
Piotr Aleksander Kostruba

Do genezy "Zamku kaniowskiego" :
nieznany wiersz M. Darowskiego o
rzezi humańskiej
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 35/1/4, 194-199

1938



DO GENEZY „ZAMKU KANIOWSKIEGO“
NIEZNANY WIERSZ M. DAROWSKIEGO O.RZEZI HUMAŃSKIEJ

W „nocie IV“ do I części Zamku kaniowskiego (p. p. do 
w. 276) pisał Seweryn Goszczyński: „Nic się w Ukrainie waż
nego nie stanie, czego by nie przepowiedziało nadzwyczajne 
zjawisko — coś dziwnego, coś tajemniczego. Bunt ukraiński, 
który tu nazywają koliszczgzną , i szczególniej rzeź humańska 
(o której, nawiasem wspomniemy, są współczesne i przez świad
ków pisane poemata i opisy, zapewne nędzne pod względem 
sztuki, lecz ważne jako najwierniejszy obraz tej krwawej dramy) 
miała także być zwiastowaną przez nadprzyrodzone widzenia“ *.

Do napisanej w roku 1832 objaśniającej przedmowy do 
tegoż poematu, pt. Kilka słów o Ukrainie i rzezi humańskiej, 
dodał poeta następujący przypisek: „Cały niemal obraz tych 
wypadków zamyka się w poemacie pod tytułem Rzeź hum ań
ska. Napisał go niejaki Darowski, który był wówczas uczniem 
i całą rzeź przesiedział w kopule farnego kościoła. Szacowny 
ten dla swojej autentyczności zabytek w rzadkich bardzo ręko- 
pismach krąży po Ukrainie. Czytałem go w takim wieku, że 
go jeszcze ocenić słusznie nie umiałem“ 2.

Wreszcie w późniejszych latach życia, w kreślonych na
prędce zapiskach do pamiętnika, zanotował Goszczyński jeszcze 
raz (pod r. 1818) Poema o rzezi humańskiej podając w ten- 
sposób czas przeczytania owego utworu 8.

Tak więc autor Zamku kaniowskiego sam wskazał jedno 
ze źródeł swego poematu.

Nasuwa się pytanie, czy ów wiersz Darowskiego zachował 
się do naszych czasów. Badacze twórczości Goszczyńskiego nie

1 Zamek kaniowski. Powieść. Przez Seweryna Goszczyńskiego. W War
szawie 1828, s. 151 — 152.

2 Pisma Seweryna Goszczyńskiego. T. I. Zamek kaniowski. Poezje 
liryczne. Lwów 1838, s. XIV. Zygmunt Wasilewski w II tomie D zieł zb io
rowych  Goszczyńskiego (Lwów 1938, s. 20—21) złączył oba te przypiski 
w jeden.

3 Seweryn Goszczyński, Podróż mojego życia. Urywki wspomnień
i zapiski do pamiętnika , 1801—1842. Wydał Stanisław Pigoń. Rozprawy
i materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, t. I, z. 3,
Wilno 1924, s. 84.
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zajmują się tą sprawą uważając widocznie ten opis rzezi hu- 
mańskiej za zaginiony. Czy słusznie?

W literaturze historycznej mamy parę wzmianek o wier
szowanych opisach rzezi humańskiej, skreślonych przez naocz
nych świadków. A więc np. były uczeń szkół humańskich An
toni Chrząszczewski w swym pamiętniku pisze: „Rzeź humań- 
ską opisał wierszem ktoś taki, co był jej naocznym świadkiem 
i uszedł szczęśliwie powszechnego mordu. W rękopiśmie tego 
poematu, który mi się dostał, pozbawiony kilkudziesięciu wierszy 
początkowych, wymieniony jest w liczbie pobitej szlachty jakiś 
Leszczyński ze swoją żoną* 4

Inny opis tej rzezi miał dać marszałek skwirski Teodor 
Rylski na podstawie opowiadania swego ojca, który był w cza
sach koliszczyzny studentem w Humaniu; schwytany przez 
hajdamaków uratował się śpiewając pieśń Preczystaja Diwo, 
m aty ruśkoho kraju, której nauczył się u bazylianów 2.

Także niejaki Serwacy Prus Socharzewski, komornik ki
jowski, był naocznym świadkiem rzezi w Humaniu, którą opisał 
w poemacie pt. Echa ukraińskiej rzezi na Polakach i Żydach 
roku 1768 spełnionej. Wiadomość o nim podaje także Heleniusz, 
który miał rękopis tego utworu; w cytowanym poprzednio 
dziele przytacza on nawet wyjątki i daje krótkie streszczenie 
wiersza Socharzewskiego 3.

Wreszcie w roku 1904 Iwan Franko z rękopisu Biblioteki 
Ossolińskich wydał cały dłuższy utwór pt. Krótkie opisanie 
wierszem polskim nieszczęśliwej klęski w całej Ukrainie a naj- 
szczególniej tyrańskiej rzezi w mieście Umaniu przez Maksyma 
Żeleźniaka Zaporożca najpierwszego herszta za poduszczeniem  
Melchisedeka ihumena Motrenins. najprzód zbuntowanego a po
tem przyłączeniem się Gonty sotnika umańskiego zmocnionego 
na polskim  i żydowskim  narodzie roku 1768 dopełnionej i sprak- 
tykowanej, przez studenta szkół umańskich dla wiecznopomnej 
całemu światu pamięci zebrane i złożone wiersze*.

Z wymienionych tutaj czterech opisów należy od razu 
wyeliminować drugi i trzeci — ze względu na znane nazwiska 
autorów, z których żadne swym brzmieniem nie przypomina

1 Wyjątki z pamiętnika Chrząszczewskiego ogłosił J. I. Kraszewski 
w dodatk udo Pamiętników  Jana Duklana Ochockiego (t. IV, Wilno 1857), 
a następnie Henryk Mościcki w publikacji Z dziejów hajdamaczyzny, War
szawa 1905; przytaczam za Mościckim (cz. II, s. 114).

2 E. Heleniusz, Rozmowy o polskiej Koronie, Kraków 1873, t. II, 
s. 15—16. O tym opisie nic nie wie Goszczyński, chociaż on właśnie był 
przez trzy miesiące u marszałkostwa Rylskich w Poczujkach guwernerem 
(zob. Podróż mojego życia, s. 44); zapewne pan marszałek nie zapuszczał 
się w pogadanki z guwernerem, który nadto nie przypadał mu do smaku, 
jak się wyraża sam Goszczyński (ib. s. 45).

3 Op. cit. II, s. 15 i 17—27.
4 Матер1яли до icTOpii колпвщини, III. Польська поема про уманську 

р1зню. Подав др 1ван Франко, Записки Наукового Товариства iM. Шевченка, 
t. LXII, Lwów 1904, s. 1—40.

1 3 *
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nawet Darowskiego. Co do rękopisu, o którym wspomina 
Chrząszczewski, trudno cokolwiek twierdzić, gdyż — z wyjąt
kiem nazwiska zamordowanego Leszczyńskiego — brak nam 
tu wszelkich bliższych danych. Pozostaje więc tylko rękopis 
wydany przez I. Frankę.

Według informacji wydawcy, wiersz ten znalazł on w zbio
rze materiałów do rzezi humańskiej, przepisanym dla H. ks. 
Lubomirskiego w r. 1840 przez nieznanego kopistę z rękopisów' 
będących w posiadaniu barona Chaudoira z Iw nicy1. Intere
sujące nas Krótkie opisanie zajmuje tu karty 51—66 i liczy 794 
wiersze. Na wstępie autor wspomina krótko o wybuchu po
wstania w Śmile, Korsuniu, Kaniowie i Bohusławiu oraz o wy
rżnięciu Łysianki; potem opowiada o przybyciu watahy Żeleź
niaka pod Humań, o zniszczeniu przedmieść, o przyłączeniu 
się Gonty do hajdamaków i pertraktacjach zakończonych pod
stępnym zajęciem miasta przez połączone oddziały obu wataż
ków. Następnie opisuje dokładnie sam przebieg rzezi, a na 
koniec kreśli obraz egzekucji nad hajdamakami po zlikwido
waniu ruchu.

Zestawiając zawarty w tym wierszu opis zajęcia Humania 
przez hajdamaków i dalszego rozwoju wypadków — z wiado
mościami podanymi w Goszczyńskiego artykule Kilka słów 
o Ukrainie i rzezi hum ańskiej— widzimy znaczne podobieństwo 
obu relacji. Ponieważ zaś poeta w przytoczonym poprzednio 
przypisku wyraźnie powołuje się na poemat Darowskiego, po
dobieństwo to — obok innych względów — przemawiałoby za 
przyjęciem hipotezy, że w ogłoszonym przez I. Frankę wierszu 
mamy właśnie ów rzekomo zaginiony opis Darowskiego.

Wobec tego nie od rzeczy będzie nieco dokładniej za
stanowić się nad przedstawieniem przebiegu zdarzeń u obu 
pisarzy.

A więc autor Krótkiego opisania w tytule wyraża prze
konanie, że bunt Żeleźniaka rozpoczął się „za poduszczeniem 
Melchisedeka ihumena Motrenins[kiego klasztoru]“; Goszczyński 
wprawdzie nie podaje imienia ihumena Melchisedeka (Znaczko- 
Jaworskiego), ale pisze, że ruch zaczął się „w skutku porozu
mień się z popami ruskimi“ i że na początku „odbyło się 
poświęcenie nożów... w monasterze św. Motry“. W dalszym 
ciągu autor Zamku kaniowskiego opowiada, że „Szczęsny 
Potocki, dziedzic Humania, napisał do Gonty, że mu dwie wsie 
daruje, jeżeli utrzyma jego Kozaków w posłuszeństwie i Humań 
obroni. Ten list szedł przez ręce pewnego Mładanowicza, za
wiadującego dobrami Potockich, który go otworzył, przeczytał, 
a skuszony sposobnością zyskania dwóch wiosek, zataił obiet
nicę pana przed Gontą i na siebie wziął całą obronę. Tymczasem 
Żeleźniak się zbliżał. Przerażenie powszechne, podsycane cią

1 Op. cit, s. 1.
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głymi wieściami najwymyślniejszych okrucieństw, dręczyło za
mkniętych w samym warownym Humaniu. Gonta podejmuje 
się traktowania z Żeleźniakiem i wyjeżdża naprzeciw niego 
o trzy mile, do miasteczka Sokołówki; Kozacy nadworni po
stawieni w polu dla zasłony miasta. Niedługo trwała niepewność 
zamkniętych w Humaniu. Kozacy Żeleźniaka, albo jak ich zowią, 
hajdamacy, pokazują się od lasku zwanego Greków i stają 
obozem. Gonta z nimi, a wnet i cały jego oddział przechodzi 
na stronę hajdamaków... Dwa dni przechodzą na nieśmiałych 
harcach ze strony hajdamaków: gotowe działa trzymają ich 
w oddaleniu; udają się więc do wybiegu. Gonta posyła do 
Mładanowicza, aby mu pozwolono wjechać do miasta dla roz
mówienia s ię : pomimo oporu innych Mładanowicz zezwala. 
Gonta przybywa pod bramy, ale w liczniejszym orszaku, niż 
była umowa; puszkarz chciał dać ognia, Mładanowicz połą od 
sukni nakrył zapał działa, Gonta wjeżdża, a jego towarzysze 
opanowują natychmiast bramę i pobliskie działa i ułatwiają 
szturm do miasta całemu korpusowi Żeleźniaka“.

W poemacie Gonta tak przemawia do swoich Kozaków:
Łubom stwierdził przysięgą wierności przymierze,
Jednakże choć kumowie jeden drugi, trzeci,
Którzy u mnie trzymali i ja u nich dzieci>,
Przecież czynią pode mną podstępne zawody,
Listy do mnie pisane tają wojewody \
Nie daruję...

(w. 192—197).
W dalszym ciągu czytamy w Krótkim opisaniu o nadejściu 

Żeleźniaka od lasu zwanego Greków, o połączeniu się z nim 
Gonty i jego Kozaków, a następnie o pertraktacjach, podczas 
których, gdy Gonta chciał wjechać do miasta,

Markowski woła: „Strzelcie!“, a strona nie daje.
Mładanowicz Lenarda porucznika3 łaje;
Przybiegłszy do armaty zapał zakrył połą.
Otóż Gonta zbliża się z miną już wesołą.
Lenard z złości ujechałł, tylko słowo piśnie:
„Już gości w mieście mamy!“ Każdy bronią ciśnie 5.

(w. 315—320).
Dalej obaj autorowie pi^zą o samej rzezi, podając takie 

szczegóły, jak napad na kościół oo. bazylianów podczas mszy, 
obwołanie Gonty „księciem humańskim“ itd. W zakończeniu 
obaj opisują stracenie pojmanych hajdamaków.

1 Goszczyński także wspomina, że Gonta był ojcem chrzestnym dzieci
Mładanowicza, mi. późniejszej autorki pamiętników, Krebsowej.

3 Franciszka Salezego Potockiego; Goszczyński przez omyłkę pisze 
o liście Szczęsnego.

3 Heleniusz pisze, że Lenchard (sic!), komendant piechoty miejskiej, 
chciał zrobić wycieczkę zaręczając, że rozprószy pijanych Kozaków; temu 
jednak sprzeciwił się Mładanowicz (Rozmowy o poi. Koronie I, 565—566).

* Rusycyzm — zamiast: odjechał.
5 Por. u Goszczyńskiego: „Niespodziewany ten napad rzucił taki po

płoch, że wszystko prawie o ucieczce tylko myślało“.
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Widzimy więc, że obie relacje wykazują dużo podobień
stwa, czasem nawet w drobnych szczegółach (o zakryciu połą 
armaty przez Mładanowicza celem uniemożliwienia wystrzału, 
o nadejściu Żeleźniaka od lasku „Greków“ itd.). Należy jednak 
zaznaczyć także pewne rozbieżności. A więc według Goszczyń
skiego Mładanowicz ginie z rąk Gonty jako pierwsza ofiara, 
gdy w poemacie dzieje się to dopiero pod koniec rzezi. Bazy
lianin odprawiający mszę podczas napadu hajdamaków na ko
ściół nazywa się we wierszu Lewicki, zaś według Goszczyń
skiego miał to być sam przeor K ostecki1. Autor Zamku ka
niowskiego mówi, że do studni pod klasztorem wrzucono do 
tysiąca uczniów żywcem, a dopiero potem ich przysypano 
kamieniami, gdy w poemacie czytamy, że do studni wrzucono 
trupy, żeby uniknąć uciążliwego grzebania; niejednakowy też 
czas trwania rzezi i liczba jej ofiar. Podobnie nie zgadzają się 
obaj autorzy co do miejsca kaźni G onty; za to sam opis 
egzekucji zupełnie podobny.

Te wszystkie rozbieżności staną się jednak zupełnie zro
zumiałe, gdy zważymy, że od czasu gdy Goszczyński czytał 
poemat Darowskiego, do napisania artykułu o rzezi humańskiej 
upłynęło lat kilkanaście, w ciągu których dane Darowskiego 
zmieszały się w pamięci poety ze szczegółami znanymi z tra
dycji; nie pozostała też zapewne bez wpływu znana z rękopisu 
nieco fantastyczna relacja Krebsowej.

Mimo wszystko dość znaczne podobieństwo w opowiadaniu 
obu pisarzy oraz podana w tytule wiadomość, że autor Krót
kiego opisania był uratowanym od rzezi uczniem bazylianów 
humańskich, przemawiałyby za tym, że w opublikowanym przez
Frankę rękopisie mamy kopię utworu Darowskiego. Jest na to
jednak jeszcze jeden dowód — moim zdaniem rozstrzygający; 
a mianowicie w zakończeniu tego wiersza czytamy:

Więc za łotrów skaranych i bitych zbawienie 
Należy się anielskie zmówić pozdrowienie.
Już[ci] są osądzeni na ziemię(sicl) i w niebie,
Zabójcy i zabici widzą wspólnie siebie.
Oraz i ja piszący smutnej klęski pienie 
Proszę za mną uczynić do Boga westchnienie.
Imię moje M. znaczy , D. zwanie wyrazi,
Błahy mój wiersz nikogo niechaj nie urazi.
Którym ze szkół był wzięty, życiem darowany,
Z łaski Boga natchnięty Harmokracki zwany 
Ten mię schronił. Com widział tyraństwa i męki,
Tora opisał. Niech Bogu wieczne będą dzięki.

(w. 783—794).
Podane w wierszu 789 litery M. D. to, rzecz jasna, ini

cjały imienia, na razie nieznanego, i nazwiska — oczywiście 
Darowski. Bo chyba nie bardzo prawdopodobna będzie (teore

1 Ale nazwisko ks. Kosteckiego wśród ofiar wymienia także Krótkie 
opisanie.
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tycznie zresztą możliwa) ewentualność, że oprócz wymienionych 
poprzednio, jeszcze jeden uratowany z rąk hajdamaków uczeń 
szkoły humańskiej — i to o nazwisku zaczynającym się także 
na literę D — napisał wierszem opis rzezi, w wielu szczegółach 
zgadzający się ze znanym Goszczyńskiemu poematem Da- 
rowskiego.

Pozostawałaby jeszcze kwestia, skąd Goszczyński znał 
pełne nazwisko autora oraz szczegół o jego przechowaniu się 
w kopule kościoła — czego brak w poemacie. Na to odpo
wiedzieć dość łatwo: wiadomości te musiały do autora Zamku  
kaniowskiego dojść w drodze tradycji ustnej, albo nawet, gdy 
wiersz Darowskiego krążył w odpisach, mogły być przez ja
kiegoś przepisywacza (z częstą w podobnych wypadkach nie
konsekwencją w stosunku do tekstu) umieszczone w odpo
wiednio zmodyfikowanym tytule.

Można więc przyjąć za dowiedzione, że w opublikowanym 
przez Iwana Frankę tekście mamy zachowany utwór, który 
obok innych momentów przyczynił się do genezy pomysłu 
Zamku kaniowskiego. Tylko pomysłu, bo w samym poemacie 
lektura tego opisu rzezi nie odbiła się żadnym echem — jeżeli 
nie liczyć późniejszej przedmowy. Za to nie pozostała ona za
pewne bez wpływu na napisany w roku 1819 Śpiew o rzezi 
hum ańskiej1 — dziś znany nam tylko z tytułu.

Już podczas druku niniejszego artykuliku znalazłem 
wzmiankę o wierszu Darowskiego w Słowniku geograficznym 
(t. I, s. 909); mianowicie Edward Rulikowski w swym wspom
nieniu o Daszowie, opowiadając o napadzie hajdamaków na tę 
miejscowość w roku 1768, powołuje się mi. także na „opis 
koliszczyzny wierszem przez Darowskiego“ L Niestety z tej 
wzmianki nie da się nic dokładniejszego wywnioskować o treści 
utworu Darowskiego, który Rulikowski czytał zapewne w ja
kimś odpisie. Ogłoszony przez Iwana Frankę tekst wspomina 
Daszów raz jeden, w wierszu 573 (zob. w druku s. 19).

Lwów Piotr Al. Kostruba

1 Zob. Podróż mojego życia, s. 22.


