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PRVÁ KAPITOLA

Zima z roku 1682 na rok 1683 bola tak mrazivá, že dokonca ani 
ve mi starí udia takú nepamätali. Po as jesene pretrvávali dlhé 
dažde a v polovici novembra udreli prvé mrazy, ktoré spútali vod-
stvá a potiahli stromy akoby sklenou škrupinkou. V boroch sa na 
sosnách usadila námraza a za ala láma  vetvy. V prvých decem-
brových d och sa potom, ako udreli alšie mrazy, za alo vtáctvo 
zlieta  dolu do dedín a meste iek, ba dokonca aj lesná zver vy-
liezala z húštiny a tiahla bližšie k udským príbytkom. No okolo 
svätého Damaza sa obloha zatiahla mrakmi a následne desa  dní 
bez prestávky husto snežilo. Sneh pokryl krajinu do výšky nie-
ko kých lak ov, zasypal lesné cesty i medze, ba dokonca aj okná 
chalúp. udia lopatami odhrabávali záveje, aby sa z domu dostali 
do stajní a chlievov, a ke  kone ne prestalo sneži , opä  za al 
treskúci mráz, od ktorého stromy v lese praskali ako výstrely 
z pušky.

Ke  v tých asoch potrebovali sedliaci zájs  do lesa po dre-
vo, nejazdili tam s oh adom na bezpe nos  inak ako v skupinách, 
a aj tak si dávali dobrý pozor, aby ich noc nezasko ila aleko od 
dediny. Po západe slnka žiaden z nich nemohol vyjs  na vlastný 
dvor bez vidiel alebo sekery a psy až do rána krátko poštekávali 
vydeseným štekotom – ako oby ajne, na vlkov.

No predsa len aj v takúto noc, po as krutého mrazu, šinul sa 
lesnou cestou ve ký ko iar na saniach, zapriahnutý štyrmi ko mi 
a obkolesený u mi. Pred ko mi klusal na telnatej mrcine paho-
lok s kafarkom, to jest železným košíkom nasadeným na dlhej 
ty i, v ktorom horela smolná pochode  – nie nato, aby osvet o-
vala cestu, lebo v aka mesiacu bolo vidno, ale aby odstrašila vl-
kov. Na kozlíku sedel pohoni , na osedlanom koni e adník a po 
stranách ko iara na mizerných mršinách klusali dvaja sluhovia 
ozbrojení bambitkami a remdikmi. 

Celý ten sprievod sa presúval ve mi pomaly, lebo cesta bola 
málo vyjazdená a boli na nej záveje, ktoré sa kde-tu, predovšet-
kým v zákrutách, zdvíhali naprie  cestou ako valy.

Tá pomalos  vyvolávala netrpezlivos  a zárove  znepoko-
jenie pána Gedeona P gowského, ktorý sa, spoliehajúc sa na 
množstvo sluhov a ich dobrú výzbroj, rozhodol vyda  na cestu, 
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hoci v Radomi ho vystríhali pred nebezpe enstvom – o to viac, 
že do Be cz czky bolo treba cestova  cez Kozienický les. 

Tieto obrovitánske bory sa v tých asoch za ínali rozprestiera  
ešte hodne pred Jedl ou a tiahli sa aleko až za Kozienice po Vislu 
smerom k St yci, ležiacej na druhom brehu, a smerom na sever sa 
rozprestierali až po Ryczywo . 

Pán Gedeon mal pocit, že ak vyrazí z Radomi predpoludním, 
pri západe slnka už bude bez problémov doma. No na nieko kých 
miestach bolo treba prekopáva  cestu na medziach, o si vždy vy-
žiadalo nieko ko hodín, takže cez Jedl u prechádzali, ke  sa už 
zmrákalo. Tam ich znovu vystríhali, že by tam bolo lepšie preno-
cova , ale ke že sa u ková a našla fak a, ktorou si mohli svieti  na 
cestu, prikázal pán P gowski pokra ova  v ceste.

Nuž a tak ich v lese zastihla noc.
Pre oraz vä šie záveje sa ažko dalo napredova  rýchlejšie, 

a tak sa pán Gedeon oraz vä šmi znepokojoval, až napokon za al 
klia , ale po latinsky, aby neprestrašil svoju príbuznú pani Winnic-
kú a svoju nevlastnú dcéru sle nu Sieni skú, ktoré cestovali spolu 
s ním. 

Sle na Sieni ská bola mladá a bezstarostná, a tak nemala ve ký 
strach. Ba dokonca, ke  odtiahla kožený záves na okne ko a a pri-
kázala sluhovi, o cválal ved a, aby jej nezaclá al vo výh ade, ve-
selo pozorovala záveje a kmene borovíc pokreslené dlhými iarami 
snehu, ako ich blikavo osvet ovali ervené zásvity pochodne. Spolu 
so zelenavým mesa ným svetlom takto vytvárali peknú pastvu pre 
o i. Ke  hne  nato našpúlila ústa ako zobá ik a za ala náro ky vy-
dychova , pá ilo sa jej, že jej dych bolo vidie , ružovkastý od oh a. 

Bojazlivá postaršia pani Winnická však za ala horekova :
– Na o sme len odišli z Radomi? Alebo sme aspo  mali preno-

cova  v Jedlni, ke  nás varovali pred nebezpe enstvom! Všetko len 
pre iusi tvrdohlavos . 

Do Be cz czky je to ešte hodný kus cesty, a vä šinou ešte cez 
les, a tak im nepochybne skrížia cestu vlci, ak sa len archanjel Rafa-
el, patrón pocestných, nezmiluje nad týmito poblúdencami, o si 
naneš astie vôbec nezaslúžia.

Ke  to pán P gowski po ul, úplne stratil trpezlivos . To by len 
ešte tak chýbalo, tára  o blúdení. 

Cesta je predsa rovná ako priamka a o sa vlkov týka, tí im 
cestu skríži  vôbec nemusia, alebo hoci aj môžu. Majú tu predsa 
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zopár chrabrých paholkov – a okrem toho, vojakovi vlk nerád skrí-
ži cestu: nielen preto, že sa ho bojí viac než oby ajného loveka, 
ale aj z akejsi náklonnosti, a tiež preto, že tá beštia je poriadne pre-
fíkaná. 

Vlk ve mi dobre chápe, že mu ani meš an, ani sedliak zadar-
mo ni  nedajú a že iba vojaci ho neraz hojne nak mia – ve  udia 
nenadarmo nazývajú vojnu vl ími hodmi. 

No ke  pán P gowski takto hovoril, trochu vlkom aj lichotil, 
lebo si ich sympatiami veru nebol celkom istý; pouvažoval teda, 
i nemá prikáza  jednému zo sluhov, aby zosadol z ko a a posadil 

sa k sle inke. V takom prípade by on sám chránil jedny dvercia 
ko iaru a sluha druhé, nevraviac o tom, že kô , ponechaný sám 
na seba, by pravdepodobne vyrazil tryskom spä  alebo aj vpred 
a mohol by odláka  vlkov. 

No pánu Gedeonovi sa zdalo, že na to je ešte as.
Zatia  na predné sedadlo ved a sle ny Sieni skej položil pár 

pištolí a nôž, ktoré chcel ma  poruke: ke že nemal avú ruku, mo-
hol používa  len pravú.

Predsa len však pokojne prešli nieko ko honov. 
Cesta sa za ala rozširova .
P gowski, ktorý túto cestu ve mi dobre poznal, si akoby s ú a-

vou vydýchol a povedal:
– Ne aleko je Malikowa po ana. 
O akával totiž, že na otvorenom priestranstve je to predsa len 

bezpe nejšie než v borinách.
No práve v tom okamihu paholok, ktorý klusal vpredu s košom 

na pochode , odrazu obrátil ko a, popchol ho ku ko iaru a za al 
osi rýchlo hovori  pohoni ovi a e adníkom, ktorí mu odpovedali 

prerývane, tak ako zvyknú udia hovori  v okamihoch, ke  nieto 
asu nazvyš.

– o sa deje? – opýtal sa pán P gowski. 
– osi je po u  od po any, pane.
– Vlci?
– Dajaký hluk. Boh ho vie, o!
Pán P gowski už chcel vyda  rozkaz, aby sluha nesúci fak u 

sko il dopredu pozrie , o sa deje, no pomyslel si, že v takých-
to prípadoch je lepšie nezosta  bez oh a a drža  sa pohromade. 
A ešte, že na osvetlenej po ane sa dá lepšie bráni  než uprostred 
boru, a tak prikázal ís  alej.
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Po chvíli sa však sluha znovu objavil pri okne ko iara.
– Diviaky, pane, – povedal.
– Diviaky? 
– Napravo od cesty po u  príšerné chrochtanie. 
– Nuž teda, chvalabohu!
– Je však možné, že ich napadli vlci.
– Aj tak chvalabohu. Prejdeme bez toho, aby sa do nás pustili. 

Vpred!
Sluhova domnienka sa veru ukázala by  správna. 
Ke  dorazili na po anu, v dia ke dvoch i troch výstrelov 

z luku uzreli vpravo od cesty pred sebou riedu diviakov, ktoré 
sa k sebe pritískali. Obklopoval ich pohyblivý kruh vlkov. Strašné 
chrochtanie, v ktorom nebolo strachu, iba zúrivos , sa rozliehalo 
oraz mocnejšie. Ke  sa ko iar dostal takmer doprostred po any, 

paholci z koní zbadali, že vlci sa ešte neodvážili vrhnú  na riedu, 
len okolo nej uzatvárali oraz tesnejší kruh.

Diviaky sa rozostavili do kruhu, mladé dovnútra, mocné kance 
po obvode, ím vytvárali akoby hrozivú pohyblivú pevnos , v kto-
rej sa blýskali biele kly, neohrozenú a nepreniknute nú.

Preto aj bolo medzi vencom vlkov a onou stenou klov a rypá-
kov vidie  snehový biely kruh, osvetlený, tak ako celá po ana, 
jasným mesa ným svitom.

Len niektoré vlky dorážali na stádo, aby sa vzápätí stiahli, 
akoby vydesené cvakaním tesákov a ešte hrozivejšími výbuchmi 
chrochtania.

Keby vlci prenikli dovnútra riedy diviakov, boj by ich úplne 
pohltil a ko iar by mohol nepozorovaný prejs ; no ke že sa tak ne-
stalo, bola tu obava, že sa vzdajú nebezpe ného útoku na diviaky, 
aby vyskúšali iný.

A veru po chvíli sa niektorí vlci za ali odde ova  od svorky 
a uhá ali ku ko iaru. Ich príklad nasledovali alší. Poh ad na 
ozbrojených udí ich však zmiatol.

Niektorí sa za ali zhromaž ova  za sprievodom, alší zostali 
o pár krokov alej alebo ich obiehali dokola šialeným tryskom, 
akoby sa tým chceli vyburcova .

Sluhovia chceli strie a , no pán P gowski im to zatrhol v oba-
ve, aby výstrely nepritiahli pozornos  celej svorky.

Zatia  kone, ako oby ajne v prítomnosti vlkov, za ali sa k sebe 
tisnú  bokmi a vykrúcali hlavy nabok, zúrivo odfrkujúc. Po chvíli 
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sa udiala ešte horšia nehoda, ktorá nebezpe enstvo zvä šila sto-
násobne. Nevycválaný žrebec, na ktorom sedel sluha s fak ou, sa 
odrazu vzopäl – prvý raz aj druhýkrát a potom odsko il nabok.

e adník vedel, že ak by spadol, vlci ho okamžite roztrha-
jú, a tak od strachu k ovito ulapil ko a, no zárove  pustil ty  
s  fak ou, ktorá sa hlboko zaborila do snehu. 

Od pochodne odfrklo zopár iskier a hne  nato zhasla. Po anu 
teraz zalieval iba mesa ný svit. 

Pohoni , pôvodom Rusín z pomorského zámku, sa za al mod-
li , paholkovia Mazúri zasa klia . 

Vlci, posmelení tmou, dorážali oraz trúfalejšie a z bojiska 
s diviakmi dobiehali alší a alší. Niektorí priskakovali pomerne 
dos  blízko a cvakali zubami so zježenou srs ou na krku. Zreni ky 
sa im leskli krvavým a zelenavým svitom. 

Jednoducho, nastala strašná chví a.
– Máme strie a , pane? – spýtal sa jeden zo sluhov.
– Odstrašujte ich krikom, – odvetil pán P gowski.
Okamžite sa roz ahlo desivé „A húúú! A húúú!“ Kone sa 

vzchopili a vlci, na ktorých udský hlas vždy zapôsobí, sa stiahli 
o pár krokov dozadu.

No stalo sa osi ešte podivnejšie.
Krik služobníctva odrazu zopakovala lesná ozvena, no moc-

nejšie, s vä šou intenzitou: pritom sa roz ahli akoby výbuchy di-
vokého smiechu a za okamih sa po oboch stranách ko iaru za er-
nela skupina jazdcov na ko och. Plným tryskom vyrazili k riede 
diviakov a k vlkom, ktorí ich obk ú ili. 

V mihu sa jedni aj druhí rozptýlili po po ane, akoby ich roz-
vial víchor. Roz ahli sa výstrely, výkriky a zase tie udné výbuchy 
smiechu. Sluhovia pána P gowského tiež vyrazili za jazdcami, tak-
že pri saniach zostali len pohoni  a paholok sediaci na pripriahnu-
tom koni.

V ko iari boli všetci takí prekvapení, že istý as nikto nevládal 
ani len ústa otvori . 

– A slovo sa stalo telom! – zvolala napokon pani Winnická. – 
Túto pomoc nám hádam zoslalo samo nebo.

– Nech je požehnaná, nech už prichádza odkia ko vek, – od-
vetil pán P gowski. – Veru, už by s nami bolo zle-nedobre. 

Sle na Sieni ská zasa, ke že chcela tiež prispie  dákym slov-
kom, dodala: 
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– Tých mladých rytierov nám zoslal sám Pánboh! 
Pod a oho mohla sle na Sieni ská usúdi , že to boli rytieri, 

a ešte k tomu mladí, bolo ažké uhádnu , ke že jazdci prefrn-
gli okolo saní ako víchor; no nikto sa jej na to neopýtal, lebo 
obaja starší spolucestujúci boli príliš vzrušení tým, o sa odo-
hralo.

Na po ane zatia  ešte hodnú chví u, ktorá by vysta ila aj na 
zopár ot enášov, zneli zvuky prenasledovania a pomerne ne a-
leko od ko a jeden vlk, ktorému kyjak zjavne dolámal chrbát, 
sedel na zadných nohách a zavýjal od bolesti takým príšerným 
hlasom, až z toho behal mráz po chrbte.

Pohoni  zosko il na zem a išiel ho dorazi , lebo kone sa za-
ali trha  tak, až zapraskalo oje. 

Po istej chvíli sa však oddiel jazdcov opä  ernel na snehovej 
rovine.

Približovali sa v neforemnom hlú iku, v hmle, lebo hoci noc 
bola jasná, s dobrou vidite nos ou, u ahané kone v tom mraze 
dymili ani komíny. 

Jazdci sa blížili so smiechom a spevom, a ke  už boli dosta-
to ne blízko, jeden prisko il ku ko iaru a opýtal sa zvu ným, 
veselým hlasom:

– Ktože to tu cestuje?
– P gowski z Be cz czky. Komu v a ím za záchranu?
– Cyprianowicz z Jedlinky!
– Bukojemskí! 
– akujeme vám, urodzení páni! Boh vás zoslal práve v as. 

V aka!
– V aka! – zopakoval mladý ženský hlas.
– Chvalabohu, že v pravý as! – odvetil Cyprianowicz 

a z úcty s al z hlavy kožušinovú apicu.
– A odkia  ste sa o nás dozvedeli, ctení milos páni?
– Nikto nám ni  nevravel, akurát, ke že sa vlci zhlukli do 

svorky, vyrazili sme u om na ratu. A ke že sa medzi nimi 
ocitla aj taká významná persóna, sú naša rados  i zásluha pred 
Bohom o to vä šie, – povedal Cyprianowicz zdvorilo. 

A jeden z pánov Bukojemských dodal:
– Kože k tomu nerátajúc. 
– Bola to naskutku rytierska robota, – odvetil pán Gedeon, 

– a dobrý skutok, za ktorý, ak Boh dá, sa vám o najrýchlejšie 
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odv a ím. Som zárove  toho názoru, že vlkom prešla chu  na 
udské mäso a že dôjdeme bezpe ne domov.

– To nie je také isté. Vlci sa oskoro nechajú znovu priláka  
a mohli by vám skríži  cestu aj po druhý raz.

– S tým sa nedá ni  robi . My sa im veru nedáme! 
– Robi  sa veru nie o dá, a konkrétne to, že vaše milosti od-

prevadíme až k vám domov. Možno sa nám prihodí, že po ceste 
zachránime ešte niekoho iného.

– Nemohol som od vás žiada  také vo a o, ale ak ste, milos -
páni, takí láskaví, nech je teda tak, lebo aj moje panie sa nebudú 
až tak ve mi bá .

– Ja sa síce nebojím, ale i tak som vám z celej duše v a ná! – 
ozvala sa sle na Sieni ská. 

Pán P gowski vydal rozkaz a pohli sa. No sotva prešli pár de-
siatok krokov, nalomené oje prasklo úplne a ko iar sa zastavil.

Nastalo alšie zdržanie. 
Paholkovia mali síce laná a ihne  sa pustili reparova  poláma-

né asti, ale nemali žiadnu istotu, i sa taká chvatná práca nepokazí 
znovu, len o prejdú zopár honov. 

Nuž sa teda mladý Cyprianowicz trochu zamyslel, potom zno-
vu s al kalpak a riekol:

– Do Jedlinky je to o polovicu bližšie než do Be cz czky. Poc-
tite preto, urodzený pane, náš domov tým, že prenocujete u nás. 
Neviem, o by nás v lese ešte mohlo postretnú  – a i by sa na-
pokon neukázalo, že je nás ešte stále málo proti všetkým tým šel-
mám, ktoré sa celkom ur ite zbehnú na cestu z celého lesa. Ko iar 
už vo ajako odtiahneme – a ím bližší cie , tým to bude ahšie. 
Pravdu povediac, es , ktorú preukážete nášmu domu, bude síce 
vä šia než naše zásluhy, ale ke že je to takmer dura necessitas1, 
nebudeme na to prehnane pyšní.

Pán P gowski na tie slová neodpovedal ihne , pretože v nich 
pocítil vý itku.

Spomenul si, že ke  ho starý Cyprianowicz pred dvomi rokmi 
prišiel pozdravi  v Be cz czke, prijal ho síce zdvorilo, no zárove  aj 
s istou nadutos ou – a odplati  mu návštevu sa už vôbec neunúval, 
a to z dôvodu, že to bol homo novus2, z rodu, ktorý bol š achtický 

1  (lat.) tvrdá nevyhnutnos
2  Nový lovek, tu v zmysle iba nedávno povýšený do š achtického stavu. 
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ešte len v druhom pokolení. Navyše, pôvodom bol Armén, ktorého 
dedo ešte kup il s hodvábnymi látkami v Kamie ci. 

Syn tohto obchodníka s látkami Jakub už slúžil u ve kého Chod-
kiewicza v delostreleckom pluku a tak sa vyznamenal, že v aka 
svojmu protektorovi Stanis awovi Lubomirskému získal š achtický 
titul a panstvo Jedlinku do doživotného užívania. Toto doživotné 
užívanie bolo následne zmenené na záložné právo pre jeho nasle-
dovníka Serafína za pôži ku, ktorú po švédskom útoku poskytol 
pokladni Po skej republiky. 

Mladík, ktorý prišiel s takou ú innou pomocou pocestným 
v pravú chví u, bol práve Serafínovým synom.

Pán P gowski vycítil vý itku o to ahšie, že slová „nebudeme 
na to prehnane pyšní“ mladý Cyprianowicz vyslovil pomerne dos  
hrdo a zámerne ich zdôraznil. 

No práve tento mladícky rytiersky zápal sa starému š achticovi 
zapá il, a ke že popritom mohol ažko odoprie  žiados  svojmu zá-
chrancovi a do Be cz czky bola cesta naozaj aleká a nebezpe ná, 
dlhšie neváhal a prevravel:

– Bez vašej ctenej pomoci by možno teraz už naše kosti obhrý-
zali vlci, tak nech sa vám revanšujem aspo  dobrou vô ou – po me! 

Cyprianowicz prikázal priväzova  ko iar.
Oje bolo zlomené, akoby ho od ali sekerou, a tak povrazy jed-

ným koncom popriväzovali k saniciam a druhým k sedlám – a vyra-
zili rázne vpred ako jedna ve ká veselá skupina, za výkrikov jazdcov 
a spevu pánov Bukojemských.

Do Jedlinky, o bola skôr lesná osada než dedina, to nebolo 
ve mi aleko. Zakrátko sa preto pred pocestnými otvorila široká 
po ana, roz ahlá na pár desiatok honov, i skôr priestranné pole, 
zo štyroch strán uzavreté borovicovými lesmi. A na om zo desa  
budov, ktorých strechy pokryté snehom sa jagali a iskrili vo svite 
mesiaca. 

O kúsok alej, za chatr ami sedliakov, bolo vidie  panské 
domy, ktoré obkolesovali nádvorie, a alej panské sídlo, zna ne ne-
foremné, pretože ho Cyprianowiczovci prerobili z majera, v ktorom 
kedysi bývali krá ovskí lesníci. No zato bolo roz ahlé, ba až príliš 
roz ahlé na takú malú osadu.

Z jeho okien sa rozlievalo jasné svetlo, ktoré dodávalo snehu 
pred lávkou ružovkastý nádych, aj krovinám rastúcim pred domom 
a vahadlu studne, ktoré vy nievalo po pravej strane usadlosti.
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Starý Cyprianowicz zjavne o akával syna a azda aj hostí, ktorí 
mohli prís  spolu s ním z cesty, pretože sotva sa ko iar ocitol pri 
bráne, na gánok vybehlo zopár paholkov s fak ami. Za služobníc-
tvom vyšiel aj samotný hospodár v ku om kožuchu a na hlave kal-
pak z lasice, ktorý s al hne  ako uvidel ko iar. 

– Akýchže milých hostí nám to Pánboh zoslal na našu lesnú 
pustinu? – opýtal sa, ke  zostupoval zo schodov gánku.

Ke  mladý Cyprianowicz pobozkal otcovu ruku, oznámil, 
koho priviezol. Pán P gowski vystúpil z ko a a povedal:

– Už dávno som chcel u ini  to, k omu ma dnes prinútila 
tiese , a o to viac vzdávam v aku tejto nutnosti, ktorá sa tak exqui-
site3 zosúladila s mojou vô ou. 

– u om sa zvyknú prihodi  rozmanité nehody, ale pre m a 
je táto nehoda š astím, takže vás pekne prosím, nech sa len pá i 
do komnát. 

Ke  to pán Serafín povedal, opä  sa uklonil a ponúkol rameno 
pani Winnickej, za ktorou ostatní vstúpili do domu. 

Ihne  ako hostia vstúpili dnu, zaplavil ich ten pocit uspokoje-
nia, aký sa vždy zmocní pocestných, ke  z tmy a mrazu vkro ia 
do teplých a vysvietených komnát. Rovnako v sieni, ako aj v ostat-
ných izbách plápolal v priestranných kachliach ohe  a okrem toho 
služobníctvo za alo tam aj onam zapa ova  žiarivé sviece.

Pán P gowski sa rozhliadal navôkol s istou dávkou údivu, pre-
tože zvy ajné š achtické dvory neoplývali tou zámožnos ou, ktorá 
v dome Cyprianowiczovcov priam bila do o í. 

Pri jase oh a a sviec bolo vo všetkých miestnostiach vidno 
nábytok, aký by sa nenašiel dokonca ani v nejednom zámo ku: vy-
rezávané drevené talianske truhlice a stoli ky, kde-tu hodiny aj be-
nátske sklo, tu svietniky odliate zo znamenitej mosadze, tam zasa 
orientálna zbra  so zasadenými tyrkysmi, zavesená na závesoch 
vyšívaných striebornými ni ami. Na podlahách mäkké krymské 
kelímy a na dvoch roz ahlých stenách dva gobelíny, ktoré by boli 
ozdobou komnaty u každého mocipána.

– To im vynieslo kup enie, – pomyslel si pán P gowski trošku 
nahnevane, – a teraz sa môžu vyvyšova  nad š achtu a naparova  
sa bohatstvom, ktoré si nevydobyli zbra ou na bojovom poli.

3  (lat.) znamenite
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No láskavos  a úprimná pohostinnos  Cyprianowiczovcov sta-
rého š achtica úplne odzbrojili, a ke  o chví u nato za ul štrngot 
príborov vo ved ajšej jedálni, udobril sa už úplne. 

Zatia  hos om podali varené korenené víno, aby sa títo po-
cestní, ktorí prišli z mrazu, trošku zahriali. Rozprúdil sa rozhovor 
o prestátom nebezpe enstve. Pán P gowski ve mi chválil mladé-
ho Cyprianowicza, že namiesto toho, aby vysedával vo vykúrenej 
izbe, ratoval udí na cestách, ni  nedbajúc na krutý mráz, námahu 
a nebezpe enstvo.

– Vskutku, – vravel, – takto za starých ias konali oní slávni 
rytieri, ktorí putovali po svete a chránili udí pred drakmi, bosor-
kami a všakovakými inými beštiami. 

– A ak sa niektorému z nich podarilo vyslobodi  takú pôvabnú 
krá ovnú, – odvetil mladý Cyprianowicz, – tak bol taký š astný 
ako my v tejto chvíli.

– Pravda pravdúca! Veru žiaden nevyslobodil krajšiu než my! 
Ako je Boh nado mnou! Správne vraví! – zvolali nadšene štyria 
bratia Bukojemskí. 

A sle na Sieni ská sa milo usmiala, až sa jej na lícach urobili 
dve rozkošné jamky, a sklopila zraky. 

Pánovi P gowskému sa však ten kompliment zdal trochu pri-
ve mi trúfalý, ke že sle na Sieni ská, hoc aj nemajetná sirota, 
predsa len pochádzala z magnátskeho rodu, a tak obrátil konverzá-
ciu iným smerom a opýtal sa: 

– A už dlho takto jazdíte po cestách, urodzení páni? 
– Odkedy napadla tá zá aha snehu a budeme takto jazdi , až 

pokým nepo avia mrazy, – odvetil mladý Cyprianowicz.
– A hodne vlkov ste už vykántrili?
– Nuž, každému sa ujde po kožušine.
Tu sa zrazu páni Bukojemskí za ali tak burácavo smia , akoby 

to erdžali štyri kone, a ke  sa aspo  trošku upokojili, Ján – najstar-
ší z nich – povedal:

– Jeho veli enstvo krá  bude ma  zo svojich lesníkov rados . 
– Svätá pravda, – odpovedal pán P gowski. – Už som po ul, 

že ste lesníkmi v tunajšom krá ovskom lese. Ale ve  predsa Buko-
jemskí pochádzajú z Ukrajiny, nie?

– Práve z toho rodu sme aj my. 
– Pozrimeže... Dobrý rod je to, títo Je o-Bukojemskí... Dokon-

ca príbuzný so slávnymi rodmi...
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– Aj so svätým Petrom! – zvolal Lukáš Bukojemski.
– ože? – opýtal sa pán P gowski.
A odrazu za al na bratov h adie  prísne a podozrievavo, akoby 

chcel zisti , i si z neho náhodou nedovolili robi  žarty. No na ich 
tvárach bol srde ný výraz a so skalopevným presved ením priky-
vovali, potvrdzujúc takto slová svojho brata. A tak pán P gowski 
nesmierne udivený zopakoval:

– Príbuzní svätého Petra? A to už quo modo?4

– Cez Przegonowských!
– No toto! A tí Przegonowskí? 
– Cez U wiatovcov!
– A U wiatovci zasa cez niekoho, – odvetil starý š achtic už 

s úsmevom, – a tak alej, až po narodenie Pána Ježiša Krista. Nuž 
hej! Dobre je ma  príbuzných v zemskom senáte, o nebeskom už 
ani nehovoriac... O to istejší postup hore... No akýže vietor vás 
privial z Ukrajiny až do nášho Kozienického lesa, lebo, ako sa ku 
mne donieslo, ste tu už zopár rokov...

– Tri. Ukrajinské statky nám rebélia už dávno zrovnala so ze-
mou a potom sa tam zmenili aj hranice. Nechceli sme slúži  ta-
társkym pohanom, a tak sme spo iatku slúžili vo vojsku a potom 
sme si prenajímali pôdu, až nás tu napokon náš pán Malczy ski 
vymenoval za lesníkov. 

– Áno, – povedal starý Cyprianowicz. – Až sa udujem, že sme 
sa v tom lese ocitli tak ne aleko seba, lebo vari nikto nie sme od-
tia to, iba nás sem zaviala neistá hra osudu. Aj váš dedi ný statok, 
milos pán, – tu sa obrátil na P gowského, – ako mi je známe, leží 
na Rusi ne aleko pomorza ského zámku. 

Ke  to pán P gowski po ul, trhlo ním, akoby mu niekto nasy-
pal so  do rany.

– Mal som a mám tam ve kostatok, – povedal, – ale tie kon i-
ny sa mi celkom zhnusili, lebo ma tam stíhali len neš astia, akoby 
som ich pri ahoval ako blesky.

– Božia vô a, – odvetil Cyprianowicz.
– Isteže, je márne sa proti nej búri , ale na takom mieste sa 

zasa dá ažko ži ...
– Ako som sa dopo ul, dlhší as ste slúžili vo vojsku, urodzený 

pane.

4  (lat.) Akým spôsobom?
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– Pokým som neprišiel o ruku. Mstil som krivdy spáchané na 
vlasti i svoje vlastné. A ak mi náš pán Ježiš odpustí po jednom 
hriechu za každú pohanskú hlavu, ktorú mám na konte, tak v sebe 
môžem živi  nádej, že peklo nezakúsim.

– Isteže, isteže! Aj služba u vojska je zásluha, aj utrpenie, to sú 
zásluhy. Najlepšie je necha  smutné myšlienky tak.

– Ja by som ich rád nechal, akurát že ony nechcú necha  m a. 
No dos  už o tom. Ke  som zostal mrzákom a zárove  opatrova-
te om tejto mladej dámy, pres ahoval som sa na staros  do po-
kojnejšieho kraja, kam až tatárske vojenské oddiely nedosiahnu, 
a bývam, ako sám vidíte, urodzený pane, v Be cz czke.

–Správne, aj ja presne tak isto, – riekol starý Cyprianowicz. – 
Hoci je tam teraz pokoj, mladí s túžbou po dobrodružstvách tam 
vyrážajú na cesty, ale predsa len, tie kon iny, v ktorých každý nie-
koho oplakáva, sú hrozné a trúchlivé. 

Pán P gowski si pritisol ruku na elo a ponechal ju tam dlhšiu 
chví u, na o sa smutným hlasom ozval:

– Naozaj, v tých kon inách môže zosta  len sedliak alebo mag-
nát. Sedliak zato, že ke  sa privalí nájazd pohanov, tak sa stiahne 
do lesov a dokáže tam ži  ako divá zver celé mesiace. A magnát 
zasa zato, že má opevnené hrady a vlastné oddiely, ktoré ho brá-
nia... A ani to ešte celkom nesta í! Boli tam ó kiewskí a vymreli, 
boli aj Dani owiczovia, a tiež vymreli. Zo Sobieských zahynul brat 
krá a Jána, ktorý nám dnes s Božou milos ou vládne... A ko kí 

alší! Jeden z Wi niowieckých sa zvíjal na šibenici v Carihra-
de... Koreckého dobyli železnými kyjakmi. Aj Kalinowskí zahy-
nuli a predtým zaplatili krvavú da  Herburtowci aj Jaz owieckí. 
Postupne zahynuli aj nieko kí z rodu Sieni ských, ktorí predtým 
vládli takmer nad celým tamojším krajom... Aký roz ahlý cintorín! 
Ani do rána by som neskon il, keby som ich chcel všetkých vyme-
nova ... A keby som nemal uvádza  len magnátov, ale aj š achtu, 
tak by mi na to nesta il ani celý mesiac.

– Pravda pravdúca! lovek sa až musí udova , ako to, že 
Pánboh tak rozmnožil tú tatársku a tureckú p uha . Ve  ich tam 
to kých pobili, že ke  sedliak na jar orie, tak mu na každom kroku 
pod pluhom zaškrípe pohanská lebka. Dobrý Bože! Ko ko by ich 
tam vykynožil hoci len terajší náš pán krá ! Tej krvi by bola riadna 
rieka a oni sa tam pchajú a pchajú!

Bolo to naozaj tak. 
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Po sko, stravované neporiadkom a svojvô ou, sa nevedelo 
zmôc  na silnú armádu, ktorá by dokázala v jednej ve kej vojne 
raz a navždy skoncova  s turecko-tatárskym vpádom. 

Koniec-koncov, na takúto armádu sa nevedela zmôc  celá Eu-
rópa.

Po ské krá ovstvo však obýval chrabrý ud, ktorý vôbec ne-
podkladal dobrovo ne hrdlo pod nôž východným úto níkom. Prá-
ve naopak, na toto strašné pohrani ie, posiate mohylami a zmo e-
né krvou, iže na Podolie, na Ukrajinu a ervenú Rus, smeroval 
prílev stále nových v n po ských osadníkov, ktorých vábila nielen 
úrodná pôda, ale práve túžba po ustavi nom boji, bitkách a dob-
rodružstvách. 

„Poliaci,“ písal starý kronikár, „idú na Rus kvôli potý kam 
s Tatármi.“5

Takže prichádzali sedliaci z Mazovska, prichádzali aj udatní 
š achtici, pre ktorých bolo „hanbou umiera  oby ajnou smr ou 
v posteli“, a napokon sa na tie ervené zeme rojili mocní magnáti, 
ktorí, neprestávajúc v odboji vo vlasti, išli neraz až hen na Krym 
alebo na Valašsko, aby tam h adali moc, ví azstvá, smr , spásu 
a slávu. 

Ba dokonca sa hovorilo, že Poliaci nechcú jednu ve kú vojnu, 
len aby mohli vojnu neustále prežíva . No hoci to nebola pravda, 
predsa len tomuto hrdému plemenu bola vítaná neustála vojnová 
kucapaca – a úto ník ob as veru krvavo platil za svoju trúfalos . 

Ani dobrudzké zeme, ani bia ogrodzké a predovšetkým ani 
jalové krymské húštiny nemohli svojich divokých obyvate ov uži-
vi , a tak ich hnal hlad do úrodných pohrani ných oblastí, kde ich 
akala bohatá koris , no rovnako asto aj smr . 

Žiara požiarov tam osvet ovala pogromy, aké dejiny dopo-
sia  nepoznali. Osamotené oddiely vedeli na kopytách a šabliach 
roznies  na prach desa násobne po etnejšie tatárske vojenské roty. 
Úto níkov zachra ovala iba neoby ajná rýchlos , s akou sa doká-
zali obráti  elom vzad, pretože pre úplne každý tatársky oddiel, 
ak ho dostihli vojská po skej armády, to znamenalo nemilosrdnú 
porážku a záhubu. 

Bývali aj také výpravy, predovšetkým tie menšie, z ktorých 
sa na Krym nevrátil nikto. Turkom a Tatárom mená Pretwicu 

5  Marcin Kromer Po ská kronika
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a Chmieleckého svojho asu nahá ali hrôzu. Spomedzi nižších 
rytierov sa do ich pamäti krvavo zapísali Wo odyjowski, Pe ka 
a Ruszczyc starší, ktorí už pekných pár rokov spo ívali v hrobe, 
oven ení slávou. No dokonca ani spomedzi týchto ve kých bo-
jovníkov žiaden nevycedil to ko krvi z vyznáva ov Islamu, ko ko 
vtedajší krá  Ján III. Sobieski. 

Na Podhájciach, Ka uszi, Chocimi a vo vove dodnes ležali 
nepochované hromady pohanských kostí, ktorými sa roz ahlé po-
lia beleli ako od snehu.

Až napokon na všetky pohanské hordy do ahla hrôza.
Vtedy si pohrani né oblasti vydýchli, a ke  si aj nenásytná 

turecká moc za ala radšej h ada  ahšiu koris  pre svoje výboje, 
vydýchlo si i celé strýznené Po sko. 

Zostali len bolestné spomienky.
aleko od terajšieho sídla Cyprianowiczovcov, v susedstve 

pomorského zámku, stál na kopci vysoký kríž s dvoma kopijami, 
ktorý pred dvadsiatimi rokmi vztý il pán P gowski na mieste svoj-
ho vypáleného panského sídla – a tak vždy, ke  pomyslel na ten 
kríž a na všetkých jeho srdcu drahých udí, ktorých tam stratil, ešte 
dnes mu jeho staré srdce kvílilo od bô u. 

Ke že to však bol lovek tvrdý sám k sebe i vo i iným a že sa 
pred cudzími hanbil prelieva  slzy a neznášal lacnú útos , nechcel 
dlhšie hovori  o svojom neš astí; za al sa preto hospodára vypyto-
va , ako sa mu žije na lesnom dedi nom sídle.

Ten odvetil:
– Nuž, ticho je ticho! Ke  bor nešumí a vlci nezavýjajú, takmer 

po uješ pada  sneh. Je tu pokoj, ohe  v kozube a na ve er džbánik 
vareného vína – o si už na staré kolená viacej pria ?

– Zaiste. Ale o syn?
– Mladý vták skôr i neskôr vyletí z hniezda. A už aj stromy si 

tu šepkajú o ve kej vojne s pohanmi!
– Na tú vojnu veru vyletia i sivé sokoly. A poletel by som s os-

tatnými aj ja, keby nebolo tohto tu...
A Cyprianowicz mu nalial vína:
– Na úspech kres anských zbraní! 
– Nech Boh dá! Až do dna!
Mladý Cyprianowicz zatia  astoval z džbánku, z ktorého 

sa rovnako parilo, sle nu Sieni skú a štyroch bratov Bukojem-
ských. Panie sa perami sotva dotkli okraja pohára, zatia  o páni 
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Bukojemskí sa nedali dva razy prosi , následkom oho sa im svet 
zdal by  oraz veselší a sle na Sieni ská oraz krajšia. A tak, 
ke že nemohli nájs  vhodné slová, ktorými by vyjadrili svoj ob-
div, za ali na u užasnuto h adie , funie  a drga  sa navzájom 
lak ami. 

Nakoniec najstarší z nich, Ján, prehovoril:
– Veru, niet sa o divi  vlkom, že chceli okoštova  vaše kos-

ti ky a mäsko, ve actená sle na, lebo dokonca aj divoká šelma vie, 
o je vyberaná lahôdka! 

A tu ostatní traja – Matúš, Marek a Lukáš – sa hne  plieskali 
dla ami po stehnách:

– Vystihol to! Tra  l do ierneho!
– Lahôdka! Veru tak!
– Marcipán!
Ke  to sle na Sieni ská po ula, zopäla ruky, a predstierajúc 

zdesenie povedala mladému Cyprianowiczovi:
– Ratujte ma, urodzený pane, lebo vidím, že títo milos páni 

ma pred vlkmi zachránili len preto, aby ma sami zjedli.
– Urodzená sle na, – veselo odvetil Cyprianowicz, – pán Ján 

Bukojemski vravel iba, že vlkom sa niet o udova . A ja len do-
dám, niet sa o udova  pánom Bukojemským. 

– Tak to už azda za nem len odrieka : „Do rúk Pánových vkla-
dám...“

– Len si nerob žarty zo svätých vecí! – zvolala pani Winnická.
– Ajaj! Títo gavalieri sú pripravení zjes  spolu so mnou aj dra-

hú tetušku. Nie je tak? 
No táto otázka zostala istú chví u bez odpovede. Isteže, z tvárí 

pánov Bukojemských sa dalo ahko vy íta , že na to majú už pod-
statne menšiu chu . No predsa len Lukáš, ktorý bol bystrejší než 
jeho bratia, riekol:

– Nech povie Ján; on je najstarší brat.
Ján trošku upadol do rozpakov a odvetil:
– Ktože ho tam vie, o ho postretne zajtra!
– To je rozumná poznámka, – prehodil Cyprianowicz, – ale 

oho sa týkala?
– A to už pre o?
– Pre ni : iba sa pýtam, pre o spomínaš zajtrajšok?
– A to vari nevieš, že náklonnos  je horšia než vlk, lebo vlka 

možno zabi , ale náklonnos  nie?
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