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21 marca 1804 roku Mikołaj 
Mickiewicz herbu Poraj, komornik 
miński i adwokat sądów nowo-
gródzkich, ożeniony z Barbarą z 
Majewskich, córką ekonoma w 
majątku Uzłowskich w Czombro-
wie, kupił od Felicjana Wolskiego 
plac w Nowogródku, przy zaułku 
Racowla. Nie mając jednak dosta-
tecznej sumy pieniędzy na posta-
wienie na tym placu odpowiedniej 
dla licznej rodziny siedziby, zawarł 
porozumienie z jednym z no-
wogródzkich aptekarzy, aby ten 
zbudował w tym miejscu dom w 
zamian za kilkuletnią bezpłatną 
jego dzierżawę. Tak też się stało i 
trzy lata później zamieszkali w nim 
Mikołaj i Barbara Mickiewiczowie 
z pięcioma synami: Franciszkiem, 
Adamem, Aleksandrem, Jerzym i 
Antonim.

Była to budowla murowana, 
parterowa, siedmioosiowa, posta-
wiona na planie prostokąta, na 

Jerzy i Katarzyna Samusikowie

Dzieje dworku Mickiewiczów w Nowogródku

niewielkim wzgórzu górującym 
ponad pobliskim rynkiem. Pokry-
to ją wysokim, czterospadowym 
dachem, wykonanym z gontu, z 
pojedynczymi lukarnami w każdej 
połaci. Przed elewacją frontową 
znalazł się ganek ozdobiony dwo-
ma kolumnami. Tędy prowadziło 
wejście do wnętrza, na które złożyło 
się siedem pomieszczeń mieszkal-
nych.

Wydawać by się mogło, że w 
takim dworku mogło toczyć się 
życie tylko sielankowe. Niestety, 
takie ono nie było. Mikołaja Mic-
kiewicza nachodzili wierzyciele, 
żądając spłaty długów, jakie za-
ciągnął jeszcze w czasie insurekcji 
kościuszkowskiej, aby wyposażyć 
powstańczy oddział Jakuba Jasiń-
skiego. Procesował się, nie zawsze 
pomyślnie, z różnymi kupcami, 
groził mu zemstą Jan Saplica, któ-
rego pozwał do sądu za zabójstwo 
swojego stryja. Do tego doszły jesz-

cze tragiczne wydarzenia: w 1810 
roku zmarł najmłodszy z Mickiewi-
czów, 6-letni Antoni, w 1811 roku 
zapadł na chorobę, która uczyniła 
go inwalidą najstarszy z braci, 
Franciszek, a rok później zmarł 
ich ojciec, Mikołaj. Pani Barbara 
Mickiewiczowa została z czterema 
nieletnimi synami i niespłacony-
mi długami męża. Przenosi się 
wówczas z synami do drewnianej 
oficyny, a dwór przejmuje jeden 
z wierzycieli, aptekarz Krajewski, 
by jedną jego część przeznaczyć 
na aptekę, a resztę wynajmować 
lokatorom. 

W 1815 roku opuszcza No-
wogródek Adam Mickiewicz – 
wyjeżdża na studia do Wilna. 
Wkrótce w jego ślady idzie młodszy 
brat, Aleksander. W październiku 
1820 roku umiera schorowana 
Barbara Mickiewiczowa. Na go-
spodarstwie zostaje najstarszy syn 
Franciszek. On również nie jest w 
stanie spłacić długów ojca, a kiedy 

jeszcze bierze udział w Powstaniu 
Listopadowym, zostaje przez wła-
dze carskie pozbawiony majątku. 
W 1838 roku ogłoszono licytację 
„murowanego domu w mieście 
Nowogródku należącego w drodze 
spadku do czterech braci Mic-
kiewiczów”. W wyniku tej licytacji 
przeprowadzonej w Grodnie dom 
Mickiewiczów nabył za sumę 2285 
rubli adwokat Julian Bijołt z No-
wogródka. Nie zamieszkał w nim 
jednak, lecz po przeprowadzeniu 
remontu oddawał w dzierżawę. 
Jednym z dzierżawców został Julian 
Korsak, poeta, tłumacz  Goethe-
go, Schillera, Byrona, Dantego, 
który zaprzyjaźnił się z Adamem 
Mickiewiczem podczas studiów 
w Wilnie, a potem, w 1855 roku, 
zmarł w domu, w którym jego 
przyjaciel z lat studenckich spędził 
swoje dzieciństwo. W tym samym 
roku, 3 miesiące później, również 
Adam Mickiewicz zakończył życie 
w dalekim Istambule. W 1858 roku 

Na zdjęciu: Dom-Muzeum Adama Mickiewicza – widok od frontu

Na zdjęciu: Fragment saloniku 



Œwiat Inflant     str. 2

Aleksander Mickiewicz, wówczas 
profesor prawa rzymskiego na 
charkowskim uniwersytecie, pró-
bował odkupić rodzinne gniazdo 
od Juliana Bijołta, ale zażądana 
przez adwokata suma była zbyt 
wygórowana.

Po Julianie Korsaku dworek 
wydzierżawiła rodzina Markiewi-
czów i ona gościła w 1861 roku 
syna Adama Mickiewicza, 27-let-
niego Władysława, który zmyliwszy 
czujność carskich władz uzyskał 
w Turcji rosyjską wizę i odwiedził 
rodzinne miasto ojca. Po śmierci 
Juliana Bijołta jego żona Aniela 
przekazała dworek w testamencie 
bratankowi, Antoniemu Dąbrow-
skiemu.

W 1881 roku dworek Mickie-
wiczów spłonął. Kiedy 5 lat później 
dawny filomata, Ignacy Domeyko, 
mieszkający od wielu lat w Chile,  
przyjechał na krótko do rodzin-
nego kraju i zobaczył, co stało 
się z domem Adama, odtworzył z 
pamięci Mickiewiczowski dworek i 
rysunek ten zamieścił w „Kłosach” 
wraz z apelem o podniesienie z 
ruin domostwa wielkiego poety. 
Być może pod wpływem tego 
wezwania ówczesny właściciel dwo-
ru, adwokat Antoni Dąbrowski, 
odbudował go z dokładnym od-
tworzeniem jego oryginalnych po-
mieszczeń. Wzniósł też murowaną 
oficynę w miejsce spalonej drew-
nianej. Dąbrowski nie mieszkał w 
Nowogródku, więc dworek znowu 
był dzierżawiony. Upodobali go 
sobie powiatowi marszałkowie 
szlachty narodowości rosyjskiej i 
mieszkali w nim jeden po drugim. 
W 1913 roku dzierżawcą została 
Maria Wierzbowska, właścicielka 
majątku Feliksowo.

Podczas I wojny światowej 
i tuż po niej nowogródzki dwór 
zajmowali dowódcy różnych 
wojsk. Najpierw – od 
września 1915 do końca 
1918 roku stacjonowali 
w nim Prusacy. Mieszkał 
tu generał Reinhard von 
Scheffer-Boyadel, do-
wodzący  Rezerwowym 
Korpusem Armijnym, 
pomieszkiwali marsza-
łek Paul von Hinden-
burg oraz król Ludwik 
Bawarski wizytujący 
niemieckie oddziały na 
linii frontu. Z końcem 
grudnia 1918 roku bol-
szewicy wyparli Niem-
ców z Nowogródka i ich 
dowództwo zadomowiło 
się w Mickiewiczowskim 
dworku.  Nie na długo 
jednak, już 18 kwietnia 
1919 roku bolszewików 
przepędzili  żołnierze 2 
Kowieńskiego Pułku 
Strzelców oraz 10 Puł-
ku Ułanów i w dworku 
usadowił się sztab tych 
polskich jednostek. Jesz-
cze raz, w 1920 roku 

– na szczęście bardzo krótko – 
oficerowie bolszewickiej armii 
czerwonej ponownie zajęli dom 
Mickiewiczów.

W 1922 roku Władysław Mic-
kiewicz po raz drugi przyjechał 
do Nowogródka i przez kilka dni 
mieszkał w domu swoich dziad-
ków. Być może pod wpływem tej 
wizyty zawiązał się w Nowogródku 
Komitet Uwiecznienia Pamięci 
Adama Mickiewicza, który posta-
wił sobie za zadanie utworzenie w 
rodzinnym domu poety Mickiewi-
czowskiego Muzeum. Organizacja 
muzeum trwała jednak długo. 
Wprawdzie sędzia Tadeusz Dą-
browski, dziedziczący dworek po 
ojcu Antonim, chciał udostępnić 
go Komitetowi Mickiewiczow-
skiemu, ale był związany umową 
z Marią Wierzbowską, która nie 
chciała przekazać swojej dzierża-
wy.  Komitet musiał zadowolić się 
oficyną, w której umieścił tymcza-
sowe muzeum i swoje biuro, a  w 
ścianę dworu wmurował tablicę z 
napisem: Tu w zaraniu życia wznosił 

Na zdjęciu: Widok z ogrodu: dworek i oficyna

Na zdjęciu: Głowa Adama Mickiewicza – rzeźba białoru-
skiego artysty Gałubkina, umieszczona przed dworkiem

Rok 1922

skrzydła do lotu Adam Mickiewicz. 
W maju 1937 roku Maria Wierz-
bowska zrezygnowała z dzierżawy i 
dom poety mógł stać się wreszcie 
jego muzeum, którego oficjalne 
otwarcie nastąpiło dopiero we 
wrześniu 1938 roku, po przepro-
wadzeniu remontu i odpowiedniej 

adaptacji. Zgromadzone w nim 
eksponaty były nieliczne, składało 
się na nie kilka oryginalnych mebli 
z domu Mickiewiczów, pisane gę-
sim piórem akta sądowe dziadka i 

ojca Adama, jego listy do 
Maryli Wereszczakówny 
i przyjaciół, obraz św. 
Antoniego – patrona naj-
młodszego brata Adama, 
lustro należące niegdyś 
do Maryli, jej szal i nuty 
walca, napisanego przez 
nią dla Jana Czeczota. 
Jednymi z pierwszych 
gości, zwiedzających mu-
zeum, były wnuczka i 
prawnuczka Maryli – Zo-
fia Putkamerowa i Janina 
Żołtkowska.

W 1941 r. niemiec-
ka bomba zburzyła dwór, 
a znajdujące się w nim 
eksponaty zostały albo 
zniszczone, albo zrabo-
wane. Dopiero w 1955 r. 
podniesiono go z ruin i 
ponownie urządzono w 
nim muzeum, ale ruchu 
rewolucyjnego, przezna-
czając jednak dwie salki 
na skromną mickiewi-
czowską ekspozycję. W 
latach 1989-1990 polski 

„Budimex” za białoruskie pienią-
dze przeprowadził gruntowny re-
mont dworu, nadając mu pierwot-
ny kształt, a w 1992 r. otwarto w nim 
prawdziwe muzeum mickiewiczow-
skie, zawierające wiele eksponatów 
wypożyczonych z warszawskiego 
Muzeum Literatury. Wraz z budyn-
kiem dworskim wybudowano od 
nowa oficynę, w której urządzono 
salon poetycko-muzyczny, oraz 
zrekonstruowano lamus, altanę i 
studnię z kołowrotem.

Dom-Muzeum Adama Mic-
kiewicza, bo taka jest jego oficjalna 
nazwa, tonie w zieleni otaczających 
go brzóz, lip i klonów. Jego wnę-
trzu nadano charakter szlacheckie-
go dworu z przełomu XVIII i XIX 
wieku. W sześciu pomieszczeniach 
udostępnionych zwiedzającym 
znajdują się meble z epoki i różne 
mickiewicziana. Oprócz sieni, w 
której umieszczono tylko kilka 
starych mebli, możemy zobaczyć 
pokój stołowy, sypialnię matki, 
pokój chłopców, gabinet Mikołaja 
Mickiewicza i salonik. Nie sposób 

opisać wszystkich eksponatów 
znajdujących się w tych pomiesz-
czeniach, podamy więc tylko to, co 
wystawiono w „pokoju chłopców”, 
w którym młody Adaś mieszkał ze 
starszym bratem Franciszkiem. 
Widzimy tutaj kopie metryki chrztu 
Adama, jego rękopisy z próbami 
kaligrafii, świadectwo ukończenia 
szkoły dominikanów, wizerunki 
rodziców i dwóch braci (Franciszka 
i Aleksandra), drzewo genealo-
giczne Mickiewiczów oraz wiele 
grafik przedstawiających ważne 
wydarzenia historyczne z przeło-
mu XVIII i XIX wieku, a także 
litografie wykonane na podstawie 
rysunków Napoleona Ordy. W ga-
blotach umieszczono podręczniki, 
z których mogli uczyć się młodzi 
Mickiewiczowie, oraz fragmenty 
ceramiki wydobyte w Zaosiu pod-
czas wykopalisk przeprowadzonych 
w 1992 roku. Na jednej ze ścian wisi 
pas słucki i oryginalne cymbały.

Każdego roku muzeum od-
wiedza około 20 tysięcy turystów. 
Wycieczki oprowadzają przewodni-
cy władający językiem białoruskim, 
polskim, rosyjskim, angielskim i 
niemieckim. Można też nie korzy-
stać z przewodnika i samotnie, bez 
pośpiechu oglądać zgromadzone 
pamiątki po naszym Wieszczu.
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Jedną z barwniejszych posta-
ci polskiego XVII wieku był książę 
Samuel Korecki, człowiek tyleż 
interesujący, co kontrowersyjny, 
którego w stuleciu XIX, a więc 
w okresie zaborów, postrzegano 
jako znakomitego wojownika, le-
gendarnego pogromcę Tatarów, 
bohatera ukraińskich dumek, a z 
kolei w czasach PRL-u przedsta-
wiany był jako typowy szlachecki 
warchoł, polityczny mąciciel, a 
nawet sprawca klęski cecorskiej 
w 1620 roku.

Kim naprawdę był człowiek 
zamiłowany w nauce i książkach, 
który ówczesnym, bardzo po-
wszechnym zwyczajem, często 
nie stronił od załatwiania swoich 
spraw „prawem i lewem”, a jedno-
cześnie słynął z odwagi, brawury, 
nie szczędził krwi w obronie 
Rzeczypospolitej, a nawet w pew-
nym okresie swojego życia stał 
się sensacją całej chrześcijańskiej 
Europy? Przynajmniej w części, w 
miarę dostępnych nam zachowa-
nych źródeł postaramy się na te 
pytania odpowiedzieć.

Nim jednak przejdziemy do 
szerszego opisu postaci księcia 
Samuela wypada choć pokrótce 
przedstawić pochodzenie knia-
ziów na Korcu, bo przecież w 

Henryk Kamiński 

Warchoł czy bohater? (1)

ówczesnym feudalnym świecie wy-
sokie urodzenie, powinowactwa 
i paleta zasłużonych przodków 
stanowiły ważny czynnik startu 
w życie i przyszłości każdego 
młodego człowieka szlacheckie-
go rodu. Koreccy wywodzili się 
od wielkiego księcia litewskiego 
Giedymina (zm. 1341 roku), a 
więc pochodzili od tego samego 
przodka co Jagiellonowie. A. 
Boniecki w „Herbarzu polskim” 
jak i później W. Dworzaczek 
w „Genealogii” twierdzili, że 
bezpośrednim antenatem był 
Narymunt – Gleb Giedyminowicz 
choć według tradycji rodu miał 
nim być wielki książę Olgierd 
Giedyminowicz, ojciec króla Wła-
dysława Jagiełły. Koreccy, przez 
cały 250 letni okres istnienia rodu 
pisali się Olgierdowiczami, o 
czym świadczą epitafia pośmiert-
ne umieszczane na nagrobkach 
przodków zarówno w Ławrze Pe-
czerskiej w Kijowie, gdy chowano 
ich w obrządku wschodnim, jak i 
później w kościele o.o. Francisz-
kanów w Korcu, gdy przeszli na 
katolicyzm. Kwestia ta wymaga 
więc głębszej uwagi i odrębnego 
omówienia dlatego w tym miejscu 
ją opuścimy.

Kniaziowie Koreccy byli 

przede wszystkim wojownika-
mi kresowymi. Wystarczy wspo-
mnieć, że trzech przodków Sa-
muela zginęło w krwawej bitwie z 
Tatarami w Sokalu w 1519 roku. 
Także dziad i ojciec słynęli z wo-
jowniczych czynów, a ich terenem 
aktywności były Kresy, rodzinny 
Wołyń i inne rozległe ziemie 
Ukrainy. O zaszczyty raczej nie 
zabiegali ani w Krakowie ani w 
Warszawie. Tylko dwóch Korec-
kich piastowało urząd senatorski 
– dziad Samuela, wojewoda wo-
łyński Bohusz (ok. 1510 – 1576) i 
jego brat Jan Karol (1588 – 1633) 
kasztelan wołyński.

Samuel urodził się w 1586 
roku jako syn Joachima Bohu-
szewicza (zm. 1612 roku) i Anny 
Chodkiewiczównej (ok. 1565 – 
1626) siostry słynnego hetmana 
wielkiego litewskiego Jana Karola 
Chodkiewicza. Swoje pierwsze 
szlify bojowe rozpoczął bardzo 
wcześnie, co w ówczesnych zwy-
czajach było dość powszechne, u 
boku ojca, w wyprawie wołoskiej 
w 1600 roku. Wówczas to wojska 
polskie pod dowództwem hetma-
na i kanclerza wielkiego koronne-
go Jana Zamoyskiego rozgromiły 
20.10.1600 roku nad Teleczyną 
hospodara Michała Walecznego, 

co pozwoliło Polakom opanować 
nie tylko Mołdawię i Wołosz-
czyznę, ale także (prawda że na 
krótko) zająć Bukareszt.

W 1604 roku Samuel wraz 
z młodszym bratem Janem Ka-
rolem odbył podróż edukacyjną 
po krajach zachodniej Europy i 
przez jakiś czas obaj uczęszczali 
na uniwersytet w Lejdzie. Stąd 
zapewne wzięło się u Samuela 
Koreckiego zamiłowanie do nauk 
i książek, jak napisano w XIX w.: 
W naukach kochał się i rad zbywające 
chwile muzom poświęcał. Lecz tych 
zbywających chwil miał książę 
zbyt mało. Okres pierwszego 
trzydziestolecia XVII wieku to dla 
Rzeczypospolitej czas nieustan-
nych wojen, w których Korecki 
bierze czynny udział.

Na bitewnych polach
Po powrocie z uniwersytetu 

rozpoczyna na dobre karierę woj-
skową pod rozkazami hetmana 
polnego koronnego Stanisława 
Żółkiewskiego. Rzeczpospolita 
toczy wówczas boje na trzech 
frontach. Południowo – wschod-
nie kresy nieustannie narażone 
są na łupieżcze najazdy tatarskie. 
Na północy, w Inflantach, wuj 
księcia, hetman Jan Karol Chod-
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kiewicz zmaga się z naporem 
Szwedów. Na Moskwę wyrusza 
Dymitr Samozwaniec popierany 
przez polskich i litewsko–ruskich 
magnatów. Buntują się też Kozacy 
Zaporoscy, tak że i od tej strony 
w każdej chwili grozi wewnętrzna 
rewolta. 

Książę Korecki prawdopo-
dobnie znajdował się w obozie 
wojsk koronnych strzegących szla-
ków tatarskich na Dzikich Polach. 
Pod okiem hetmana Żółkiewskie-
go nabywał doświadczenia w wal-
kach z tym uciążliwym i groźnym 
sąsiadem. Możliwe, że brał udział 
w bitwie z ordą budziacką, która 
dowodzona przez murzę Kan-
tymira, została 28.01.1608 roku 
rozgromiona przez Żółkiewskie-
go nad rzeką Udycz w pobliżu 
Kalnika. Warto wspomnieć, że w 
tamtym okresie stosunki Korec-
kiego z Żółkiewskim układały się 
więcej niż poprawnie, a uległy 
pogorszeniu wiele lat później. 
W czasie rokoszu Zebrzydow-
skiego Koreccy opowiedzieli się 
po stronie króla Zygmunta III i 
wzięli udział (ojciec Joachim i syn 
Samuel) w zwycięskiej bitwie pod 
Guzowem 06.07.1607 roku. Po 
uśmierzeniu buntu król Zygmunt 
III już oficjalnie mógł wmieszać 
się w trwającą na terenie Rosji 
„dymitriadę”. Pod koniec sierp-
nia 1609 roku, naprędce przy-
gotowana armia polska ruszyła 
na wschód i w październiku roz-
poczęła długotrwałe oblężenie 
Smoleńska. Samuel Korecki był 
zarówno pod Smoleńskiem jak 
i wziął udział 04.07.1610 roku w 
słynnej bitwie pod Kłuszynem. 
O świecie tego dnia Żółkiewski 
zaskoczył śpiący obóz „Moskali” i 
mimo zaciętej ich obrony, rozbił 
doszczętnie. Bitwa trwała około 
6 godzin, a polska husaria prze-
prowadziła przez ten czas około 
10 ataków. Książę Samuel pokazał 
w tej bitwie nie tylko męstwo, ale 
też rozum dowódczy na swoim 
odcinku działania. Pod księciem 
zabito dwa konie, a i to nie prze-
szkodziło mu w dalszej walce. 
Rozgromiwszy armię rosyjską 
Stanisław Żółkiewski ruszył na 
Moskwę, zajął stolicę carów. Car 
Wasyl Szujski i jego bracia stali się 
więźniami Polski, gdzie zmarli po 
latach niewoli. Korecki zapewne 
wrócił z Żółkiewskim pod wciąż 
oblegany Smoleńsk. Gdy hetman 
zrażony kaprysami króla i intryga-
mi Potockich opuścił obóz udając 
się Dnieprem na Ukrainę, Korec-
ki pozostał pod Smoleńskiem. 
Choć twierdza ta padła ostatecz-
nie 13.06.1611 roku, wojny to nie 
zakończyło. W Moskwie wybuchło 
antypolskie powstanie. Nowym 

dowódcą wojsk koronnych został, 
ściągnięty z Inflant, hetman wiel-
ki litewski Jan Karol Chodkiewicz 
(prywatnie wuj Koreckiego). W 
grudniu 1611 roku książę Samuel 
na czele około 500 jazdy obarczo-
nej taborem przedarł się przez 
pierścień Rosjan oblegających 
pozostający w polskich rękach 
Kreml dowożąc tam żywność 
i amunicję. W tej ekspedycji 
odmroził sobie ręce i nogi, jak 
napisano: ręce nam do pałaszów 
przymarzali. Wyczynem tym zyskał 
poważanie dowódców i żołnierzy. 
Tak samo, jak bojowo i szczęśliwie 
dostał się na Kreml, tak samo już 
po kilku dniach, staczając krwawe 
potyczki z Rosjanami powrócił 
do obozu hetmana litewskiego. 
Lecz nie był to koniec wojny. 
We wrześniu 1612 roku, stojąc u 
boku Chodkiewicza walczył pod 
Moskwą z powstańcami knia-
zia Pożarskiego, próbując, lecz 
bezskutecznie, przyjść z pomocą 
broniącej się załodze polskiej na 
Kremlu. Wyprawa nie udała się. 
Polsko – litewska załoga Kremla 
skapitulował 07.11.1612 roku. 
Nie był to koniec wojny polsko 
– rosyjskiej, która trwała do 1619 
roku. Jednak Korecki, jeszcze w 
1612 roku, na wieść o śmierci ojca 
powrócił na Wołyń do Korca, aby 
uczestniczyć w przygotowaniach 
pogrzebowych i dokonać działów 
majątkowych z matką, bratem i 
siostrami.

Dom i szabla
Najprawdopodobniej do 

czasów nam współczesnych nie 
zachował się żaden portret, ryci-
na czy popiersie, a więc podobi-
zna księcia Samuela Koreckiego. 
T. Święcki w „Historycznych 
pamiątkach” z 1858 roku, z sobie 
chyba tylko znanych (możliwie, 
że już nieistniejących) źródeł, 
tak opisuje osobę księcia: Był po-
stawy wspaniałej, wzrostu wysokiego, 
dowcip miał wielki, odwagę i siłę nad-
zwyczają. W naukach kochał się i rad 
zbywające chwile muzom poświęcał. 
Był więc typowym człowiekiem 
baroku, synem swej epoki, dla 
którego szabla, kielich i książka 
stanowiły jedność. Zasługi wo-
jenne dały mu mir wśród wojska, 
szacunek dowódców, te same 
przymioty, plus otwartość duszy, 
gościnność i szczerość w obyciu 
zjednywały mu popularność mię-
dzy bracią szlachtą.

 Odznaczał się też po-
rywczym temperamentem odzie-
dziczonym tak po przodkach po 
mieczu, jak i po swej energicznej 
i wojowniczej matce Annie z 
Chodkiewiczów. Był więc Samuel 
nieodrodnym przykładem czło-

wieka swej epoki – gwałtownym, 
niespokojnym, nawet samowol-
nym, ale też walecznym, po 
swojemu głęboko pojmującym 
patriotyzm. Często wdawał się 
w spory graniczne czy innego 
rodzaju sprawy kryminalne, co 
niestety w ówczesnych czasach 
nie było niczym wyjątkowym. W 
1614 roku wraz z matką i bratem 
Janem Karolem pozwany został 
przez Branickiego do grodu o 
zagarnięcie do swych dóbr zbie-
głych chłopów z Borotyna. Z kolei 
w 1620 roku stolnik wołyński 
Andrzej z Kozierad Bohowityn 
skarży księcia o napaść na swój 
dwór w Wojnicy i spowodowanie 
śmierci żony Marii. Tego samego 
roku archimandryta żydyczyński 
Bałłaban uzyskał wyrok na Korec-
kim o zabicie swoich poddanych 
i zabór koni, co miało miej-
sce w pobliżu rodowej siedziby 
księcia – Targowicy. W tym też 
czasie prowadził zbrojne zajazdy 
przeciw szwagrom, Potockiemu, 
Przerembskiemu i Wiśniowiec-
kiemu w walce o dobra ziemskie 
pozostałe po teściach Mohiłach. 
Takich gwałtownych wyczynów 
miał Samuel zapewne więcej, lecz 
nazywanie go warchołem czy zabi-
jaką, w świetle tego co powszech-
nie wówczas się działo, jest chyba 
krzywdzące. W tym samym czasie 
żyli, na ogół bezkarni, tacy mor-
dercy i awanturnicy jak osławiony 
„Diabeł Łańcucki” Stanisław Stad-
nicki, jego synowie „Diablęta”, jak 
Samuel Łaszcz, Stefan Niemirycz, 
wichrzyciele Fredrowie, brato-
bójcy Łahodowscy i wielu, wielu 
innych swoimi niecnymi czynami 
o głowę przewyższający „grzeszki” 
kniazia z Korca. Niestety w XVII 
wieku, a także jeszcze długo 
później, niedostatki prawa, szcze-
gólnie widoczne we wschodnich 
województwach Rzeczypospolitej 
sprzyjały samowoli, ale też wymu-
szały samowolną obronę.

Mimo, że po rodzinnych 
działach przypadła księciu po-
łowa rodowego Korca, na swą 
rezydencję obrał Targowicę nad 
Ikwą, która stanowiła nie tylko 
zbrojną siedzibę, ale też otwarte 
dla krewnych, przyjaciół i sąsiadów 
dworzyszcze. Koreccy należeli do 
najbogatszych rodów „ukrain-
nych”. Jeszcze w latach 40. XVII 
wieku bratanek Samuela, ostatni 
z rodu, Karol Samuel posiadał 20 
miast i 200 wsi.

W 1606 roku książę poślubił 
Katarzynę, córkę zadomowio-
nego w Polsce hospodara moł-
dawskiego Jeremiego Mohiły 
(1555- 1606). Fakt ten miał w 
przyszłości głęboko odcisnąć się 
na poczynaniach Koreckiego, jego 

życiu i śmierci, a także przyczynił 
się do gwałtownych sporów z ro-
dziną żony o „dobra mohiłowe” 
w województwie ruskim. Katarzyna 
zmarła przy połogu w 1618 roku 
wydając na świat jedyną latorośl 
tego związku, Annę (zm. 1639 
roku) od 1637roku żonę Andrzeja 
Leszczyńskiego z Czartoryska.

Ciekawie też, choć również 
dość typowo jak na przełom XVI/
XVII wieku i trwające wówczas na 
Kresach procesy religijne, przed-
stawiała się sfera wiary rodziny 
Koreckich. Ojciec Samuela Jo-
achim, prawosławny, matka Anna 
protestantka, kilka lat po ślubie 
przeszli do Unii, a synowie pod 
koniec życia stali się katolikami.

Korecki był popularną i 
lubianą na Wołyniu i w Rzeczypo-
spolitej osobistością. Utrzymywał 
przyjacielskie stosunki zarówno z 
braćmi Zbaraskimi, ówczesnymi 
przywódcami opozycji antykrólew-
skiej, jak i rosnącymi w siłę Potoc-
kimi, zagorzałymi zwolennikami 
bardzo niepopularnej już wśród 
szlachty polityki dworu.

Na Multany 
Sprawy mołdawskie i wo-

łowskie, czyli jak w Rzeczypo-
spolitej powszechnie nazywano 
„multańskie”, zaprzątały panów 
koronnych od końca XIV wieku. 
Władcy tych ziem, hospodarowie, 
w XV wieku bywali lennikami Pol-
ski, choć zdarzały się też konflikty 
zbrojne. Jednak dominacja Jagiel-
lonów była wówczas ogromna. 
Sytuacja uległa zmianie z chwilą 
usadowienia się nad Morzem 
Czarnym Turków Osmańskich, 
którzy nie ukrywali swych apetytów 
co do ziem położonych na północ 
od nowych zdobyczy. Sami Moł-
dawianie, ze zrozumiałych wzglę-
dów, w XVI wieku zachowywali 
się chwiejnie i lawirowali między 
Rzeczpospolitą a Turcją, a sytuacja 
ta prowadziła do wewnętrznego 
totalnego chaosu. Jeszcze pod 
koniec XVI wieku hetman Jan 
Zamoyski zbrojnie utrwalił wpływy 
polskie nad Prutem osadzając w 
1595 roku w w Jassach Jeremie-
go Mohiłę, późniejszego teścia 
Samuela Koreckiego. Po śmierci 
hospodara Jeremiego w 1606 roku 
tron dzierżyli (z przerwami) jego 
bracia i synowie, aż w 1611 roku 
przy tureckim wsparciu Mołdawię 
zajął Stefan Tomża. Mohiłowie 
zbiegli do Polski szykując wyprawy 
w celu odzyskania tronu. Pomaga-
li im „mohiłowi zięciowie” – np. 
Potoccy w 1607 roku, a także 
w roku 1612 udali się zbrojnie 
do Mołdawii z marnym zresztą 
skutkiem.

cdn.


