem a řevem k hoře i městu kozáctvo. Kdyby se 
Wierszulovu křídlu podařilo spojiti se s křídlem Poniatowského, 
byli by obklíčeni a porubáni do posledního. Nicméně ani Wierszul 
ani Poniatowski nemohli to dokázati, a to pro nesmírný proud pr-
chajících, takže doráželi jen z boku, až jim ruce ranami umdlévaly.

Mladý Krivonos, ač statečný a divoký, když postřehl, že se jeho 
vlastní nezkušenost musí stavěti proti takovému vůdci, jako jest 
kníže, ztratil hlavu nadobro a hnal se v čele ostatních k městu. Pr-
chajícího zahlédl pan Kuszel, stojící z boku a vidící pouze na krátkou 
vzdálenost; přihnal se s koněm a mladého vatažku prudce udeřil 
šavlí přes ústa. Nezabil ho, poněvadž ostří bylo otupeno sponou, 
ale zalil jej krví a tím více zbavil srdce.

Málem byl by však sám zaplatil svůj čin životem, neboť v tom 
okamžiku vrhl se na něho Burdabut v čele zbytků kalnického pluku.

Dvakráte pokusil se nastaviti čelo husarům, ale dvakráte jako 
nadpřirozenou silou odražen a zatlačen, musil ustupovati spolu 
s ostatními. Konečně, spořádav poslední zbytky, rozhodl se, že se 
oboří na Kuszela z boku a skrze jeho dragouny dostane se na volné 
pole. Nežli však byl s to, aby je roztrhl, zatarasila se ona cesta, ve-
doucí k městu a návrší do té míry, že se rychlý útěk stal nemožný. 
Husaři pro tu tlačenici lidí útok zarazili a odloživše kopí, začali do 
davů sekati meči. Strhl se zmatený, nespořádaný, divoký, nelítostný 
boj, zuřící v tísni, vřavě, horku, prostřed lidských i koňských výparů. 
Mrtvola padala na mrtvolu, koňská kopyta bořila se do trhajících 
sebou těl. Tu a tam shlukly se davy bojujících tak, že nebylo místa 
k rozmachu šavle; bili tam do sebe rukojeťmi, dýkami i pěstmi; 
koně začali řičeti. Tu a tam ozvaly se hlasy: „Pomylujte, Lachy!“ Ty 
hlasy se vzmáhaly, množily, přehlušovaly řinkot mečů, nárazy že-
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leza o kosti, chroptění a děsnou škytavku umírajících. – „Pomilujte, 
pany!“ rozléhalo se stále žalostněji, ale slitování nesvítilo nad tím 
proudem zápasníků; jim svítil požár jako slunce nad bouří.

Jediný Burdabut v čele svých kalnických lidí neprosil o slitování. 
Měl málo místa k zápasu, klestil si tedy cestu dýkou. Srazil se 
nejdříve s břichatým panem Dzikem a bodnuv jej do břicha, skolil 
z koně; ubožák poté vzkřiknuv: „Ó, Ježíši!“ – pod kopyty, které mu 
rozšlapávaly vnitřnosti, již nepovstal. Tu rázem se uvolnilo, proto 
Burdabut rozpoltil již šavlí korouhevnímu bojovníkovi Sokolskému 
hlavu i s přílbou, nato povalil i s koňmi pány Pryjama i Certowi-
cze; uvolnilo se ještě více. Mladý Zenobius Skalski ťal jej do hlavy, 
ale šavle se mu sesmekla v ruce a zasáhla na plocho, vatažka pak, 
udeřiv jej levou pěstí do tváře, zabil ho na místě. Kalničtí lidé ho 
následovali; sekajíce a kyndžály se ohánějíce, začali vábiti husary: 
„Charakternik! charakternik! Železo se ho nechytá! Šílenec!“ Měl 
vskutku pěnu na knírech a zuřivost v očích. Konečně zočil Skrzetus-
kého a poznav důstojníka po ohrnutém rukávě, řítil se na něho.

Všichni zatajili dech v prsou a přerušili boj, hledíce na zápas 
dvou nejstrašlivějších rytířů. Pan Jan totiž voláním „Charakternik!“ 
nedal se odstrašiti – hněv mu vzplál v duši při pohledu na tolikerou 
spoustu, zaskřípěl zuby a zběsile obořil se na vatažku. Střetli se 
tedy, že si až koně přisedli na zadky.

Ozvalo se zasvištění železa a najednou rozletěla se vatažkova 
šavle pod nárazem polského končíře na kousky. Již se zdálo, že Bur-
dabuta nezachrání již nižádná moc, když tu zase přiskočil, chytil 
se s panem Skrzetuským do křížku, že se oba zdáli tvořiti jedno 
tělo – a nad husarovým hrdlem zaleskl se nůž.

Teď stanula Skrzetuskému před očima smrt, neboť mečem 
nemohl již tnouti. Ale jsa rychlý jako blesk, vypustil meč, který mu 
visel na řemínku, a popadl vatažku paže proti paži. Okamžik zmí-
taly sebou obě ty ruce křečovitě ve vzduchu, ale byl jistě železný 
ten stisk pana Skrzetuského, protože vatažka zavyl jako vlk a před 
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očima všech vypadl mu nůž ze ztuhlých prstů jako vyloupnuté zrno 
z klasu. Tu mu Skrzetuski uvolnil sevřenou ruku a popadnuv jej za 
krk, srazil strašlivou hlavu až k okraji sedla, levou rukou pak vytrhl 
od pasu buzdygan, udeřil jím jednou, po druhé – vatažka zachroptěl 
a spadl z koně.

Zabědovali při pohledu na to kalničtí lidé a kvapili s pomstou – 
leč v tom okamžiku vrhli se na ně husaři a pobili je do posledního.

Na druhém konci husarského pásma neustávala bitva ani na 
okamžik, neboť tam byla tíseň menší. Tam, opásán stuhou Anuši-
nou, řádil pan Longinus se svým Zerwikapturem. Nazítří po bitvě 
prohlíželi rytíři s údivem ta místa a ukazujíce si na ruce, uťaté 
i s rameny, na hlavy, rozpoltěné od čela až ke bradě, na těla, děs-
ně rozseknutá vejpůl, na celou cestu lidských mrtvol i koňských 
zdechlin, šeptali si navzájem: „Hleďte, zde bojoval Podbipięta!“ 

Sám kníže prohlížel si mrtvoly a ač byl nazítří různými zprávami 
nadmíru zkormoucen, ráčil se diviti, protože takových sečných ran 
až dosud v životě neviděl.

Zatím však boj se zdál chýliti se ke konci. Těžká jízda vyrazila 
opět kupředu, pronásledujíc před sebou záporožské pluky, které 
se zachraňovaly úprkem k návrší do města. Zbytku prchajících 
zabránily návrat korouhve Kuszelovy a Poniatowského. Obklíčeni, 
bránili se zoufale, dokud nebyli porubáni do posledního, ale svou 
smrtí vykoupili jiné, protože, když o dvě hodiny později vešel do 
města Wierszul s dvorskými Tatary první, nezastal tam již ani 
jediného kozáka. Nepřítel, používaje tmy, poněvadž déšť požár 
uhasil, shromáždil o překot prázdné vozy ve městě a seřadiv se 
s rychlostí, jen kozákům vlastní, prchl za město přes řeku, zničiv 
za sebou mosty.

Bylo tak osvobozeno několik desítek šlechty, hájících se na 
zámečku. Mimo to uložil kníže Wierszulovi, aby ztrestal měšťany, 
kteří se byli s kozáctvem spojili, sám pak dal se do pronásledování. 
Ale táboru nemohl dobýti bez děl a pěchoty. Nepřítel, získav času 
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spálením mostů, že bylo třeba obejíti řeku daleko po hrázi, prchal 
tak rychle, že utrmácení koně knížecí jízdy jen stěží mohli ho dostih-
nouti. Avšak kozáci, ač pověstní obranou v táborech, nebránili se 
již tak statečně jako jindy. Strašlivá jistota, že je pronásleduje sám 
kníže, zbavovala je srdce do té míry, že o svém zachránění naprosto 
pochybovali. A byl by jim dojista hrozil konec, ježto po celonoční 
palbě ukořistil pan Baranowski již čtyřicet vozů a dvě děla, kdyby 
nebylo vojevody kijevského, který se dalšímu stíhání vzepřel a své 
lidi odvolal. Došlo proto mezi ním a knížetem k ostré výměně slov, 
která slyšeli mnozí plukovníci.

„K čemu chceš, vzácný pane,“ tázal se kníže, „nepřítele teď zů-
staviti, když jsi v bitvě s takovou odhodlaností naň dorážel? O slávu, 
které jsi dosáhl z večera, ráno svým otálením přijdeš.“

„Jasný kníže,“ odvětil vojevoda, „nevím, jaký duch sídlí v tobě, leč 
já jsem člověk z těla a kostí, po práci potřebuji odpočinku – a moji 
lidé rovněž. Vždy půjdu proti nepříteli, když čelem staví se proti 
mně, jako jsem šel dnes, leč poraženého již a prchajícího stíhati 
nebudu.“

„Porubati je do posledního!“ rozkřikl se kníže.
„A co z toho?“ vece vojevoda. „Ty porubáme, přijde starší Krivo-

nos. Bude páliti, ničiti, zahubí duše, jako ten je zahubil ve Stryžav-
ce – a naši zběsilost zaplatí nešťastníci.“

„Ó, již vidím,“ zvolal kníže s hněvem, „že ty i s kancléřem i s těmi 
regimentáři patříš ke straně mírové, která by ráda udusila vzpouru 
vyjednáváním, ale pro živého Boha, z toho nebude nic, dokud mám 
šavli v hrsti já!“

A Tyszkiewicz nato:
„Nikoli ke straně já již patřím, nýbrž Bohu, jsemť stár a brzy 

budu musiti před Ním stanouti. A že nechci, abych nebyl zatížen 
příliš velikou tíhou krve, prolité ve válce domácí, tomu se nediv, 
knížecí milosti… Jestliže jsi rozezlen pro to, že tě minula hodnost 
regimentářská, nuže, povím ti: podle statečnosti náležela ti právem, 
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lépe však je snad, že ti jí nedali, neboť ty bys vzpouru, ale spolu s ní 
také tu nešťastnou zemi utopil v krvi.“

Jovišovy brvy Jeremiho se svraštily, krk mu naběhl, a oči začaly 
metati takové blesky, že všichni přítomní byli jati úzkostí o vojevo-
du, ale vtom přistoupil rychle pan Skrzetuski, řka:

„Knížecí milosti, došly zprávy o starším Krivonosovi.“
Tak rázem obrátila se mysl knížete směrem jiným, a hněv proti 

vojevodovi v něm zplihl. Zatím předvedeno čtvero lidí, přibylých 
se zprávami, mezi nimi dvé starých ctihodných duchovních, kteří, 
zočivše knížete, vrhli se před ním na kolena.

„Zachraň nás, vladyko, zachraň nás!“ opakovali, vztahujíce k němu 
ruce.

„Odkud jste?“ tázal se kníže.
„Jsme z Polonného. Starší Krivonos oblehl zámek i město; nespo-

čine-li tvá šavle na jeho šíji, je po nás všech veta.“
Nato kníže:
„O Polonném vím, že se tam uteklo houfně lidu, ale jak mně bylo 

oznámeno, nejvíce Rusínů. Totě vaše zásluha před Bohem, že místo 
abyste se připojili ke vzpouře, vzdorujete jí, setrvávajíce u matky, 
obávám se však vaší zrady, jako jsem ji zakusil již v Němirově.“

Nato začali poslové přísahati u všech svátostí nebeských, že oče-
kávají knížete jako svého osvoboditele, myšlenka na zradu že jich 
ani nenapadla. Vskutku, mluvili upřímně. Krivonos totiž, oblehnuv 
je s padesáti tisíci lidmi, přísahal jim zkázu, právě proto, že se jako 
Rusíni nechtěli přidati ke vzpouře.

Kníže jim pomoc slíbil, ale že byly jeho hlavní síly v Bystryku, 
musil jich vyčkati. Poslové odešli s útěchou v srdci, on pak se obrátil 
k vojevodovi kijevskému, řka:

„Promiň mi, vzácný pane! Sám již uznávám, že třeba nechati 
Krivonůska, abychom mohli stihnouti Krivonosa. Mladší může 
na provaz již počkat. Míním také, že mne neopustíš v tom novém 
podniku.“
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„Zajisté že ne!“ vece vojevoda.
Záhy zahlaholily polnice, oznamujíce korouhvím, vyrazivším za 

táborem, aby se stáhly zpět. Také bylo třeba sobě odpočinouti a po-
přáti „oddechu“ koním. K večeru přirazila celá divize z Bystryku, 
a s ní posel, pan Stachowicz, od vojevody braclavského. Psal pan 
Kisjel knížeti list, plný zbožné úcty, že kníže jako druhý Marius za-
chrání vlast od svrchovaného nebezpečí, psal také o radosti, jakou 
vyvolal příchod knížete ze Zádněpří ve všech srdcích, blahopřál mu 
k vítězstvím – ale na konec listu objevily se důvody, pro které byl 
psán. Nuže, pan z Brusilova prohlašoval, že vyjednávání je zahájeno, 
že on sám s ostatními komisary se odebírá do Bialocerkve a je pln 
naděje, že Chmielnického zadrží a dá mu zadostučinění. Na konec 
prosil knížete, aby po čas vyjednávání nedotíral tak tuze na kozáky, 
a, pokud je to možno, upustil od válečných kroků.

Kdyby knížeti bylo oznámeno, že celé jeho Zádněpří je zničeno 
a všecka města jsou srovnána se zemí, nebyl by tak hrozně strá-
dal, jako právě strádal nad tímto listem. Byli tomu přítomni pan 
Skrzetuski, pan Baranowski, pan Začvilichovskij, oba Tyszkiewi-
czové a Kierdejové. Kníže zastřel si rukama oči, pohodil hlavou 
nazad, jako by šípem byl zasažen přímo do srdce.

„Hanba, hanba! Bože, dej mně raději zahynouti, abych nepatřil 
na věci takové!“

Hluboké ticho zavládlo mezi přítomnými, kníže pak pokra-
čoval:

„Nechci žíti v té říši polské, jelikož dnes hanbiti se musím za ni. 
Ejhle, kozácká a selská luza zalila vlast krví, spojila se s pohany 
proti vlastní matce. Hetmané pobiti, vojska potřena, sláva národa 
zdeptána, majestát znásilněn, kostely vypáleny, knížata, šlechta 
povražděni, ženy zneuctěny, a na tyto pohromy, na tu hanbu, při 
jejíž pouhé vzpomínce by naši předkové zmírali – čím odpovídá ta 
říše polská? Ejhle, s tím zrádcem, s prznitelem svým, se spojencem 
pohanů, zahajuje vyjednávání a slibuje mu zadostučinění! Ó, Bože, 
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dopřej mi smrti, opakuji, neboť nelze žíti na světě nám, kteří po-
hanu vlasti cítíme a hlavy pro ni v oběť přinášíme.“

Vojevoda kijevský mlčel, pan Krištof, podsudí braclavský, pak 
ozval se za chvíli:

„Pan Kisjel sám není říší polskou.“
Nato kníže:
„Nemluv mi, vzácný pane, o panu Kisjelovi, vím zajisté dobře, že 

má za sebou celou stranu; přišel vhod primasovi a kancléři i knížeti 
Dominikovi i mnoha pánům, kteří dnes, v době interregna, řídí vlá-
du v říši polské a představují majestát její, a spíše slabostí, velikého 
národa nedůstojnou, ji zneucťují, kdyžtě nikoli vyjednáváním, ný-
brž krví hasiti třeba ten oheň, neboť lépe jest národu rytířskému, 
aby zahynul, než aby se bídně zachoval a opovržení celého světa 
na sebe uvalil.“

A kníže opět zastřel si rukama oči – a to byla podívaná tak ža-
lostná na ten bol i žal, že plukovníci nevěděli nikterak, co činiti se 
slzami, které se jim vedraly do očí.

„Jasný kníže,“ osmělil se ozvati Začvilichovskij, „ať si oni šermují 
jazykem, my budeme nadále šermovati mečem.“

„Zajisté,“ odpověděl kníže, „rve mi to srdce při pomyšlení: co se 
sluší činiti nám dále? Ejhle, urození pánové, zaslechnuvše o porážce 
vlasti, došli jsme sem hořícími lesy a neschůdnými močály, zbaveni 
spánku, zbaveni jídla, s napětím posledních sil, abychom tu svoji 
matku zachránili od zkázy a hanby. Ruce nám zemdlévají prací, hlad 
svírá útroby, rány bolí – ale my strázní nedbáme, jen abychom zdr-
tili nepřítele. Řeklo se o mně, že jsem rozezlen, protože mne minula 
hodnost regimentářská. Ať posoudí celý svět, hodnější-li jsou ti, 
co ji obdrželi, já však Boha i vás, urození pánové, beru za svědky, 
že jako vy tak i já ne pro odměnu a důstojenství svou krev v oběť 
přináším, nýbrž z ryzí lásky k vlasti. Než, když my z prsou poslední 
dech vydáváme – co se nám oznamuje? Ejhle, pánové ve Varšavě 
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a pan Kisjel z Hušce tomu nepříteli zamýšlejí dáti zadostučinění.13 
Hanba! Hanba!!!“

„Kisjel je zrádce!“ zvolal pan Baranowski.
Nato vstal pan Stachowicz, vážný a smělý člověk, a obraceje se 

k Baranowskému, řekl:
„Přítelem jsa pana vojevody braclavského a poslem, nestrpím, 

aby zde byl zrádcem nazýván. Také jemu brada zbělela hořem – 
a vlasti slouží, jak sám rozumí, snad mylně, ale poctivě!“

Kníže neslyšel té odpovědi, neboť pohroužil se v myšlenky 
a bolest. Ani Baranowski neodvažoval se v jeho přítomnosti vy-
volávati rozbroje, pročež jen svýma ocelovýma očima utkvěl na 
panu Stachowiczovi, jako by mu chtěl říci: „Najdu tě!“ a ruku na 
rukojeť meče vložil – zatím však Jarema probral se ze zadumání 
a zachmuřeně řekl:

„Není jiné volby nežli buď vypověděti poslušenství (vždyť oni 
spravují říši za mezivládí), nebo obětovati čest vlasti, pro kterou 
jsme pracovali…“

„Z neposlušenství vzchází v té říši polské jen všecko zlo,“ řekl 
vážně vojevoda kijevský.

„Nuže, dáme souhlas ke zneuctění vlasti? Jestliže tedy zítra bude 
nám poručeno, abychom se s provazem na šíji odebrali k Tuhaj-
bejovi nebo Chmielnickému, učiníme z poslušenství i to?“

„Veto!“ ozval se pan Krištof, podsudí braclavský.
„Veto!“ opakoval pan Kierdej.
Kníže obrátil se k plukovníkům:

13  V té době psal kníže vojevodovi braclavskému mezi jiným, co následuje: 
„Ó, spíše smrti bylo potřebí, nežli takových dočekati se dob, které slávu těch ná-
rodů vznešených tak turpiter deformarunt et irreparabile zůstavily v synech ko-
runních damnum.“ A ke konci listu nalézáme závěr „Jestliže se po porážce vojska 
korunního a po uvržení hetmanů ve vězení dostane Chmielnickému odškodnění a 
při dávných svobodách se vytrvá, s těmi lotry já ve vlasti té žíti nechci, a nám lépe 
bude, abychom zemřeli, nežli aby pohané a lotři nám panovali.“ Pamětní kniha.
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„Mluvte, staří vojáci!“ řekl.
Pan Začvilichovskij jal se mluviti:
„Jasný kníže, jest mi osmdesáte let, jsem zbožný Rusín, byl jsem 

komisařem kozáckým a sám Chmielnicki zval mne otcem. Spíše 
bych se měl přimlouvati za vyjednávání, ale kdybych měl voliti 
mezi: hanba či boj, nuže, stoje jednou nohou v hrobě, řeknu ještě: 
boj!“

„Boj!“ opakoval pan Skrzetuski.
„Boj, boj!“ opakovalo několik hlasů, mezi nimi pan Krištof, páni 

Kierdejové, Baranowski a skoro všichni přítomní.
„Boj, boj!“
„Staniž se podle vašich slov!“ odtušil kníže s vážností, a do 

otevřeného listu páně Kisjelova udeřil bulavou.
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XXVIII

O den později, když se vojska zastavila v Rylcově, zavolal kníže pana 
Skrzetuského a řekl:

„Naše síly jsou slabé a ochromené, kdežto Krivonos má šedesát 
tisíc lidí a ještě k tomu vzrůstá den ze dne jeho moc, poněvadž 
se k němu hrne vzbouřený lid. Na vojevodu kijevského rovněž 
nemohu spoléhati, neboť i on patří smýšlením ke straně mírové; 
sice mne následuje, avšak jen nerad. Potřebí nám odněkud posil. 
Nuže, dovídám se, že nedaleko Konstantinova stojí dvé plukovníků: 
Osiński s královskou gardou a Korycki. Vezmeš s sebou pro větší 
bezpečí sto dvorských Semenů a pojedeš k nim s mým listem, aby si 
pospíšili a bez meškání ke mně přitáhli, ježto za několik dní udeřím 
na Krivonosa. Nikdo lépe nezhosťuje se u mne všelikých funkcí jako 
ty, pročež posílám tebe – je to věc důležitá.“

Pan Skrzetuski se uklonil a téhož večera vyrazil v noci ke Kon-
stantinovu, aby přešel nepozorovaně, poněvadž se tu i tam províjely 
výzvědné oddíly Krivonosovy nebo tlupy chátry, která podnikala 
lupičské výpady po lesích i na silnicích, kdežto kníže poručil, aby 
se srážkám předešlo, aby nebylo zdržování. A tak postupuje tiše, 
dorazil na úsvitě k Višovatému rybníku, kde stihl oba plukovníky 
a při pohledu na ně v srdci mocně se zaradoval. Osiński měl vý-
tečnou gardu dragounskou, vycvičenou po cizozemském vzoru, 
a Němce, Korycki pak jen německou pěchotu, složenou téměř ze 
samých veteránů z války třicítileté. Byl to voják na postrach všem 
a tak spořádaný, že v rukou plukovníkových účinkoval jako jediný 
meč. Oba pluky byly ke všemu důkladně vyzbrojeny a střelivem 
zaopatřeny. Uslyševše, že mají odtáhnouti ke knížeti, hned pro-
pukli v radostný jásot, neboť se jim stýskalo po bitvách, a věděli, 
že pod žádným vůdcovstvím jich nezažijí tolik. Na neštěstí dali 
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oba plukovníci odpověď zamítavou, poněvadž oba náleželi pod 
vůdcovství knížete Dominika Zasławského a měli přesné rozkazy, 
aby se k Wiśnowieckému nepřipojovali. Nadarmo vysvětloval jim 
pan Skrzetuski, jaké by mohli dobýti slávy, sloužíce pod takovým 
vůdcem, a jak veliké prokázati zemi služby – nechtěli ani slyšeti, 
tvrdíce, že subordinace má být i vojenským lidem zákonem i po-
vinností nejpřednější. Říkali však, že by se s knížetem mohli spojiti 
jen tehdy, kdyby toho vyžadovalo osvobození pluků. Odjel tedy pan 
Skrzetuski hluboce zarmoucen, neboť věděl, jak bude knížeti toto 
nové zklamání bolestným a do jaké míry jsou jeho vojska skutečně 
unavena a vysílena pochody, stálými potyčkami s nepřítelem, ni-
čením jednotlivých vatah a konečně stálým bděním, hladem a ne-
pohodlím. Měřiti se za takových okolností s nepřítelem desetkráte 
početnějším bylo skoro nemožností; viděl tudíž pan Skrzetuski 
jasně, že k odkladu válečných opatření proti Krivonosovi dojíti 
musí, poněvadž třeba dopřáti vojsku delšího pohovu a vyčkávati 
přílivu čerstvé šlechty do tábora.

Těmi úvahami naplněn, pan Skrzetuski vracel se ke knížeti 
v čele svých Semenů i bylo mu bráti se tiše, opatrně a jen za noci, 
aby se vyhnul výzvědným oddílům Krivonosovým a četným tlu-
pám záškodnickým, složeným z kozáctva i ze vzbouřeného lidu, 
mnohdy z míry silným, které řádily po celém okolí, pálíce dvory, 
pobíjejíce šlechtu a schytávajíce uprchlíky po silnicích. Tak prošel 
Baklajem a vjel do mšiněckých borů, hustých, plných zrádných 
roklí a rozsedlin. Na štěstí přálo mu po nedávných deštích na té 
cestě pěkné počasí. Noc byla nádherná, červencová, bez měsíce, ale 
posetá hvězdami. Semenové klusali úzkou lesní pěšinou, provázeni 
mšiněckými hajnými, lidmi z míry spolehlivými a dokonale obe-
známenými se svými bory. V lese panovalo hluboké ticho, rušené 
pouze praskotem suchých větviček pod koňskými kopyty – když tu 
pojednou ke sluchu pana Skrzetuského i Semenů dolétl jakýsi hluk, 
podobající se zpěvu, rušenému výkřiky.
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„Stůj!“ řekl tiše pan Skrzetuski a zarazil řetěz Semenů. „Co to?“
Starý hajný připlížil se k němu.
„To šílenci, pane, bloudí nyní lesem a křičí, ti, co hrůzami při-

šli o rozum. Potkali jsme včera jednu šlechtičnu, co bloudí, pane, 
rozhlíží se po sosnách a volá: ‚Děti! děti!‘ Nejspíše jí sedláci děti 
zabili. Vytřeštila na nás oči a začala bědovati, až se pod námi nohy 
zachvěly. Říká se, že je mnoho takových po všech lesích.“

Pana Skrzetuského, ač byl rytířem bez bázně, zamrazilo od hlavy 
až k patě.

„To snad vlci vyjí. Zdaleka nelze to rozeznat,“ řekl.
„Ani zdání, pane! Vlků teď v lese není; všichni odtáhli do vesnic, 

kde mají dosti mrtvol.“
„Jsou to strašné časy,“ odvětil nato rytíř, „kdy se vlci zdržují po 

vesnicích a v lesích vyjí pomatení lidé! Bože! Bože!“
Na okamžik zavládlo zase ticho, bylo jen slyšeti šumění, jaké bývá 

v korunách sosen, ale za chvíli ony vzdálené hlasy se stupňovaly 
a staly se zřetelnějšími.

„Hej!“ řekl pojednou hajný. „Tam to vypadá, jako když je po-
hromadě větší shluk lidí. Postůjte zde, urození pánové, nebo jděte 
zvolna kupředu, půjdu s kamarádem to obhlédnout.“

„Jděte,“ řekl pan Skrzetuski. „Počkáme zde.“
Hajní zmizeli. Vzdálili se asi na hodinu; pan Skrzetuski začal již 

býti netrpěliv, ba choval podezření, nekují-li proti němu nějaké 
zrady, když se tu náhle jeden z nich vynořil ze tmy.

„Jsou to oni, pane!“ řekl, blíže se ke Skrzetuskému.
„Kdo?“
„Vzbouření sedláci.“
„Jest jich mnoho?“
„Ke dvěma stům. Nevíme, pane, co počíti, protože tam leží v úvo-

ze, kterým musíme projeti. Mají rozdělány ohně, ale záře není viděti, 
protože jsou dole. Stráží nemají žádných: lze se k nim přiblížiti na 
dostřel z luku.“
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„Dobrá!“ řekl pan Skrzetuski a obrátiv se k Semenům, začal dvě-
ma starším udíleti rozkazy.

Ve mžiku vyrazil houf čile kupředu, ale tak potichu, že jen praskot 
větviček mohl prozraditi chůzi; třmen nezazvonil o třmen, šavle 
nezařinčela, koně, uvyklí tajnému plížení a přepadání, pohybovali 
se vlčím chodem, bez frkání a ržání. Dorazivše k místu, kde se po-
jednou cesta zatáčela, Semenové uzřeli náhle z dáli ohně a nejasné 
lidské postavy. Zde je rozdělil pan Skrzetuski na tři díly, z nichž 
jeden zůstal na místě, druhý dal se pokrajem podél úvozu, aby za-
tarasil protější východ, a třetí, sestoupiv z koní a plaze se po břiše, 
položil se na samém okraji, přímo nad selskými hlavami.

Pan Skrzetuski, který byl v onom středním dílu, nahlédnuv 
dolů, viděl jako na dlani, ve vzdálenosti dvaceti nebo třiceti kroků, 
celé tábořiště: ohnišť bylo deset, ale nehořela příliš jasně, protože 
nad nimi visely kotle s jídlem. Zápach z kouře a vařeného masa 
pronikal zřetelně k nozdrám pana Skrzetuského i Semenů. Kolem 
kotlů stáli nebo leželi sedláci, popíjejíce a rozprávějíce. Někteří měli 
v rukou láhve s vodkou, jiní opírali se o kopí, na jejichž hrotech byly 
nabodeny jako trofeje uťaté hlavy mužů, žen i dětí. Záře ohně odrá-
žela se v jejich mrtvých zracích a vyceněných zubech, táž záře pak 
osvětlovala divoké, sveřepé tváře selské. Těsně pod samou stěnou 
rokle několik jich spalo, hlasitě chrápajíc; jiní udržovali oheň, který 
občas vyšlehoval ve snopech zlatých jisker. U největšího ohniště 
seděl ramenatý, starý děd, obrácený zády ke stěně úvozu i k panu 
Skrzetuskému – a přejížděl prsty přes lyru; kolem něho bylo sesku-
peno v půlkruhu asi třicet vzbouřenců.

K uchu pana Skrzetuského dolétla tato slova:
„Hej, didu! Pro kozáka Holotu!“
„Ne!“ volali jiní. „Pro Marusju Bohuslavku!“
„Do čorta z Marusju! O panu z Potoka, o panu z Potoka!“ volaly 

nejčetnější hlasy.
„Did“ mocněji zasáhl ve struny, odkašlal si a dal se do zpěvu:
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„Staň, obernysja, hlaň, zadyvysja, kotory maješ 
                                                                          mnoho,14 
Že rovny budeš tomu, v kotoroho ne maješ  
                                                                           ničoho, 
Bo toj spravujet, ščo vsim kěrujet, sam Boh  
                                                                      mylostyve, 
Vsi naši spravy na svojej šali važyt spravedlyve. 
Staň, obernysja, hlaň, zadyvysja, kotory vysoko 
Umom litaješ, mudrosty znaješ, široko,  
                                                                       hluboko…“

Zde na okamžik „did“ ustal, vzdychl si, a po něm začali vzdychati 
i sedláci. Shromažďovalo se jich kolem něho také stále více – a sám 
pan Skrzetuski, ač věděl, že všichni jeho lidé jsou jistě již připraveni, 
nedával povelu ku přepadení. Ta tichá noc, hořící ohniště, sveřepé 
postavy a píseň o panu Mikuláši Potockém, ještě nedozpívaná, vzbu-
dily v rytíři jakési podivné myšlenky, jakési pocity i stesk, kterých 
si sám nedovedl vysvětliti. Nezhojené rány jeho srdce se otevřely, 
sevřel jej hluboký žal nad nedávnou minulostí, nad ztraceným 
štěstím, nad oněmi chvílemi klidu a ticha. Zadumal se, roztesknil – 
a zatím „did“ pokračoval ve zpěvu:

„Staň, obernysja, hlaň, zadyvysja, kotory vojuješ, 
Lukom, strylamy, porochom, kulami i mečem  
                                                                          šyrmuješ, 
Bo tež rycere i kavalere peredtym buvaly, 
Tym vojovaly, od tohož meča sami umiraly! 
Staň, obernysja, hlaň, zadyvysja i skin z sercja butu, 

14  Citované úryvky jsou vyňaty ze současné písně, zapsané v Letopisci čili 
Kroničce Joachima Jerlicze. Vydavatel má za to, že píseň byla složena samým 
Jerliczem, ale své domněnky nijak nedokládá. Nicméně z druhé strany prokazují 
polonismy, kterých se autor písně dopustil, jeho národnost.
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Naverny oka, kotory z Potoka ideš na Slavutu. 
Nevynnyje dušy bereš sa ušy, volnost odejmuješ, 
Korola ne znaješ, rady ne dbaješ, sam sobě  
                                                                           sejmuješ, 
Hej, poražajsja, ne zapalajsja, ho ty  
                                                                 rejmentaruješ, 
Sam bulavoju, v sem polskim kraju, jak sam chočeš,  
                                                                             kěruješ.“

„Did“ opět ustal, ale vtom uklouzl malý kámen zpod ruky jednoho 
ze Semenů, o něj opřené, a začal se lomozně řítiti dolů. Několik 
sedláků zastínilo oči rukama a začalo se bystře dívati vzhůru k lesu; 
tu pan Skrzetuski uznal, že přišel vhodný čas, vypálil z bambitky 
doprostřed davu.

„Bij, vraždi!“ vzkřikl a třicet Semenů vypálilo sedlákům přímo do 
tváří, po výstřelu pak svezli se rychlostí blesku se šavlemi v rukou 
po nakloněné stěně úvozu mezi zděšené a zmatené vzbouřence.

„Bij, vraždi!“ zahlaholilo u jednoho východu z rokle.
„Bij, vraždi!“ opáčily divoké hlasy u druhého.
„Jeremi! Jeremi!“
Přepadení bylo tak neočekávané, zděšení tak strašlivé, že sedlá-

ci, ač ozbrojeni, nepostavili se téměř na odpor. Beztak vyprávěno 
si již po táborech vzbouřené luzy, že Jeremi za pomocí zlého du-
cha může na několika místech být i udeřiti najednou, nyní však 
vyrazilo jim to jméno, dopadnuvši na ně ničeho netušící a bez-
pečné – vskutku jako jméno zlého ducha – zbraň z ruky. Ostatně 
ani kopí ani kos nebylo lze v těsném prostoru použíti, a tak oni, 
přitištěni jako stádo ovcí ku protější stěně rokle, mláceni šavlemi 
přes hlavy i tváře, biti, probodáni, šlapáni nohama, spínali ruce se 
zšílelým strachem, a zachycujíce nelítostné železo, hynuli. Tichý 
bor naplnil se příšerným řevem bitvy. Někteří snažili se uniknouti 
po příkré stěně rokle a šplhajíce, mrzačíce si ruce, padali zpět na 
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hroty šavlí. Někteří hynuli klidně, jiní řvali o smilování, jiní opět 
zakrývali si tváře rukama, nechtějíce viděti chvíle smrti a opět jiní 
vrhali se na zemi, obličejem dolů, a nad tím svištěním šavlí, nad 
sténáním umírajících, vévodil křik útočníků: „Jeremi! Jeremi!“ – 
křik, od něhož sedlákům vstávaly vlasy na hlavě, a smrt připadala 
tím děsnější.

A děd udeřil lyrou jednoho ze Semenů o hlavu, až se skácel, druhého 
popadl za ruku, aby zadržel sečnou ránu, a řval strachem jako buvol.

Ostatní, zočivše jej, chvátali, aby ho rozsekali, až přikvapil sám 
pan Skrzetuski:

„Chopte se ho živého! Chopte se ho živého!“ vzkřikl.
„Stůj!“ řval děd. „Já jsem šlechtic! Loquor latine! Já nejsem děd. 

Stůjte, povídám vám, holomci, lotrasové, padouši!“
Ale děd ještě litanie neskončil, když mu pan Skrzetuski pohlédl 

do tváře a vzkřikl, až stěny úžlabiny zahlaholily ozvěnou:
„Zagłobo!“
A pojednou vrhl se na něho jako divoké zvíře, zabořil mu prsty 

do ramenou, přiblížil tvář ke tváři a třesa jím jako hruškou, zvolal:
„Kde je kněžice? Kde je kněžice?“
„Je živa, zdráva, v bezpečí!“ vzkřikl navzájem děd. „Pusť mne, 

vzácný pane, u všech všudy, sice ze mne duši vytřeseš!“
A tu onoho rytíře, jehož ani zajetí ani rány ani bolest ani straš-

livý Burdabut nemohli přemoci, přemohla šťastná novina… Ruce 
mu sklesly, na čelo vyrazil hojný pot, rytíř padl na kolena, zakryl 
rukama tvář a opřev se hlavou o stěnu rokle, setrval v mlčení – ne-
pochybně děkoval Bohu.

Zatím zbytek nešťastných sedláků byl dobit, několik jich bylo 
spoutáno, a ti měli býti odevzdáni v táboře katu, aby z nich vynutil 
doznání, ostatní pak leželi roztaženi, mrtvi. Bitva ustala – vřava se 
ztišila. Semenové shromažďovali se kolem svého vůdce a vidouce 
jej klečícího pod skalou, dívali se na něho se znepokojením, nevě-
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douce, není-li raněn. On však vstal a měl tvář tak jasnou, jako by 
mu záře svítila v duši.

„Kde jest?“ tázal se Zagłoby.
„V Baru.“
„V bezpečí?“
„Je to mohutný zámek, nebojí se žádné invaze. Ona jest pod 

ochranou paní Sławoszewské a klášternic.“
„Buď chvála Bohu Nejvyššímu!“ řekl rytíř a v jeho hlase zachví-

valo se hluboké pohnutí. „Podej mi ruku, vzácný pane! Z té duše ti 
děkuji, z té duše.“

Pojednou obrátil se k Semenům.
„Jest mnoho zajatců?“
„Simnadcjať,“ odpověděli vojáci.
Nato pan Skrzetuski:
„Potkalo mne veliké štěstí, jsem jat milosrdenstvím. Pusťte je 

na svobodu!“
Semenové nechtěli svému sluchu věřiti. Takového zvyku ne-

bývalo ve vojsku Wiśniowieckého.
Skrzetuski lehce svraštil brvy.
„Pusťte je na svobodu!“ opakoval.
Semenové odešli, ale za chvíli vrátil se starší esaul, řka:
„Pane veliteli, oni tomu nevěří, neodvažují se odejíti.“
„A byla jim pouta přeřezána?“
„Tak jest.“
„Nuže, nechte je zde, a my sami na koně!“
Za půl hodiny potom pohyboval se průvod opět zcela tiše úzkou 

stezkou. Také vyšel měsíc, který dlouhými, bílými proudy vnikal 
doprostřed hvozdu a zjasnil temnou hlubinu. Pan Zagłoba a pan 
Skrzetuski, jedouce v čele, rozprávěli mezi sebou.

„Pověz mi o ní vše, co jen víš, vzácný pane,“ řekl rytíř. „Tys tedy 
ji vyrval z rukou Bohunových?“



– 395 –

„Já, a ještě jsem mu na rozloučenou zavázal ústa i hlavu, aby 
nemohl křičet.“

„Ó, provedl jsi to znamenitě, vzácný pane, jako že jest Bůh na 
nebi! Ale kterak jste se dostali do Baru?“

„Ej, vyprávěl bych tuze dlouho, a k tomu dojde bezpochyby až 
jindy, protože jsem hrozně fatigatus, v hrdle mi zpěvem pro chámy 
vyschlo. Nemáš, milosti, něco k pití?“

„Mám čutoru s pálenkou – zde jest!“
Pan Zagłoba popadl plechovku a nahnul ji k ústům; ozvalo se 

dlouhotrvající lokání a pan Skrzetuski, netrpěliv, nevyčkávaje kon-
ce, tázal se dále:

„A je zdráva?“
„Ej, božínku!“ odpověděl pan Zagłoba. „Na suché hrdlo je každá 

zdráva.“
„Totiž já se ptám na kněžici!“
„Na kněžici? Jako laň.“
„Buď chvála Bohu Nejvyššímu! Vede se jí v Baru dobře?“
„Ani v nebi nemohlo by se jí vésti lépe. Pro její spanilost lnou k ní 

všecka corda. Paní Sławoszewska má ji v lásce jako vlastní dceru. 
A co rytířů je do ní zamilováno, ani na růženci bys jich nespoče-
tl, vzácný pane, jenže ona stojí o ně zrovna tak jako já teď o tvoji 
prázdnou čutoru, hoříc stálou milostností k tobě.“

„Bůh jí dej zdraví, té nejmilejší!“ mluvil radostně pan Skrzetuski. 
„Tak vděčně že na mne vzpomíná?“

„Vzpomíná-li na tebe, Milosti? Povídám ti, že jsem už sám nechá-
pal, kde se u ní nabere vzduchu pro tolik vzdechů. Až je jí všem líto, 
a zejména jeptiškám, protože těch si svojí něhou získala úplně. Však 
také vypravila mne ona na ta hazardní dobrodružství, která bych 
byl málem zaplatil svým zdravím, abych se rozhodně vydal za tebou 
a zvěděl, jsi-li živ a zdráv. Chtěla také nejednou vypraviti posly, ale 
nikdo se k tomu nechtěl odhodlati, tak jsem se nakonec slitoval já 
a do tvého tábora se vybral. Však, věru, nebýti toho přestrojení, 
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jistě bych byl o hlavu kratší. Ale všude mne tu mají sedláci za děda, 
protože tuze krásně zpívám.“

Pan Skrzetuski až oněměl radostí. Tisíceré myšlenky a vzpo-
mínky vtíraly se mu do hlavy; Helena stanula mu před očima jako 
živá, taková, jakou ji viděl naposledy, v Rozlogách, před samým 
odjezdem na Síč: sličná, zardělá, štíhlá, s těma svýma jako aksamit 
černýma očima, plnýma nevýslovných půvabů. Zdálo se mu nyní, 
že ji vidí, že cítí teplo, sálající z jejích líček, že slyší její sladký hlas. 
Vzpomenul oné procházky ve višňovém sadě i kukačky i těch otázek, 
které jí dával, i Helenina studu, když jim kukačka odkukala dvanácte 
klučinů – a tak málem zmírala mu duše, srdce až omdlévalo láskou 
a radostí, proti níž byla všecka minulá utrpení jako kapka proti 
moři. Sám nevěděl, co se s ním děje. Chtěl křičeti a zase padati na 
kolena, zase Bohu děkovati, tu opět vzpomínati, tu ptáti se a jen se 
ptáti bez konce!

Konečně začal opakovati:
„Je naživu! Zdráva!“
„Je naživu! Zdráva!“ opáčil jako ozvěna pan Zagłoba.
„A to ona tě poslala, vzácný pane?“
„Ona.“
„A máš u sebe list?“
„Mám.“
„Sem s ním!“
„Je zašit a pak je noc! Měj strpení, vzácný pane!“
„Naprosto nemohu. Sám vidíš.“
„Vidím.“
Odpovědi páně Zagłobovy stávaly se stále úsečnější, nakonec 

zakýval sebou jednou, dvakrát – a usnul. Skrzetuski viděl, že ničeho 
nepořídí, oddal se proto zase přemýšlení. Vyrušil jej z něho teprve 
dusot koní jakéhosi většího oddílu jezdců, rychle se blížícího. Byl 
to Poniatowski s dvorskými kozáky, jejž kníže vyslal Skrzetuskému 
vstříc z obavy, aby ho nepotkalo něco zlého.



Pan Zagłoba popadl plechovku a nahnul ji k ústům…
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XXIX

Lze snadno pochopiti, jak přijal kníže zprávu, kterou mu na úsvitě 
podal pan Skrzetuski o tom, jak Osiński i Korycki odřekli. Všecko 
se utvářelo tak, že bylo třeba tak veliké duše, jakou měl onen že-
lezný kníže, aby nepodlehl, sobě nezoufal a nesložil rukou v klín. 
Nadarmo měl tedy promarniti obrovské jmění na vydržování vojsk, 
nadarmo měl zmítati sebou jako lev v síti, nadarmo utínati jednu 
hlavu vzpoury po druhé! Nadcházel okamžik, ve kterém bylo mu 
pocítiti vlastní bezmocnost, ustoupiti někam daleko do klidných 
krajin a zůstati němým svědkem toho, co se dálo na Ukrajině. A kdo 
že jej učinil tak bezvládným? – Ejhle, ne meče kozácké, nýbrž ne-
vraživost rodáků! Nespoléhal-liž právem, vydávaje se v květnu na 
pochod ze Zádněpří, že až se jako orel vrhne z výše na vzpouru, až ve 
všeobecném zděšení a poplachu první zvedne nad hlavou šavli, celá 
říše polská přijde mu ihned na pomoc a svou sílu, svůj trestající meč 
svěří jeho rukám? A co se zatím stalo? Zemřel král, a po jeho smrti 
svěřena hodnost regimentářská rukám jiným – kdežto on, kníže, byl 
okázale opominut. Byl to první ústupek, učiněný Chmielnickému – 
a nikoli pro ztracenou hodnost trpěla duše knížete, nýbrž trpěla 
pomyšlením, že ta zdeptaná říše polská poklesla již tak hluboce, 
že si nepřeje boje na život a na smrt, že ustupuje před jediným 
kozákem a že raději vyjednáváním chce zadržeti jeho zpupnou 
pravici. Od okamžiku vítězství u Machnovky docházely do tábora 
zprávy stále horší: především totiž zvěst o vyjednávání, poslaná 
panem Kisjelem, potom zvěst o záplavě volyňského Polesí vlnami 
vzpoury – nakonec odřeknutí se strany plukovníků, dokazující 
jasně, jak dalece byl vůči Wiśnowieckému zaujat hlavní regimentář, 
kníže Dominik Zasławski-Ostrogski. Právě za nepřítomnosti pana 
Skrzetuského přibyl do tábora pan Korsz-Zienkowicz se zprávou, že 
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již celé Ovručsko stojí v ohni. Lid je tam tichý, nehnal se do vzpoury, 
ale přišli kozáci pod Krzeczowským a půlměsícem a násilím nutili 
selský lid, aby se hrnul do jejich řad. Proto byly dvory, městečka 
vypáleny, šlechta, která neuprchla – povražděna, mezi jinými starý 
pan Jelec, dávný dvořan i přítel domu Wiśniowieckých. Rozhodl 
se tudíž kníže, že se spojí s Osińským i Koryckým a rozdrtí pak 
Krivonosa, načež vyrazí na sever k Ovruči, aby, dorozumě se s li-
tevským hetmanem, vzal vzbouřence mezi dva ohně. Ale všecky ty 
plány padaly nyní vzhledem k zákazu, danému oběma plukovníkům 
knížetem Dominikem. Jeremi totiž po všech pochodech, bitvách 
i svízelích nebyl dosti silen, aby se mohl měřiti s Krivonosem, ze-
jména, když si ani vojevodou kijevským nebyl jist. Pan Janusz totiž 
opravdu náležel ke straně mírové srdcem i duší. Podrobil se dů-
stojnosti i moci Jeremiho a musil jíti s ním, ale čím více pozoroval, 
že jest ona důstojnost otřesena, tím náchylnějším byl tomu, aby se 
vzpíral válečnickým tužbám knížete, což se také brzy ukázalo.

Podával tedy zprávu pan Skrzetuski, a kníže jej mlčky poslouchal. 
Všecka stařešina byla poslechu přítomna, všecky tváře zachmuřily 
se při zvěsti o tom, že plukovníci odřekli, a oči obrátily se na knížete, 
který řekl:

„Nuže, to kníže Dominik jim poslal zákaz?“
„Tak jest. Ukazovali mi to na listině.“
Jeremi opřel se rukama o stůl a ukryl tváře do dlaní. Za chvíli 

pak řekl:
„Toť zajisté více než člověk snésti může. Mám-liž pracovati já 

jediný a místo pomoci doznávati ještě impedimentů? Nemohl-liž 
jsem se pustiti až tam daleko k Sandoměři, na své statky, a klidně 
tam seděti? A proč, jsem tak neučinil, ne-li z lásky k vlasti? Ejhle, 
zde odměna moje za námahy, za újmy na jmění, za krev…“

Kníže mluvil klidně, ale v jeho hlase zachvívala se taková hořkost, 
takový bol, že se všecka srdce sevřela lítostí. Staří plukovníci, vy-
sloužilci od Putivla, Starce, Kumejků, i mladí vítězové z poslední 
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války pohlíželi na něho s nevýslovnou starostlivostí v očích, poně-
vadž věděli, jaký těžký boj svádí ten železný člověk sám s sebou, jak 
hrozně asi trpí jeho hrdost pokořujícími událostmi, které na něho 
dopadly. On, kníže „z boží milosti“ – on, vojevoda ruský, senátor říše 
polské, musil ustupovati takovým Chmielnickým a Krivonosům; on, 
bezmála vladař, který ještě nedávno přijímal posly cizích panovní-
ků, musil vzdáliti se z pole slávy a zavříti se na nějaký zámeček, 
vyčkávaje výsledku války, kterou povedou jiní, nebo pokořujícího 
vyjednávání. On, stvořený k velikým úkolům, cítě v sobě sílu, že jest 
s ně – musil uznati, že je bezmocen…

Utrpení to spolu s válečnými útrapami zračilo se na jeho postavě. 
Značně zhubeněl, oči měl vpadlé, čupryna, jako havraní křídlo 
černá, začala šedivěti. Ale jakýsi veliký, tragický klid obestřel jeho 
tvář, neboť hrdost mu zabránila, aby své utrpení dával najevo.

„Nuže, budiž tomu tak!“ řekl. „Ukážeme té nevděčné vlasti, že 
dovedeme nejen válčiti, nýbrž i mříti pro ni. Zajisté slavnější smrtí 
v nějaké jiné válce raději bych padl, než proti sedlákům, v bouři 
domácí, ale jaká pomoc!“

„Jasný kníže,“ přerušil jej vojevoda kijevský, „nemluv o smrti, 
neboť, ač není známo, co je komu Bohem souzeno, přece ještě do 
ní je snad daleko. Zbožňuji válečného genia i rytířskou odvahu tvé 
knížecí milosti, ale nemohu přece míti za zlé ani vice-rexovi ani 
kancléři ani regimentářům, že se snaží položiti meze té domácí 
válce, neboť se to bratrská krev v ní prolévá, a kdo že z obapolné 
zavilosti bude kořistiti, ne-li nepřítel zevní?“

Kníže dlouze popatřil vojevodovi do očí i řekl s důrazem:
„Prokažte milost přemoženým, a oni ji přijmou s povděkem i bu-

dou pamětlivi toho; u vítězů upadnete jen v opovržení. Kéž by nikdo 
byl býval tomu lidu neubližoval! Kdyžtě se však jednou vzpoura již 
rozhořela, pak nikoli vyjednáváním, nýbrž krví třeba ji hasiti. Jinak 
hanba a zkáza nám!…“
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„Rychlejší to zkáza, o své-li újmě povedeme válku,“ odpověděl 
vojevoda.

„To znamená, že se mnou již nepůjdeš, milosti?“
„Jasný kníže! Boha za svědka beru, že se to nestane z nevraživosti 

k tobě, svědomí však mně říká, abych lidí svých nevydával zjevné 
zkáze, poněvadž je to krev drahá a přijde ještě říši polské vhod.“

Kníže zmlkl, pak obrátil se za chvíli ke svým plukovníkům:
„Vy, staří druhové, mne neopustíte, není-liž pravda?“
Na ta slova vrhli se plukovníci ke knížeti, puzeni jako jednou 

silou a vůlí. Někteří líbali jeho šat, jiní objímali kolena, jiní ruce 
vysoko zvedajíce, volali:

„Zůstaneme s tebou do posledního dechu, do poslední kapky 
krve!“

„Veď nás! Veď nás! Budeme sloužiti bez žoldu!“
„Jasný kníže! Dovol i mně, abych umíral po tvém boku!“ volal 

mladý pan Aksak, zapálený jako panna.
Vida to, sám vojevoda kijevský byl dojat, kníže pak přistupoval 

od druha ke druhu, každého objal kol hlavy a děkoval mu. Veliké 
nadšení zmocnilo se starších i mladších. V očích válečníků hořely 
jiskry, ruce přes tu chvíli chápaly se šavlí.

„S vámi žíti, s vámi umírati!“ řekl kníže.
„Zvítězíme!“ volali důstojníci. „Na Krivonosa! K Polonnému! Kdo 

nás chce opustiti, ať to učiní. Obejdeme se bez, pomoci. Nechceme 
se sdíleti ani o slávu ani o smrt!“

„Urození pánové!“ řekl nato kníže. „Jest vůlí mojí, abychom si 
dopřáli dříve, než vyrazíme proti Krivonosovi, byť krátkého odpo-
činku, který by naše síly mohl osvěžiti. Hle, ubíhá již třetí měsíc, 
co téměř nesesedáme z koní! Námahami, nepohodlím a měnlivostí 
podnebí odpadá nám již tělo z kostí. Koní nemáme, naše pěchota 
chodí bosa. Půjdeme tedy ke Zbaraži, tam se posílíme a odpočineme 
si, snad také něco vojáků seskupí se kolem nás a s novými silami 
vyrazíme do ohně.“
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„Kdy rozkáže tvá knížecí milost, abychom vyrazili?“ otázal se 
starý Začvilichovskij.

„Okamžitě, starý vojíne, okamžitě!“
Tu obrátil se kníže k vojevodovi:
„A kam se míníš odebrati ty, vzácný pane?“
„Ke Glinianům, jelikož slyším, že se tam shromažďují vojska.“
„Nuže, doprovodíme tě, vzácný pane, až do pokojné krajiny, aby 

vás nepotkala nějaká nehoda.“
Vojevoda neodvětil ničeho, byloť mu nějak nevolno. Opouštěl 

knížete a kníže mu ještě věnoval starostlivou péči, hodlaje do-
provoditi jej. Byla-li to ironie ve slovech knížete – vojevoda nevěděl, 
nicméně svého úmyslu se nevzdal, poněvadž plukovníci knížete 
hleděli na něho stále nevlídněji, i bylo jasno, že by v každém jiném, 
méně ukázněném vojsku vyvstala proti němu bouře.

Uklonil se tudíž a odešel; také plukovníci se rozcházeli, každý 
ke své korouhvi, aby je seřadili k pochodu; s knížetem zůstal sám 
Skrzetuski.

„Jaký voják slouží tam v těch korouhvích?“ tázal se kníže.
„Tak znamenitý, že lepšího nelze nalézti. Dragouni jsou řádně 

vycvičeni po německém způsobu, a v pěší gardě jsou samí vyslou-
žilci z třicítileté války. Když jsem je spatřil, myslil jsem, že to jsou 
římští triarii.“

„Jest jich mnoho?“
„Dva pluky s dragouny, dohromady tři tisíce lidí.“
„Škoda, škoda, veliké činy bylo by lze vykonati s takovou pomo-

cí!“
Utrpení zračilo se zřejmě na tváři knížete. Za chvíli řekl jako sám 

k sobě:
„Nešťastně byli zvoleni pro ty doby pohrom tací regimentáři! Os-

troróg byl by dobrý, kdyby bylo lze výmluvností a latinou tu válku 
zažehnati; Koniecpolski, můj svak, je z krve válečníků, však mladík 
nezkušený, a Zasławski je ze všech nejhorší. Znám jej odedávna. Toť 



– 403 –

člověk malého srdce a mělkého ducha. Povoláním jeho jest podři-
movati nad džbánkem, ne veleti vojskům… Nemluvím o tom nahlas, 
aby se nemělo za to, že mne podpaluje invidia, ale tuším strašlivé 
pohromy. A právě nyní, právě nyní vzali kormidlo do rukou tací lidé! 
Bože, Bože, odvrať ten kalich! Co se stane s vlastí? Když na to pomys-
lím, po brzké smrti toužím, neboť z míry jsem již unaven, i pravím 
tobě: odejdu zanedlouho. Duše tíhne k válce, ale tělu se nedostává sil.“

„Jasný kníže, měl bys více šetřiti svého zdraví, poněvadž celé 
vlasti mnoho na tom záleží, a také již patrno, že útrapy valně otřásly 
tvými silami.“

„Vlast je dle všeho jiného mínění, kdyžtě byl jsem opominut; 
a nyní vyráží se mi šavle z ruky.“

„Až Bůh dá, že králevic Karel vymění infuli za korunu, bude vědě-
ti, koho povznésti, koho ztrestati, ty pak, jasný kníže, silen jsi dosti, 
abys nyní nedbal nikoho.“

„Půjdu také svou cestou.“
Kníže nepozoroval u sebe, že po příkladě jiných „panovníčků“ 

vedl politiku na svůj vrub, ale i kdyby na to byl připadl, nebyl by se 
jí vzdal, poněvadž jedno cítil dobře: že zachraňuje čest říše polské.

A opět nastala chvíle mlčení, kterou vbrzku přerušilo ržání koní 
a hlaholy táborových polnic. Korouhve seřaďovaly se k pochodu. Ty 
hlasy probudily knížete ze zamyšlení; pohodil hlavou, jako by chtěl 
utrpení i zlé myšlenky ze sebe setřásti, načež řekl:

„A měl jsi cestu klidnou?“
„Setkal jsem se ve mšiněckých lesích se značnou vatahou sedlá-

ků, asi s dvěma sty lidmi, kterou jsem porubal.“
„Dobře. A zajatce jsi měl? Je to dnes důležito.“
„Měl, ale…“
„Ale dal jsi je již utratiti, že?“
„Nikoli, jasný kníže, propustil jsem je na svobodu.“
Jeremi pohlédl na Skrzetuského s údivem, pak se jeho brvy po-

jednou svraštily.
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„Co to? Náležíš i ty již ke straně mírové? Co to znamená?“
„Jasný kníže, přivezl jsem zajatce občanského; byltě mezi sed-

láky přestrojený šlechtic, který zůstal naživu. Ostatní pustil jsem 
na svobodu, poněvadž mne Bůh obdařil milostí a potěchou. Trest 
svůj rád si odpykám. Ten šlechtic, toť pan Zagłoba, který mi přinesl 
zprávu o kněžici.“

Kníže živě přistoupil ke Skrzetuskému:
„Je naživu? Zdráva?“
„Bohu Nejvyššímu budiž chvála! Tak jest.“
„A kam se utekla?“
„Jest v Baru.“
„Toť silná tvrz. Milý hochu!“ – (zde rozpřáhl kníže ruce do výše 

a chopiv se hlavy pana Skrzetuského, několikráte políbil jej na 
čelo) – „raduji se z radosti tvé, neboť miluji tebe jako syna.“

Pan Jan srdečně políbil ruku knížecí, a ač dávno již byl by za 
něho rád prolil krev, cítil nyní opětně, že by z jeho rozkazu skočil 
třebas do horoucího pekla. Tak dovedl si hrozný a ukrutný Jeremi 
získávati srdcí rytířstva.

„Nu, nedivím se ti, že jsi ty sedláky pustil na svobodu. Projde ti 
to beztrestně. Však totě chlapík, ten šlechtic! Tedy on to je, který 
ji provedl ze Zádněpří až do Baru? Chvála Bohu! V těch těžkých 
dobách je to i pro mne pravou útěchou. Totě chlapík dojista ne 
ledajaký, věru, chlapík! Nuže, sem s tím Zagłobou!“

Pan Jan chutě vykročil ke dveřím, ale v tom okamžiku náhle se 
rozletěly a v nich objevila se ohnivá hlava páně Wierszulova, téhož, 
který byl vyslán s dvorskými Tatary na daleké zvědy.

„Jasný kníže!“ zvolal, těžce oddychuje. „Krivonos dobyl Polonné-
ho, deset tisíc lidí vyvraždil, ženy i děti.“

Plukovníci začali se opět scházeti a shlukovati kolem Wierszula, 
přikvačil i vojevoda kijevský, kníže pak stál překvapen, poněvadž 
se takové zprávy nenadál.

„Vždyť se tam uzavřela sama Rus! To není snad možno!“
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„Jediná duše z města nevyvázla živá.“
„Slyšíš, Milosti?“, řekl kníže, obraceje se k vojevodovi. „Nuže, jen 

si vyjednávej s takovým nepřítelem, který ani svých nešetří!“
Vojevoda zasupěl i řekl:
„Ó, duše psí! Když je tomu tak, čert vezmi všecko! Půjdu ještě 

s tebou, knížecí milosti!“
„Tak jsi mým bratrem!“ řekl kníže.
„Ať žije vojevoda kijevský!“ vzkřikl starý Začvilichovskij.
„Ať žije svornost!“
A kníže opět obrátil se k Wierszulovi:
„Kam vytáhnou z Polonného? Není známo?“
„Nejspíše ke Konstantinovu.“
„Probůh! Pak jsou pluky Osińského a Koryckého ztraceny, neboť 

s pěchotou se jim nepodaří uniknouti. Musíme zapomenouti urážky 
a přispěti jim ku pomoci. Na koně, na koně!“

Tvář knížete zazářila radostí, ruměnec zalil opět vyhublá líce, 
neboť cesta slávy stanula opět před ním volna.
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XXX

Vojska minula Konstantinov a zastavila se v Rosolovcích. Spoléhal 
totiž kníže na to, že, až Korycki a Osiński budou zpraveni o ob-
sazení Polonného, musí ustoupiti k Rosolovcům, a zachce-li se ne-
přiteli je pronásledovati, padne ten znenadání mezi všecko knížecí 
vojsko jako do léčky a tím rozhodněji utrpí porážku. A vskutku, 
ty předtuchy většinou se splnily. Vojska zaujala postavení a stála 
tiše, připravena k bitvě. Větší i menší výzvědné oddíly rozjely 
se z tábora na všecky strany. Kníže pak s několika pluky stanul 
ve vsi a čekal. Až k večeru dali Wierszulovi Tataři zprávu, že se 
směrem od Konstantinova blíží nějaká pěchota. Uslyšev to, kníže 
vyšel přede dveře svého příbytku v průvodu důstojníků a s nimi 
něco přes deset z korouhevní družiny, aby zhlédli příchod. Zatím 
pluky, ohlásivše se hlaholem polnic, zastavily se před vesnicí, 
a dva plukovníci co nejrychleji přikvapili udýcháni před knížete, 
aby mu nabídli své služby. Byli to Osiński a Korycki. Spatřivše 
Wiśniowieckého a stkvělou družinu rytířstva, upadli do velikých 
rozpaků, nejsouce jisti přijetím, i uklonivše se nízce, mlčky vy-
čkávali, co kníže řekne.

„Štěstěna točí se jako kolo, pyšné ponižujíc,“ řekl kníže. „Nechtěli 
jste, urození pánové, dostaviti se k našemu pozvání, nyní však při-
cházíte sami.“

„Knížecí Milosti!“ řekl směle Osiński. „Z té duše chtěli jsme 
sloužiti pod tebou, však zákaz byl jasný. Kdo jej vydal, ať za něj 
odpovídá. Prosíme za odpuštění, ač jsme nevinni, neboť jako vojáci 
musili jsme poslouchati a mlčeti.“

„Kníže Dominik tedy rozkaz odvolal?“
„Rozkaz nebyl odvolán,“ řekl Osiński, „ale nás již nevíže, poně-

vadž jediná záchrana a spása našich vojsk spočívá ve tvé milosti, 
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jasný kníže, pod jehož velením chceme od tohoto okamžiku žíti, 
sloužiti i umírati.“

Ta slova, plná zmužilé síly, i postava Osińského vyvolaly u kníže-
te i družiny dojem co nejlepší. Byltě to vojín proslavený a ač ještě 
mlád, neboť nebyl starší čtyřicíti let, byl již pln válečných zkušenos-
tí, kterých nabyl v armádách cizozemských. Každé vojenské oko 
také rádo na něm spočinulo. Vysoký, vzpřímen jako třtina, se žlutým 
knírem vzhůru vypjatým, a švédskou bradou, svým stejnokrojem 
i postavou úplně připomínal plukovníky z třicítileté války. Korycki, 
původem Tatar, v ničem nebyl mu podoben. Jsa malého vzrůstu 
a zavalitý, měl pohled posupný a vypadal podivně v kroji cizozem-
ském, nehodícím se k jeho východním tahům. Velel pluku německé 
vybrané pěchoty a slynul statečností stejně jako mrzoutstvím a že-
leznou kázní, ve které držel své vojáky.

„Čekáme rozkazů tvé knížecí milosti,“ řekl Osiński.
„Děkuji za vaše odhodlání, urození pánové, a služby přijímám. 

Vím, že voják musí poslouchati, a poslal-li jsem pro vás, stalo se tak 
proto, že jsem o zákazu nevěděl. Nejednu zažijeme spolu od tohoto 
okamžiku chvíli dobrou i zlou, naději se však, že budete s novou 
službou plně spokojeni, urození pánové.“

„Jen když ty budeš spokojen s námi a s našimi pluky, knížecí 
Milosti.“

„Dobrá!“ řekl kníže. „Daleko-li nepřítel za vámi?“
„Výzvědné oddíly jsou blízko, ale hlavní síla mohla by sem stih-

nouti až ráno.“
„Dobrá. Máme tedy pokdy. Rozkažte, urození pánové, svým plu-

kům, aby přešly majdanem, rád bych je viděl, abych seznal, jakého 
jste mi to přivedli vojáka a bude-li lze mnoho s ním dokázati.“

Plukovníci vrátili se ke svým plukům, a nežli by se kdo několikrát 
Otčenáš pomodlil, vtáhli v jejich čele do tábora. Druhové z předních 
knížecích korouhví hrnuli se jako mravenci, aby zhlédli své nové 
kamarády. A tak klusali nejdříve královští dragouni pod kapitánem 
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Gizou, v těžkých přílbách švédských s vysokými hřebeny. Koně pod 
nimi byli podolští, ale vybraní a dobře vykrmení; svěží, odpočinu-
tý voják v pestrém a lesklém oděvu lišil se vzezřením stkvěle od 
zubožených regimentů knížecích, oděných v roztrhané, deštěm 
a sluncem vybledlé, barevné stejnokroje. Za nimi ubíral se s plukem 
Osiński a na konec Korycki. Pochvalný šum ozval se mezi kníže-
cím rytířstvem při pohledu na hluboké řady německé. Kolety měli 
všichni stejně červené, na ramenou lesklé muškety. Šli po třiceti 
v řadě stejným, pádným a hřmotným krokem, jako by šel jediný 
člověk. A vesměs chlapíci urostlí, ramenatí – starý voják, který býval 
v nejednom kraji a v nejednom ohni, většinou vysloužilci z třicíti-
leté války, spořádaní, ukáznění, zkušení.

Když došli před knížete, Osiński vzkřikl: „Halt!“ – a pluk se za-
stavil, jako by se do země zaryl; důstojníci zvedli hole a korouhevník 
vztyčil prapor a zamávav jím třikráte, sklonil jej před knížetem. 
„Vorwärts!“ zvolal Osiński. „Vorwärts!“ opakovali důstojníci, a pluk 
hnul se opět kupředu. Právě tak, ne-li ještě přesněji, předvedl své 
vojáky Korycki, a při pohledu na ně zaradovala se všecka srdce 
vojenská, Jeremi pak, znalec nad znalci, až se rukama podepřel 
spokojeně v boky a díval se, usmíval, poněvadž právě pěchota mu 
chyběla, a on byl jist, že by stěží nalezl lepší na celém světě. Cítil 
také, že se jeho síly vzpružily, i doufal, že vykoná veliká díla válečná. 
Družina důstojníků hovořila pak o různých předmětech vojenských 
a rozmanitých vojácích, jež lze viděti ve světě.

„Dobrá jest pěchota záporožská, zejména při obraně za náspem,“ 
řekl pan Śleszyński, „ale ti zde jí odolají, jsouť vycvičenější.“

„Ba, daleko lepší!“ odvětil pan Migurski.
„Nicméně je to lid těžkopádný,“ vece pan Wierszul. „Kdyby na 

mně záleželo, dokázal bych se svými Tatary, že je ve dvou dnech 
zmořím tak, že bych je třetího dne mohl podřezávati jako berany.“

„Co to povídáš, vzácný pane! Němci jsou dobří vojáci.“
Nato ozval se pan Longinus Podbipięta svou zpěvnou litevštinou:
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„Kterak Bůh v milosrdenství svém různé národnosti různými 
přednostmi obdařil! Slyšel jsem, že není ve světě nad naši jízdu, 
kdežto zase ani naše, ani uherská pěchota nemůže se rovnati ně-
mecké.“

„Bůh je totiž spravedlivý,“ vece nato pan Zagłoba. „Tobě, vzácný 
pane, dal na příklad veliké jmění, veliký meč a pádnou ruku, zato 
ostrovtip malý.“

„Ten se na něho přilepil jako koňská pijavka,“ řekl pan Skrzetuski, 
směje se.

Ale pan Podbipięta zamhouřil oči a řekl s obvyklou u sebe něhou:
„Ošklivo to poslouchati! Tobě zase, vzácný pane, dal dlouhatán-

ský jazyk.“
„Dokazuješ-li tím, že si Bůh špatně počínal, dávaje mi takový, 

jaký mám, půjdeš do pekla i se svou čistotou, protože se chceš 
stavěti proti Jeho vůli.“

„Eh, kdo by tě překonal v povídavosti! Pořád jen vedeš svou.“
„A víš, vzácný pane, čím se liší člověk od zvířat?“
„Nuže, čím?“
„Rozumem a řečí.“
„Ten mu dal, ten mu dal!“ vece plukovník Mokrski.
„Nechápeš-li, vzácný pane, proč je v Polsku jízda nejlepší 

a u Němců zase pěchota, vysvětlím ti to.“
„Nuže, proč, proč?“ tázalo se několik hlasů.
„Hleďte, když Pán Bůh stvořil koně, předvedl jej lidem, aby jeho 

dílo pochválili. Na břehu stál Němec; ti se přece všude vetrou. 
Ukazuje tedy Pán Bůh koně a ptá se Němce: ‚Co je to?‘ A Němec 
nato: ‚Pferd!‘ – ‚Cože,‘ praví Stvořitel, ‚ty mému dílu říkáš: fe? Za to 
nebudeš, ty holomku, na tom tvoru jezdit – a budeš-li, tedy mizerně.‘ 
To praviv, daroval koně Polákovi. Ejhle, proč je polská jízda nejlepší, 
kdežto Němci, že začali za Pánem Bohem pelášiti pěšky a škemrati, 
přivedli to na nejlepší pěchotu.“
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„Tuze mistrovsky jsi to vykalkuloval, vzácný pane,“ řekl pan 
Podbipięta.

Další hovor byl přerušen novými hostmi, přikvapivšími se zprá-
vou, že se blíží k táboru ještě nějaké vojsko, které nemůže býti ko-
zácké, protože táhne nikoli od Konstantinova, nýbrž docela z jiné 
strany, od řeky Zbruče. Vskutku, o dvě hodiny později přirazily ty 
korouhve s takovým vířením polnic a bubnů, že se až kníže rozhně-
val a poslal k nim s rozkazem, aby se ztišily, že jest nepřítel nablízku. 
Ukázalo se, že to byl korunní strážce, Samuel Łaszcz, jinak pověstný 
dobrodruh, násilník, bouřlivák a rváč, ale veliký voják. Vedl osm set 
lidí téhož stejnokroje, jaký měl sám, z části šlechtu, z části kozáky, 
kteří by všichni vlastně podle spravedlnosti měli býti pověšeni. Ale 
kníže Jeremi nebyl uražen zbujnělostí toho žoldnéřstva, doufaje, 
že se v jeho rukou jistě změní v pokorné ovečky a že ohnivostí 
i chrabrostí nahradí jiné nedostatky.

Byl to tedy šťastný den. Ještě včera byl kníže, ohrožen jsa od-
chodem vojevody kijevského, odhodlán, že odloží boj až do chvíle 
přílivu sil a že se uchýlí na nějakou dobu do kraje klidnějšího – dnes 
však stál v čele armády skoro dvanáctitisícové, a ačkoli Krivonos byl 
pětkráte silnější, přece jen, hledě k tomu, že se většina vzbouřených 
vojsk skládala ze selského lidu, mohly oba tábory býti pokládány za 
sobě rovny. Nyní ovšem neměl kníže na odpočinek ani pomyšlení. 
Uzamknuv se s Łaszczem, vojevodou kijevským, Začvilichovským, 
Machnickým a Osińským, radil se o další vojně. Usneseno, že Krivo-
nosa vylákají zítra k bitvě, a kdyby nepřišel, že půjdou k němu na 
návštěvu.

Snesla se již hluboká noc, ale od posledních dešťů, které u Mach-
novky týraly vojáky tak nesmírně, ustálilo se počasí znamenité. 
Na tmavé klenbě nebes zářily roje zlatých hvězd. Měsíc vystoupil 
vysoko a zbělil všecky rosolověcké střechy. V táboře na spánek 
nikdo ani nepomyslil. Všichni tušili zítřejší bitvu i připravovali se 
k ní, rozprávějíce po starém zvyku, zpívajíce a veliké příjemnosti si 
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slibujíce. Důstojníci a přednější druhové z korouhví, všichni ve vý-
tečné míře, skupili se kolem velikého ohniště a obírali se sklenkami.

„Nuže, vyprávěj dále, vzácný pane!“ volali na Zagłobu. „Když jste 
tedy přešli Dněpr, co jste dělali a jakým způsobem jste se dostali 
do Baru?“

Pan Zagłoba vyprázdnil pohár medoviny a řekl:

– „… Sed iam nox humida coelo praecipitat, 
Suadentque sidera cadentia somnos, 
Sed si tantus amor casus cognoscere nostros, 
Incipiam.“

„Urození pánové, kdybych začal vyprávěti všechno dopodrob-
na, nestačilo by ani deset nocí a dojista nestačila by ani medovina, 
protože se staré hrdlo musí mazati jako starý vůz. Dosti na tom, 
řeknu-li vám, pánové, že jsem s kněžicí dorazil do Korsunu, do 
tábora samého Chmielnického a že jsem ji z toho pekla dopravil 
do bezpečí.“

„Ježíši Kriste! To jsi snad čaroval, vzácný pane!“ vzkřikl pan 
Wołodyjowski.

„Jen co je pravda, čaroval jsem,“ odpověděl pan Zagłoba, „já 
jsem se totiž tomu pekelnému kumštu vyučil ještě za mladých let 
v Asii u jedné čarodějnice, kteráž, zamilovavši se do mne, všecka 
arcana umění černokněžnického mně divulgovala. Ale hodně jsem 
čarovat nemohl, protože přišla kosa na kámen. Bylo tam plno věštců 
a čarodějnic kolem Chmielnického, ti mu přivedli ke službám tolik 
ďáblů, že s nimi zachází jako s pohunky. Jde spat, hned mu musí 
ďábel boty zouvat; zapráší se mu šaty, hned je vyklepávají ďábelské 
ohony; ale on, když je k tomu ke všemu ještě opilý, dá tomu onomu 
přes hubu, že prý – povídá – mizerně sloužíš!“ Nábožný pan Longi-
nus se pokřižoval a řekl:

„S nimi mocnosti pekelné, s námi nebeské.“
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„Byli by i mne ti černí prozradili před Chmielnickým, kdo jsem 
a koho vedu, ale zaklel jsem je spolehlivým způsobem, že byli zticha. 
Také jsem se bál, aby mne Chmielnicki nepoznal, protože jsem se 
s ním v Čigirině před rokem asi dvakráte setkal u Dopula; bylo tam 
také několik jiných známých plukovníků, ale co? Břicho mi splasklo, 
brada narostla až po pás, vlasy po ramena, přestrojení změnilo to 
ostatní a tak mne nikdo nepoznal.“

„Tys tedy viděl samého Chmielnického a mluvil s ním, vzácný 
pane?“

„Viděl-li jsem Chmielnického? Jako teď vidím vás, urození pá-
nové! Vždyť mne poslal na Podolí jako špeha, abych cestou rozdával 
sedlákům jeho manifesty. Dal mi pěrnač pro bezpečí před hordou, 
takže už od Korsunu jsem jel všudy bezpečně. Jak mne potkali 
sedláci nebo Nizoví, já jim pěrnačem pod nos a povídám: ‚Jen si 
přivoňte, ditki, a táhněte k čertu!‘ Také jsem si všude poroučel, aby 
mi dali, jak se patří, najíst a napít, a oni také dávali, rovněž přípřeže 
poskytovali, čemuž jsem byl rád a pořád jen jsem se díval na svoji 
ubohou kněžici, aby si po tak velikých trampotách a strachu odpo-
činula. Povídám vám tedy, urození pánové, že, nežli jsem dojel do 
Baru, už byla tak čilá, že lidičky tam v Baru div očí na ní nenechali. 
Je tam hodně hezkých panen, protože se šlechta sjížděla z dalekého 
okolí, ale ty byly proti ní jako sovy proti mandelíčkovi. Lidé ji tam 
také mají rádi a vy sami, urození pánové, měli byste ji rádi, kdybyste 
ji mohli znáti.“

„Jistě by nebylo jinak!“ řekl malý pan Wołodyjowski.
„Ale proč jsi putoval až do Baru, vzácný pane?“ tázal se pan 

Migurski.
„Protože jsem si řekl, že se nezastavím, dokud nedorazím na 

místo bezpečné; proto jsem nedůvěřoval ani malým zámečkům, 
maje za to, že vzpoura přece jen může proniknouti až k nim. Ale 
i kdyby pronikla až do Baru, zuby sobě na něm vyláme. Tam pan 
Ondřej Potocki mocně opevnil hradby a stará se o Chmiela zrovna 



– 413 –

tak, jako já teď o prázdnou sklenku. Domníváte se snad, urození 
pánové, že jsem jednal špatně, zajížděje od ohně tak daleko? Jistě 
mne stíhal ten Bohun, a kdyby byl dostihl, pak, povídám vám, pá-
nové, marcipán by ze mne pro psy nadělal. Vy ho neznáte, ale já 
ho znám. Aby ho čerti vzali! Nebudu mít pokoje tak dlouho, dokud 
nebude viset. Přej mu, Bože, tak šťastného konce – amen! Však také 
nikoho nemá na mušce tak jako mne. Brr, pomyslím-li si na to, až mi 
jde mráz po zádech. Proto také nyní libuju si více v nápojích, ačkoli 
povahou nejsem pití nakloněn.“

„Co to povídáš, vzácný pane?“ ozval se pan Podbipięta. „Vždyť 
piješ, bratříčku, jako studniční jeřáb!“

„Nekoukej do studně, vzácný pane, protože neuvidíš na dně 
mudrce. Ale na tom nesejde. Klusaje tedy s pěrnačem a manifesty 
Chmielnického, nenarazil jsem na veliké překážky. Přibyv do Vinni-
ce, nalezl jsem tam korouhev páně Aksakovu, ten je přítomen zde 
v táboře, avšak dědovské kůže jsem přece jen neodkládal, protože 
jsem se sedláků bál. Jen manifestů jsem se zbavil. Je tam řemenář, 
který se jmenuje Suhak, ten dělal Záporožcům špeha a posílal 
zprávy Chmielnickému. Po něm jsem ty manifesty poslal, připsav 
na ně takové říkačky, že snad Chmiel, až si je přečte, dá mu kůži 
z těla sedřít. Zatím však potkala mne u samého Baru příhoda, že 
bych byl málem u břehu utonul.“

„Jak to bylo? Jak?“
„Setkal jsem se s opilými vojáky, darebáky, kteří zaslechli, jak 

jsem řekl ke kněžici: panno urozená, protože jsem už valně nedával 
na slovo pozor, jsa našincům tak nablízku. Nuže: jaký prý je to děd 
a jaký zvláštní hoch, kterému se říká: „panno urozená“? Podívají se 
na kněžici: hezká jako obrázek! A blíž k nám! Já do kouta se svou 
ubohou, postavil jsem se před ní, popadnu šavli…“

„Podivno!“ přerušil jej Wołodyjowski. „Měl jsi šavli po boku, jsa 
převlečen za děda!“
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„Cože?“ řekl Zagłoba. „Že jsem měl šavli? A kdo ti řekl, vzácný 
pane, že jsem měl šavli? Neměl jsem své, nýbrž popadl tu vojákovu, 
co ležela na stole. To bylo totiž v krčmě v Šipiňcích. V mžiku jsem 
skolil dva útočníky. Ti ženou se po bandoletech. Křičím: ‚Stůjte, 
sobaki, jsem šlechtic!‘ Až najednou volání: ‚Alt! alt! Výzvědný oddíl 
se blíží!‘ Ukázalo se, že to nebyl výzvědný oddíl, nýbrž paní Sławo-
szewska s eskortou, kterou provázel s padesáti jízdnými její syn, 
mladý hoch. Tu teprve vojáci zkrotli. A já k paní s orací. Tak jsem 
ji dojal, že rázem se dala do pláče, jako když stavidla otevře. Vzala 
kněžici do kočáru, a my jsme se vydali do Baru. Ale myslíte, urození 
pánové, že tímhle to končí? Co vás napadá!…“

Pojednou přerušil vyprávění pan Śleszyński:
„Jen se podívejte, vzácní pánové,“ řekl, „to se již rozednívá či co?“
„Ó, to není možná!“ odvětil pan Skrzetuski. „Je příliš brzy.“
„Je to směrem ke Konstantinovu!“
„Tak jest. Jen se podívejte: je stále jasněji!“
„Na mou věru, to je záře od požáru!“
Na ta slova tváře zvážněly, všichni zapomněli na vypravování, 

vyskočili rovnýma nohama.
„Záře od požáru! Záře od požáru!“ opakovalo několik hlasů.
„To Krivonos přitáhl od Polonného.“
„Krivonos s celou mocí.“
„Přední stráže zapálily asi město, neboť vesnice jsou nablízku.“
A vtom zahlaholily tiché polnice na poplach; současně objevil se 

pojednou mezi rytířstvem starý Začvilichovskij.
„Urození pánové!“ řekl. „Přijely výzvědné oddíly se zprávami. 

Nepřítel je tu co nevidět! Hned vyrazíme! Ke korouhvím! Ke ko-
rouhvím!…“

Důstojníci kvapili ke svým plukům co nejrychleji. Čeleď udusila 
ohniště, a za chvíli zavládla v táboře tma. Jen v dáli, směrem od 
Konstantinova, rudlo nebe stále šířeji, stále mohutněji, při kteréžto 
záři postupně bledly a hasly hvězdy. A opět zahlaholily tiché polni-
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ce. Troubeno přidušeně, aby se vsedalo na koně. Zamlžené davy 
lidí i koní sebou hnuly. Za ticha bylo slyšeti koňský dusot, odmě-
řené kroky pěšáků a konečně duté hrčení děl Wurclových; občas 
zařinčely muškety nebo se ozvaly hlasy povelu. Bylo cosi hrozného 
a příšerného v tom nočním pochodu, zahaleném v soumrak, v těch 
hlasích, šramocení, řinčení železa, lesku krunýřů a mečů. Korouhve 
ubíraly se k cestě do Konstantinova a pohybovaly se po ní směrem 
k požáru, podobajíce se jakémusi obrovskému draku nebo hadovi, 
plazícímu se prostřed tmy. Ale nádherná červencová noc chýlila 
se již ke konci. V Rosolovcích začali kohouti kokrhat, předávajíce 
si své hlasy po celém městě. Míle cesty dělila Rosolovce od Kon-
stantinova, a tak, nežli přešla vojska v pomalém pochodu polovinu 
cesty, vynořila se za ohnivou září už i jitřenka, bledá, jako polekaná, 
a prosycovala vzduch světlem stále více, zbavujíc stínu lesy, hvozdy, 
bílý pruh silnice i kráčející po ní vojska. Nyní bylo již lze zřetelně 
rozeznati lidi, koně i sražené řady pěšáků. Zvedl se ranní, chladný 
větřík a třepotal prapory nad hlavami rytířů.

Napřed táhli Wierszulovi Tataři, za nimi kozáci Poniatowské-
ho, potom dragouni, Wurclovo dělostřelectvo a na konec pěchota 
a husaři. Pan Zagłoba klusal po boku Skrzetuského, ale nějak sebou 
v sedle vrtěl, i bylo patrno, že se ho před blízkou bitvou zmocňuje 
nepokoj.

„Vzácný pane!“ řekl ke Skrzetuskému, šeptaje potichu, jako by 
se bál, že ho někdo tajně poslouchá.

„Co dobrého, pane?“
„Udeří husarstvo první?“
„Řekl jsi, pane, že jsi starý voják, a ty nevíš, že se husaři nechávají 

až pro rozhodnutí bitvy, do okamžiku, až nepřítel napne síly nej-
více?“

„To vím, to vím, ale chtěl jsem jen míti jistotu.“
Nastala chvíle mlčení. Nato snížil pan Zagłoba hlas ještě více 

a tázal se dále:
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„Je tu Krivonos s celou mocí?“
„Tak jest.“
„A mnoho-li toho s sebou vede?“
„Se vzbouřenci dohromady šedesát tisíc lidí.“
„U čerta!“ řekl pan Zagłoba.
Skrzetuski se usmál pod vousy.
„Nemysli si, vzácný pane, že se bojím,“ šeptal Zagłoba dále, „ale 

mám krátký dech a tlačenice mi není zrovna milá, protože je v ní 
horko, a když je horko, není do mne nic. Což v souboji, to si dovedu 
pomoci! Člověk tu aspoň může použíti fortelů, ale tam to s fortely 
nejde. Ne hlava, jen ruce vyhrávají. Tam při panu Podbipiętovi jsem 
hloupý. Mám na břiše těch dvě stě červených zlatých, co mi daroval 
kníže, ale věř mi, vzácný pane, že by mně bylo milejší, kdybych měl 
břicho někde jinde. Uf, uf, nemám rád těch velikých bitev! Aby hrom 
do nich!“

„Nic se ti nestane, pane. Buď zmužilý!“
„Zmužilý? Vždyť z toho právě mám největší strach, že statečnost 

zvítězí ve mně nad rozvážlivostí! Jsem až příliš ohnivý… Ale viděl 
jsem špatné znamení: když jsme seděli u ohniště, spadly dvě hvězdy. 
Kdo ví, čí jsou?… Snad je některá moje!“

„Za dobré skutky odmění tě Bůh a ve zdraví zachová, vzácný 
pane.“

„Jen aby mne neobdařil odměnou příliš brzy!“
„Proč jsi však nezůstal vzadu, při táborech?“
„Myslil jsem si, že u vojska je bezpečněji.“
„To také jest. Uvidíš, pane, že to není nic zvláštního. My jsme 

tomu zvyklí a consuetudo altera natura. Ejhle, už jsme u Sluče a Vi-
šovatého rybníka!“

Vskutku, vody Višovatého rybníka, odděleny od Sluče dlouhou 
hrází, zaleskly se v dáli. Vojska rázem se zastavila na celé čáře.

„Už to začíná?“ tázal se pan Zagłoba.
„Rozestavení provede kníže,“ odvětil pan Skrzetuski.
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„Nemám rád tlačenice!… Opakuji ti to, vzácný pane… nemám 
rád tlačenice!“

„Husaři na pravé křídlo!“ ozval se hlas důstojníka ve službě, 
který se od knížete přihnal k panu Janovi.

Rozednilo se úplně. Požární záře zbledla v lescích vycházejícího 
slunce, zlatisté paprsky odrazily se o hroty husarských kopí, i zdálo 
se, že nad rytíři planou tisíceré svíce. Když byly šiky rozestaveny, 
vojsko, neskrývajíc se již déle, zazpívalo jediným hlasem: „Buďtež 
vítány, brány spásy!“ Mohutná píseň rozvlnila se po rose, narazila 
o sosnový hvozd a odražena ozvěnou, vzlétla k nebi.

Konečně začernal se břeh mračny kozáctva po druhé straně hráze, 
kam oko sahalo; pluky proudily za pluky, jízdní Záporožci, ozbrojení 
dlouhými kopími, pěší lid se samopaly, vlny sedláků, ozbrojených 
kosami, cepy a vidlicemi. Za nimi jako v mlze bylo viděti obrovské 
ležení jako pohyblivé město. Skřípění tisícerých vozů a ržání koní 
dolétalo až ke sluchu knížecích vojáků. Kozáctvo však ubíralo se bez 
obvyklého hulákání, bez vytí a zastavilo se na druhé straně náspu. 
Dvě nepřátelské moci dívaly se na sebe nějaký čas mlčky.

Pan Zagłoba, přidržuje se stále Skrzetuského, hleděl na to lidské 
moře a bručel si:

„Ježíši Kriste, proč jsi stvořil tolik chamradi! To snad je sám 
Chmielnicki s luzou a všecky vši s nimi! Není to uličnictví, rci 
mi, vzácný pane? Přikryjou nás čepicemi. A bývávalo předtím na 
Ukrajině tak blaze! Pořád se to valí a jen valí! Aby vás čerti v pekle 
rozváleli! A to je všecko na naši kůži! Aby je ozhřívka rozežrala!“

„Neklej, pane! Dnes je neděle!“
„Ach, pravda, dnes je neděle, lépe vzpomenout na Boha!… Pater 

noster, qui es in coelis… Žádného respektu nelze se nadít od těch 
lumpů… Sanctificetur nomen Tuum… Co se to jen bude dít na té 
hrázi?… Adveniat regnum Tuum… Až se mi dech zatajil… Fiat volun-
tas Tua… Kéž byste poscípali, vy potvory krvelačné! Jen se podívej, 
vzácný pane! Co je to?“
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Oddíl, složený z několika set lidí, odtrhl se od černé spousty 
a v nepořádku se hrnul ke hrázi.

„To jest harcovník,“ vece pan Skrzetuski. „Hned jim naši vyjedou 
vstříc.“

„Začne se tedy bitva už doopravdy?“
„Jako že jest Bůh na nebi.“
„Aby to čerti vzali! (Zde neznal špatný rozmar páně Zagłobův 

již míry.) A ty na to koukáš, vzácný pane, jako na špektákl v ma-
sopustě!“ vzkřikl nevrle na Skrzetuského. „Jako by nešlo také o tvou 
kůži!“

„Jsme tomu již zvyklí, řekl jsem ti.“
„A opravdu vyrazíš k harcování?“
„Nesluší se to valně rytířům předních znaků, aby se bili v souboji 

s takovým nepřítelem; nečiní to, kdo má v úctě vážnost. Ale za těch 
čas nešetří důstojnosti nikdo.“

„Už jdou i naši, už jdou!“ vzkřikl pan Zagłoba, vida rudou čáru 
dragounů Wołodyjowského, postupující drobným klusem ke hrázi.

Za nimi vyrazilo po několika dobrovolných zápasnících z každé 
korouhve. Vyšli mezi jinými: ryšavý Wierszul, Kuszel, Poniatowski, 
dvé Karwiczů a od husarského znaku pan Longinus Podbipięta.

Vzdálenost mezi oběma oddíly začala se kvapně zužovati.
„Budeš svědkem krásných věcí,“ řekl Skrzetuski k Zagłobovi. 

„Měj zejména na očích Wołodyjowského a Podbipiętu. To jsou velicí 
rytíři. Vidíš na ně?“

„Vidím.“
„Nuže, pozoruj; sám dostaneš laskominy.“
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XXXI

Ale bojovníci, přiblíživše se k sobě, zarazili koně a začali si napřed 
vzájemně spílat.

„Jen blíž! Jen blíž! Nakrmíme vaší mršinou psy!“ volali knížecí 
vojíni.

„Ta vaše se nehodí ani pro psy.“
„Shnijete v tom rybníku, holoto mizerná!“
„Komu je to souzeno, ten shnije. Vás tady napřed ryby ožerou.“
„S vidlemi se chodí na hnůj, chámové! Ty vám lépe sluší nežli 

šavle.“
„Ať jsme chámy, naši synkové však budou šlechtou, protože se 

narodí z vašich holek.“
Nějaký kozák, dle všeho zadněprský, vykročil kupředu a přiloživ 

dlaně k ústům, houkl mocným hlasem:
„Kníže má dvě neteře! Vyřiďte mu, aby je poslal Krivonosovi…“
Panu Wołodyjowskému až se zatemnilo vztekem před očima, 

když to utrhačství slyšel, i pobodl v témž okamžiku koně proti 
Záporožci.

Pan Skrzetuski jej poznal z dáli, stoje na pravém křídle s husary, 
i vzkřikl na Zagłobu:

„Wołodyjowski letí! Wołodyjowski! Hleď, vzácný pane, tam, 
tam!“

„Vidím!“ volal pan Zagłoba. „Už ho dopadl! Už se bijí! Ráz, dva! 
Jen mu! Vidím znamenitě! Oho, už je to! To je chlapík, aby mu všich-
ni svatí!“

Vskutku, při druhém výpadu skácel se utrhač k zemi jako 
bleskem zasažen – a to skácel se hlavou ke svým, což bylo pro ně 
špatným znamením.
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A vtom vyskočil druhý, oděný červeným kontušem, uloupeným 
nějakému šlechtici. Napadl pana Wołodyjowského poněkud z boku, 
ale kůň v okamžiku sečné rány se uhnul. Pan Wołodyjowski se ob-
rátil, a tu bylo lze poznati mistra, neboť zvedl jen pouhou dlaň, 
čině pohyb tak lehký a měkký, že byl skoro nepozorován, a přece 
zasvištěla Záporožcova šavle do výše, pan Wołodyjowski pak po-
padl jej za krk a vlekl i s koněm ke svým.

„Braty ridnyje, spasajte!“ volal zajatec.
Ale nestavěl se na odpor, věda, že při sebe menším vzdoru bude 

okamžitě proklán šavlí; ještě do koně patama kopal, aby si přispíšil. 
A tak jej pan Wołodyjowski táhl jako vlk kozu.

Při pohledu na to vyřítilo se z obou stran po několika bojovnících, 
poněvadž se jich na úzké hrázi nemohlo směstnati více. Narazili 
tedy na sebe jednotlivě. Muž střetl se s mužem, kůň s koněm, šavle 
se šavlí; byla to nádherná podívaná na řadu soubojů, na které obě 
vojska hleděla s největší zvědavostí, věstíce si z nich další úspěchy. 
Ranní slunce svítilo nad zápasníky, a vzduch byl tak průhledný, že 
bylo lze z obou stran rozeznati skoro tváře. Někdo by se domníval, 
hledě z dáli, že je to nějaký turnaj nebo zábava. Občas však vyrážel 
z víru kůň bez jezdce; občas kácela se mrtvola z hráze do jasné 
hladiny vodní, která se tříštila ve zlaté jiskry a pak spěla kruhovou 
vlnou od břehu stále dál a dál.

Vojákům obou vojsk rostlo srdce, když hleděli na statečnost 
svých rytířů, i touha po boji. Každý vysílal za svými přání; pojednou 
tleskl pan Skrzetuski do dlaní, až zazvučely kovové náramenníky, 
i vzkřikl:

„Po Wierszulovi je veta! Padl i s koněm… hleď: seděl na tom 
bílém!“

Ale po Wierszulovi nebylo veta, ač vskutku padl i s koněm, po-
něvadž oba srazil obrovský Puljan, bývalý kozák knížete Jeremiho, 
dnes po Krivonosovi druhý vůdce. Byl to proslavený harcovník 
a nikdy nevzdával se tohoto oboru. Jsa silný tak, že s lehkostí 
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mohl zlomiti dvě podkovy najednou, byl pokládán v soubojovém 
zápase za nepřemožitelného. Sraziv Wierszula k zemi, obořil se na 
chrabrého důstojníka Kuroszlachcice a strašlivě jej rozsekl vejpůl, 
totiž skoro až k sedlu. Ostatní zděšeně ucouvli, což vida pan Longi-
nus, obrátil proti němu svoji livonskou klisnu.

„Pohybneš!“ vzkřikl Puljan, vida smělce.
„Jakáž pomoc!“ odpověděl pan Podbipięta, zvedaje šavli k sečné 

ráně.
Ale neměl svého Zerwikapturu, poněvadž jej určil pro cíle pří-

liš veliké, aby ho použil v boji proti jednotlivci; zůstavil jej tudíž 
v rukou věrného pacholíka v zadní řadě; měl pouze lehkou bato-
rovku s modravou, zlatem popsanou čepelí. Puljan první sečnou 
ránu vydržel, ač ihned poznal, že má co činiti se zápasníkem ne 
ledajakým, protože se mu šavle v hrsti až zatřásla; vydržel však 
i druhou i třetí ránu, načež, buďto že poznal větší obratnost sokovu 
v šermu nebo že snad zatoužil pochlubiti se svou strašlivou silou 
před oběma stranami, nebo přitištěn k okraji hráze, obával se, aby 
nebyl obrovským zvířetem páně Longinovým sražen do vody – sta-
čí, povíme-li, že odrazil poslední sečnou ránu, srovnal boky obou 
koní vedle sebe a popadl do mohutných paží Litvína kol pasu.

A střetli se jako dva medvědi, když spolu zápasí v době páření 
o samici; ovinuli rukama druh druha, jako se vzájemně obrůstají 
dvě sosny, které vyrostly z jednoho kmene a tvoří skoro jediný 
strom.

Všichni zatajili dech a mlčky sledovali boj těch zápasníků, z nichž 
každý byl pokládán za největšího siláka mezi svými. Oni pak – řekl 
bys, že opravdu srostli v jedno tělo – neboť dlouhou dobu setrva-
li bez hnutí. Pouze jejich tváře zrudly, pouze po žilách, které jim 
naběhly na čele, po hřbetech, prohnutých jako luk, bylo lze poznati 
pod tím strašlivým klidem nadlidské napětí paží, které se vzájemně 
svíraly v drtivém objetí.



– 422 –

Konečně začali sebou oba chvěti. Ale tvář páně Longinova po-
stupně rudla stále více, kdežto tvář vatažkova čím dále tím více 
modrala. Uplynula ještě chvíle. Nepokoj diváků vzrůstal. Pojednou 
přerušil ticho dutý, sípavý hlas:

„Puskaj…“
„Ne… bratříčku!…“ odpověděl druhý hlas.
Ještě okamžik: vtom něco děsně zachroptělo, bylo slyšeti zaúpě-

ní jako z podzemí; proud černé krve vytryskl z úst Puljanových 
a hlava mu sklesla na rameno.

Tu jej pan Longinus vyzvedl ze sedla a nežli diváci měli pokdy 
pomysliti, co se stalo, přehodil jej na své sedlo, načež se tryskem 
hnal ke svým.

„Vivat!“ vzkřikli Wiśnowiečtí.
„Na pohybel!“ odpověděli Záporožci.
A místo aby upadli ve zmatek porážkou svého vůdce, tím lítěji 

udeřili na nepřátele. Rozpoutal se hromadný boj, který stísněností 
místa stával se tím zuřivější. A molodci přes všecku statečnost byli 
by jistě podlehli větší šermířské obratnosti protivníků, nebýti toho, 
že od tábora Krivonosova bylo pojednou slyšeti polnice, volající, 
aby se vrátili.

Ustoupili neprodleně, protivníci pak, postávše chvíli, aby ukáza-
li, že oni opanovali pole, obrátili se rovněž ke svým. Hráz osiřela, 
zůstaly na ní jen lidské mrtvoly a koňské zdechliny jako předzvěst 
toho, co se bude díti – a ta cesta smrti mezi oběma vojsky se černa-
la – jen lehký vánek větru zčeřil klidnou hladinu jezera a žalostně 
zašuměl v listí vrb, stojících tu a tam na březích rybníka.

Zatím vyrazily pluky Krivonosovy jako hejna špačků a vran, jichž 
oko nemohlo přehlédnouti. Napřed táhl selský lid, za ním ukázněná 
záporožská pěchota, jízdné sotně, dobrovolní Tataři, kozácké dělo-
střelectvo, a to vše bez velikého pořádku. Tlačil se druh přes druha, 
byla „hlava na hlavě“, toužili v nesmírném počtu zmocniti se hráze 
šturmem a pak zaplaviti, ubiti knížecí vojsko. Divoký Krivonos věřil 
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v pěst a šavli, ne v umění válečné, proto spěl všemi silami k útoku 
a rozkázal plukům, jdoucím vzadu, poháněti přední voje, aby tak, 
byť nerady, musily kupředu. Dělové koule začaly po vodě šplíchati 
jako divoké labuti a potápky, nepůsobíce ostatně pro velikou vzdá-
lenost škody mezi knížecími vojsky, rozestavenými na druhé straně 
rybníka na způsob šachovnice. Lidská povodeň zaplavila hráz a ší-
řila se bez překážky; část oné vlny, dosáhnuvši řeky, hledala, kde 
se přes ni přepraviti, ale nenalézajíc místa, vracela se zase na hráz, 
lidé kráčeli vedle sebe tak hustě, že, jak později řekl Osiński, bylo 
lze dostati se koňmo přes hlavy, a pokryli hrázi tak, že nezůstalo 
ani pídě volné půdy.

Z vyššího břehu pozoroval to Jeremi a vraštil brvy, z očí pak srše-
ly blesky k těm davům; vida však nepořádek a vzájemné tísnění 
Krivonosových pluků, řekl k plukovníku Machnickému:

„Nepřítel začíná s námi po selsku a nedbaje umění válečného, 
hrne se o překot, však nedojde.“

Zatím jako na vyvrácení jeho slov došli nepřátelé až do poloviny 
hráze a zastavili se, překvapeni a znepokojeni zamlklostí knížecích 
vojsk. Ale právě v tom okamžiku povstal mezi těmi vojsky ruch – 
ustoupila, nechávajíce mezi sebou a hrází prostorný, prázdný 
polokruh, který měl býti bitevním polem.

Potom rozestoupila se pěchota Koryckého, odhalujíc jícny 
Wurclových děl, obrácené ke hrázi, a v koutě, utvořeném Slučí 
a hrází, zaleskly se v pobřežních houštinách muškety Němců 
Osińského.

A hned bylo válečníkům patrno, na čí stranu musí zde padnouti 
vítězství. Pouze tak šílený vatažka, jako byl Krivonos, mohl se hnáti 
do bitvy za takových okolností, za nichž by s vynaložením všech sil 
nemohl dosíci ani přepravy vojska, kdyby Wiśniowiecki chtěl mu 
v tom zabrániti.

Ale kníže zúmyslně odhodlal se nechati volnou cestu části jeho 
sil přes hrázi, aby pak nepřítele obchvátil a potřel. Veliký vůdce těžil 
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ze zaslepenosti protivníka, který se ani na to neohlížel, že svým li-
dem, bojujícím na druhém břehu, bude moci přispěti ku pomoci jen 
po úzkém přechodu, po němž nelze přepraviti značnějších oddílů 
najednou. Proto váleční praktikové dívali se s úžasem na počínání 
Krivonosovo, jehož nic nenutilo ke kroku tak šílenému.

Pudila jej pouze ctižádost a touha po krvi. Vatažka totiž zvěděl, 
že se Chmielnicki přes všecku přesilu vojsk, vyslaných pod Krivo-
nosem, strachuje výsledku bitvy s Jeremim a že proto táhne svým 
lidem na pomoc s veškerým vojskem. Krivonos dostal rozkaz, aby 
bitvy nesváděl. Ale právě proto Krivonos umínil si, že ji svede – 
a měl na pilno.

Zmocniv se Polonného, dostal zálusk na krev a nechtěl se o ni 
sdíleti, proto měl na pilno. Ztratí polovinu lidí – co na tom! Ale těmi 
ostatními zaplaví chabé vojsko knížecí a porubá je do posledního 
muže. Hlavu Jeremiho odnese Chmielnickému darem.

Zatím vlny selského lidu stihly již konce hráze, konečně ji přešly 
a rozlily se po onom polokruhu, zůstaveném od knížete Jeremi-
ho. Ale v témž okamžiku vypálila na ně z boku ukrytá pěchota 
Osińského; z Wurclových děl vyšlehly dlouhé kotouče dýmu, země 
se zachvěla zaduněním a bitva se začala na celé čáře.

Dýmy zahalily břehy Sluče, rybník, hráz i samo pole, takže nebylo 
viděti ničeho; jen občas kmitly se červené barvy dragounů, občas 
zaleskly se hřebeny uhánějících přílbic a v tom mračnu hlučelo to 
děsně. Ve městě bito do všech zvonů, jejichž žalostný nářek splýval 
s basovým řevem děl v jedno. Z ležení valily se ke hrázi stále nové 
a nové pluky.

Ty pak, které ji už přešly a dostaly se na druhou stranu rybníka, 
roztáhnuvše se mžikem v dlouhé čáry, zběsile udeřily na knížecí 
korouhve. Bitva se rozšířila od jednoho konce rybníka až k ohbí 
řeky a k bahnitým lukám, zaplaveným za tehdejšího mokrého léta.

Selský lid a Nizoví musili buď zvítěziti, nebo zahynouti, majíce 
za sebou vodu, ku které je tlačily útoky knížecí pěchoty a jízdy.
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Když se husaři rozjeli kupředu, pan Zagłoba, ač měl krátký dech 
a neměl rád tlačenice, přece jen vyrazil s ostatními; nemohl ostatně 
učiniti jinak, nechtěl-li se vydati v nebezpečí, že bude pošlapán. 
Letěl tedy, zamhouřiv oči, a hlavou proletovaly mu rychlostí blesku 
myšlenky: „K ničemu nejsou fortele! K ničemu nejsou fortele! Hlu-
pák vyhrává, chytrák hyne!“ Potom jej zachvátil vztek na válku, na 
kozáky, na husary, na všecky na světě. Dal se do klení – a modlení. Ve 
vzduchu mu to svištělo kolem uší, tajil se dech v prsou – pojednou 
narazil s koněm na něco, ucítil odpor, otevřel tedy oči – a co spatřil: 
kosy, šavle, cepy, množství zdivočelých tváří, očí, vousů… a to vše 
bylo mlhavé, bůh ví čí, všecko sebou zmítající, poskakující, vzteklé. 
Tu byl zachvácen svrchovanou zuřivostí proti těm nepřátelům, že 
neupláchli ke všem čertům, že se mu vtírali do očí a že jej nutili do 
bitvy. „Chcete tomu, nuže, tu máte!“ pomyslil si – a začal slepě sekati 
na všecky strany. Někdy ťal naprázdno, někdy cítil, že se mu ostří 
zabořuje do něčeho měkkého. Zároveň cítil, že ještě žije, a to mu 
dodávalo neobyčejné odvahy. 

„Bij! Zabij!“ řval jako tur – konečně mu zmizely z očí ony vzteklé 
tváře, zato však uzřel množství zad, svršky čepic, a od křiku div mu 
ucho neprasklo.

„Utíkají?“ kmitlo mu hlavou. „Tak jest!“
A tu vzkypěla v něm odvaha převeliká.
„Zlodějové!“ vzkřikl. „Takhle se stavíte na odpor šlechtě?“
A vskočil mezi prchající, předhonil mnohé z nich a zamotav se do 

víru, začal pracovati s přítomností ducha již větší. Mezitím přitiskli 
jeho korouhevní soudruzi Nizovce ke břehům Sluče, dost hustě za-
rostlým stromy, a hnali je po břehu ke hrázi, nikoho neživíce, neboť 
nebylo pokdy.

Pojednou ucítil pan Zagłoba, že se kůň pod ním začíná rozkro-
čovati do široka, zároveň padlo na Zagłobu něco těžkého a ovinulo 
se mu kolem celé hlavy, takže jej obestřela čirá tma.

„Pomoc, vzácní pánové!“ vzkřikl, kopaje koně patama.



Hřebec však, patrně unaven jezdcovou tíhou, jen bolestně řičel 
a stál na místě.

Pan Zagłoba slyšel řev i křik jezdců, ženoucích se mimo, potom 
celý ten orkán přeletěl a kolem zavládlo poměrné ticho.

A znovu mu začaly myšlenky rychle proletovati hlavou jako 
tatarské šípy.

„Co to? Co se stalo? Ježíši, Kriste! Upadl jsem do zajetí!“
A na čelo mu vyrazily krůpěje studeného potu. Nejspíše mu 

zaobalili hlavu zrovna tak, jako to jednou učinil on Bohunovi. Ta 
tíha, kterou cítí na rameni – to je hajdamácká pěst. Ale proč ho 
neodvádějí nebo nezabíjejí? K čemu stojí na místě?

„Pusť, cháme!“ rozkřikl se konečně sípavým hlasem.
Ticho.
„Pusť, cháme! Nechám tě naživu!“
Žádná odpověď.
Pan Zagłoba kopl koně ještě jednou patama do boku, ale zase 

bezvýsledně. Zvíře jako přikováno rozkročilo se do široka ještě více 
a stálo na místě.

Tu popadl nešťastného zajatce nehorázný vztek, i vytasiv nůž 
z pochvy, visící mu na břiše, rozehnal se jím strašlivou silou dozadu.

Ale nůž narazil jen do vzduchu.
Tu chytil Zagłoba onen příkrov, ovinující mu hlavu, oběma ruka-

ma, a mžikem jej strhl.
„Co to?“
Hajdamáci jsou ti tam. Kolem je prázdno. Jen z dáli viděti v kouři 

uhánějící rudé dragouny Wołodyjowského a o několik honů dále 
třpytí se zbroj husarů, kteří pronásledují zbytky rozprášeného 
vojska, vracejíce je z pole směrem k vodě.

Zato u nohou páně Zagłobových leží záporožský plukovní prapor. 
Prchající kozák hodil jím nejspíše tak, že se žerdí opřel o rámě páně 
Zagłobovo a zakryl mu hlavu.



Tu chytil pan Zagłoba onen příkrov, ovinující mu hlavu… 
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Uzřev to vše a jasně porozuměv všemu, muž ten se úplně vzpa-
matoval.

„Aha!“ řekl. „Ukořistil jsem prapor. Cože? Snad neukořistil? Ne-
přijde-li v této bitvě ani justitia vniveč, pak jsem si jist odměny. Ó, vy 
chámové! Máte štěstí, že se mi kůň rozkročil. Neznal jsem se, maje 
za to, že mohu spíše spoléhat na fortele nežli na statečnost. Mohu 
na vojně dokázat něco více než chrupat suchary. Probůh, tady zase 
letí nějaká vataha! Tudy ne, ničemové, tudy ne! Aby toho koně vlci 
sežrali!… Bij!… Zabij!…“

Opravdu, hnala se nová vataha kozáků proti panu Zagłobovi, vyjíc 
nelidskými hlasy, ale jim v patách řítili se obrněnci Polanowského. 
A snad by byl pan Zagłoba našel smrt pod kopyty, nebýti toho, že 
husaři Skrzetuského, porubavše ty, které pronásledovali, vraceli 
se nyní, aby blížící se oddíly sevřeli mezi dva ohně. Což vidouce 
Záporožci, vrhli se do vody jen proto, aby unikli mečům a našli smrt 
v bažinách a hlubokých tůních. Jiní, kteří padli na kolena, úpěnlivě 
prosíce o smilování, mřeli pod sečnými ranami. Řež byla strašná 
a obecná, ale nejstrašlivější byla na hrázi. Všecky oddíly, které přešly 
přes ni, byly potřeny v onom polokruhu, utvořeném od knížecího 
vojska. Ty, které ještě nepřešly, hynuly pod neochabujícím ohněm 
děl Wurclových a salvami německé pěchoty. Nemohly se hnouti ani 
kupředu ani nazad, poněvadž Krivonos vháněl tam stále nové pluky, 
které, tísníce se navzájem, ženouce lidi, co táhli před nimi, zatarasily 
jedinou cestu k útěku. Řekl bys, že se Krivonos zapřisáhl, že vyhubí 
vlastní lidi, kteří se tlačili, dusili, tloukli druh druha, padali, skákali 
do vody po obou stranách – a tonuli. Na jednom konci černaly se 
spousty prchajících, na druhém – spousty těch, co se brali kupředu, 
prostřed – hory a hradby mrtvol, sténání, křik, zbavený lidských 
zvuků, šílení strachu, zmatek, poplach. Celý rybník naplnil se lid-
skými mrtvolami a koňskými zdechlinami. Vody vystoupily z břehů.

Chvílemi děla tichla. Tehdy hráz vyvrhovala jako dělový jícen 
davy Záporožců a selského lidu, které se rozbíhaly na polokruhu 
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a hnaly se pod meč jízdy, čekající na ně, a Wurcel začal řáditi nanovo, 
deštěm železa a olova uzavíral hráz, zadržuje příliv posil.

V těchto krvavých zápasech probíhaly celé hodiny.
Krivonos vzteklý, uřícen, ještě neuznával své porážky a vrhal 

tisíce molodců v jícen smrti.
Na druhé straně zase seděl Jeremi, oděn ve stříbrné brnění, na 

koni na vysoké mohyle, zvané za oněch dob Kružou Mohylou – a dí-
val se.

Tvář měl klidnou, jeho zrak objímal celou hráz, rybník, břehy 
Sluče a zalétl až k místu, na kterém, zahaleno v modravou mlhu 
oddálení, prostíralo se obrovské ležení Krivonosovo. Oči knížete 
nespouštěly se toho shromaždiště vozů, až se konečně kníže obrátil 
k otylému vojevodovi kijevskému, řka:

„Dnes již ležení nedobudeme.“
„Jakže? Ty bys chtěl, knížecí jasnosti…?“
„Čas rychle prchá. Je pozdě! Hleď, milosti, již i večer je zde.“
Opravdu, od chvíle výjezdu harcovníků trvala již bitva, sílená 

tvrdošíjností Krivonosovou, tak dlouho, že slunce mělo kdy proběh-
nouti celým svým každodenním obloukem a chýlilo se k západu. 
Lehké, vysoké obláčky, zvěstující pohodu a rozptýlené po nebi jako 
stáda bělostných oveček, začaly se červenati a v hloučcích sestupo-
vati z nebeských polí. Příliv kozáctva ke hrázi zvolna ustával, a ty 
pluky, které již na ni vstoupily, ustupovaly v úprku a nepořádku.

Bitva se skončila, a sice skončila se proto, že rozzuřená chátra 
obořila se na konec na Krivonosa, volajíc v zoufalství a vzteku:

„Zrádce! Vyhubíš nás! Krvavý pse! Sami tě svážeme a vydáme 
Jaremovi, a tak si život vykoupíme. Na pohybel tobě, ne nám!“

„Zítra vám vydám knížete a celé vojsko, nebo zahynu sám,“ od-
povídal Krivonos.

Ale ten vytoužený zítřek měl teprve nastati, kdežto přítomný 
dnešek byl dnem pohromy a porážky. Několik tisíc nejstatečnějších 
nizových molodců, nepočítaje v to selský lid, padlo na bojišti nebo 
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utonulo v rybníce a v řece. Asi dva tisíce byly zajaty. Padlo čtrnác-
te plukovníků, nepočítaje v to velitele sotní, esauly a rozmanitou 
stařešinu. Druhý vůdce po Krivonosovi, Puljan, dostal se do moci 
nepřátel živ, ač se zpřeráženými žebry.

„Zítra všecky povraždíme!“ opakoval Krivonos. „Dříve nevezmu 
do úst ani kořalky ani jídla!“

Zatím v protějším táboře vrhány dobyté prapory k nohám straš-
ného knížete. Každý z hrdinů hodil svůj, takže se z nich utvořila 
nemalá hranice, byloť všech dohromady čtyřicet. A když po řadě 
předstoupil pan Zagłoba, odhodil svůj s takovou silou a lomozem, 
že se až žerď zlomila, což vida kníže, zadržel jej i tázal se:

„Dobyl jsi toho znaku vlastníma rukama, vzácný pane?“
„K službám, knížecí milosti!“
„Pozoruji, že jsi nejen Ulixes, nýbrž i Achilles.“
„Jsem prostý voják, sloužím však pod Alexandrem Makedonským.“
„Poněvadž nedostáváš žoldu, vzácný pane, ať vyplatí tobě po-

kladník za tak úctyhodný čin ještě dvě stě červených zlatých.“
Pan Zagłoba objal knížete kolem kolenou a řekl:
„Knížecí milosti, totě větší přízeň nežli moje statečnost, která by 

se ráda skryla ve vlastní skromnosti.“
Sotva viditelný úsměv těkal po načernalé tváři pana Skrzetus-

kého, ale rytíř mlčel a ani později knížeti ani nikomu jinému ne-
zmínil se o znepokojení páně Zagłobově před bitvou; pan Zagłoba 
pak se vzdálil s výrazem tak sebevědomým, že vojáci od jiných 
korouhví, vidouce jej, ukazovali si na něho prstem, řkouce:

„To je ten, co se dnes nejvíce vyznamenal.“
Snesla se noc. Po obou stranách řeky a rybníka zaplanula tisícerá 

ohniště, a dýmy jako sloupy vznášely se k nebi. Ztrmácený voják po-
siloval se jídlem, pálenkou nebo si dodával odvahy k zítřejší bitvě, 
vyprávěje o dnešních činech. Ale nejhlasitěji vedl si pan Zagłoba, 
vychloubaje se tím, co provedl, i tím, co by provésti mohl, kdyby se 
mu kůň nebyl rozkročil.
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„Povídám vám přece, vzácní pánové,“ řekl, obraceje se ke kníže-
cím důstojníkům i ke šlechtě z korouhve Tyszkiewiczovy, „že ve-
liké bitvy nejsou pro mne novinkou; zažil jsem jich nemálo i na 
Multansku i v Turecku, ale protože jsem byl na bojišti, bál jsem 
se – ne snad nepřátel, neboť kdo by se bál těch chámů! – ale vlastní 
ohnivosti, neboť hned mne napadlo, že bych se jí dal strhnouti až 
přespříliš.“

„Však tě také strhla, vzácný pane!“
„Však mne také strhla! Zeptejte se pana Skrzetuského. Jak jsem 

zhlédl pana Wierszula, že padá z koně, hned jsem mu chtěl beze 
všech cavyků přiskočit na pomoc. Jen stěží mne kamarádi z ko-
rouhve udrželi.“

„Tak jest!“ vece pan Skrzetuski. „Musili jsme tě krotit, vzácný 
pane!“

„Ale kde je Wierszul?“ přerušil jej Karwicz.
„Odjel už na výzvědy; ten nezná odpočinku.“
„Dávejte tedy pozor, urození pánové,“ řekl pan Zagłoba, horše 

se, že jeho vypravování bylo přerušeno, „když jsem toho praporu 
dobyl…“

„Tedy Wierszul není raněn?“ tázal se opět Karwicz.
„… Není to první prapor, kterého jsem dobyl v životě, ale žádný 

nedal tolik práce…“
„Není raněn, jen pohmožděn,“ odpověděl Azulevič, Tatar, „napil 

se vody, protože padl do rybníka po hlavě.“
„To se divím, že ryby nelekly,“ řekl pan Zagłoba s hněvem, „od 

takové ohnivé hlavy jistě se začala voda vařit.“
„Ale je to veliký rytíř!“
„Tak tuze veliký zrovna ne, když měl dost na půl-Janovi. Fí, s vámi 

není rozumná řeč, urození pánové! Mohli byste se učit ode mne, jak 
se dobývají prapory na nepříteli…“

Další rozmluvu přerušil mladičký pan Aksak, který v tom oka-
mžiku přistoupil k ohništi.
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„Přináším vám noviny, vzácní pánové!“ řekl zvučným, zpola 
dětským hlasem.

„Chůva nevyprala plínky, kočička spapala mlíčko a talířek se 
rozbil,“ zabručel pan Zagłoba.

Ale pan Aksak nevšímal si té narážky na svůj jinošský věk, řka:
„Puljan je smažen na ohni…“
„Psi budou mít topinky!“ vskočil mu do řeči pan Zagłoba.
„… A vypovídá. Smírné vyjednávání je zmařeno. Pan z Brusilova 

div nezuří. Chmiel táhne s celým vojskem Krivonosovi na pomoc.“
„Chmiel? Co je to Chmiel? Kdo si tady co dělá z Chmiela? Táh-

ne Chmiel, bude pivo, soudek stříbrňáků! Je nám k smíchu ten 
Chmiel!…“ mlel svou pan Zagłoba, koule při tom očima po přítom-
ných vyhrůžně a hrdě.

„Nu, Chmiel táhne, ale Krivonos na něho nečekal a proto pro-
hrál…“

„Hrál na dudy, hrál – až prohrál…“
„Šest tisíc molodců jest už v Machnovce. Vede je Bohun.“
„Kdo? Kdo?“ tázal se najednou Zagłoba zcela jiným hlasem.
„Bohun.“
„Není možná!“
„Tak vypovídá Puljan.“
„Tu máš, čerte, kropáč!“ zvolal žalostně pan Zagłoba. „A mohou 

tady být brzy?“
„Za tři dni. Jdouce však do bitvy, nebudou tak pospíchati, aby 

nestrhali koní.“
„Ale já si pospíším!“ zabručel si šlechtic. „Andělové Páně, za-

chraňte mne před tím darebákem! Dal bych za to s radostí svůj 
dobytý prapor, jen když si ten ztřeštěnec zlomí vaz, nežli sem dojde. 
Spero, že tu také nebudeme dlouho čekat. Ukázali jsme Krivonosovi, 
co dovedeme, teď by byl čas užít odpočinku. Nenávidím toho Bohu-
na, že si bez hnusu nemohu vzpomenout na jeho ďábelské jméno. 
To jsem to chytil! Nemohl jsem seděti v Baru? Čert mě sem zanesl…“
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„Neměj strachu, vzácný pane,“ zašeptal Skrzetuski, „to je hanba! 
Mezi námi tobě nic nehrozí.“

„Že mi nic nehrozí? Ty ho neznáš, vzácný pane! Však ten už něku-
dy mezi ohništi se k nám přikrade. (Zde se pan Zagłoba neklidně 
rozhlédl kolem.) A tebe má zrovna tak v žaludku jako mne.“

„Dej Bože, abych se s ním setkal!“ řekl pan Skrzetuski.
„Má-li to být milostí, nechci jí raději okusit. Rád mu odpustím jako 

křesťan všecko, čím mi ublížil, ale s tou podmínkou, že bude oběšen 
dva dni předtím. Nemám strachu, ale ty ani nevěříš, vzácný pane, 
jaký nesnesitelný odpor mnou lomcuje! Rád bych věděl, s kým mám 
co dělat: když se šlechticem, tedy se šlechticem, když se sedlákem, 
tedy se sedlákem; ale to je nějaký vtělený ďábel, při němž nevím, 
čeho se držet. Odvážil jsem se proti němu nemalých věcí, ale jak po 
mně koulel očima, když jsem mu ovinoval hlavu, toho ti nevypovím, 
vzácný pane, a budu na to pamatovat ještě v hodině smrti. Nechci 
malovat čerta na zeď. Člověku se to jen jednou podaří. Ale řeknu ti, 
vzácný pane, že jsi nevděčník a nestaráš se o tu nebohou…“

„A to quo modo?“
„Hově totiž svým válečným rozmarům a odvaze,“ vece pan Zagło-

ba, odtahuje rytíře od ohniště, „pořád jen válčíš, vzácný pane, a ona 
tam každého dne lacrimas prolévá, marně čekajíc na odpověď. To by 
jiný neudělal, už dávno by mě vypravil odtud, chovaje v srdci pravý 
cit lásky a soucit se steskem dívčiným.“

„Hodláš se tedy vrátiti do Baru, vzácný pane?“
„Třeba dnes, mně je jí také líto.“
Pan Jan zvedl ke hvězdám teskné oči a takto pravil:
„Neviň mne z neupřímnosti, Bůh je mi svědkem, že nevezmu do 

úst sousta chleba, neposílím bídného těla spánkem, dokud jsem 
dříve nevzpomněl na ni, a v srdci mém nemůže míti nikdo sídla 
stálejšího nežli ona. A že jsem tě nevypravil s odpovědí, vzácný 
pane, to proto, že jsem chtěl jeti sám, abych ukojil milostnou touhu, 
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a nemeškaje, věčným sňatkem s ní se spojil. Není na světě křídel ni 
letu, jímž bych nechtěl spěti tam, k té ubohé své…“

„Proč tedy nespěješ, vzácný pane?“
„Protože se mi nesluší činiti tak před bitvou. Jsem voják a šlech-

tic, jest mi proto dbáti cti…“
„Ale dnes už je po bitvě, ergo… můžeme se dát na cestu, třeba 

hned…“
Pan Jan si vzdychl.
„Zítra udeříme na Krivonosa.“
„Tomuhle nerozumím, vidíš to, vzácný pane. Porazili jste mla-

dého Krivonosa, přišel Krivonos starý; porazíte starého Krivonosa, 
přijde ten… (abych to nevyslovil ve zlou hodinu) … Bohun; porazíte 
ho, přijde Chmielnicki. U všech všudy! Půjde-li to tak dále, spřáhni 
se raději v tu ránu s panem Podbipiętou, pane, bude z toho hlupák 
s čistotou plus jeho urozenost Skrzetuski, summa facit: dva hlupáci 
a čistota. Dej mi svatý pokoj, pane! Na mou duši, budu první, co 
domluvím kněžici, aby ti nasadila parohy, beztoho tam z pana Jana 
Ondřeje Potockého, sotva se na ni podívá, až jiskry lítají; chybí jen, 
aby podle koňské manýry zařehtal! Fí, ke všem kozlům! Kdyby mně 
to řekl nějaký hošíček, který ještě bitvy nepoznal a má potřebí teprve 
si zjednávat reputace, rozuměl bych tomu, ale ne když jsi to ty, vzácný 
pane, který ses už nachlemstal krve jako vlk a u Machnovky, jak mně 
bylo řečeno, nějakého pekelného draka nebo lidojeda zabil. Juro při 
tomto nebeském měsíci, že máš něco za lubem, neboť jsi už dostal 
takové laskominy, že je ti krev milejší než ložnice.“

Pan Skrzetuski bezděčně vzhlédl na měsíc, který plul nad tábo-
rem na vysokém, rozzářeném nebi jako stříbrný koráb.

„Mýlíš se, vzácný pane,“ řekl po chvíli. „Ne v krvi si libuji, aniž 
pachtím se za reputací, nesluší se mi však, abych opustil své ko-
rouhevní druhy v těžkém nebezpečí, když se korouhev má postaviti 
nemine excepto. V tom je rytířská čest, a ta je posvátnou. Co se pak 
války týče, protáhne se určitě, poněvadž nám již přerostla chátra 
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přes hlavy až příliš; nicméně když Krivonosovi přichází na po-
moc Chmielnicki, nastane přestávka. Buďto se s námi utká zítra 
Krivonos polem či nic. Utká-li se, pak s pomocí boží dostane řádně 
na pamětnou, ale pak jest nám odtáhnouti do kraje klidnějšího, 
abychom se poněkud nalokali čerstvého vzduchu. Vždyť již dva 
měsíce uběhly, co nespíme, nejíme, jen se bijeme a jen bijeme, ve 
dne v noci, nemajíce střechy nad hlavou, vydáni na pospas všem 
živelním silám. Kníže je veliký vůdce, ale také rozvážlivý. Neoboří 
se na Chmielnického se svými několika tisíci lidmi proti několikaná-
sobné přesile. Vím také, že půjde ke Zbaraži, tam se posílí, přibere 
nové vojáky, z celé říše polské sběhne se šlechta k němu – a pak 
teprve vyrazíme do rozhodující bitvy. Nuže, zítra je poslední den 
práce, pozítří budu se již moci vydati s tebou na cestu do Baru s čis-
tým srdcem. A ještě to podotknu, abych tě upokojil, vzácný pane, že 
ten Bohun do zítřka toho rozhodně nedokáže a bitvy se nezúčastní, 
a kdyby se nakrásně zúčastnil, doufám, že jeho selská hvězda po-
bledne nejen před hvězdou knížecí, ale i před mojí rytířskou.“

„To je vtělený Belzebub! Řekl jsem ti, vzácný pane, že nemám 
rád tlačenice, ale on je horší než to, ačkoli repeto, že nemohu v sobě 
potlačiti ani ne tak strach jako odpor k němu. Ale dobrá. Na tom 
nesejde! Nuže, zítra bude valchování selských hřbetů, a potom hajdy 
do Baru! Ach, kéž by se ty krásné oči smály na tvůj conspectus, vzácný 
pane! Oj, zapálí se to líčko. A řeknu ti rovnou, pane, že i mně se po 
ní stýská, protože ji mám rád jako otec. Ký také div! Synů legitime 
natos nemám, jmění je daleko, totiž až v Turecku, kde mi je pohanští 
komisaři rozkrádají, žiju jako sirotek na tom světě a na stará kolena 
půjdu leda na výměnek k panu Podbipiętovi do Myszykiszek.“

„Dopadne to jinak, pro to tě hlava bolet nemusí, vzácný pane. Za 
to, co jsi pro nás učinil, nemůžeme se ti ani dost odvděčiti.“

Další hovor přerušil jakýsi důstojník, jenž, přecházeje těsně 
mimo, tázal se:

„Kdo to zde stojí?“
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„Wierszule!“ zvolal pan Skrzetuski, poznávaje ho po hlase. „Z vý-
zvědné výpravy?“

„Tak jest. A nyní od knížete.“
„Co jest nového?“
„Zítra je bitva. Nepřítel rozšiřuje hráz, na Styru a na Sluči staví 

mosty, chtěje se k nám dostati stůj co stůj.“
„A co kníže nato?“
„Kníže řekl: dobrá!“
„A nic více?“
„Nic. Nerozkázal, aby se jim překáželo, a tam to od seker zrovna 

hučí! Budou pracovati do rána.“
„Zajatce jsi schytal?“
„Zjímal jsem jich sedm. Všichni vypovídají, že o Chmielnickém 

doslechli, že sem táhne, ale nejspíše jest ještě daleko. Jaká to noc!“
„Je viděti jako ve dne. A jak se ti daří po pádu?“
„Kosti bolí. Jdu se poděkovat našemu Herkulovi a pak spat, jsem 

unaven. Kéž bych si zdříml aspoň na dvě hodiny.“
„Dobrou noc!“
„Dobrou noc!“
„Pojď také, vzácný pane!“ řekl pan Skrzetuski k Zagłobovi, „jeť 

pozdě a zítra na nás čeká práce.“
„A pozítří cesta,“ připomenul pan Zagłoba.
Odešli a pomodlivše se Otčenáš, uložili se kolem ohně. Záhy také 

začala ohniště uhasínati, jedna po druhých. Ležení obestírala tma, 
a jen měsíc vrhal na ně stříbrné lesky, jimiž ozařoval stále nové sku-
piny spících. Ticho bylo rušeno jen všeobecným, silným chrápáním 
a vzájemným voláním hlídek, stojících za ležením na stráži.

Ale ne na dlouho sklížil sen těžká víčka vojáků. Sotva první úsvit 
zbělil noční stíny, již na všech koncích ležení zahlaholily polnice: 
„vstávat!“

Za hodinu potom kníže k velikému údivu rytířstva ustoupil na 
celé čáře.
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XXXII

Ale byl to ústup lva, který potřebuje místa ke skoku.
Kníže zúmyslně ponechal Krivonosovi volnost ku přepravě, aby 

mu tím větší způsobil porážku. Na samém počátku bitvy dal se 
kvapem na ústup a začal na oko prchati, což vidouce Nizoví a selský 
lid, roztrhali své šiky, aby jej dohonili a obklíčili. Tu kníže pojednou 
se obrátil, a celou jízdou udeřil na ně tak strašlivě, že se nemohli 
postaviti k odporu ani na okamžik. Byli tedy pronásledováni na míli 
k převozu, potom přes mosty, hráze a půl míle až k ležení, jsouce 
sečeni a vražděni bez milosrdenství; hrdinou toho dne byl šestnác-
tiletý pan Aksak, který udeřil první a první šířil poplach. Však jen 
s takovým vojskem, starým a vycvičeným, mohl se kníže odvážiti 
takové lsti a útěk předstírati, který se v každých jiných šicích mohl 
změniti ve skutečný. Ale zato skončil se ten druhý den ještě daleko 
těžší porážkou pro Krivonosa. Ukořistěna byla všecka polní děla, 
množství praporů, mezi nimi několik korunních, dobytých Zápo-
rožci u Korsunu. Kdyby pěchota Koryckého, Osińského a Wurclova 
děla mohly stačiti jízdě, bylo by jediným nárazem dobyto i ležení. 
Ale než přitrhly, nastala noc, a nepřítel byl se již značně vzdálil, 
takže nebylo lze ho dostihnouti. Nicméně zmocnil se Začvilichovskij 
polovice ležení a v něm obrovských zásob zbraně a potravin. Selský 
lid již po dvakráte obořil se na Krivonosa, chtěje jej vydati knížeti, 
ale jemu podařilo se zachrániti se z jejich rukou pouze slibem, že 
se okamžitě vrátí ke Chmielnickému. Opravdu, prchal se zbývající 
polovinou tábora zdecimován, zhroucen, pln zoufalství, i postavil se 
na odpor až v Machnovce, kam přiraziv Chmielnicki, dal jej v návalu 
prvního hněvu přikovati za krk na řetěze k dělu.

Až když první hněv minul, vzpomněl si záporožský hetman, 
že nešťastný Krivonos přece jen celé Volyňsko zalil krví, že dobyl 
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Polonného, tisíce šlechtických duší poslal na onen svět a těla nechal 
nepohřbena, a byl všude vítězem, dokud se nesetkal s Jeremim. Pro 
ty zásluhy smiloval se nad ním záporožský hetman a nejen že jej dal 
ihned odpoutati od děla, ale vrátil mu vůdcovství a na Podolí poslal 
k novým výbojům a řežím.

Zatím ohlásil kníže svému vojsku tolik vytoužený odpočinek. 
V poslední bitvě i ono utrpělo značné ztráty, zejména při šturmech 
jízdy na ležení, z něhož se kozáci bránili stejně houževnatě jako 
obratně. Tenkráte padlo kolem pěti set vojáků. Plukovník Mokrski, 
těžce raněn, záhy vypustil duši; byli postřeleni, ač neškodně, i pan 
Kuszel i Polanowski i mladý pan Aksak, pan Zagłoba pak, jenž 
spřáteliv se s tlačenicí, bojoval statečně spolu s ostatními, zasažen 
jsa dvakráte cepem, onemocněl bolestmi v kříži a nemoha sebou 
hnouti, ležel na vojenském povoze Skrzetuského jako zabitý.

Zkřížil tudíž osud úmysl jeti do Baru, takže nemohli se vydati 
na cestu ihned, tím méně, že kníže vyslal pana Skrzetuského v čele 
několika korouhví až k Zaslavu, aby tam vyhubil shromážděné tlupy 
selského lidu. Odtáhl rytíř, nezmíniv se knížeti slovem o Baru, a po 
pět dní pálil a stínal, dokud nevyčistil okolí.

Konečně i lidé velice se již unavili ustavičným bojem, dalekými 
pochody, přepadáním, bděním, rozhodl se proto, že se vrátí ke 
knížeti, o němž měl zprávu, že se odebral do Tarnopole.

V předvečer návratu, zastaviv se v Suchořincích na řece Chomo-
ru, rozložil pan Jan korouhve po vesnici, sám pak zůstal na nocleh 
v selské chalupě, a poněvadž byl nepohodlím i prací vysílen, usnul 
okamžitě a spal kamenným snem po celou noc.

K ránu, zpola ještě ve snách, zpola procitlý, jal se blouzniti a sníti. 
Divné obrazy začaly se mu sunouti před očima. Tak se mu napřed 
zdálo, že jest v Lubnech, jako by z nich nikdy nebyl vyjel, že spí ve 
své jizbě v cekhauze a že Rzędzian čile pobíhá jako obyčejně k ránu, 
chystaje mu oděv, aby mohl povstati.
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Ale skutečnost jala se zvolna vidiny rozptylovati. Rytíř se rozpo-
menul, že jest v Suchořincích, nikoli v Lubnech – nicméně pacholí-
kova postava jediná se nerozplývala v mlze. Pan Skrzetuski jej stále 
viděl, jak sedí u okna na židli a obírá se mazáním řemenů u pancéře, 
které se vedrem značně byly zkroutily.

Ale stále ještě měl dojem, že je to výron spánkového přeludu, 
zamhouřil tedy oči nanovo.

Za chvíli je otevřel. Rzędzian seděl stále u okna.
„Rzędziane!“ vzkřikl pan Jan. „Jsi to ty nebo tvůj duch?“
Hoch se polekal náhlým zvoláním, pancéř upustil s řinkotem na 

podlahu, rozpřáhl ruce a řekl:
„Probůh! K čemu tak křičíš, Milosti? Kdežpak nějaký duch! Jsem 

živ a zdráv!“
„A vrátil ses?“
„Což jsi mne vyhnal, Milosti?“
„Pojď ke mně, abych tě objal!“
Věrný pacholík rozběhl se k pánovi, objal jej za kolena, pan 

Skrzetuski pak jej s velikou radostí líbal na čelo a opakoval:
„Jsi živ! Jsi živ!“
„Ó, milosti, nemohu radostí ani mluvit, že také tvé tělo spatřuji 

ještě zdravé… Probůh!… Vzkřikl jsi, milosti, až jsem pancéř upustil… 
Řemení se zkroutilo… je vidět, že jsi neměl žádné obsluhy… Chvála 
tobě, Bože, chvála tobě… ó, zlatý pane můj!“

„Kdy jsi přijel?“
„Dnes v noci.“
„A proč jsi mne nevzbudil?“
„Ó, měl bych tě budit?! Vzal jsem si šaty hezky zrána…“
„Odkud jsi přijel?“
„Z Hušče.“
„Cos tam dělal? Co tě potkalo? Mluv, vypravuj!“
„Nuže, hleď, milosti, přijeli do Hušče kozáci, aby vydrancovali 

a vypálili pana vojevodu braclavského; já jsem tam byl již dříve, 
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poněvadž jsem tam přijel s otcem Patronim Łaskem, který mne vzal 
s sebou do Hušče ke Chmielnickému; jej totiž poslal pan vojevoda 
ke Chmielnickému s listy. Nuže, dal jsem se s ním na zpáteční cestu, 
teď však kozáci Hušču spálili a otce Patroniho za jeho dobré srdce 
k nám zavraždili, což by dojista bylo potkalo i pana vojevodu, kdyby 
tam byl ještě zůstal, ač i on je zbožný muž a veliký jejich dobrodi-
nec…“

„Mluv tedy jasně a nepleť páté přes deváté; nemohu tomu rozu-
měti. Nuže, přesedával jsi mezi kozáky, u Chmiela, nebo jak?“

„Ovšem že mezi kozáky. Jakmile se mne totiž zmocnili v Čigirině, 
přijali mne za svého a drželi. Oblékej se přece, milosti… Můj Bože, 
tak je vše zničeno, že není co vzíti do rukou! Aby do toho!… Milosti, 
nehorši se již na mne, že jsem v Rozlogách neodevzdal dopisu, který 
jsi psal z Kudaku, ale ten zloděj Bohun mi jej uloupil; nebýti toho 
tlustého šlechtice, byl bych přišel o život.“

„Vím, vím. Nebylo to tvojí vinou. Ten tlustý šlechtic je v táboře. 
Vyprávěl mi vše, jak se to vlastně přihodilo. Také unesl Bohunovi 
pannu, která žije v Baru úplně zdráva.“

„Nu, Bohu chvála! Věděl jsem i já, že panny Bohun nedostal. Jistě 
už bude brzy svatba.“

„Ovšem. Vydáme se odtud ihned na cestu do Tarnopole a odtam-
tud do Baru, podle ordonance.“

„Díky Bohu Nejvyššímu! Ten lotr se snad oběsí – ten Bohun – však 
mu už čarodějnice předpovídala, že nikdy nedostane té, na kterou 
myslí, ta že jest Lachova, a tím Lachem jsi rozhodně ty, milosti.“

„Odkud to víš?“
„Slyšel jsem totiž o tom. Musím ti tedy všecko řádně vypravovati, 

milosti, mezitím rač se strojit, neboť i snídaně se pro nás vaří. Nuže, 
když jsem vyjel na té čajce z Kudaku, jeli jsme proto tak hrozně 
dlouho, že to bylo proti vodě, a mimo to se nám čajka porouchala 
i bylo třeba ji opravit. Jedeme tedy, jedeme, milosti, jedeme…“

„Jedete, jedete!…“ vskočil mu do řeči netrpělivý pan Jan.
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„A přijeli jsme do Čigirina. Co mne tam potkalo, už víš, Milosti.“
„To již vím.“
„Nuže, ležím ve stáji, božího světa nevidím. Vtom přišel Chmiel-

nicki, hned po odjezdu Bohunově, se hrozným množstvím zápo-
rožského vojska. A protože předtím ztrestal pan veliký hetman 
Čigiriňany za lásku k Záporožcům a ve městě bylo mnoho zabitých 
i raněných, domnívali se, že i já jsem z nich, a proto nejen mne nedo-
razili, nýbrž ještě mi dopřáli pohodlí i ošetření a zabránili Tatarům, 
aby si mne vzali, ačkoli jim dovolují všecko. Když jsem přišel tedy 
k sobě, přemýšlím, co mám dělat. A ti zlodějové odtáhli zatím ke 
Korsunu a porazili tam pány hetmany. Ó, milosti, co viděly oči mé, 
to se nedá vypovědět! Ničeho přede mnou neskrývali, neznajíce vů-
bec studu, protože mne pokládali za svého. Přemýšlím: utéci nebo 
ne utéci? Ale viděl jsem, že jest bezpečnější zůstat, dokud se nena-
skytne lepší příležitost. Když začali od Korsunu svážet drahocenné 
tkaniny, postroje na koně, stříbro, skříně, skvosty… ó, ó, milosti… div 
mi srdce nepuklo a oči z důlků nevypadly! Ti lupiči prodávali šest 
stříbrných lžiček za tolar a potom za kvartu vodky; zlatý knoflík, 
sponku nebo třásně od čapky mohl jsi dostati i za půl kvarty. Tak si 
myslím: k čemu mám sedět jen tak zbůhdarma?… Ať to využitkuji! 
Dá-li Bůh, že se někdy vrátím do Rzędzian na Podlesí, kde zůstávají 
rodiče, dám jim to; oni tam totiž vedou proces s Jaworskými, kte-
rý trvá už padesát let, a není, zač by mohl býti veden dále. Nuže, 
skoupil jsem, milosti, tolik všelijakých předmětů, že jsem to na dva 
koně musil naložit, chovaje to u sebe pro útěchu ve svém zármutku, 
protože se mi hrozně po tobě stýskalo, milosti.“

„Aj, Rzędziane, jsi stále týž! Ze všeho musíš míti prospěch.“
„Když mi žehnal Bůh, co na tom zlého? Vždyť nekradu, a že jsi mi 

dal, milosti, na cestu do Rozlog váček s penězi, tu jest! Mým právem 
jest vrátiti jej, protože jsem do Rozlog nedojel.“

To řka, pacholík odepjal pás, vyňal váček a položil jej před rytíře, 
pan Skrzetuski však se usmál a pravil:
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„Když se ti tak dobře vedlo, jsi jistě větší boháč nežli já, ale podrž 
si i tento váček.“

„Děkuji pokorně, Milosti! Sešlo se toho, Pánbůh požehnej! Rodiče 
budou mít radost, i dědeček, kterému je už devadesát let. Teď už 
snad na Jaworských tím procesem vymačkají poslední groš a vy-
ženou je s mošnami na zádech. Také ty při tom dobře pochodíš, 
milosti, protože se o ten kropenatý pás, který jsi mi slíbil v Kudaku, 
nebudu už hlásit, ač se mi hodně líbil.“

„Vždyť ses už přihlásil, ty zatrolený synku! Jsi pravý lupus 
insatia bilis! Nevím, kde je ten pás, ale když jsem jej slíbil, dám ti 
jej; ne-li ten, tedy jiný.“

„Děkuji pokorně, Milosti!“ řekl pacholík, objímaje kolena pánova.
„Na tom nezáleží! Jen vypravuj dále, co tě potkalo!“
„Nuže, Bůh mi dopřál kořisti mezi lupiči. Soužilo mě jen to, že 

jsem nevěděl, co se děje s tebou, milosti, a pak, že Bohun pannu 
unesl. Až tu vyšlo najevo, že leží v Čerkasku položivý, od kněžiců 
vážně zraněný. Já tedy do Čerkaska: však víš, milosti, že dovedu 
přiložit náplast a rány obvázat. Vždyť mne podle toho znali! Vyslal 
mne tam tedy plukovník Doněc a sám jel tam se mnou, abych toho 
lotra ošetřoval. Teprve pak mi spadl kámen ze srdce, neboť jsem 
zvěděl, že naše panna s oním šlechticem prchla. Odešel jsem tedy 
k Bohunovi. Myslím si: pozná mne, nepozná? Ale on ležel v horečce, 
a tak z počátku nepoznal. Později však poznal i řekl mi: ‚To ty jsi 
jel s listem do Rozlog?‘ Povídám: ‚Já.‘ – A on zase: ‚Nuže, já jsem tě 
v Čigirině zranil?‘ – ‚Tak jest.‘ – ‚Ty tedy (povídá) sloužíš u pana 
Skrzetuského?‘ Ale teď jsem se dal opravdu do lhaní: ‚U nikoho 
už nesloužím (povídám). Poznal jsem v té službě více křivd než 
dobrého, proto jsem se rozhodl, že půjdu raději ke kozákům na 
svobodu; tebe pak, milosti, ošetřuji už deset dní a ke zdraví do-
pomohu!‘ A tak uvěřil a sblížil se se mnou velice důvěrně. Zvěděl 
jsem také od něho, že Rozlogy jsou spáleny, že zabil dva kněžice, 
ostatní pak, uslyševše o tom, že chtěli nejdříve jíti ke knížeti, že však 
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nemohli, pročež utekli k vojsku litevskému. Ale nejhůře bylo, když 
si vzpomněl na toho tlustého šlechtice; tu skřípěl zuby, povídám ti, 
milosti, jako by někdo ořechy louskal.“

„Byl dlouho nemocen?“
„Dlouho, dlouho, z počátku se mu totiž rány hojily, ale pak se zase 

otvíraly, poněvadž se v první době nešetřil. Nemálo jsem já nocí 
u něho proseděl (kéž by mu hlavu srazili) jako u nějakého dobrého 
člověka! A musíš vědět, milosti, že jsem přísahal při spáse duše své, 
že mu splatím zločin, kterého se na mně dopustil, a v tom, milosti, 
slovu dostojím, kdybych třeba celý svůj život měl chodit za ním, 
protože mě tak pokořil a jako psa zbil, a já přece nejsem žádný 
chám. Musí zahynout mojí rukou, leč by ho dříve zabil někdo jiný. 
Povídám ti, milosti, že jsem snad stokrát měl k tomu příležitost; 
často totiž nebylo u něho nikoho mimo mne. Myslil jsem si tedy: 
mám ho bodnout či nemám? – Ale bylo mi hanba vrhnout se tak na 
něho, když ležel na loži.“

„To je ti ke cti, žes jej aegrotum et inermem nevraždil. Tak jednají 
sedláci, ne však šlechtici.“

„Nu, hleď, milosti, byl jsem téhož mínění. Mimo to jsem si 
vzpomněl, když mne rodiče vypravovali z domu, že mně dědeček 
takhle křížek udělal a povídá: ‚Pamatuj si, bloude, že jsi šlechtic; 
buď ctižádostiv, služ věrně, ale nenech se pokořit!‘ Řekl také, že, 
když jedná šlechtic po selsku, Pán Ježíš pláče. Zapamatoval jsem si 
ta slova a střežím se toho. Musil jsem tedy příležitost nechat. Ale 
zato důvěrnost byla stále větší! Nejednou se mne ptá: ‚Čím se ti 
odplatím?‘ Já zase: ‚Čím ti bude libo, Milosti.‘ A nemohu si stěžovat, 
obdaroval mne štědře, a já jsem si také vzal, protože si myslím: 
k čemu to má zůstat v rukou lupičských? K vůli němu dávali mi 
také jiní, neboť povídám ti, milosti, že nikoho nemají tam tak rádi 
jako jeho, i Nizoví i selský lid, ačkoli v celé říši polské není šlechtice, 
který by k selskému lidu choval takové opovržení jako on…“
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Zde začal Rzędzian vrtět hlavou, jako by se na něco rozpomínal 
a něčemu se divil, za okamžik potom jal se takto mluviti dále:

„Je to podivný člověk, a třeba doznat, že má odvahu rozhodně 
šlechtickou. A jak tu pannu miluje! Jak ji miluje! Mocný Bože! Sotva 
poněkud ozdravěl, přicházela k němu sestra Doňcova, aby mu 
věstila. A věstila, ale nic dobrého. Je to proklatá obryně, s ďábly je 
za jedno… ale hezká holčina. Když se zasměje, přísahal bys, že to 
klisna na louce zařehtala. Ukazuje bílé zoubky, je taková silná, že 
může pancéř roztrhnout, a když chodí, až se země třese. A podle 
všeho – Bůh to dopustil – nějak se do mne zakoukala, že se jí můj 
půvab zalíbil. Stávalo se, že nepřešla mimo mne, aby mne nezatáhla 
za vlasy nebo za rukáv nebo nešťuchla – a nejednou řekne: ‚Pojď!‘ 
Ale já jsem se bál, aby mi někde stranou rarach krk nezakroutil, 
sice by všecko, co jsem si nashromáždil, bylo to tam. Odpovídám 
jí tedy: ‚Máš málo na jiných?‘ A ona: ‚Líbíš se mi, třeba jsi děťátko! 
Líbíš se mi.‘ – ‚Vari ode mne, ty bachratino!‘ Ona zase: ‚Líbíš se mi! 
Líbíš se mi!‘“

„A viděl jsi, jak hádala?“
„Viděl, slyšel. Nějaké dýmy, syčení, pištění, nějaké stíny, až mi 

bylo úzko. Ona, stojíc uprostřed, černé brvy vzpříčí jako růžky 
a opakuje: ‚Lach je u ní! Lach je u ní! Čilu! huku! – čilu!… Lach je 
u ní!‘ Tu zase pšenici sype na síto, dívá se, zrníčka se batolí jako 
červíci a: ‚Čilu! huku! Čilu! Lach je u ní!‘ – Ej, milosti, kdyby to nebyl 
takový lupič, žalno bylo by hledět na to jeho zoufalství, kdykoli mu 
hádala. Stávalo se, že zbledne jako plátno, padne naznak, rukama 
nad hlavou zalomí, běduje, skuhrá, úpěnlivě prosí a za odpuštění 
žebrá pannu, že přišel do Rozlog jako násilník, že jí pobil bratry: 
‚Kde jsi, žežulko? Kde jsi, ty jediná? (povídá). – Na rukou jsem tě 
nosil, teď nemohu žíti bez tebe! Ani rukou (povídá) se již tebe 
netknu, budu tvým otrokem, jen když oči budou hledět na tebe.‘ 
Tu zase na pana Zagłobu si vzpomene a zuby skřípe a pelest hryže, 
dokud ho nezmůže sen; ale ještě ve spaní sténá a vzdychá.“
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„Nehádala mu nikdy šťastné budoucnosti?“
„Později už nevím, milosti, protože se uzdravil, a já jsem se od 

něho odloučil. Přijel kněz Łasko, udělal mi to tedy Bohun k vůli, že 
jsem s ním mohl jeti do Hušče. Ti lupiči tam věděli, že mám u sebe 
trochu všelijakých cenných věcí, a já jsem se také před nimi netajil, 
že jedu, abych rodičům pomohl.“

„A neoloupili tě?“
„Snad by to byli učinili, ale na štěstí nebyli s námi tenkráte Tataři, 

a kozáci ze strachu před Bohunem se toho neodvažovali. Ostatně, 
oni mě mají za svého člověka. Vždyť mi poručil sám Chmielnicki, 
abych vyslechl a jemu oznámil, co se bude mluvit u vojevody brac-
lavského, sjedou-li se nějací páni… Aby ho kat spral! Přijel jsem 
tedy do Hušče, až tu přijely výzvědné oddíly Krivonosovy a ty otce 
Łaska zabily, já pak jsem polovinu svých cenných věcí zakopal 
a s polovinou uprchl sem, zaslechnuv, že kolem Zaslava řádíš ty, 
Milosti. Buď Bohu Nejvyššímu chvála, že jsem tě stihl při dobrém 
zdraví a rozmaru, a že tvá svatba už bude co nevidět… Už bude 
konec všemu zlému. Říkal jsem těm zlodějům, co táhli na našeho 
knížete pána, že se už nikdo z nich nevrátí. Teď to mají! Snad i válka 
se již skončí.“

„Ani zdání! Teď to teprve začne se samým Chmielnickým.“
„A ty budeš po svatbě také válčit, Milosti?“
„Myslil sis, že po svatbě budu mít nahnáno strachu?“
„Ej, nemyslil! Vím přece, že, bude-li mít někdo nahnáno strachu, 

ty jistě ne, milosti, já se jen tak ptám, neboť, až dovezu rodičům, 
co jsem si nashromáždil, rád bych s tebou také šel. Snad mi také 
Bůh toho dopřeje, abych splatil Bohunovi potupu, které se na mně 
dopustil, protože, když se to nesluší zradou – kde jinde ho najdu, 
ne-li v poli? Ten se schovávat nebude…“

„Tolik ses dopálil?“
„Ať každý zůstane u svého. Já, jak jsem si byl umínil, i do Turecka 

bych se za ním rozejel. Jinaké to už nebude. Ale teď pojedu, milosti, 
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s tebou do Tarnopole a potom na svatbu. Ale k čemu vlastně jedeš 
do Baru přes Tarnopol? Vždyt to není na cestě.“

„Protože musím doprovodit korouhve.“
„Rozumím, Milosti.“
„A nyní mi dej něco jíst!“ řekl pan Skrzetuski.
„Pamatoval jsem už na to. Břicho, to je základ všeho.“
„Hned po snídani vydáme se na cestu.“
„Nu, chvála Bohu, ačkoli mám koníčky hrozně zubožené.“
„Poručím, aby ti dali jednoho mého záložního. Pojedeš si na 

něm.“
„Děkuji pokorně, milosti,“ řekl Rzędzian, usmívaje se spokojeně 

při myšlence, že se mu vedle váčku a kropenatého pásu dostává 
daru již třetího.
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XXXIII

Klusal tedy pan Skrzetuski v čele knížecích korouhví do Zbaraže, 
nikoli do Tarnopole, neboť přišla nová ordonance, že má jíti tam, 
a cestou vyprávěl věrnému pacholíkovi o svých vlastních příhodách, 
jak na Síči padl do zajetí, jak dlouho v něm pobyl a co zkusil, nežli 
jej Chmielnicki pustil na svobodu. Brali se volně kupředu, poněvadž 
přes to, že neměli s sebou vozů ani břemen, vedla je cesta krajinou 
tak zpustošenou, že bylo nanejvýše nesnadno starati se o potraviny 
pro lidi i koně. Tu a tam potkávali zástupy zubožených lidí, zejména 
žen s dětmi, které prosily Boha o smrt nebo dokonce o tatarské 
otroctví, protože by jim spoutaným dali aspoň najíst. A bylo to 
přece ve žních, v té žírné, medem a mlékem oplývající zemi, ale vý-
zvědné oddíly Krivonosovy zničily vše, co se jen zničiti dalo, zbytek 
obyvatelstva pak živil se korou ze stromů. Teprve blízko Jampolu 
vstoupili rytíři do kraje, válkou tolik ještě nerozvráceného, těšíce se 
již lepšímu pohodlí a hojnosti špíže, postupovali spěšnými pochody 
ku Zbaraži, do něhož dorazili pátého dne po odjezdu ze Suchořinců.

Ve Zbaraži sjelo se mnoho lidí. Kníže Jeremi zastavil se tam s ce-
lým vojskem, a kromě toho shromáždilo se tam nemálo žoldnéřstva 
i šlechty. Válka visela ve vzduchu, jen o ní se hovořilo; město i okolí 
hemžily se ozbrojeným lidem. Mírová strana ve Varšavě, udržovaná 
ve svých nadějích panem Kisjelem, vojevodou braclavským, ne-
vzdala se sice ještě vyjednávání a stále věřila, že se jím dá bouře 
zažehnati, ale jedno vystihla: že vyjednávání bude míti na ten čas 
výsledek jenom tehdy, když k jeho opoře vyvstane mocná armáda. 
Proto také konvokace byla provedena za válečných pohrůžek a du-
nění, jaké obyčejně předcházívá bouři. Byla vyhlášena obecná ho-
tovost, stahována kvartová vojska, a ač kancléř i regimentáři věřili 
ještě v mír, přece válečný duch měl ve šlechtických srdcích převahu. 
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Pohromy, způsobené Wiśniowieckým, rozpálily obraznost. Mysli 
hořely touhou po pomstě nad selským stavem a touhou odvety 
za Žluté Vody, za Korsun, za krev tolika tisíců, kteří zemřeli smrtí 
mučednickou, za hanbu i potupu… Jméno hrůzostrašného knížete 
zazářilo slunečním jasem slávy – tkvělo na všech rtech, ve všech 
srdcích, a ve spojení s tímto jménem ozývalo se od břehů moře 
Baltického až po Divoká pole zlověstné jméno: Válka!

Válka! Válka! Byla ohlašována i znameními na nebi i rozohně-
nými lidskými tvářemi i třpyty mečů i nočním vytím psů před 
chatrčemi i ržáním koní, větřících krev. Válka! Erbovní lid po všech 
zemích, okresích, statcích i tzv. zaściancích vytahoval ze skladišť 
staré zbroje a meče, mládež zpívala písně o Jeremim, a ženské mod-
lily se před oltáři. A hý-baly sebou ozbrojené hloučky lidí v Prusku, 
v Livonsku, stejně jako ve Velkopolsce i rojivém Mazovsku, až dale-
ko tam k božím štítům tatranským a tmavým borům bezkydským.

A válka měla těžisko v síle událostí. Loupežnický ruch Záporoží 
a lidové vzbouření ukrajinského selského stavu potřebovaly něja-
kých vyšších hesel, nežli byly řež a lupičství, nežli byl boj s vrchností 
a s magnátskými latifundiemi. Tomu dobře porozuměl Chmielnicki 
a využívaje doutnající podrážděnosti, obapolných útisků a zneuží-
vání moci, jakých za oněch surových dob nikdy nechybělo, změnil 
boj sociální v náboženský, roznítil lidový fanatismus a hned v počát-
cích vyhloubil propast mezi oběma tábory – propast, kterou nikoli 
pergameny a vyjednávání, nýbrž jen krev mohla překlenouti.

A z té duše přeje si vyjednávání, chtěl zabezpečiti jen sebe 
a vlastní moc – ale pak?… Co mělo býti pak, na to hetman záporož-
ský nemyslil a nehleděl do budoucnosti, nestaral se o ni.

Nevěděl však, že ona propast, jím vytvořená, je tak veliká, že 
žádné vyjednávání nepřeklene jí na dobu takovou, jaké mohl potře-
bovati on sám, Chmielnicki. Ač bystrý politik, nevytušil, že nebude 
moci krvavého ovoce svého života požívati v klidu.
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A bylo přece snadné vytušiti, že, kde proti sobě vyvstanou ozbro-
jené statisíce, tam pergamenem pro sepsání aktů budou pláně, péry 
pak meče a kopí.

Spěly tudíž události vlastní silou k válce – a dokonce lidé pros-
tí, jen pudem vedení, tušili, že ani jinak býti nemůže, a v celé říši 
polské obracelo se stále více očí po Jeremim, který od začátku 
ohlašoval boj na život i na smrt. Ve stínu té obrovské postavy mizeli 
čím dále tím více kancléř i vojevoda braclavský i regimentáři a mezi 
nimi i mocný kníže Dominik, jmenovaný hlavním velitelem. Mizela 
jejich vážnost, význam, klesala kázeň před mocí, kterou zastávali. 
Vojsku i šlechtě bylo rozkázáno, aby se stahovaly ke Lvovu a potom 
ke Glinianům, a vskutku, spěly tam zástupy stále větší. Stahovala 
se kvartová vojska, za nimi zemané bližších vojevodství, ale záhy 
začaly nové události ohrožovati vážnost říše polské. Nejen totiž 
méně ukázněné korouhve obecné hotovosti, nejen soukromé, 
nýbrž i pravidelné kvartové korouhve, stanuvše na shromaždišti, 
vypovídaly regimentářům poslušnost a dávaly se proti rozkazům 
na pochod do Zbaraže, aby se podrobily rozkazům Jeremiho. Uči-
nila tak nejprve vojevodstva kijevské a braclavské, jejichž šlechta 
již předtím sloužila značnou měrou pod Jeremim, za nimi odtáhlo 
ruské, lubelské, za nimi pak vojska korunní – a pak již nebylo těžko 
říci, že i všecka ostatní budou jich následovati.

Opomíjený a zúmyslně zapomínaný Jeremi silou událostí stával 
se hetmanem a náčelním vůdcem veškeré branné moci říše polské. 
Šlechta i vojsko, oddané mu tělem i duší, čekalo jen jeho pokynu. 
Vláda, válka, mír, budoucnost říše polské spočinuly v jeho rukou.

A rostl dále každým dnem, neboť se každého dne valily k němu 
nové korouhve, a on vyrostl v takového obra, že jeho stín začal 
dopadati nejen na kancléře a regimentáře, nýbrž i na senát, na 
Varšavu i na celou říši polskou.

V kancléřských kruzích, na něho nevraživých, ve Varšavě i v tá-
boře regimentářském, v okolí knížete Dominika i u vojevody brac-
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lavského začaly proskakovati slechy o jeho nesmírné ctižádosti 
a smělosti; bylo vzpomenuto záležitosti gadjačské, kterak smělý 
kníže přijel do Varšavy se čtyřmi tisíci lidí a vstoupiv do senátu, byl 
odhodlán posekati všecky, nevyjímaje samého krále.

„Čeho se lze nadíti od takového člověka a jakým asi jest nyní,“ 
říkalo se, „po onom Xenofontově tažení ze Zádněpří, po všech stkvě-
lých činech válečných a vítězstvích, která jej tak vysoce proslavila? 
K jaké nesnesitelné pýše asi jej povznesla oddanost žoldnéřstva 
i šlechty? Kdo se mu dnes vzepře? Co se stane s říší polskou, když 
jeden občan dostupuje takové moci, že může šlapati po vůli senátu, 
zbavovati vůdců, ustanovených říší polskou, vlády? Hodlá vskutku 
ozdobiti králevice Karla korunou? Jest Mariem, to je pravda, ale dej 
Bůh, aby v něm nebyl zakuklen Marcius Coriolanus nebo Catilina, 
poněvadž pýchou i ctižádostí vyrovná se jim oběma.“

Tak se mluvilo ve Varšavě a v kruzích regimentářských, zejména 
u knížete Dominika; jeho soupeření s Jeremim přineslo říši polské 
škodu již nemalou – a onen Marius seděl tou dobou ve Zbaraži, 
zachmuřen, záhadný. Čerstvá vítězství nevyjasnila mu tváří. Kdykoli 
nějaká nová korouhev kvartová nebo okresní z obecné hotovosti 
přitáhla do Zbaraže, vyjížděl jí vstříc, jediným hnutím oka od-
hadoval její cenu a hned se hroužil v zadumání. Vojáci hrnuli se 
k němu s jásotem, padali před ním na kolena, volajíce: „Buď vítán, 
nepřemožitelný vůdce, slovanský Herkule! Zůstaneme s tebou až 
do těch hrdel!“ – on pak odpovídal: „Czołem vám, vzácní pánové, 
jsme všichni podrobeni ordonanci Kristově, moje hodnost pak je 
příliš nízká, abych byl rozhodčím o krev vaši!“ – a vracel se domů, 
prchal před lidmi, veda o samotě zápas se svými myšlenkami. 
Tak ubíhaly celé dni. Ve městě vřelo to tou dobou rojením stále 
nového žoldnéřstva. Branci z obecné hotovosti popíjeli od rána do 
noci, chodíce po ulicích, způsobujíce povyk a srážky s důstojníky 
cizozemského autoramentu. Řádný voják, cítě rovněž uzdu kázně 
uvolněnu, dopřával si vína, jídla i pohodlí. Denně docházeli noví 



– 451 –

hosté, a tak byly pořádány nové hody a zábavy s měšťankami. Voj-
ska zaplavila všecky ulice, utábořila se i po okolních vesnicích; jaká 
tu rozmanitost koní, zbroje, krojů, pancéřů, chocholů, misiurek, 
barev rozmanitých vojevodství! Řekl bys, že to veliká pobožnost 
odpustková, na kterou se sjela polovina říše polské. A tak pádí 
někdy panský kočár, pozlacený nebo nachový, se šesti nebo osmi 
koňmi s chocholy, pajukové v uherském nebo německém kroji, 
dvorští janičáři, kozáci, Tataři, tam zase skrze davy prodírá se 
několik korouhevních druhů, zářících hedvábím a aksamitem, bez 
pancéřů, na anatolských nebo perských koních. Třásně u čapek 
a sponky pod šíjí kmitají se plaménky od briliantů a rubínů – vše 
jim ustupuje z cesty, že mají vznešený odznak. Tam opět před 
gankem nadýmá se pýchou důstojník od lánové pěchoty ve zbrusu 
novém, lesknoucím se koletu, s dlouhou holí v ruce, s povýšeností 
ve tváři a s měšťanským srdcem v prsou; onde třpytí se hřebenovité 
přílby dragounů, klobouky německé pěchoty, rohatky obecné ho-
tovosti, kápě, rysí kalpaky. Čeleď v rozmanitých barvách čile se točí 
při obsluze jako na obrtlíku. Tu a tam zatarasena ulice vozy; onde 
vozy teprve vjíždějí, nemilosrdně vrzajíce, všude plno křiku, volání: 
„Z cesty!“ – klení čeledi, hádek, rvaček, ržání koní. Nejmenší uličky 
jsou slamou a senem zavaleny tak, že se jimi ani prodrati nelze.

A prostřed těchto stkvělých krojů, lesknoucích se všemi barvami 
duhy, prostřed třpytného hedvábí, aksamitů, třásní, zlatotkaných 
látek, lesku briliantů, jak podivně vypadají pluky Wiśniowieckého, 
zbědované, rozedrané, vyhublé, ve zrezovatělých pancéřích, vy-
bledlých barvách a ošuntělých stejnokrojích! Korouhevní druhové 
od nejváženějších znaků vypadají jako starci, hůř nežli čeleď pluků 
ostatních, ale všichni sklánějí se s úctou před těmi cáry, tou rzí a tou 
zbědovaností, neboť jsou to odznaky hrdinů. Válka, zlá matka, poží-
rá vlastní děti jako Saturn a kterých nepozře, ty ohlodá jako pes 
kosti. Ony vybledlé barvy, to jsou noční deště, to jsou pochody při 
rozkacených živlech nebo slunečním úpalu; ta rez na železe, to jest 
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nesetřená krev, buď vlastní nebo nepřátelská nebo obé zároveň. 
Proto také Wiśniowiečtí všude jsou v popředí. Vyprávějí po šen-
kovnách i příbytcích, ostatní jen poslouchají. A někdy některého 
z posluchačů až křeč za hrdlo stiskne, a on rukama o boky udeří 
a vzkřikne: „Aby do vás tisíc hromů, pánové! Čerti jste, ne lidi!“ 
A Wiśniowiečtí: „Ne naše to zásluha, nýbrž vůdce, jemuž rovného 
nevydal ještě orbis terrarum.“ A tak všecky hody se končí jásotem: 
„Vivat Jeremi! Vivat kníže vojevoda, vůdce všech vůdců, hetman 
všech hetmanů!…“

Šlechta, jak se zpije, vyřítí se na ulice a střílí z ručnic i mušket, 
že ji pak Wiśniowiečtí upozorňují, že mají svobodu jen do času, 
že nadejde chvíle, kdy je kníže chytne do svých rukou a v takovou 
kázeň sevře, o jaké ještě neslyšeli, a proto užívají té prázdně tím 
více. „Gaudeamus, dokud smíme!“ volají. „Až přijde čas poslušnosti, 
poslechneme; je také koho, není to ani dětina ani latina ani peřina!“ 
A nešťastný kníže Dominik pochodil při tom vždy nejhůře, protože 
jej vojenské jazyky semílaly na otruby. Vyprávěno, že se modlí po 
celé dny, večer však že přilne k uchu korbele a když mu něco na 
břich ukápne, otevře jedno oko a ptá se: „Co se děje?“ Říkalo se 
také, že užívá na noc „jalapamu“ a že viděl tolik bitev, co jich má na 
kobercích, vyšívaných podle holandského umění. Nikdo ho již ne-
hájil, nikdo nelitoval, a nejjízlivější byli ti, kteří se ocitli ve zjevném 
rozporu s vojenskou kázní.

Nicméně i nad těmi měl ještě v uštěpačnosti a škádlení vrch pan 
Zagłoba. Vyléčil se již ze svých bolestí v kříži a byl nyní ve svém 
živlu. Mnoho-li toho pokaždé snědl a vypil, zbytečno vypočítávati, 
poněvadž to přesahuje lidskou představu. Chodily za ním a stále 
kolem něho se kupily hloučky vojáků a šlechty, on pak široce vy-
kládal, vyprávěl a blázny měl z těch, kdo jej častovali. Díval se také 
spatra jako starý voják na ty, kteří šli na vojnu, a se svrchovanou 
povýšeností svých zkušeností mluvíval k nim: 
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„Poznali jste válečné útrapy, pánové, zrovna tak jako jeptišky 
muže; máte zbrusu nové šaty, ale ty páchnou rozmarinovou vo-
dičkou a, ačkoli je to vůně příjemná, přece jen se postarám, abych 
v první bitvě nestál vedle vás po větru. Aj, kdo si nepřičichl k vá-
lečnému česneku, ten ani neví, jaké slzy vynucuje! Nepřinese k ránu 
milostivá paní válka ohřátého piva ani vinné polévky! Bříška vám 
pěkně splasknou, pánové, seschnete jako tvaroh na slunci. Můžete 
mi věřit. Zkušenost je základ všeho! Býval jsem při všelijakých me-
lách, býval! Dobyl jsem nejednoho praporečku, ale to vám musím 
říci, pánové, že mi žádný nepřišel tak draho jako ten u Konstanti-
nova! Aby čerti vzali ty Záporožce! Sedmerý pot na mně vyrazil, 
povídám vám, pánové, nežli jsem zachytil žerď. Zeptejte se pana 
Skrzetuského, toho, co zabil Burdabuta, ten to viděl vlastníma oči-
ma a žasl nad tím. Však také vykřikněte jen kozákovi teď za ucho: 
‚Zagłoba!‘– a uvidíte, co vám poví. Ale k čemu to tady vykládám vám, 
kteří jste jen muscas na zdech plácačkou tloukli, více nic.“

„Jak že to bylo? Jak?“ tázali se mladí.
„Snad nechcete, pánové, aby se mi jazyk v hubě samým otáčením 

zavařil jako osa na voze?“
„Je třeba jen to zalít! Víno sem!“ volala šlechta.
„Nu, leda to!“ odpovídal pan Zagłoba a jsa rád, že našel vděčné 

posluchače, vyprávěl jim všecko ab ovo, od pouti do Galaty a od 
útěku z Rozlog až do ukořistění praporu u Konstantinova, oni 
pak naslouchali s otevřenými ústy, občas reptali, když, vychvaluje 
srdnatost vlastní, přespříliš zlehčoval jejich nezkušenost, ale přes 
to jej zvali a hostili denně v jiném příbytku.

Byla tedy zábava ve Zbaraži hlučná a veselá, až se starý Začvi-
lichovskij i jiní vážnější divili, že kníže tak dlouho trpěl ony kva-
sy; ten však bez ustání seděl ve svém příbytku; dle všeho popřál 
vojsku zúmyslně veškeré svobody, aby před novými boji okusilo 
všeho dobrého. Mezitím přijel Skrzetuski a rovnou padl do víru 
jako do vroucí vody. Také on byl by rád okusil oddechu v kruhu 
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korouhevních přátel, ale ještě raději by byl jel do Baru, ke své mi-
lované, a v jejím sladkém objetí zapomněl všech dávných hořkostí, 
všech obav i soužení. Nemeškaje tudíž, odešel ke knížeti, aby podal 
zprávu o výpravě k Zaslavu a vymohl si svolení k odjezdu.

Nalezl knížete k nepoznání změněného, že se při pohledu na 
něho až zarazil – i tázal se v duchu: To že jest onen vůdce, jejž 
viděl u Machnovky a Konstantinova? – Vždyť před ním stál člověk, 
tíhou starostí schýlený, se vpadlýma očima a zprahlými rty, jako 
zchvácený těžkou vnitřní nemocí. Otázán po zdraví, odtušil krátce 
a suše, že je zdráv, rytíř pak neměl odvahy tázati se více; podav 
tedy zprávu o výpravě, hned jal se prositi, aby mohl korouhev 
opustiti na dva měsíce, dokud by se neoženil a nezavezl choti do 
Skrzetuszewa.

Nato kníže jako když ze sna procitne. Obvyklá u něho dobrota 
rozlila se po zachmuřeném obličeji, i přivinuv pana Skrzetuského 
k sobě, řekl:

„Nuže, je konec tvým mukám. Jeď si, jeď, žehnej ti Bůh! Rád bych 
byl také sám na tvé svatbě, jsem tím povinován i Kurcewiczovně jako 
Vasilově dceři i tobě jako příteli, ale za těch čas je mi nemožností 
hnouti se. Kdy hodláš odjeti?“

„Knížecí milosti, třeba dnes!“
„Nuže, jeď zítra! Sám jeti nemůžeš. Dám ti tři sta Wierszulových 

Tatarů, abys ji doprovodil v bezpečí. S nimi dojedeš nejdříve, a bu-
deš jich potřebovati; neboť se tam potloukají tlupy vzbouřenců. 
Dám ti také list na pana Ondřeje Potockého, ale nežli jej napíši, než 
přijdou Tataři, než se konečně přichystáš, protáhne se večer až do 
zítřka.“

„Jak poroučí Tvá knížecí Milost. Však ještě osměluji se prositi, 
aby se mohli se mnou vydati na cestu Wołodyjowski a Podbipięta.“

„Dobrá. Přijď tedy ještě zítra dáti s bohem a vzíti si požehnání. 
Rád bych také tvé kněžici poslal nějaký dárek. Vznešená to krev! 
Buďte spolu šťastni, jste sebe hodni navzájem!“
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Rytíř již klečel a objímal kolena milovaného vůdce, který ještě 
několikráte opakoval:

„Dej ti Bůh štěstí! Dej ti Bůh štěstí! Nuže, přijď ještě zítra!“
Ale rytíř se nezvedal, neodcházel, jako by chtěl prositi ještě 

o něco, až konečně vyrazilo to z něho:
„Knížecí Milosti!“
„Nuže, co ještě povíš?“ vlídně tázal se kníže.
„Odpusť mé smělosti, knížecí pane, ale… srdce mi puká… a z ve-

likého žalu dostavuje se odvaha: co je ti, knížecí Milosti? Skličují 
tebe starosti či nemoc?“

Kníže vložil mu ruku na hlavu:
„Toho ty věděti nemůžeš!“ řekl s něhou ve hlase. „Přijď ještě zítra!“
Pan Skrzetuski vstal a odešel se stísněným srdcem.
K večeru zavítal do jeho příbytku starý Začvilichovskij a s ním 

malý Wołodyjowski, pan Longinus Podbipięta a pan Zagłoba. Za-
sedli ke stolu, a vtom vstoupil do jizby Rzędzian, přinášeje poháry 
a soudeček.

„Ve jménu Otce i Syna!“ zvolal pan Zagłoba. „Jak pozoruju, tvé 
pachole vstalo z mrtvých, vzácný pane.“

Rzędzian přistoupil a objal jej kolem kolenou.
„Nevstal jsem z mrtvých, ale neumřel jsem, protože jsi mne za-

chránil, Milosti.“
A pan Skrzetuski nato:
„A pak se dal do služeb Bohunových.“
„Nu, bude mít v pekle protekci,“ řekl pan Zagłoba, načež obra-

ceje se k Rzędzianovi: „Jistě jsi tam při té službě neměl ustláno na 
růžích; tu máš tolar pro útěchu!“

„Děkuji pokorně, milosti,“ řekl Rzędzian.
„Ten!“ zvolal pan Skrzetuski. „To je šibal všemi mastmi mazaný. 

Skupoval lup u kozáků, a co má u sebe, nekoupili bychom ani oba 
dohromady, kdybys i všecky své usedlosti v Turecku prodal, vzácný 
pane.“
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„Tedy tak je to?“ řekl pan Zagłoba. „Nuže, nech si svůj tolar 
a vyrůstej, stromečku rozmilý, protože z tebe jednou udělají ne-li 
boží muka, tedy aspoň šibenici! Samá dobrota kouká z očí tomu 
pacholíkovi. (Zde chytil pan Zagłoba Rzędziana za ucho a cloumaje 
jím lehce, pokračoval): Mám rád šibaly, proto ti prorokuju, že to 
dopracuješ na člověka, nezůstaneš-li hovadem. A jak na tebe vzpo-
míná tvůj pán, Bohun, co?“

Rzędzian se usmál, že mu zalahodila slova i lichotka, a odtušil:
„Ó, milosti, a což když si vzpomene na tebe, až mu jiskry od zubů 

lítají.“
„Jdi k čertu!“ zvolal s náhlým hněvem pan Zagłoba. „Co mi tady 

budeš žvanit!“
Rzędzian odešel, oni pak začali rozprávěti o zítřejší cestě 

a o neskonalé blaženosti, jaká očekává pana Jana. Medovina brzy 
napravila rozmar panu Zagłobovi, který hned si začal dobírati 
Skrzetuského, činiti narážky na křtiny, tu zase na ohnivé roztou-
žení pana Ondřeje Potockého po kněžici. Pan Longinus vzdychal. 
Pili a v duši se radovali. Až konečně zabočil hovor na válečné 
konjunktury i na knížete. Skrzetuski, který nebyl po několik dní 
v táboře, tázal se:

„Rcete mi, urození pánové, co se stalo našemu knížeti? Vždyť 
je to jiný člověk. Já tomu všemu prostě nerozumím. Bůh mu přál 
viktorie za viktorií. Že jej opominuli při regimentářství? Nu, co 
na tom? Zato se nyní všecko vojsko hrne k němu, takže se stane 
hetmanem bez doprošování kohokoli a Chmielnického zničí… on 
však dle všeho souží se stále pro něco a jen souží!…“

„Snad se u něho hlásí podagra,“ vece pan Zagłoba, „já aspoň, když 
mne někdy lupne v palci, trpím melankolií tři dni.“

„A já vám zase povím, bratříčkové,“ řekl pan Podbipięta, pokyvuje 
hlavou. „Neslyšel jsem to sám od kněze Muchowieckého, ale slyšel 
jsem, jak to říkal někomu jinému, proč je kníže zchvácen… Já sám to 
nepovídám: je to pán laskavý, dobrý, a veliký válečník… kdež bych 
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o něm já mohl souditi, ale to jako kněz Muchowiecki, ostatně, což 
já vím, co bylo?“

„Hleďme toho Litvína, urození pánové!“ zvolal pan Zagłoba. „Ne-
mám si z něho dělat úštipky, když nezná lidské řeči? Co jsi vlastně 
chtěl říci, vzácný pane? Obcházíš pořád jako kočka okolo horké 
kaše, ale k talíři netrefíš.“

„Co jsi slyšel opravdu, vzácný pane?“ tázal se pan Jan.
„Ach! Jednou totiž… prý se říkalo, že kníže prolil mnoho krve. 

Veliký to vůdce, ale nezná míry v trestání a nejspíše vidí teď všech-
no červeně – ve dne červeně, v noci červeně, jako by jej zahaloval 
červený oblak…“

„Nepovídej hlouposti, vzácný pane!“ rozkřikl se s hněvem starý 
Začvilichovskij. „To jsou babské klepy! Nebylo pro dnešní vzbou-
řence v době míru pána lepšího, a že nezná slitování s rebely, co 
z toho? To je zásluha, ne hřích! Jaká muka zajisté, jaké tresty byly 
by přílišnými pro ty, kteří tuto vlast zaplavili krví, kteří vlastní lid 
vydávali Tatarům v otroctví, nechtějíce znáti Boha, majestát, vlast, 
vrchnost? Kde mi ukážeš, vzácný pane, podobná monstra, kde ta-
kové ukrutnosti, jakých se dopouštěli na ženách i malých dětech, 
kde takové děsné zločiny? A na to že je kůl a šibenice trestem pří-
lišným?! Fí, fí, vzácný pane, máš ruku železnou, ale srdce zženštilé. 
Viděl jsem, jak jsi sténal, když Puljana mučili ohněm, říkal jsi, že bys 
ho raději zabil na místě. Ale kníže není babou, ví, jak odměňovati, 
jak trestati. Co mi tady budeš povídat nesmysly, vzácný pane!“

„Vždyť jsem říkal, otče, že nevím,“ omlouval se pan Longinus.
Ale stařeček ještě dlouho si odfukoval a rukou hladil si mléčnou 

čuprynu, mumlaje:
„Červeně! Hm, červeně!… To je něco zbrusu nového! Ten, kdo si 

to vymyslil, má v hlavě zeleno, ne červeno!“
Nadešla chvíle ticha, jen okny dolétala vřava hýřící šlechty.
Malý Wołodyjowski přerušil mlčení, panující v jizbě.
„Co myslíte, otče, vy? Co asi jest našemu pánovi?“
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„Hm!“ řekl stařec. „Nejsem jeho důvěrníkem, nevím. O něčem 
přemýšlí, sám se sebou zápasí. Jsou to nějaké duševní boje, není 
jinak možno, a čím je duše větší, tím jsou muka těžší…“

A starý rytíř se nemýlil, neboť v tomto okamžiku kořil se onen 
kníže, vůdce, vítěz, ve svém příbytku v prachu před krucifiksem 
a vedl jeden z nejlítějších bojů ve svém životě.

Stráže na zbaražském zámku ohlašovaly půlnoc, ale Jeremi stále 
ještě rozmlouval s Bohem a s vlastní, vznešenou duší. Rozum, svě-
domí, láska k vlasti, hrdost, vědomí vlastní síly i velikého poslání 
změnily se v jeho prsou na zápasníky a vedly mezi sebou lítý boj, 
od něhož pukala hruď, pukala hlava, a všemi jeho údy zachvívala 
bolest. Ejhle, proti vůli primasově, kancléřově, senátu, regimentářů, 
proti vůli vlády táhla k tomu vítězi kvartová vojska, šlechta, cizí 
soukromé korouhve – zkrátka, celá říše polská odevzdávala se 
mu do rukou, utíkala se pod jeho křídla, svěřovala své osudy jeho 
geniovi a prostřednictvím svých nejlepších synů volala: „Pomoz, 
neboť pomoci můžeš ty jediný!“ Ještě měsíc, ještě dva, a u Zbaraže 
postaví se sto tisíc bojovníků, odhodlaných k zápasu na smrt proti 
draku domácí války. Tu začaly obrazy budoucnosti, zalité jakýmsi 
nesmírným jasem slávy a moci, táhnouti knížeti před očima. Za-
chvějí se ti, kdož chtěli jej pominouti a pokořiti, a on strhne s sebou 
ty železné houfy rytířstva a povede je na ukrajinské stepi k takovým 
vítězstvím, k takovým triumfům, o jakých dějiny ještě neslyšely. 
A kníže cítí v sobě přiměřenou sílu; z ramen vyrůstají mu křídla 
jako křídla svatého Michala Archanděla. Hle, proměňuje se v tom 
okamžiku v jakéhosi obra, jehož celý zámek, celý Zbaraž, celá Rus 
nemůže obsáhnouti. Přisámbohu, on potře Chmielnického, on po-
tlačí vzpouru – on vlasti vrátí klid! Vidí rozlehlé pláně, statisíce 
vojsk, slyší hřmění děl… Bitva! Bitva! Řež neslýchaná, nebývalá! 
Statisíce těl, statisíce praporů pokrývá zbrocené stepi, on šlape po 
tělíčku Chmielnického, a polnice hlaholí vítězství, hlas letí od moře 
k moři… Kníže se zvedá a vzpíná ruce ke Kristu, kol jehož hlavy 
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plane jakési červené světlo: „Kriste! Kriste!“ volá. „Ty víš! Ty vidíš, 
že jsem schopen to vykonati: rci mi, že musím!“

Ale Kristus svěsil hlavu na prsa a mlčí, pln bolesti, jako by teprve 
před chvílí byl ukřižován. „Toť pro slávu Tvoji!“ volá kníže. „Non 
mihi, non mihi, sed nomini Tuo da gloriam! Pro slávu víry a církve 
i všeho křesťanstva! Ó, Kriste! Kriste!“ A nový obraz letí před očima 
hrdinovýma. Nikoli vítězstvím nad Chmielnickým končí se ta cesta. 
Kníže, až udusí vzpouru, jejím tělem zesílí, jejími silami vzroste 
v obra, statisíce kozáků spojí se statisíci šlechty, a půjde dále; udeří 
na Krym, dopadne strašlivého draka v jeho vlastním doupěti, vetkne 
kříž tam, kde zvony až dosud nevolaly věrných k modlitbě.

Anebo půjde i do těch zemí, které již jednou knížata Wiśnowiečtí 
zdeptali koňskými kopyty, a přeloží hranice říše polské a s nimi 
i církve k posledním mezím země…

Kde jest konec toho rozběhu? Kde konec slávy, síly, moci?… Není 
ho vůbec…

Do zámecké komnaty vpadá bílé světlo měsíce, ale hodiny od-
bíjejí pozdní dobu a kohouti kokrhají. Již zanedlouho vzejde den, 
bude to však den, v němž vedle slunce na nebi zazáří nové slunce 
na zemi?…

* * *

Tak jest! Dítětem byl by kníže, nikoli mužem, kdyby tak neučinil, 
kdyby z důvodů jakýchkoli ustupoval před hlasem osudovosti. 
Ejhle, již pociťuje jakýsi klid, který mu nepochybně vlil do duše 
milosrdný Kristus – budiž za to pochválen! – Již myslí střízlivěji, 
lehčeji a duševním zrakem jasně obepíná položení vlasti i všech 
záležitostí. Politika kancléřova i těch pánů tam z Varšavy je stejně 
špatná a pro vlast zhoubná jako vojevody braclavského. Napřed po-
šlapati Záporožsko, vyčerpati z něho oceán krve, pokořiti je, zhrou-
tit, přirdousiti, zvítězíti nad ním, a teprve pak přiznati přemoženým 
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vše – zameziti všeliké zneužívání, všeliké útisky, zavésti pořádek, 
klid; míti možnost doraziti je – a pak zase vrátiti je k životu – hle, 
toť cesta, jedině důstojná té veliké, stkvělé říše polské! Snad bylo 
lze dávno, dávno zvoliti si cestu jinou; dnes – nikoli! Kam může vésti 
vyjednávání, když proti sobě stojí statisíce ozbrojenců, a i kdyby 
se zdařilo – jakou sílu může míti? Ne, ne! To jsou snivé přeludy, to 
jsou vidiny, totě válka, vlekoucí se všemi věky, totě moře slz i krve 
do budoucnosti!… Ať se oni tam přidrží této jediné cesty, veliké, 
ušlechtilé, přemocné – a on nebude ni chtíti, ni žádati ničeho více. 
Usadí se opět ve svých Lubnech a v tichosti vyčká, dokud ho proni-
kavé polnice Gradiva nezavolají opětně k činu…

Ať se jí přidrží! Ale kdo? Senát? Bouřlivé sněmy? Kancléř? Primas 
nebo regimentáři? Kdo chápe tuto velikou myšlenku mimo něho? 
A kdo ji může uvésti ve skutek? Ať se najde takový muž – dobrá!… 
Ale kde je takový? Kdo má tu sílu? – On jediný – nikdo více! – K němu 
spěje šlechta, k němu chvátají vojska, v jeho rukou spočívá meč říše 
polské. Vždyť říši polskou, i když její pán sedí na trůně, což teprve, 
když pána není, spravuje vůle národa. Právě ona jest supremalex! 
A projevuje se nejen na sněmích, nejen posly, senátem a kancléři, 
nejen právem psaným a manifesty, nýbrž ještě mocněji, ještě dů-
razněji, ještě zřetelněji – činem. Kdo zde má správu? Stav rytíř-
ský – a ejhle, ten stav rytířský chvátá do Zbaraže a mluví k němu: 
„Tys vůdcem!“ Celá říše polská bez vota odevzdává mu vládu mocí 
faktickou a opakuje: „Tys vůdcem!“ A on by měl ustoupiti? Jaké 
nominace má ještě potřebí? Od koho ji má očekávati? Zda od těch, 
kteří se snaží zahubiti říši polskou a jeho pokořiti?

Za co? Za co? Za to, že, když se všech zmocnila panika, že, když 
hetmani upadli do zajetí, když vojska zahynula, když pánové se 
schovávali po zámcích, když kozák vložil nohu na prsa říše polské, 
že on jediný srazil tu nohu a povznesl z prachu omráčenou hlavu té 
matky – obětoval jí vše, život, jmění, zachránil před hanbou, před 
smrtí – on, vítěz?!
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Kdo je zde zasloužilejší, ať se chopí té vlády! Komu náleží větším 
právem, ať vláda spočine v jeho rukou! On rád zřekne se té tíhy, rád 
poví Bohu i říši polské: „Propusť služebníka v pokoji!“ – neboť, hle, 
již z míry jest unaven a zbaven sil, při tom však i tím si jist, že jeho 
památka ni hrob nezaniknou.

Není-li však nikoho takového – dvojnásobným, trojnásobným 
byl by dítětem, nikoli mužem, kdyby se té vlády, té slunné cesty, té 
stkvělé, velikolepé budoucnosti, ve které spočívá spása říše polské, 
její sláva, moc i štěstí, měl zříkati.

A proč?
Kníže opět hrdě vztyčil hlavu, a jeho ohnivý zrak padl na Kris-

ta, ale Kristus svěsil hlavu na prsa a mlčel, jsa pln bolesti, jako by 
teprve před chvílí byl ukřižován…

Proč? Hrdina sevřel rozpálené skráně do rukou… Snad i to jest 
odpovědí. Co znamenají hlasy, které mezi zlatými a duhovými pře-
ludy slávy, v šumu příštích vítězství, v tušení velikosti a moci tak 
neúprosně volají mu do duše: „Ach, stůj, nešťastníče!“ Co znamená 
onen nepokoj, který prochvívá jeho nezastrašenou hrudí jako dě-
sem před nějakou hrůzou? Co znamená, že, když si co nejjasněji a co 
nejpádněji dokazuje, že vládu vzíti jest povinen, šeptá mu tam cosi 
v hlubinách svědomí: „Sám se klameš, hrdost tě svádí, satan pýchy 
ti slibuje království –?“

A opět strašlivý boj rozpoutal se v duši knížete, opět jej uchvátila 
vichřice úzkosti, nejistoty a pochybností.

Co činí šlechta, která spěje k němu místo k regimentářům? Šlape 
právo. Co činí vojsko? Ruší kázeň. A on, občan, voják, má se postaviti 
v čelo bezpráví? Má je zahaliti ve svou důstojnost? Má první býti 
příkladem nekázně, zvůle, nevážnosti k právům, a to vše jen proto, 
aby na sebe strhl vládu o dva měsíce dříve, neboť, bude-li králevic 
Karel zvolen na trůn, vláda ho beztak nemine? Právě on má býti 
příštím věkům výstrahou tak strašlivou? Co se totiž stane? Dnes 
učiní tak Wiśniowiecki, zítra Koniecpolski, Potocki, Firlej, Zamoyski 
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nebo Lubomirski! A až každý, neohlížeje se po právu a kázni, pro 
vlastní ctižádost začne jednati, až děti půjdou po vzoru otců a dědů, 
jaká že budoucnost čeká na onen nešťastný kraj? Červi zvůle, roz-
vrat, soukromé rozbroje beztak již rozežírají kmen té říše polské; 
pod sekyrou domácí války sype se drť, uschlé větve odpadávají ze 
stromu; co se stane, až ti, kdož jsou povinni chrániti jí a stříci jako 
oko v hlavě – sami budou zakládati oheň? Co se stane? Ježíši! Ježíši!

Také Chmielnicki staví si jako záštitu veřejné blaho a nedopouští 
se ničeho jiného, nežli že povstává proti právu a vrchnosti.

Knížetem prochvěla hrůza od paty k hlavě. Rukama zalomil: 
„Mám-li býti já druhým Chmielnickým – ó, Kriste!“

Ale Kristus svěsil hlavu na prsa a mlčel, jsa pln bolesti, jako by 
teprve před chvílí byl ukřižován…

Kníže rozdíral duši dále. Uchopí-li se vlády on, a kancléř, senát 
i regimentáři prohlásí jej za zrádce a buřiče – co bude pak? Druhá 
domácí válka? A mimo to, jest Chmielnicki té říši polské nepřítelem 
největším a nejhroznějším? Vždyť bily do ní mocnosti ještě větší, 
vždyť když dvě stě tisíc železných Němců táhlo u Grunwaldu proti 
plukům Jagiellovým, když u Chotima postavila se do boje polovina 
Asie, zdála se zkáza ještě bližší – a co se stalo s těmi nepřátelskými 
mocnostmi? Nikoli! Říše polská neleká se válek, ne války ji zničí! 
Než, proč tedy při takových vítězstvích, při takové utajené síle, 
při takové slávě, ona, která rozdrtila Křižáky i Turky – jest slabou 
a chabou, že poklekla před jediným kozákem? Že sousedé trhají její 
hranice, že se jí národové posmívají, že jejího hlasu nikdo neposlou-
chá, jejího hněvu nedbá, a všichni prorokují zkázu?

Ach, totě právě pýcha a ctižádost magnátů, totě činy, podnikané 
o vlastní újmě, totě zvůle toho příčinou. Nepřítelem nejhorším není 
Chmielnicki, nýbrž vnitřní rozvrat, zpupnost šlechty, skrovné síly 
a nekázeň vojska, bouřlivost sněmů, rozmíšky, rozbroje, rozhá-
ranost, chabost, soukromé zájmy, nekázeň – a především nekázeň. 
Strom uhnívá, práchniví od prostředka. Co nevidět povalí jej první 
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bouře – ale parricidou je ten, kdo k takové práci ruce vztahuje; je 
proklet on i děti jeho do desátého kolena!!

Jen si nyní jdi, vítězi u Němirova, Pohrebyšče, Machnovky a Kon-
stantinova! Jdi, kníže-vojevodo, jdi, odejmi vládu regimentářům, 
zdeptej právo i vrchnost, buď příkladem potomkům, jak se matce 
rvou útroby!

Strach, zoufalství i nepříčetnost zračily se na tváři knížete… 
Vzkřikl strašlivě a popadnuv se oběma rukama za čuprynu, sklesl 
do prachu před Kristem.

A kníže se kál, bil ctihodnou hlavou o kamennou podlahu, a z jeho 
prsou plynul dutý hlas:

„Bože, buď milostiv mně hříšnému! Bože, buď milostiv mně 
hříšnému! Bože, buď milostiv mně hříšnému!…“

Růžová jitřenka vyvstala již na nebi, pak vzešlo zlaté slunce 
a osvětlilo sál. Na římsách začalo štiřitání vrabců a vlaštovek. Kníže 
povstal a šel vzbudit pacholíka Żeleńského, spícího na opačné 
straně dveří. –

„Běž,“ řekl k němu, „k důstojníkům, kteří mají dnes u mne službu, 
a rozkaž jim, aby svolali ke mně plukovníky, kteří dlí na zámku a ve 
městě, a to jak kvartové, tak i z obecné hotovosti.“

Za dvě hodiny později začal se sál plniti postavami válečníků 
s kníry i plnovousy. Z knížecích lidí přišel starý Začvilichovskij, 
Polanowski, Skrzetuski s panem Zagłobou, Wurcel, plukovník 
Machnicki, Wołodyjowski, Wierszul, Poniatowski, skoro všichni 
důstojníci až do korouhevníků, vyjímaje Kuszela, který byl poslán 
k Podolí na výzvědy. Z kvarty byli přítomni: Osiński a Korycki. 
Mnoho významnější šlechty a obecné hotovosti nebylo možno vy-
burcovati z peřin, ale přece i těch sešel se hlouček nemalý – mezi 
nimi personáti z různých zemí, od kastelánů až k podkomořím… 
Šuměl hluk, hovor, hučelo to jako v úle, všecky oči byly obráceny ke 
dveřím, v nichž se měl objeviti kníže.
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Vtom ztichlo vše. Kníže vstoupil. Měl tvář klidnou, vlídnou – jen 
bezesností zarudlé oči a stažené rysy svědčily o prožitém boji. Ale 
touto vlídností, ano, něhou prosvítala vážnost a nezlomná vůle.

„Urození pánové!“ řekl. „Dnešní noci rozmlouval jsem s Bohem 
a vlastním svědomím, co mi třeba učiniti; oznamuji vám proto, a vy 
oznamtež to všemu rytířstvu, že pro blaho vlasti a pevnou svornost, 
nezbytnou za doby pohrom, podrobuji se velení regimentářů.“

Mrtvá zamlklost zavládla ve shromáždění.

* * *

V poledne téhož dne stálo na zámeckém nádvoří tři sta Wier-
szulových Tatarů, připravených na cestu s panem Skrzetuským, 
v zámku pak vystrojil kníže oběd pro vojenskou stařešinu, jenž 
současně měl býti hostinou na rozloučenou s naším rytířem. Posa-
dili jej tudíž po boku knížete jako „ženicha“, hned vedle něho seděl 
pan Zagłoba, poněvadž se vědělo, že právě jeho důmysl a odvaha 
uchránily „nevěsty“ svrchovaného nebezpečí. Kníže byl vesel, spadl 
mu kámen ze srdce, i zdvíhal kníže poháry ke zdaru příští manžel-
ské dvojice. Stěny i okna otřásaly se jásotem rytířů. V předpokojích 
hlučně si vedlo služebnictvo, mezi nímž Rzędzian byl hlavní osobou.

„Urození pánové,“ řekl kníže, „tento třetí pohár vyprázdněme 
na zdraví budoucích dětí. Toť hnízdo velectné. Dej Bůh, aby jablka 
nepadla daleko od stromu. Ať se z tohoto Jestřába rodí Jestřábkové, 
hodní svého roditele!“

„Ať žijí, ať žijí!“
„Díky nejvroucnější!“ zvolal Skrzetuski, vyprazdňuje převeliký 

pohár malvazu.
„Ať žijí, ať žijí!“
„Crescite et multiplicamini!“
„Aspoň půl korouhvičky musíš postaviti do pole, Milosti!“ řekl 

staroušek Začvilichovskij, směje se.
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„Vojsko bude samá Skrzetuščata! Vždyť já ho znám!“ vzkřikl 
Zagłoba.

Šlechta zaburácela smíchem. Víno stoupalo do hlavy. Všude bylo 
viděti zarudlé tváře, potřásající sebou kníry; rozmar byl každým 
okamžikem růžovější.

„Když je tomu tak,“ volal rozjařený pan Jan, „nuže, jest se mi při-
znati, urození pánové, že mi kukačka odkukala dvanácte klučinů.“

„Kýho výra! Pak všichni čápi poscípají samou prací!“ volal pan 
Zagłoba.

Šlechta odpověděla novým výbuchem smíchu, i smáli se všichni, 
až se sál zrovna lomozně otřásal.

Vtom objevil se na prahu sálu jakýsi posupný přízrak, pokrytý 
prachem – při pohledu na stůl, hostinu a zářící tváře zarazil se ve 
dveřích, jako by váhal, má-li vejíti dále.

Kníže jej zahlédl první, svraštil brvy, zastínil si oči i řekl:
„Kdo tam? Ah, to jest Kuszel! Z výzvědné výpravy! Co jest nové-

ho? Jaké přinášíš zprávy?“
„Z míry zlé, knížecí milosti,“ řekl mladý důstojník podivným 

hlasem.
Náhlé ticho zavládlo ve shromáždění, jako by je někdo uhranul. 

Poháry, nesené k ústům, utkvěly vpolou cesty, všecky oči se obrátily 
na Kuszela, na jehož unavené tváři se zračila bolest.

„Nuže, bylo by lépe, kdybys nám jich neříkal, vzácný pane, jsemť 
u poháru vesel,“ řekl kníže, „však, začal-li jsi již jednou, dopověz.“

„Knížecí milosti, také já bych si raději přál, abych nebyl sýčkem, 
neboť nechce mi ta zpráva přese rty.“

„Co se stalo? Mluv!“
„Bar… je dobyt!“

Konec prvního dílu
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Výklad cizích slov a vysvětlivky

Sestavil Václav Kredba 

Kromě jiných pramenů bylo použito hlavně „Slovníku k trilogii“ od prof. 
Ign. Strycharského z Varšavy.

abo ščo? – nu, co?
ab ovo – od začátku, od Adama  
a ce ščo takje, jak je lycho? – nu, co je, nějaký čert?
adjectivum cum substantivo – přídavné jméno s podstatným 
ad mitiorem et saniorem mentem – ke větší shovívavosti a rozšafnosti 
adolescentia – mládí 
aegrotum et inermem – nemocného a bezbranného 
aga – turecký náčelník vojska 
alias – čili, neboli 
alt! (halt) – stůj!
altembas – turecká hedvábná látka, hustě prošívaná zlatem 
alus – viz ulus 
amory – láska, milostné city 
anima ejus – jeho duše 
animalia – zvířata 
antifona – sborový zpěv, jímž se končí litanie 
antipast – zákusek před obědem 
apage satanas! – odstup, satanáši!
approche – zákopy, vedoucí k obléhané tvrzi 
arcana – tajemství 
arkán – provaz se smyčkou na chytání lidí i zvířat 
armisticium – klid zbraní 
asylum – útočiště 
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a ščo? – nu, co?
a ščo? ne kazaly? – nu co, neříkaly jsme to?
ataman – vůdce kozáckého vojska, košový at. neboli prostě košový – 

velitel koše, tj. tábora; krámový at. – dozorce nad krámy; kureňový 
at. neboli prostě kureňový – velitel kureně

a tutki – nu, sem 
a ty Maksim durny – ale ty jsi hlupák, Maksime 
aura – vzduch 
aut pacem aut bellum – buď mír, nebo válku 
autorament – organizování vojska podle určitého vzoru 
auxilium – pomoc, přispění 
a vas šcoby bolačka – a aby vás svrab zachvátil 
averze – nechuť, odpor 
bačiv ty? – viděl jsi?
baču – vidím 
bahačko Lachiv – mnoho Poláků 
bahato – mnoho, četně 
bahato utiklo, bahato zabyly – mnoho jich uteklo, mnoho jich zabili 
bachmat – tatarský kůň 
bajdak – dopravní loď beze střechy 
bakalie – sušené jižní ovoce 
Bakčisaraj – bývalé sídelní město krymských chánů 
balabajka – malá kytara 
bandolet – krátká střelná zbraň 
baršč – národní polská polévka 
basarunek – odškodné, bolestné 
baša – paša 
batko – otec 
batogy – důtky na mrskání, biče 
batorovka – šavle z dob polského krále Štěpána Bátoriho 
bej – vysoký hodnostář turecký 
Belial – zloduch, ďábel 
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bellum civile – občanská válka 
beluarda – pohyblivá obléhací věž 
benedico vos in nomine atd. – žehnám vám ve jménu Otce i Syna 

i Ducha svatého 
bezoar – léčivo, velikosti slepičího vejce 
bil nam čolom i prosyl atd. – hluboce se nám poklonil až k zemi 

a prosil, abychom jej něčím obdarovali, my pak, pamětlivi jeho 
zásluh, dáváme 

bismillah – ve jménu božím 
bisun – důtky 
bisurman – opovržlivé pojmenování pro mahomedána 
bisurmanský – mahomedánský 
blagočestivý – zbožný, bohabojný 
Boh znajet, ščo budet – bůh ví, co bude 
bojar – příslušník středního stavu mezi šlechtou a selským lidem 

na Litvě 
bondar – bednář 
bondarovna – bednářova dcera 
botvina – oblíbený litevský pokrm z vařených listů botviny čili 

hlávkového salátu a zahradní lebedy 
botvinče – novorozeně botvinářů 
braha – břečka, patoky 
braty – bratří;
braty ridnyje, spasajte – rodní bratří, spaste se 
breše, psja vira – lže, padouch 
bude slava slavna atd. – bude sláva slavná mezi kozáky, mezi přáteli, 

na sta let, až do konce světa 
bude taka vijna, jakoj ne buvalo – bude taková vojna, jaké nebylo 
buklak – kožený vak na vodu nebo víno 
bulava – krátká hůl s kulatou hlavicí na konci, hojně zdobená, od-

znak hetmanské hodnosti 
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bunčuk – dlouhá žerď, vybíhající ve zlacenou kouli s pozlaceným 
půlměsícem, z něhož splýval koňský ohon 

burdýř – stará sečná zbraň 
burka – vlněný plášť 
bušovat – řádit, drancovat 
buv – byl, byl jsem 
buzdygan – železné nebo ocelové žezlo s hruškovitou hlavicí, od-

znak velitelské hodnosti 
cekhauz – vojenská zbrojnice 
cirkumference – tloušťka, otylost 
commilito – spolubojovník 
concordia – svornost 
congressus – shromáždění, schůze 
conspectus – zjev, podívaná 
consuetudo altera natura – zvyk je druhá přirozenost 
contentus – spokojen 
corda – srdce (množné číslo) 
crescite et multiplicamini – rosťte a množte se 
cum boris, lesis, hranicebus et coloniis – s bory, lesy, hranicemi 

a osadníky 
cunctator – váhavec, loudavec 
Czołem – polský pozdrav na uvítanou; Czołem mu – čest mu 
čaban, čabančík – pastýř ovcí nebo hlídač stád dobytčích 
čajka – kozácký veslový člun 
čambul – tatarský vojenský oddíl 
čauš – sultánův pobočník nebo posel 
čekan, čekanik – zbraň v podobě hole s kladivem a sekyrkou na 

jednom konci, užívalo se jí také při chůzi jako opory 
čepovné – dávka za výrobu nápojů 
Čerkasové – záporožští a dněperští kozáci a Malorusové 
Černý šlak – pruh země od řeky Dněstru přes záporožskou step, 

Kyjevskem, Podolskem, Volyňskem a Červenou Rusí do Lvova, 
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kudy Tataři podnikali vpády do Polska. Jejich koně rozšlapali 
trávu tak, že zbyla černá půda 

červený zlatý – dukát 
čolovik – člověk 
čort by ich pobrav atd. – aby je čert vzal – tuhle smrdutou vodu nám 

poručili hlídat 
čorty ne Lachy – to jsou čerti a ne Poláci 
čub – pramen vlasů v podobě copu na temeni hlavy, jinak úplně 

vyholené, jaký nosívali po tatarském zvyku Poláci ve starších 
dobách. Dlouhý čub se stáčel za levé ucho 

čumák – ukrajin. venkovan, dopravující zboží na vozech, tažených 
voly 

čupryna, čupřina – viz čub 
ďakujem – děkujeme 
decus et praesidium – chlouba a záštita 
de facto – ve skutečnosti 
delator – žalobce, udavač 
delija – polský široký kabát s širokými rukávy, podšitý kožišinou 
delirium – blouznění, zatemnění smyslů 
de nomine – podle jména 
de publicis – o věcech veřejných 
desiderat aquas – žízní po vodě 
desperace – zoufalství 
detyna – dítě 
detynu ridnuju – vlastní dítě 
did – děd 
didka ne boitsja – čerta se nebojí 
didko – čert, ďábel 
dies irae – den hněvu;
dies irae et calamitatis – den hněvu a pohromy 
dignitariát – hodnost, důstojenství 
dignitatem – důstojnost 
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dishonor – nečest, zneuctění, urážka 
diskrecie – milost, přízeň, uznání 
Divoká pole – liduprázdné stepi po obou březích dolního Dněpru, 

od polských hranic až k Černému a Azovskému moři 
divulgovat – odhalit, zjevit 
djavol blahougodnyku ne strašen – spravedlivý se nebojí ďábla 
doboš viz dovbyš 
do chutoriv, do sela – k futorům, do vesnice 
doňa – panna, dívka 
do obačiska – nashledanou 
dovbyš – bubeník 
do vidziska – nashledanou 
dulcis recordatio – sladká vzpomínka 
dumbas, správně tumbas, dubas, dombaza – malý převozní člun 
durny – hloupý 
duša vaša zaklataja – vaše oddaná duše 
dušu moju, svitlo moje – svoji duši, své světlo 
dušu zhubyv – duši bych dal 
džanet – statný, rychlý kůň tatarský nebo španělský 
efferatam bestiam – divokou šelmu 
eiusdem matris – téže matky 
ej tam na hori ženci žnut atd. – ej, tam na hoře ženci žnou a pod 

horou, pod zelenou, kozáci jdou 
elekce – volba krále, který v Polsku musil být volen všemi stavy, 

tj. senátory, hodnostáři a veškerou šlechtou 
eo instante – okamžitě 
eo modo – tím způsobem 
epithalamium – svatební píseň u starých Řeků 
erbovní lid – šlechta 
ergo – nuže, tedy 
error – omyl, nedopatření 
esaul – kozácký voják nebo důstojník menšího jízdného oddílu 
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evenement – událost 
excitare – vzbuditi, vznítiti, podrážditi 
exekuční deputovaný při korouhvi – důstojník pluku nebo korouhve, 

který byl ustanoven k tomu, aby jménem pluku nebo korouhve 
vymáhal, popřípadě i donucovacím způsobem, dávku na peně-
zích nebo na potravinách, která byla obyvatelstvu uložena 

exemplum – příklad 
ex officio – z povinnosti 
experience – zkušenost 
exquisitissimi – nejlepší, nejznamenitější 
exules – vyhnanci 
fatigati – unaveni; fatigatus – unaven 
favor – přízeň, oddanost; favoritka – miláček 
februarii – února 
fénix – pohádkový pták, který žil 500 let a cítě blížící se smrt, zapálil 

své hnízdo, aby se z něho znovu vylíhl. V přeneseném smyslu: 
skvělý, velkolepý zjev 

Feuer! – palte!
fines – hranice, pomezí 
floren – polský zlatý 
fraucimor – ženy a dívky, patřící ke královskému nebo knížecímu 

dvoru 
frejířka – záletnice, žena lehkých mravů 
fructum – ovoce 
futor – malé hospodářství, domek nebo chalupa se zahradou, od-

dělené od ostatních; futorník – majitel futoru 
Galata – jedno z cařihradských předměstí 
galej – válečný, veslový a plachetní koráb 
ganek – vyvýšená plošina před vchodem do domu, opatřená pří-

střeškem na sloupcích, vchází se na ni po několika schodech 
zpředu i ze stran 

gaudeamus – veselme se 
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Gehenna – peklo 
genus humanum – lidské pokolení 
giaur – potupné pojmenování jinověrců, zvláště křesťanů, ze strany 

mahomedánů 
glejt – listina, zaručující osobní bezpečnost 
Gradivus – římský bůh války, jinak Mars 
grodový kozák – kozák ve službách měst. starosty na vých. pomezí 

Polska 
grubijanitas – hrubství, neomalenost 
gut, sehr gut – dobře, velmi dobře 
Hades – podsvětí 
hajdamák – záporožský kozák, drancující šlechtické statky a zámky 
hajdukové – zvláštní pěchota uherských a také polských pánů, která 

později také sloužila v hetmanském vojsku 
hákovnice – starodávná střelná zbraň, která se podpírala o dřevě-

nou tyč, užívalo se jí při hájení tvrzí 
halt! – stůj!
handžár – turecký zakřivený nůž 
harcovník – voják, jízdný či pěší, vyslaný jednotlivě nebo v rozptý-

lených houfech proti nepříteli, aby ten předčasně rozvinul své 
síly 

hegemonie – převaha, přední místo 
hej, didu, pro kozaka Holotu – hej děde, o kozákovi Z Nemanic 
hej, hej, Tuhajbej atd. – hej, hej, Tuhaj-bej se hrozně rozhněval, hej, 

hej, Tuhaj-beji, nehněvej se, příteli 
hej, Jaguš, hej, Kunduš atd. – hej, Jaguško, hej, Kunhutko, sklenky 

nám podej anebo dej k tomu i hubičku, na nic se neohlížej 
hej, ludy! – hej, lidé!
hej, vy stepy, vy rydnyje atd. – hej, vy stepi, vy rodné, červeným kvě-

tem malované, jako moře široké 
Helm, správně Halm – gdánský malíř z konce 16. a počátku 17. století 
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hetman – nejvyšší vojenský velitel v Polsku. Byly jich 4 druhy: 1. ve-
liký korunní, 2. polní korunní, 3. veliký litevský, 4. polní litevský. 
Úkolem polních hetmanů byla obrana hranic 

Hippokentaurové – podle řecké báje divocí démoni, podoby zpola 
lidské, zpola koňské 

hodi, siromacha – dosti, ošklivče 
holovu Kisjelovu – hlavu Kisjelovu 
holovu spasajte! – zachraňte hlavu!
holubko ty moja, serdeňko ty moje! – ty má holubičko, ty mé srdéčko!
homo novus – člověk teprve nedávno povýšený do šlechtického 

stavu 
honeste – se ctí, s poctami 
horda – tatarské vojsko, ležení, tábor 
hordovec – příslušník hordy 
hore tobi! – běda ti!
horylka – pálenka 
hospodar – valašský kníže 
Hospody pomyluj! – Pane, smiluj se!
hroši – peníze 
hroši dadut – dají peníze 
hulajgrody, hulajhorodyny – pohyblivé pevnosti 
hulaty po pasikam – řádit, hýřit po pasekách 
charakternik – čaroděj, kouzelník 
cheruvym božyj – boží anděl 
Chmiel bije Lachiv atd. – Chmielnicki poráží Poláky. Jsou pobiti jasně 

velmožní pánové, hetmani i plukovníci, rytíři i šlechticové 
chodáčkový šlechtic – V Polsku nosívala chudá šlechta prostou 

obuv z kůže nebo pleteného lýčí, pokrývající jen spodek a strany 
chodidla svrchu pak ovinutou onucí a přivázanou řemínky. Po 
těchto botách (chodaki) přezdíváno chudé šlechtě chodáčková 

chutor viz futor 
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i hroši malo nam dav ataman, bo sam nemav – a peněz nám dal 
ataman málo, protože sám neměl 

i ja jeho znaju – i já ho znám 
illustrissimus princeps – nejjasnější kníže 
imparitas – nerovnost (co do šlechtictví); imparitatem – 4. pád jedn. 

čísla téhož jména 
impedimenta – překážky 
impetem – zhurta, útokem 
incipiam – počnu 
infamis – cti zbavený, bezectný 
infima – nejnižší třída v dávných školách polských 
infule – biskupská mitra 
in fundo – ve vězení, na dně věže 
in hoc silentio – v tom mlčení 
in liberis suffragiis – ve svobodném hlasování 
in luctu – v zármutku 
innocence – nevinnost 
in poculis – při pitce 
instance – přímluva, orodovnictví, prosba 
instructiones militares – vojenské instrukce 
instrumentum – ústrojí, nástroj 
insulta – útoky, napadání, potupa 
insultovat – útočit, napadat, tupit 
intelligo – rozumím, chápu 
intence – úmysl, záměr, myšlenka 
interregnum – mezivládí;
interrex – prozatímní král 
in universo – na celém světě, ze všech 
invaze – přepadení, vpád 
invidia – závist, žárlivost 
irreparabile damnum – nenahraditelná škoda 
ja jeho znaju – já jej znám 
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ja kňazja Czetwertynskoho, moho pana, zrizav – já jsem knížete 
Czetwertyského, svého pána, zabil 

jalapam – prudký, pročišťující lék 
ja ne bačila – neviděla jsem 
janičáři – zvláštní oddíl tureckého vojska, skládající se skoro ze 

samých poturčených křesťanů, kteří jako děti upadli svého času 
do tureckého otroctví a byli pak zvláště vychováni k vojenské 
službě 

Ja ničoho ne znaju. Kolyb ja ščo atd. – Já nic nevím. Kdybych něco, 
jako tento, něco nebo bude-li něco, ať mne…

ja pysmo viddav – odevzdal jsem list 
Jarema ide – Jeremi jde 
jasnomu lycarovi, jasny lycar – jasnému rytíři, jasný rytíř 
ja s toboju – půjdu s tebou 
jasyr – zajetí, otroctví, nevolnictví, otrok, otroci 
jatagan – zakřivená, obousečná šavle turecká 
ja toho Lacha znaju, on buv u Krymu – toho Poláka znám, býval na 

Krymu 
jaže ne hiršy – nejsem přece horší 
juro – přísahám 
justitia – spravedlnost 
kalpak – vysoká čepice, lemovaná kožišinou a vybíhající nahoře ve 

špičku 
kaptur – trestní soud za královského mezivládí 
karabela – nakřivená šavle polská 
karabon – starodávný kočár 
karacéna – šupinaté brnění 
karalaš – turecký voják 
Karwasery – předmestí v Kamenci podolském 
kaže, pane – říká se, pane 
kaže prosto cheruvym atd. – to je zrovna anděl, my jsme takového 

ještě neviděli 
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kentaur – v řeckém bájesloví démon v podobě zpola lidské, zpola 
koňské 

kešim – o hlavu kratší 
kilimek – silný vlněný koberec 
kistěn – ohřebíkovaná palice 
klemencie – shovívavost 
koleska – lehký kočár 
kolet – krátký, vojenský kabát, sahající jen po pás, s malými šůsky 

vzadu 
koli nebo koly – hrr na ně!
kolomyjka – skočný, lidový tanec maloruský 
kolovrot – vrata, otvírající se uprostřed na sloupu, který stál u cesty 
kolyb ja kotoroho v lob – kdybych některému dal do hlavy 
kolyb joho trasťa mordovala – aby ho nemoc zachvátila 
kolyby buv Lach, toby buv orel – kdyby to byl Polák, byl by to orel 
koly serdcje bolyt – když srdce bolí 
koly step bačiš – vidíš-li step 
koly Zaporožci paniv pobyly – když Záporožci zabili pány 
komput – stálé, pravidelné vojsko polské, vydržované ze státní po-

kladny 
komunik – jízda bez pěchoty a děl, někdy také vojenský oddíl vů-

bec 
kondemnace nebo kondemnatka – odsouzení obviněného za jeho 

nepřítomnosti 
kondice – cizí služby 
konfederace – dočasný spolek šlechty za účelem politickým nebo 

i vojenským 
konsulát – u starých Římanů nejvyšší vojenská hodnost 
kontempt – opovržení, pohrdání 
kontorej – vojenský úředník na Záporoží, mající dozor nad měrami 

a vahami v krámech 
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kontuš – národní polský kroj, dlouhý svrchní kabát s rukávy, roz-
střiženými od podpaždí po celé délce, rukávy se přehazovaly 
přes ramena 

konvokace – sněm, svolaný po smrti králově, který zatím vedl správu 
země a konal přípravy k nové volbě královské 

kopieniak – plášť bez rukávů 
korol – král; korol boitsja – král se bojí; korol do mene prislav – král 

ke mně poslal 
korolevna – královna 
korouhev – vojenský oddíl, obyčejně jízdný, čítající 250 lidí 
korouhevní druh – vojín-šlechtic, který měl v jízdě svoji vlastní 

ozbrojenou družinu na koních 
korouhevník nebo korouhevní pán – vysoký státní úředník, který při 

slavnostech držel prapor nad králem 
korovaj – maloruský svatební koláč 
korunní podčíšník – dvorský hodnostář, který při hostině podával 

králi nápoje, okoušel je napřed a vůbec míval dohled při krá-
lovské tabuli 

koš – kozácký tábor; košový ataman viz ataman 
kozák – tanec dvou mužů, při němž oba přisedávali na bobek a zase 

rychle se vymršťovali 
krámový ataman – viz ataman 
kto takij? – kdo vlastně?
kulig – polské masopustní veselí na saních s hudbou a zpěvem 
kumys – nápoj z kvašeného mléka kobylího 
kunktátorství – otálení; kunktovat – otálet, loudat se 
kureň – veliká chatrč v podobě kůlny, také ve smyslu: kasárny nebo 

kozácký pluk 
kvarta – nádoba asi litrová 
kvartové vojsko – stálé vojsko, vydržované ze čtvrtiny veškerých 

důchodů královských statků a sloužící k obraně hranic 
Kyklop – podle řeckého bájesloví obr s jedním okem uprostřed čela 
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kyndžál – dlouhý, zakřivený, obousečný nůž  
lacrimas – slzy 
Lach – Polák; Lachiv – Poláků 
Lacha in Allah – není boha kromě Allaha 
lama – hedvábná tkanina, prošívaná zlatem nebo stříbrem 
lánová pěchota – vydržovaná z tak zv. lánovného, tj. ze všeobecné 

daně, placené ze všech pozemků, jež měli poddaní šlechty 
larum – poplach, poplašné troubení nebo bubnování, aby se vytrhlo 

proti nepříteli 
Laška biloručka – běloruká Polka 
Laškové – Poláci 
latifundie – rozlehlé plochy zemědělské 
legitime natos – zákonitě zrozené, tj. manželské 
lermo – viz larum 
levjatan – drakovitá obluda 
libenter – milerád 
límán – hluboké a široké ústí řeky s ostrůvky 
litaury – bubny tvaru měděných kotlů 
lít vodu na šavli – uzavřít bratrství 
locum – posádku 
loquor latine – mluvím latinsky 
loš – kůň 
lovčí – dvorský hodnostář, pečující o pořádání královských honů 
ludy, kto v Boha viryt atd. – lidé, kdo v Boha věří, zachraňte se, Poláci 

porážejí v bitvě naše lidi 
ludy spasajtes, Jarema ide – lidé, spaste se, Jeremi jde 
lugy – poříční údolí, často zaplavované a porostlé rákosím 
lupus insatiabilis – nenasytný vlk 
lycar – rytíř; lycary prijšly – rytíři přišli; lycary prijšly, ščo bitva 

bude – rytíři přišli, protože bude bitva 
lycho – zle 
lyrník – potulný hráč na lyru 
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magna pars fui – byl jsem podstatným činitelem, měl jsem velikou 
účast 

magnatus – vysoký hodnostář, světský nebo duchovní 
Mahomet Rossulah – není boha mimo Allaha 
majdan – dvůr, náměstí 
maršálkovský soud – pečoval o klid a bezpečnost na místech, kde 

se zdržoval král 
maty – matka 
maxima – pravidlo, zásada 
mea culpa – má vina 
membra putrida – hnijící údy 
meni korol pysav – mně král psal 
mens – rozum, smysly; mentem – 4. pád jedn. čísla téhož slova 
miserere mei – smiluj se nade mnou 
misiurka (čti: mišurka) – železný nebo ocelový kryt na hlavu s ta-

kovoutéž síťkou, která spadala až na ramena 
mlýnovné – dávka za semletí obilí 
modestia – skromnost, umírněnost 
Mohylanka – příslušnice knížecího rodu valašského na Multansku 
molestace – obtíž, nesnáz, námaha 
molodec – mladík, junák; molodyce – mladé děvče 
monstrum – netvor, strašidlo, příšera; monstra – množné číslo před-

cházejícího slova 
mores – mravy, obyčeje, zvyky 
movči, pope, ne tvoje dilo atd. – buď zticha, pope, není tvou věcí, 

abys mne vinil ze lži. Jen pojď ven, já tě naučím, aby sis vážil 
záporožských plukovníků 

mudryj did – moudrý děd 
mulla – tatarský kněz 
murza – tatarský kníže, šlechtic 
muscas – mouchy 
muštuluk – odměna 
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my Lachiv chočemo ryzaty a ty naš čolovik – chceme Poláky zabíjet, 
ale ty jsi náš člověk 

my po božej mylosti kňaz i hospodyň – my z boží milosti kníže a pán 
Myszykiszki – myší střeva 
nadziak viz čekan 
nahajka – krátký tatarský bič 
naj korol bude v Varšavi a ja na Rusi – ať si král zůstane ve Varšavě, 

já budu na Rusi 
naj sja poprubujut – jen ať to zkusí 
náměstník – nižší důstojník, daný k ruce rotmistrovu zástupci 
na pohybel tobi! – smrt tobě!
na pohybel vam čortovy syny atd. – smrt vám, ďáblovi synové! Aby 

vás Sjerpjahova smrt (viz Sjerpjaha), jasně velmožní synové!
na slávu i zdorovje! – na slávu a zdraví!
na slávu, na ščastje! – na slávu, na štěstí!
na viki vikiv – na věky věků 
ne bude sobaka mjasa isty – nebude pes maso žrát 
ne budu hovoryty na morože – nebudu mluvit na mraze 
ne cii teper lude, ščo buvaly – teď nejsou lidé, jako bývali 
nědrug – nepřítel 
ne dumaju – nemyslím 
negligenter – nedbale, lhostejně, netečně 
ne choču, ne mohu, ne smiju – nechci, nemohu, nesmím 
nemine excepto – nikoho nevyjímaje 
ne na to, ščo je, ale na to, ščo bude – ne na to, co je, ale na to, co bude 
ne odjižaj – neodjížděj 
nescio – nevím 
ne serdytes – nehněvejte se 
ne sumuj – nepozbývej rozumu 
neščastnyje – nešťastníci 
nevďačna to Laška – nevděčná to Polka 
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ne zderžymo – neodoláme; ne zderžyš – neodoláš; ne zderžyt – ne-
odolá 

ne znajem nikakej Syrovatej – neznáme žádné Syrovaté 
ne znaju – nevím; ne znaju Bitva, kaže, bude, ale ne znaju – nevím. 

Bitva prý bude, ale nevím; ne znaju, ja did – nevím, jsem děd 
ni – ne 
ni pisaty, ni čitaty ne umiju – ani psát, ani číst neumím 
nobilitace – propůjčení šlechtictví; nobilitován – povýšen do šlech-

tického stavu 
nominace – jmenování 
non mihi, non mihi, sed nomini Tuo da gloriam – nikoli mně, nikoli 

mně, nýbrž jménu svému dopřej slávy 
non nobis, sed nomini Tuo, Domine, da gloriam – nikoli nám, nýbrž 

jménu Svému, Pane, dopřej slávy 
non prohibeo – nepřekážím 
obecná hotovost – povinné nastoupení všeho polského rytířstva 

neboli šlechty do boje 
obscurus – zatemnělý, slabého rozumu 
obstupuit – byl všecek překvapen 
obuchová sekyrka – sekyrka, nasazená na dlouhém topůrku, byla to 

zbraň, ale zároveň se jí užívalo jako hole 
odin kaže Lachy, drugi kaže kozaki – jeden říká, že jsou to Poláci, 

druhý zase, že kozáci 
odium – nenávist, zášť 
odryna – kůlna 
o, Hospody Bože, pomyluj nas hrišnych – ó, pane Bože, smiluj se nad 

námi hříšníky 
oj, cej lubosti atd. – aj, horší než ta nemoc je ta láska Nemoc přesto-

jím, uzdravím se, ale na věrné milování nezapomenu na věky 
oj, ne zderžyte, ditki – aj, neodoláte, děti 
oj, ščob toho Chmila pervša kula ne mynula – ach, kéž by toho Chmiel-

nického nechybila první koule 
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oj to te pili pilili atd. – aj, to nebyl žádný prach, to se nezvedaly 
kotouče prachu 

oj, vyzvoly, Bože, nas vsich atd. – ach, vysvoboď, Bože, nás všechny 
bídné otroky z těžkého otroctví, z víry bisurmanské, na jasnou 
zoru, na tiché vody, do veselého kraje, do světa křesťanského. 
Vyslyš, Bože, prosby naše, v nešťastných modlitbách, nás bídné 
otroky 

oktáva – druh starého děla 
omen – znamení, úkaz 
on sokol, ja joho lublu atd. – on je sokol, já ho miluji, nepřišel jsem 

k vám pro peníze 
on z Čigirina prijichav atd. – přijel z Čigirina, tam jsou Poláci zabíjeni 
orace – řeč, proslov 
orbis terrarum – vesmír 
oribus – ústy 
orta – stříbrný peníz, čtvrtina tolaru 
oseledec – proud vlasů na temeni hlavy, jinak úplně oholené. Vzíti 

kozáka za oseledec, bylo velikou potupou 
osník – bednářský nástroj k osoustruhování 
ostorožno – opatrně 
pacifikace – chlácholení, uklidňování, jednání o, mír; pacifikátor – 

smiřovatel, vyjednavač o mír 
pajukové – osobní stráž polských pánů, provázející je buď koňmo 

před vozem, nebo sedě za vozem 
panáčci, polsky panieta – náz. polských magnátů na vých. pom. 

Polska 
paniv – pánů, na paniv – na pány, paniv ryzaty – pány zabíjet 
panovníčkové – viz panáčci 
pany! na Spasa i Svjatuju Prečistuju atd. – pánové, pro Spasitele 

a svatou Přečistou, pomozte! Nedejte, abych zde zahynul jako 
pes. Jsem stár, nedokáži toho a lidé jsou daleko 

paroksismus – ochromení, neštěstí, pohroma 
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parricida – vrah otce nebo matky 
partyzán – vojín, jinak nepovinný k boji, bojující v jednotlivých 

oddílech z lásky k věci, také vůdce takového oddílu 
pastorum convenarumque plebs atd. – lid pastýřů a přeběhlíků, 

který prchl od svých národů 
Pater noster atd. – Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno 

Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi 
patientia – trpělivost 
pax vobiscum – pokoj s vámi 
per amicitiam – z přátelství 
pereat! – ať zhyne!
peregrinace – putování 
perekotypoly – mačky 
periculosum – nebezpečné 
periculum in mora – nebezpečí v prodlení 
peritus – zkušený 
Perjerové – obyvatelé stepí 
personát – hodnostář, těšící se úctě a vážnosti 
peterciment – španělské víno 
Petyhorci – litevští obrnění jezdci 
Pferd – kůň 
pidizdka, pidjizdka – kocábka 
pidsusidok – soused 
pidsvynok – podsvinče 
Piotrowin – polský rytíř, Piotr Strzemieńczyk, jejž prý vzkřísil 

z mrtvých krakovský biskup Stanislav Szczepanowski. Vypadat 
jako P. znamená tudíž: velice bídně, jako by kdo z hrobu vstal 

pisar – písař 
piščel – krátká puška se silně prohnutou kolbou 
pobisurmanit – poturčiti 
pobyty Lachy, pobyty – jsou poraženi Poláci, jsou poraženi 
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podkomoří – hodnostář, starající se o tzv. komoru – příbytek krá-
lovský 

podstarosta – zástupce městského starosty, viz toto 
podsudí – zástupce soudcův při bývalých soudech 
poenam – trest 
po harapě – po všem 
pohybel – smrt, zkáza, neštěstí;
pohybneš – zhyneš 
polanky – pozemní hradby 
polokvaterka – nádoba asi půllitrová 
pomylujte – smilujte se; pomylujte, Lachy – smilujte se, Poláci; po-

mylujte, pany – smilujte se, pánové 
porohy – skalní jezy v řece 
poručík – v tomto románě je to zástupce polského rotmistra, velitele 

pěší nebo jízdné roty 
posesionát – velkostatkář 
postscriptum – dodatek na konci dopisu, douška 
potence – síla, moc 
powsinoga – tulák 
praeparatur – připravuje se 
praesidium – stráž, posádka, ozbrojený průvod 
pravdu kaže – pravdu mluví 
pražnik – svátek 
preeminence – prvenství, výsada, výhrada 
prerogativy – výsady 
primas – hlava duchovenstva, která v Polsku za bezvládí měla moc 

královskou 
primus interpares – první mezi sobě rovnými 
prisjud – maloruský národní tanec, při němž se přisedává na bobek 

a opět se tělo vymršťuje do přímé postavy 
prisjudy – přisedávání při tanci na bobek 
pristav – úředník, provázející vladařova posla 
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pro aeterna rei memoria – na věčnou paměť 
pro crimine perduellionis – pro zločin velezrady 
proč – pryč, vari 
prodaly mene jak raba atd. – prodali mne jako otroka, do těžkého 

strádání a neštěstí 
proklinav kak didko – klel jako čert 
pro Marusju Bohuslavku – o Maruši Bohuslavce, totiž o rusínské 

hrdince, která upadla do tur. zajetí a vysvobodila své krajany 
z otroctví 

promulgovat – veřejně vyhlásit 
proporce – poměr velikosti 
propter securitatem loci – pro bezpečnost místa 
pro publico bono – pro veřejné dobro 
prospectus – podívaná, divadlo, výhled, rozhled; prospectum – 4. pád 

jedn. čísla téhož slova 
prostyla – odpustila; prostyte – odpusťte 
prosyla a prosyla, ne ubij atd. – jen prosila a prosila, zab mne ubo-

hou, povídá, nevydávej mne hanbě, povídá 
proščaj, batku – s bohem, otče!
Psichkiszki – psí střeva 
punctum – bod, věc záležitost 
puskaj – pusť; puskaj, batku, s Lachami umiraty – nech nás, otče, 

zemřít s Poláky 
puška – někde v tomto románě: dělo; puškar – dělostřelec 
pysmo – list, psaní, dopis 
quantum mutatus ab illo – jak velice byl změněn proti onomu, 

tj. dřívějšímu 
quasi – jako 
quatuor articuli judicii castrensis atd. – čtvero článků táborového 

soudnictví: násilné smilstvo, žhářství, loupež a ozbrojené násilí, 
vnesené do cizích budov 

quo modo – jakým způsobem 
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rankor – nenávist, zášt, hněv 
raptus puellae – únos dívky 
raz maty rodyla – jednou matka rodila 
regestrovci – regestroví kozáci – zapsaní do registru (rejstříku) 

a podrobení hetmanské pravomoci 
regimentář – dočasný zástupce hetmanův 
rejmentarovat – vládnout; rejmentarstvo – vláda, moc 
rekompenzace, rekompenze – náhrada, odměna, odškodnění 
rekonesans – výzvědný oddíl 
rekurz – žaloba, stížnost 
relace – zpráva, výpověď 
religionis nullius – bez jakéhokoli vyznání, nevěrec 
repeto – opakuji 
requiem aeternam dona ei, Domine – odpočinutí věčné dejž mu, 

Pane 
rezidentka, rezidujicí společnice – osoba, trvale se zdržující v cizím 

domě, požívajíc tam bezplatného zaopatření za zásluhy vlastní 
nebo své rodiny 

respons – odpověď 
režet – vraždí 
rigorista – člověk přísných zásad 
rjasa – kněžská říza 
rohatina – druh starého kopí, které mělo u hrotu ostrý výběžek, 

poněkud zahnutý 
rohatka – čtyřrohá čepice 
rotmistr – velitel jízdné nebo pěší roty 
rozserdyvsja – rozhněval se 
rukodajný – dvořan, který směl podávat ruku svému pánovi nebo 

jeho choti, pomáhaje jim, když vsedali na koně nebo z něho se-
sedali 

Rus – pod tímto názvem rozumět sluší v tomto románě tzv. Malou 
Rus, která v historických dobách obsahovala původně celý vý-
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chod Evropy od řeky Bugu až k poříčí dolní Volhy a později naby-
la ještě daleko větších rozměrů. Roku 1386, když se Litva spojila 
s Polskem, připadly jižní a západní kraje maloruské Polsku a od 
té doby příslušel polskému králi také titul „velkoknížete rus-
kého“. – Tzv. ruské vojvodství obsahovalo území, které dnes tvoří 
kraje: lvovský, przemyšlský, sanocký, halický, bělský a chelmský. 
Po rozdělení Polska dostaly se tyto kraje Rusku 

ryngraf – vypouklá, kovová zdoba s obrazem P. Marie nebo Krista, 
polští rytíři ji nosili na prsou 

ryzaty – zabíjet, vraždit 
sagacitas – bystrozrak, důmysl 
salus Reipublicae – blaho státu 
samopal – starodávná polská puška 
sam psja vira – sám jsi padouch 
sapientia – moudrost, rozšafnost 
sartor – krejčí 
sed iam nox humida atd. – avšak již vlhká noc řítí se z nebe a ke 

spánku vybízejí zapadající hvězdy. Máte-li však takovou touhu 
seznat naše příhody, počnu (výňatek z Virgilovy básně)

sedyte i movčite, Lachy – seďte a buďte zticha, Poláci 
selám – arabský pozdrav 
Semen – vojín lehké jízdy u vznešených pánů, obyčejně kozák 
senectus – stáří 
sensát – člověk přepjatě vážný 
sentiment – náklonnost, příchylnost, milostný cit, láska 
seraj – sultánský palác 
serdytyj – statečný; serdytyj Lach – statečný Polák; serdyty Lachy – 

stateční Poláci 
serpens – had 
sexus – pohlaví 
sicut in coelo et in terra – jako v nebi, tak i na zemi 
Síč – hlavní tábořiště kozácké na jednom z dněperských ostrovů 
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sigillum – pečeť 
signum – znamení 
simnadcjat – sedmnáct 
simulovat – předstírat 
siromacha – tvor bez domova, ať člověk, ať zvíře, ubožák, chuďas 
Sjerpjaha – přívlastek kozáckého atamana Ivana Podkovy, který byl 

popraven za dobrodružnou výpravu na Multánsko 
sjolo – vesnice 
skačut v vodu, plynut k nam – skáčí do vody, plovou k nám 
skažyte, ditki, vže je Demjanivka – řekněte, dítky, je-li tohle 

Demjanovka 
slepičky – souhvězdí 
sloboda – malá usedlost, vzniklá dobrovolným usídlením ven-

kovanů, kteří byli zlákáni svobodami, jakých se jim dostalo na 
určitou dobu 

sobaka – pes 
sochroni Bih – ochraňuj Bůh 
sokole jasnyj, brate mij ridnyj atd. – sokole jasný, bratře můj rodný, 

ty vysoko vzlétáš, ty daleko vidíš 
soroka – čtyřicítka 
sotnik – velitel sotně (setniny) 
sotňa – setnina 
spasajtes – zachraňte se 
spasi Bih – zachraň Bůh 
spasi Christe – zachraň, Kriste 
spectrum – přízrak, strašidlo; spectra – přízraky, strašidla 
spero – doufám 
splendor – lesk, jas, záře 
spravedlive kažete – spravedlivě mluvíte 
spyt – spí; spyt sladko jak detyna – spí sladce jako dítě 
staň, obernysja, hlaň, zadyvysja atd. – postůj, obrať se, rozhlédni se 

a zamysli se nad tím, ty, který máš mnoho, že budeš na roveň po-
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staven tomu, který nemá ničeho. A způsobí to ten, který všecko 
řídí, Bůh sám, milostivě, který všecky naše záležitosti spraved-
livě odvažuje na svých vahách. Postůj, obrať se, rozhlédni se, 
zamysli se nad tím, ty, který vysoko vplétáš svým duchem a znáš 
moudrost široko, hluboko. Postůj, obrať se, rozhlédni se, zamysli 
se, ty, který bojuješ lukem, šípy, prachem, kulemi i mečem válčíš, 
že i dříve bývali přece rytíři a šlechtici, také oni bojovali a tímto 
mečem sami hynuli. Postůj, obrať se, rozhlédni se, zamysli se, 
zapuď ze srdce pýchu, spočiň okem, ty, který jdeš z Potoka ke 
Slavutovi. Nevinné duše jímáš do zajetí, svobody je zbavuješ, 
krále neznáš, rady nedbáš, sám sobě jsi sněmem. Hej, otřes se-
bou, nedej se unášet zápalem, protože nejsi regimentář, a sám 
vládneš bulavou v té polské zemi, jak sám chceš 

starosta – nejvyšší úředník a správce města, vladařův zástupce 
se soudní pravomocí; starostvo – území, na němž vedl správu 
starosta 

Stentór – řecký hlasatel před Trojí, vynikající neobyčejně silným 
hlasem 

strahovat – číhat 
strážce, polsky strażnik – vysoký vojenský úředník, jenž měl za-

bránit vpádům tatarským přes hranice 
strážce táborový – vojenský úředník, jenž bděl nad táborovými 

hlídkami a udržoval kázeň a pořádek v táboře 
stricte – přesně 
stultus, stulta, stultum – hloupý, hloupá, hloupé 
sub Jove – pod širým nebem 
substance – majetek, jmění, usedlost, statek 
sub tutela – pod záštitou, pod ochranou; sub tutelam – pod záštitu, 

pod ochranu 
suffragia – hlasy 
sukmana – hrubá selská halena 
summa fecit – dohromady, celkem 
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suprema lex – nejvyšší zákon 
surdo tyranno fabula dieta – pro zaslepeného tyrana smyšlená bajka 
šaraban – bryčka 
šaravary – široké podvlékačky 
ščob ich lycho! – aby je čert!
ščob vam svjatyj Mikolaj atd. – kéž vám dá svatý Mikuláš zdraví 

a štěstí 
ščo by cij lycar Bohuna ubyv – že by tento rytíř Bohuna zabil 
šco by vy jej ne rozbudyly atd. – abyste ji neprobudili. Měsíc dívá se 

jí přímo do tváře, srdéčku mému 
ščob z nym poihraty jakž Barabašom i Tatarčukom – aby si s ním 

pohrál jako s Barabašem a Tatarčukem 
ščo ce? – co to?
Ščo Lach, to šabla – co Polák, to šavle 
ščo s toboju? – co je s tebou?
ščo ty? – co ty?
ščo ty zduriv? – což ses zbláznil?
Ščo vy ne Lachy – že nejste Poláci 
šerpentina – zakřivená polská šavle 
šlachetne urožonymi kozáky – kozáky šlechtického rodu 
šuhaleja – mělká loď pro jízdu na bažinách, zalitých vodou 
tabun – stádo stepních koní 
taj – nu, nuže; taj co? – nuže, co?; taj hodi – dosti již; taj kazaly, ščo 

na paniv – a říkali, že na pány 
takij nakaz – takový je rozkaz 
Tamerlan – sveřepý dobyvatel mongol. ze 14. stol., pověstný svou 

ukrutností 
tamquam Moijsem, servatorem atd. – takřka jako Mojžíše, zachova-

tele, spasitele, osvoboditele národa z polského otroctví a za 
šťastné hvězdy Bohdanovy 

Te Deum laudamus – Tebe, Bože, chválíme 
tělega – selský vůz, jehož přední část je vyšší nežli zadní 
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tempus fugit – čas prchá 
teorban – veliká loutna s četnými strunami;
teorbanista – hudebník s teorbanem 
teraz vsjo paniv i kňažej – teď všecko patří pánům a knížatům 
terem – zámek, palác 
terpy – trp; terpy, synku, mohoryč bude – trp, synku, dostane se ti 

odměny 
ticho svityt, ne rozbudyt – tiše svítí, neprobudí 
to chody! – nuže, pojď!
totaliter – úplně, všichni, do posledního 
traktament – častování 
traktát – vyjednávání 
trastja joho maty mordovala – aby mor zachvátil jeho matku 
trepak – kozácký tanec 
triarii – nejstarší a nejstatečnější římští vojáci, kteří v bitvě před 

nepřítelem tvořili třetí sbor 
trojniak – medovina, připravená ze tří dílů vody a jednoho dílu 

nekvašeného medu 
turpiter deformarunt – hanebně neuctívají 
tužiť – tesknit, vzdychat 
tužu, tužu, serce bolyt – stýská se mi, stýská se mi, srdce bolí 
ty ceje pysmo koroleviču viddaš atd. – odevzdáš tento list králevici, 

a zahynu-li, vyřídíš mu i Chmielnickému, že to bylo mojí vinou 
a že jsem nebyl zabit zrádně 

uk – šíp 
ulus – dočasná osada kočovných Tatarů, také tatarský tábor, ležení 
universál – královy nebo vojevůdcovy manifesty k národu 
uročisko – starobylé hradby z dob pohanských v podobě mohyly 
usedlice – viz: rezidující společnice 
utinam simfalsus vates! – kéž bych byl špatným prorokem!
uvítat kosmatou rukou – staropolský obyčej, dle něhož novomanže-

lům byla podávána při prvém setkání ruka pod kožichem a při-
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tom se říkalo: „Kosmato, bogato!“ – aby tím bylo projeveno přání 
tolika dobrých věcí, co je chlupů v kožichu 

vakantní – uprázdněné 
vale et me amatentem redama – buď zdráv a měj mne rád jako já 

tebe 
valná bitva – hlavní, rozhodující 
vataha – ozbrojený oddíl, houf, tlupa, buď rázu vojenského nebo 

i zbojnického; vatažka – vůdce takového oddílu, houfu nebo 
tlupy 

vedeta – hlídkující jezdec 
vel – čili, neboli 
verba veritatis – slova pravdy 
verdo – kdo zde? (volání stráže) 
veto – jsem proti tomu, zabraňuji, zakazuji 
vidma – kouzelnice 
vigor – životní síla, svěžest 
vir incomparabilis – nevyrovnatelný muž 
vis armata, raptus puellae – ozbrojené násilí, únos dívky 
višajet – věší; višajut – věšejí 
vitare – vyhnout se, vystříhat se 
vivant! – ať žijí! vivat Carolus rex! – ať žije král Karel! vivat Jeremi 

victor! – ať žije vítěz Jeremi!
vivenda – potraviny 
vive valeque! – buď živ a zdráv!
volenti non fit iniuria – svolujícímu se neděje křivda 
volnice – osada, dočasně osvobozená od různých dávek 
vorožycha – čarodějnice 
vorwärts – kupředu 
vota – sliby 
votum – hlasování 
vulpes astuta – prohnaný lišák 
vže na zemli i doša ku nebesech – jako v nebi, tak i na zemi 
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vže po nej – už je po ní 
vže pravdu kaže – vždyť mluví pravdu 
vže vin dobryj – vždyť je dobrý 
wici – královské listy (manifesty), jimiž svolávána po starém zvyku 

obecná hotovost, tj. šlechta do války 
woźny – soudní sluha 
zadyvytsja všij svit božyj – podiví se všechen boží svět 
zamkiv dobuvaty atd. – zámků dobývat, pobíjet, vraždit, věšet! Ať 

zhynou, ti bělorucí!
Záporožci – kozáci, utáboř. za porohy, tj. v území za jezy v řece 

Dněpru 
zaścianek – litevská vesnice, osídlená drobnou šlechtou 
zavedem posla, ale za borodu – předvedeme posla, ale za bradu 
Zerwikaptur – složenina slov: zerwac (strhnouti) a kaptur (kápě) 
Zerwipludry – složenina slov: zerwac (strhnouti) a pludry (nohavi-

ce) 
zhreši kňaz, uřezat mu – zhřeší-li kníže, uříznout mu 
zolotaja Laška – zlatá Polka 
zolotyj Lach, Červinci daje atd. – zlatý Polák dává dukáty, ničeho 

zlého neudělá, hodný pán. Na slávu, na štěstí!
znaje – ví; znaju – vím; znajut – vědí 
z pysmom jidem – s listem jedeme 
zubastaja ščuka – zubatá štika 
žolnir – voják 
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