
W/dok na basztę bramną i most przez fosę.

już w odległości muszkietowego strzału pod walcami
nieprzyjacielskimi, a jak tylko ukończono ustawianie
dział, zaraz zaczynała się kanonada. Strzelali i Turcy
na oślep. Huku było dosyć. Sobieski przysiadał się na
lawecie, lub chodził dla rozgrzania się.

Nareszcie zaświtał dzień św. Marcina, 11 listopada,
sobota. Przy bladem jego świetle oglądał Sobieski for-
tyfikacye i stanowiska tureckie, obchodząc je pieszo.
Dostrzega, czego się zapewne spodziewał, że na wa-
łach przerzedziła się piechota, chociaż powiewała ta
sama liczba chorągwi. Rzekł więc do swojej świty:
„Turcy są wrażliwsi na zimno i na niewczasy wojen-
ne, aniżeli Polacy. Teraz czas uderzyć". I rozesłał roz-
kazy „na wszystkie poczty", do wszystkich półków.
Był pewnym, że się żaden nie spóźni. Umilkły arma-
ty Kątskiego, żeby swoich nie razić. Sobieski dobył
szabli i przemówił w krótkich lecz dosadnych sło-
wach o pomszczeniu zbezczeszczonych świątnic Pań-
skich i podźwignieniu osłabionej Ojczyzny: „A więc,
żołnierzu, bij poganina i zwyciężaj. Przepowiada mi
dusza, że krótka chwila wystarczy do zwycięstwa.
Szyję mi uciąć, jeśli ich za kwaterę (t.j. za kwadrans)
nie wezmę". I stanąwszy na czele swego regimentu
dragonów, poprowadził go do fosy. Ale podbiegli do
niego oficerowie i zaklinali, aby nie narażał swojej
osoby przez wzgląd na los wojska, stojącego na obcej

Dziedziniec zamkowy i baszta komendancka.

ziemi przed obliczem potężnego nieprzyjaciela. Za-
pewniali, że każdy z nich gotów jest umrzeć. Usłu-
chał ich, wsiadł na konia „na strzelenie z pistoletu"
od wałów i wrócił do swej czynności hetmańskiej.
Bo jego brawura żołnierska wywarła już pożądane
wrażenie.

„Niesłychanie ochotnie i odważnie skoczyły regi-
menty" Koryckiego i Żebrowskiego od prawego skrzy-
dła, Denhofa, Tetwina, Assuerusa Heydepola od le-
wego, i Hieronim Petrykowski z regimentem Kątskie-
go pierwszy stanął na wale. Nadbiegły wnet z dru-
giej linii regimenty poległego wczoraj Danemarka,
Krzysztofa de Bohan, J. Grebena, St. Piotrkowczyka,
Fr. Gałeckiego. Z dywizyi hetmana polnego kor. Ste-
fan Czarniecki pisarz polny kor. pieszo przywodził
piechocie i stawał „jako kawaler". Ruszył też Pac;
„młódź litewska" obok polskiej darła się na stoki. W
kwadrans czy w półkwadransa t.j. prawie „w mgnie-
niu oka" ukazały się sztandary polskie na wierzchoł-
ku wałów. Ośm tysięcy jańczarów legło pod ciosami
berdyszów i pik, lub ognia muszkietów. Rzeczycki,
zdobywszy bateryę, obrócił działa tureckie na Turków.

Był to pomyślny początek, ale jeszcze nie zwycię-
stwo. Sobieski kazał rozkopywać wał i zapełnić fosę
ziemią oraz układać pomost z wywracanych pali, aby
utorować drogę dla jazdy. Ale wpierw wyleciała jaz-
da turecka przez bramę południową z okrzykiem: „Ał-
łach! Ałłach!" Przepuściła ją piechota, ponieważ wielu
żołnierzy rozbiegło się już na łupy i chorągwie bar-
dzo zeszczuplały. Szczęściem zatrzymali Turków stra-
żnik Bidziński i dzielny chorąży poznański Skora-
szewski, a Jabłonowski, uderzywszy swoją usaryą,
wparł ich napowrót i na ich karkach wjechał do obo-
zu. Za nim pośpieszył Sobieski.

Zdawało się, że teraz nieprzyjaciel już został zła-
many, gdy gromili go z drugiej strony litewscy hetma-
ni. Z wielką zapalczywością rzucał się Radziwiłł, bo
stoczył walkę pojedynkową z jakimś baszą i zabił go
własną ręką. Sobieskiemu składano powinszowania:
Potocki wwda kijowski, hrabia Maligny, liczni ofice-
rowie. Hussejn basza z kilku „odami" (batalionami)
opuścił plac boju i uchodził przez most ku Kamień-
cowi. Lecz basza Bośni Soliman zgromadził kilka ty-
sięcy koni i rzucił się ku bramie Cecorskiej. Odparty
przez półki ks. Dymitra Wiśniowieckiego i wwdy ki-
jowskiego zawrócił nagle i leciał na orszak hetmań-
ski z tyłu. Był już o pół strzelenia z pistoletu od So-
bieskiego. I tu wszakre znalazły się w krótkiej chwili
4 chorągwie usaryi, którym na pomoc nadbiegła cho-
rągiew Ludw. Niezabitowskiego. Po zaciętym boju Bo-
śniacy zostali zepchnięci do fosy, która rychło zapeł-
niła się ich trupami.

Teraz dopiero nastąpił pogrom zupełny. Reszta
jazdy bośniackiej, po ciałach towarzyszy swoich prze-
bywszy fosę, leciała ku Dniestrowi nieprzytomna ze
strachu, czy ogarniona rozpaczą; wpadka na skaliste
urwisko i skakała w jar na złamanie karku. Najwięk-
sza masa uciekała na most, który się rozerwał: więc
tysiące utonęło w Dniestrze. A Miączyński z Wołoszą
multańską i Ruszczyc przeprawili się wpław i bili
ocalonych, zaścielając trupem gościniec kamieniecki.
Ale Hussejna-baszy nie dogonili; dopadł on do Ka-
mieńca z 3-ma czy 4-ma tysiącami.

Ilu było zabitych i utopionych, ilu rozbiegło się po

polach wołoskich? Niepodobna obliczyć wśród roz-
maitych podań, bez szczegółowych wykazów turec-
kich, które m o ż e nie istniały. Roczniki Raszyd-Efen-
dego, lubo w stylizacyi usiłują pomijać starcia oręż-
ne, a klęskę tłómaczą nieszczęśliwym przypadkiem
załamania się mostu, wyznają przecież, iż śmierć z
rąk niewiernych odnieśli dwaj bejlerbejowie, dowód-
cy jańczarów i sipahów i „mnóstwo najwaleczniej-
szych dowódców", a w niewolę zabrani oprócz po-
mniejszych urzędników wojskowych „kilka znamie-
nitszych osób, jak bej kiostendylski, aga zielonej cho-
rągwi i bośniacki miralem (pierwszy szambelan). Po-
ciesza się tylko tem, że „z nieprzyjacielskiej też strony
dużo potępionego motłochu padło z dzielnej ręki bo-
haterów wiary wybranego proroka". Toż samo nie-
mal pisał na świeżo „z namiotu Hussein Baszę" So-
bieski: „Z naszego wojska, jako w tak ciężkim razie,
nie mało dobrych zginęło junaków. Kopij większa skru-
szonych połowa, bo tak mężnych ludzi, jako to było
tureckie wojsko, wiem, że saecula nigdy nie miały, i
już będąc w taborze po dwa razy blizcyśmy byli bar-
dzo przegranej. Pomimo to zginął (nieprzyjaciel) we
dwuch godzinach... Starszyzna prawie wszystka zgi-
nęła. Baszów już trzech na placu znaleziono... dru-
dzy żywcem wzięci. Insignia wszystkie ze stą dwu-
dziestą dział, tabory, wszystkie splendory dostały się
w łup wojska naszego za szczęściem JKMci na tem
właśnie miejscu, gdzie przed piędziesiąt lat kilka na-
sze wojska w oblężeniu były". Zwycięstwo było nie-
wątpliwie zupełne i stanowcze. Nazajutrz po kilku
wystrzałach poddał się zamek chocimski, w którym
znajdowało się kilkunastu Turków, a reszta „Żydzi i
inne hultajstwo". Sobieski kazał ich odprowadzić na
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Żwaniec do Kamieńca. Na Gecorze Kapłan basza nie
ośmielił się czekać ataku polskiego; cofnął się pospiesz-
nie, spaliwszy swój obóz i magazyny prowiantowe.
Jeśli prawdę zapisały roczniki Raszyda, że taki był
rozkaz Wielkiego Wezyra, byłoby to dowodem, że sam
Ahrned Kiupruli uznał się za zwyciężonego. Tak być
musiało, bo cofnął się z Isakczy do Baba-dagu, a suł-
tan, który się tam był rozłożył na rezydencyę zimową,
przeniósł się teraz do Hadży-ohłu-pazary (Bazardży-
ku?) Jakież to upokorzenie dla ich pychy! Jaki cios
dla ich fanatyzmu, gdy się dowiedzieli, że psy nie-
wierne ustawiły ołtarz Jezusowy w namiocie prawo-
wiernego Hussejna dla odprawienia mszy świętej i
dziękczynnego nabożeństwa! Nie tylko 400 buńczu-
ków i sztandarów, ale i zielona cesarska chorągiew
razem z walecznym jej chorążym znajdowała się po-
między trofeami Sobieskiego. Pisał też on sam w ra-
porcie urzędowym: „Owo zgoła mirabilia Pan Bóg,
któremu się też wszystko przyznawa, z nami uczynił,
nad pomyślenie i imaginatią ludzką, za co Mu niech
będzie na wieki cześć i chwała!". [...]
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