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Několik předběžných slow o kolištině 
od priMitdalele. 

Kolixtinou, po malorusku wlastně JcoliSčiznou 
aneb kulijewšóiztiou jmenowalo se poslední po-
wstání Ukrajincůw roku 1768, z jehožto příbehůw 
některé ivýstupy w následující powésti blíže jsou 
wyličeny. Jméno to powslalo ze slowa kluti, ko-
Iiti, malorus. koloty, t. j . píchati, zabíjeti. Krátký 
historický přehled toho powstáni jest podlé Sew. 
Goščiňskeho as tento: 

Bylo to w prwních letech pánowáni polského 
krále Stanislawa Augusta. Swéwole welmožné 
šlechty, ouskoky čartoryjských i mocný wplyw ci
zích dworů přičiňowaly se ke wšeobecným nepo
řádkům w polských zemích. Hrstka dobře smý
šlejících šlechticů, jimžto neschopnost krále ajístá 
pod nim záhuba země blíže šla k srdci, sjednotila 
se k dosažení dobrých záměrů w tak nazwané 
lionfederacii Burské. Takowéto procitnutí Poláků 
wzbudilo ale řewniwost nepřizniwé jim politiky; 
tedy se použilo wšecli prostředkůw k potlačeni 
uowe powstalého spolčeni. Nenáwist maloruského 
lidu k polským pánům jej utlačujícím, společné ná
boženské wyznáni se sousední Moskwou posloužily 
tu rázně k zastrašení a snad k wypleněni pol
ské šlechty aspoň w krajinách ruských, kde byla 
nejwětší konfederatůvv síla. 

W polowici roku 1768 přeprawil se přes Dnépr 
1* 
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do západní polské Ukrajiny w okolí Čchryna ne
známý zaporožský kozák, jménem Želtznak, s 
nfikolika desíti soudruhy, i hned následkem 
porozuměni se ruskými popy sprostým lidem 
odbyl se obřad poswěceni nožůw monastýre (klá
šteře) sw. Motry, ležícím o samotě mezi horami 
i lesy nad Tasminem w powěfě Čehrynském dwě 
mile od městečka Alexandrawiy k půlnoci. Ne
daleko od tohoto kláštera leži wes Metiivedowha, 
kde měl jarmark držán býti; bylo to na den sw. 
Makkaweja (Machabeusa). Množstwí zde se sbě
hlého tidu srotilo se hned na prwní wyzwání. 
Ruský pop přečetl u prostřed rynku na woze 
stoje, jak se mluwí, wymyšlený úkaz (dekret) ci-
sařowny Kateřiny, který ukrajinským sedlákům 
mnoho dobrého slibuje rozkazowal wyčistiti pše
nici od koukole, to jest, wyhladiti šlechtu, katol. 
kněze a Židy. Tentýž pop předstawil pak Želi-
zňáka jako odcisařowiiyjmenowanéhoft/HŠeře Smi-
lanshého i dáwal požehnání k počátku wražděni. 
W okamžení se wšecko nožůw a bodákůw chopilo, 
a celá Ukrajina jakoby tyla na heslo jen cekala, 
změnila se w krátce w dějiště neslýchaných wražd. 
Polské" wojsko w tehdejším stawu a položení swém 
nemohlo powšechnému srocení učiniti přítrž; vy
stoupení i zjewení se několika wyslancůw Želizňá-
kowých na nejwzdálenějšich místech Ukrajiny wšu-
de dokola rozněcowalo zmáhající se oheň; celé 
wesnice šly na jejich wyzwání. Polští statkáři osa-
motnělým usilowánitn íaké jim odolati nemohli; 
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wšecko se utíkalo buď za hranice Ukrajiny, bud 
do Humaně, a Želiziíák s okřikem: O tah Lase, 
po Sluč naSe11)! postupowal wolnč k západu, i 
bez překážek doslal se před Humafi. 

Jíumaíi, nynější powětowé město w g-ubonni 
Kyjowské, bylo tehifáž proti neewičenému wojsku 
dosti pewné. Moc jeho skládala se z nemnoha 
wojákihv polských, několik desetin Prušakůw, kteří 
tam byli konĎ kupowat přišli, i několik set záme
ckých kozákůw Potočitého pod atamanem Hontou • 
mohou se připočísti četné Školy sjednocených Ba-
silianůw i množstwi okolní šlechty, která se byla! 
utekla w toto branné město. Takowou brannou 
mocí bylo by se město zajisté udrželo, kdyby se 
nebyla jiná okoličnost w to zapletla. Felix Poto
čitý, majitel Humaně, napsal Hontowi list, že mu 
dwě wesnice dá, jestli mu kozáky w posiušenshví 
udrží a Humafi obrání. Ten list šel skrze ruce 
jistého Mladanowiče, správce statkůw Poto-
ckého, který ho otewřel, přečetl, a sweden pří
ležitostí, získati téchlo dwou wsí pro sebe, před 
Hontou pánůw slib zamlčel, a obranu sám na sebe 
wzal. Zatím se Želiíňák zbližit. Wšeobecný strach 
ještĚ wice rozmnožowán. ustawičnými nowinami o 
iiejtítčjĚích ukrutnostech, zaclnválil také i ty, co 

'} 0 tak Lechu (Poláku), až po Sluč naše (t. j . pano
vaní). SluS řeka na Wolyni, ježto podlé liusinfiw prý 
stanowí západní meze jednoho udĚlného starého knliefatwí 
ruského. 
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byli zamítnuti w branné Hamáni- Honta se odho
dlal jednati s Želizňákem, i wyjiždi proti němu na 
tří míle áo mčstyse Sokolowky; zámecké kozáky 
rozestawil zatím na poli pro bezpečnost města. 
Nejistota zamknutých w Humani wšak netrwala 
dlouho. Kozáci Želizňákowi anebo jak jich zowoti, 
hajdamáci postupují k městu od strany lesíka Hre-
kow zwaného, i položí se táborem. Honta byl 
s nimi, a tuž i celý jeho zástup; jenž se byl před 
městem rozložil, přechází ku straně hajdamákuw. 
Nyní poznal MladanowiC celou nepředloženost swé-
ho činu i nesnadnost obrany; láká Hontu připo-
wěstmi Potockého nazpět: „Již pozdě!'1 odpowé-
děl Honta. Obsadili ale přece náspy, i obrátili na 
nepřítele nabitá děla; wšickni w zoufalslwí do po
sledního se brániti chtějí. Uplynou dwa dni na ne
smělých liarcech se strany hajdamákflw; botowá 
děla drží je we wzdálenosti; odhodlají se ledy ke 
lsti. Honta zkazuje Mladanowičowi, aby mu dowo-
lil do města přijíti, že se s ním tam smluwi; ač-
koliw jiní tomu odporowali, Mladanowič swoluje. 
Honta přichází pod brány, ale s Četnějším průwo-
dem než bylo umluweno; dělostrclec chtěl wypá-
liti, ale Mladanowič přikryl swým šatem pánwici 
děla, Honta wjíždí a jeho towaryši wrhnou se 
w okamžení na brány a blízká děla, opanují je, i 
ulehčují tak Želizňákowi outok na město. Mladano-
wič padl co prwní oběť swébo nemotorného hlup-
stwí rukou Hontowou, který, jak sám při tom po-
wídal, tuto přísluhu proto mu činil, že byl kmo-
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trém jeho dětí. Mladanowičowa smrt byla he
slem k prolíwání krwe. Neočekáwaný tento pří
pad způsobil taltowé leknutí, že wšecko skoro 
na útěk jen myslelo. Hrstka těch, co se brániti 
chtěli, neušla smutné smrti. Bránili se přece. Mno
ho jich se schowalo do kostela Basilianůw. Ko-
záci ho brzo dobyli. Rektor kláštera, kněz Koste
čky měl práwě mši, i udělowal lidu požehnání, 
když ho wýstřel z ručnice s kruchty u oltáře u-
smrti!. Neměli ohledu na poswátnost místa: ni
koho nešetřili. Wraždy naplnily w krátce celé 
město. Tři dni trwalo wražděni, okolo 16 tisíc 
osob prý ztratilo žiwot rozmanitými způsoby • 
dnes ještě ukazuji pod Basilianským klášterem mí
sto se studní, kde do tisíce Žákůw whozeno a 
kameny zadušeno bylo. Po třech dnech byla pro
stora města naplněna we dne rotami po loupeži 
ještě slídících wražedinikůw, a w noci ozýwalo se 
wytím psů a wlků. Tábor kozákůw zůstal wždy 
za městem; w něm již Honta poroučel, byw za 
knížete Humanského wywolán; Želizňák hnul se 
ale s částkou powslalcůw dále, a přeprawil se 
přes Boh. 

Zatím se bližil w tylo strany wojwoda Stemp-
howsfti, jenž byl za regimentáře, t . j . wňdce usta-
nowen, s neobmezenou moci, užíwati wšech pro
středků k udušeni šířícího se nebezpečenstwí. 
S polským wojskem porozuměli se nyni i Moskale 
na záhubu hajdamákůw i na bídné ukončení jejich 
úlohy. Moskewský plukownik postupowal o sobě, 
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i stawě se, jakoby hajdamáky podporowati chtěl, po
ložil se táborem práwě wedlé nich, i poslal Hontowi 
jakoby na znamení dobrého přátelstwi zlatý řetěz, 
jenž měl znamenati pro něho připrawená pouta, při 
čem ho i na wečeři pozwal. Nezapomnělo se i na 
jeho nižší důstojníky. Wečeře byla dlouhá, ná
pojů hojnost; druhého dne spatřili se hajdamáci 
pouty okowarvými u prostřed Polákůw a Moskalůw. 
W králce nastoupilo wyměřowání trestu. Tent byl 
jako doplněk ukrutnosti, jež hajdamáci na Polácích 
zpáchali. Nešťastnici byli rozwezeni na rozličná 
místa, i pomordowáni rozmanitě wymyslenými způ
soby: Hontu odprawili w Humani. Powěst prawí, 
že wSecka muka wystál s nadobyčejnou zmužilo
stí. Trhali z něho za žiwa řemeny, kůži přes 
hlawu mu stáhli, člwrtili ho, a on celý čas dýmku 
pálil i z knížky čítal, až mu uCali hlawu. Želiziiaka 
umučili na Pubereži*)we wsiSerbáchzaTulčínem. 
Také zawezli část hajdamákůw na poprawiště do 
Lwowa tehdáž ještě polského. 

•) Poberežím nazýwaj! se krajiny nad Daěstrem, 
od Haliffe až k jeho ústí. 



Když jsem se p. 182... na Ukrajinu wrá-
til, wedl jsem welmi osamělé žiwobyti. Ještě 
co dítě s ní se rozloučiw, nemohl jsem wní, 
ačkoliw w rodní swé krajině, nalézti nějakých 
býwalýeh přátel, a od hledání i zawírání nowého 
přatelstwi zdržowala mne jakási nepřemožitelná 
pohodlnost, ano skoro bych řekl, jakási nechuf. 
Sídlo moje bylo přitom wnejodlehlejším koutě 
Ukrajiny. W odloučeném, samotniekém žiwobyti 
takowém plynul mne den za dnem bez proměny 
a jednotwárně, a pomalu se stáwala mysl má 
tím zasmušilejší, čím prázdnější bylo ničím ne
zajaté srdce. 

Byw ještě na studiíchwe Waršawě, s nad
šením jsem čítáwal básně našeho Záleského, 
w kterých se žiwot Ukrajiny tak stkwčlými 
barwami líčí, že tento poetický odblesk ce
lou tu zemi w jakési fantastické roucho taj
ných wděků zahalowal. A když jsem se tam 
konečně wrátil, wšude mne wítala holá próza. 
Nadarmo jsem bloudil po polích, nadarmo ob
cházel jsem wšecky mohyly; pole mlčely, — 
o mohylách neslyšel jsem bud žádné, buď, co 

)( 
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ještě" horši bylo, nějaké welmi prosaické po
dáni; lid, na nejžtojseni mermomocí se díwati 
chtěl jako na towaryše slawných kozáčkách 
wůdco Rožyríského i Climělnického, nesrowná-
wal se s tím, co jsem si o něm předstawowaí. 
Darmo jsem sobě předstawowal, že se na
cházím w diwokém, wálečném. hnízdě a sídle 
Kozákůw, darmo jsem mysl rozplameniti se 
snažil připomínkami, že jsem polowičním sou
časníkem Homerických scén, které se tu snad 
nejpozději w Ewropě jewily.—Psal jsem werše, 
a ty byly plny neprawdy, a proto také chladné 
a mdlé. Slowem, za několik neděl mimo wěe-
libé usilowání opříti se hořkému odčarowání, 
nemohl jsem sám před sebou utajiti, že mám 
dosti, až po krk dosti té Ukrajiny. 

Ku konci léta přišlo mně odjetí na deset i 
několik mil z domowa. Záležitost nebyla tak 
důležitá, ale rád jsem se chopil příležitosti, 
hnouti se z místa. Na druhý den po mém wý-
jezdu jel jsem malým městečkem Spole na
zvaným. Bylo 5 hodin odpoledne, tedy ještě 
příliš časně, abych tu nocowal. Myslel jsem 
ještě as dwě míle ujeti, a práwě tak daleko 
bylo do prwní wísky, kde se pohodlnější noc
leh najiti mohl. — W okolí tom jsou wesnice 
welké ale není jich mnoho. — Powídali mně, 
že na mé cestě as o půldruhé míle bude wes, 
ale wté nebylo zajízdné krčiny: tedy až do 
druhé odtamtud již nedaleké a tomu samému 
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pánu přináležející měli jsme doraziti. Kdo 
pánem těch wsí byl, nic jsem newěděl. 

Sotwa půl mile ujew, pozorowal jsem, že 
se na západě mračna stahují. Powětří začalo 
býti dušné. Na kraji obzoru widěti bylo dlouhá 
pásma oblaků roztahujících se nad rowněž ta-
kowými pásmy lesůw, neboiw Ukrajině, ačko
li w obecně se myslí, že jest bezlesá, jsau 
husté lesy. Wšude, kam zrak práwě po polích 
dosahuje, opirá se wždy o doubrawy nyní na 
Wellcych těch rowinách porůznu roztroušené, 
ježto ale zřejmě ukazují, že někdy w jedno 
pásmo spojeny byly, a u prostřed toho swěta 
holých a rowných poli a soumračných roz-
sedlin a roklin zwláštní uzawřené lesnaté okolí 
působily. Se zwědawostí i bezpečností nezku
šeného cestowníka utkwěl jsem zrak na maleb
nou tu wyhlídku, která mně začala stálou je-
dnotwárnost stepí zpříjemňowati. Dlouhé, ouz-
ké, uepohybliwé pásmo oblaku začalo se po
malu daleko široko roztahowati. Za nim roz~ 
wijely se na pohled oddělená klubka oblakuw 
i chmur, jedna za druhou se walíc w diwných, 
obrowských twarech jako wlny powětrného 
moře. Zapadající slunce proráželo jimi ja
snými, paprskowými trojúhelníky, pokud te
mnější mračna se neprodraly a jeho paprskům 
průlom nezahradiíy. Na stepi temně šuměly 
íráwy, ačkoliw se zdálo, jakoby nejmenšího 
dmuchu wětru nebylo. Wšecko předpowídalo 
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bouří: ano w krátce začalo i blýskati, zpočá
tku nečasto, později rychleji po sobě a silné. 
Jenom hřímání ke mne nedocházelo, dáwajic 
znáti, že bouřka daleko ještě byla odemne. 
W hluboké slawné tichosti se oblaky rozpla-
meňowaly i hasly jako čarodějské widěnf. 

Moji lidé předwídajice lijawec začali ujíž
děti spěšně, ale bylo widěti, že se lijawec 
rychleji blíží k nám, než my jemu naproti spě
šíme, w naději dosáhnutí bezpečného přístřeší. 
Slunce již dáwno zmizelo; západ jeho ozná
mil se nám ale shasnutfm posledního lesku, jímž 
se leckdes ještě oblaka zlatily neb čerwenaly. 
W té chwili blížili jsme se práwě k prwní 
wísce. Naše úzká cesta, ježto se potud winula 
po rowné stepi, začala se náhle spouštěti: spa
třili jsme se nad hlubokou a strmou roklinou. 
Obzor nebeský, ač pochmurný, rozšířil se, a 
na samém spodu daleko na mnohé strany roz-
wětwené rokliny uzřeli jsme osadu. Wečerní 
kouř wycházejíci z wesnickýeh kominůw těž
kým wzduchem blížícího se příwalu dolů tla
čený, ležel na celé wsi jako Čaloun, i ozna-
čowal, jak daleko se wes u prostřed temných 
roklin rozkládá. We hloubi prostíraly rybník 
i reka swá' zrcadla barwy olowěné čili pope-
lawé, w kterých se dosti zřetelně odrážel prolil 
wisky. Dwa temní pahorkowé čněli nad řekou: 
na jednom stála cirkew (řecko-ruský kostel), 
na druhém nižším ale stromowím lépe zastí-
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něném musely se nacházeli stawení dworská 
(panské sídlo), nebol wysíupowaly ze zelena 
temné střechy a bělawé chodby a komíny. 
Před námi dole černala se ouzká hráze, wyhlí-
žejici se zhora jako ouzká láwka položená 
mezi wodami rybníka a spuštěným stawidlem 
splýwajíci řeky. Nedawše sobě času zawěsiti 
hamowačku na kolo, spustili jsme se s dosti 
příkré hory. Hráze, ačkoliw ne tak ouzká, jak 
z daleka se zdála, nebyla nic méně široká, i 
u prostřed přibýwající temnosti bylo nám ne 
bez nebezpečenslwí jeti as tři sta sáhů daleko 
mezi šplouchajicími wlnami s jedné a roklina-
tým břehem s druhé strany. 

Prwní hřímáni dalo se nám slyšeti na pólo-
wici hory. Odtud opakowalo se již často, na
lézajíc tisícerou ozwěmi w rozwětwenýcb ro
klinách. Sotwa jsme hráz minuli, lil se již dešt. 
Wtom samém okamžení jel okolo nás cwálem 
člowěk na koni, a zwolal: „Jeďte pane za 
mnou, w,té w si není zajízdné krčmy — musíte 
jechati do dwora \a Neměl jsem času ani chuti, 
abych se zeptal, kdo lak ke mně mluwi; ano 
nebylo toho ani potřebí, neboť moji lidé posle
chli beze mne jezdce, i hnali prudce za jeho 
stopou. Blýskání posloužilo nám. že jsme jej 
neztratili z oči. I mimo časté a dlouhé blesky 
mohl jsem pozorowati, že zakroutiwěe se po 
"WSi obracujeme k oné stromowé houštině 
nad wodou. Most, přes nějž jsme jeli, pro-
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Mazowal, že jsme byli na skutečném ostro-
\vě. Již se wyskytla pěkná zděná brána, u 
prostřed tak slotné noci hostinsky otewřená. 
Když jsem přijel do dworu, wěecko bylo wi-
děli jako za nejjasnějšího dne. Bouřka se 
přiwalila w tu dobu nad naše hlawy, i blý
skání nebylo konce. Z tisícera bleskůw slil 
se jediný, neustáwajíci oheň, i blýstěl osle-
pujicím swěllem, hřímání se rozléhalo jako 
nadržující hluboké zwuky warhan; — i my i 
náš průwodce zwolnili jsme kroky, aby se 
nezwětšil proud wětru; hrom bil po obou 
stranách; nejenom wšecky topole, co dwůr 
ohražovvaly, na kterém jsme byli, ale skoro 
každé zrnko říčného písku, jímž zaokrou
hleny zájezd wysypán byl, mohl jsem poho
dlně spočítali; předemnou widěti bylo celé 
průčelí pěkného wenkowského sídla i přední 
štíty wedlejších slawení. Když jsem wjížděl 
pod sloupy kryté předsíně, zdálo se, jakobych 
při nejskwostnějším oswětíem do nějakého 
zacarovvaného zámku jel. 

Muselo býti jasno wenku, neboť když 
jsem za swým průwodčítn (který také pod 
sloupením teprw s koně sleal) do dobře o-
swicené sině wstoupil, do které ale zamknu
té okenice blesku proniknouti nedaly, zdálo 
se mně téměř temno. Můj průwodčí shodil 
deštěm promoklý plášť, i spatřil jsem před 
sebou pořádně ošaceného muže prostředních 
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let i se statečnou twáří. — „Jsem hospodář 
toho domu," powěděl ke mně, „jako nedba
lý dědic *) , že jsem posud pořádnou hospo
du we swé dědině nepostawil, mám powinnost 
přijímati pocestného, kterého na swém gruntě 
doba této dnešní podobná potká. Dowolte 
tedy, pane, abych zde swé powinnosti z ohledu 
na wás dostáti mohl.* 

To mluwě uwedl mne do dweří sloužícím 
otewřených; prošli jsme sál i ještě dwa po
koje, každý jednou lampou skromně oswi-
cené, až jsme se octli na prahu besedního 
pokoje hojněji oswětleného, kde celá domácí 
rodina zdála se býti shromážděna okolo čá-
jowého stolku. 

„Ach muži! ach otče!ft zawolalo najednou 
několik hlasů, když můj pr&wodčí wcházel, „Jak 
můžeš nás tak dlouho w tafcowém strachu 
nechati? Od půl hodiny wšickni jsme we 
smrtelné ouzkosti. W takowý nečas, w tako-
wó hromobití, wtmawou noc!" — „Přece se 
mně nic zlého nestalo," odpowědél můj ho
spodář, „ale abyste mně déle nedělali před-
hůzky, powažte tedy, že nepřicházím sám. 
Ačkoliw se wám zdá, že by w noci trochu 
bouřliwé každý doma seděti měl, widíte, na
šel jsem spoludruha, jenž také o takowé době 
hýwá na poli, a co horši na cestě. Lépe 

*} Zde tolik co majitel statku neb panstwí. 
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tedy, abysle při něm zatím mne zastoupili, 
než ostatek promoklého oděwii se sebe sho
dím. Dowolte, pane, abych se zeptal, koho 
mám předstawiti swé ženě a dcerkám?" řekl 
obraceje se ke mně. — „Jsem Edward T...., 
ohywatel*) % blízkého powétu (kraje)!" — 
pSnad ne syn plukownika T....?a —„Ano." 
— „A to tedy jste, pane, w domu starého 
známého, smím powědíti, přítele swélio otce. 
Jsem Žufyríský, snad jste, pane, slyšel někdy 
od něho to jméno. Milá ženo, odporučuji 
tobě pana T....; za thwíli se wrátím." To do-
powědew wyšel z pokoje. 

Widěl jsem se wkole několika dám. Paní 
Žuíyriská byla osoba středního wěku, milé 
twáři, zajímawé postawy. Dwě dcerky stály 
u ní, zůstawše w lé samé poslawě, jako 
když wyběhly uwítat otce. Obé zdaly 
se býti rowného wěku, šestnácte neb sedm
nácte let, jednoho byly zrůstu, rowněž obd 
blondýnky, ohě stejných modrých očí, ale 
jedna z nich zaruměnila se až po oční běl
mo (jak Francouzi mluwí), když spatřila ne
známého mužského, který tak nenadále se 
zjewil w jich rodinném kole, a ten mimo-
wolný dojem od té chwíle newyhladilelný 
rozdil pro mně ustanowil mezi dwěma se-

*) Zde tolik co usedlý šlechtic s welsiin hospo-
díírslwim jako na Buši poměšcík. 



Í7 

strama. W pozadí pokoje stáli dwa již nemladí 
mužští, kteří tu museli již jako za domowni-
ky platiti, to ukazowal způsob, jak je hospo
dář wita), když se mnou přišel. -

Paní Žufyiíská s tou zajímawou prostotou 
i nenucenou zdwořilostf, jaká býwá ^vlastností 
milé hospodyně, hned po odchodu manžela 
obrátila se ke mně: „Po celodenní cestě a 
W takowý čas ještě šálek ěáje wám zajisté 
nebude nepříjemný; tedy prosím." To mlu-
wíc ukázala mně misto při stolku nakrylém 
náčiním k pití čaje, mezi nímž pod stříbr
ným sanioj^axejn již hořel modrawý plamen 
-winného lihu. Celá společnost shromáždila 
se také okolo stolku. Zwědawým okem ci
zince ohlížel jsem se po pokoji, kde jsme 
se nalézali, i spatřil jsem nábytek i wšeliltá 
jiná nářadí rowněž jednoduchosti jakož i do
brým wkusem se wyznačující. Pokryti seda
del i lehátek jakož i jiného nábytku bylo 
blankytné a bílé; na bílých stěnách rozwě-
šeny byly w mahagowých rámcích rytiny, 
nečelné ale wybrané i co do předmětu před-
staweného i co do wywedení. Nad kanapem, 
při němž (sme byli shromážděni, spatřil jsem 
známý obraz Verneta, předslawujíci smrt kní
žete Poňatowského u Lipska. Naproti němu 
druhý obraz toho samého mistra, wyohrazu-
jicí wydobyti ouwozu Samo-Sierra we Špa-
nělích od Poíákůw. Na zwláštním pokoutním 
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miste pokoje byly dwě rytiny wětěího roz
měru zawéšeny: na jedné bylo wy obraženo 
moře: měsíc za oblaky zasmušile switil na 
wody oceánu do samého dna rozbouřené; na 
skále na břehu stál élowěk zamyšleny, slo
žitý, s rukama přes kříž, s kloboukem s pře
hnutou střechou na dwě strany, w zapnutém 
kabátě ; hleděl do smutné okolní krajiny. Zá
stup podřízených lidi ukazowal se w pozadí 
w dáfce. Ta figura, ta postawa mohla jen 
jedinému člowěku we swětě i w dějepisu 
náležeti; nepolřebno mně bylo podpisu čísti. 
Druhý obraz předstawowal tu samu wyhiid-
ku, ale co možná ještě smutnější. Okolí bylo 
dále w hloubi kraje porozšiřeno, pustější-
Prostý hrob byl w popředí wyhlídky, něko
lik wrb wěšelo nad nim smutně swé wětwe. 
Dále ukazowaío se jako na onom obraze 
moře a nebe. Mezi wětvvemi wrb kreslilo 
se to (ale snad to bylo mámení optické) ja
koby stín zamyšlené postawy. Pod oběma 
obrazy wisel třetí, malá podobizna dítěte w 
dlouhých jasných wlasech, opásaného modrou 
opáskou. I to bylo lehko uhodnouti. Žiwot 
toho dítěte, ježto jen wěku slabého mlá
dence dosáhlo, byl od časů Konradina Hohen-
stauťského nejpatetičnčjším dramatem w nowé 
Ewropě. Ostatní rytiny pokoj ten ozdobující 
zdály se wýhradně jen Vemelowi náležeti. 
Pozorowal jsem: Smrt trubače; rolník wy-
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kopujicí ze země kříž čestné legie a jiné 
mně již dobře powědomé. Nad krbem byla 
anglická rytina malowaná, predstawujicí wy-
swobození Kosciuškowo z wězení císařem 
Pawlem, a pod ní sprostý kamenotisk, jejž 
by ale Košciuškůw slin jistě s pohrdáním ne-
oďdálil od sebe; na náhrobku obloženém tro
fejemi zbraně byla napsaná slowa: Pamieó 
Walecmym (PaméE wálečným), a as do 30 

jmen u wěncích skwělo se wůkol něho. Pro-
wodíw sotwa oči swé po stěnách toho po
koje, přeswědčil jsem se, že tu bydlí lidé 
cit i něžnou mysl mající. 

„Jak dáwno wrátil jste se, pane, z War-
šawy?" zeptala se mně paní Žufyríská. 

„Blízko již tří měsíců," odpowěděl jsem. 
„A to jste měl již, pane, času, ohlédnouti 

se po našem okolí. Jakže se -wám libí?" 
„Nesmím se wyjádřiti wšeobecně: ale 

nesoudě z jiného toliko dojmu, jejžto tyto 
tři měsíce mého zdržowání se na Ukrajině 
na mne učinily, wyznáwám, že jsem sobě 
posud nepředstawowal nic prázdnějšího wšeho 
žiwota a zajímavosti." 

„Proč to?" zeptala se paní Žuíyňská 
s lehkým úsměchcm. ,,Anebo nás, pane, snad 
powažujete, jak se to mnohým osobám, jme-
nowilě našim sousedním Wolyňanům zalíbilo, 
za Dantowo Perdita gente^ za lid osedlý již 
na pekelné straně Styxu? . . . Ačkoliw jsme 
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posud neměly příjemnost, wás znali, ale to, 
co jsme o wás slyšeli, swědčilo nám prá-
wě, že jste nemohl býti oučastníkera tak 
sprosté i nesprawedliwé předpojatosti." 

„Nikoli, nikdy jsem předpojatým myšlén
kám sluchu nedal," řekl jsem. „Místo co bych 
byl powažowal Dněpr i Ros jako wody Sty— 
xowy, raději jsem je měl za meze krajiny 
plné poswátnosíi a spomínek, jako" wchod do 
té básnické Ukrajiny, wlasti wojen i písní, 
o nichž jsem w barwách co nejskwělejších 
snil již we wzdálenosti." 

„Toho jest příčina w tom, že jste se 
pane sám zawedl," powěděl pan Žuíyiísky, 
jenž zatím se byl wrátil a při stolku usa
dil. „Skutečnost musela se newyhnutelně 
zdáti mdlou i bezbarewnou před obrazem 
w žíwé obraznosti stwořeným; a předce z 
ohledu básnickosti a dějinné zajímavosti naše 
okolí neustupuje kterékoliw jiné krajině." 

„Pohříchu!* řekl jsem, „kde hledati 
té básnickosti i té dějinné zajfmawosti?..-
Jestli ony někdy w těch místech byly, nyní 
dokonce setřeny jsou powodní prosy awše-
dnosti." 

Pan Žníyiíský se usmál. ->- Máte pane 
w jistém ohledu prawdu. Jisto, že Ukrajina 
není podobna k některému z těch krajů anebo 
okolí, kteréž wubec básnickými a historickými 
nazýwají: w Němcích, Francii, Španělích 
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zdwihají se na wrcholich skal, w temnu 
skrytých dolin, wšude, pěkní stawitelšlí 
pomnikowé z dáwných a středných wěků, 
jižto oku jaksi smyslně předstawuji celou 
historii těch krajin. Najdete tam pane co 
krok kamenné sochy ryiiřůw i hojownikůw, 
spatříte jejich wlastní zhroj powěšenou na 
těchže stěnách, na něž je oni sami wěšíwali 
za starodáwna, aneho u prostřed nichž je 
snad náhodou prekwapila smrt. Okolo wšech 
těch hmotných stop minulosti krouží posud také 
žiwé podáni a powěst. Palřte toliko a slyšte ! 
— W Ukrajině proti tomu mlčí podání pod 
oranou mohylou, rozwálo se po pustém poli, 
přilnulo tu onde pod střechu wesnicana w 
nějaké němé, w rokíinaíé dolině ukryté wísce, 
i obalilo se hrubou tkaninou jeho myšlenek i 
obraznosti jako lašťowka na zimu. Nenajde, 
nepozná i nerozwine ji tam každý. Z druhé 
strany i to se také uwážiti musí, že krajina, 
o nížto mluwíme, a w které obýwáme, w 
rozličných wekách blížeji anebo slahěji se 
stýkala s rozličnými dějinnými a společen
skými přewraty, ježto se práwě na této 
•"•východní mezi ewropské potkáwaly. Protož 
zdejší básnictwí a zdejší minulost leží v mno
honásobných od sebe docela rozdílných wrst-
•Wách; ty se nesměji nepozorně smísiti. Ne
znající se w té wěci, jenž se toho dopustí, 
neutwoří w duši swé obraz minulosti, ale 
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jen beztwarný chaos. Jenom kdo se ze-
wrubně a dokonale we mlhawém tom swě-
tě historickém ohlédne, odsloní jeho praw-
diwé poměry i sloh jeho slawby. Prostředky 
fc tomu jsou jediné: práce a čas. Ano, po-
wím wám pane, Že básníci, blížeji s děje-
jepisem Ukrajiny neseznámeni, když jej za 
předmět swých utworů bráwajú lehko s ce
sty zbloudí, a toho nedowedou, aby wybředli 
z m(st obecných i wšedních, natwoii idealůw 
Kozáctwa i Ukrajiny k ničemu nepodobných, 
přewracují hisloricliost, a míglo cobyrozSvi-
nuli, zfalšuji skutečně přirozenou poesii těch 
míst." 

Začerwenal jsem se mimowolně slyše 
tato poslední' slowa, neboť mohlo se skoro 
zdáti, jakoby pan Žuíyňský wěděl o wšech 
mých básnických hříchách i jakoby wšecky 
mé.nešťastné okusy w pseudo-Bohdanských 
dumách byl Četl, jimiž jsem se ode tří mě
síců klopotil. Poněwadž jsem ale sám s ni
mi spokojen nebyl, ano konečně za nic ji
ného je nedržel než za pouhé něco obšír
něji wyprawowaná nečetná data % historie i 
minulosti ukrajinské, nepřekáželo mně nic, 
abych nebyl úwahu pana Zuíyňstého za dů
kladnou a sprawedliwou uznal. 

Zatím se rozmlouwání stalo wěeobec-
nějším. Panny zasedly k fortepianu, i hrály 
wkusně a s citem. Dowěděwše se, že jsem 
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před rokem byl w Němcích, wypláwaly se 
mne na Paganiniho i na pani Sontagowou. 
Znaje se u wyšší hudbě welmi málo, ne
mohl jsem jim zadost učiniti swými zpráwa-
mi, mně ale naopak swými otázkami i roz
marnou ukázaly, že ačkoliw na wsi tak 
odcizené meškají, s oprawdiwým zalíbením 
se obíraly pěkným tímto uměním, i že nej-
nowějěí příběhy w hudebním swětě jim ne
byly cizí ani neznámy. 

Bylo k wečeři dáno — odebralijsme se do jí
delního pokoje; přišlo mně sednouti mezi hospo
dyní a tou z dcerušek, která se při mém příchodu 
byla takzarděla, a mne tak zajmula, za co jsem 
se s osudem dokonce nehašteřil. Mimo ještě 
některé domowniky seděly u stolu wšecky 
ony osoby, jež jsem byl w pokoji zastal. Do-
wěděl jsem se, že ti tři mužští, nestejného 
wěku ale wšickni nemladí, ježto jsem widěl, 
byli pozůstatkowé z nepřetržených bouří, ježto 
w tomto hostinném domě ochranu nalezli na-
konci ztrmáceného wěku swého. Jejich obco-
wání bylo příjemné i wážné, rozmlouwáni 
zajímawé, náhledy o wěcech zdejší krajiny se 
týkajících byly zralé i zdrawé, i sám pohled 
na ty wážné twáře a bílé aneb na wzdor 
wěku ještě na pólo hawraní wlasy těch wě-
Item sešlých hesednfkůw přiwyklých w lunu 
wenkowské rodiny, přičiňowaly se ještě wíce 
ku zwýšení zajímawosli tohoto milého kola. 
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Ode tří měsíců osamotněw s rozkoší jsem 
nyní užíwal nenadálé společnosti. Rozmluwa 
byla nenucená, swobodná, ožiwená weselostí 
a widitelnou wzájemnou přízni. Můj dobrý 
rozmar, s kterým jsem se již byl rozžehnal, 
widěw, že bych měl míti Byronský smutek 
do samotnostl ukrajinských polí, nenadále se 
nawrátil: mohl jsem se přičiniti ku wšeobec-
né veselosti, a když jsme wstáwali od stolu, 
zdálo se mně, že již všecky osoby, ježto u 
wečeře byly, ode dávna znám. 

Wracejíce se do besedního pokoje, pře
cházeli jsme malým pokojíkem, w němž se 
část naší společnosti pozdržela. Zbližiljsem se 
ku welké olejní malbě, ježto téměř celou stě
nu pokojíka zaujímala, a nepowšimnuv se 
jí prvé, začal jsem pozorněji na ni se díwati. 
Obraz ten byl nový, i nevšedního štětce. 
Gotická kaple zdwihala se w pozadí zimní 
krajiny w noci. Několik bledých hwězd po-
skytowalo jediný slabý poblesk swětla. Wše-
cko se bělilo od velkých sněhůw, i powětři 
samo jimi naplněno bylo, nebof se dobře po
zorovati mohlo, jak bouřliwý wítr sněžními 
oblaky metal. 

Pod výklenkem gotické kapličky ukvýwal 
se stařec s dítětem w takové str a štiwé noci. Sta
řec sedě! sehnutě, opanowal ho již mrazový 
sen, bexwládnjma rukama tulil mezi kolena 
dítě své ještě přítomné sobě, ale ozábléapo-
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polekané. Nad těma dwěnia íigurama stála 
w powětří třetí, ne osoba, ale slin osoby, 
ženštiny: poslawa to osloněná nad zemským 
swětlem, ježlo širokým dolu splýwajícím odě-
wem starce i díle před smrtelným od mrazu 
palčiwým wichrem zasláněla. Musela přijíti 
s nebe, aby ochránila w nejhorším položení 
osoby, nad nimiž zdála se péstounstwo míti, 
nebof w pohledu obraceném ku bídným ce-
stownikům bylo plno1 pozemské lítosti i nebe
ského štěstí. Jemné swětlo, ježto od této 
jasné postawy vycházelo, pomáhalo lépe než 
nejislý lesk hwězdiček k rozeznáni wšech 
zewruhnostf té noční scény. Clowěk musel se 
hodně -\vpatriti w obraz, aby poznal, jaký 
souzwuk spolu s prawdou i poesií po něm se 
rozléwá. 

„Co předstawuje ten obraz?" řekl jsem, 
„a který to malíř, co to wykonati mohl?a — 

„Malíř ten," odpowěděla mi panna Ju
lia Žuiyríská, wjiž nežije. Pocházel tu z na
šich stran. Otec jeho jest sprostý wesni-
dan, jenž proukázal naši rodině znamenitou 
přísluhu, s kteroužto se i předmět loho o-
brazu wíže. Rodiče naši wzali jeho syna 
k sobě, wychowali ho pečliwě, a widou-
ce w něm wellié nadání k malířstwí, po
slali ho do Křemence, a později ho wydr-
žowali we Widni a w Římě. Umřel w mi
nulém roku w Římě, ale před swým kon-

2 

file://-/vpatriti
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cem poslal nám ten obraz, jenž se wztahuje 
na zwláštni ten děj, co naše dwě rodiny 
spojuje." 

„A smim-li pak wěděti ten zwláštni děj ?" 
„O jest to příběh zázračný a předce 

prawdiwý,"1 powěděla panna Julia. 
„Jest to podáni," dodal pan Žuíyriský, 

„wzaté z jedné těch wrstew, na které se, 
jak jsem twrdil, minulost Ukrajiny děli. Te
dy mimo zázračnosti jest w ní i něco histo
rického obsahu. Ale poněwadž widim, že to 
we wás, pane, žiwou zwědawost wzbuzuje, 
odpusfle, že ji neupokojím ani upokojiti ne-
dowolim. Nejsem tak nezištný, abych swflj 
dům tak rychle pozbawil toho wuadidla, 
jež on pro wás, pane, míti bude, dokud se 
w něm ultrýwá nerozluštěná, zajimawá há
danka. W nedostatku jiného způsohu snad 
tím nám bude možná, zadržeti wás, pane, 
déle pod střechou naší. Jelikož jste nám i 
powěděl, že na wás pospěch nenáhlí, te
dy se snad u nás po několik dní zdržíte, 
pak se nejenom o wýznamu toho tajemné
ho obrazu dowite, ale budete moci se do-
wětféti toho wšeho od jedné z osob na něm 
předstawených, která posud žije." 

Pozwáni nemohlo býti adwořilejši. Ne
bylo příčiny, jemu se opříti. Swolil jsem rád, 
a zdálo se, že to způsobilo wšeobecnou ra-
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dost w tom před chwilí pro mně cizím domě. 
Když se společnost rozešla, poukázali mne pokoj 
pro mě přichystaný, a já o samotě zůstal. 
S jakýmsi powěrečným nepokojem začal jsem 
sám sebe zpytowati, zdali to wse, co jsem toho 
wečera widěl i slyšel, bylo skutečné, anebo 
zdali snad bouřka, co posud burácela okolo 
ochranného stawení, nezanesla mě w jakousi 
krajinu pieludůw?... S takowými nejasnými 
myšlenkami usnul jsem. Teprwé bílý den mě 
zbudil. Swětlo rozprášilo moje wčerejšf pochy
bnosti. Wyhlednul jsem oknem: otáčela mě 
krajina zemská ale zajímawá. Wůkol zele
naly se wěude mladé sady, i prozírala 
nowé i ouhledné staweníčka wesnická. Prá
ce a činnost obžiwowaly obraz. Tam bylo 
widěti kopáče s kárami, zaměstnané wyčišio-
wáním rybníka; tu opět slyšeti se dáwal we-
selý tlukot od tesařské práce; tu onde nu 
nowých staweních po wsi seděli lidé na stře
chách, i pokrýwali je slámou, ale na způsob 
ozdobný i před ohněm bezpečný. Znáti bylo, 
že osada wůčihledě zrůstá, anebo aspoň wždy 
ouhlednějěi podobu na sebe bére. W pozadí 
wyhlídky spatřil jsem gotickou kapli, posta-
wenou na wrcholku wysoké, malebně nad 
okolím panující mohyly. Ačkoliw nyní roz
plynula w zlaté powodni sluneční, poznal 
jsem ji hned co tu samu, která se mně wčera 
na malbě předstawowala. Postawená na welmi 

2* 
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weselém a otewřeném miste, se swou ste-
pilou wýstawnoslí wěnčila pěkně celou wy-
hlídku na krajinu. Oděná průzračnými ozdo
bami, jehlanci i wižkami slohu gotického, po
zírala dolů na kwětoucí osadu jako patron
ka dědiny w den swáteční bohatě ustrojená. 
Nikdy jsem se nepotkal s weselejšim pohle
dem, a nikdy jsem se nenadal, cosi podo
bného nalézti w díwolié, osamotnělé Ukrajině. 
Tu se mi ukázalo, že se Ukrajina také ještě 
dostali muže k swému wěku wzdělanostii do
spělého bytu, a že pohled na tyto záwazky stá
lejšího osídlení, pohled na ten přechod pusto
ty i opuštěnosti w pořádek, u wděk a po
hodli rozumnějšího řízení, kteréž oswícenější 
wrchnosli zawesti se starají, že není prázden 
swé básnickosti na konci tolika wěkůw di-
wokosti, bouří i mračen nad tou krajinou pa-
nowawších. K čemuž bychom s přiznáním déle 
ještě prodléwati měli? Od prwního wečera 
nalezla se silná moc, zadržující mě pod stře
chou, pod kterou mě zahnal onen tak šfastně 
požehnaný lijawec. Ta moc tajila se w jem
ném ruměnci, w sladkém úsměchu a welkých 
modrých očích newinné Julie. Ta moc mně wěe-
ckojiné wypudila z mysli, autwořila nowé nebe 
pro moje sny a tužby. A jest to cos diwné-
ho, že pod wplywem toho cilu několik týdnů 
pro nič uletělo jako jedna chwíle?.,. Dnowé 
tito oziacení swým tajným kouzlem byli by 
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i bez toho pro mě ZBJfmaWými zůstali swou 
osnowou. Neznaw potud ze žiwobyti wen-
kowského nic než samotnost a dlouhou chwfli, 
ponejprw jsem poznal, jak se může žíti o 
samotě a předce příjemně W milé společnosti. 
Seznali zalíbil jsem sobě hospodářské plány 
pana Žulyňského. Jeho nowoty w rolníctwe, 
směřující spolu k rozmnožení důchoduw jeho 
jakož k umenšení poddaným obtížných robot, 
obmezeni a zmenšení polního hospodářstwí ku 
prospěchu rozmnoženého owčářstwí, wzorně 
/řízený chow dobytka, důkladnost i ouhle-
dnost wěelikých hospodářských i fabrických 
stawení, onačejší spořádání příbytkůw sel
ských, a starostliwé obsazowání každého stat
ku owocnými stromy, —• to wše předstawo-
walo mně wzor činnosti, rozšafnosH, a šle
chetné wůle, ježto by mela wšude býti roz
šířena mezi majiteli zemskými. Zalíbení moje 
w zahradách, a příležitost, kterou jsem měl, 
nawstíyvili několik slawnějších zahrad u nás 
jakož i w cizině, dowolowaly mně. stáli se 
činným pomocníkem w pracích paní Žuíyriské, 
jejížto péčí založeno bylo welké předdwoři 
i pěkná anglická zahrada, celý zámek otá
čející. Peěliwě založené tráwniky, pěkné há
jiny i kroucené stezky, wtipné upotřebení 
stromů již dríwe na tom místě wyrosllých, 
radou dobrého wkusu odkryté wyhlidky pů
sobily zajisté pěknou zahradu. Jedna z nej-
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malebnějších wyhlidek byla perspektiva, ote-
wrená proslředkem hustého sklepení stromů 
na gotickou kapli na konci wsi. Na moje 
opětné doptáwaní se o ní dowěděl jsem se 
toliko, že zawírá pod sebou rodinnou hrob
ku, we kterých již několik osob leží. Rád 
jsem se přičinil k některým oprawám a pra
cím w té zahradě; bud mé rady potíebo-
wali pomocí olůwka, bud jsem mohl hned 
wykonáwati swé wýkresy pomoci šňůry a 
rýče. 

Wečery swedly wždy celou rodinu do
hromady, an za dne wětším dílem každý oud 
její swou wlastni prací zaměstnán býwal. 
Welmi často čítali jsme nahlas nějakou no-
wou aneb dobrou knížku. 

Takowé bylo žiwobytí naše w Orlincách, 
kteréž mě tajně naplňowalo milostným, kaž
dodenně silnějším kouzlem. Nebudu o tom ši
roce wyprawowati, neboť wim, že to jest pro 
obojetného wěc nejnudnější. Bíimo roztržitost 
w mém položení jednak přirozenou zpomínal 
jsem ne jednou na onen tajemný obraz; pro
sil jsem o wyswětlení mně této scény, ale 
wždy mne odbýwali, předstírajíce něco jiného. 
Ne jednou stál jsem před ním, oddaw se swé 
obraznosti. W tazích ženštiny w bouřliwé 
noci se zjewujici zhlídnul jsem podobnost 
k panně Julii. Toto moje poznamenání wždy 
wywábilo ruměnec na twáře její a usměch 
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na ústa přítomných. Co to diwného, že já ji 
wšude widěí?.. . 

Raná ztráwili jsme obyčejné o sobe, ka
ždý podle libosti wybíral sobě zaměstnáni 
anebo wyraženf. Jizdné koně pana Žuíyň-
ského bylina moje rozkazy; obyčejně ztrá-
wil jsem tedy ranní čas na dlouhých pro-
jíždkách. W tehdejším stawu mé mysli a ještě 
wice mého srdce byla mné samotnost potře
nou i rozkoší. W mé powaze býwalo mimo 
to wždy trošku náchylnosti ku prepiatostem: 
sotwa jsem tedy byl wyklouznul ze smutků w 
hásnikowých, wpadnul jsem we smutky mi
lostné, a cwálaje po okolí Orlineckém, rád 
jsem po Byronsku rozrýwal swoje tužby a 
nenokoie. Ale není též nic melaneholičněj-
šiho, než samotná jízda po ukrajinských po
lích, líjto nepřehledné, tiché, až na kraj ob
zoru se zelenající lány zdají se býti jakýmsi 
čarowným prostředkem zřízeny a zasety: při
pomínají nám stoly w bajkách, w zakletém pa
láci, stoly wěčně nakryté, wěčně posazené 
jídly, knimž ale wěčně nikdo nezasedá. W Ma-
asowsku, ano i na Wolyni má skromný, u ce
sty plotem čili pruty ohrazený záhon pše
nice neb žita w sobě cosi weselého, shodu
je se s potřebami jedné rodiny, přiwádi wždy 
na pamět swé -wlastitele we wsi, kteří od 
toho kouska gruntu modlitbami swými wše-
liké pohromy odwracuji a blahodárný deěf 
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naň přívťádějí: s nim se slučuje w mysli ob
raz slaměné střechy, kouř wesnického komína. 
W Ukrajině naopak žádné tnkowé iveselé 
předstawení nedruží se s pohledem na ne
smírný lán. Neohrazen, nekopán, zdá se ja
koby se na zdar Bůh byl octnul na stepi; 
newyměřila ho potřeba, ale jen nemírná pý
cha aneb chtiwost; co se mě aspoň týče, 
nikdy jsem nepřejel několik set kroků po 
řídko Šlapané mezi ukrajinského pole, aby mne 
nebyl nejčernější humor neowládnul. Lány Or-
'inecké, ačkoliw umenšené, nezpozbyly přece 
swou ukrajinskou íisiognomii. Zelenajíce se 
podzimním osením, rozprostíraly se přede mnou 
w celém přepychu swé jednotwárnosli, a já 
staral se co nejrychleji jim ujíti, wyjížděw 
daleko pryč na další ode wsi neoranou step, 
kde předce jakákoli rozmanitost mohla za
jmouti oči a obraznost. Milým pro mě pohle
dem byla roklina náhle u prostřed rowného 
pole se otwírající. Očima prowázel jsem ten 
winoucí se ouwal: někdy jsem se i spustil 
Ha koni w jeho hloubi dolu, jeda, kudy mě 
rozwétwení jeho wésti chtělo. Jednou ráno 
takto po stepích bloudě, wzdálil jsem se ode 
wsi dále než obyčejně. Na koncích stepí za
čaly se již ukazowati lesy, a jeda bez cesty 
zaměrowal jsem obyčejné s mohyly na mo
hylu, odkud býwají wždy nejpěknější, aneb 
aspoň nejrozsáhlejší wyhlídky, jaké w step-
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nim kraji jenom býti mohou. Wyjeda na je
dnu z takowých mohyl, uzřel jsem pod no
hama hlubokou roklinu táhnoucí se ku straně 
Iesůw. Ačlioliw bylo welmi jasné ráno, ja
kási tajemná mlba zasláněla rokli téměř na 
celou její roztáhlost. W částce rokliny u 
samé paty mohyly ležící zelenal se les; ta-
kowé lesiny w ůwalech nazýwaji na Ukra
jině bajrak. Na protější straně mezi obrow-
skými duby stala prostranná i ůprawna" cha
lupa; trošku níže mezi liruškami i jabloněmi 
widěti byla došli znamenitá wčelnice, a w pro
hlubině samé leskla se, jako kdyby w zelenu 
ukrytá byla, žiwá křištalowá studánka. Byl 
to pékný ukrajinský futor (dworek). 

Chtěje napojili koně. sjel jsem trním a 
lískowým houštím dolu, a u samé studánky 
potkal jsem starce ušlapanou stezkou sem od 
chalupy jdoucího, který mě příwětiwé pozdra-
wil i li napojení koně podáním wědra a wy-
táhnutím wody ochotně dopomohl. Zajímal mne 
pohled na Wážnou a pěknou twář starcowu. 
Mohl jisté míti okolo osmdesáte let. Wlasy jak 
sníh bílé padaly mu na ramena, i slučowaly 
se s takowou též bradou. Na sobě mě! mo
drý župan ne po wesnicku, wíce po mě-
štansku ušitý, a ačkoliw se opíral o suko-
watý kyj, řekl bys předce, že to dělá wíce 
pro wážnost než z potřeby; pozorowaw, že 
já chci wyjíždéti tou samou strmou strání, kte-

)( 
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rou jsem přijel, warowal mě, udáwaje, že 
jest jiný wýjezd mnohem snadnější, i šel 
semnou, aby mně ho ukázal. Rozmlouwaje 
s nim dowěděl jsem se, že ta wčelnice i ten 
futor práwem dožiwoíí jemu náležejí, že tu 
přebýwá obyčejně sám, užíwaje jenom w čas 
rojení se wčel nějakého člowěka ze wsi ku 
pomoci; a když jsme wyšedše z lesu na mo
hyle sobě usedli k odpočinutí, stala se roz
právka nad očekáwání zajímawou pro mne. 

jjNetoužíš-li pak mezi lidi?" zeptal jsem 
• s e — wcož tě netrápí samota takowého žiwo-
bytí?.. .Kewidím odtud ani cestu do wsi." 

„A k čemu mám toužiti ? Polowici žiwp-
ta prožil jsem sám a sám s sebou toliko mezi 
nebem a stepí. Je-li snad ještě daleký ten 
den. co mě položí w zem, a bude mi potom 
weseleji než nyní?" . . . 

Mluwil prawdu, nemohlo býti lepšího při-
prawení se do hrobu. Nejednou pozastanowil 
jsem se nad poustewnickým žiwolem, jejž 
nejméně polowice starcůw na Ukrajině wede. 
Je-li člowék sešlejšího wěku, stal—H se ne
schopným k rolnické práci, nechá si hned bradu 
růsti, nazwe se starcem, a tu wrchnost, obec 
anebo wlastní děti usazují ho někde daleko -
ode wsi na hlídání lesa, wčelnice anebo sadu. 
Od jara až k podzimku sedí w osamotnělé 
chalupě; jednou za týden, nejčastěji w ne
děli přináší mu žena, wnuk anebo jiný clo-
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wělí ze wsi chleb a bílé prádlo, po ostatní 
čas neuslyší pak ani lidského hlasu: newim, 
zdali kde jinde tolik lidstwa na takowé pou-
stewnické, we snách pohřížené žiti odsou
zeno jes t? . . . Aspoň ne vv lidnaté, hlučné 
Ewropě. Melancholii toho pohledu rozmnožuje 
myšlénka, že wlastni těch starcůw misto b'y-
loby u prostřed weselé kupky wnučat i pra-
wnučat, nic dále, než kam až stín domu sáhá. 
A předce oni sobě w tom wybnanstwí ne
stýskají i nenudí se tou samotnosti; woííwají 
často dobrowolně ten způsob žiwota; drží se 
ješlě za oudy těch kočownických plemen. 
kterýmžto poušť čím obšírnější tím pohodl
nějším byla domowem. 

„Odkud jste, pane?" tázal se. wida, že 
já mlčel a w zamyšlení seděl. 

,.Ze Smilanska," odpowéděl jsem. zpa-
matowaw se. 

„Ze Smilanska! — z jaké wsi? íe 

;JZ Liíhowší" 
„Z Luhowé?K řekl, r wy jste pane zLu-

howé? zLuhowé nad Tasmínem? — Na kon
ci waší wsí mezi loukami a řekou jest chýška 

^—okresek naavaný lewada (louka) Kuren-
PRo?« 

„Chýše JiŽ není, ale jest oslrow Kuren-
ného, neboť ho Tasmfn se fhvon stran obté
ká. Ano teď i sobě připomínám, že jsem wi-
děl na něm zbytky kolůw, zajisté pozůstatky 
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sloupů od chýše; ale jak to můžeš svě
děti?" 

„Otec můj nazýwal se Jakub Kurenný. 
Pamatuji, ačkoliw jsem tekdáš ještě dětském 
byl, pamatuji ten jarní den, když můj otec to 
dřiwi z lesa Boliyse swozil na chatrč, z které, 
jak pane powídáte, ted jen koly čnéjí. Tas-
mín změnil řečiště, tenkráte zwlažowai náš 
paiouk jen s jedné strany. Kolikráte já to 
w něm kráwy i koně napájel, jež jsem pásaí 
na luhách naších mezi wrbami." 

„A tedy jsi rodič zLuhowé?" 
„Ne, ne z Luhowč. JXarodil jsein se we 

starostwě Cerkaském, ale můj otec měl bratra 
•w Luhowé, jenž tam se byl již odebral, když 
ještě se zakládala; on ho přemluwil, aby se 
wyslěhowal % borowěho okoli, i na tu stranu 
přešel. Jednou ráno teprw začalo swltati, když 
nás otec zbudil, nás tři bratry, tři sestry i 
matku naši na wůz posadil, i nám powěděl, 
že se přestěhujeme na nowé sidlo. Matka naše 
plakala za příbuznými, kterých opouštěla, my 
děti jsme se ale těšily newědouce proč. W kaž
dé wsi domlouwali nám pánkowé, aby jsme 
se u nich osadili, časlowali násÁůřalkou, c h w á ^ 
lili swé pastwiny, wolné pasečení w le^f^ 
dostatečné stepi, ale otec nechtěl slyšeti ni
koho. Ano w poslední wsi před Luhowou bylo 
hůř, nehoE lamiiějěí pánek nepřispěšiw sobě, 
zadržeti nás mimojedoucich, spustil se za námi 
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až k welilíému mostu na Tasmíně, Ale tam se 
mu postawil w cesiu pán z Luhowé, Chmělecký, 
i daw se s ním w boj na šawle, od pronásle-
downíka nás oswobodil. Tak jsme u wás 
osedli." 

Powídání starcowo muselo býti prawdi-
wé, nebot tak osazowaly se wesnice Ukra
jinské, a ze starých papírů jsem wěděl, že 
byl jakýsi pan Chmělecký pánem Luhowé. 

„Co to za most, o kterém mluwíš?" plál 
jsem se. „Tam kde powídáš, není ani známka 
po mostu, ano neslyšel jsem ani, že kdy ně
jaký byl." 

„Již není mostu?" powěděl starec, „není 
welkého dřewěného mostu na Tasmíně? — 
A předce byl to most slawný. Lidé sjížděli 
se z daleka, aby ho widěli. Táhnul se snad 
na werst daleko. Stál naproti kamenné hoře 
a s druhé strany naproti samému wýchodu 
ouwalu, kudy šla hranice Luhowská. Po obou 
jeho stranách nalézala se zrowna nejbuj
nější houština olši." 

„Znám to místo. Ted jen při nejsilněj
ším mrazu tam tudy přejeti se může, a to 
s welikou pozorností, neboť Tasmínská zřídla 
nezamrzují lehko. Ano jest tam nyní skoro 
wíce rákosí než olší." 

„Jakto?" zwolal stařec, „po obou stranách 
Tasmína netáhne se nyní hustý hor: sosny, 
olše, břízy?— Až pod samou Luhowu šířil se 
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takowý černý les beze vvší paseky, i spojo-
wal se s jedné strany s doubrawami, táhnou
cími se k hranicím, a a druhé s našimi Cer-
kaskými lesy." 

?;Tam kde powídáš, že byl welký les, 
rozprostírají se ted pěkné a weselé louky. Zde 
onde, a to dáie od Luhowé zůstaly ještě je-
dnotliwé olšinowé háje, ale sosny již ani jedné 
nenajdeš I* 

„Ach, ach, ach," řekl stařec, „zarmoutil 
jste mě pane lim, co powídáte. Sedě tu na 
stepi a očekáwaje jenom, s které to strany 
smrt ke mně zawitá, jako drop, kterému stře
lec pobil již celé potomstwo, a on jenom čeká, 
až i na něho mysliwea wypálí; kdo wí, nmo-
holikráte za den obraz těch míst, kde jsem 
tak šťastně ži!, na pamět mi přichází? Ale ta 
Lnhowá, která mně nyní w mysli se jewí, jak 
mně ji pane popisujete, nebude to moje dáwná 
Lnhowá. Ne, nemohu sobě pomysliti, Tasmín 
w holých březích plynoucí. Slyším ještě trubku 
rozléhající se po temném luhu, neboi co tam 
bylo dtwokých koz! co zwěřel Kdykoli já 
tam na nabáňku chodil, wždy jsem se swou 
zbrani sám Iovvu si hleděl! Jesjjj pak uwěří-
te, co to byl za les okolo, když jsme kolikráte 
srnky na našich humnách aneb mezi ploty 
našich ulic zabíjeli ? — Wšak tam za mých 
času byl zwláštní zástup lesních wojákúw. 
nadlesních strážníkůw wydržowán; nosili oni 



39 

bílý mundúr. Střelci to byli wybraní, a za 
hrází u prostřed nějaké zelené březiny stála 
na dwou stromech zawěšená houpačka. Potud 
ještě, kdykoliw slyším zwoniti na neděli neb 
swátek, zdá se mi, že mne wolaji jako za 
mé mladosti mezi ty bilé břízy. Nebof jaké 
tam byly schůzky naší mládeže na prázdní
ky (t. j . kostelní poutě)! jaké smíchy I ja
ká žiwost! Wíte-li, mne se zdá, že jenom 
w Luhowé nedělní slunce swití! — Tedy 
již netoliko těch lidí ale i těch stromů ne
ní? ! — Přisahám Bohu! Líto mi jest jich 
jako mého přátelstwa. Ha, ha, ha, wšecko 
se mění! A wšak dáwno tomu již, dáwno!" 

„Jak dáwno?" ptal jsem se. 
„Byl jsem naposledy w otcowské cha

lupě, rok před — tak jest, práwě rok před 
koiištinou." 

,.Pamatuješ tedy kolištinu ?" řekl jsem 
zívědawě. 

„He, he, he lCí ozwal se stařec potřásaje 
siwou swou bradou. 

„Snads náležel k ni? í ( powěděl jsem be
ze wšeho zlého záměru. Stařec upřel na 
mě swé malé, pronikawé, blýštiwé oči, ja
koby chtěl wyčisti hloubi mé mysli. „A jestli 
jsem náležel ?" řekl. „Ale co ? lidé wě-
dí, že jsem ku kolištině náleže!, ale Bůh wí, 
že nelpi newinná krew na ruce mé. A přece," 
dodal, jakoby se byl přeswědčil, že w mé 
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otázce nebylo zlého záměru, „a přece i za 
to samo, nač se očí moje díwaíy, Bůh mé 
těžce ztrestal w tom žiwobyti, i na onom 
swětě nebyl bych ještě jist spaseni, kdybych 
newěděl, že taní jest duše swatá, wysoko, 
co se za mě modlí před Bohem." 

Ta slowa uwedly mně w pamět onen 
Orlinecký obraz. Podíwal jsem se pozorně 
na starce. Tak jest — to jsou ty samy tahy, 
jež jsem na temném obraze we twáři sněž
nou chumelici přepadnutého poutníka widěl. 
Utrpení a stín blízké smrti na oné twáři se 
rozléwající ukazowaly známky wětšíbo stá
ři, znamenitě sešlejšího weku, než na té, na 
kterou jsem nyní pohlížel. Duše za starce 
před Bohem se modlící, to bylo jistě ono 
zjewení, předmět obrazu. Powěděl jsem mu 
to. Usmál se smutně. „Widěl jste tedy pa
ne we dwoře *) malowáni mého bídného 
dítěte? Wrchnost chtěla z něho udělati člo-
wěka, necht jí to Bůh zaplatí, ale nepřed-
wídali to, že ho jenom wysilajf, aby složil 
kosti kdesi w cizí zemi, daleko, že ani po-
wzdech otcowský newí, kde jich hleJati 
má!" — Powzdychnul přece —slza splynu
la přes wážnou twář. Lito mi ho bylo, ale 
myšlénka- že konečně držím w ruce klíč 
k hádance dáwno mě zajímající, silně mou 

*) Zde tolik to w panském dWoře neb sídle. 
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zwědawost popudila. Prosil jsem ho,' aby 
mně swoje příhody wyprawowal: wymlouwal 
se, ale ne dlouho, i řekl: 

„Bůh widí, že jsem zapomněl s lidmi mlu-
witi, což teprw s pany. Žiji sám, jak mě 
widite—jinak bych ani nemohl — ani ne
chtěl. — A piedce wyznáwám se wám (ne-
bot widíra, že jsle pán dobrý, i nebudete se 
smáti slarcowi), wyznáwám se, že jsem ge 
nejednou sám zapomněl wpoli, nejčastěji na lé 
samé mohyle, kde nyní jsme, a že jsem stepi, 
hluchému poli, celé swé žiwobytí, příběh po 
příběhu, den po dni wyprawowal. Tu cho
dí předemnou pořádkem dno-wé jasni a dno-
wé temní, dočkané smutky i radosti, chyby, 
jež člowěk učinil, i dohré příhody, jež osud 
priwotni, a w ten čas nsta šeptají slown, i 
powidaji mně samému, o čem myslím. Zpa-
matuji se pak po chwili, i zasměji se, i 
zarmouíím se trochu. Widěli, že se hodina 
bliži, we které bude duše museti oučet klá
sti před weikým soudcem z celého žiwota, 
když se duše již tak na odpowídáni připra
vuje; neboř blízka jest žeň, když se zrno 
samo wysypuje z klaso. Nedowedu tedy 
wám wyprawowati swé příhody, neboť jsem 
člowěk prostý, a časem se i zapomínám; 
ale jestli wás to neomrzí naslouchati star-
cowi samému k sohě raluwicimu: já se za
myslím— \vy slyšte!" 
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A skutečně obrátil se ode mně stranou, 
zakryl čelo i oči oběma rukama, opřew lok
te na kolenou, a chwíli pomlčew — začal: 
„Powídal jsem, jakým způsobem jsme se 
přestěbowali do Luhowé. Diwná wěc!- od 
éasu, co wím, že se tam tolik změnilo, wi-
dim ještě zřetelněji všecko, jak to jindy bý-
walo. Hustý luh, pískowé pahorky od půlno
ci, hladké piskowce vryzirající mezi sosna
mi od temeniště Tasmina, — wšecko widim 
jako by to tu leželo předemnou u paty mohy
ly. Prozírá z luhu lesknoucí se rybník, lidna
tá osada nad ním dýmem se prozrazuje, 
skwěji se kříže na církwi, dwůr panský nad 
řekou se bělá. Ohrazují wes se dwou stran 
dwě mohyly, jedna nejweselejši, co jsem wi-
děl, druhá smutná; k čemu to?—"wědí to 
jenom ty, co pod ní leží. A tam na welkém 
mostě uprostřed olšin táhnou wozy s připřeži, 
miji sebe proščalnici, burláci*), pánowé zají/Aicji 
sobě cestu, i dotírají šawlemi na sebe; s druhé 
strany odúdoii zamezuje naše obec ̂ vyznačenou 
pěšinkou cizím lidem zakládati slobody (t.j. osa
dy) i umenšowali nám stepi! — ha, ha, ba, nic 
z toho již není — apředce jato widím ještě!" — 

*) ProŠčalnik, od rus. časoslowa proščaty sja 
— loučiti se. znamená hospodáře od swó rodiuy 
odešlého a na cestách se nacházejícího. Burlák — 
pacholek w přespolní službĚ, anebo který se po 
zemi potlouká. 



„Kdy se to slalo? jak pak powědíti? — 
Jestli máte starých lidí we wsi, ptejte se, 
kdy byla we wsi weliltá morní nákaza; my 
jsme se byii přestěhowali do Luhowé pět let 
před tím. Byl jsem již hodným pohoničem 
(chlapíkem) w čas moru. Z jara lidé umírati 
začali. Moji bratří a sestry pomřeli, se mnou 
jediným utekli rodičowé do lesůw. Strach to 
byl weiký. Každá rodina žila pro sebe we 
zwláštním baráku. Wšude se ohně a kuřidia 
pálily. Dým se wláčel i točil a s ním spolu 
hlas zwonúw, nebot w každé wsi za umrlé se 
zwonilo, a kdy to tak z rozličných stran se 
donášel do našich lesů, nám dětem se zdálo, 
jakoby ječely stromy. Panowé Toicaryši 
0. j . šíechlická ozbrojená wýprawa) drželi 
morowý kordon. Když jsme se wrátili do wsi, 
jak tu byla lidnatost prořídlá! ale hřbitow se 
zwětšil. Ještě lo tenkráte byla Unia*)." 

„Když jsem dosáhnul wěku silného wý-
rostka, začala we mně bráti líozáclíá krew. 
Stal jsem se smulným, i omrzelo mně seděti 
w naší osadě. Nejednou mně w mysl přišlo, 
opustiti domow, a nikomu nic nepowědéw, 
na Zaporoží, do 'Sice se wydati, abych po-

ť) Unia t. j . spojení w^chodni cirkwe s řím
sko-katolickou, které se usilowáním Jusoituw w 
rusko-polských zemích dílem s násilím zawádělo, 
a prolo u národu Ruského welikou nechuf budilo. 
Unia byla příčinou mnohých krwawých wáíek. 
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znal wíce swěta, i zakusil kozáckého chleba *). 
Můj otec musel se domýšleti, co jsem nosil 
w srdci, nehoř šel sám k pánowi i prosil, 
aby mně dowolil na několik let wyjííi ze 
wsi. Náš pán, Chmělecký, byl pán dobrý. 
Wěděl on také, že jest mnoho siepi k čer-
nomoi-í a kDněstru, i že meze jeho panstwička 
wice nezdrží mladíka po dobrodružství'! tou
žícího. Raději ledy dobrowolně swolil, když 
mu ještě muj otec powinnosti we dwoře za 
mě zaprawiti slíbil. Jednoho též wečera, když 
mně otec powolení pánowo oznámil, dáwal 
mně radu, abych se daleko od domowa ne-
wydáwal, a raději někde službu přijal « 
dworských kozáků, jakých tenkráte pánowé 
na dwořícb a zámcích drželi. Druhého dne 
dal mně koně, nowé Šaty, několik lynfů do 
sáčku a wyprawil mě we jménu Boba." 

„Co jsem si všecko myslil, pocítiw se 
ponejprw na swobodě! Hlawa se mně točila, 
když jsem do kola obzíral šíro-šírý, blankyt
ný swět, do něhož mně bylo wolno jíti kam 
oči chtěly. Byl bych se rád na wšecky čly-
ry strany swěfa w stejný čas na dobrodruž-
stwí wydal. Wězte, že tenkráte zajisté we-

*) Zaporoží = zápraží, krajina oslrowů a lu
hů za prahy Dněprskými, sídlo swobodných koza-
kfhv zaporožskych w nynější ruské gubernii Jeka-
terinoslawské. Sic = seč. zasekané místo, zásek, 
hyl hlawní opewiiěný tábor kozákfiw zaporožskych. 
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seleji na swětě byio než nyní. Teď wšecko se 
jaksi zasmušilo, jakoby mrakem zatřeno. Za 
mých mladých lei byla každá wes jako háj, kde 
množstwi slawíků zpíwá; w každé wsi lidé 
hráli, jako proudowé na Dněpře při jasném 
slunci. Ted \v každé wísce to samo se o-
pakuje; tri prwní dni dělají pro pána, tri 
poslední dni pro sebe. Přiznáte mně, ani 
newide, že jak dloubá Ukrajina, wšude w 
zimě den jak den mlátí, w leiě žnou neb 
kosi. Každá sloboda, lbota (osada) stoji na 
swé stepi jako weiká stodola, kterou Orli— 
necky pán wyslawěl. A pňece i za staro-
dáwna rodilo se obilí, bylo wšebo dosti, 
ačkoliw se Jidé hýbali a žili. Kčemu lo? — 
darmo mluwit!" 

„Prwní moje služba byla w zámku Smť-
lanskěm. We Smilansku bylo zwykem, že 
se z 30 chalup dáwal Kozák wládě. Přišla 
práwě řada na jednoho z bratrůw mé ma
tky. On byl bezdětný; dostawil mne za sebe. 
Sprawowal tenkráte statky kňazůw (knížat) 
Lubomirských pan Wejker. Přebýwal we 
Smile na zámku, který stál mezi wysokými 
Waly w samém koutě mezi Iráijnem*') a 'Jas
mínem. Co tam jest nyní?" 

*) Irdyn j e s t jméno balien a rákosí hned za 
místečkem Mošnami aSíři 3 werst se tí-hnoucich. 
Jest to bezpochyby staré řečiště Dněprowo. 
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„Katolický hřbilow," řekl jsem. 
„Ach, ach, dohře wybrané místo I — 

Když já tam ponejprw přišel, žiwí tam je
sle iidé prebýwali, — snad poslední ze ži-
wých. Mezi waly stály bila stawení, a nade 
wšemi zdwihaíy se wyšsi a pěknější pokoje 
samého spráwce. Tenkráte nazýwali spráw-
ce gubernatorem. Od walu k waiu šířilo se 
rowné tráwnikem porostlé preddwori. Na 
něm stály onano zděná pobočná stawení s 
chodbami, jen okolo nich točila se udělaná 
cesta wozni a byly ušlapané stezky, ostatek 
preddwori zelenal se jak louka, také tam 
rostlo okolo stawení několik planých hrušek. 
Bylo tam licho a pěkně jako w ráji. Z wal&w 
uwidíte Luhowoa na wýchod, když nebejasné." 

„Jednou stál jsem, když na mě pořádek 
přišel, na stráži na koni pod jednou z hru
šek zelených práwě pod oknami panskými. 
Chůwa s dítětem as pětiletým wyšla dolu na 
dwůr, na kterém mimo mě žiwé duše wi-
děti nebylo. Wzal jsem diwčinku od ni 
(bylo to dítě samého gubernatora), i obejel 
jsem s ni dwůr dokola. Dětsku se to líbilo, 
a wždycky chtiwalo ke mně, když mě wi-
děio. Woláwali mě též Často potom do po
koje nahoru, a paní stala se pro mě ne pa
ni ale rozenou matkou. Lidé znali paní Smi-
lanského gubernatora. Byla milosrdná a wli-
dná. Žebrák, ceslownik šel směle k ni pro 
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almužnu; i ti co z panstwí přicházeli z pří
činy jakýchsi záležitostí, starali se o její 
přímluwu; sama chodila k nemocným i umí
rajícím. Rozdáwala léky, brala sirotky k so
bě. W několika místech zřídila kostely i ka
ple ; kde stál kříž na cestě, to ona ho po-
stawila; kde hřbitow byl pořádně ohrazen, 
ona ho ohradila; neboE duše její přebýwala 
tolik w nebi, co i na zemi. Dlouhý čas bez-
dělná, weikými posty, pobožnosti, křížem le
žením před Smilanslíým obi-azem rodičky Bo
ží wymodlila sobě dceru, jediné dítě. Tato 
dfwčinka přilnula tak srdečně ke mně, a já 
k ni. Nazýwala se ,kdka.Cí 

„I náš pán, Wejher, byl dobrý, ačkoliw 
trochu diwný! Neuměl jinak pohlíželi, než 
IÍ zemi. To by! jenom zwyk. Powím hned 
čím to. — Nemůžete pamatowati, jaké to by
lo panstwí Luh o m irských. To byla weliká 
země. Snad bez mála člwrt Ukrajiny! Pro
tož jich hlawni spráwce byla nemalá osoba. 
Jestli chtěl se státî  bohatým, potřebowal se 
jenom schýliti. Kdyby z každé chalupy na 
Smilanskn jen po několik zlatých byl wzal, 
mohl pruty stříbra podlahu komnaty swé po
krýti. A po kolik zlatých •/. chalupy wzíti 
nebylo tenkrát těžko.* PřicbázelyE tenkráte 
k pánowi obce na ralec *) s plnými miskami 

') Tak Rusíni nazýwají dary sestáwající z ehle-



48 

stříbrných peněz, jako nyní s kreslenými 
wejccmi. Ale on nic nebral. Nikomu od se
dláka co brali nedowolil. Měl co jiného na 
mysli4 Abyste věděl, on ustawičně slídil po 
zakopaných penězích. *) Myslel že najde la
to wé poklady, kterýmiž netoliko panstwí Lu-
mirských, ale celou Ukrajinu, celou Polsku 
bude moci koupiti. Rozkopáwal mohyly, slí
dil po ukrytých stopách, prohiedáwal rozličné 
místnosti. Když w noci wšecko pokojně spa
lo, my jsme se potloukali po polích s náčiním 
k wrtání země, s řetězy a rýČemi. Pořade 
k nám Bůh wí odkud přilízali lidé, starcowé 
ze Zaporoži a z Níže * * ) , kteří powídali, že sa
mí an, b jich otcowé pozakopáwali poklady 
na našich stepích, také hádačowé, Walaši 
ano i Cikáni; každý wěděl wšecky známky 
míst, kde leží peníze, každý na wlastni oči 
plameny widěl, jak hořely, snilo se mu onich, 
toliko že se jich nedotýkal. — a pán wšemu 
tomu wěřil, přijímal lěch lidí do zámku, kr
mil je a obdarowáwal; a .když nabojowawše 
se s prudkým, lucerny nám wždy zhasínají-

ba, wina, kořalky, perník a t. d., jež podzřízeni a 
poddaní swým pánům a předstaweným k welkonoC-
nim swálkům « k nuwému roku přinóáeji. 

*) Z podaní lidu. 
**) ZVís. tolik co nizozemí, poříční nížina na 

dolejším Duěpru, kde se již k Černému moři blíži. 
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círa wětrem, aneb s (Tablem, jenž nás oblu
dami na poli mámil mohylu nějakou jsme 
rozkopali, nalézali jsme místo zlata — kosti 
lidské aneb koňské, někdy rezowaté šawle, 
někdy střely neb kowání od ratiště. Tak 
jsem za rok swé služby sjezdil, a wždy W 
nejtemnějších a nejbouřliwějáích noeech, wše-
clta pole Smilanská, Špolanská, Hulajpolskd, 

úrjans&d; až konečně w jedné noci, když 
jsem ztrmácen celo-týdennim blouzením bez 
odpočinku, i prací od wecerní záři až do swi-
tání, znowa spolu s druhými k nějaké staré 
dubowé rakwí se dokopal, newydržel jsem 
to déle, wyleznuw z jámy, a hodiw rýčem 
o zem, začal jsem nahlas proklínali chwili i 
hodinu, we které mně se dostali bylo na ta-
kowou psí robotu. Hádač, jenž nás wodil, 
powědél tenkráte pánowi, že se tu ukazuje 
příčina, proč jsme nadarmo pracowali, toliž 
že mezi námi byla nedůwémd třase, a že 
proto proměňuje Čert kow a drahé kameny 
wždy w kosti a staré trosky. Tolo udání 
tak pána rozzlobilo, že se na mě wrhnul 
jako wzleklý, a bylby mě na místě zabil, 
kdybych nebyl utekl. Ačkoliw pak obyčejně 
býwal mírný, zaklel se přece, že mě bez 
práwa a soudu na šibenici powěsili dá, jest
liže se mu kdykoli před oči dostanu. Ne
bylo co zkoušeti, zdali dodrží slowa, a pro-
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tož u té samé rozkopané mohyly na áíro-
pusté stepi rozloučil jsem se na wž<ly se 
službou Smilanskou a s hledáním peněz." 

„Přátelé matčini zaopatřili mne hned mí
sto u starostowých Kozakúw Óerkaských. 
Bylo tam w zámku w Čerkasu něco jízdy, 
nás Kozákůw ale wíce; nosili jsme barWU 
starosty našeho kňaze Sanguěka. Dostal jsem 
se do Čerkas na podzim; zima mi prošla 
pokojně; kázeň mezi námi byla jako u woj-
ska; poslouchali jsme rozkazy gnbernatora 
(spráwce) našeho, Patiny. Lechita to byl 
wysoký, huhený, podholený jako slunečnice; 
pasu nebylo mu nositi na čem. Mimo to wše 
byl přísný i ukrutný. Ale jak se již blížilo 
k jaru, k welkonoci, cosi diwného mezi lid
mi se rozwinowati začalo. Zjewily se, newě-
domo odkud, diwné řeči o sroceních a bit— 
wách. Lidé se scházeli w hromádky a po-
widali sobě polohlasitě nějaké novviny. Po 
městě ano i po zámku potkáwali se ne
známé semto se prikradlé osoby podezřelé
ho pohledu, jimžto nehledělo nic dobrého 
% oči. S druhé strany řeky Dněpra přichá
zeli nějací hosté, a již newraceli se domů, ný
brž zústáwali u nás po domkách na koncích 
wsí a na futorech (samotinách). Powida-
lo se. že se obnowí Kozácťwo, helmanslwo, 
swoboda. — Že se musejí wypleniti Lechowé 
a Židé. — Takowá slowa začala obcházeli na 
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wýročních trzích, na poutích, we schůzkách 
krčemných, jako blesky před bouřkou, náhle 
a ne často, potom začaly jako hrom hřmíti i 
rozlehali se bez ustání. Čerkaští měšťané, 
naši atainani a starší zpyšněli i nosili hlawu 
wzhůru,-Leši se zastrašili; sám náš pan 
spráwce upustil od swého nadutého, pohrda-
wého chowáni." 

„Zatím já, anebo druzi tací, jako já, což 
my pochopowali, nač se to wše strojí? Cítili 
jsme, že nám howí wíce než jindy, widěli 
jsme, že nám swobodněji chodili jest na we-
čeřinky a domilky ff); na ulicích byli hluč
nější schůzky, hlasitější zpěwy, a my těšili 
se z toho wšeho. Zdálo se, že powětři při— 
WfHiulo ze Zaporoží, zawzněly písně dle dá-
wnc neslýchané noty; ač jsme byli synowé ho
spodářští, začali jsme toužiti po welkémluhu otci, 
a po Siéi, kozácké matce **}. Každý z nás zaple-
táwal si dlužší seledec (wrkoč), chodil nedbaleji 
s torbanem (kozačkou kytarou) po ulici, na-
mlouwal sinewazaněji; ale zalim, co jsme snili 
o kozáčkem ryliřslwufjasných sokolích, bělo-

a ) Wečeřinky = weoernice, wečcrni schůzky 
m!adé chasy we wsi. Doswitky. takowěž ranní 
scluizky před swítánim. 

**) Swobodni Zaporozci awali w poetickém 
zaníceni širošíré luhy swého rejdisté otcem, a Sic 
iiiiilkuu swuu. 
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zorech, oblaku dostáwaněm pro áimku *)j 
nechť mé Bůh zabije, jestli jsme předwídali, 
že tu chodí o to, wražditi pokojných lidí po 
domích." 

„Ale nemělo S/e skončiti na zaporožských 
písních a na wychloubání se podnapilých Ko
záků. W samý welký týden začalo se powi-
dati po městě, že w Motrenenskěm monastýre 
(kláštere) poswělili nože. že hajdamaci pobouřili 
celý jarmark Medwedowský i ozýwali se hlaso-
wé, že i Cerkaštť Kozáci nebudou přísti kou
del za peci, když přišel Čas, wybírati kou
kol z pšenice. Až jsme tu w jedné noci zpo
zorovali welký oheň nahoře nad Dněprem: 
to pálili hajdamaci zámek Kaňowský. Pan Pa-
cina musei předwídati, jací to zlí hosté do 
Čerlias se blíži, a mnoho-li se může spoléhati 
na zámecké Kozáky ; nebof hned ráno opustil 
zámek"s jízdou, která w několika třid&ti Le
ších záležela, a nedaw nikomu nějako po
řízení a rozkazy, pustil se hloub do Polsky. 
Nikdo wsak wyjiždějícího nezadržel — to
liko že co byli nezbední měšťané, stáli z da
leka a kleli.* 

pA wsak sotwa co se ulelil prach pod nohami 
odjíždějících po w stalý, již tu s druhé strany 

*) Obsah národních písní. 
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zawitali k nám nowi příchozí, bajdamaci. Šli 
celeni táborem, pěšky i jizdeeky, i s wozy, 
měli kosy, piky, leckterý měl samopal neb 
ručnici. Wšickni byli zpoceni i -zaprášeni. 
někteří w Itrwi, neboť powidali, že jim na 
Irdyně Leši zakročili cestu. Spatřili jsme me
zi nimi mnoho těch twáři, co již ode dwou 
měsíců w soumraku často po ulicích se kra
dly, aneb u prostřed hromad stranou se sbě
hlých rozpráwky miwaly. Předstawení naši 
i městští přijali hajdamaky jako dobré přátely. 
Rozložili se tedy u prostřed města, pili a ho-
dowali; leckterýs jal se mluwiti k lidu, na
bízeje, aby wraždily Lechy a Židy, a potom 
že wšickni budeme pány a bohatými. Ještě 
hlasitěji začali wybízeti k přistoupení k nim, 
když se chystali k odchodu. A dal se 
k nim skutečně nemalý počet prosté ozbroje
né i neozbrojené chasy, a s druhými i my 
wšickni starostowští Kozáci, neboť nás ata-
mani k tomu wedli." 

„Takowým způsobem dostal jsem se ku 
kolištině, dílem z přinuceni, dílem ze zwě-
dawosti, neboť ještě newěděl jsem, co to 
wlastně bude. W Čerkasich prošlo to wše-
eko pokojně. Lechowé hned za gubernatorem 
wyšlt, a Židé rozutíkali se do okolních lesůw. 
Toliko to co po domech zůstalo, bylo roz-
hrabáno, hajdamaci sebrali co mohli, ostatkem 
nepohrdali sousedé uteklých, sami měšťané 
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Čerkašlí. Snad též wataékotcě *) wěděli, že 
polské wojsko, jak se zdálo, milicla staro
sty Kaňowského, w každé chwili přijíti 
může, nebof wyšli jsme dosti spěšně; ale 
hned !jř tě samé noci dowěděl jsem se, ja
ká to zábawka to hajdamactwo. Několik 
krčem .spálili jsme, odslraniwše dříwe be
čky s kořalkou, ale za to ani žid arendář, 
ani židowka, ani žídatá neušli plamenům. 
Naše zběř stála okolo, a kdo wyskočil, toho 
nazpět wbodila jako oharek do ohně. Hůř bylo 
druhého dne, nebotzačali jsme dobýwati pan
ských dworůw. Já nejsem Lechům ani swat ani 
brat**'), ale přece nelíbilo se mně, když jsem 
widěl, jak člowěk swázán leží na zemi, a 
jak dwadcet pik jako wepře ho bode; hro-
zno widéti, jak sekera starci, litery se ne
bráni, nýbrž jen modlí, hlawu utíná; jak ko
sa rozparuje žiwot těhotné ženy; hrozno 
patřiti na rodinu přepadnutou náhlou, jistou 
smrtí, na zoufání matek, když před jejich 
očima blawíčky nemluwňátek rozbíjejí o stě
ny, anebo je na pikách nosí. Na to wšecko 
já se díwal. Opilí a krvví polití watažkowé 
štvvalt hloupou zbéř k těmto ukrutnostem, ja-

*) Watažko = náčelník hajdamakůw od slowa 
wataha — sběř, chasa, W Karpatech zwe se nej
starší pastýř w ktilibě watažkem, u Slowákuw búiiii 

**) T. j . nejsem s Poláky w žádném pokrewen-
shví a šwagrowstwí. 
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líO staří hafanowé nezkušenou psí čeleď. 
Takowéto wěci děly se w každé wsi, w 
každé krčmě, wšude kde se nám pod ruku 
dostal wypasený Lech, Žid, ano i náš člowěk, 
o němž komu powěditi se zachtělo, že je 
to lecliytska duše (že polsky smýšlel}. 
Když jsem to spatřil — srdce mně w prsou 
zkamenělo, ale hned na to zdálo mi se, 
jako kdybych byl k sobě přišel po dlouhém 
opilstwí: poznal jsem, že se nacházím mezi 
oprawdiwými loupežníky a zloději. Předse-
wza! jsem si, prchnouti, ale i prchnouti ne
bylo lehko!" — 

„Naše černé mračno walilo se přímo na 
Smilu. Slyšel jsem, jak hlawnějsí z našich 
wúdcův s wýhriižkami o zámku mluwili. 
Jedni powidali, že to bylo hlavni sídlo le-
chytských ještěrek, ježto se wypleniti musí; 
druzí prozrazovali swou clitiwost poklad uw 
pana Wejhera, kterých se byl jakoby doko
pal. Povídali, že čas, aby bajdamaci již je
dnou to nazpět vzali, co jich otcowé hájila— 
mačtiještS od časůw Chmelničenka (Ciíměl-
nického) nahromadili a naschownli, a co pro
klatá lecliytska sršeň vyloupila ze stepních 
komor. Když jsme konečně se doslali ven 
z Bělozorských, dobře krwí napojených le-
sůw, a za Smilanskými waly bělající se ko
míny zámecké se wyskytly, přišly mně živě-
ji na mysl osoby, jichžto chleb jsem tam jedl, 
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a na něž nyní s rotou loupežníkůw jsem táhl. 
Bylo mně líto té paní tak milosrdné a nábož
né, a toho děcka, co wždy ručičky ke mně 
spínalo, ano i toho pána sprawedliwého a ni-
koliw dříče, ačkoliw nad tím krajem pano-
wál, a který sám sobě byl wrahenij kdyžto 
(snad následkem nějakého zlého uřknutí) bez 
ustání jako pokání činící duše po stepi se 
wlácel.* 

„Náš tábor rozestawil se wecir nad Ir-
dynera mezi sosnami. Zapalowaly se ohně: 
wzteklá chasa rozložená okolo několik w lese 
slojících krčem a chalup řičela i řwala chřtá
nem pijáckýui. Z některých hromad rozlehal 
se hlasitý smích, smíšený s pronikajícím bědo-
wáním: tam se wyráželi mučením chycené
ho žida aneb šlechtice." 

„Chtěl jsem býti co nejdále pryč od těch
to křikůw, neboť ranily můj sluch jak ostrý 
nůž: bylo mně hrozno jako u přítomnosti 
•wlaslni smrti. Zašel jsem práwě nad samý 
Irdyn. Most na něm byl spálen. Ale nemohlo 
to uchrániti měšťany. W čas suchopárný dá 
ge Irdyn lehko koněm přebroditi, ano již i 
na některých bahnitých místech byly klade
ny láwky a jiné přeprawy. W zamyšlení 
swém o břízu se opřew, co nad břehem stá
la, diwám se na město, nad nímž tak hrozná 
chwfle wzešla. Wečer byl smutný. Slunce 
zašlo ohlížejíc se bázliwě za sebou. Dlouho 
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nehasly na západě derwené pruhy s modrý
mi se střídající, ležely jedna na druhé jako 
zbarwené tou krwí, co se prolila toho dne. 
Na lesích za mnou rosila temnost. W rákosí 
a olšinách Irdyna ani dmuch wětru, ani ble
kotání proudu neosmělowalo se ozývvati. Za 
to úpěly hlasitě dosti městské zwony. Widěti 
bylo, že zastrašení ohywatelé wědí o hrozí
cím jim nápadu, nebot zwony katolického 
kostela brzo bily jako na poplach, brzo jako
by na welky pohřeb wzýwaly. Poslouchal 
jsem se zatajeným dechem tu smutnou hudbu. 
Byla to ta sama, kterou jsem w mém dětin-
stwí za času moru již siyšel. Nyní zdálo se 
mi, že w každém zaječení zwonůw pozná-
wám hlas swých známých w zámku i we mě
stě. Po plačliwém lkáni wšech zwonůw do
hromady následowaly jednotliwá udeření ja
ko na oheň, a pak wolaly wýrazně z po-
wětří na nás : loupežníci I loupežníci! lou
pežníci! -—Ne mně jenom se tak zdáti muse
lo. 0 několik kroku ode mně stál také pod 
stromem jeden z nejhlawnějších walažkůw 
hajdamackých; poslouchal dlouho zwonění, i 
jakoby hyl wyrozuiněl, co hlásají: .Lžete 
lešské zwony!* zwolul a zamračen do táboru 
se wrátil." 

„Pomyslil jsem sobě, že ted není čas od
loučiti se od mého nepoctiwého towaryšstwa. 
a že půjdu s nim na Smilu, snad kohokoliw 

K 
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z osob ode mě litowaných budu moci ochrá
niti, a potom teprw bude chwíle k odstraně
ní se i k uteku; zatím jsem ale sám newěděl, 
kam se mám obrátiti, neboť podlé toho, co 
se mezi námi mluwilo, po celé Ukrajině haj-
damactwo se pozdwihlo, a wšude lid wraždil 
swé býwalé pány a ty co s nimi drželi. Zda
li by nebylo možná, dostati se napřed do 
Smily a jich tam wystřihali? — Nemožno! 
Když hajdaniaci na Irdyně zakryti houštinou 
přes několik proudů láwky a jiné přeprawy 
kladli, hlídaly četně rozestawené stráže, aby 
nikdo nepřešel na onu stranu, co by mohl 
městu u známost dáti příchod nezwanj<ch ho
stil. Umyslil jsem sobě, býti aspoň podlé 
možnosti na předu, i naděje silnila mé, že 
B&h, co můj oumysl widi, požehnání a zdar 
mu popřeje. Když noc wšecko tmou pokryla, 
dali atamani rozkaz k wytrhnutí, ale pozorně 
a ticho. Bylo widěti, že jim outolí na Smilu, 
městečko lidnaté a zámek silný, platil za wý-
prawu důležitou a nesnadnou, neboť ušiko-
wali chasu w nějaký lad i pořádek, a co byli 
mladší a lépe ozbrojeni lidé, těch postawili 
w čele. Byl jsem i já w tom oddělení, ale 
přece ne na samém předku, jak jsem sobě 
přál, neboť rozjařeni naší prówodcowé, a 
zwláště ti cizí lidé, co řídili celé powstání, 
zdáli se obáwati, jakoby se bez nich ani jedna 
kapka krwe neprolila. nejinak, jakoby zajisté 
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w to wěřili, co rozhlašowali lidu. že podni
kají práci bohumilou, wyhlazujíce lim způso
bem newěra." 

„Jako mezi černými stěnami prošli jsme 
husté rákosí na březich Irdynowých. Na nebi 
ani hwězdidky widěti nebylo. Nadál jsem se, 
že w úzké hluboké cestě "u wchodu do mě
sta Leši se brániti budou: neboť bylo mnoho 
obywatelstwa we Smile a w zámku posádka, 
aČkoliw nečetná. ale koroukew wojákůw z 
Hulajpole mohla lehko přiraziti; zklamal jsem 
se! Bůh je porazil hněwem, a w neprozře
telném strachu sami se w ruce wražedlnické 
wydali. Místo co jsme se nadali překá/^k. 
přišli nám naproti hejna městských lidi s haj— 
damáky srozuměných. Již po temných ulicích 
na nás netrpěliwě čekali. Jako lowčí psi. 
když wětří po zwěři, wyšíi nám oni naproti 
ukázat skrýše swých polekaných souseduw 
aneb pánuw. Wedli nás přímo do zámku.*-

„Myslel jsem, že tam přece tak lehko 
newejdeme. Znai jsem wysoké waly a hlu
boké zámecké příkopy. Gtibernator rauset pře
ce býti doma. S hrstkou lidí mohl nám za
meziti wchod. Ale co! nebyl doma! čert ho 
musel i teď \voditi po polích. Mimo wšechen 
spěch a mimo to, že jsem byl mezi samými 
wůdci napřed, ještě daleko od zámku byw-
še, zaslechli jsme již křiky a naříkání od
tamtud se rozlehající. Domýšlel jsem se, že 

file:///voditi
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městská zběř o zhlížení hajdamakůw uwědo-
měná napřed tam wtvhla. Já i watažkowé, 
ač ne w jednom záměru, běželi jsme co nej
rychleji k zámku. Wáeco bylo měšEanůw Le-
chuw, šlechty, kněží, Židůw, starcůw, žen
štin a dětí, wšeeko se sběhlo na bezbranný 
zámek, jako aby je hajdamaci lehčeji pohro
madě nalézti měli. Krew se již lila potokem. 
Co mé oči w této slrastné noci při swětle 
hořících stawenf widěly, jazyk můj nikomu 
žřwému népowí! Jest to hřích, lidskou mysl 
kormoutiti takowým powídáním',, a nesluší se, 
těcb, kteří se w jiném narodili wěku, činiti 
swědky takowých príbéhůw před jich přiji
tím na swět již minulých, na které soud Boží 
již udeřil, a nyní buď na "#ysostech nebe
ských aneb w propasti pekelné se wyplňuje." 

Stařec na chwíli se zamlčel, pokryl si 
rukoma obě oči, pak pokračowal dále. 

„Tenkráte, když jsem přímo do příbytku 
panského spěchal, brzo mně srdce umíralo 
w prsou, brzo se mi krew hnala do hlawy 
a do očí. Ale i druzí museli tok dobře jako 
já wěděti tam cestu, neboť nalezl jsem již ko
mnaty naplněné tlumeni. Již se wraždilo. Ne
spatřil jsem nikde pána, ale mnoho ženštin 
na kolenách se modlících, ale žiwot sobě wy-
modliti nemohoucích. Uprostřed nich stála w 
samém koutě komnaty paní, bledá, prostovrla-
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sá, několikkráte smrtelně raněná, neboE krew 
po ni w několika cerwenýeh pruzích splý-
wala; ještě tulila k sobě swou diwčinku a 
zakrýwala ji swým tělem, neboť několik Ko
záků strojíce sobě z ukrutenstwi ještě wy-
rážku, střílelo po ni z druhého kouta jako 
do nějakého terče *) . Přikwapil jsem rychle 
i chopil se děcka w rukou skonáwající ma
tky; ona zkřikla ještě, pohledla na mě — 
snad mne poznala, neboE ústa její wyjasnily se 
jakoby lehkým usmáním, upřela na chwíli 
awůj zrak na mne, takowý zrak, že jsem 
ho we hloubi duse pocítil, a s hlubokým wzde-
chem padla jak dlouhá na zem. Musela sko
nati! — Wynesl jsem křičící diwčinku z ji
zby, ale tu mě zakřiklo as dwadcet hlasů: 
„Kam to? kam to, psí synu?" Wědéi jsem, 
že se nacházím mezi žiwotem a smrtí. Se-
braw ducha, powěděl jsem: „Pánowě ino-
íodc), já celý rok tomu štěněti ckůwou byl, 
půjdu je nyní upeci na ratyŠti. nebof i ono 
mne horoucím ohněm dopeklo." — „Dobře"s 
to wymyslil!" powěděli, „dowolme mu. af 
si jde, potěší se!" Unášeje dítě wyřitil 
jsem se ze dwerí, i prolhal jsem se ještě 
před nejedním zástupem, který mě zadržo
vati chtěl na zámku, až jsem se konečně za 
waly octnul." 

í ř) Podle podání lidu. 
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„Stálf tu kohosi WU7. párem koní zapra
žený a li rozšlípanému kolu přiwázaný. Od-
wázat jsem bez rozpaku oprati, i sednuw 
s dítětem na wůz, začal jsem uháněti na sle-
po. Koně táhli mne městem. Wšude, kam se 
nadTasmínem i říčkami do něho padajícími osa
da táhla, hořelo bud na té neb oné straně, blíže 
i dále. Celá hrůza té noci nenahrnula se je
nom w zámku. Zdálo se, že wítr roznesl sem 
tam jiskry od hořícího zámku: ale byl to 
•wítr rozumný I Kdekoliw w ulicích mezí stře
chami selskými střecha šlechtická stála, ta 
se této noci plamenem zanítila. W černé noci 
(neboť byla strašná tma) byly tyto ohně jako 
wywěšené znaky, aby se hned uhodnouti 
mohlo, kde se krew leje. Po pustých uli
cích, kudy já uháněl, časem někdo na útěku 
se wysltytnul: časem ro/Jehly se hřmoiné 
kroky a diwoký hlomoz za někým se honí
cích; někdy proráželo powětři bolestné sté
nání a rychle udušené smrtelné wykřilínutí." 

„Když takowíto stínowé přestali přebí
hati přes cestu, nářek oněměl, a ohně dále 
za sebou když jsem spatřil, poznaw se býti 
za městem, wolněji jsem sobě oddechl, nehoř 
krew se mi zastawila od welkého strachu. 
Ditě wysílené pláčem, spalo mně na kolenou. 
Nebyl jsem sobě tolik přítomen, abych něco 
jistého předsewzíti mohl; jel jsem tedy. kam 
mě koně sami wésti chtěli. Ostatně zdá se mi, 
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powidal jsem wám, že noc byla neslýchané 
linawá, a proto nic jsem newéděl, w kterou 
to stranu já se zahnal." 

„Když slunce wzešlo, poznal jsem po 
wyhlídce, po směru pi-edemnou se winoucí 
cesty a po okolních mohylách, že jsem se 
w noci newěda o tom pustil silnici Spolan-
skou. Ohlížím se wůkol: musela to býti ryt-
mistrowská step. Tak též bylo skutečně. 
Predce jsem u sebe ještě nic neustanowil. 
neboť po dwou neprospaných nocích, po ce
lém dni hrůzy a ukmtenslwí bylo mne jak 
těžce opilému; w očích se mně tmělo a dwo-
jilo. Zastawil jsem se w prwní wísce, abych 
se mohl postarati o píci pro utrmácené koně 
a o posilnění znowa probuzeného a rozkwí-
leného dítěte. Lidé, které jsem oslowil, anebo 
jednotliwě potkáwal, diwnýma očima na mě 
pohlíželi; tam ty šeptali mezi sebou, ty zas 
prstem zdaleka na mne a moje dítě ukazo-
wali. Ano několik žen a mužských šedše 
okolo mě, a pozorně se ohlídajíce, zdali je 
kdo newidi, mluwili ke mně polohlasem: 
,Slřež se! Lest se sbírají!" Já se tomu jen 
diwií, ale ničemu jsem se z toho nenaučil. 
Wyjew po krátkém odpočinku nalézal jsem 
fe o poledni w roklinách Tašlických. a když 
jsem z nich se wywinuw opět na poli se 
°clnul, odkud se předemnou široká wy hlídka 
rozkládala, znamenal jsem, že se cosi neoby-
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čejného tu díti musí. Step obyčejně němá 
nyní se na celém širošírém prostoru cosi ro
jiti zdáio, jakoby to ze země přicházelo. Až 
nejzáz, kam jen dosahowal miij zrak. «tta-
zowaly se nějaké pohybliwé postawy: s^m~ 
ce se odráželo o ně nějakým kowowým leskem. 
Blíže mohl jsem rozeznati, že to byli lidé 
jízdní a ozbrojení; slunce hrálo na železném 
kowání pik. Stepními cestami a polními me
zemi stabowali se po desíti, dwadceti do 
četnějšího zástupu w samém středu stepi sto
jícího. Odtamtud docházelo ke mně ržání koů-
stwa a ohlas trub. Celý tlum wypadal jako 
západní oblaka před skonáním dne, na pólo 
modrawé a na pólo čerwené — takowá byla 
barwa čapek a oděwu, jakož i u prostřed 
w tichém powětří wlajícího štandaru ; možná 
bylo poznati, že to prápor národovvcůw. Po
zději dowěděl jsem se, že ly, co se tu sjí
žděli na to místo, byli šlechta z celého o-
koli, která se tu připojowala k wqjákům krá-
lowským, aby se bajdamakům na odpor po-
stawila, co jich po domicil wraždili porůznu. 
Ale tak unawen a ztrmácen byw, wšecjío 
jen na pólo we snu, napolo zjewně jsem wi-
děl; i zdálo se mi na ten tak neobyčejný 
pohled wté puslé straně, že to ne žiwi lidé, 
ale dnehowé Lechůw, kteří od mnoha wě-
kůw na Ukrajině spějí, a ze wšech hřbito-
w& a mohyl swým dětem k ochraně táhnou, 
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než je wyhladi do posledního ostatku nůž 
naší zběře." 

„Hlawni zástup se zwednul i hnul. Hu
stý prach se točil wzhůru po cestě. Sli pří
mo proti mne. Pohled toho potkání niholiw 
mě neustrašil, ano byl jsem lomu rád. Ale 
tím Časem nebylo přijeli Lechůw tak příwě-
tiwé, jali jsem se nadá!. .Kdo jsi?' ,Odkud 
jedeš?- ,Kde jsi to dítě wzal?- ozýwaly se 
hrubé otázky okolo mě. Ted jsem znamenal, 
že mě barvva mého Cerkaského mundúru pro
zradila a mnoho-li mně to prospěti muže. 
Připrawil jsem se, wšecko důkladně wypra-
wowali, co a jak to bylo, jak jsem se od
dělil od hajdamakůw, -jak jsem zachránil dě
cko ; ale slowa mně na ústech umírala, když 
jsem lu nad sebou zpozorowal bledou a ustr
nulou twár na wysokém koni sedícího guber-
natora Smilanského, pana Wejhera. Ditě po
znalo otce a zknklo; i já ho poznal, i zbledl 
jsem a byl jsem pomaten; on poznal i mne i 
dítě, a ustrnul. Nepřijal ruéinky, jež mu po-
dáwala díwčinka; z bílých ust newyšlo ni je
dno slowo; oči otewřené díwaly se, ale duši 
"W nich nebylo widěti. Spatřiw krew na su
kničce swého dítěte, spatřiw je samo w ru
kou mýcli, domýšlel se, co se muselo stáli. 
Ta krew mluwila hlasitě k němu. Nějaký čas 
seděl bez hnulí, ale když se kůň zchopil, upadl 
Jflko kamenná hmota na zem. Přiskočili ho 
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křísit i wynesli ho z tísně. Widěl jsem, jak 
po dlouhém omdleni přicházel k sobě. widěl 
jsem, jak po zemi se wina. co mu značnější 
z Lecbůw powfdali, poslouchal, načež se u-
pokojil; dal se wsaditi na koně, a neohlížeje 
se ani na swou diwčinku, odejel s wojskem, 
kteréž w téže chwili wytáblo. Později jsem 
se dozwěděl, že on polskému wojenskému 
ředitelstwí prwní nowinu o powstáni podal, a 
že wyzwal šlechtu, aby se s wojskem spojila 
ku společné obraně, mysle, že přispěje k pře
možení hajdamakůw, i nedopustí jim zblížiti 
se ku Smile. Opozdil se. Zatím ho hajdamací 
nawštiwili w jeho nepřítomnosti w jeho wlast-
ním domě," 

„Já byl zadržen. Moje leknutí bylo bráno 
za potwrzeni wšeho podezření. Když wojsko 
odešlo, wsedl jeden z Lechu vr, aby místo mě 
diwčinku wezl, mě wzali mezi dwa wojenské 
koně. Prowázeli mě do nedaleké již Spoly. 
Přišed sám k sobě nadarmo jsem wyprawowal 
čistou prawdu, jak byla. Leši se jenom usmí-
wali poslouchajíce a wousem kroutíce. Ne-
wěřili ani stéblu z iné powidky. Před weče-
rem byli jsme we Spole. Diwčinku wzali na 
zámek, mě wsadili do wěže." 

„Slyšíte!" řekl stařec prelrhuje swé wy-
prawowání, „slyšíte! Kůň wáš rehce pořád 
po sobě! Musí kohosi pěkné1 oči w tu stra
nu jiti, kudy jste wyjel. Ej, ej, snad si nena-
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mlouwáte naše Orlinecké panny, můj panici? 
Dej Bože, nebof musíte býti dobrý pan a wase 
Luhowá pěkný statek. Ale nyní přestaňte po
slouchati děda na stepi, a jeďte, kde po wás 
touží. Zůstawte mě we Špolanskétn wězení; 
wy nejste u wězení, abyste neměl poslouchati, 
když wáin řehtáni wěrného koně oznamuje 
wzdychání díwčiny!" 

Swolil jsem k tomu, neboť blížilo se ku po
ledni, a nechtěl jsem, aby na mě w Orlincích 
s obědem čekali. Na starcowi ale wymohl 
jsem, že mně slíbil, ostatek swého žiwota 
dopowěditi. Powěděw mu tedy, že přijedu 
zjitra ráno, rozloučil jsem se s ním. 

Na náwratu přemýšlel jsem o tom, co mně 
wšecko wyprawowal. Ponejprw přece jsem 
našel na Ukrajině historické podání z ust ži-
wých, čehož jsem posud nadarmo hledal. Po-
wěst slarcowa, která mě o 60 let nazpět pře
nesla, nepostawila wšak před oči mé ani tu 
Ukrajinu, jaká jest nyní, ani tu, kterou jsem 
sobě w básnickém anachronismě wjednotwar-
né barwitosti od časůw Rožyňských a Lan-
ckoroňských predstawowal. Objewila se mi 
we ehwili Ukrajina, jaká wlastně byla před 
šedesáti lety: krajina ještě nelidnatá, ale již 
osazená a ještě wždy lépe se zalidňujici; byt 
w celku ustálený, ale wždy ještě zaehwiwaný 
časowými wýlewy diwokých nepořádkůYV a 
kywalénewázanosli. Z powidání očitého swěd-
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ka .jsem poznal. že zpoury ukrajinské ne-
powstáwaly bezprostředně ani z utiskowá-
ní poddaného lidu od síawu šlechtického, 
ani ze chtiwosti lidu sáhnčřuii na wlastnictwí 
lépe Fe mající Indy. Byly to také příčiny 
lěch powstánf, ale nikoliw samojediné. Náro
dní, wlastně jen kmenowní nenáwist a ne
jasné zpomínliy dáVnébo čisto wojenského 
bytu, zwláště ale fanatismus náboženský na 
ně ještě wíce působily. Tyto příčiny, ježto 
bouře ukrajinské snad krwawějšími učinily, 
rozrazilo waly je ale znakem mrawních ná-
ružiwostí a poblouzeni fantasie od obyčejných 
domácích swárů mezi mohowítými a chudými. 
Prijew do Orlinec wyprawowal jsem o zná
mosti wčase přejiždky udělané. Pan Žu!yň-
ský mně powčděl, že práwě naschwál chowal 
pro mě lu příjemnost nenadálého potkáni se 
s jedním z těch swědkůw oné pro mne zají-
mawé minulosti, jejížto současní wyprawo-
watelé nyní již welmi wzácni jsou. 

„Lituji ale zatím," řekl jsem, „že jsem 
powěst o kolištině slyšel z úst strannika Polá-
kůw. Soudím, žeby wyprawowání o té sa
mé weci od prawého bajdamaka docela jinou 
barwitost melo. Takowá powěst byla by te-
prwé oprawdiwým charakterem Ukrajinským, 
nebof ten, co se w našem starci projewuje, 
jest zajisté příliš jednotiiw i odosobněn." 

„Nenajdete tak lehko hajdamaka, pane 
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Edwarde," řekl s úsměchem pan Žufyňský, 
„který by sewám nyní upřímně přiznal, mno-
to-li duši na wěčnost poslal." 

„Nemyslete, .pane," dodal jeden z oby
čejných domowníiiůw Orlineckých, pan. N . . . , 
„žeby přiklad Kurenného byl sám jediný bez 
druhého podobného w Ukrajině. Wsak celá 
počestnější a mohowitější lidnatost Ukrajin
ská k powstání r. 1768 nenáležela. Tako-
*wých, co uchránili swé pány aneb sou
sedy šlechtice, bylo welmi mnoho. Mohu 
to powéditi, neboř sám jsem toho důkazem. 
Muj hospodář w Humani píechowal mě na 
půdě swého domu w bečce mezi koudelí; 
byl jsem tehdy chlapcem a chodil jsem leprw 
do infimy *) . 

„Tedy i wy pane pamatujete kolištinu?" 
„Tolik, co wám powidám, neboť byl 

jsem welmi malým chlapcem, ale od nejedno-
ho očitého swědka podáni o těch časich jsem 
slyšel. Neopatrnost, nedostatek ozbrojené 
moci daly tomu powstání rozšiřowati se a 
tak dlouho a ukrutně panowati. Powěděti 
dlužno, že jen tu onde se nalezlo šlechty 
a trochu wojskn, co se ěawli ochránilo 
před kopím a nožem. Neuměli sobě wůbec 
jinou radu dáti, než ouzkostliwým útěkem, 
kterým bezbranní a jednolliwí padali w ru-

*) Erwin latinské školy. 
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ce lecjaké roty chasnikůw. Neěetné prápory 
národní jízdy, nespořádané, tak že sotwa 
po dwadcet třidcet lidi počítaly, nepůsobily 
důležitou wojenskou silu. Nežli pan Stemp-
kowski sobě přispěl wysloupili co ukrotitel a 
karate], mokli jsme wěickni wyhynouti. Kdo 
tedy tenkráte ochranu poskylowal, dělal to 
z lítosti, gedlácí i měšťané Rusini obétowa-
li se za to, wětěí část obywatelslwa ne
toliko k hajdamahům nenáležela, ale i rá
da ockrnňowalíi i ultrýwala nebeípečenstwím 
stíhané." 

„Ano, byly w tom čase i příklady ne-
wšedni šlechetnosti i ackoliw diw-Qké spra-
wedliwosli mezi samými hajdamaky. Budte 
pane N. lak dobrý, opakowati panu Edwar-
dowi ten příběh wašeho příbuzného, Osičíií-
ského, jejž já i od wás i od něho samého 
slyšel. '•> 

„Welnii rád. Udalo se to w Jarowaiěin, 
mezí Lysiankou a Taraščau. Iíu konci holi— 
ětiny sebrali se sedláci Jarowatští proti 
blížicim se hajdamakíim, i nepřipustili jim 
řáditi we swé osadě, ochránili také několik 
rodin tam osedlé ěinžowé šlechty, a wymohše 
napřed na liajuamacicli přísahu, že nikomu 
nic zlého neučiní, teprwé je do wsi pustili i 
odpočinouti tam jim dowolili. Ti se rozložili 
okolo krémy. W Jarowatém přebývvali teh-
dáž na dožiwoli šlechlicowé chuďasi, přibu-
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zni moji OsiČirišti. Syn jejich, Jan, jel domu 
ze škol. Na cestě se dowěděl, že jsou we 
wsl hajdamaci. Dočekavv se noci, pustil se 
roklinami do wsi přímo do domu jednoho 
mladého hospodáře, s kterým ode dáwiia byl 
w přátelstwi ano i w kmotrowstwf, w pře-
swědčení, že ho ten přechowá. I zajisté při
jal sedlák mladého Osičíiiského. powidal ale, 
že newi jiné rady, jak by hajdamákňm ušel, 
než utíkati, i nabídnul ge mu, že ho wy~ 
wede. Pod iou záclonou wodii ho dlouho po 
noci, a naposledy dobyl se s ním k jedné o 
samotě Stojící krčmě. Tam teprw přetwáře-
je se, jakoby sobě zoufali chtěl, powidal, že 
zabloudili i práwé narazili na wlastni slano-
ivisko hajdamakůw. Přece ale dodáwaje mu 
dobré mysli, řekl, že nezbýwá nic, než do 
krčiny již wejíti, a že on to již bere na se
be, jej ochrániti. Tak udělali; ale jak mile 
wešli mezi hajdamaky, sedlák šlechtice wy-
dal, a hajdamaci ustanowili ho zabili, na-

; před ale dowolili mu, napili se i pohýřiti 
s nimi. Nápoj rozwázal Osičíriskému driwe 
polekanému ústa. Wyprawowal hajdamakSm 
o zradě, jaké se na něm dopustil jeho pří
tel, a to pobouřilo hajdamaky tak, že mu 
žiwot darowali, ale za to ho přinutili, dřiwe 
kopím probodnouti swázaného a na zemi le
picího zrádce." 

Druhého dne wyjeljsem na samotinu Ku-
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rennélio. Slunce se sotwa bylo powzneslo 
nad pole, a přece jsem ho již zastal sedí
cího na mohyle. Pozdrawil mě we jménu 
Boha, a když jsem ho poprosil, aby dopo-
wěděl oslátek swého žiwota, začal: 

„Seděwu wězení Špolanském, myslel jsem 
z počátku, že prawda přijde na jewo, i ž* 
brzo wypaštěn budu: zatím mě ale zdání 
hůře obwinHo. Protřásali miij tlumok, i nalezli 
W něm kostelní stříbro. Když mě to bylo 
powědíno, tu-jsem poznal, že po mně weta 
na wéky. Nedlouho mě samojedinému teskno 
bylo wewěži: třetího dne začali mně dáwati 
towaryěe, čtwrtého se dwéře ani nezamkly, 
nebol každou chwili kohos nowého přiwedli; 
kowářowé založili kowármi při vvěži, nebof 
od swítáni až do půlnoci přikowáwali kohos 
ruce neb nohy; pátého dne dobrá částka naší 
kolišliny byla w poutách. Byli mezi námi i 
tací, jako já, kteh toliko z hlouposti a ne
vědomosti s hajdamaky se spojili, a s nimi 
toliko šli, neokradše ani zabiwše koho; byli 
tu taci, kteří pikou a nožem nejhůře sobě po
čínali, dokud mysleli, že jim swět cely w 
ruce propadl, a nyní báli se a plakali jako 
háby; jiní mlčeii zasmušile, a jestli se 
ozwali, to se jen chwálili, že mnoho lesských 
duši zahladili, litowali jen, že uprostřed práce 
wytrženi byli, i směle wzýwali smrt a mu-
čedlnictwi za wiru: Bůh jenom mezi námi 
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wšeini wybeře ; lidé nás powažowali za 
jedno I" 

„Od několika swých známých dowěděi 
jsem se, co se stalo po krweproliti Smiian-
ském. Zvána přišla nowina, že polské woj-
sko nadchází. Hajdamaci ustoupili za Irdyn; 
newazaná rota sama sobě překážela w ry
chlém náwralu. Když wyšli z doubraw oko
lo Dubijawky, potkala je nenadálá hrůza: 
domníwali se míti nepřítele w zadu, zatím 
jim tu druhý zakročil cestu z předu. Byl to 
ten samý oddíl, bezpochyby milicia Kaůow-
skélio pána, která již jednou hajdamaky po
bila nad Irdynem blízko mlýna náležejícího 
k Monastýru w okolí Mošen. Obrátili se tedy 
stranou ku Swidowku. Lechowé jim šli w zá
pětí. Noc zadržowala obě strany, ale lu byl 
již DnĚpr toliko na několik wýstřelů z ruč
nice za utíkajícími. Hajdamaci se ohradili 
táborem wozňw proti jezdectwu je stíhají
címu, až tu w noci přispělo i wojsko od 
Spoly. Wedeno dobrými průwodci w nej
hlubší tichosti přišlo, i obsadilo obě ce
sty, Smilanskou i Medwedowskou. Nastáwa-
jicí den ukázal hajdamakům, že jsou obklí
čeni. Leši na to oumyslně čekali, aby je 
tfm samým pohledem zkrotili. Tak se též 
stalo. Tábor je nedlouho chránil. Rychlá 
J]zda porubala bo na místě. Svedla se bitwa 
ta welkých Swidoweckých pískách, které 

4 
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Dněpr když z břehu wystoupi, zaléwá. Ne
mohouce wydrzett prawidelného ohně Polá-
kůw i násilného útoku jejich hustých řad, 
rozprchli se hajdamaci schwálně na wšecky 
strany, aby lu jednu bitwu rozdrobili na ti
síce jednotliwých. To se jim podařilo. Roz-
trousily se nepřemožitelné rady. Každý jez
dec se pusti! za nějakým utíkajícím hajda-
makem, ale ten pak najednou stanul i bránil 
se. Polákůw bylo méně, ačkoliw je wálečný 
šik a nawyklost ku zbrani strašnějšími či
nila; proti jednomu jezdcowi stáwalo po 
kolik pěších bojowníkůw. Ručnice i samopal 
byly proti karabině. Hajdamacká kosa i za-
porožská pika nedáwaly jezdcům dotírati 
zblízka, i odbíjely zámachy palašůw; časem 
když se jeden potýkal s wojákem, druhý 
přiskočil a shrbeně rozpáral ratištěm koňowi 
břicho. Začal se tedy boj jednotliwý, boj sily 
se sílou. Zamračilo se nízké pobřeží palbou 
zbraně. Přece wšak bitwa začínala se wtě-
snáwati w hranice užší. Siky polské znowa 
we hromadu srůstaly. Jak mile se otřel wo-
ják ramenem o wojáka, tu hajdamakům ne-
zbýwalo spásy. Chtěli utíkali. Tožť byl tu 
Dněpr za nimi. Zoufalstwí je hnalo do ře
ky; Poláci zůstali na břehu, i začali za ni
mi oheň hustý a uslawičný. Kadarmo se 
leckdo ponořil we wodě; potřeba oddechu 
přinutila ho wy strčiti hlawu, wšak tu ho po-
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ra/.il olowený dešE, co ustawičně po řece 
bil. Krwí se zbarwila Dněprowa sahá *)• 
Jedni tonuli we hloubkách, druží pobiti šli 
na dno : jiných raněných wytahowali na břeh 
jako ostněmi probodanou rybu. Ačkoiiw již 
wždy řidčeji wyplynul kdos žiwý aneb ne-
žiwý nad wodu, Poláci přece toho dne od 
rána až k soumraku neustoupili ode hřebu, i 
nepřestali stříleti. Jen asi patnáct dwadcet 
z hajdamakůw bylo tak šťastných, že dostali 
prázdné trubky třtinowé, klerými dýcha
ti mohli pod wodou skrz dwanácte i wí-
ce hodin í ř s ) , a jenom ty byli spaseni: těla 
druhých snad až potud rozemílá Dněpr na 
skálách swých porohůw (prahůw). Ti co ra
něni z wody wytaženi byli, wyprawowali 
mně o této hrozné porážce mých. nedáwných 
towaryMw." 

„W několika nedělích mne i asi dwadca-
tero jiných ještě w železa okutých odpro-
wodil oddíl wojska do Žitomira. T\Ta ceslé 
podiwil jsem se, jaký to byl za smutný po
hled wesnic, kterými nás wedli, jak nepo
doben onomu, jejž před kolištinou podáwaly. 
Myslel jsem, že jenom u wězení bylo tem-

•") Dnčprowy sáhy jsou záhyby břehu na způ
sob zátoky, kde woda neplyne n>brž stoji, a když 
trošku odpadne, blála na břehu zůstawuje. 

**) Podání lidu. 
4* 
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no, ale ono se temno udělalo na celém Bo
žím swětě. Po weselém jaru přišlo léto, a 
lidé ssároweň s trawami stepními zwadli. 
Z jara byla Ukrajina opilá, teď po opíjení 
wystřiziiwělá styděla se a byla smutná. W ka
ždé wesnici čněly strašné šibenice. W mí
stech, kde kolišlina Časněji se zjewila, ča
sněji nadešel den trestu. Treíili jsme místy 
na poprawy. Tam wěšeli, tam čtwrtili; ně
kterým obwinuli ruce slámou, oblili smolou 
a zapálili, když jim pak ruce na horu wy-
tažené hořely jak swiee, wodili je na ukáz
ku po wšeck ulicích wesnice, i wywoláwali 
jména těch, jež těma rukama zabili. Dlou
ho potom ještě polkáwal jste na Ukra
jině žebráky bez rukou i bez nohou na wozi-
kách od dětí neb wnukůw na almužnu tá
hnuté : to oni tenkráte zmrzačili. Strach pa-
nowal vvšude. Wáecko pripowídáni z jara 
přestalo. Šeptalo se jenom po wsich o tom 
neb onom očekáwaném zástupu wojska, aneb 
o trestech, jimiž Ukrajinu zkrotí pan regimen-
tář Stempkowský. Na to jsem se díwal, jda 
ze Spoly do Žitomíra. Ze Žitomíra přepra-
wili nás brzo do Zubowštiny. W té wsi byl 
pan Dubrawský, jejž Leši nazýwali hradským 
sudím. Byla to diwná wes, i pán byl di-
wný. Widite! po ulicích hemži se lid jako w 
mraweništi, což když sotwa desátý chodí 
wolně ; wětšina řetězy jest spoutána, wle-
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kou nohy, řinčejí železem, wšecko jen ne
volníci a hlídači. W celém zdejším kraji, 
jenž se tehdáž nazýval wojwodstwím Ky-
jowským, když někdo co prowinii, wezli ho 
do Žitomíra, a z celého Žitomíra zawáželi 
se newolníci do Ziibowštiny. Pan Dubraw-
ský byl welký sudí od Lecbůw nad tou 
stranou postaweny. Priwezení wězňowé pra
cuji na něho, kopou rowy, sypou waly 
okolo zámku, zamítají ulice we wsi, a ko-
íočky v/ozi íúi/.ilélio dne zawedou jich 
několik do zámku ; tam musí swědčiti proti 
sobě, co nazýwají inkwizicii. Pan Dubraw-
ský káže je mučiti, pase se nad nimi, rozko-
šuje jich bídou, a když oni se dobře napra-
cowali na něho, kopawše i woziwše zemi a 
ruin, a pisařowé walně o nich se napsali, 
Wedou je nazpět do Žitomíra, a pan Dubraw-
ský jede tn s nimi, a tam je před jeho o-
čima mečem stínají, wěší aneb na kolo 
vplétají." 

„Byla to wes w lesích. Wyblížela čer
ná jako veliká šatlawa u prostřed smutných 
sosen stojící. Newím jak tam kdo z nespou
taných mohl vydrželi, ale pan Dubrawský 
již tak ji sobě zalíbil. Powídali, když s dru
hou ženou se ženil, že ona na něm to 
vymohla, aby wězně we wsi nedržel: a 
Však nedostál danému slowu; bylaby mu 
celá útěcha zmizela. Tak nawyknul souditi 
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obžalowané, že se mu stýskalo po tom. Pod
dané z wlastnich statkúw dáwal w pouta i 
obruče s ostrými bodci, i za zrno obilní na
lezené we slámě soudil je soudem: myslím 
ale přece, že je utratiti nedal. Po wsi i okolo 
zámku měl zděné wěže Čili ěatlawy, do kte
rých nás wždy na noc sehnáwali." 

„W takowouto klec jsem se dostal; což 
jestli wám ještě řeknu, že pan Dubrawský 
na mě ještě wětěi zlost měl, než na celou 
koiištinu, než na wšecky zloděje a zbojníky, 
jichžto kosími Žitomírské okolí posil. Guber-
natorowá Smilanská byla rozená sestra jeho 
ženy. Ano dítě, které jsem já uchránil, pří— 
wezli do Zubowštiny, i widěl jsem diwčinku, 
když ji wyprowázeli ze zámku u prostřed 
mnoho ženštin, ale přistoupiti k ní nebylo 
mně dowoleno. Pan Dubrawský držel mě za 
wraha matky i uchwatitele dítěte, a za můj 
dobrý skutek chtěl mě konečně ztrestati na 
hrdle. Wodili mě na wýslech k samému pá-
nowi. Když písařowé psáwali za dlouhými 
stoly, Dubrowský seděl na zlatém stolci, já 
stál před ním w železech; sám mě wyslý-
chal, hrozil mně i domlouwal; probodal mou 
duši očima na skrz. Hradský sudí Dubraw
ský byl člowěk weliký jako dub, hrubý, oči 
měl čerwené, jakoby zateklé krvri, kterou 
rozléwal, w hubě ani jednoho zubu. Státi 
před nim bylo již strach, což teprw myšlen-
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ka, že on jen hoři žádosti, poslati mě na ši
benicí. A wšak ačkolhv mé každého dne wy-
šetřowal, ničeho nemohl se dowěditi na mon 
winu. Přece ale nemínil mně wypustiti, niko-
liw! poručil mě toliko držeti W užším wěze-
ní, mořiti hladem, hrozil mně mukami a měl 
naději, že něco jiného wyzpíwám. Wšak mně 
jistotně již tak zajeden za dwa měsíce přicházelo 
do hlawy, sebe samého nesprawedliwé obža-
lowati. Chtěl jsem, aby mě raději již utratili, 
než abych se měl déle ještě trýzniti w takowé 
psotě." 

„člowěk u wězeni tak jest podoben k to
mu, jakým byl na swobodě, jako iašfowka 
pod ledem k lašťowee obletující střechu swé-
lio hospodáře. Ztýral jsem se wězením jako 
chorobou; dnowé mě starším činili než léta. 
Já co zpočátku swého uwózněni těm se smáwai, 
kteří ukazowali zženštilou lilost. nyní jsem pla
kal kolikráte za den. Zpomněl-li jsem na ro
dinu, na swé časy swobodné, obrátil-lijsem 
myšlénky na swó newinné trápení, hned se 
mně slze potokem pouštěly z oči. Naříkal 
jsem. že mám zahynouti práwě tou rukou, 
které jsem se byt přisloužil; ano skoro mně 
líto bylo, že jsem se aspoň neučinil hodněj
ším nastáwajícíbo mně trestu. Mně umírati 
tak mladému, tak ukrutně, bez požehnání 
otcowa, bez slzy matčiny!—ustrnul jsem nad 
sebou, jako nad kým jiným. Když jsem je-
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dnou tak sám nad sebou plakal do pozdní 
noci (muselo býti po píti noci, í měsíc w 
úplňku swílil mřížemi do mého wězeni), musel 
jsem usnouti, neboť zdálo se mi, že na p í 
stem poli híediime peníze s panem Wejkerem. 
Zápasil jsem s prudkosti silného wětru, litery 
nám wždy lucernu hasil, při které jsme roz-
líopáwali mohylu, až na konci práce zablesklo 
swětlo, i oswítilo rozkopaný hrob až na dno. 
Náhle se moje snění změnilo, nebot zdálo se 
mi, že moje ruce obwinnlé slámou a smolou 
hořely, a mě u prostřed sběhu lidi wodili po 
nějakém neznámém městě. Wykřiknul jsem 
bolesti a hrůzou, i zbudil jsem se . . . . Pro
hlednu . moje wězení skutečně jako zlatým 
ohněm zalité. Wzchopil jsem se z podřweni, 
ale nohy podemnou ohnuly se, když jsem u 
prostřed lé jasnosti zřetelně poznal osobu swé 
Smilaijské paní, matky dítěte, které jsem o-
chránil. 0 několik kroku ode mne stála w po-
wětií u prostřed jasnosti, tři čerwené pruhy 
šly od prsou až k nolioum ; ulkwěla na mně 
zrak lak jasný, že já z počátku od strachu na 
pólo mrtew opět ku zpamatowání přicházel; 
poznal jsem, že se nacházím na blízku duše 
šťastné, i začai jsem se modliti. Zřetelně se 
mi dala slyšeti slowa: „dám swědeclwi za 
tebe." To widění trwalo asi tako dlouho, jako 
čtení ewangelia při mši swaté. Potom swě-
tlost začala hasnouti, jakoby se wzdalowala, 
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paprsky měsíce prozíraly zase skrz pobledlou 
jasnost, dotknuly se samé podlahy, a po nich 
jako po stříbrných schodech wyšla blahosla
vena postawa z wězení mého. Když se zjewe-
ni skončilo, teprw tu na mě strach přišel, i 
obešel mě jako prosincowý wichr; srdce bi
lo jako kladiwem; zamknul jsem oči, neboř 
jsem cítil, žebych po druhém takowém v i 
děni umřel." 

„Takowý zázrak dopustil Bůh, swědek 
mé newinnosti. Snad myslíte, že wás aneb 
sebe samého klamu? ... Nikoliw! — Bůb, jenž 
mně w krátce powolá k sobě, swati, co bu
dou státi po jeho prawici we strašné chwíli, 
když duše před swým Stwořitelem sedostawí, 
wědí, že nebrám s jménem božským, Že se 
nechlubím před lidmi milostí swatých, kteréž 
bych nebyl účastným býwal. Takowé widění, 
jak jsem wíím wyprawowal, měl jsem u wězení 
wnoci, ne we snu ale na jewě, a ostatně byl 
oučinek jeho pro mě až příliš patrný a památný." 

„Těžko jest žiwému čiowěku wydrželi 
přítomnost beztělesného ducha. Pokud byla 
temná noc, nemohl jsem z bázliwosti usnou
ti; teprw když se rozedniwati začalo u wě
zení mém, zkližiiy se zemdlené oči. Brzo mě 
ale zbudilo olwírání dweři a hřmotné kroky 
wcbázejicích. Myslel jsem, že jdou mě wy-
prowoditi na smrt. Nesli mně nowinu jinou, 
naopak. Rozkowaii moje pouta a powidali mně, 
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abych šel k pánowi. Rozpráwěli, že paní me
la w noci zjewení: ukázala se jí nebožka se
stra, potwrdila, že já z hajdamackých ruk 
wybawil její dítě, welela, aby mě wypustiii 
i semnou laskawě zacházeli. Paní dnes ráno 
tak dlouho ležela u nohou pánowýcli, až to 
wyprosila, že mě propustí." 

„Poděkowal jsem Bohu i swaté dušičce, 
která se mě ujala, i odešel jsem se swými 
průwodčími do zámku. Pani s díwčinkou swé 
sestry zastoupila mně cestu wprwm komnatě." 

„Odpusť, dobrý člowěče," řekla ke mně, 
r že jsme tebe nesprawedliwě posoudili. Wó-
řím, žes newinen i žes ochránce toho dětská, ne-
bot mně to mluwila ta, která nežije a kterou 
w té noci tak jak nyní tebe jsem widěla. 
Wezmi to," řekla dáwajíc mně jakýsi balíček, 
„abys měl z čeho žiwu býti, neboř nebudeš 
smíti w té krajině tu zůstati. Wezmi i to zna
mení," dodala, sejmouc křížek se šije dětská, 
„wezmi to znamení, po kterém poznáme tebe 
anebo krew twou, a snad někdy bud já buď 
ona (ukázala na diwčinku) budeme moci lépe 
ti se odsloužiti." — To jenom powěděla, ne
bol'umlkla bázliwě,jak mile někdo weěel do 
pokoje. Byl to pán! žena se předním třásla 
jako wšickni. Wešel, zastawil se u prostřed 
pokoje, založil ruce za pás, obrátil na mě 
swé malé, čerwené, králičí oči — ale nic 
nepowědél. Nebylo toho též potřeba. Po tom 
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hadím pohledu poznal jsem dohře, jak lilo-
wal, že mě vypouští, jak mu těžko bylo, 
ztratiti jednu křesťanskou duši, s kterou se 
dosti nenatěšil. Pohledl podruhé na mfi jako 
z pod sebe, i wyšel protějšími dwenni. Tě
mi samými vešli hned na to dwa vojáci od 
panské milicie do komnaty, vyvedli mě na 
dwůr, kde stáli osedlané koně pro mě i pro 
ně, i vzavše mě mezi sebe. pustili se w tu 
chwíli semnou na cestu. Za ZubovŠtinou 
mně pověděli, že jim rozkaz dán, vypro
voditi mě přes Baltu za hranice. í přikázati 
mne, jestliže mi hrdlo milé, abych se neod
vážil kdykoli wejiti opět v e hranice říše 
Polské. Co jim rozkázáno, vyplnili. Dnem i 
noeí jsme jeli. dokud mě jako smeť newy-
metli za přáli. Tak ačkoliw mně daroval ži
vot, vyhnal mě přece surový ten člowék 
•/. rodní země." 

„Wytrpělť on horší wyhnanstwí, než na 
které on tebe mohl odsoudili," řekl jsem 
přetrhuje povídání starcovo. „Tyran lidí 
sešel na bídáka a wézně. Welké jeho statky 
přešly v cizí ruce. Za dwenni svého vlast
ního domu stál jako žebrák, nepoznán i po
tupen od Čeledínův někdy jeho poddaných." 

„Ach!" řekl starec, „jestli tak? — Bůh 
vykonáwá na lidech nevyzpytatelné sou
dy swé. Na onom životě teprwé dozví
me se, kdo zde byl bídnějším druhého. Až 
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do smrli io nejislo jest, kdo má litowán 
býti." 

„Prodloužiž swé wyprawowáiri , a řekl 
jsem. 

„Není již mnoho co powidati," odpowě-
děl. „W Balte mně moji jozdcoyré radu da
li, abych sobě nakoupil, jestli mám zač, po-
trawy, nebot na Bessarabslié stepi nelehko 
co dostati. Uposlechl jsem. Pani Dubrawská 
obdařila mě hojně. W balíčku, jejž mi dala, 
bylo samé zlato, za jednoho tedy čerweňá-
ka nakoupil jsem na trhu dostatečně chleba, 
sýra, uzeniny i welkou baklahu (drewěnou 
nádobu) kořalky. To dělal, jak mně powí-
dali, každý, jenž se pouštěl \v stepi jak 
moře welké a pusté. Naloz.il jsem na sebe 
těžko, ale mělo to wy stačiti na kolik neděl-
Jednoho rána přeprawili mě za Sieňuchu a 
wyprowodili za kordon polský. Průwodcowé 
moji se odtud wrátili, a já zůstal sám jeden 
na nezbrázděném a němém poli." 

„Sel jsem přímo před sebe, beze wše-
likého poptáwáni na cestu, i pokraěowal 
jsem nepotkáwaje nikoho den jeden, druhý" i 
třeli. Nám w Ukrajině není těžko, nadíwati 
se na stepi, ale naše stepi k těmto, co za 
Sieňuchou a nad Bohem ležely, lak podobny 
byly, jako hříbě k dorostlému koni, jako le-
iiwy Tykyó k Dněpru w čase jarních po-
wodní. Mně, co jsem polowici žiwota ztrá-

http://Naloz.il
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wil na Bessarabské stepi, zdá se tuto na 
osamělém futoře Orlineckém, že jsem w sa
mém středu weliké wesaice. Jaká mi to 
bezlidnost? Patříe, kde jen wylezete na lec
kterou mohylu, widíle kfíže jedné i dwou 
církwí, grunty několika wsi, stáda několika 
obci, každé po swém poli chodící. — Jděte 
za Bolí! tam tepme poznáte, co je to poušt. 
Když jsem se tam dostal, zmizely mně z očí 
naše doubrawy, naše lesy a zarostlé strá
ně; wšnde šla rowná, hladká planina bez 
údolíčka, bez wody, bez mohyl, bez lidské 
stopy. Prwního dne, když jsem se ohlížel 
k Polště, pohled se modral ještě k oné stra
ně, ale naproti mně tratila se step \ve žluté 
vzdálenosti, jakoby ty bezlidné niwy i sa
mo powětři nad nimi se wznášejicí se bylo 
wypáliio od plamenuw slunečných. W ná-. 
sledujících dnech takowý pohled již na wše-
cky strany byl stejný. Samo nebe zdálo se 
mně smutnější než u nás. Tak vyhlíželo 
bezmraké, že newítn, z čeho by se mělo 
sebrati na déšť anebo bouřku. Slunce bro
dilo se samotné na swém bezmrakém nebi 
jako já na němé stepi. Trápila mě žízeň. Ne
potkal jsem potud ani potůček ani pramé
nek. Napil jsem se toliko několikráte vody 
nabrané z mělké louže, w které by nikdo u 
nás ani dobytek napájeti nechtěl. Třetího 
dne zdálo mi se, že něco přede mnou • na-



proti plamennému západu se černá. Popři-
cházeje dále znamenal jsem s radostí, že \o 
byla chatrč postawená na kraji obšírného 
sadu. *) U wchodu seděl člowěk s bradou 
tak bílou a dlouhou, jak u mé nyní. Pozdra
vil jsem ho, pozdravil mě na wzájem i 
hleděl na mě, jakoby byl odwyknul pohle
du člověka. Dověděv se, že žízním, po-
ěastowal mě dobrým melonem ze swélio 
sadu; já ho počastoval swou kořalkou a 
kouskem ještě neztwrdlého chleba; ty dwě 
wěci zdály se mu býti ještě příjemnější, než 
přítomnost druhé lidské twáři na stepi jeho. 
Zůstal jsem w jeho chýši na noc, rozmlou
vali jsme až do půl noci. Powidaljsem mu, 
co jsem zač, on mně powidal vzájemně o 
sobě. Byl Polák, šlechtic; přes dwadcet let 
žilnaté stepi, která jemu náležela. Wšecky je
ho záměry kzawedení hospodářství w tom kraji 
obrátily se w niweč pro nedostatek vody. 
Namáhal se co síly měl, vykopati studni, 
wěak nemohl se dokopati žiwého pramene. 
Žiwil se ze sadu a trochu zasíwané kuku
řice. Z té měl mouku, z kawonůw (vodních 
melonůw) nápoj. Jakým způsobem na zemi 
wěčným suchem skoro w popel obrácené 
tento wodnatý, cukernatý, jak snih bílý ane
bo jako krev červený plod růsti i zráti 

0 Podání lidu, 
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může, to jedinému Bohu wědomo, který zá
zrakem swým lidí i na bezwodné poušti na
pájeti mni i iWiš co,1 řekl ke mně mftj ho
spodář, jestli máš trochu peněz, kup ode 
mne tu step. Jsi mladý, nalezneš snad někde 
wodní^ílu, a jestli bys měl jen cokoliwěk wo-
dy, zbohatneš w krátce, neboť sem pro kap
ku wody přicházejí stáda koní a hrawu. Já' 
jsem již stár; Bůh mě w práci nepožehnal; 
chtěl bych umříti mezi sivými; jestli mně dáš. 
čím bych se zawlekl do Polsky a z čehokoli 
bych dožiti mohl několik měsíců, zanechám 
tě zde jako pána tolika stepi, jakých u wás 
tři osady nemají !• Rozmysli w se, powěděl 
jsem mu, že jeho nabídnutí přijímám. Na tom 
slowě usnuli jsme oba." i 

„Druhého dne skončili jsme úmluwu. Dal 
jsem Lechowi polowici zlata, co jsem měl, on 
mne dal sivá práwa i priwileje na step, na 
pergamene psané a welkými pečetím na wo-
sku opatřené. Jsou nyní ú mne ; můžete je 
widětí. jestli chcete. Potom šel semnou, uká
zati mně hranice. K obchozeni jich bylo tři 
dni, od switání až do noci zapotřebí. Z pí
sku a kamení daleko od sebe nasypané me
zní hromádky, několik mohyl, několik měl
kých roklin byly znamením, až pokud se wzta-
howalo panstwí mé. Na celé prostoře blišlělo 
se jenom w jediné louži trošku deštěm spa
dlé wody. Když jsme se po obchozeni do 



chatrče nawrálili, přítel můj ještě den se
mnou pobyl, a potom wzaiw ode mně na wý-
niěnu za ponechaný mně sad a zásobu kuku
řice trochu w Balte koupených potraw, pustil 
se cestou, kterou já přiwandrowal. Usednul 
jsem na prahu chatrče wyprowázeje ho zra
kem, až pokud možno bylo dohlednouti. Ni-
lidy jsem silněji po oné straně nezatoužil, do 
které on ted se ubíral a která mně nyní za
bráněna byla. Když mně zmizel z oči, zdálo 
mi se, že jsem utonul w suché zemi. Položil 
jsem se u wnilřku chýše do temna, abych 
sám před sebou na chwíli ukryl, že jsem sám 
jediný na takowé poušti." 

„Nikdo nemůže pocítit, jaká touha mne 
trápila po několik dni. Konečně jednou w no
ci, když jsem spal we swé chýši, zaslechnu 
z daleka dupot * ) , ten se blížil, i poznal jsem, 
že se něco honilo na koních. Skutečně pří— 
pádili k chýši, a lidské hlasy začaly wolati, 
aby někdo "wyšel. Podiwal jsem se wen; dwa 
jezdcowé tam byli na uiičených koních. „Ne-
máš-lipak chleba ? a řekli. „Akdyky tak?"po-
•něděl jsem. „Dej nám kousek I pro Boha 
prosíme!" Dal jsem jim po krajíci i po kalí
šku kořalky. „Tys dobrý člowěk," řekli, „wi-
děti, že tu již nebydlí ten slarý Lech, který 

*) Z podáni lidu. 
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ničím jiným neměl počastowaii. než swou pro
klatou dýní. Nebudeš Silowati, že jsi nás po
silnil !'• To řekli, obrátili a uháněli zase po 
stepi pryč. Několik dní na to zaslechl jsem 
zajisté znowa o tom samém čase dupot, a!e 
wolnější a hlubší. Byli to moji noční hosté; 
přihnali mně několik kusů rohatého dobytka a 
několik owci. Počastowal jsem je čerstwým 
liukuřicowým plackem a kořalkou: poděko-
wali mně i přislíbili, že se mně ještě lépe 
odmění. W protahu nějakého času přijeli za
se, i obdařili mě stádem koní. Od té doby 
jsem jo newiděl. Posud newím, co to byli za 
jedni: snad nějací burláci? aneb černomořané? 
snad i zloději, jižto kradli i dobytek přiháněli 
z ciziny. Ale zač by mě obdarownli lák hoj
n ě ? — Chleb se jim zdál býti nejwzáciiejsím 
pokladem. Ano i twárí jejich jsem newiděl. 
neboE přijížděli wždycky w nejtemnější noci: 
hlas měli dřwoký. Nejednou jsem sobe my
slil, že mě to čert we vvlastni osobě nawští-
"wil u prostřed stepi, i dáwal dary nepože
hnané: ale připomněl jsem sobo zas, že mě 
wždy we jménu Boha prosili. Museli to pře
ce býti zlí lidé, i zlým zbožím mě podělili, 
neboE hohatslwí, které mně z tobo wy-
rostlo, rozpvcblo se w krátce jako silniční 
prach." 

,Z počátku se štěstí na mě jako řekou 
wylilo. Wěecko mně Šlo podle mysli. Spadly 
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podzimní deště, a nabraná woda poskylowala 
nápoje pro můj lehko nabytý dobytek. Zima 
-yv- těch stranách býwá obyčejně levniá, a 
prwní, kterou jsem tam prožil, tak nadoby-
čejně byla teplá, že se dobytek bez zásoby 
nakrmil pastwou pod nohami nalezenou. Na 
jaře přišlo ke mně několik burlííkůw; podržel, 
jsem je 1: dozoru na dobytek a k pomoci. Začal 
jsem s nimi hledali wodii na swém gruntě-, 
známkou mne bylo, kde se w čas sucha iiej— 
wíce zelenilo a kde wřes nejweseleji rostl 
— tam jsem kopal. Prostřed léta nalezl jsem 
skutečně žiwý i dostatečný pramen. Naleze
ný poklad mne welice potěšil i welmi rychle 
mne obohacowal. Bůh wi odkud přihnáwali 
dobytek li studánce Kurerméko, a za wodu 
bral jsem plat od kusu w penězích anebo \v 
dobytku. Z toho přírůstku i rozplozením se 
wlaslniho mého dobytečka měl jsem w ně
kolika letech stádo howězibo dobytka a koní. 
Začal jsem orati i síti. Léta byla mokrá: pšeince 
Arnautka sypala wýborne. Po wandrowních li
dech dal jsem rodičům o mně zkázati, a oni pře-
stěhowali se z polských zemí ke mně. Oženil jsem 
se, i měl jsem několik dětí. Přijímal jsein kaž
dého, kdo jenom chtěl se usaditi na mé stepi. Se
bral se w krátce též hezký počet lidí; zřídili 
jsme sobě lepenky, poslawili pece z ubité hlí
ny, žili jsme w dostatku a šfastně. Až k Čer
nému moři, ku Krymským solním jezerům i 
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1Í Dněstru, wšiide hjl znám fulor Kvrenněho 
na Bessarabské sl.epi.a 

„Dwadcet i ješlě sedm let žil jsem tako-
wým způsobem, Pochowal jsem otce i matku, 
ježto se swého wěku dočkali \v dostatku i W 
čase; myslel jsem, že i mě podlé pořádku 
děti pochowaji na tiché stepi. Eúh jinak u-
soudil! Usoudili mně on, přejiti ještě před 
smrti wšecky ty biče, jež we hněwu a snad 
i w milosrdenstwí swém na číowěka posílá-
Stalo se, jak určil. Po třidceti šťastných letech 
přišly tři léta nehody, a nezůstalo ani stopy po 
tom, co člowek nazýwal swým statkem. Ach, 
ach! jaké to štěstí, kteréž trochu horouc-
nější slunce, trochu silnější mráz, trochu ne
patrného hmyzu zničiti a rozprášiti může? -
Až dožijete mého wěku, jako já, přeswědčen 
budete, že teprwé na onom swfitě najdeme 

»to, po čem my tu nadarmo bažíme." 
„Mezitím co jsem žilnaBessarabii,u\vás tu 

diwnése staly změny. Docházela knám o tom 
časem nejistá powěst od čumákům *) do Krymu 
pro sůl jedoucích aneb jiných příchozích z Pol
sky, ale nás otáčela tak rozlehlá step, že co 

íř) Čumáci jsou Rusini, kteří s wolowým po
tahem do Krymu a k Donu jezdi, a odtamtud sůl 
a ryby do swých krajin wywážeji. Wycházejice 
čumaltowat, obtékají na sebe jen kosili a šarawa-
ry (kozácké kalhoty), jež napustí dehetem, a w 
tom zůstáwají po celý č«s cesty swé. 
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za ní bylo, nic k nám nedosáhlo. \A ideUí jsme 
s našich rovin, že zde onde slranami nebe 
se mraěí, i že déšť se leje: ale u nás bylo 
vždy ticho a jasno. Později teprw přiblížila 
se i t naší straně vojna. Mého nejstaršího 
syna vzali do vojska. Zhynul při Oěnkov-
ském outoku. Toho roku byla též strašná zi
ma, jakou lidé nepamatovali: nazývají ji po
sud Očakoirskou. Tenkrále naš« osada o po-
lowicí scbudla , neboť dohytek nepřiwyklý 
k stálým mrazům a sněhům, ježto od Početí 
sw. Anny k samému Zwěstování sv. Panny 
Marie nepřetržené trwaly. vyhynul nám věl-
ším dílem. Lidé se tím neštěstím polekali, 
neboť po dlouhém daření se všeho ponej
prv je zastihlo. Žena moje spolu s jinými lou 
nehodou těžce zkormoucená, a nemohouc 
odolali tesknotě po synu. kterého ponejprve 
vydala na swět. šla napřed pod zemi. Zřej- * 
mo bylo. že nechtěla se dávati na to, co 
nastoupilo." 

„Přece se bída na nás nestrhla najednou. 
Uplynulo ještě několik let ani zlých ani do
brých. Byla to jakoby přestávka po prwním 
outoku. Ale že se swět byl dostal w moc 
zlého, mohlo se již předvídali. Povětří zdá
lo se býti těžké. Po několik měsíců sveítila 
na nelii metla. Mezi lidmi roznášela se di
vná předpovídání. Jedni vypravovali, že 
vidíwnjí w noci na mohylách dwč ženštiny, 
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an se bijí a za wlasy tahají. Byly to dwě se
stry morowé: jedna moři lidi, druha dobytek; 
wadily se, po které wůli se má státi. Druzí 
činili pozorowáni, že když hospodyně pozdě 
do noci při oharku předly, a mužští i děti 
již spali, někdo nízkými okny do chýše za
žíral a na prstech počítal spících a bdících: 
to byl mor. Já sám wíděl, jak diwoký kůň 
po stepi lítal a nozdrami na witr rozewre-
nými wodu hledali se zdál, a wsak při žádné 
studánce se nezdržel, nýbrž uwidéw ji, za
řehtal a dále uháněl. Lidé mluwili hned, že 
w jeho zápětí přitáhnou kobylky, i tak se 
stalo. Přišlo to dopuštěni Boži před samými 
žněmi; wšecko požraly i zohyzdiiy; letěly 
takowým mrakem, že zasláněly slunce, o 
poledni bylo temno jako w soumrak, chřestá
ním swých křidel dělaly takowý šum, jaké
ho nikdo neznal w stepnim kraji, nebof jen 
w ohromných lesích, když wíchr burácí, ta
kowý panuje. Naše mládež wsedala na koně, 
střílela, houkala, myslíc že je tím odstraší; 
ženské plakaly; my lidé usedlejší stáli jsme 
wenku s bledou twáři a založenýma ruka
ma, neboť nás w hloubi duše omráčil ten 
úkaz Božího hněwu. Celoroční ouroda byla ta 
tam; ale byla to jen polowice rány. Hůře 
bylo, že i naděje na wynahraženi \v roku 
následujícím také na zmar přišla, neboť ko
bylky zakopaly se w našich stranách. Lidé 
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nechtěli sítina zimu ; burláci z mé osady začali 
se rozcházeti; jase musel držeti gruntu, i zrno 
swěřiti zemi na zdar bůh. Jenom notné mra
zy, které by zničily zárodky škodliwého hmyzu 
w zemi, mohly uchrániti naše osení. Nespl
nilo se, jak jsme sobě přáli, zima byla lehká, 
jaro časné. Na oněch odkrytých polích, kde 
slunce tak dobře zahříwá zemi, kobylky ne
chybí, čím pěkněji wycházelo slunce nad pol
nosti naše, tím wíce se zmáhal hrozící jim ne
přítel. Ukázal se brzo. Tenkráte to nebyli ple-
nitelé jízdní, lítající; byla to pěchota, a pro
tož i strašnější; nezůstalo ani stébla: sama 
tráwa na stepi zmizela. Hlad byl widitelny. 
Dobytek od sinradlawé wody padal. — Ostatky 
starého zrnu musely se schowati ještě na je
dno zaseni, i sebe krmiti jsme museli samým 
masem. Přišly nemoce. Dwé mých dítek umře
lo. Wšickni lidé cizí opustili osadu, i Šli za 
kouskem chleba, kam je oči wedly. Zůstal jsem 
samojediný s nejstarší dcerkou a nejmladším 
chlapcem." 

„Sebral jsem swé poslední síly, i udělal 
jsem osení zimní, ačkoliw skrowné. Silně mně 
srdce bilo, když jsem rozhazowal po poli po
slední swé zrno. Zima i jaro, jenžto následowaly 
na dwa swodné roky, nebyly bez smutné 
wěštby. Každého dne w zimě o wýchodě slunce 
podpíraly nebe nějaké jasné sloupy, i hned 
následowaly silné zimy; na jaře ty sloupy ne-
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zmizely, a možné bylo mysliti, že bude su
chota. Nesměl jsem wšak tu myšlením sám 
před sebou wyznati, neboť w dubnu splynul 
deštík teplý a wšecko ozelenělo i obžiwlo. 
Na neštěstí byl to ale delt prwni a poslední 
fobo jara. Do čerwence nespadlo ani kapky 
wody s nebe. Zelenost polí i stepi brzo u-
wadla. W liwětnu, čerwnu udělala se ne
snesitelná parna, wody w studánkách wy-
scbly; země se otwírala; slunce zacházelo 
bez záře i paprsku. Naděje k dešti wždy jen 
ještě wíce dráždila, i rozněcowala cit zoufal-
stwí, nebot každodenně ráno se sbíraly bílé 
mráčky, skupily se, ale okolo poledne začaly 
se rozcházeti znowu. Wečery byly tiché; 
zacházející slunce wypadalo na kraji stepi jako 
hutní pec, palčiwá a suchá. Na obili ukázaly 
se prázdné klasy i držely se zpříma proti ho
roucímu slunci. Nic nezpůsobí wětěí neštěstí 
než sucho! Nyní ne hlad, ale smrt clowéku 
hrozila i každému žiwómu tworu. Zrna již dá-
wno nebylo, nyní nedostáwalo se tráwy i 
wody. Ptactwo samo Bůh wi kam se podělo: 
neuslyšel jste w powětří ani nejmenšího cwr-
knutí. Ostatek mého dobytka, zchurawělý i 
•wybladowělý, padal po sobě každého dne; 
když padla moje poslední dojná kráwa, co 
nás posud swým trochem mlíka udržowala, 
tenkráte se položila i její dojička, i nepo-
wstala wíce. Byla to moje milá dcerka; w osi-
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ralosti po ženě i druhých dělech ona je
dině mě píi žiwobytí udržela: moje žiwitelka, 
hospodyně mé bourající se chýše, moje útěcha, 
moje jediná naděje. Hlediwaw na ní, jak se 
okolo mě oháněla, jako matka o mě starce a 
nedorosllého bratra se starala, jak stále hlad a 
žižeů snášela, za wšecky moje děti i-čeleď 
pracowala — tu jsem myslíwal, že Bůh se 
nad ni slituje. Slitowal se skutečně, ale ne 
tak, jak já slepý člowěk myslel; zawolal ji 
k sobě z tohoto swéta nouze a bolesti." 

„Se smrtí toho dítěte zhaslo swětlo w 
mých očích. Tenkráte jáem teprwé wšecky 
swé ztráty spočítal a najednou pocítil. Tělo 
zůstalo na zemi, ale myšlénky odešly za ni do 
hrobu, pod zemi mezi milá srdce umrlých; 
newrátily a newrátí se již odtamtud. Jeátě 
nějaký čas byl jsem w rozprchlé a wymřeló 
osadě, žiwě se s dítětem jako někdy w ča-
sich mého příchodu do těch stran, zrnkami 
kukuřice. Bloudil jsem od rána do wecera 
okolo lepenek s děrawými okny, okolo hrobů 
těch, co w nich nedáwno ještě přebjwali. 
Kolikkráte když se smrkalo, newiděl jsem 
chlapce mého okolo sebe, a při rostoucí tem
notě nebylo znáti, že se step na tom místě 
rozryla několika jamami i pohrbila několika 
mohylkami-, w ten čas jsem se sám sebe tá
zal, mnoho-li dni již uplynulo potud, co mně 
onen Lech odprodal tuto step, i zůstawiw mé 
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na ní samotného w den podzimní, jejž žiwě 
pamatuji, pryč do Polsky odešel. Newěíil 
bych, kdo by mně powídal, že třidcet let. Byl 
jsem znowa jako druhého dne po jeho odcho
du sám jediný, bídný, bezdomý, toliko že mě 
na plecech tížil wěk stáří a w srdcí newý-
slowná tesknota. Tenkráte to byl wýchod na 
tom širokém polí, a nyní zasmušily západ; 
mezi nim,i den i odpoledne uplynuly beze 
známky!"— 

Wida, že starec se zamyslil i w powidání 
nepokračuje, řekl jsem za chwíli: „Jak jsi se 
wrátil z Bessarabie do zdejších stran?" 

„Wida, že podzim mine, a že mně a ještě 
wice jedinému dítěti, které mně zůstalo, hla-
dowá smrt hrozí, opustil jsem stepi. Obrátil 
jsem se w tuto krajinu. Kdyžtě wšecko, sčim 
jsem prožil wěk swůj, wymřelo a zniklo, 
pamět mých mladých let žiwěji se obnowila. 
Chtěl jsem se do Luhowé dostati." 

„Abyl jsi tam?" 
„Nedošel jsem, tu jsem se uwázal, i zů

stal." 
„Co se děje s krajinou, kterouž jsi za Sie-

ňuchou nabyl?" 
„Jestli ji kdo neobsadil, zarostla jak pře-

demnou bodláčím; žiwí hejna koroptwí a stá
da diwokých koni. Co mně do toho! Dokud 
syn můj žil, myslel jsem, že jak dojde wěku, 

5 



98 

tou stepi bude moci wládnouti, anebo ji od
prodati. Když i ten umřel, odewzdal jsem pa
píry na tu majetnost Orlineckérau pánu, z kte
rého milosti již pres patnácte let žiji u wětšim 
dostatku, než člowěku mého stawu potřeba; 
ale on ten dar přijmouti nechtěl, ačkoliw když 
papíry prohlednul, přiznal, že jsou důležité. 
Byw ale předce bez jeho wědomí u zemské
ho práwa, přiznal jsem nápadnictwí na tu wec 
jeho starší dceři, Julee. Snad její muž 2 toho 
práwa kořistiti může. Kdyby tamnĚjši kraj se 
zalidnil, a od Častého sucha netrpíwal tolik, 
ta step byla by bohatstwím." 

„Z toho, co mi powidáš," řekl jsem, „i ze 
mnoha jiných okoličnosti twé powěsti domý
šlím se, že panstwo Žuíyňští musí býti w 
pokrewenstwu s rodinou, které jsi se tak při-
sloužil, uchrániw jediného potomka jejich od 
hajdamakůw. Není to Orlinecká paní ta sama 
díwčinka. kterou tys uwezl z krweprolili 
Smilanského?" 

„Ne," řekl, „ona sama to není; lo již 
dcera oné. Nynější paní w Orlincích jest 
wnučka gubernatora Lubomírských, Wejhera. 
Naše panna Julia, za kterou snad toužíte, je-
zdiwaje po našich polích, jest wnučka oné 
Julie, kterou jsem ochránil. Ačkoliw to wse-
cko již dáwno bylo, pamatuje přece dobrá 
wrchnost příchylnost starého hajdamaka. Při-
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jali mě, když jsem byl žebrákem již polo-
mrtwým; obsypali mě milosti: chtěli z mého 
syna udělati člowěka; srdce by mě wzkřfsili, 
kdyby mohli: af jim to Bůh wynnhradi wše-
cko, co mně proukázali anebprouliázali chtěli!" 

,,Aiejakýmto způsobem doshil jsi se k nim? 
Jakým způsobem tys je a oni tebe poznali ?í£ 

„Snad náhodou, snad i ne náhodou," řekl 
usmiwaje se sám ksobě; „jest wíce podi-
wného na lom swětě, než se komukoliw zdá. 
Skoro dwadcet let již nežiji na swětě, a přece 
díwám se na swět. O tož, co se wám zdá? 
Přišlo mně zatím lecos w jasné wědomí! Ne
smějte se, že sedlák mudruje. Sedlák pokud 
mladý, pracuje rukama, cítí srdcem, ano i 
newí. že nosí hlawu na hrdle-, ale jak mile 
muwlasbělá, nohy slábnou, wězte! w hlawé 
se mu něco budí, myšlénky začínají z ni wy-
cházetijako roje wčel, bzučí okolo něho, roz-
mlouwají s nim w den prázdny a w noc ne-
spalou. Powězte mi, proč to mluwí, že svůj 
los ani koněm neobjedeme? Nebof jest něco, 
co člowěka za ruku wodí. Ohlížíme se wůkol, 
i myslíme, že tu nikoho není; newěřte tomu, 
poslouchají wás i widí wás, i krok wás stawí 
ne podlé waší ale podle swé wůle. Kdo to 
jest? —Bůh i jeho angele, jestli jste spra-
wedtiwý, ďábel, jestli jste zlým dílem duši 
zaprodal. Chcete svěděti, jakýmto způsobem 
já se sem dostal? To wám powim, dejte jen 

5 Ů 
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pozor! Wyšel jsem o Žebraném chlebě ze 
stepi, w Polště mě již zaskočila zima- Do
bří lidé žíwili mě i dětsko, ale chladno nám 
dělalo zle. Newěděl jsem, jak se w takowý 
čas dostanu do Luhowé. Jednoho odpoledne 
wyšel jsem ze wsi. Padal hustý sníh, wítr a 
chumelice přihnaly se od západu. Nebylo 
widěti Božího swěta pro létawé, bujným 
podmuchem wětru kroucené papěrky sněž
né. Wšeliká we sněhu stopa zmizela; ne
znal jsem cestu w těch stranách, a kdybych 
i byl znal, co by mně to bylo pomohlo, když-
tě celé okolí zahaleno bylo jako jedním sněž
ným mrakem. Lednatý wítr omrazil mému 
dětsku twář i ruce; kolikkráte jsem se za-
stawil, abych mu je otíral, ale i mě začala 
zima již pronikati; widěl jsem tu před se
bou newyhnutelnou zkázu. Ohlížel jsem se 
bázliwě wůkol, zdali neuhlídám wsi, krčmy, 
aspoň nějaký styrt *) sena — nic nebylo ; 
bouře časem utichla, abych ale jen jasněji 
widěl, že se nacházím prostřed šírého po
le. Jednou pohledlo slunce nízko schýlené 
šejdrem na pobílenou zemi. Stranou ode 

*) Styrt jest nejwÉtsí druh stohu, jakých ho
spodaří \v Polšte a na Husí w poli z obilí neb 
sena státi necháwají, nemajíce proň dosti mista na 
humnack swých. Taltowý styrt čtwerohranný býwá 
wětši nežli naše stodoly, a časem kolik let ne-
wymlácen na poli stáwá. 
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mne. na samém konci wyhlídky něco za-
blýštělo. Myslel jsem, že to jen sluneční 
paprsky se lámaly na nějakém sněhowém 
pahorku. Ne, to swítil křiž; já ano i dětsko 
jsme to poznali s radostí. Naděje wstoupila 
do duše. Mysleli jsme, že to někde na cfrkwi 
u prostřed wsi swítí, i obrátili jsme přímo 
k tomuto šfastnému znamení swé kroky, ačko-
liw já w sobě cítil, že mě snad dříwe síly 
opustí a mráz krew mou zastawí, nežli z ta-
kowé dálky na místo se dostaneme. Jediná 
myšlénka mě posilnila, že spatření toho kří
že zjewny byl zázrak. U prostřed w pozadí 
rozloženého mraku swítil stále před námi, 
ano we wzduchu naplněném sněhem dwoji) 
a zwětšowal se; byl proti zacházejícímu 
slunci jako druhé zacházející slunce. Když 
se den skončil, wzešlo nad nim několik 
se třpytících hwězd, které ho oblily swou 
jasností. Kde jsme dříwe widěli kříž zla
tý , widěli jsme na wzdor soumraku a 
temné noci kříž stříbrný. Postupowal jsem; 
wíra w srdci byla žiwá, ale sily byly zrá
dné. Kolikráte zastawowali jsme se ztrmá-
ceni a prozáblí. Tu střílelo znamení na
še u prostřed noci ještě jasnějšími paprsky, 
jakoby nás k wytrwalosti nabízelo. Sebrali 
jsme se znowu z naší mdloby, za kterou 
w stopách již následowala smrt. Dítě ne
mohoucí již dále jíti wzal jsem na ruce, i 
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wle&l se ku předu. Dosáhnul jsem předce 
jaítsi konec záwějí sněžních po dlouhém 
s nimi zápasení. Křiž co nám swítil, přestal 
býti widitelnýiu, ale spatřil jsem stoweni 
s wysokými wixkami na wrcholku sněhem 
•ixwálé mohyly. Ne bez obtížnosti wystoupil 
jsem na ni, a za stěnou zaslánějící mě před 
wětrem sednul jsem si pode zdí̂  abych so
bě oddechnul, ale nezmožitelný sen w oka
mžení opanowal mě, skoro jsem přestal cítiti 
zimu; s posledním wčdomím síly přitulil jsem 
ještě syna swého co nejblíže k sobě — i 
ouplně přítomnost jsem ztratil." 

„Lidé ze wsi nalezli mě i dítě moje w 
tom stawu; přenesli nás do chýší swých, i 
křísili nás k žiwotu. Snad se domyslíte, že 
mohyla i stawení, za kterým jsem se schrá
nil, jest mohyla a kaple Orlinecká, kterou 
odtud "Yvidíme. Ale zdali pak wile, že ta 
kaple postawena jest nad tělem té, kterou 
jsem co dítě ze Sinilanského krweprolití wy-
nesl, a nad smrtelným prachem oné šťastné 
duše, která mi se u wězení ukázala ? — či 
snad bez božské wůle kříž nad jich hrobem 
cestu mně ukázal ztracenému u prostřed sněž
ných náwalů ? ~ Což na to powíte, že syn 
můj, tenkráte sedmiletý, wyprawowa!, že 
jak mile jsem wpadl w mrazowý sen, 
nějaká jasná paní nad námi se wznášela, i 
swým oděwem nás zasláněla, tak že ani 

kpmW 
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wětru ani zimy necítil? I zajisté ti lidé, co 
mě pólo zmrzlého nalezli, zastali dítě ouplně 
zdrawé. Wěřte anebo newěřte, jak chcete! 
Opakuji wám jen, co dítě mluwiio." 

„Když mě promrzlého zkřisili, nakrmili, 
i snem se posilniti dowolili, zawedli mě do 
dworu k wrchnosti, která mě, jak mi powi-
dáno, žebráka na swém gruntě pomrzlého 
obdařiti chtěla. Panský dům i dwůr w Orlin-
cich byl tam, kde i teď jest, ale to byl ještě 
zámek dáwný, nízký a temný. Šeřilo se w 
koutech jizby, do které mně uwedli: malá 
dlwčinka wynesla mně almužnu. Na její pohled 
wykřikl jsem mimowolně, nehof byl to žiwý 
obraz díwčinky, kterou jsem na swých rukou 
z prostřed hajdamakůw wynesl. Dítě se le
klo. ,Julko!; řekl jsem po tichu. — ,Odkud 
mě znáš ?' powědělo dítě. Matka jebo na ta 
slowa wyšla. Jméno moje, znamení spasení, 
které jsem nosil i potud nosím na prsou, wy-
jasnily wšecko. W panském domě přijali mě 
žebráka jako otce. Přes 'deset i několik let 
již mně u sebe trpí, a ničím se dobrota jejich 
ke mě ještě neunawila. Tak jeden dobrý sku
tek w mladosti wykonaný pokaždé w tom ži-
wotu mě ochránil, a snad mě spasí, mimo 
wěecky hříchy mé, i na onom swětě. — Wy-
prawowal jsem wám celý swůj žiwot, což 
myslíte ? a 

„Myslím, že jsi ělowěk poctiwý, i zašlou-
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žils se dobře lidem hodným. Pán i sluha, 
Lech i Kozák, když sobě wmjemnou ruku po
moci a dobré mule podají, jsou milým pohle
dem i posemšfanům tak i ?iebešfanůtn.a 

Wracel jsem do Orlinec nespouštěje oči 
s gotické kaple, jejížto průzračné Uvary ma
lebně se na blankytném pozadí na konci r o -
wného pole odbíjely. Starcowa rozpráwka, jež
to w tomto mém opakowání mnoho ztratila 
žiwosti, oděla se w mé fantasii we skwělou 
záři zázračnosti. Přijew do Orlinec, prosil 
jsem, aby mně powěděli, mnoho-li wíry přiklá
dati mám powěsti Kurenného. „Že newinnost 
Kurenného (řekla paní Žufyiiská) i jeho dobrý 
čin w čas krweprolití we Smile zázračným 
zjewenim dokázány byly, to jest wěc, o kte
ré moje matka nic nepochybowala, ani její 
tetka pani Dubrawská, ano i sám pan Dn-
brawský, o kterém, mimochodem mluwíc, 
Kurenný wždycky zpomíná jako o nejwětším 
tyranu, s obyčejným předsudkem sprostého 
lidu, že soudce pro swou příjemnost wymě-
řuje tresty. Pan Dubrawský byl člowěk su-
rowý, snad i hrozný, ale památka hradského 
sudího zrostla w obrowskou potworu u lidu 
rozlehlých krajin, které do jeho práwomoo-
nosti náležely. Co se týče ducha mé bá
by, který se Kurennému ukázal, jest to 
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aspoň wěc, o které nikdo z naší rodiny ne-
pochybowal. Ano i moje matka zmínila se o 
tom wě swé poslední vůli, wyslowně na 
srdce nám kladouc, abychom se stávali wy-
nalezti Hrycka *) Kurenného anebo někoho 
•Í jeho rodiny, i dostatečně jej vynahradili 
za spaseni jejího žiwota w čase kolištiny. 
Welmi jsme rádi byli, když nám náhoda lé
pe než wšecko starání posloužila, že jsme 
mohli vyplniti její poslední vůli." 

„Musí se přidati," powěděl pan Žulyúsky, 
„že památka báby mé ženy, Smilanské spráw-
cowé, n velké uctivosti u lidu zastala. Před 
dwadceťi, třidceti lety žilo ještě mnoho osob, 
swědkow její pobožnosti, dobrých skutkuw a 
mučedhúcké smrti. Wšickni ti ji wydávali za 
svatou, dokládajíce, že docházeli zázračné 
milosti při jejím hrobě. Když jsem se oženil 
a biskupského dovolení sobě wymohl, přenésti 
její tělo do kaple schwálně nad hrobem rod
ním postavené, nemálo se mně zprotiwovali 
obywalelé okolní při vyzdvižení i převe
zení jejího těla ze Smily. Potud ještě jsou 
nábožní mezi lamnějěi chudou šlechtou, jižto 
k naší kapli pouti vykonávají věříce w pi-i— 
mluvu mučedlnice u Boha, a pro odstranění 
wšeho pohoršeni, aby se nevzdávala tomu 
místu úcta a čest bez autorizaci církve, byli 

*) Hrycko —Hrehory, česky Řehoř. 
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jsme přinuceni, obraz její, jenž dríwe w kapli 
nad jejím hrobem wisel, do domu přenésti/' 

„I já také dodám," řekla panna Julia, „že 
když syn Kurenného wyprawowni, jak w 
čase sněžného náwalu jakási jasná postavva 
z kaple wyšla a oděwem swým prozáblých 
oslonila, že on určitě popisowal, jaký to byl 
oděw, a to práwě byl takowý, w jakém na
ši prababu pocbowali. Udáwal, jaký byl kroj, 
jaká barwa, jaké wzory na látce, ačkoliw ani 
kroje staro swětského ani dáwných zlatohla-
wowých látek nikdy newiděl; přece i můj 
otec i wšickni domácí, co tělo w raltwi wi-
děli, shodují se, že se nezmýlil w nejmenší 
wěci. Ano lidé ze wsi, kteři obadwa Kuren-
né nalezli a do wsi přiwedli, powídali, že 
wywoláni byli z chalup zřetelným hlasem, 
jejž drželi za hlas mého otce, a že je potom 
k samé kapli doprowodil člowěk na koni, kte
rého wždy drželi za mého otce, čelw kdyby 
nebyli jisti, za nic by se zajisté nebyli od-
wážili wyjiti za wes u prostřed mraziwé no
ci a násilného padání sněhu. Když se druhé
ho dne dowěděli, že můj otec o tom nic 
newí, mnoho o tom bylo powídání po wsi.^ 

„Widíte tedy, pane," řekl pan Žulyií-
ský, „íe není tak zapadlého koutka ani tak 
tiché rodiny, která by neměla swýcb po
dání, památek swé minulosti, wíce méně 
s minulosti celého kraje sloučené. Pro nás 
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na příklad jest kolMina čili ukrajinské po-
wstání lidu r. 1768 památná znamenitým pří
během domácím : krwawou smrti naší baby, 
za hrobem žijící památkou jejich cností,: i nad-
obyčejným dojmem, jakýwelkou swou pobož
nosti w mysli lidu pozůslawila. To jest snad 
tajná poesie, "která zlatí wšednost našeho ži-
wola i našeho položeni we swětě." 

Takoivé bylo prwní podáni, s kterým 
jsem se potkal na Ukrajině. Jestli by ale zwě-
dawost čtenáio-wa na toho obrácena byla, 
který mu ji sdílí, lehko doplním wyňatky, 
které jsem mu z mého dennika podal, mlu-
wě, že práwě, když to piši, někdo za mnou 
stoji a s lehkým usměchem přes ramena hle
dí na každý tah mého péra. Jest to ta sama 
osobička, kterou moje náhlé wejíti do Orli— 
neckého besedního pokoje w takowé rozpa
ky uwedlo, někdy panna Julia, nyní moje 
milená žena. — 

W čas mého dwouletého staráni se o ní 
nawštěwowal jsem byw w Orlincich po každé 
Kuremiého w jeho fulořé, i .dáwal se s ním 
w rozpráwku o dáwných časích. Zdá se mi, 
že jsem mu nenechal w paměti ani jednoho 
zpomněni, které bych nebyl od něho wyzwě-
děl. Jeho powídky o Ukrajině žiwě podněco-
waly zwědawost mou, jejich pomoci pronikal 
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jsem wždy hloub w ducha historie a oby-
čejůw toho lidu; druhá částka žiwota Ku-
reniiého na stepích ztráwená byla mně wěr-
ným obrazem těch samotných, jednotwár-
ných končin, ježto ohrubují jako temná lišta 
také osamělé, ale nerowně rozmanitější po-
wéty Ukrajinské a Podolské. Od kolika let již 
leží pod tou samou mohylou, na které rád 
sedíwal a kde jsem ho wždycky jako hwě-
zdáře na hwězdárně zastal. Nejednou mně 
přišla myšlénka, že kdyby jsme mohli posly
šeti podání o časích a příbězích wšech těch, 
kteří spějí pod mohylami ukrajinskými, ten
kráte bychom teprwé poznali prawdiwou 
minulost těch krajin, z kteréž my potud jen 
některé oddíly z nazwisk a nanejwejš je
jich krátký obsah wíme. 
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