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W stęp

Burzliwe dzieje Rzeczypospolitej II połowy XVII w. 
zaowocowały obfitątwórczościąpami ętnikarskąi dzie- 
jopisarską. Wynikało to z wielkiego zainteresowania 
ówczesnego społeczeństwa historią, a przede wszyst
kim chyba z niezwyczajności czasów, które skłaniały 
autorów i świadków wydarzeń do utrwalania i przeka
zywania współczesnym i potomnym pamięci o tych la
tach „klimakterycznych” , a jednocześnie wskazujących 
na wyjątkową opiekę Opatrzności nad państwem pol
sko-litewskim1.

Najbardziej znaczące ze świadectw tego okresu zo
stały odkryte przez badaczy i opublikowane już w wie
ku XIX. Nieliczne jednak doczekały się następnych 
wydań, a wciąż wznawiane są tylko Pamiętniki Jana Chry
zostoma Paska. Do większości staropolskich pamiętni
ków i kronik pamiętniczych szerszym kręgom współ
czesnych czytelników dotrzeć jest trudno. Znajdująsię 
one jedynie w dużych bibliotekach.

Dziełem, które zasługuje na przypomnienie i po
nowne przedstawienie czytelnikom, szczególnie ze wzglę
du na niebywałe bogactwo i wiarygodność informacji
0 wydarzeniach z czasów Jana Kazimierza, Michała Ko- 
rybuta Wiśmowieckiego i Jana III Sobieskiego, jest 
Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego. Rękopis stanowiący

1 Interesujące uwagi na temat motywacji europejskiej twórczości 
pamiętnikarskiej zob. A. Cieński, Pamiętnik i autobiografie światowe, 
Wrocław 1992, s. 5 3 i nn.
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6 Wstęp

zarówno podstawę wydania pierwszego z roku 1850 , 
jak i obecnego, nie jest opatrzony żadnym tytułem. Nie 
występuje w nim nawet nazwisko i imię autora. Autor
stwo tekstu ustalił i opublikował pt. Pamiętnik Mikołaja 
Jcmicłowskicgo, towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina bełskiego, 
obejmujący dzieje Polski od 1 648 do 1 679 spółcześnic, porządkiem 
Jat opowiedziane, August Bielowski. On też najwięcej jak 
dotąd wniósł do nakreślenia biografii Mikołaja Jemio- 
łowskiego.

O przodkach Mikołaja, Jemiołowskich h. Poraj, wie
my bardzo niewiele. Nie należeli bowiem do potenta
tów nawet szczebla powiatowego. Według Szymona 
Okolskiego wywodzić się mieli z okolic Gniezna 1 sły
nąć „z nauki i roztropności”2. Ponieważ mc konkretne
go me wiemy o osiągnięciach naukowych, a nawet nie 
udało się dotychczas trafić na wpis jakiegokolwiek 
Jemiołowskiego w opublikowanych metrykach uniwer
syteckich, sądzić należy, iż określenie w herbarzu Okol
skiego było zdawkowągrzecznością , użytą z braku kon
kretnych zasług rodu, a wskazaną, gdyż wydał z siebie 
kanonika. Od początku XV II w. spotyka się w źródłach 
wzmianki o Jemiołowskich osiadłych na Rusi Czerwo
nej i na Wołyniu.

Nasz pamiętnikarz urodził się w rodzinie zamie
szkałej w województwie bełskim. Tadeusz Nowak, au
tor biogramu w Polskim słowniku biograficznym (dalej PSB) 
przypuszcza, że nastąpiło to ok. 16 2 0  r. Biorąc jednak 
pod uwagę, iż jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych 
Jemiołowski służył w wojsku, a szlachta bełska aż do 
połowy lat osiemdziesiątych powierzała mu funkcje

2 S. Okolski, Orbis Polonus, t. II, Kraków 1643* s. 642.
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Wstęp 7

publiczne wymagające sporej sprawności fizycznej, można 
by przesunąć hipotetyczny czas jego urodzin nawet na 
połowę lat dwudziestych. Wielce prawdopodobne, iż 
ojcem Mikołaja był Adam Jemiołowski sędzia grodzki 
bełski, zmarły w 1 628 r. Fakt, że w trzeciej ćwierci XVII w 
tylko Mikołaj, jako jedyny z Jemiołowskich popisywał 
się podczas okazowań oraz nadał swemu synowi imię 
Adam, zda się potwierdzać powyższe przypuszczenia.

Na temat przebiegu życia Jemiołowskiego w młodo
ści możemy także snuć tylko domysły. Sprawność we 
władaniu piórem i dobra znajomość łaciny, czego do
wodem sąznajdują ce się w jego dziele przekłady łaciń
skich tekstów, świadczą, że do szkół z pewnością uczę
szczał. Zapewne było to jedno z pobliskich kolegiów 
jezuickich. Widoczne w dziele ściślejsze związki Jemio- 
łowskiego z Zamościem, wskazujące na wyjątkowe za
interesowania autora losami tego miasta w porównaniu 
z losami innych miejscowości, nie wynikały bowiem, jak 
przedstawiłem to wcześniej3 z jego studiów w Akade
mii Zamojskiej, ale z faktu pobierania tam nauk przez 
jego synów4.

Rok I648 był bardzo ważnądatątakże i w ży
ciu Mikołaja. Według wszelkiego prawdopodobieństwa 
rozpoczął on wówczas swą, trwającą blisko dwadzieścia 
lat, służbę wojskową. Możliwe, iż zaciągnął się do 
jednej z chorągwi wystawionych zgodnie z uchwałą sej

3 J. Dzięgielewski, Mikołaj Jemiołowski i jego daieło, „Zeszyty Naukowe 
Wyższa Szkoła Rolniczo—Pedagogiczna w Siedlcach", nr 36 Seria 
Nauki Humanistyczne, Historia z. I: 1993. s. 32.
4 Zob. Album Studentów Akademii Zamojskiej 13 9 3 - 17 8 1,oprać. H. Gmi- 
terek. Warszawa 1994, s. 274, 279-
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8 Wstęp

miku bełskiego z dnia 15  czerwca t.r., aby przeciwdzia
łać rozszerzaniu się powstania na Ukrainie. Już na 
wstępie swego żołnierskiego żywota przyszło Jemio- 
łowskiemu przeżyć gorycz klęski piławieckiej. Pozo
stał jednak w szeregach, walcząc z powstańcami i w na
stępnych kampaniach, choć trudno stwierdzić, w jakich 
konkretnych bitwach uczestniczył.

Wielce prawdopodobny byl jego udział w wyprawie 
zborowskiej, całkowicie pewny w bitwie beresteckiej 
i w ekspedycji wojsk koronnych w głąb Ukrainy, zakoń
czonej podpisaniem ugody bialocerkiewskiej. Wiele prze
mawia za tym, iż uczestniczył również w wypadach 
Stefana Czarnieckiego w latach 165 3 i 1654 na Brac- 
ławszczyznę i w operacji żwanieckiej. Te przypuszczenia 
i znaki zapytania, którymi opatrzyliśmy kolejne etapy 
szlaku bojowego autora wynikająstą d, że przy ich 
ustaleniu dla lat 16 4 8 —16 5 4  opieramy się jedynie na 
jego dziele. Jemiołowski —  o czym niżej —  starał się 
przede wszystkim opisywać i wyjaśniać bieg dziejów, 
a nie własne przeżycia i przygody. Na osobiste świadec
two powoływał się głównie po to, aby uwiarygodnić 
przedstawiane wydarzenia, i to dość rzadko. Wyrażenia 
w rodzaju „byłem, widziałem” , stanowiące bezpośred
nie potwierdzenie uczestnictwa w opisywanych fak
tach, dla okresu 16 4 8 —16 5 4  występująjedynie w re
lacjach z bitew pod Piławcami i Beresteczkiem oraz 
w kampanii „poberesteckiej” . Przypuszczenia odnośnie 
udziału Jemiołowskiego w operacjach zborowskiej i żwa
nieckiej oraz w wypadach Czarnieckiego wzięły się stąd, iż 
w ich opisach widać znajomość topografii i szczegółów 
z przebiegu działań, dostępnąw zas adzie tylko dla na
ocznego świadka.
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Wstęp 9

Śledzenie losów naszego autora staje się łatwiejsze, 
odkąd mamy pewność, z jakąjednostk ąwojsk ową był 
on związany. Dotychczasowe przypuszczenia, iż przy
najmniej od I6 5 I  r. służył w chorągwi kozackiej Krzy
sztofa Tyszkiewicza, nie znajdująpotwierdzenia w re
jestrach. Po raz pierwszy w składzie tej chorągwi jako 
towarzysz trzykonnego pocztu został on popisany na 
ostatniąćwierć 1654  r.5 Musiał być już wówczas zna
czącą osobą, gdyż figuruje przed wieloma towarzysza
mi, służącymi także „na 3 konie", których nazwiska 
spotyka się we wcześniejszych rejestrach tej chorągwi. 
Miejsce w rejestrze odzwierciedlało wówczas pozycję 
towarzysza, zależało od wielkości jego pocztu, czasu 
służby oraz doświadczenia i zasług.

Jemiołowski związał się z nową chorągwią na dobre 
1 złe. Pozostał w jej szeregach do końca swej służ
by, która trwać miała jeszcze kilkanaście lat. Konfron
tując wiadomości o udziale tej chorągwi w kolejnych 
kampaniach z opisami ich w dziele naszego autora, 
możemy mieć większąpewność, w których osobiście on 
uczestniczył.

Do jesieni 1655 r. chorągiew, w której służył Jemio
łowski, brała udział w walkach z Kozakami i Rosjana
mi na terenie Ukrainy 1 Rusi Czerwonej, między in
nymi w bitwach pod Ochmatowem i Gródkiem Jagiel
lońskim.

Po klęsce pod Gródkiem (29  IX  1655 r.) dywizja 
hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego, 
w skład której wchodziła chorągiew pana Mikołaja,

5 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AG AD), Archiwum 
Skarbowo—Wojskowe (dalej ASW ), dz. 85, ks. 71. к. 58—60.
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10 Wstęp

wycofała się na Podgórze i w listopadzie poddała się 
Karolowi Gustawowi. W Pamiętniku przyjęcie służby 
u króla szwedzkiego ocenione zostało zdecydowanie 
negatywnie, chociaż autor interpretował ten fakt tylko 
jako złamanie wierności Janowi Kazimierzowi, a nie 
jako zdradę Rzeczypospolitej. Ocena ta została jednak 
wyrażona po wielu latach i nie wydaje się, by Jemiołow- 
ski w listopadzie 1655 r., w sytuacji gdy Szwedzi obie
cywali wojsku wypłatę zaległego żołdu, był zdecydowa
nym przeciwnikiem poddania się. Raczej akceptował 
ten akt, gdyż wybrany został deputatem swej chorągwi 
do odebrania obiecanych pieniędzy. Temu faktowi za
wdzięczamy szczegółowy opis wyprawy deputatów do 
Krakowa6.

Chorągiew, w której Jemiołowski był towarzyszem, 
tylko kilka tygodni pozostawała wierna Karolowi Gu
stawowi. Jeszcze przed konfederacjątyszowieck ą, któ
rej akt podpisał także jej rtm. Krzysztof Tyszkiewicz, 
brała udział w rozbiciu pułku jazdy formowanego przez 
zdecydowanego adherenta szwedzkiego, Aleksandra Prac- 
kiego. W  styczniu i w lutym 1656 r., wchodząc w skład 
grupy płk. Gabriela Wojniłłowicza, biła się ze Szweda
mi, docierając aż pod Kraków. Nie uczestniczył nato
miast Jemiołowski, wbrew przypuszczeniom Nowaka, 
w bitwie pod Gołębiem. Badania Jerzego Teodorczy- 
ka dowodzą, że nie było wówczas wśród wojsk Czar
nieckiego chorągwi Tyszkiewicza7. Brała zaś na pewno

6 T. Nowak, Jemiołowski Mikołaj, PSB, t. XI, Wrocław—Warszawa— 
—Kraków 1964—19 65, s. 168.
7 J. Teodorczyk, Wyprawa zimowa Czarnieckiego 1—20 U 1 ójjbr. Bitwa pod 
Gołębiem, w: Wojnapohkiy-seewcdaka 1 b j j - 1660, Warszawa 1973, s. 268.
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Wstęp 11

udział, a wraz z niąi autor (o ile rana lub choroba 
chwilowo nie przykuła go do łoża), w ściganiu Szwe
dów w widłach Wisły i Sanu, w bitwie pod Warką oraz 
w wyprawie wielkopolskiej. Chorągiew wchodziła wów
czas w skład dywizji Czarnieckiego, prawdopodobnie 
więc walczył on pod Kłeckiem i Kcynią. Po odwrocie 
z Wielkopolski uczestniczył w ostatnim stadium oblęże
nia Warszawy i był świadkiem jej odzyskania w dniu 
I VII I656  r. W cztery tygodnie później brał udział 
w trzydniowej bitwie na Pradze. Jesienna wyprawa na 
Pomorze była kolejnym etapem jego szlaku bojowego.

Rok I6 5 7  zapisał się dla Jemiołowskiego przede 
wszystkim walkami z Rakoczym. Uczestniczył w zwy
cięskich bitwach pod Magierowem i pod Czarnym Os
trowem, gdzie Siedmiogrodzianie i ich sprzymierzeńcy 
zmuszeni zostali do kapitulacji.

Wiatach 1658—1661 chorągiew Tyszkiewicza wcho
dziła w skład dywizji hetmana Potockiego. Przebywała 
ona na Ukrainie, wspierając propolskie posunięcia star
szyzny kozackiej z Wyhowskim na czele. Stanowiła też 
ubezpieczenie na wypadek podjęcia przez Rosję, która 
w I658  r. zerwała zawieszenie broni i rozbiła pod Wer
kami część armii litewskiej, działań także na kierunku 
południowym. W roku 1660 , gdy Rzeczpospolita pod
jęła wielkąofensywę na wschodzie, Jemiołowski brał 
udział w zwycięskiej kampanii cudnowskiej.

W I6 6 I  r. znalazł się nasz autor w Związku Świę
conym. Inne wówczas musiały przyświecać mu cele, niż 
przy ocenie tej konfederacji wojskowej, którązamieś - 
cił w swym dziele. Zaangażował się bowiem bardzo 
w działalność koniederacką. Wprawdzie udział jego ja
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12 Wstęp

ko delegata związkowego w pracach komisji lwowskiej 
( 1662—1663) pozostawać musi nadal tylko przypu- 
szczemem8, jednak sąi bezsporne fakty potwierdzające 
aktywność i znaczącą pozycję Jemiołowskiego w Związ
ku. Uczestniczył w rozmowach starszyzny konfederac- 
kiej z Jerzym Lubomirskim. Byl wraz z Adamem Wil
czkowskim posłem do biskupa włocławskiego Kazimie
rza Floriana Czartoryskiego, występującego wówczas 
w roli mediatora między dworem a skonlederowanym 
wojskiem9.̂  Sprawował też funkcje dowódcze w swej 
chorągwi. Świadczy o tym wyrok Trybunału Koronne
go skazujący Jemiołowskiego oraz jego sąsiada i towa
rzysza z tej samej chorągwi Jastrząbkowskiego za to, że 
na jej czele dopuszczali się, tak potępianych później 
w Pamiętniku, ekscesów w dobrach prywatnych10 11.

Po rozwiązaniu Związku Święconego autor pozostał 
w wojsku. Powszechnie dawniej akceptowane przypu
szczenie, iż Jemiołowski nie rozstał się ze swą chorąg- 
wiąprzynajmni ej do zakończenia rokoszu Lubomir
skiego, zakwestionował Wiesław Majewski. Nie zna
lazłszy w Materiałach do zagadnień organizacji i liczebności 
armii koronnej w latach i66o—l66yn potwierdzenia, że po

8 Chociaż autor biogramu w PSB, podaje ten fakt jako całkowicie 
pewny, zob. T. Nowak, op. cit.
’  AG AD, Archiwum Radziwiłłowskie (dalej AR) II, ks. 20, s. 3 28.
10 A. Bielowski, Wstęp w: M. Jemiołowski, Pamiętnik Mikołaja Jcmio- 
lowskicgo, towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, 
obejmujący dzieje Polski od roku lóą.8 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat 
opowiedziane, Lwów 1850 , s. IV—V
11 J. Wimmei; Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii 
koronnej w latach 16 60 -166 7, „Studia i Materiały do Historii Woj
skowości", t. V  cz. I: I 960, s. 226—227.
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Wstęp I 3

I663 r. chorągiew Jana Aleksandra Myszkowskiego (po 
śmierci Tyszkiewicza on był rotmistrzem jednostki, 
w której służył Jemiołowski) pozostawała na żołdzie 
skarbu koronnego, uznał, iż została ona rozwiązana, 
a nasz autor rozstał się na dobre z wojskiem12. Fakt ten 
zdawał się potwierdzać sam pamiętnikarz, negatywnie 
oceniając zwijanie chorągwi, które nastąpiło po rozwią
zaniu Związku Święconego. Zdołaliśmy jednak odsło
nić pewne fakty, które nakazująinac zej spojrzeć na 
dalsze losy wojenne Jemiołowskiego i na wiarygodność 
jego opisów.

Z  całąpewnośc iąudało nam się stwierdzić, iż cho
rągiew Myszkowskiego me została w 1663 r. zwinięta. 
Wzięła udział w wyprawie Jana Kazimierza na Zadnie- 
prze jesieniąl663 r. i w walkach na Ukrainie w roku 
następnym. Według komputu spisanego w obozie pod 
Skwarzawąwchodziła ona w skład pułku Jana Sobie
skiego13. Pozostawała też w służbie 1 w latach następ
nych. Wprawdzie w dalszym ciągu nie figuruje w ra
chunkach skarbu koronnego, ale z akt komisji lwow
skiej, która w sierpniu 16 6 7  r. dokonała rozliczenia 
zaległego żołdu za lata ubiegłe, wynika, iż chorągiew 
pancerna J. A. Myszkowskiego pozostawała na żołdzie 
województwa bełskiego14. Przeprowadzona wówczas 
reorganizacja armii również nie pociągnęła za sobą jej

12 W Majewski, Powstanie kozackie 1664 r. (czerwiec—grudzień), „Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości", t. XVIII, cz. 2: 1961, 
Aneks B, s. 198—199-
13 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej WAP 
Kraków), Archiwum Sanguszków 170 , Komput wojsk JKM  pod 
Skwarzowąspi sany w obozie die Ą Augusti 1663, s. 28 1—28 3-
14 AGAD, ASW dz. 86, ks. 123, s. 78.
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14 Wstęp

likwidacji, a jedynie decyzję o zredukowaniu stanu licz
bowego ze 124 do 98 koni, która prawdopodobnie 
nie doszła do skutku ze względu na zagrożenie tatar
skie. O fakcie istnienia chorągwi w latach 1667—1673 
i udziale jej w wyprawie Jana Sobieskiego na czambu
ły w I672  r. pisał Hugo Zieliński. Wchodziła wówczas, 
podobnie jak w latach 1667 i 1673 , w skład pułku 
Andrzeja Potockiego15.

Po uchwaleniu aukcji wojska przez sejm 1673 r. 
chorągiew pancerna Myszkowskiego została „zhusa- 
rzona" i odtąd występuje w wykazach opublikowanych 
przez Wimmera wśród chorągwi husarskich16.

Dowodów, iż chorągiew ta istniała w latach 1663 — 
— 167З, kiedy to brak jest o niej wzmianek w Materia
łach... Wimmera —  oraz co więcej, że służył w niej 
Mikołaj Jemiołowski, dostarczająakta sejmikowe woje
wództwa bełskiego. Jan Aleksander Myszkowski wy
stępuje w nich przez cały czas z tytułem rotmistrza 
JKMci. W instrukcji na sejm z 14 XII 1667 r. szlachta 
bełska postuluje o nagrodę dla porucznika tej chorągwi 
pana Radeckiego, który przed dwoma miesiącami zo
stał ranny pod Podhajcami17. 23 VII 1668 r. zobowią
zano posłów na sejm abdykacyjny, aby upominali się 
„restitutionem honoris ich mciów panów Szymanow
skiego, Kulikowskiego, Jemiołowskiego 1 Jarząbkow-

15 H. Zieliński, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie, „Przegląd 
Historyczno—Wojskowy”, t. II, s. 8.
16 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii 
koronnej w latach 1673—79, „Studia i Materiały do Historii Wojsko
wości", t. VII, cz. 2: 19 6 I , s. 406.
17 Biblioteka Zakładu Naukowego im. Ossolińskich (dalej B. Oss.), 
rkps. 121/74, s. 448 .
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Wstęp 15

skiego, towarzystwa roty JM ci pana podkomorzego 
bełskiego"18. Postulat ten powtarzał się jeszcze wielo
krotnie wśród artykułów uchwalanych na sejmiku beł
skim. Z  tym, że od instrukcji posłom na sejm korona
cyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jemiołow- 
skiego i jego komilitonów określano już: „kompanijąna 
on czas (tj. czas wydania wyroku sądowego skazującego 
ich na infamię) roty JMci p. podkomorzego” 19. Powyż
sze sformułowania pozwalająchyba na stwierdzenie, iż 
nasz autor pozostawał jeszcze w chorągwi Myszkow
skiego 23 VII 1668 r., a opuścił jąprzed 20 VIII 
1669 r. Prawdopodobnie nastąpiło to w czasie bezkró
lewia po abdykacji Jana Kazimierza.

W związku z tym należałoby przyjąć, iż uczestniczył 
on we wszystkich, bądź w ogromnej większości kampa
nii, w których do 1668 r. ta chorągiew brała udział.

Wiesław Majewski, który najwnikliwiej chyba zbadał 
działania wojenne armii koronnej w tym okresie, jest 
zdania, że Jemiołowski nie brał w nich udziału. Po 
powyższych naszych ustaleniach jedynym argumentem, 
przemawiającym przeciw osobistemu uczestnictwu pa- 
miętnikarza w wyprawie zadnieprzańskiej 16 6 3—1664 r. 
i w walkach z powstańcami ukraińskimi w 16 6 4  r. są 
jego relacje o tych wydarzeniach. Majewski uważa je za 
zbyt ogólne, a czasami wręcz za bałamutne20.

Rzeczywiście opis wydarzeń z lat 1663—1664 jest 
dość pobieżny i zawiera liczne błędy, ale wydaje się, że 
nie można wykluczyć ewentualności, iż sporządził go

18 Ibidem, s. 460.
19 Ibidem, s. 794-
20 W Majewski, loc. cit.
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I6 Wstęp

naoczny świadek. Pamiętać należy, że chorągiew Jemio- 
łowskiego wchodziła w skład grupy Sobieskiego, która 
zarówno podczas wyprawy Jana Kazimierza, jak i w cza
sie walk na Podnieprzu, z reguły operowała z dala od 
głównych sił polskich. Autor zaś —  jak zawsze —  starał 
się informować czytelnika o najważniejszych faktach 
opisywanych kampanii. Ponieważ bardzo nieliczne są, 
a prawdopodobnie i były wówczas, relacje o tych wyda
rzeniach, nie mógł on skonfrontować z nimi zapamię
tanych obserwacji i zasłyszanych wieści. Stąd mógł 
podać miejscowość Mężyków zapamiętanąz przeprawy 
swojej grupy jako miejsce przeprawy z Zadnieprza na 
Podnieprze głównych sił Czarnieckiego. W  podobny 
sposób mogły też powstać i inne pomyłki.

O tym, że Jemiołowski i jego współobwinieni towa
rzysze spod chorągwi przebywali w 16 6 4  r. w polu, 
świadczy relacja vicesgerenta bełskiego Brylińskiego, 
w której podaje on, iż małżonki ich nie pozwalały 
z tego powodu na publikowanie dekretu Trybunału 
Koronnego skazującego mężów na banicję21. Ow wyrok 
mógł być jednym z ważnych powodów skłaniających 
pamiętnikarza do pozostawania w wojsku.

Nie mamy bezpośrednich dowodów, które by po
twierdzały lub wykluczały udział jego chorągwi w ro
koszu Lubomirskiego. Na pewno nie było jej w obozie 
królewskim. Fakt, iż nie pozostawała na żołdzie skarbu 
koronnego, a była opłacana przez województwo beł
skie, oraz że w jej szeregach było sporo aktywnych 
uczestników Związku Święconego, zdają się świadczyć

21 A. Bielowski, loc. cit.
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Wstęp 17

o prorokoszańskiej postawie. Sympatia dla rokoszan 
przebija też z kart Pamiętnika. O udziale chorągwi M y
szkowskiego w walkach po stronie eksmarszałka może 
świadczyć również i kondemnata, którąsą d sejmowy 
podczas wiosennego sejmu 16 6 7  r. orzekł wobec towa
rzyszy spod tej chorągwi. Wśród nich był i nasz autor. 
Wiernych dworowi żołnierzy król z pewnościąnie ska
załby za przewinienia popełnione przed laty, nie musiał 
natomiast mieć żadnych skrupułów wobec notorycz
nych konfederatów.

Jemiołowskiego nie dotknęły jednak żadne dodatko
we kary z powodu niestawienia się przed sądem sejmo
wym. Pozostawał wciąż w służbie wojskowej, a zarzą
dzona wiosnąI667 r. koncentracja wojsk koronnych 
w związku ze spodziewaną wyprawą tatarsko—kozac- 
kąw głąb Rzeczypospolitej, usprawiedliwiała fakt nie
przybycia na rozprawę. Kondemnata, czyli zaoczne ska
zanie na infamię, i pozostający wciąż w mocy dekret 
Trybunału Lubelskiego skazujący go na banicję, skła
niały do pozostania w wojsku pod jurysdykcjąhetmań - 
ską. Komisja lwowska w sierpniu 1667 r. postanowiła 
jednak redukcję, między innymi 1 stanu liczbowego 
chorągwi Myszkowskiego. Możliwe, iż dotknąć ona 
miała przede wszystkim mfamisów 1 banitów. Kampa
nia jesienna tego roku przedłużyła ich służbę, Jemio- 
lowski walczył pod Podhajcami. Jednak po jej zakoń
czeniu sytuacja skazanych żołnierzy stała się niepewna, 
zwłaszcza że buławę wielkąk oronnąotrzymał Jan So
bieski, jeden z czołowych regalistów. Wspomniane lau
dum z 23 VII 1668 r. wskazuje, iż pozbawione czci 
towarzystwo z roty pana podkomorzego bełskiego po
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I8 Wstęp

zostawało jeszcze w szeregach. Zdawało jednak sobie 
chyba sprawę, że rotmistrz nie będzie mógł pozwolić 
sobie na dalsze ich przetrzymywanie w służbie. Dlatego 
poczęli wówczas dopiero zabiegać o zniesienie wyro
ków sądowych. Usatysfakcjonowali Stanisława Soko
łowskiego, w którego to wsi przed kilkoma laty dopu
ścili się aktów bezprawia. Podjęli też starania, aby 
sprawę przywrócenia ich do czci uznała szlachta bełska 
za jeden ze swych postulatów. Co nastąpiło i już sejmik 
przed sejmem abdykacyjnym wniósł po raz pierwszy 
instancję o skasowanie ciążącego nad nimi wyroku sądu 
sejmowego.

Poparcie szlachty bełskiej sprawiło, że w czasie bez
królewia, które rozpoczęło się po abdykacji ostatniego 
Wazy ( l6  IX  1668 r.), Jemiołowski i jego współtowa
rzysze mieli zapewnione bezpieczeństwo. Wówczas to 
nasz dziejopis pożegnał się ze służbąwojsk ową, choć 
— o czym niżej —  nie mamy całkowitej pewności, czy 

definitywnie.
Perspektywa gospodarzenia na posiadanej części w Swa- 

rynowie, z czym dotąd w zupełności dawała sobie radę 
jego żona, była mało nęcąca dla człowieka, który prawie 
całe swoje dotychczasowe dorosłe życie przeżył aktyw
nie i w kompanii. Prawdopodobnie właśnie potrzeba 
bycia w towarzystwie —  obok nadziei kariery —  skło
niły Jemiołowskiego do aktywnego włączenia się w ży
cie publiczne swego województwa.

Pan Mikołaj był znany Myszkowskim i Wiśniowiec- 
kim, do których należały wówczas w Bełskiem urzędy 
senatorskie i starościńskie, a wśród średniej i drobnej 
szlachty uchodził za człowieka znającego świat, a za
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Wstęp 19

pewne 1 mającego znaczne doświadczenie w kwestiach 
finansowych. Możliwe, iż to przekonanie powstało z opo
wieści towarzyszy spod chorągwi, pochodzących w więk
szości z tego województwa, którzy wspominali sąsia
dom o jego udziale w różnych komisjach dla zapłaty 
żołdu. Jemiołowski już u progu swej działalności „cy
wilnej” musiał cieszyć się sporym poparciem panów 
braci, którzy, nie zważając na ciążące na nim wyroki, ob
darzyli go na sejmiku pokonwokacyjnym w dniu 14 I 
1669 r. funkcjąpoborcy , kłopotliwą wprawdzie, ale 
przez wielu pożądaną, bo bardzo intratną22. Miał on 
wybrać uchwalone na konwokacji cztery pobory w dwóch 
ratach. Z  egzakcjąpierws zej raty uporał się w terminie. 
Mógł więc spokojnie wziąć udział w sejmiku przedelek- 
cyjnym w Bełzie 1 w warszawskiej elekcji Michała Kory- 
buta Wiśmowieckiego.

Spokojny przebieg elekcji i brak zagrożenia zew
nętrznego sprawiły, iż wybór drugiej raty, który miał 
nastąpić do końca 1669 r., przebiegał z wielkimi opo
rami. W laudach uchwalonych 22  I i 20 V  16 7 0  r. są 
wzmianki o skargach Jemiołowskiego, że nie może wy
egzekwować retent23. Ociąganie się podatników, a za
pewne i chęć jak najdłuższego przetrzymania zebra
nych sum (była to nagminna praktyka poborców, przy
nosząca spore zyski z obracania nimi), naraziły autora 
na spore nieprzyjemności. Pozywano go do sądów, 
kładziono areszt na zebrane sumy, a w 1 6 7 1 r. deputaci 
chorągwi Teleżyńskiego posunęli się nawet do uwięzie
nia opornego poborcy 1 tym sposobem zmusili do

22 B. Oss. rkps. 12 1/7 4 . s. 76З.
23 Ibidem, s. 797, 8 11 .
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20 Wstęp

przekazania pieniędzy przeznaczonych na żołd swojej 
roty. W  myśl nowej uchwały szlachty bełskiej, wybrane 
przez Jemiołowskiego pobory zostały bowiem obróco
ne właśnie na opłacenie żołnierzy tej jednostki24. Lau
dum z 20  VII 167-2 r. wskazuje, że jeszcze wówczas 
w jego rękach pozostawały jakieś reszty z wybranych 
poborów25 26. Nie pozbawiło to jednak naszego autora 
zaufania rodaków. Przypadki takie w ówczesnej Rze
czypospolitej były na porządku dziennym. Jemiołowski 
zaś sprawdził się chyba jako fachowiec, a w każdym 
razie szlachta była zadowolona ze sporządzonego przez 
niego rejestru poborowego i przez wiele kolejnych lat 
postanawiała, aby ściąganie podatków odbywało się 
według tego właśnie rejestru.

W kilka miesięcy później, kiedy to zebrani pod Lub
linem uczestnicy konfederacji gołąbskiej uchwalili cztery 
pobory na potrzeby Rzeczypospolitej, Jemiołowski zo
stał wybrany na ich poborcę w województwie bełskim, 
chociaż nie było go wówczas w królewskim obozie. 
W sporządzonym w dniu 2 IX 1 672 r. rejestrze szlach
ty bełskiej, która powierzyła mu tę funkcję, nazwiska 
Mikołaja me znaleźliśmy20.

Wyjątkowo wiarygodne opisy kampanii z lat 16 7 2 — 
—16 76  (nawet Janusz Woliński skłamał się uznawać za 
prawdziwe liczby wojsk podawane w Pamiętniku), mo
głyby sugerować, iż autor ponownie brał udział w dzia
łaniach wojennych, poczynając od wyprawy na czambu
ły w I6 7 2  r. po Zórawno. Przemawia za tym brak jego

24 A. Bielowski, op. cit„ s. XIII.
25 B. Oss. rkps. 12 1/7 4 , s. 879.
26 Ibidem, s. 88 3.
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Wstęp 21

nazwiska w rejestrze uczestników pospolitego ruszenia 
w 1672 r. oraz w popisie podczas okazowania w dniu 
19 VIII I6 75  r. Figuruje ono natomiast w tego rodzaju 
spisach z początku 1 końca lat siedemdziesiątych27. Tyl
ko fakt przebywania w wojsku tłumaczyłby stwierdzoną 
nieobecność podczas okazowania, a zwłaszcza na wy
prawie pospolitego ruszenia. Przeciwko służbie Jemio- 
łowskiego w wojsku regularnym zdaje się natomiast 
przemawiać jego aktywny udział w tych latach w życiu 
publicznym. Pełnił wówczas funkcję poborcy, z której 
rozliczył się 1 dostał pokwitowanie na sejmiku w dniu 
3 1 XII I675  r. 3 IV  I6 74  r. szlachta bełska obrała go 
jednym ze swych posłów na elekcję i w maju t.r. brał 
udział w wyborze Jana III. Oprócz tego w 1675 r. obar
czony został nowymi zadaniami gospodarskimi, objął 
wówczas w dzierżawę wieś Kotlice28. Możliwe więc, iż 
brał udział w poszczególnych kampaniach jako wolonta
riusz, wypełniając obowiązek wobec ojczyzny usiłował 
w ten sposób przyśpieszyć także zniesienie wyroku 
sądu sejmowego. Są to jednak tylko przypuszczenia 
i trudno wskazać kierunek poszukiwań, konkretne ze
społy archiwalne, które dostarczyć by mogły jednoznacz
nych odpowiedzi.

Zasługi oraz wciąż ponawiane przez szlachtę bełską 
wstawiennictwo za Jemiołowskim i jego kompanami 
sprawiły, iż sejm koronacyjny I676  r. skasował wyrok 
sądu sejmowego z 1667  r.29

27 Ibidem, s. 886 i nn.
28 A. Bielowski, loc. cit.
29 Wyrok sądu sejmowego z 16 6 7  r. —  AGAD Tzw. Metryka 
Litewska dz. IX, nr 1 2 1 ,  k. 134; konstytucja kasująca ten wyrok
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22 Wstęp

Przywrócenie do czci i honoru nie wpłynęło jednak 
w jakiś widoczny sposób na sytuację naszego autora. 
O żadnych królewskich nadaniach na jego rzecz źródła 
nie wspominają, natomiast współobywatele zaszczycali 
go nadal życzliwościąi powierzali różne funkcje pu
bliczne, najczęściej związane ze sferą fiskalną.

Na sejmiku relacyjnym 3 I V  1677 r. po raz kolejny 
został poborcąd la wybrania drugiej raty podatku uchwa
lonego na sejmie 1677 r. Poczynając zaś od I680 aż po 
rok 1686 , przeprowadzał rewizje wszelkich podstaw 
opodatkowania powiatu grabowieckiego30.

Działalność publiczna, podobie jak i służba wojsko
wa nie przysporzyły Mikołajowi zbytniej fortuny, „sie
dział na dzierżawach” do końca życia. Zmarł oko
ło 1693 r.

Z  małżeństwa z Katarzynąlłowi ecką zawartego przed 
1 664 r. miał synów Adama, Jana 1 Michała. Dwaj ostatni 
możliwe, iż zmarli w młodości, bądź niczym godnym nie 
zapisali się. O ich istnieniu wiadomo z Albumu Studentów 
Akademii Zamojskiej, w której Jan wraz z Adamem zosta
li zapisani na rok 1677/78 , a Michał na rok 1679/80. 
Adam w pierwszym dziesięcioleciu XVIII w. był w gro
dzie bełskim pisarzem, następnie sędziąg rodzkim i pod- 
starościm. Mikołaj miał też córkę. Według Bonieckiego 
miała ona na imię Anna i była zamężna za Sobiesz- 
czańskim, natomiast według Uruskiego nazywała się 
Marianna i była żoną Maskiewicza.

—  Volumina Legum, t. V  Petersburg 1860, s. 186.
30 B. Oss. rkps 12 1/7 4 , t. II, passim.
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ф ф ф

Jemiołowski ze służby wojskowej 1 działalności pub
licznej wyniósł całąmasę wspomnień oraz znaczną 
(chyba większą, niż okoliczni „panowie bracia" parający 
się gospodarką) umiejętność oceny sytuacji politycz
nej. Przy ówczesnym zainteresowaniu historią, ma
jący wiele do powiedzenia uczestnik ważnych wydarzeń 
mógł być duszątowa rzyskich spotkań. To z pewnością 
decydowało o popularności otwierającej mu dostęp do 
funkcji publicznych. Bardzo prawdopodobne, że zain
teresowanie słuchaczy mogło być ważnym bodźcem 
skłaniającym do napisania pamiętnika.

Dzieło Jemiołowskiego, w przeciwieństwie do więk
szości ówczesnych pamiętników pisanych dla swych 
dziatek i wnuków, przeznaczone było dla szerszego 
grona czytelników. Swiadcząo tym zwroty w tekście, 
w rodzaju: „co rozumiesz czytelniku Polaku”, jak i brak 
jakichkolwiek informacji o rodzinie autora. Także wzmian
ki dotyczące udziału dziejopisa w przedstawianych wy
darzeniach mająza zadanie nie tyle sławić jego dzieje, 
co uwiarygodniać relacje. Możliwe, iż nosił się z zamia
rem wydania swej pracy. Zdaje się na to wskazywać 
przedstawianie w niezwykle korzystnym świetle poten
tatów związanych z Belskiem, przede wszystkim M ysz
kowskich. Było to z pewnościąwyrazem lokalnego pa
triotyzmu, ale może miało też na celu ułatwić druk.

Dzieło Jemiołowskiego zawiera opis wydarzeń z lat 
I648—1679 . Najwięcej miejsca zajmująw nim relacje 
z wypraw i pól bitew. Jest to zrozumiałe, zważywszy, iż 
w owym okresie od przebiegu działań wojennych żale-
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żały wszystkie inne dziedziny życia, a nawet sam byt 
państwa. Nie bez znaczenia też było, że pisał to były 
żołnierz z myślą, iż czytelnikami będzie w pierwszym 
rzędzie okoliczna szlachta, sama nieraz uczestnicząca 
w walkach i uważająca się za obrońców Rzeczypospoli
tej, a przez to bardzo zainteresowana problematyką 
wojenną.

Dziwić natomiast może, że nasz dziejopis, który 
poza elekcjąmgdy me był uczestnikiem obrad sejmo
wych, poświęcał również bardzo dużo uwagi sejmom 
Rzeczypospolitej. Odnotował każdorazowe zebranie 
się sejmujących stanów, choć często mylił terminy, dość 
wybiórczo i me zawsze precyzyjnie przedstawiał prob
lematykę obrad oraz ich rezultaty. Widać jednak, iż była 
to dla niego, a zapewne i dla sąsiadów, wciąż najważ
niejsza instytucja ustrojowa Rzeczypospolitej.

Jemiołowski stale opisywał też zjawiska wpływają
ce na poziom życia ludności. Zamieszczał informacje 
o urodzajach i nieurodzajach, plagach szarańczy, po
wietrzu morowym, a także o zniszczeniach spowodo
wanych działaniami wojennymi, rabunkach nieopłaco
nego wojska, uciążliwych podatkach, polityce monetar
nej itp.

Odnotowywał również z reguły zmiany na czoło
wych urzędach koronnych i na urzędach senatorskich 
bełskich.

Najbardziej szczegółowo opisane zostały czasy „po
topu”. Przedstawienie wydarzeń z lat 16 5 5 —16 6 0  zaj
muje ponad 40% całego tekstu. Zadecydowała chyba 
o tym świadomość znaczenia tego okresu w dziejach 
Rzeczypospolitej. Mniejsząr olę odegrał natomiast mo
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tyw przyświecający przecie wszystkim autorom relacji 
osobistych, to znaczy chęć utrwalenia własnych przeżyć 
i przygód.

Obok wagi przedstawianych wydarzeń i zjawisk, tak
że i zainteresowania osobiste autora, a może i dążenie 
do zaspokojenia zainteresowań miejscowej szlachty, wpły
wały na różnice w dokładności ich opisania. Najmniej 
uwagi poświęcił autor Litwie, najwięcej „Krajom rus
kim". Wzmianki o Bełżanach występujązaś nawet w naj
bardziej ogólnych relacjach. Obok zmian na urzędach 
wojewodów i kasztelanów bełskich, Jemiołowski upa
miętniał również udział swych ziomków w traktatach 
pokojowych i komisjach granicznych. Opisy zaś bitew 
z reguły zawierająinformacj e o godnych pamięci czy
nach Ostrorogów czy Myszkowskich oraz o śmierci 
szeregowych towarzyszy lub panów braci z pospolitego 
ruszenia województwa bełskiego.

Jemiołowski pisał swe dzieło na podstawie wspom
nień własnych, świadectw innych uczestników wyda
rzeń oraz źródeł pisanych, różnego rodzaju nowin, 
mów 1 dokumentów. O ich wykorzystaniu wspomina 
wprawdzie tylko, gdy przytacza je dosłownie lub tłu
maczy, tym niemniej sposób przedstawienia wydarzeń 
z lat siedemdziesiątych wyrażający się niespotykaną po- 
prawnościąujęć ogólnych, wskazuje na zależność od 
rozpowszechnianych wówczas relacji o bitwie pod Choci
miem, kampanii 16 7 5  r., czy walkach i traktatach pod 
Zórawnem.

Wyraźnie różniąsię od nich opisy działań wojen
nych z lat 1648—1667. Są, zwłaszcza kampanie z okre
su Chmielnicczyzny, a jeszcze bardziej z lat „potopu” ,
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26 Wstęp

scharakteryzowane obszernie i zawierająs zczegóły, któ
rych inne źródła nie podają. Rzadko ukazują całościowy 
obraz wyprawy, czy nawet tylko i bitwy, przy czym 
zawierająliczne nieścisłości i błędy. Powstały one prze
de wszystkim na podstawie wspomnień osobistych i re
lacji zasłyszanych od towarzyszy i niższych oficerów 
z innych pułków i dywizji. Przedstawiająujęcie wyda
rzeń zaobserwowane przez szeregowego ich uczestnika.

Autor wiedział o wynikach batalii, podał liczne szcze
góły zapamiętane z własnego pola obserwacji lub uzy
skane w latach późniejszych, aby zaspokoić swoje i są
siadów zainteresowania, nie zawsze natomiast potrafił 
ocenić siły własne i nieprzyjaciela, czy też przedstawić 
poprawnie jej ogólny obraz. Czasami, gdy poprzestawał 
jedynie na zapisaniu własnych spostrzeżeń i zapamię
tanych pogłosek, wśród badaczy mogły rodzić się wąt
pliwości czy rzeczywiście pochodzi ów opis spod pióra 
uczestnika wydarzeń. Taki wniosek wydać się może 
oczywisty każdemu, kto na przykład w relacji Jemio- 
łowskiego o bitwie pod Mątwami przeczyta, iż roko
szanie wycięli połowę królewskiej piechoty, a wie, że 
wśród biorących udział w walce wojsk Jana Kazimierza 
jej w ogóle nie było. Tymczasem autor według wszel
kiego prawdopodobieństwa brał udział w bitwie i opis 
swój oparł na zapamiętanych epizodach starcia z bro
niącymi się zza szańczyków wojskami pieszymi (była 
to w rzeczywistości spieszona dragonia) oraz powsze
chnym wśród rokoszan przekonaniu, że położyli tru
pem większość żołnierzy cudzoziemskiego autoramentu.

Więcej nieścisłości i liczniejsze błędy występująwe 
fragmentach przedstawiających przebieg wypadków o po
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dobnej skali ważności, występujących równocześnie w róż
nych miejscach, przykładem jest opis powstania na 
Ukrainie w latach 1664—166 .5. Jemiołowski w tym wy
padku także oparł się przede wszystkim na wspomnie
niach własnych 1 wieściach zasłyszanych wówczas od 
towarzyszy z innych chorągwi i pułków. Specyfika ów
czesnych działań (operacje prowadziły samodzielne grupy 
oddalone od siebie czasami o setki kilometrów) utrud
niała zasięganie bieżących informacji od bezpośrednich 
uczestników tłumienia poszczególnych ognisk powstań
czych. Następujące zaś wydarzenia z lat 16 6 5—1666, 
o wiele większej wagi, zepchnęły poprzednie na plan 
dalszy. Pisząc natomiast po latach o walkach z po
wstańcami, bądź nie zadał sobie trudu, bądź też nie 
dotarł do innych relacji o tych wydarzeniach i nie mógł 
skonfrontować własnych wspomnień. Stąd takie niedokład
ności w opisie, i to zarówno jeśli chodzi o chronologię 
wydarzeń, jak 1 nazwiska przywódców powstańczych31.

Wiarygodność poszczególnych partii dzieła Jemio- 
łowskiego jest różnorodna. Najbardziej wartościowe są 
opisy wydarzeń, w których on osobiście uczestniczył, 
a przy pisaniu skonfrontował swe wspomnienia z inny
mi relacjami. W tym wypadku obok dość wiernego 
odtworzenia ogólnego przebiegu zdarzenia, znajduje
my także szczegóły z pola obserwacji autora. Wiary
godne sąrównież opisy działań wojennych z lat siedem
dziesiątych, oparte przede wszystkim na relacjach spo
rządzonych w otoczeniu Jana Sobieskiego. Natomiast 
całościowe ujęcia skomplikowanych zagadnień, które 
przedstawione zostały tylko na podstawie wspomnień

31 W Majewski, loc. cit.
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28 Wstęp

własnych dziejopisa, budząwiele wątpliwości i wyma- 
gająbardzo krytycznego potraktowania. Musimy pa
miętać, iż był on drobnym szlachcicem, który przez 
dwadzieścia lat służył jako towarzysz w chorągwi pan
cernej, a w życiu publicznym pełnił jedynie funkcje 
lokalne. Miał więc wielkie trudności, jeśli me znal 
syntetycznych relacji wyższych dowódców bądź staty
stów, w poprawnym przedstawianiu ogólnego obrazu wy
darzeń.

Dla oceny wiarygodności narracyjnego przekazu hi
storycznego oprócz określenia celu jego powstania, 
kwalifikacji autora oraz źródeł, w oparciu o które pisał, 
bardzo ważnąkwestią jest też ustalenie czasu napisania 
dzieła.

August Bielowski we wstępie nie określił ściślej daty 
powstania Pamiętnika, poprzestał na stwierdzeniu, że 
Jemiołowski: „pisał niniejsząxięgąza panowanie Ja
na III ’ 2. Julian Bartoszewicz wysunął z kolei przypu
szczenie, iż spisywany był on na bieżąco „w kilku cią
gach, jeśli nie rok za rokiem” 32 33 34. Hipotezie tej przeciw
stawił się Wiktor Czermak, twierdząc, iż ze względu na 
jednolitąformę „robi wrażenie rzeczy napisanej jednym 
ciągiem w krótkim przeciągu czasu”, i to raczej me 
wcześniej niż w roku I68 3’ 4. Późniejsi badacze po
przestawali jedynie na stwierdzeniu, że Pamiętnik został 
spisany w czasach Sobieskiego.

32 A. Bielowski, op. cit., s. VI.
33 J. Bartoszewicz, Mikołaj Jemiołowski jako historyk, w: Dzieła, t. VIII, 
Kraków ISSO, s. 3 92.
34 W Czermak, Kilka słów o pamiętnikach polskich XV II wieku, w: idem, 
Studia historyczne, Kraków 19 0 1, s. 268.
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Ф Ф Ф

Głębsze wejrzenie w tekst pozwala chyba ostatecz
nie rozstrzygnąć, w jaki sposób Pamiętnik powstał. Je- 
miołowski, opisując wydarzenia z kolejnych lat, starał 
się trzymać ściśle chronologii, nie ustrzegł się jednak 
licznych wtrętów świadczących, że znał dalszy rozwój 
wypadków. Ponieważ zarówno w pierwszych, jak i ostat
nich rocznikach znajdująsię wzmianki o taktach, które 
w rzeczywistości miały miejsce w latach osiemdziesią
tych XVII w., możemy uznać, że relacja ta została 
napisana retrospektywnie w okresie, którego datę po
czątkową wyznaczyć mogą wzmiankowane w tekście 
wydarzenia najbliższe schyłkowi panowania Jana III, 
a końcowąstanowi śmierć autora. Wszystko wskazuje, 
że to ona właśnie przerwała Jemiołowskiemu pracę nad 
dziełem. Nic me wiadomo bowiem, aby pozostawił 
dalsze roczniki, a kilkakrotnie zapowiadał, że o kon
kretnych sprawach powie niżej, gdy będzie pisał o la
tach, w których one wydarzyły się. Obietnicę kontynu
owania dzieła, co prawda już warunkową, uzależnioną 
od tego, czy „Pan Najwyższy terminować pozwoli” , 
ponowił też w zakończeniu zachowanej relacji.

Niestety, dokładnej daty śmierci autora nie znamy. 
Pewne jest tylko, iż me żył już w 1693 r. Wówczas 
bowiem przed sądem grodzkim występowała wdowa po 
nim. Jemiołowski jako osoba żyjąca przestał pojawiać 
się na kartach ksiąg bełskich po roku I6 8 7 35. To naj
ważniejsze źródło informacji o naszym dziejopisie po
zwala jedynie stwierdzić, że śmierć jego nastąpiła mię

35 A. Bielowski, op. cit., s. X IV
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dzy I687 а 169З r. Uściślenia więc nie tylko czasu 
powstania dzieła, ale i daty śmierci autora, musimy 
szukać w jego tekście.

Wspominaliśmy, ze w opisach niektórych wydarzeń 
Jemiofowski ujawniał znajomość późniejszych dziejów, 
przede wszystkim gdy dotyczyło to losów wybitnych 
postaci36. Tak więc w roczniku z 1654 r., informując
0 abdykacji Krystyny Wazówny, podał, iż po opuszcze
niu kraju mieszkała ona w Rzymie, gdzie tez w wierze 
katolickiej zmarła. Ponieważ śmierć byłej władczyni 
nastąpiła 9 IV  1689 r., powyższy fragment mógł zostać 
napisany najwcześniej w maju tego roku. Jest to termin 
post quam przynajmniej części zawierającej opis wyda
rzeń z lat 1654—1679 . Bardzo prawdopodobne nato
miast, że informacje o terminie ante quam zawiera zda
nie ze strony l 8 3: „Byli z tym wojskiem pułkowni
cy Jan Sapieha (...) i Zbrożek, do tego czasu straż
nik wojskowy” —  podkreślenie moje. Michał Zbro
żek strażnikiem wojskowym był od 1668 do śmierci 
w I6 9 I r. Autor podczas pisania rocznika 1656 r. nie 
wiedział jeszcze, że ten wyższy oficer me żyje. Zakła
dając, iż zgon jednego z najstarszych wówczas 1 bar
dziej zasłużonych dowódców powinien zostać przez 
Jemiołowskiego zauważony, należy uznać, że zapis ten 
mógł powstać najpóźniej w roku 1 6 9 1 *

Na powstanie dzieła w końcu lat osiemdziesiątych
1 na początku dziewięćdziesiątych XVII w. zdaje się też 
wskazywać pomyłka co do właściwego imienia księcia 
neuburskiego, ubiegającego się w 16 7 4  r. o tron polski.

36 Chociaż nie tylko, na s. 375, pisząc o warunkach rozejmu an- 
druszowskiego, wyraźnie podaje, że do 1686 r„ Rosja płaciła co
rocznie odszkodowania za okupowane tereny.
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W roczniku I6 74  r. jako pretendent dwukrotnie wy
mieniony jest ks. Karol Filip, gdy w rzeczywistości byl 
nim jego ojciec Filip Wilhelm. Nastąpiło tak prawdo
podobnie dlatego, że w chwili pisania imię Karola Filipa 
w Rzeczypospolitej było powszechnie znane. Głośnym 
echem odbił się jego ślub z LudwikąKar olmąz Radzi
wiłłów w dniu 10  VIII 1688 r., a jeszcze bardziej za
biegi na sejmach 1689 1 1690 r. o wejście w posiadanie 
dóbr radziwiłłowskich, sprawa małżeństwa z jego sio- 
strąkrólewicza Jakuba (25 II 16 9 1 r.) oraz rozchodzące 
się w pierwszych miesiącach 1 6 9 1 r. pogłoski, jakoby 
był głównym kandydatem Wiednia do polskiej korony 
na wypadek śmierci Jana III.

Powyższe wywody wielce prawdopodobnączynią 
hipotezę, że dzieło Jemiołowskiego powstało w la
tach 1689—I6 9 I, a sam autor zmarł wkrótce po jego 
napisaniu.

*  Ф Ф

W X IX  i I połowie X X  w. Pamiętnik naszego autora 
był bardzo cenionym źródłem informacji o wydarze
niach z czasów Jana Kazimierza, Michała Korybuta 
1 Jana III. Wystarczy przejrzeć przypisy’ 7 w pracach 
Ludwika Kubali, którego sześć serii „Szkiców Fdisto- 
rycznych” , aż do czasów nam współczesnych stanowiło 
„kanon wiedzy” o wojnach połowy XVII w. Odwołań 
tych byłoby jeszcze więcej, jednak Kubala w niektórych 
szkicach cytował bez podawania odsyłaczy, m.in. całe 37

37 Nie wszystkie bowiem dzieła tego autora opatrzone sąi ndeksami.
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32 Wstęp

fragmenty Pamiętnika, zaznaczając jedynie na końcu, 
jakie źródła wykorzystał38.

W ostatnich dziesięcioleciach, jakkolwiek baza źródło
wa uległa znacznemu poszerzeniu, dzieło Jemiołow- 
skiego należało do najczęściej wykorzystywanych źró
deł typu narracyjnego w pracach poruszających proble
matykę wojen połowy XVII w. Autorzy ostatniego 
większego zbioru studiów poświęconego czasom „po
topu” 39 posłużyli się mm w 25 wypadkach do udoku
mentowania analizowanych wydarzeń. Więcej, bo 3 I ra
zy wykorzystane zostały Klimaktery Wespazjana Kochow- 
skiego. Na inne pamiętniki powołano się tylko kilkakrot
nie, a na dzieło Jana Chryzostoma Paska ani razu.

Ob ecme badacze będąjuż chyba coraz rzadziej się
gać do tekstu naszego autora, aby rekonstruować prze
bieg wydarzeń. Stan faktyczny, o którym on informuje, 
został już bowiem w ogromnej większości zanalizowa
ny i przedstawiony w opracowaniach. Jest to jednak 
nadal cenne źródło historyczne ze względu na zawarte 
w nim interpretacje i oceny faktów. Te warstwy dzieła 
Jemiołowskiego mogądostarczyć bogatego materia
łu do badań nad zainteresowaniami szlachty bełskiej, 
czy w ogóle kultury i świadomości społecznej drobnej 
szlachty, której autor był przedstawicielem.

Pamiętnik był i jest wykorzystywany też przez twór
ców powieści historycznych. Henryk Sienkiewicz —  
jak uważająbadacze —  sięgał do niego w czasie pisania 
Trylogii przede wszystkim dla „poznania realiów obycza-

38 L. Kubala, „Szkice Historyczne", seria I i II, Lwów 1923.
39 Wojna polsko—szwedAa 16 y y -1  óóo. Warszawa 1973. indeks.
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Wstęp 3 3

jowych i mentalności ludzi XVII w.”40 Inni szukali nie 
tylko inspiracji do ukazania kolorytu epoki, ale także 
i faktografii do zarysowania historycznych wydarzeń. 
Na pewno czerpał z niego pełnymi garściami Bohdan 
Królikowski, pisząc cykl powieściowy o przygodach wo
jennych Błażeja Siennickiego41.

Niezbyt wielkie natomiast zainteresowanie Pamięt
nikiem wykazywali historycy literatury. Zadecydował 
o tym chyba dziejopisarski charakter dzieła Jemiołow- 
skiego. Dlatego wykorzystywane było przede wszyst
kim w różnego rodzaju klasyfikacjach i typologiach ga
tunku oraz jako punkt odniesienia we wstępach do 
wydań niektórych innych pamiętników, przy ocenie ich 
wartości literackiej i historycznej. Więcej uwagi po
święcili mu jedynie Jadwiga Rytel i Alojzy Sajkowski, 
usiłujący w swych pracach rehabilitować znaczenie pa- 
miętnikarstwa42.

ф ф ф

Dzieło Jemiołowskiego trudno jest jednoznacznie 
zakwalifikować do określonego rodzaju piśmiennictwa.

40 A. Kersten, Sienkiewicz —  Potop —  Historia, Warszawa I960, 
s. 6 3 —6 4 ; J. Kijas, Źródła historyczne „Potopu” Sienkiewicza, w: Prace 
Historycznoliterackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kra
ków 1 9 3 6 , s. 4 8 0 . Nikt nie odnotował jednak taktu, że w dzie
le Jemiołowskiego k i l k a d z i e s i ą t  r a z y  występuje zwrot: 
,,ogniem i mieczem” .
41 B. Królikowski, Błażeja Siennickiego diariusza wojny szwedzkiej, Błażeja 
Siennickiego przypadki wojenne osobliwsze, Błażeja Siennickiego z wojen prze
szłych notacyje, wyd. II, Warszawa 1984.
42 J. Rytel, „ Pamiętnik” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego, Wrocław 
1 9 6 2 ; A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964-
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34 Wstęp

Tekst rękopiśmienny nie ma karty tytułowej. Bielowski 
powołując się na wzmianki, w których autor nazywał 
swąpra cę konotowaniem, a siebie konotatorem, uznał 
jego relację za pamiętnik i wydał pod tytułem Pamiętnik 
MikołajaJemiołowskiego, towarzysza lekkiej chorqgwi, ziemianina 
województwa bcłzkiego. Nie wszyscy jednak to ustalenie 
znakomitego edytora akceptowali. Julian Bartoszewicz 
uznawał Jemiołowskiego za dziejopisa43. Wojciech Kę
trzyński, sporządzając inwentarz Biblioteki Ossoliń
skich, ten sam rękopis, który posłużył Bielowskiemu 
do wydania Pamiętnika, opatrzył tytułem „Dzieje Pol
ski...”44. Współcześni badacze także wskazująna histo- 
riograficzne akcenty w pracy Jemiołowskiego. Zwróciła 
na to uwagę J. Rytel, podkreślając, iż jest tym pamięt
nikiem, nad którym „najsilniej ciążą... historiograficzne 
ambicje”45. Władysław Czapliński nazwał go pamiętni
kiem —  kroniką, a Adam Kersten pół—pamiętnikiem — 
pół—opracowaniem, natomiast innym razem kroniką 
pamiętmczą46 47. Najdalej poszedł Sajkowski, stwierdza
jąc we wstępie do Pamiętników Samuela i Bogusława 
Kazimierza Maskiewiczów, że „nie jest to pamiętnik, 
ale raczej dzieło historyczne", zaś w rozprawie poświę
conej staropolskiemu pamiętnikarstwu określał je jako 
kronikę pamiętniczą . W przeciwieństwie jednak do

43 J. Bartoszewicz, op. cit., s. 394-
44 Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 
we Lwowie, N r 150 5  do 2 5 0 0 , Lwów 1926 , s. 84 (rkps 2099/П).
45 J. Rytel, op. cit., s. 1 4 1 .
46 W Czapliński, Wstęp, w: J. Pasek, Pamiętnik, Wrocław 1968, 
s. XXVII; A. Kersten, op. cit., s. 68.
47 A. Sajkowski, op. cit., s. 58; idem. Wstęp, w: Pamiętniki Samuela 
i Bogusława Maskiewiczów (wiek XVII), Wrocław 1 961 ,  s. 27-
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Wstęp 3 5

Kerstena kładł nacisk na pierwszy człon złożenia. 
Wskazywał, że Jemiołowski stosował typowo kronikar
skie zwroty oraz w sposób właściwy kronikarzom dążył 
do zapisania „niemal wszystkiego, co się zdarzyło i by
ło godne zapamiętania”48. Podkreślany przez wielu bada
czy „obiektywizm autora , „trzeźwość i krytycyzm jego 
sądów” , „powściągliwość komentarza” , czy też korzy
stanie ze źródeł, sąrównież cechami bardziej właściwy
mi dziełom historiograficznym niż pamiętnikom.

Z  drugiej strony dokonany przez Jemiołowskiego 
opis wydarzeń powstał ze względu na jego osobiste 
uczestnictwo w większości z nich. Został oparty w du
żej mierze na bezpośrednich i pośrednich wspomnie
niach autora. Wprawdzie starał się on nie eksponować 
faktów ze swego życia, niemniej jednak dzieło to sta
nowi główne źródło do jego biografii. Zawiera też 
liczne szczegóły wynikające z osobistych zaintereso
wań Jemiołowskiego, jego własne interpretacje i oceny 
opisywanych taktów. Występująrównież wątki anegdo
tyczne oraz ciekawostki nie spotykane w pracach dzie- 
jopisarskich. Wszystkie wspomniane cechy sąwłaści we 
pamiętnikom.

Rozstrzygnięcie wątpliwości klasyfikacyjnych mo
głoby nastąpić, gdybyśmy zdołali stwierdzić, co było 
zamiarem autora —  wspomnienia czy dzieje. Przeko
nywająca wydaje nam się bowiem propozycja Czapliń
skiego, uznająca za pamiętnik taki utwór, „w którym 
autor pisze o przeszłości na podstawie własnych bez
pośrednich czy też pośrednich wspomnień, z wyraźnym

48 Idem, Nad staropolskimi..., s. 58.
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36 Wstęp

zamiarem pisania wspomnień, a nie historii tego okre
su"49. Ponieważ sam tekst nie pozwala jednoznacznie 
ustalić intencji autora, a inne jego wypowiedzi na ten 
temat nie sąznane, pozostaje, idąc za dość powsze
chnym głosem literatury przedmiotu, uważać dzieło 
Jemiołowskiego za pamiętnik z wyraźnymi bardzo ele
mentami historiograficznymi. To zaś umożliwia utrzy
mać tytuł zrośnięty z tradycją, eliminując z niego jed
nak jako nieprecyzyjne50, określenia funkcji i pozycji 
autora, a eksponując dziejopisarski charakter dzieła. 
Tytuł „Pamiętnik dzieje Polski zawierający ( 16 4 8 — 
—16 7 9 )” wydaje się najbardziej odpowiadać istocie 
przedkładanej czytelnikom relacji.

Zasady wydania

Obecne wydanie Pamiętnika oparte jest na tej samej 
podstawie źródłowej, co jego pierwsza edycja z roku 
I85O. Wielce jednak różni się od niej.

August Bielowski, który na początku 1848  r. wśród 
ocalałych po rabacji galicyjskiej szczątków bibliote
ki Wincentego Rogalińskiego odkrył i wysoko ocenił 
wartość tego dzieła, nie ukrywał, że na przygotowa
nie tekstu do druku poświęcił niewiele czasu. Posta-

g ° .
zapobiec „wszelkim możliwym na przyszłość przygo

szybko, aby w niespokojnym okresie

49 W  Czapliński, op. cit., s. IV
50 Jemiołowski był towarzyszem cborągwi pancernej, a nie lekkiej, 
jak występuje w tytule Pamiętnika w wydaniu Bielowskiego.
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Wstęp 37

dom"51. Chcąc zaś uczynić Pamiętnik dostępnym szer
szym rzeszom czytelników, uważał bowiem, że przyczyni 
się tym „do podniesienia oświaty w narodzie” 52, opu
blikował go bez aparatu naukowego, „za pomocąna - 
kladcy tanich xiążek” 53.

Z  tych to powodów edycja Bielowskiego nie jest 
wydaniem krytycznym. Zasłużony wydawca tym razem 
poprzestał jedynie na uwspółcześnieniu i ujednoliceniu 
pisowni oraz na dodaniu w postaci erraty „sprostowa
nia myłek tak tych, które sąw rękopismie, o ile je 
mogłem odgadnąć, jako też i znaczniejszych myłek 
drukarskich”54.

Sam przyznawał, że zdobył się na takąiormę, bo nie 
miał czasu na przeprowadzenie korekty podstawy wy
dawniczej, a był przekonany, iż większość błędów wy
stępujących w rękopisie pochodzi od kopisty. Uważał 
bowiem za rzecz całkowicie pewną, że zachowany tekst 
nie jest autografem, tylko kopią z końca XVII w.

Rękopis ten, opatrzony własnoręcznąnotatk ąBie- 
lowskiego, iż stanowił podstawę jego wydania, możliwe 
że za sprawąsamego edytora, stał się własnością Bib
lioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Obec
nie znajduje się w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk 
we Lwowie.

Posłużył on za podstawę naszej edycji. Wynika z nie
go, że tekst Pamiętnika zawiera się na stronach od I do 
1 50 i wypełnia cały rękopis. Podzielony jest na roczniki

51 A. Bielowski, op. cit., s. III.
52 Ibidem, s. IV
53 Ibidem, s. III.
54 Ibidem, s. XVI.
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3 8 Wstęp

oddzielone od siebie zapisanymi pośrodku datami kon
kretnych lat. Spisany został pismem jednorodnym, czy
telnym, charakterystycznym dla schyłku XVII w. Znaki 
interpunkcyjne sąniezwykle rzadkie. Wszystko wska
zuje na to, że odpis lub zapis (nie wykluczamy dykto
wania, może nawet przez autora) sporządzony został 
w szybkim tempie przez skrybę, mającego szczególne 
trudności z pisowniąobcych nazwisk i nazw geogra
ficznych, który też nie zadał chyba sobie trudu prze
czytania tego, co napisał. W  tekście nie ma poprawek55, 
znajdująsię natomiast liczne powtórzenia i opusz
czenia wyrazów czy całych iraz oraz nieujednolicona 
pisownia, np. feldmarszałek Stenbock występuje jako: 
Stemborg, Stembok i (najczęściej) Sztembork, a obok 
formy gnieźnieński spotyka się też gnieźniejski i gnie- 
źniejszy. Taki sposób sporządzenia rękopisu niezwykle 
utrudnia krytyczne wydanie Pamiętnika.

W niniejszej edycji stosowaliśmy się do zasad zawar
tych w Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI 
do połowy X IX  wieku (Wroclaw 195 3), przewidzianych 
dla wydawnictw zachowujących właściwości języka i wy
mowy epoki. Nie znając autografu Jemiołowskiego, nie 
możemy rozstrzygnąć, jakie były właściwości językowe 
autora, a jakie wprowadził sporządzający odpis (zapis). 
Z  tego powodu staraliśmy się zachować zawarte w rę
kopisie prawie wszystkie postaci wymowy, staropolskie 
i gwarowe oraz pisownię oddającą ówczesną wymowę

55 Znajdująsię natomiast poprawki poczynione prawdopodobnie 
przez sporządzającego kopię wydawniczą dla Bielowskiego. Tą 
samą ręką sporządzono tez na końcu notatkę informującą, iż 
rękopis ten stanowił podstawę edycji Bielowskiego.
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Wstęp 3 9

(sqmsiad, garło, jezne). Z  tym, że dla ułatwienia lektury 
z bardzo licznych oboczności w tekście pozostawili
śmy tylko wielokrotnie spotykane, w przypadku poja
wiających się w rękopisie jednorazowo, w tekście poda
liśmy formę najczęściej spotykaną, natomiast o obocz
nej informujemy w przypisach tekstowych. Została za
chowana oryginalna pisownia nazwisk i nazw geogra
ficznych, zrezygnowano jednak, aby uniknąć każdora
zowych objaśnień, z pozostawienia w tekście oboczno
ści nazwisk i nazw obcych. Występujące w rękopisie 
formy oboczne podane sąw indeksach. N a przykład 
wspomniany Stenbock w tekście będzie tylko w ujed
noliconej, najczęściej powtarzanej formie Sztembork.

Poprawiono ewidentne pomyłki kopisty oraz zbyt 
zdeformowane ojczyste nazwy geograficzne, podając 
jednak błędne sformułowania w przypisach tekstowych. 
Natomiast bez zaznaczenia w przypisach poprawiono 
błędne formy gramatyczne.

Ortografię —ya, —ia w wyrazach przyswojonych, yja, 
—ija w mniej przyswojonych oddano przez—ia artyleria, 
materia, ale w odmianie już utrzymano artyleryją, ma- 
teriej. Dość powszechnie występujące w rękopisie koń
cówki przymiotnikowe — em, —emi zastąpione zostały 
formą—ym, —ymi.

Ujednolicono różnorodnie stosowany przez kopistę 
zapis tytulatury, skracając: waszmość —  wm. Król Jego 
Miłość (Jegomość) —  Król JM , Wasza Cesarska Mość
—  W CM . Rozwinięte natomiast zostały skróty: ks. —  
książę; p. —  pan, pp. —  panowie, św. —  święty, W  Ks.
—  Wielkie Księstwo. Interpunkcję oraz małe i wielkie 
litery wprowadzono według zasad obecnych, utrzyma
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40 Wstęp

no tylko wielkie litery w określeniach władców pol
skich: terminami Pan, Monarcha, a także w wyrazie 
Państwo w znaczeniu Królestwa Korony Polskiej.

Nie chcąc zwiększać jeszcze i tak już licznych przy
pisów we Wstępie, chcemy uwrażliwić Czytelników na 
kilka wyrazów występujących często w różnorodnych 
znaczeniach: nieco —  przede wszystkim oznacza nie, 
choć bywa i w znaczeniu obecnie używanym; oraz — 
to czasami spójnik, ale często także wyrażenie przyim- 
kowe wraz; prawie —  obok dzisiejszego znaczenia 
czasami znaczy tyle, co prawdziwie; o przed liczbami 
—  oznacza około.

Z  tych samych powodów bardzo często powtarzają
ce się wyrazy: zwłaszcza, zwłoka, występujące również 
w formie wzwlascza, wzłoka, w tekście oddane sątylk o 
wg pisowni obecnej.

Tłumaczenie wyrazów i zwrotów staropolskich i ła
cińskich zamieszczamy w słowniczku na końcu. Tekst 
opatrzony został znacznąliczb ąprzypi sów rzeczowych 
prostujących chronologię i przebieg opisanych przez 
autora wydarzeń. Skłonił nas do tego specyficzny, na 
poły dziejopisarski charakter Pamiętnika. Przypisy te 
oraz uzupełniające komentarz rozbudowane indeksy 
ułatwiąlekturę i właściwą ocenę wiarygodności opisu. 
Same zaś przypisy umieszczono na końcu każdego rocz
nika. Jest to zgodne z założeniami serii, choć rozbija 
relację Jemiołowskiego, który ostatnie zdanie odnosił 
do kolejnego roku, dlatego nie stawiał po nim kropki.

Numerację przypisów tekstowych, oznaczonych ko
lejnymi literami alfabetu, rozpoczynamy od nowa z każ
dym kolejnym rocznikiem.
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P a m i ę t n i k

Na cześć i na chwałę 
Panu Bogu

Rok Pański 1648

Długo fortunnego czasu i sczęśliwej we wszystkim 
Polskiego Królestwa chwili, a kwitnącego przez kilka
dziesiąt lat niemal pokoju, obcym i okolicznym naro
dom ledwie nie zawisnego, niesczęśliwy dzień 20 maja, 
roku od Narodzenia Pana 1648 , niesczęśliwy uczynił 
koniec. Dzień, mówię, ledwie między inszymi dniami 
policzenia godny, nad który nic smutniejszego, nic 
niebezpiczniejszego Rzeczypospolitej Polskiej trafić 
sięnie mogło, dzień opłakany, którego niezwyciężone
go monarchy Władysława IV polskiego i szwedzkiego 
króla, w Wielkim [Księstwie] Litewskim w Mereczu 
[śmierć] azaskoczywszya, z fortunnego żyjących ludzi 
zabrała katalogu. Lecz niżeli następujące w Koronie 
Polskiej pocznęwypisować wypadki, pierwej uprzedza
jące przyszłego mesczęścia zn aki namienić zda się.

Zmarł był przed lat póltorą Stanisław Koniecpolski, 
kasztelan krakowski 1 hetman wielki koronny1. Ten póki 
żył, z powinności urzędu swego pilne mając na okolicz
ne granice oko, w tak wielką wzbił siębył powagę

1 Między śmiercią hetmana a króla upłynęło ponad dwa lata. 
Stanisław Koniecpolski zmarł bowiem I I  III 1 6 4 6  r.
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w domu i na wojnie, ze za jego hetmaństwa złote jako
by kwitnęły czasy. Pokój nienaruszony słynął z stra
chem postronnych nieprzyjaciół, z sąmsiedzkim podzi- 
wieniem, a nie dziw, hetmańska bowiem nieuspokojo- 
na czujność przyszłe z daleka, upatrowała przypadki. 
bKrólewskab zaś w tak wielu sczęśliwych wojnach do
świadczona dzielność wszystkiemu niemal światu straszna 
i chwalebna była. Jednakże jako każda rzecz zbyteczna 
nie bez wady, tak i tego niezwyciężonego króla bardziej 
niżeli przystało Rzeczypospolitej wzbieła sięwspa nia- 
łość. Wziął był przed sięimpr ezęten wojenny Pan 
chciwą, a bodaj pośledniejszym czasom niepożyteczną 
intencyją, otomańską ukrócić hardość, posłów cudzo
ziemskich, osobliwie weneckich, ustawiczną zachęcany 
perswazyją. I dla tegoż z wielką pilnością zgodne na tak 
walną wojnęsp osabiał siły.

Częścią tedy do postronnych monarchów o koniun- 
kcyją i sukursy wyprawował poważnych posłów, częścią 
na pograniczu śląskim 1 pomorskim cudzoziemskie
go werbować kazał żołnierza. A na ostatek wyprawił 
w Ukramęjerzego Ossolińskiego, kanclerza koronne
go, do pułkowników kozackich niektórych, zwłascza do 
niejakiego Bohdana Chmielnickiego, pisarza natenczas 
wojskowego Zaporowskiego, perswadując 1 koszt na to 
obmyślając, aby jak najwięcej czólnów alias czajek przy
sposabiał, na których by, jako tylko każą, przez dnie- 
prowe porohy na Czarne Morze padłszy, zwyczajem 
swoim dawnym kozackim państwo tureckie pustoszy
li Marsem, a tym impetem prętszą w Turczech wojnę 
skojarzyli. Pozwolono temuż Chmielnickiemu na tę 
imprezęk ozackie kupy zbierać i owszem go chorągwią
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z herbami koronnymi 1 buławą wojska Zaporowskiego 
uraczono2.

Co gdy siętak w Ukrainie dzieje, skoro sięo tym ci, 
którym to nie do smaku było, dowiedzieli, zaraz na 
blisko następującym sejmie królowi perswadowali, aby 
tak niebezpiecznej zaniechał wojny, pakt umówionych 
z Turczynem nie gwałcił 1 Rzeczypospolitej w niebez
pieczeństwo (tak potężnego zaczepiwszy nieprzyjacie
la) nie wprowadzał 1 owszem aby chorągwie nowego 
zaciągu pozwijane były, koniecznie o to na króla nastę
powali3. Głową tej perswazyjej byli Koniecpolski het
man, Lubomirski wojewoda krakowski, Sobieski woje
woda ruski, Ostroróg podczasy koronny 1 insi, żadną 
miarą na rozerwanie pakt z Portą Otomańską nie po
zwalający. Nie w smak to było królowi, atoli dyssymu- 
lując, dalszego rekollekcyjej ich czekał czasu. A wtym 
Koniecpolski hetman umiera, po którym kasztelanię 
krakowską Sobieskiemu, a buławęMik ołajowi Potoc
kiemu wojewodzie bracławskiemu wielką, a mniejszą 
zaś Marcinowi Kalinowskiemu dano4.

2 Pisarzem wojska zaporoskiego Chmielnicki był przed wprowa
dzeniem ordynacji z I 6 3 8  r. W okresie przygotowań do wojny 
tureckiej był sotnikiem w pułku czehryńskim i nie on też wówczas 
otrzymał insygnia hetmańskie.
3 Mowa tu o sejmie obradującym 25 X —7  XII 1 6 4 6  r. Wspomniana 
zaś wyżej ukraińska podróż Ossolińskiego była w sierpniu 1 647 r.
4 Z  wymienionych przywodził działaniom opozycji tylko Stani
sław Lubomirski. Nie żyli już Koniecpolski (zob. przyp. 1)  i So
bieski, który zmarł 1 1  VI 1 6 46  r. jako kasztelan krakowski. Miko
łaj Potocki został wówczas nie tylko hetmanem wielkim, ale i ka
sztelanem krakowskim.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



46 Rok I648

Jescze były perswazyją sejmową intencyje królewskie
0 wojnie tureckiej nie ustały, aż dopiero niespodziewa
na śmierć jedynaka królewskiego Zygmunta, z Cecylii 
Renaty cesarzównej zrodzonego, w siedmiu leciech mło
dzieniaszka do wielkich cnót podobnego, serce królew
skie przeraziła wielce i przedsięwziętą imprezę wojny 
tureckiej jeśli nie umorzyła, pewnie osłabiła i owszem po 
zmarłym królewiczu malankolią nabawiwszy i samego 
potym o tęż śmierć, jako się rzekło, w krajach litew
skich przyprawieła.

A tak lubo za dyspozycyją Boską wojny tureckiej 
natenczas ustała impreza, Kozacy jednak w Ukrainęjuż 
sięk upić swawolnie poczęli za powodem tegoż Chmiel
nickiego, który za odebraniem sobie w starostwie pere- 
slawskim pewnego futoru od Czaplickiego podstaro- 
ściego peresławskiego5, ukrzywdzonym siębyć mienił
1 natychmiast swawolne zebrawszy kupy, na Zaporoże 
poszedł, i ctam jako 1 sam naradziwszy się, wolności 
kozackich przed tym umniejszonych dochodzić ofiaro
wał sięc. Nawet do Atchmet Giereja, chana tatarskiego6, 
posłów wyprawił 1 onemu przeciwko wojsku polskiemu 
kwarcianemu w liczbie w sześciu tysięcy [będącemu] 
nastąpić perswadował 1 pewnych Kozaków w zakładzie 
dawszy, zdradzieckie Polakom towarzystwo z Tatarami 
zawziął.

I niedługo po tym, tegoż prawie czasu jako król 
Władysław w miesiącu maju umarł w Litwie, z Tuhaj 
bejem jemu [w] posiłku we trzydzieści tysięcy idącym,

5 Futor Chmielnickiego leżał w starostwie czehryńskim, a Daniel 
Czaplicki był podstarościm czehryńskim.
6 Chanem był wówczas Islam Gierej (Gerej).
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z swoją kupą swawolną [mającą do] dwudziestu tysięcy, 
skupiwszy się, dnia 26 maja, przed samymi Zielonymi 
Świątkami7, na wojsko kwarciane pod Korsuniem nastą
pił i długo pierwszy impet wytrzymujące przez ordę 
gwałtownie rozerwał i z gruntu go prawie zniósł. Od
dawszy za pracęT atarom w niewolęnie tylko obudwu 
hetmanów, Potockiego i Kalinowskiego, ile wszystek 
prawie kwiat rycerstwa polskiego, tak dalece, że ledwie 
kto wiadomość stamtąd o tym pogromie dać mógł. Toż 
sięstało tygodniem przed tym pewnej partyjej woj
ska na Żółtych Wodach z Janem Sapiehą i z Janem Po
tockim, synem hetmańskim, będącej, którą gwałtow
nie z tąż potęgą ordy 1 Kozaków w małej kupie napad
łszy, do sczętu prawie pogromił, jednych wyzabijawszy, 
a drugich w niewolą Tatarom oddawszy8.

Wymówić trudno, jako wielki strach i trwoga naten
czas wszystkęopa nowała Polskę. Tu wojsko kwarciane 
do sczętu zniesione, ówdzie królewskie na marach leży 
ciało. Wszyscy ni o czym, tylko o ucieczce i śmierci, 
1 ostatniej medytowali zgubie. Nie kontentując siętym 
Chmielnicki większych rzeczy poważył się 1 pobunto- 
wawszy wszystkie a wszystkie, nie tylko starszyznę, Ko
zaków, ale 1 chłopów ukraińskich mnóstwo, razem na 
zgubę dPolakówd zawziął się. Slachtę ukraińską w do
mach swych bezpiecznie siedzącą wraz wszędzie przez

7 3 1  V
8 Walki z wojskami hetmanów rozpoczęły się 2 5  У  2 6  V  nastąpiła 
klęska pod Korsuniem. Spotkanie zaś z Chmielnickim grupy for
malnie dowodzonej przez Stefana (a nie Jana ) Potockiego nastą
piło 29 1У  a jej kapitulacja nad Żółtymi Wodami w dwa tygodnie 
potem.
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swoich swywolników z żonami i z dziećmi znosił i nie
słychanym morderstwem mordował. Kościoły po po- 
gańsku profanował, łupił, niektóre palić kazał, księżą 
tyrańsko zabijał, nawet i grobom umarłych nie przepus- 
czano, ale i nad martwymi pastwiono się. Owszem na 
ubogich wieśniaków, którzykolwiek katolikami zwali 
się, nie było respektu, jednakowo wszystkich ubogich 
i bogatych okrutnie i tyrańsko zabijano. Dostało się 
tego niesczęścia i przemierzłym Żydom, wszystkich 
niecnot, krzywd i zdzierstwa ludzi ukraińskich (jako 
oni twierdzili) u panów swych mistrzom i autorom, 
których oni, z żonami i dziećmi gdziekolwiek zasko
czyli, z gruntu wykorzeniali. Fortece ukraińskie, kędy- 
kolwiek sięsl achcie z Żydami zamknąć przyszło, jedne 
szturmem dobyte, drugie przez zdradęR uśniaków9 
tamże będących poddane, szablą 1 ogniem zniesione 
1 w popiół prawie obrócone.

Zostawał pod ten czas jako mógł w Ukrainie za 
Dnieprem, w niemałej kupie ludzi swych własnych, 
książęjer emiej Wiśmowiecki, napotym wojewoda ru
ski10. Ten skupiwszy do siebie niemało slachty zadnie- 
prskiej, w dobrym porządnym wojennym zostając po
rządku przez niemały czas jako mógł i tam powstające 
kupye gromił i na Chmielnickiego pilne miał oko. Lecz 
jako sięswawola im dalej tym gorzej szerzyć poczęła, 
ustąpić z Zadnieprza przez województwo czernihow- 
skie musiał. I przebywszy Dniepr przed fCzerniho- 
wem) przez Białą Ruś 1 Polesie do Lubarju] przybył

9 Termin ten stosuje autor dla określania Rusinów zdradzających 
Rzeczypospolitą.
10 Wiśniowiecki wojewodą ruskim był już od I 6 4 6  r.
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i tam niemało slachty z Ukraine) uciekającej do siebie 
skupił. A przybrawszy w kompaniją Janusza Tyszkiewi
cza wojewodękijowski ego, także książęcia Karola Ko
reckiego i Samuela Łascza strażnika koronnego i in
szych ukraińskich panów, na blisko przodem przed 
Chmielnickim następujący pułk Krzywonosa niejakie
go we trzydziestu i kilka tysięcy, odważnie napadł i pod 
Szulżyńcami mężnie z nim starszy się, coś nad 10000 
na placu położył11. Ostatek chłopstwa rozgromił i pew
nie bodajby był nie wszystkich swoją i swoich szablą nie 
powycinał, gdyby mniej potrzebna niektórych panów 
nad swoimi poddanymi zajuszonej szabli nie przytrzy
mała kommizeracyja, mówiących: pofolgujmy, a któż 
nam pańsczyznę robić będzie.

Gdy siętedy takowe w Ukrainie rządy dzieją, wnet 
Matyjasz Łubieński, arcybiskup hgnieźnieńskih i pry
mas, na miejscu zmarłego króla konwokacyją w Warsza
wie w miesiącu czerwcu składa12. Dawszy przypowied- 
nie listy po wszystkiej Polscze, w młódź ‘dziarską1 
i w pieniądze natenczas bogatą, różnym rotmistrzom 
na zaciąg ludzi przeciwko tak zajadłemu nieprzyjacie
lowi, jako najwięcej, obowiązując każdego cnotą i mi
łością ojczyzny, aby w tak nagłym i ciężkim Rzeczypos
politej razie ojczyznęratowali. I nie zbywało wpraw
dzie na ochocie wielu zacnych ludzi, którzy z własnej 
szkatuły za gotowiznęlic zne i bogate tak usarskie, 
arkabuzerskie, rajtarskie, dragońskie, jako i pancerne, 
[a i] piechotne zaciągali chorągwie. Mianować tych

11 Bitwęz oddziałami Krzywonosa stoczono 2 6 —2 8  VII 1 6 4 8  r. 
pod Konstantynowem.
12 Konwokacja zwołana została 2 6  X  a obradowała 1 6 VII—I VIII.
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miłosnych ojczyzny synów przytrudniejsza, bo jednych 
nad drugich była ochotniejsza.

Pierwej sięjednak z konwokacyjej i z panów senato
rów rad zdało wyprawić posłów do Chmielnickiego, 
perswadując, aby pamiętając na Boga i na stan slachecki 
(bo sięteż i sam nim na Podlaszu rodzonym być 
mienił) i na krew chrześcijańską (którą Tatarowie jego 
okrutnie rozlali), aby więcej biednej Rzeczypospolitej 
Polskiej, a co większa osierociałej, trapić i pustoszyć 
poprzestał. Obrany na to poselstwo Adam Kisiel, cho
rąży nowogrodzki13, religiej ruskiej, który zastawszy 
Chmielnickiego w Białej Cerkwi, lubo go był trochę 
słowami zmiękczył, atoli od przedsięwziętej nie odwa- 
bił złości, bo sięon z tym Kisielowi deklarował, że i on 
na przyszłą elekcyją króla iść z wojskiem nieodmienną 
ma wolę.

A tak po odjeździe Kisiela, im dalej, tym większe 
wojska swego swywolne zbierając kupy, juz nie tylko 
Ukrainę, ale włości poleskie i podolskie, nawet i wołyń
skie buntował, tak dalece, że tego ultajstwa, chłopów, 
na sto tysięcy i więcej rachowało się. Więc nie komen
tując siępierwszym tyraństwem swoim znowu do ordy 
posłanników wyprawił (ona bowiem z pierwszą dość 
znaczną z Żółtych Wód i spod Korsunia zdobyczą do 
Krymu powróciła była), w powtórnią ich przeklętą za
ciągając komitywę. Ubóstwo natenczas tatarskie wielą 
wyśmienitych podarunków i złotem w fortecach ukra
ińskich u ludzi wydartym tym bardziej zachęciwszy.

13 Adam Kisiel był wówczas wojewodą bracławskim, natomiast 
chorążym nowogrodzkim (Nowogródka Siewierskiego) był jego 
brat stryjeczny Mikołaj, także uczestnik poselstwa.
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I nie zawiódł siętyran w swojej imprezie, tylko mu czas 
przyjścia Tatarowie naznaczyć do boku swego rozkazali.

Powrócony od niego Kisiel do Warszawy, nieco miłą 
prymasowi legacyi swojej przyniósł replikę. Zaczym 
natychmiast prymas, natenczas Maciej Łubieński, uni
wersały gorące do rotmistrzów i pułkowników wysyła, że 
ponieważ przyjazna legacyja okrutnego serca Chmiel
nickiego nie zmiękczyła, tedy żeby zaraz bez wszelkiej 
zwłoki chorągwie jezne i piesze na dzień 25 sierpnia 
pod Konstantynów w porządku wojennym stawały, na 
danie odporu tak zajadłemu nieprzyjacielowi. Nazna
czywszy na miejsce w niewoli będących tatarskiej het
manów, książęcia Dominika Zasławskiego, wojewodę 
sendomirskiego, a w towarzystwo dwudziestu czterech 
osobliwych senatorów i urzędników koronnych, dla rady 
z konwokacyi warszawskiej przydawszy14. Między który
mi, lubo pierwsze niemal miał mieć miejsce książęje remi 
Wiśmowiecki, mąz dzielny, cudny i w wielu ekspedycyjach 
doświadczony, atoli z podszewką niesczęsnej zazdrości 
(która zawsze świątobliwej matki, to jest cnoty przek
lętą nazywa się córeczką), ten mając niektóre z dawna 
z książęciem Zasławskim niesmaki, ubolewał na to, że 
pod jego regimentem być miał. Jednak dla miłości ojczy
zny dyssymulował, nie tylko temu nie przeczył, ale dla 
dobra pospolitego te dawne umarzał niechęci.

Z  wielką tedy ochotą i rzadko praktykowanym po
słuszeństwem ile w nowym zaciągu, stanęły wszystkie 
wojska dość liczne i ozdobne pod Konstantynowem, 
którego się pewnie na piendziesiąt tysięcy albo i więcej * i

14 Poza Zasławskim regimentarzami zostali: Mikołaj Ostroróg
i Aleksander Koniecpolski, przydano im 3 2  komisarzy.
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rachować mogło. Wtenczas tedy, kiedy też i Chmielnic
ki z swoją hałastrą we sto tysięcy niemal (jescze or
dy przy sobie nie mając) przy zameczku piławieckim 
z obozem stanął. Radził książęW iśniowiecki książęciu 
Zasławskiemu, aby nie czekając ordy w posiłku Chmiel
nickiemu nadchodzącej, nie tracąc czasu pod Konstan
tynowem, na niego jako najprędzej uderzyć, aleć niery- 
chło ta rada swój skutek wzięła. Atoli na początku 
września wojsko polskie pod Piławce przeciwko Chmie- 
nickiemu ruszyło sięi tam niesfornością swoją [na] 
onych polach górzystych i miejscami błotnistych, do 
boju niesposobnych, stanęło. Wyglądał z taboru swego 
jako z kucze Chmielnicki i pola dać nie śmiejąc na 
swoich partyzantów, ordyńców oczekiwał, których już 
od kilku niedziel, posła wyprawiwszy swego, ochotnie 
wyglądał. Przez dwa dni naszych z Kozakami utarczki 
nieco nieszczęśliwe były, gdziekolwiek bowiem nieprzy
jaciel pokazał się, tam albo na placu poległ, albo z wiel
ką swoją stratą do taboru uchodzić musiał. Szturmować 
do taboru nie zdało się. Tymczasem tenże Tuhaj bej co 
i pierwej, sołtan tatarski1 , w kilkadziesiąt tysięcy woj
ska cichosińko w nocy trzeci [ej] z wojskami kozac
kim złączył się. Co jako tylko posłuchy polskie po
strzegli i z tą nowiną do obozu pospieszyli zaraz, z na
gła naprzód starszyznę tak bardzo ta trwoga poturbo
wała, że zaraz konie juczyć kazali, a wrzkomo z sobą 
radząc, jakoby dalej postąpić sobie mieli, już o ustąpie
niu z pola myśleli. Postrzegszy to wojsko i co żywo do 
juków brać sięp oczęło. Przydało i to strachu, że Chmiel- 15

15 Tbhaj (Tuhaj) był bejem, tytuł sołtana należał siętylk o człon
kom panującego na Krymie rodu Gierejów (Gerejów).
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nicki [w] swoim obozie z kilkunastu dział jescze prze
de dniem salwęuderzyć kazał. To tedy wojsko usły
szawszy, a przy tym i starszyzny swej mieszaninęwi- 
dziawszy za wodzem swym, (nie wiem zaprawdęimie - 
nia), bo już wszystkich oprócz książęcia Wiśniowiec- 
kiego, a Ostroroga, podczaszego koronnego, widać nie 
było, Jkto miał lepszego^ z obozu wszystko porzuciw
szy ku Konstyntynowu uchodzili. Wozy, namioty, sprzęty 
bogate, rynsztunki cięższe, działa, prochy 1 wszystkę 
żywność w obozie zostawiwszy. Tam w Konstantyno
wie na przeprawie, gdy sięniektór e wozy rozmaite 
ukraińskiej slachty z żonami i dziećmi zatamowały, a co 
żywo przodkować chciało, straż kozacka rozruch w obo
zie lackim usłyszawszy, Tatarom o tym znać dali, którzy 
tegoż momentu naszych uciekających po nocy ścigali, 
aż do samej przeprawy konstantynowskiej gnali, tu 
dopiero pozostalców; slachtęi żołnierzów jako kapustę 
w pień siekli, dostatki [w] wozach porucone szarpali, 
samej płci białogłowskiej co z większego w niewolą 
biorąc, folgowali. Co gdy ich troszkęzab awiło, nasi 
tymczasem dalej umykali się, gdzie kto mógł. Tak że ta 
ekspedycyja, nie tak krwawa jak sromotna wielce nazwać 
by sięmogła. Jakoż od niektórych nie pilawiecka, ale 
plugawiecka mianowana była.

Tu16 jak wielka znowu i niesłychana nastąpiła trwo
ga. Co żywo slachta, żołnierze, miesczanie, wieśniacy, 
kto tylko katolikiem sięmienił i Żydzi, aż za Wisłę 
uciekali i tam przez zimęw ciężkim utrapieniu, zdzier- 
stwie i pośmiewisku od tamtecznych obywatelów zo
stawali. Ledwie siękilk a fortec i to z wielkim niebez

16 To jest na Wołyniu i Rusi Czerwonej.
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pieczeństwem zawarło, to jest: Lwów, Brody, Dubno, 
Sokalski klasztor i Zamoście.

Chmielnicki zaś po tej wygranej bez krwie potrzebie, 
z ordą, na wszystkęzłość wyuzdany, dalej postępował, 
a wypuściwszy pułki wszerz i wzdłuz przez podolskie, 
ruskie, wołchyńskie, poleskie, chełmskie, bełskie kraje, 
mieczem i ogniem dwory, gumna, karczmy, miasta, koś
cioły i wsi niektóre pustoszyć kazał. A posławszy pod 
zamek brodzki Dzędzalę17 pułkownika ze dwudziestą 
tysięcy, także i pod Dubno Hłackiego18 w niemałej 
kupie, sam we dwukroć sto tysięcy niemal, bo się 
zewsząd do niego chłopstwo kupiło na swawolą, pod 
Lwów postąpił, który wojskami przez niedziel trzy 
obiegłszy i kilka szturmów przypuściwszy, a przecie 
z łaski Bożej nic nie dokazawszy, przedmieścia wszyst
kie popalić kazał i sumęniemałą okupu Tatarom z mia
sta wytargował. Stamtąd około świętej Jadwigi pod 
Zamoście ruszył się19, tam albowiem o książęciu Wi- 
śniowieckim (któremu był największy nieprzyjaciel) 
powiadano. Tamże sięk u niemu i insi do fortec ordy
nowani pułkownicy kupili, a nie sprawiwszy w Dubnie 
i w Brodach, tylko okupy od slachty i Żydów wybierali, 
a idąc pod Zamoście wszędzie okrutnie ogniem i mie
czem pustoszyli. Stanął tedy Chmielnicki pod Zam o
ściem z ordą i z Kozakami około Wszystkich Świętych, 
gdzie niedziel cztery miasto nieco ludźmi wojennymi, 
ale tylko slachtą i pospólstwem osadzone dobywając20,

17 Filon Dżałalij (Dzedzała).
18 Matwiej Hładki.
19 Oblężenie trwało od 6/7 do 24 X, św. Jadwigi —  1 5 X.
20 Zamość był oblegany 6—2 1  XI.
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czaty swywolne aż ku Lublinowi 1 Łukowu, zgoła aż po 
Wislęr ozpuścił, którzy kościoły, dwory paląc, chłopów 
prostych lubo nie zabijali, ale z biednej koszule odzie
rali i inszych ordzie oddawali.

Już siębyła w Warszawie po pilawieckim rozgromię, 
póki był jescze Chmielnicki pod Zamościem nie stanął, 
elekcyja nowego króla, od prymasa na dzień 23 oktobra 
naznaczona, zaczęła21. Wiele siętedy na tęelek cyją tak 
panów senatorów jako 1 slachty zjechało. Częścią na 
obranie króla, częścią strachem nieprzyjacielskim zapę
dzeni. Tam zwykłym dawnym sposobem szopęwielk ą 
i namioty po polu postawiwszy, o elekcyjej nowego 
króla uradzili.

Zostało było po Władysławie dwóch królewiczów, 
braci rodzonych jego. Jeden Jan Kazimierz, który kilka 
lat przed śmiercią Władysława z więzienia francuskie
go, gdzie siębył z pewnej racyjej dostał, za instancyją 
Rzeczypospolitej Polskiej i królewską uwolniony, do 
Rzymu był sięudał i tam pierwej jezuitą zostać zamy
ślając, potym od papieża Urbana VIII kapeluszem kar
dynalskim był uczczony, ale obojga nie posmakowawszy 
do Polskiej z niektórej racyjej nie bardzo sobie przy
chylnej powrócił był. Drugi Karol Zygmunt22, biskup
stwa płockiego administrator, grzecznością 1 pobożno
ścią wielu milszy. Ci tedy dwaj byli kkompetytoramik 
i królestwa. Zaczym też dwie fakcyje na tej elekcyi były. 
Promowowal starszego Ossoliński kanclerz z inszymi 
wielą, którzy od Kazimierza prośbą i obietnicami byli 
zniewoleni. Karolowi niektórzy senatorowie, ledwie me

21 W rzeczywistości sejm elekcyjny obradował od 6 X  do 25 XI.
22 Karol Ferdynand.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



56 Rok 1648

Jan Kazimierz, rys. J. Matejki (A. Sokołowski, Dzieje Polski 
ilustrowane, t. V  Warszawa 1 901 ,  s. 4 )
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najbardziej sprzyjał książęW iśniowiecki i bodajby był 
swoim kałkułem i drugich, przeciwnej strony, na Karo- 
lowęnie przyciągnął stronę, gdyby były od Chmielnic
kiego spod Zamościa nie zaszły listy w ten sens, że się 
inaczej wojsko Zaporowskie nie ukontentuje i w Ukra- 
inęnie powróci, aż Kazimierz królewicz królem miano
wany będzie. Musiał tedy książę Wiśniowiecki super- 
sedować w takiej Rzeczypospolitej potrzebie, nawet 
i sam Karol upraszał o to, aby siebie minąwszy Kazi
mierza za króla Polacy przyjęli; a tak zgodnie Kazi
mierz obrany i od prymasa publicznie mianowany kró
lem. Koronacyja na dzień 24  lutego w roku przyszłym 
w Krakowie naznaczona23. Ostatka wojska spod Pila- 
wiec rozproszonego książęciu Wiśniowieckiemu regi
ment oddany.

O czym dowiedziawszy sięChmielnicki i wytargo
wawszy sołtanowi tatarskiemu24 i sobie od Zamosczan 
niemałą sumę pmiędzy i fantów rozmaitych, ostatnich 
dniów października25 spod Zamości ustąpił, przyznaw
szy to zamojskiej obronie, że mu siędobrze przez czas 
niemały opierała 1 wielu go pułkowników, ludzi 1 tatar
skich bejów pozbawiła. Wyprawił zaraz spod Zamościa 
posłów tenże Chmielnicki do obranego króla Kazimie
rza, aby mu Państwa powinszowali 1 upraszali, żeby jak 
najprędzej przysłał komisarzów, którzy by między stro
nami pokój uczynieli 1 wolności dawne wojska Zapo
rowskiego, o które to wojnępoczął, ponowieli, z tym

23 Koronacja nastąpiła 1 7  I 1649 r., a sejm koronacyjny obradował 
od 1 9 I do 1 4  П t.r.
24 Posiłkami tatarskimi dowodził wówczas Krym Gierej (Gerej).
25 Pomyłka, zob. przyp. 20.
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jednak dodatkiem, aby slachta i panowie do domów 
swoich jechać nie ważyli się, póki rzeczy skutecznie 
sporządzone nie będą. Na to poselstwo, albo raczej 
komisyją, naznaczony tenże Adam Kisiel, co tam spra
wił przyszły rok opowie, już po zmarłym Januszu 
Tyszkiewiczu, !wojewoda kijowski1.

Wielu bardzo w tym roku Kozaków poległo, Tata
rów, Polaków i Rusi, ale najwięcej pospólstwa w niewolę 
tatarską zabrano. Sam Tuhaj bej wódz tatarski pod 
Zamościem zabity; Krzywonos, Dzędzala, Głowacki, 
Hłacki, wierutni imienia polskiego nieprzyjaciele, czę
ścią pod Lwowem, częścią pod Zamościem pozabija
ni i wiele inszych26. Sam Chmielnicki zdrowo wrócił 
z Wyhowskim, pisarzem swoim wojskowym, slachci- 
cem urodzonym, którego jescze na Żółtych Wodach 
w niewolęwziąwszy, potem nie tylko za pisarza i kon
fidenta swego, ale za własnego prawie miał syna i ra
dy jego we wszystkim słuchał. Powracając w Ukrainę 
Chmielnicki pod klasztorem sokalskim był i gwardyja- 
nowi tamecznemu27, że sięjego Kozakom potężnie 
bronił, dziękował i pewnymi go uraczył upominkami.

Wielka i w senatorach była tego roku dyminucyja. 
Zmarł Tyszkiewicz Janusz wojewoda kijowski, sukceso
rem jego Adam Kisiel; zmarł Lubomirski wojewoda 
krakowski, sukcesorem po nim Dominik Zasławski; 
zmarł Jakub Sobieski kasztelan krakowski, sukcesorem 
po nim Mikołaj Potocki hetman, jescze natenczas nie
wolnik; zmarł Samuel Łascz strażnik koronny, „strach

26 Informacja błędna, żaden bowiem z wymienionych dowódców 
nie zginął ani pod Lwowem, ani pod Zamościem.
27 Nazwiska nie ustalono.
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tatarski” , sukcesorem po nim Zamoyski28 29 i inszych 
panów wiele pomarło, o których w takim zamieszaniu 
1 wiedzieć przytrudno było. Książęciu łCzetwertyńskie- 
mul29 w Zywotowie majętności jego mielnik własny na 
progu siekierą szyjęuci ął. Toż sięstało Niemierzyczo- 
wi w Oleszku na Polesiu od swegoż poddanego i tak 
wielu inszym.

Przed przyściem kozackim po pilawieckiej [klęsce] 
w tutejsze kraje, szarańcze niezmierna moc z Ukrainy 
leciało, która zboża na Wołyniu 1 wokoło wniwecz po- 
wyjadała; zaczym wielka drogość była nastąpiła, gdyż 
na zimęnic nie siano. Dawne zaś gumna w Podolu 1 na 
Wołyniu tak slacheckie jako i chłopskie z gruntu nie
przyjaciel popalił, które gdy się prawie dymem kurzeły 
i ten rok niesczęśhwy koniec swój wziął, snadź niesczę- 
śliwszy jescze następujący obiecując, który był po N a
rodzeniu Pańskim

aa W rkps. „zaszkodziwszy”.
88 W rkps. „Królestwo”.
cc Wadliwa budowa zdania, poprawnie: „tam naradziwszy się 
jako wolności kozackich przed tym umniejszonych dochodzić, 
sam ofiarował się” .
^  W rkps. przez pomyłkę kopisty jest „Kozaków”. 
e Dalej znowu powtórzony zwrot „jako mógł”.
^  W rkps. „Czerniechową” .
SS W rkps. „Tyszowskiego”, pomyłka kopisty, który dalej nazywa 
wojewodę kijowskiego poprawnie, 
hh yy rkps. „gnieźniejski”.
11 W rkps. „darską” .

28 W 1 64 8  r. żaden z wymienionych nie zszedł z tego świata. 
Sobieski zmarł w I 6 4 6 , a pozostali w 1649  r.
29 Aleksander Czetwertyński.
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И Fragment niejasny, prawdopodobnie kopista opuścił wyraz, 
czy wyrazy.
kk W rkps. „kompetorami", dalej wyraz ten pisany poprawnie.

11
W rkps. „wojewodzie kijowskim". 
W rkps. „Czertwertyńskiemu".

Rok 1649

Wytchnęły wprawdzie trochę były na początku roku 
kraje ruskie i wołyńskie. Pomieniony albowiem woje
woda kijowski Kisiel, komisarz naznaczony, w Kijowie 
zjachawszy sięz Chmielnickim o pokoju traktował30 31, 
ofiarowawszy Chmielnickiemu chorągiew, buławęza- 
porowską i kotły wojskowe od nowo obranego króla. 
I poczęło się było trochę już kamienne Chmielnickiego 
serce kruszyć, ale zajuszona złość chłopska i na wszyst
ko złe wyuzdana swawola nie chciała pokoju, ale tym 
bardziej w Polesiu i na włości przy granicach wołchyń- 
skich szerzyła się, tak że ledwie wracającego się nazad 
Kisiela, nic nie sprawiwszy u Chmielnickiego, nie ubili 
pod Lubarem, na żaden nie pozwalając pokój, tylko żeby 
rzekęStyr, a przynajmniej Horyń granice mieć mogli.

Co gdy Kisiel prymasowi i obranemu królowi refe
rował, tym prędzej koło koronacyjej królewskiej za- 
krzątmono się, która na końcu miesiąca lutego me 
nader sczęśliwie doszła, bo w sarnę koronacyją część 
zamku krakowskiego nazwaną Kurzą Nogą, zgorzała’ 1.

30 Rokowania trwały 2 2 —2 6  II 1649 r. w Perejasławiu. Kisiel nie 
był jeszcze wówczas wojewodą kijowskim, a bracławskim.
31 Koronacja nastąpiła 1 7  I, czyli jeszcze przed rokowaniami 
z Kozakami, a wspomniany pożar wybuchł 1 8 t.m.
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Po odprawionej koronacyjej sejm sięalbo obrada dalszej 
obrony Rzeczypospolitej zaczęła, na której dwadzieścia 
tysięcy wojska kwarcianego (bo go dotąd cztery było) 
uchwalono i poborów 50 na zapłatętemuż wojsku 
naznaczono. Na miejscu zaś hetmanów jescze w niewo
li będących, regiment wojska tego Jędrzejowi Firlejowi, 
kasztelanowi natenczas bełskiemu, religiej ewangeliko
wi będącemu, przydawszy mu książęcia Wiśniowieckie- 
go, Ostroroga, podczaszego koronnego i Koniecpol
skiego Aleksandra, chorążego koronnego32 33. Ci tedy 
namówiwszy się, wojsku nowo zaciężnemu na wiosnę 
zaraz pod Łuck zaciągmeme naznaczyli.

Niesporo było chorągwiom do obozu zrazu, atoli 
około Świątek Zielonych”  jakoś skupiwszy się, ku 
Zasławowi, Zwiahlowi, Korcowi troistym orszakiem 
przeciwko swawoleństwu poleskiemu, które wielkie ty- 
raństwo okolicznie czyniło, ruszyło się.

Ich Mść. Przyjemscy, pisarz koronny [i] generał 
artyleriej34 35 z książęciem Karole [m] Koreckim złączywszy 
sięniemało tego hultajstwa po aPolesiua pogromili 
i kraj tamten poleski aż ku Kijowu popustoszyli, atoli 
niemało chłopstwa w Ukrainędo Chmielnickiego, zno
wu jemu posiłki, pouciekało. Toż sięstało przed drugą 
partyją [ze] Stanisławem bLanckorońskinr, wojewodą 
bracławskim pod Sułżyńcami 1 Ołhapolem’ 5. Toż 1 pod

32 W rzeczywistości regimentarzami zostali: wspomniani Firlej 
i Ostroróg oraz kasztelan kamieniecki Stanisław Lanckoroński.
33 2 3 V
34 Zapis sugeruje jakoby byli to dwaj Przyjemscy, w rzeczywistości 
Zygmunt Przyjemski sprawował urząd pisarza polnego koronnego 
i jednocześnie generała artylerii koronnej.
35 Dywizja Lanckorońskiego, wówczas jeszcze kasztelana kamie
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Międzybożem od samych regimentarzów wojska, któ
rzy kupiące sięw tamtych krajach chłopstwo wybieli, 
drugie w Ukrainęwypę dzili. Od których wziąwszy wia
domość Chmielnicki o wszystkim, znowu rozjątrzony. 
Więc i mnóstwem zbiegłych z tych tu krajów do siebie 
ludzi z wielką potęgę zapomożony, wojsko, chłopstwa 
więcej niż na dwakroć sto tysięcy z Kozakami, zebraw
szy i znowu prośbą i podarunkami samego już chana 
krymskiego Atchmet Gier [ej] a36 ze stem tysięcy ordy 
do siebie zaciągnąwszy, przeciwko wojsku ledwie we 
dwunastu tysięcy natenczas zebranemu (bo drugie cho
rągwie jescze były nie przyszły) śmiele poszedł. I gwał
townie napadłszy niegotowych i nieco w żywność przy
sposobionych pod Zbarażem osaczył ostatnich dniów 
miesiąca czerwca37. Tam nasi kwaterami według liczby 
rejmentarzów miasteczko i zamek wałem jak mógł na 
prętce obwarowawszy, nie mogąc wydołać polowej woj
nie w oblężeniu osiedli.

Tchtnęło to bardzo króla Kazimierza, zaczym ja
ko mógł najprędzej tak nowozaciężne piechotne kupy 
i konne chorągwie zbiera i na pospolite ruszenie do 
województw pobliższych, jedne za troje wici wydaje 
i sam zjeżdżając do Lwowa jako najprędzej spieszy 
me bawiąc, z wojskiem, które siębyło skupieło z wo
jewództwem ruskim, wołyńskim, bełskim, podolskim 
i lubelskim łączy sięi oblężeńcom zbaraskim w odsie

nieckiego, działała w okolicach Sulżyna (Sulzyńca) i Ostropola.
36 Chanem był Islam Gierej (Gerej).
37 Wo j ska regimentarzy przybyły do Zbaraża rzeczywiście w końcu 
czerwca, oblężenie ich rozpoczęło się jednak 10  VII.
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czy sprawnym postępkiem idzie38. Alić o kilka mil od 
Zbaraża, pod Zborowem, wojsko z królem i z inszymi 
senatorami postrzeżone i zaraz zewsząd niemal osa
czone zostaje. Sam bowiem chan z Chmielnickim, Ko
zaków pod Zbarażem zostawiwszy połowę, z potęgą 
ruszył sięk u królowi i w dzień Panny Naj [świętszej] 
Zielnej39 mocno na wojsko królewskie nastąpił.

Stawili sięz pr[z]odku Polacy mężnie, ale kiedy 
potęgę postrzegszy mieszać się trochę poczęli. Tata- 
rowie z tyłu tymczasem na tabory województw ruskie
go i wołyńskiego napadszy, one poturbowali i wielką 
w obozie królewskim trwogęuczynil i. Przez trzy dni 
wojsko ukazać sięz obozu nie śmiało, zaczym głód 
wielki na konie nastąpił i już niektórzy ze strachu 
ledwie nie pilawiecką zamyśliwali modę, z obozu na 
przebój pusczając się. Aż sam król zruciwszy z siebie 
szaty francuskie, a polskie oblokszy, w nocy z lanemi 
świecami po obozie biegał i że jest obecny ani ustępo
wać myśli, sam głosem swym upewniał i aby serca nie 
tracili, w Bogu nadzieję mieli, gorąco upominał.

Był w wojsku między senatorami inszymi Ossoliński 
kanclerz koronny, wiadomy kozackich rzeczy. Ten kró
lowi poradził, aby posłów do chana wyprawić z oświad
czeniem dawnej przyjaźni, także 1 do Chmielnickiego, 
a osobliwie do Wyhowskiego, pisarza i konfidenta jego, 
prosząc, aby on Chmielnickiemu perswadował i jako 
slachcic w to potrafił, żeby sięprzynajmni ej obecność 
królewska, który sam nie tak na wojnę, jako na zeznanie

38 Jednocześnie 9 V  wydane zostały pierwsze i drugie wici, trzecie, 
zarządzające koncentracjępod Sokalem, I 3 VII.
39 I 5 VIII.
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krzywd kozackich tu osobą swoją zbliżył się, swoję 
mogła mieć powagę. Wyprawieni posłowie: dwóch z se
natu, dwóch z województw nie najgorzej gościli, bo 
i Chmielnickiego samego, zostawiwszy w zastaw jedne
go spośród z siebie, do obozu królewskiego z należy
tym ukłonem zwabili i chana krymskiego niegdy w nie
woli wolnej u Władysława króla i poszanowaniu będą
cego i na to teraz pamiętającego, ubłagali, oiiarowaw- 
szy mu sto tysięcy talarów w upominkach przez te lata 
zatrzymanych, które przedtym z dawna Polacy Tatarom 
wrzkomo na kożuchy płacywali.

Przyjął tedy chan wdzięcznie królewską przyjaźń 
i na znak onej nie tylko z państw jego ustąpić, ale i het
manów niewolników wypuścić przyobiecał. Z  Chmiel
nickim zaś postanowiono, aby Kozacy przy dawnych 
wolnościach zostawali. Słucz rzeka aby granica była 
Ukrainy, której przebywać wojsku polskiemu aby nie 
wolno było. Unia ruska aby zniesiona była. Metropolita 
kijowski aby w senacie po biskupach zasiadał. Wojska 
Zaporowskiego pod hetmanem, którego sobie obierą, 
aby zawsze go tysięcy 60 w kompucie było, do którego 
komputu każdemu, kto by chciał 1 slacheckiemu pod
danemu, nie tylko królewskiemu, wchodzić wolno było 
i na usługęRzeczypospolitej przy żołdzie jednak, ale 
i zawsze stawało i w posłuszeństwie królewskim było. 
A naprzód aby wojsko zbaraskie od oblężenia ex nunc 
wolne było. Te punkta wszystkie spisane 1 ręką królew
ską podpisane 1 pieczęcią koronną stwierdzone były 
jako wzajem 1 od Chmielnickiego z pieczęcią Zaporow
ską, poprzysiężone były i odebrane z należytą submis- 
syją. Tatarom zaś w sumie wyżej mianowanej Dynosa,
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zięcia kanclerskiego, starostę sokalskiego i Karola Po
tockiego rotmistrza, jakoby w zastawie do wyliczenia 
sumy oddano40.

Tak natenczas kondycyjami ciężkimi, czasowi jednak 
i potrzebie służącymi, ta ekspedycyja z ordą i z Ko
zakami odprawiła się, radą i staraniem Ossolińskiego 
kanclerza.

Luboć Tatarowie nie wytrzymali, ale zaraz na Wołyń 
i Polesie i ruskie kraje kilkadziesiąt tysięcy ordy wypra
wiwszy za dysymulowaniem snadź królewskim czyli też 
kanclerskim, więcej niż na dwakroć sto tysięcy ludzi 
zabrali i ostatek wsiów i miasteczek popalili. Sam chan 
z Chmielnickim zaraz pod Zbaraż wróciwszy sięi woj
sko z oblężenia uwolniwszy, zaraz nazajutrz w Ukrainę 
z wojskami powracali, powoli postępując i na swoje 
oczekiwając czambuły, które sięo Styr i dalej opierały.

Poległo przecięw pierwszym ferworze utarczki Zbo
rowskiej niemało kawalerów grzecznych, między inszy
mi Rzeczycki starosta urzędowski, Felicjan Tyszkie
wicz, Zachariasz książęCzetwerty ńskie, nie lada rotmi
strze. Wojsko zaś zbaraskie przez niedziel ośm w oblę
żeniu41 1 w wielkiej biedzie będący tak dalece, że konie, 
koty 1 msze rzeczy niezwyczajnie jeść musieli, przecie 
jednak wielkie i znaczne wielkości swojej 1 nieustraszo
nego serca pokazało znaki. Więcej albowiem niż 60 ty
sięcy Kozaków 1 Tatarów, dziennymi 1 nocnymi wy

40 Autor niezbyt dokładnie, a czasami i błędnie podał punkty 
ugody Zborowskie j, por. T. Wasilewski, Ostatni Waaa na tronie polskim, 
Katowice 1 9§4, s. 8 6—8 7 . Zakładnikami zostali Zygmunt Denhof 
i Karol Potocki.
41 Oblężenie Zbaraża trwało od 10  VII do 2 1  VIII.
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cieczkami wypadając z wałów, wydusili, lubo sami aż 
w trzecim wale ledwie sięosiedzi eli, ustawiczne tak 
wielkiego mnóstwa nieprzyjaciół wytrzymując inkursy- 
je. Sczęściu 1 odwadze książęcia Wiśniowieckiego to 
wszystko najbardziej przypisywano, bo ilekolwiek na 
jego imięi pod jego dyrekcyją wycieczka trafiła się 
zawsze szkody wielkie w nieprzyjacielu czynieli. Spra
wował to Bóg i serce nieustraszone książęce z podułałą 
radą Ostroroga, podczaszego koronnego, męża w boju 
i pokoju wielce Rzeczypospolitej zasłużonego, złączo
ne, którym obudwu wojsko przychylne i posłuszne by
ło. Nie tak Firlejowi rejmentarzowi, który mniej miał 
powagi i miłości w wojsku, częścią, że to ewangelik był, 
częścią, że czasu jednego na chorągiew jego przed 
miastem stojącą piorun z nagła uderzył i drzewce od 
chorągwie na niwecz pogruchotał. To tedy za złą wróż- 
kęmają c, wojskowi nieco bardzo sprzyjali mu. Lubo zaś 
Koniecpolskiego chorążego koronnego większa przecie 
powaga była, jednakże nie zrównała pierwszej. Atoli 
Firlej potem w nagrodętrudów swoich województwo 
sendomirskie po książęciu Zasławskim wziął, ale nie
długo nim [wojewodą] bywszy, z tego świata [z] szedł, 
a Władysława Myszkowskiego sukcesorem wojewódz
twa sendomirskiego zostawił.

Lecz zbarascy oblężeńcy jakoby z nieba sobie posła
ny ten pokój zborowski przyjąwszy i piechotą ledwie 
me wszyscy, osobliwie z towarzystwa, wyszedszy, bo 
rzadko kto konia wykarmił, obfitymi stanowiskami po 
Polscze posileni byli 1 biedy swej wetowali. W tymże 
oblężeniu najpierwsza była cksiążąt Wiśniowieckichc 
Dymitra i Konstantego męstwa ich przy stryju swoim 
próba, która sięna potem jawniej ukazała. Dla ukon

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1649 67

tentowania wojska zbaraskiego, komisyja w Lublinie 
pod dyrekcją książęcia Wiśniowieckiego na końcu roku 
tego odprawowała sięz jakimkolwiek ukontentowa
niem wojskowym, bo mu ćwierci dwie in vim strat 
darowano było42 43.

Król Kazimierz zaś wojsko spod Zborowa rozpu
ściwszy i we Lwowie trochęwy tchnąwszy, do Warszawy 
sięwrócił i tam w miesiącu październiku wesele z Lu- 
dowiką Maryją Gonzagą, Władysława IV  żoną, a brato
wą swoją nieco fortunne zdarzyło, bo oprócz tego, [że] 
na sto kamienic w mieście zgorzało, wiele sięinsz ych 
ekscesów i zabójstwa stało45.

W ostatku i inszych okazyjej, bez wojnę i tatarskie 
zabiegi, tego roku potraconych ludzi wielkie w całej 
Polscze było ucieńczenie, częścią dla nieznośnego i do
tąd niebywałego wyciągania podatków, jako też i dla 
ciężkiej egzakcyjej podatków i hibernej żołnierskiej, 
którzy pod Zbarażem wynisczeni i po kilkaset złotych 
na koń wyciągali po stanowiskach. Ledwie nie wszyscy 
zgoła na niesczęśliwe panowania Kazimierzowego po
czątki narzekali, które też potem niesczęśliwymi skoń
czyły sięczas y. Teraz niech będzie

aa W  rkps. „Polsce” .
kk W  rkps. „Lackoroóskim”, dalej poprawnie. 
cc W  rkps. „X X  Wiśniowieckim” .

42 Komisja w Lublinie odbyła sięw marcu 16 50  r. i zgodnie z po
stanowieniem sejmu miała wypłacić darowane obrońcom Zbaraża 
nagrody w wysokości trzech ćwierci chorągwiom jazdy i dwumie
sięcznego żołdu piechocie.
43 W  rzeczywistości ślub wzięli 30  V  1649 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



68 Rok 1650

Rok 1650

Po odprawieniu godów małżeńskich króla Kazimierza 
z Maryją Ludowiką zaraz tamże, z rady panów senato
rów naznaczony sejm aekstraordynaryjnya w Warszawie 
na schyłku roku przeszłego, który siępotem aż do 
miesiąca marca tego roku wlókł44. Pierwsza materia była 
sejmu tego: applikacyja pakt Zborowskich z Kozakami 
1 wypłacenie obiecanej sumy chanowi krymskiemu, tu
dzież obmyślenie dalszej zapłaty wojsku kwarcianemu. 
Więc że pakta zborowskie z Kozakami bardzo ciężkie 
zdały siębyć całej Rzeczypospolitej, osobliwie książę- 
ciu Wiśniowieckiemu, już natenczas po Lubomirskim 
wojewodzie ruskiemu45, którego Kozacy z dóbr jego 
zadnieprskich cale wykwitować chcieli, mówiąc, że jego 
poddani wszyscy tameczni w komput ludzi wojska Za
porowskiego weszli. Wielce mu tedy niemiło było przez 
te pakta przestronnych bardzo swoich za Dnieprem 
postradać włości. Atoli 1 ten nim by sięk omisyja z Ko
zakami skończyła, a tymczasem wojska skupiły się, dy- 
symulować musiał. Upominki tatarski z pogłównego 
żydowskiego, altero tanto jako przed tym dawali, wybie
rać kazano. Na zapłatęwojsk u 50 poborów46 sine abiu- 
ratis pozwolono i co mniejsza dalszej z Kozakami umo
wy umoderowania, po [paktach] zborowskich, które 
jakby sięzdały , aprobować umówiono.

44 Był to sejm zwyczajny, obradujący od 22 XI 1649  do 
12  I 16 50  r.
45 Wojewodą ruskim Wiśniowiecki był juz od I 6 4 6  r.
46 Pomyłka, uchwalono 20 poborów.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1650 69

Na którą gdy tenże Kisiel, wojewoda kijowski, 
po skończonym sejmie ziemskim [?] z komisarzami 
w Ukramęjedzie i z Chmielnickim zjeżdża się. N aj
pierw komput wpisu kozackiego kombinuje, alić każdy 
niemal z chłopów i poddanych ukraińskich tak królew
skich, jako i slacheckich być [w nim] chce i o posłu
szeństwie panom swym żaden me myśli, ale dawnej 
swywolej napiera się. Tak komisyja skutku swego dla 
dalszego tumultu nie wzięła, bo już i sam Chmielnicki 
wyuzdanej swawoli chłopskiej pohamować nie mó gł47.

Tymczasem wojsko kwarciane z komisyjej lubelskiej 
od Rzeczypospolitej ukontentowane po trosze (bo 
każdemu busarzowi co przedtym po zl 4 0 , po zł 50 
teraz, pancernemu co przedtym po zl 30, teraz po zł 40 
na koń, piechotom także według proporcyjej, żołdu 
pozwolono, nadto dwie ćwierci darowane zbaraskim 
oblężeńcom obmyślono), za uniwersałem hetmanów: 
Mikołaja Potockiego, kasztelana krakowskiego i Mar
cina Kalinowskiego, wojewody czernihowskiego, już 
z niewoli wypusczonych pod regiment tychże pod Ka
mieniec Podolski kupieło się. Gdzie całe lato obozem 
stojąc, opryszków swywolnych kolo Dniestru, po lasach 
i wertepach pod cTatramic, znosili, Ukrainy natenczas 
zaniechawszy.

Na zimęznowu wojsko po Pokuciu i Podolu rozło
żone. Slachta przecie niektóra ukraińska do dóbr swoich, 
nie mając sięgdzie podzleć, jako mogąc w Ukrainę

47 Po sejmie 1649/50 r. Kisiel nie uczestniczył w żadnej komisji, 
zabiegał natomiast o restytuowanie swej wojewodzińskiej władzy 
w Kijowie. Spisywanie rejestru odbywało siybez udziału komisarzy 
polskich.
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u Chmielnickiego ledwie sięnie wpraszała i lubo dość 
cicho, skromnie i łaskawie z poddanymi postępowała 
i jako wrzodowi niemal ugadzała, bynajmniej jednak 
rozpusczonej nie wygodziła swywoli, bo niemal jednych 
tamże tegoż lata pozabijano, albo też z wielkiego stra
chu ówdzie, co mogli u swoich poddanych uprosić to 
jedli. Drudzy przecięprzed czasem na prętce [co] 
urwać mogli dobytków i gospodarskich prowentów, z tym 
na Wołyń albo gdzie mogli uciekali. A kiedy ci co 
w Ukrainie zostawali, a do Chmielnickiego na swoich 
poddanych [z] skargą i o ratunek prosząc udali się 
tylko ten respons odebrali, że i sam swywoli ich po
wściągać nie może. dKtóry [Chmielnicki] w Sobotowie 
rezydencyją sobie założywszy, nowe stwierdzenia pos- 
sesyjej swojej z Wyhowskim ruinował maksymyd.

Umarł tego roku Jan Daniełowicz, podskarbi koron
ny, po nim ten urząd zlecony Bogusławowi Lesczyń- 
skiemu, który pierwszy monetępolsk ą i cudzoziemską 
wariować począł. Taler bity, który dotąd szedł po zł 3, 
groszy piętnaście0, a czerwony złoty po zł 6, na zł 7 
wyniosszy. Talery zaś, vulgo kopowe, które szły po zł I 
gr 24 , pirwej banizował i wywołać kazał, łza tof do 
me[n]nice wykupując je potym na pół taleru spuścił, 
gobiecującg przez to znaczną Rzeczypospolitej jakąś 
uczynić aukcyją. Alić miasto tego wielka sięmejednemu 
z prywatnych ludzi z tej wariacyiej szkoda stała, jemu 
zaś snadź pożytek, bo to wszystko dla znaczniejszego 
wypłacenia żołdu żołnierzom działo się. Przez rok 
i dalej tasięw monecie kłóciła mieszanina, która potym 
za złym jego przykładem rozszerzyła się.

W tymże roku umarł i kanclerz koronny Jerzy Os
soliński, człowiek mądry i wymowny, na końcu miesiąca
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sierpnia48, godzin 24  tylko chorując, z apopleksyjej, 
która go napadła 4 ..\ że mu sięnie tak, jako sobie 
obiecował, w łasce królewskiej powodziło. Gniewny 
tedy wybierając się do Rzymu na rezydencyją, już 
prawie siadając na wóz zachorował i prętko świat po
żegnał. Przy śmierci jego wielki i gwałtowny uderzył 
wicher, który w jego samego pałacu pewną część wierz
chu i insze w Warszawie gmachy połamał. Wiele po 
śmierci jego inszych strachów, ale jako niepewnych 
kłaść je rzecz daremna, inwidyja przeciwko niemu, 
drogi w Ukrainęza Władysława jescze podjętej, znać 
to sprawowała. Pieczęć po nim wielką Andrzejowi Les- 
czyńskiemu, biskupowi chełmskiemu49, a mniejszą, którą 
on położył, Hieronimowi Radziejowskiemu oraz i z żoną 
umarłego świeżo Kazanowskiego, marszałka koronnego 
nadwornego, z domu Słusczanką, konferowano.

‘Po Kazanowskim zaś laskęnadworną Jerzy Lubo
mirski, starosta krakowski, wziął był, ale tęprę tko 
Janowi Opalińskiemu50 51 spuściwszy, sam większą po 
Łukaszu Opalińskim, na województwo rawskie pom- 
knionym nosił rok151.

Tego roku urodziła królowa Ludowika Kazimierzowi 
córę Maryję Annę, która niedługo żyjąc umarła, więc 
gdy siętej córki królewskiej wesołe krzemy z tryumfem 
odprawują, pospólstwo ledwie nie krwawymi łzami pła
kało na ciężkość podatków i niezwykłą żołnierskiej hi-

48 W rzeczywistości 9 VIII.
49 Andrzej Leszczyński był wówczas biskupem chełmińskim.
50 Pomyłka, powinno być Łukaszowi Opalińskiemu młodszemu.
51 Według T. Wasilewskiego Lubomirski zanim przejął laskęna
dworną został marszałkiem wielkim koronnym, zob. T. Wasilewski, 
op. cit., s. 1 1 4 .
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bernej egzakcyją, mając zwłascza niedostatek w urodza
jach ziemnych, z których jedne cale sięnie porodziły, 
drugie, przez niezwyczajne wylanie rzek po trzy razy 
przez rok, wyginęły. Oto tę biedę jako tako tylko sam 
po troszęten rok alewiował pokój. Cicho albowiem 
i nasze wojsko pod Kamieńcem, oprócz zniesienia 
opryszków i leweńców siedziało i Kozacy, w Ukrainie, 
na przyszły znać rok swoje przeciwko Rzeczypospolitej 
zajątrzejące gotując siły, które nastąpiły były

aa W rkps. „ekstraordynalny”
k Przed tym w rkps. jest zwrot „na koń”, który w tym zdaniu 
występuje raz jeszcze, i to bardziej poprawnie stylistycznie. 
cc W rkps. „Tatarami”.
^  Zdanie niejasne.
e Brakuje tu dopełnienia wyjaśniającego, do jakiej wartości w zło
tych i groszach podniesiony został talar.
“  W rkps. zwrot ten powtórzony jest jeszcze raz.
SS W rkps. wyraz ten powtórzony jest powtórnie.
^  Wyraz zamazany, prawdopodobnie jest tu raz jeszcze powtó
rzone: „apopleksyjej".
11 Zdanie te powinno brzmieć: „Po Kazanowskim zaś laskę na
dworną Jerzy Lubomirski, starosta krakowski, nosił rok, ale tę pręd
ko Łukaszowi Opalińskiemu (mł.) spuściwszy, sam większą po 
Łukaszu Opalińskim (st.), na województwo rawskie pomknio- 
nym, wziął był” .

Rok Pański 1 6 5 1

Jescze siębyła Rzeczypospolita Polska po pirwszych nie 
obaczyła kłótniach, jescze i zwykłe roczne między przy- 
jacioły Nowego Roku nie odprawiły powinszowania, 
a już grzmot trąby wojenny w Ukrainie i straszne nie
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zwykłych buntów ponowienia. Zaledwie albowiem Ko
zacy ceremomęswoją chrztu alias wodochrescza52 od
prawili, zaraz za powodem kuśnierza jednego, na 
imięBohona, pułkownika abracławskiegoa, czy za roz
kazaniem, czy i też za potuszeniem Chmielnickiego, 
wielkie mnóstwo jazdy i piechoty zebrawszy, naprzód 
w Winnicy na dwie chorągwie: Krzysztofa Tyszkiewi
cza, starosty żytomirskiego i Siekierzyńskiego na kon- 
systencyi będące w nocy uderzyli, które rozgromiwszy 
po wsiach i miasteczkach slachtęmieszk ającą napada
li, odzierali i zabirali. A rozdzieliwszy sięna dwoje, 
[w Bracławszczyźnie] sam Bohon z połową wojska zo
stać miał, ale znowu z drugą z Nieczajem, jakoby na 
straż bodb Wołynia i Podola, do miasteczka Krasny 
nazwanego ordynował, samże z nim także się skupie!.

O czym dowiedziawszy sięhetmani wyprawują prze
ciwko niemu z wojska, które siępod Zeleńcem już ku- 
pieło, Kazimierza Piasoczyńskiego, pułkownika53 z pew
nym orszakiem wojska. Ten w same zapusty opiłych 
i niegotowych obudwu w Krasnym zaskoczywszy, sztur
mem miasta i zameczku dostał i kilka tysięcy trupem 
położywszy, Nieczaja wprawdzie pokonał, ale Bohon 
z większą kupą ludzi uszedłszy do Winnicy miasta, tam 
sięw monasterze ruskim zawarł54. Ruszyło sięi wojsko 
wszystkie z Zeleńca w sukursie Piasoczyńskiemu, a na 
drodze kilka miasteczek swawolnych osobliwie Ściany

52 Wodochreszcze, bądź święto Jordanu, pospolite nazwy Bogo- 
jawlenija (Objawienia Pańskiego), obchodzone 6 I.
53 W  rzeczywistości był to Jan, starosta nowogrodzko—siewierski.
54 Zdobycie Krasnego nastąpiło 20 II, zapusty zaś zakończyły się 
t.r. 2 1  II.
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dobywszy i wyciąwszy, pod Winnicę, gdzie był Bohon, 
podstąpili. Gdzie więcej niż tydzień monasteru tamte
go dobywając, ale bez armaty i piechot nic nie sprawili, 
miejsce albowiem nie bardzo obszerne ale obronne 
i żywnością opatrzone i z Kozaków, których z samopa
łami z piętnaście tysięcybyło, dobrą bardzo i bezpiecz
ną obronęmiało. W  tym tedy dulając Bohon, a oraz co 
godzina od Chmielnickiego, do którego był posłał po
siłków wyglądając, nieustraszony Polakom bronił się, 
jakoż i tak sięstało. Bo z nagła kilkadziesiąt tysięcy 
Kozaków zadnieprskich z pułkownikiem na imięHlac- 
kim, w nocy pod Winnicęprzypadło, wojsko [w] Win
nicy stojące potrwożyło i na marcowy lód na Bohu 
rzece już nietrwały napędziwszy, niemało ludzi potopi
ło, ostatek zaś, z Bohonem złączywszy się, aż ku Barowi 
zmieszanych w nocy pędziło. Zginął tam na Bohu mię
dzy inszymi Kisiel, starosta czerkaski, pułkownik55 
i inszych niemało. Bo ci, co sięw pole udali, nie na 
rzekę, wszyscy wcale ku Barowi uszli nie bez szkody Ko
zaków, których kilka tysięcy w pirszym impecie położyli.

Tam pod Barem radę hetmanowi [e uczyniwszy, 
z języków o dalszej imprezie i zawzięciu Chmielnickie
go na Polskęwiadomość wziąwszy, obóz generalny na 
Horyninie zatoczyli, podjazdami tylko w Ukramęwpa- 
dając, a kupy swywolne gdzie mogli znosząc. Więc 
i król Kazimierz o tym wszystkim wiadomość wzią
wszy, na dalszą wojnęwcześni e gotował sięi wici na 
pospolite ruszenie wcześnie do województw wydać 
kazał. Aleć i Chmielnicki nie próżnował, ale z większy
mi siłami niż przedtym na lacką wojnęgotował się.

55 Mikołaj Kisiel.
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Posławszy do pobratymów swoich z upominkami posła, 
aby mu sukurs dali, którzy pretendując sobie nieodda
nie upominków, pod Zborowem obiecanych od króla, 
zapomniawszy przysięgi swej, łatwusieńko na wojnę 
z Polakmi pozwolili, zwłascza, ze juz był natenczas 
umarł stary chan Atchmet Gierej, zostawiwszy na pań
stwo Sułtana Gireje syna swego56.

Ażeby był Chmielnicki siły polskie rozerwał, gdy się 
sam na lato do Polski gotuje, Krzeczowskiego nieja
kiego, pułkownika, slachcica (albowiem slachty już sięb y- 
ło do niego nawiązało) w piąciudziesiąt tysięcy, z Za- 
dnieprza do Litwy wyprawił, który tyle drugie ludzi 
w Polesiu i w Białej Rusi nawerbowawszy, mimo Mohy- 
lów, Starodub, Słuck, Pińsk i dalej w Litwie miast do
bywał, pustoszył i wszelkie morderstwa i łupiestwa 
czynił przez czas niemały, żadnego od Litwy nie mając 
wstrętu57. Czego gdy Krzeczowski w Litwie dokazuje, 
Chmielnicki także zaraz na wiosnęz takimże orsza
kiem, jako i przedtym luda mnóstwem, ku Kamieńcowi 
przeciwko wojsku ruszył sięi na Batohu na[d] Bohem 
stanąwszy ordy oczekiwał, która skoro przyszła, zaraz 
ich z częścią Kozaków pod wojsko nasze posłał. Co 
hetmani z podjazdów i języków zrozumiawszy, wozy 
w wojsku palić kazali, a sami z wojskiem komunikiem

36 Myli sięautor , zmiana na tronie krymskim nastąpiła dopiero 
w 16 54  r., kiedy to po śmierci Islam Giereja (nazywanego tu 
Atchmetem) chanem został jego brat Mehmed Gierej (Gerej).
37 W rzeczywistości wspomnianą wyprawą dowodził Martyn Ne- 
baba. Stanisław Krzyczewski (Krzeczowski) stał na czele wyprawy 
na Litwęw 1649 r., pobity pod Łojowem, dostał się do niewoli 
i wkrótce zmarł z odniesionych ran.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



76 Rok 1651

ku Sokalowi pomału postępowali. Tam, gdy pod Kup- 
czyńcami na noclegu stanąwszy, z rana następujące na 
siebie wojska tatarskie i kozackie postrzegli. Bogu się 
poruczywszy i wojsko dobrym porządkiem uszykowaw
szy, na nieprzyjaciela potężnie uderzyli i dzielnością 
swoją zmieszawszy ich i dalej niż na milę cgromilic, 
sołtana jednego, brata chańskiego żywcem wzięli58. 
Obawiając sięjednak dzasadzekd, na odwrót poszli i tak 
z łaski Bożej bez szkody, lubo na nich ustawicznie 
z tyłu orda potężnie nacierała, pod Sokal do obo
zu królewskiego przyszli. Nohajcami ich, dla lekkości 
i popalonych wozów, dostatniejsi pod Sokalem z kró
lem już będący, nazywali.

Król albowiem Kazimierz zaraz na początku ro
ku wziąwszy o tranzakcyjej i potędze nieprzyjacielskiej 
w Ukrainie od hetmanów wiadomość, wojsko konne 
i piechotne jako mogło być zbierał i największe. Całej 
Polscze jedne na troje wici wydawszy na pospolite 
ruszenie i czas początku miesiąca maja, a miejsce pod 
Sokal za Bugiem rzeką skupienia sięnazna czywszy, 
gdzie i sam ledwie nie najpirwszy prętko po Wielkiej- 
nocy stanął59 i tam wojsk tak zaciężnych jako i pospo
litego ruszenia oczekiwał. Jakoż wcześnie wprawdzie 
przyszli Małopolacy i województwa ruskie, Wielkopo
lanie zaś nie tak sporo, ale gdy i o tych wiadomość

58 Wzięto wówczas jednego z najznakomitszych murzów, Niety- 
czaj murzę.
59 Myli sięautor , pierwsze wici wydane zostały juz w styczniu, 
a trzecie naznaczające pospolitymu ruszeniu czas koncentracji na 
5 V I w Starym Konstantynowie, 17  IV Król przybył do Sokala 
1 6 V  Wielkanoc zaś t.r. była 9 IV
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przyszła, że i ci pospieszają, z wojskiem tym, którzy 
byli pod Sokalem około 40000 , pod Beresteczko ruszył 
sięi tam za rzeką Styrem, który pod tym miasteczkiem 
płynie, na miejscu równym i do boju sposobnym stanął. 
A niżeli insze nastąpiły wojska, piechotami około wału 
obozowego pilno robić rozkazał, szańce i reduty roz
maicie opodal trochęwałów wysypawszy. Tymczasem co 
dzień, a prawie co godzina tak pospólstwa jako i zacięż- 
nych przybywało ludzi.

Aleć i Chmielnicki nic tym nieustraszony z ordą 
przeciwko królowi następował, ektórych gdy straż woj
skowa postrzegła w dzień śrzedm i języka dostała, król 
wyrozumiawszy o potędze nieprzyjacielskiej pierwsze
mu Koniecpolskiemu, chorążemu koronnemu co na- 
padszye na pierwszą straż w kilku tysięcy będącą, na 
błota i bagniska onych napędził i znaczną w nich szko
dą uczyniwszy, niemało Tatarów i Kozaków żywcem 
nabrał. Dzień to był w wiliją świętych Piotra i Pawła60.

Nazajutrz rano w namiocie królewskim, gdzie obraz 
był Panny Najświętszej Chełmskiej cudowny i w wiel
kiej u wszystkich zostawał obserwancyjej, M szy św. 
wysłuchawszy i Panu Bogu za wczorajsze początki do
bre wojny podziękowawszy, niemieszkanie wojsko w pole 
wyprowadzono, piechoty przy wałach obozowych nieco 
liczne zostawiwszy. Liczne i piękne przyznać się musi 
wojsko było, a co największa ochotne. Lewe skrzyd
ło trzymały pospolite ruszenie przy gwardyi królew
skiej i hożych województw dragoniach61 po szańcach

“  Środa 28 VI.
61 Mowa tu o dragonii zaciągniętej przez województwa, przybra
nej w czerwone barwy.
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rozsadzonych, pod regiment kasztelana krakowskiego 
Mikołaja Potockiego, hetmana wielkiego koronnego. 
Prawym skrzydłem zaś, w którym pułki kwarciane tak 
dawne jako i nowe zaciężne w szachownicę uszykowane 
były, Marcin Kalinowski, hetman polny koronny z ksią- 
żęcieny Wiśniowieckim z wojewodą ruskim dyrygo
wał62. Środkiem piechoty także w szachownicęuszyk o- 
wane z armatą i działami potężnymi następowały pod 
dyrekcyją Przyjemskiego, pisarza polnego koronnego 
i artyleryjej magistra.

Na takim porządku uszykowane wojsko, najpierwej 
chan krymski w szanc postrzeżony o pospolitym ru
szeniu na lewym skrzydle, na toz skrzydło potężnie 
uderzył63 i trochęzamies zania w województwach uczy
niwszy i niemało w województwie sieradzkim i łęczyc
kim więc i w ziemi sanockiej i chełmskiej slachty z ko
nie zwaliwszy, aż do posiłkowej chorągwi hetmańskiej 
kwarcianej przez swych sołtanów i agów przebił się, 
z których jeden nawet i chorągiew hetmańską, chorąże
go postrzeliwszy, wydarł. I ledwie by byli Tatarowie 
w tym impecie swym czego wiecznego nie dokazali, 
gdyby nie łaska Boska wprzód, a nie rozsadzone po 
szańcach i redutach niedaleko wałów piechoty, które już 
prawie mijających szańce i w wały wpadających prawie 
Tatarów, z dział i strzelby ręcznej i ognia gęsto od
dawszy z czoła i boków wielce razili i w zad odwodzili.

62 W rzeczywistości tego dnia Mikołaj Potocki formalnie dowo
dzi! całością sił, choć jego pułk znajdował sięna prawym skrzydle, 
gdzie faktycznie dowodził Stanisław Lanckoroóski.
63 W opisie tej bitwy, Jemiołowski cały czas myli skrzydła, atak 
Tatarów był na prawe skrzydło wojsk polskich.
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Toż czynili i we środku będące z Przyj emskim piechoty, 
które także ognia Tatarom nieco zdrowego zewsząd 
dodawały. Nie lepsza fortuna była i na prawym skrzy
dle64 wojska kwarcianego, bo i tam Tatarowie gwałtow
nie napadszy i pułk Stanisława Potockiego, wojewody 
podolskiegof, strzałami go jako mgłą okrywszy, tak byli 
oskoczyli, że wręcz nie strzelbą, ale szablami bić się im 
trzeba było i pewnie by był tam pułk, lubo wielkiego 
męstwa i dzielności pełen, nie wytrzymał, gdyby go 
były pułki posiłkowe bliskie książęcia Wiśniowieckiego 
i Lubomirskiego, starosty krakowskiego, z swymi puł
kownikami wespół, nie ratowali. A tak lubo zewsząd 
wszystkimi siłami Tatarowie chciwie i odważnie na woj
sko koronne napadli byli, przecięnic za łaską Boską i za 
odwagą rycerstwa nie sprawiwszy, tył na ostatek sro
motnie podali. Gonić ich wojsku nie zdało się, częścią 
że wymordowane było, częścią że się zasadzek kozac
kich obawiało, którzy lubo siępos polu z Tatarami 
w boju potężnie uwijali, taboru jednak i piechot jescze 
z sobą nie mieli, bo sięna błotach przez bagnisko 
nierychło byli przeprawili, kędy też od naszych na 
to [od] hetmanów ordynowanych, wielką przeszkodę 
w przeprawie i szkodęw ludziach odnosili.

Tak ten dzień czwartkowy nieco był wojsku polskie
mu fortunny, oprócz tego, że Tatarowie z pola byli 
spędzeni. Aleć oni wetując tego, zaraz kilkanaście tysię
cy ordy przez Styr brodem na czambuł wyprawili w sam 
tył wojska i tam siła ludzi rozmaitych, gw tyle wojska 
ubezpieczonych®, zabrali, a nawet i województwa nie
które (o bchełmskiejh i dobrzyńskiej ziemi powiadano

64 Powinno być lewym.
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to), niesporo do obozu idące, pewnie by nastraszyli, gdyby 
trochęz drogi bokiem ku obozowi nie wykroczyły były, 
a zatym też już po wszystkim eksperymencie do wojska 
przyszli. Kolo Sokala aż ta szarańcza tatarska o jednym 
dniu 1 nocy oparłszy sięi wiele szkód naczyniwszy z nie
małym plonem cale do kosza swego powróciła.

Wojsko wieczorem z pole zszedszy 1 supplikacyje 
przed tym obrazem Panny Na[j]świętszej Chełmskiej 
uczyniwszy i onej dalsze progresa tej wojnej zaleciwszy, 
a trochęsiebi e i ‘konie1 posiliwszy czym mieli (bo Ta- 
tarowie pastwiska w krąg poodbierali byli), dnia ju
trzejszego w szyku tęskliwie oczekiwali. Który jako się 
tylko rozwidniało, to jest w dzień piątkowy, wojsko 
tymże sposobem jako i wczora uszykowane postępowa
ło, to tylko że do każdego pułku polskiego dwie albo 
trzy działka z pewnym skwadronem piechoty przydano, 
śrzodek zaś sam rajtaryją i piechotami potężnie i dzia
łami obwarowano. Więc i książęcia Wiśniowieckiego, 
wojewodęr uskiego, z prawego skrzydła na lewe i z ludźmi 
jego ordynowano65. Król zaś Kazimierz z pilnością 
objeżdżał szyki 1 według potrzeby i rady wiadomych, 
pułki rozporządzał. Ku południowi niemal już siębył 
czas przeciągnął, aliszci przeciwko prawemu skrzydłu 
z daleka, po pagórkach, Tatarowie ukazali się, a prze
ciwko lewemu tabor kozacki na pagórku nad rzeką, 
Plaszową nazwaną, stanowić siępoczę li. Co gdy z da
leka przez perspektywęi msze instrumenta postrzeżo
no i jakoby mniej o to dbano. Najpirwszy książęW lś-

65 Inne źródła nie potwierdzają tego, podając, ze Wiśniowiecki 
ze swym pułkiem od początku znajdował sięw składzie lewego 
skrzydła.
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niowiecki, wojewoda ruski, wziąwszy od króla ordynans 
ochotnie i potężnie, a niemniej odważnie i z swymi 
ludźmi i z województwy niektórymi pod swój regiment 
zleconymi, prosto na tabor kozacki jescze nieustano- 
wiony uderzył. A lubo Kozacy pierwszy impet [wytrzy
mali] i Tatarowie im [w] posiłku natychmiast przybyli, 
sukursy potężne Kozakom dając i na wojska nasze na 
prawym66 skrzydle następując żarliwie, atoli wytrzyma
ło impet książęce serce i inszych do odważnej animo
wało utarczkiej. Tymczasem w tył Tatarom, na lewe 
skrzydło wyuzdanym, prawe skrzydło67 tropem z arma
tą i piechotami następowało, U dziat kule i granaty 
ogniste na nieprzyjaciela wypusczając. Co jako Tataro
wie postrzegli zmieszawszy sięi tak wielkie wojsko 
lackie obaczywszy, o którym im Chmielnicki powie
dział, ale twierdził, że bardzo małe, tegoż Chmielnic
kiego z Wyhowskim jakoby o zawiedzenie w sekwestr 
wziąwszy w zad ustępować poczęli, a w lot. Arby albo 
wózki swoje i insze przeszkody wojskowe jeśli jakie 
były, nawet i kotarki porzuciwszy, pędem w Ukrainę 
powrócili, kpustosząc z gniewu cokolwiek im na drodze 
zastąpiło. Poszło za nimi ochotnika i chorągwi lekkich 
ordynowanych niemało i uchodzących na przeprawie 
rzeki Ikwy zaskoczywszy, a kilka tysięcy obywatelów 
tamtecznych [uwolniwszy, wielu] trupem położyli, star
szyzna i z drugiemi ucieczką w Ukramęu stąpiła.

Więc kiedy już tatarskie wojsko spędzone było tym
że impetem, nasi juz sięwszysc у w jedno złączywszy, 
książęciu Wiśniowieckiemu sukurs dali i na kozacki

66 Powinno być lewym.
67 W rzeczywistości centrum.
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tabor gwałtem nastąpili i niemało pola kozackim tru
pem okrywszy do taboru już ufortyfikowanego wała
mi i wozami, ostatek ich wpędzi [li] i zaraz pewnie by 
ich byli za Bożą pomocą w taborze [po]konali, gdyby 
nie wieczorny gwałtowny descz uderzył, który wespół 
i z nocą marsowej przeszkodził robocie.

Tu już Kozacy bez wodza swego Chmielnickiego 
zostawszy, najpierwej Bohona, pułkownika bracławskie- 
go za hetmana uprosili68, a potym wszyscy ogółem 
calusieńką noc koło okopu i wałów wozami siętaboru- 
jąc i one ziemią fosy osypując, potężnie pracują. Wielki 
tumult i narzekanie w taborze ich przez całą noc sły
chać było, bo wojsko lubo omokło bardzo, niedaleko 
ich w paracie stało na [o] koło prawie, ale nazajutrze 
skoro zorze sięzacz ęło, ochotne do szturmu wojsko, 
wały i okopy w pół kopiej69 niemal obaczywszy, trochę 
spuściło 'humor1, zwłascza, że znikąd powodu do ude
rzenia na tabor nie miało. W  tym stanęła rada, aby 
posłać kogo do nich, żeby starszyznęwydali i sami się na 
dyskrecyją królewską poddali, aleć oni nie czekali posła 
naszego, lec [z] swoich dwóch z pokorą wilczą wypra
wiwszy o miłosierdzie a żywot tylko proszą. Podano 
tedy im kondycyje, aby Bohona, ponieważ Chmielnic
kiego nie masz, z inszymi pułkownikami i starszyzną 
wydali, armatę, samopały, wszystek rynsztunek oddali, 
wolności sięswych i paktów Zborowskich wyprzysięgli, 
a na samą sięRzeczyp ospolitej łaskę podali. Ciężkie 
zdały sięim kondycyje, a zatym na deliberacyją wziąw

68 Bohun został wodzem po zrzuceniu wybranego wpierw Filona
Dżałalija (Dzedzały).
b9 Kopia husarska mierzyła ok. 5 m.
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szy i w odwłokęto puściwszy, sami między z sobą jeden 
na drugim polec sprzysięgają się, zwłascza co dalej to 
lepiej w taborze sięufortyfik owawszy, znać też i posił
ków od Chmielnickiego oczekiwali.

Więcej w wojsku polskim, osobliwie w pospolitym 
ruszeniu, stała sięmieszani na między slachtą, którzy 
jakoby to już po wygranej bitwie na króla następowali, 
aby ich z obozu wypusczono, ponieważ prawo tyl
ko dwie niedzieli pospolitemu ruszeniu w ojczyźnie 
zostawać pozwoliło. Niesczęsna to zaprawdę i wielce 
Rzeczypospolitej niepożyteczna, a prawie śmiertelna 
była klauzula, która gdy siębez tydzień i dalej agituje, 
tymczasem Kozacy o sobie radzą i zwąchawszy ponie
kąd między naszymi te dyssensyje, przebijać się [z] 
oblężenia jako mogą usiłują. Płynęła z jednej strony 
taboru ich, jako sięrzekło, rzeka nazwana Płaszowa, nie 
tak bystra jako klijowata i błotnista, a co większa, ludź
mi naszymi z drugiej strony brodu nie obsadzona. 
Przez tę tedy rzekę, w dzień świętego Piotra ruskiego70, 

przez całą noc groblą z wozów, z kożuchów, 
siermięg, sukman, weretów i co jeno mogło być na to 
sposobnego, gotują, a przed dniem (już niemało w no
cy piechoty przeprawiwszy) ci hurmem i konni cicho 
jednak przez te groble przechodzą blisko do lasów 
przyległych. Postrzegła to, ale już niewczas straż woj
skowa i wojsku w szyku stojącemu znać dała, które 
impetem do taboru wpadłszy, bo go już mało kto bronił 
i ostatki tylko hałastry zastawszy, jednych w pień wy
cięli, drugich w rzekę zapędzili i jako kaczki po wodzie

70 10  VII.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



84 Rok 165 I

strzelali. Niemało tam tego ultajstwa trupem padło, tak 
w taborze jako i w rzece, która aże sięod krwie kozac
kiej czerwienieła. Rachowano na 10000  trupa swawol- 
ników, bo starszyzna wcześnie sięprzep rawiwszy i w la
sy wpadszy, już gdzieś około rzeki Ikwy natenczas była. 
Atoli ich i tam chłopi łupili tutejsi, co cnotliwi byli, 
poodzierali.

Większa ich jednak część w Ukrainę w całości po
szła, za którymi w też tropy wyprawiony Stanisław 
Lanckoroński, wojewoda bracławski, w piąci tysięcy lu
dzi, uprzedziwszy w tym księcia wojewodę ruskiego. 
Niewiele [wjskórał, częścią, że nie tym slakiem jako 
Kozacy szli puścił się, częścią, że owe wojsko nie bardzo 
sobie miał życzliwe i posłuszne. Atoli przecię na jednę 
kupęwe dwóch tysięcy (bo nie wszyscy kupą ale gdzie 
kto mógł uchodzili) napadszy, mało co ich żywcem 
upuścił.

Znać, że zdrajcy jeden przed drugiem w drogęsię 
ubiegali, bo i patryarchę jednego Greka, od patryarchy 
konstantynopolskiego do Chmielnickiego z błogosła
wieństwem przysłanego, w taborze odbiegli, który tam
że zabity został71. Wzięto przy mm Ewangelię we złoto 
oprawną, mitręi pas, bogate oboje i od tego co to był 
zdobył odkupione i w namiocie Na [j] świętszej Panny 
Chełmskiej na ołtarzu położone widziałem. Zastano 
w tymże obozie, snadź w kotarze Bohonowej i chorą
gwie obiedwie z kotłami wojskowymi tak od Władysła
wa i y  jako i od Kazimierza, Chmielnickiemu posłane. 
I tam te przy obrazie Najświętszej Panny położone, 
której przyczynie wojsko wszystką cale tej jakiej takiej

71 Był to arcybiskup koryncki Eudoksjusz.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 165 I 85

wiktoryi przypisowano skutek. Za co też przy wieczor
nych supplikacyjach pokornie Panu Bogu dziękowano.

'Mając' zwłascza wiadomość tegoż dnia, że niejaki 
Kostka (jeśli imienia tego godzien), wierutny na grani- 
cy węgierskiej zbójca, kilka tysięcy smolaków i góralów 
przybrawszy, dwory slacheckie w niebytności panów na 
pospolitym ruszeniu będących, bardzo siła porabo- 
wawszy i w zamku czor[sz]tyńskim, jako w jakiej for
tecy osiadszy, wielkie w okolicy czyniąc najazdy i roz
boje, w tychże dniach od biskupa krakowskiego, naten
czas Piotra Gembickiego, był szturmem dobyty i na pal 
wbity został. Posłanoć było wprawdzie z obozu spod 
Beresteczka koniuszego koronnego i starostęsądeckie- 
go, obudwu Lubomirskich72, z pewnymi chorągwiami, 
na zniesienie tego łotra, ale niźli oni przyszli, już był 
biskup krakowski te rzeczy uspokoił, potem i Lubomir- 
scy do obozu nie wracali się. Za te tedy dobrodziejstwa 
solennie panu Bogu, bo było za co, dziękowano.

Aleć niektórzy nieco miłośnicy Rzeczypospolitej nie 
uważając tego i dalej nie chcąc prosekwować wojny, już 
głośno na króla wołali, aby ich do domów rozpusczono, 
nic więcej tylko prawo o pospolitym ruszeniu allegując 
i dalszego ojczyzny nie upatrując niebezpieczeństwa, 
których gdy król ani potrzebą, ani obietnicami, ani 
w ostatku podarkami, wespół z inszymi senatorami Rze
czypospolitej przemóc życzliwymi nie może, na ostatek 
ten podaje sposób. Aby przynajmniej z pośrodku siebie,

72 Aleksander Michał i Konstanty Jacek wyruszyli z obozu królew
skiego 25 VI, czyli w dzień po zdobyciu Czorsztyna i schwytaniu 
Kostki Napierskiego. Większość ich wojsk powróciła jednak do sił 
głównych.
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pewną ludzi ochotniejszych do wojny kwotę, każde 
województwo według proporcyjej wyprawiło 1 na to ex 
nunc zapłatęobmyśliło, którzy by z kwarcianym woj
skiem oraz mwm Ukrainęna nieprzyjaciela szli 1 już 
nadwerężonego 1 przestraszonego do końca [po]kona
li. Wzięła ta materia 1 rada niemało czasu, atoli kiedyż 
tedyż namyślili się. Obranym rotmistrzom z między 
siebie ćwierć roku całą [?] obmyśliwszy 1 zaraz oddaw
szy co prędzej z obozu rozes [z] li się, mając to sobie za 
wygraną, że bytności [ą] swoją nieprzyjaciela znieśli.

A onego bardziej rozdrażnili, bo Chmielnicki wy
mknąwszy sięz chanem krymskim Mechme[t] Giere- 
jem7’ spod Beresteczka, w Ukramęwszedszy , do nóg 
niemal chanowi nupadłn 1 z skarbami, których miał 
z przes [z] łych wojen po dostatku, dewinkował, prosząc 
aby go nie odstępował 1 że z Lachami będzie łatwiej
sza sprawa jak wni[j]dą w Ukrainęw mniejszej kupie, 
zdrowiem i krwią swoją zapisowal się. Stanowiska Tat
arom przy tym obszerne i bogate po wszystkiej Ukra
inie, co by tylko chcieli czynić z obywatelami tamecz
nymi pozwalając, obmyślił. Sam zaś “wojsko, częścią“ 
z tych co spod Beresteczka pouciekali, częścią [z] pozo
stałego w Ukrainie gminu, mając tyle czasu, kiedy się 
nasi pod Beresteczkiem o rozpusczenie z obozu swa- 
rzyli, jako najpilniej zgromadzał.

Takim tedy skutkiem jako sięwyżej wymieniło eks
pedycja berestecka odprawiła się, w której, osobliwie 
dnia czwartkowego, oprócz wielu innych poległych 
z województw różnych slachty znacznych, Kazanow- 73

73 Islam Gierejem (Gerejem).
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ski, kasztelan krakowski74, Ossoliński, starosta stob- 
nicki75, Bal podkomorzy i Ligęza, chorąży sanocki76, 
krwią swoją i zdrowiem, oprócz inszych zapieczętowali. 
Inszych, insze niech mianują historyje, ja do przedsię
wziętej wracam się materiej.

Po roze[j]ściu sięposp olitego ruszenia, wojsko kwar- 
ciane pospołu z nowozaciężnymi od województw, pod 
dyrekcyją hetmanów koronnych oddawszy, król Kazi
mierz wprzód do Lwowa, a potym do Warszawy powró
cił i tam przyjechawszy, ubiór polski, którego do tego 
czasu od zborowskiej ekspedycyjej zazywał, znowu na 
francuski zamienił. Czemu sięjeden pewny biskup 
przypatrując, taki o tym wiersz napisał:

Niepewnie pono zguby Polacy ujdziecie.
Gdy w męstwie jak i w sukniach odmianę przejmiecie.

Aleć i Księstwo Litewskie tego roku nie próżnowało, 
lec [z] dowiedziawszy się, i owszem oczyma swymi wi
dząc ruinękrajów białoruskich przez Krzeczowskiego 
pułkownika, zaraz książęjanus z Radziwiłł, wojewoda 
wileński i hetman, kosztem Księstwa Litewskiego na 
prętce w kupę [wojsko] zebrawszy, kozackiej swywoli 
rozprzestrzeniać sięnie dał, ale najpierwej podjazdami, 
a potym i osobą swoją na tego swawolnika, który wiel
kie szkody w tamtym kraju białoruskim i rozbójstwa

74 Adam Hieronim Kazanowski był kasztelanem Kalickim.
75 Starostą stobnickim był Krzysztof Baldwin Ossoliński, ale 
zginął on pod Zborowem, pod Beresteczkiem zginął natomiast 
Jerzy Ossoliński, starosta lubelski.
76 Bal i Ligęza, którzy zginęli pod Beresteczkiem nie posiadali 
podanych przez autora urzędów.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



88 Rok 1651

poczynił, nastąpił. Przy łasce Bożej i dzielności rycer
stwa swego, nie tylko onęk upędość gromadną rozpro
szył, ale i samego pułkownika na placu położył i kraj 
tamten natenczas od swywolej, od buntów chłops
kich, które sięjuż tam mocno poczęły były korzenić, 
oswobodził77.

O czym gdy królowi znać daje, przy Pańskim po
dziękowaniu, od króla, aby szedł w Ukrainę, a konty- 
nując fortuny swojej, aby sięz wojskiem koronnym 
u Kijowa łączył, ordynans odbiera. Jakoż nic nie omie- 
szkając, Krzeczowskiego zniósłszy, tymże pędem Dniepr 
przebywa i przez kraj czernihowski ku Kijowu przebie
ra się, ale postrzegszy tam wielkość ludzi zbuntowa
nych i siłęmias t wypaliwszy, znowu na owę stronę 
Dniepra przebiera sięi po Naddnieprzu Polesiem cicho 
idąc, pod Kijów podstąpił, który nieco ludźmi osadzo
ny i dotąd jescze ni od kogo nienadwerężony, z 
wielce we wszystko bogaty, walnym i ochotnym impe
tem, niedługo siębawiąc, osiągnął78. I jednych, którzy 
siębr onili i do wojny sposobni byli wyciąć kazał, dru
gim folgował, ale ze wszystkich dostatków obrać kazał, 
cerkwiom i monastyrom nie przepusczając, ale co ko
sztowniejsze rzeczy na dorędziu być mogły zabierając, 
na ostatek miasto i bramy zapaliwszy. Sam tamże nie
daleko Kijowa stanął i pod Wasil[k]owem na wojsko 
koronne oczekiwał.

77 Autor pomylił nazwiska kozackich wodzów. 6 VII 1 6 5 1  r. roz
bity został pik Martyn Nebaba, Krzyczewski zaś dwa lata wcześniej
( 3 0  VII I 64 9  t).
7̂  4  VIII I 6 5 1  r.
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To spod Beresteczka w miesiącu sierpniu ruszywszy 
się, pomału, dla gwałtownych desczów i niepogod, a za- 
tym błotnistych bardzo przepraw, postępować musiało, 
a pod Pawołocze miasto przyszedłszy, trochęwytchnąć 
myśliło, zwłascza [z] tej okazyjej, że ksiązęW lśmo- 
wiecki, wojewoda ruski, zaraz spod Beresteczka w cho- 
robęwpadł był i po staremu me wracając sięnaza d, co 
dalej tym bardziej niedużał. Na ostatek tamże pod 
Pawołoczą ostatniego dnia swego z żalem wojska wszyst
kiego dokonał, na samym miesiącu zaczętego wrze
śnia79. Żałosna ta książęcej śmierci okazyja trochę nam 
wojsko zatrzymała, którego ciało łzami opłakawszy do 
Polski wyprawili, a sami sięw Ukrainę co prędzej pu
ścili. Dzielny to był pan bardzo i lubo przy małym 
wzroście, ale serca wielce mężnego, a co największa 
wojsku całemu wielce miły (lubo i z inwidyją niektó
rych) kawaler. Syn jego potem Michał w Polsce obrany 
królem, ojcowskiej wetował sławy.

PWojskoP zatym koronne w Ukrainępuściwsz у się, 
na drodze miasteczko rTrylisyr zbuntowane zastawszy 
i przez dzień cały broniący się, szturmem dobyto, wy
cięto i spalono. Pod Białą Cerkiew potem podstąpiło, kędy 
też niedaleko, o milę, Chmielnicki z swoimi i z ordą już 
był obóz zatoczył. Tam tedy wojsko stanąwszy i prętko 
z wojskiem Księstwa Litewskiego skupiwszy się, no
wy z Chmielnickim czynili eksperyment. A starszy się 
naprzód podjazdami, potem harcownikiem ochotnym 
z Tatarami i górę z Łaski Bożej nad nimi otrzymawszy 
(lubo nie bez szkody, bo tam Woronicza, cześnika

79 W rzeczywistości 20 VIII.
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kijowskiego, rotmistrza odważnego i inszych niemało 
zabito), walną, nieprzyjacielowi nazajutrz dać usiłują 
potrzebę. Aleć Chmielnicki tego sobie nie życząc, tylko 
w koło z ordą zabierał i nikomu za obóz daleko wypa
dać nie dopusczał, a prętko potem posłów swoich do 
obozu wyprawił, prosząc o rozgowor i komisyjętak, 
aby wodzowie sami z starszyzną z obu stron zasiad- 
szy, wszystkie pretensyje i krzywdy trutynowali i pokój 
między nimi uczynili. Stanęło na tym. Za czym sam 
Chmielnicki z kilką pułkowników, [w] zastaw od woj
ska kilku poważnych ludzi wziąwszy, na wiaręhetma- 
nów do namiotu hetmańskiego zjeżdża i jakoby po 
przywitaniu przyjacielskim pakt Zborowskich upomina 
się, o których, gdy mu szeroko mówić nie kazano, tak 
był o sobie wiele trzymający, że pewnym słówkiem od 
Radziwiłła urażony, szablętr ochęz pochew dobył, mó
wiąc: panowie jesczeście mnie za kark nie wzięli80. Po 
rozerwanej i uspokojonej od hetmana koronnego zwa
dzie stanęło, aby wojsko Zaporowskie na sejm posłów 
posłało i tam o z [a] twierdzenie praw swoich, Rzeczy
pospolitej prosiło, teraz zaś aby siępo domach swoich 
rozszedszy cicho w skromności i poszanowaniu od La
chów zostawali. Chlebów jednak zimowych i jurysdyk- 
cyi pańskiej nad poddanymi swymi, oprócz Kozaków 
regestrowych, którzy by gdzie w dobrach slacheckich 
byli, aby nie bronili. Tymże sposobem i z Tatarami 
pokój uczyniono, obiecawszy im dawne i za teraźniej
szy rok oddać upominki.

80 Rokowania odbywały siyw obozie kozacko—tatarskim, Chmiel
nicki przybył do obozu polskiego już po podpisaniu porozumienia.
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Tak pokój skojarzywszy jakokolwiek, obiedwie woj
ska pluskotami i głodem utroskane, każdy w swą bez
piecznie udał się [s tronę]. KsiążęR adziwiłł z wojskiem 
swym litewskim na Białą Ruś, dobrze dostatkami ki
jowskimi posilony, poszedł. Orda do swoich krajów, 
a Chmielnicki Kozaków rozpuściwszy, a sam w pew
nym orszaku ludzi zostawszy, w Sobotowie założył re- 
zydencyją. Wojsku zaś polskiemu przestronne wszędzie 
ukazano konsystencyje po Ukrainie i wybieranie chleba 
według ustawy hetmańskiej u samych chłopów, prócz 
Kozaków, pozwolone, wyprawiwszy pewne chorągwie 
i komisarzów za Dniepr, którzy by w dobrach królew
skich według tejże ustawy chleb wybrawszy, ukrzyw
dzone z tej tu strony Dniepru chorągwie, posiłkowały.

Co gdy sięw Ukrainie dzieje, w Polscze nowego 
zamieszania wsczęły się początki, a to z tej okazyjej, że 
niechętny król Kazimierz z jakiejsi przyczyny Radzie
jowskiemu, podkanclerzemu koronnemu, podobno cza
su pogodnego do wyświadczenia dyssymulowanej nie
łaski oczekiwał. W tym czasie Radziejowski z żoną 
swoją niedawno poślubioną, przedtym Kazanowską, 
marszałkową nadworną koronną, poróżnił się, za powo
dem znać rodzonego jej Słuszki, chorążego wojewódz
twa litewskiego81. Więc jako między pany nie było 
konfidencyjej, tak i słudzy ich znać umyślnie między 
sobą zwaśnili sięi powadziwszy się między sobą, ledwie 
nie z przyczyny sług podkanclerskich, i panów w to 
wmieszali, bo słudzy podkanclerzego na młódź Słus-

81 W opisanych wydarzeniach brał udział Bogusław Jerzy Słuszka 
podskarbi nadworny litewski, a nie chorąży nadworny litewski 
Zygmunt Adam.
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czyną w Warszawie, pod bokiem królewskim wsiadłszy, 
aż ich do dworu pańskiego pędzili i wielu nasiekli, 
w ostatku i samego Słuszkępana ich zastraszyli. Uda
wano, że i sam tam Radziejowski w posiłku swoim 
przybieżał był.

Więc, że się to w Warszawie działo, pro crimine laesae 
Majestatis sokrzczonos to i termin Radziejowskiemu 
przed marszałka nadwornego Opalińskiego dano, ale 
Radziejowski tym terminem czyli pozwem wzgardzi
wszy z Warszawy lubo nie wyjechał, ale przed sąd mar
szałkowski nie stanął. Wtym stawa dekret marszałkow
ski na nim, w którym poena infamiae i co większa i czas 
nakazano ledwie nie za rozkazaniem królewskim, a ja
koby sięjuż około egzekucyjej dekretu poczęto krzątać. 
Radziejowski widząc, że nie żart, we złocie i klejnotach 
co mogąc wziąwszy, [ze] swymi sługami z Warszawy 
w[y]jeżdżą, i wprzód do Trybunału Piotrkowskiego 
w krzywdzie swej supplikuje. Ale kiedy i tam za nim 
z dekretem marszałkowskim przyśpieszono, nocą sa
motrzeć ujeżdża z Piotrkowa aż do Wiednia bierze się. 
Tam pokornie cesarzowi Leopoldowi82 o instancyją do 
króla supplikuje, którą otrzymawszy sam w Wiedniu 
zostaje, a przy instancyjej cesarskiej apologią albo ra
czej niewinności swojej obmowędo Polski posyła. Udał 
siępotym do Rzymu, a tam u Ojca Świętego Innocen
tego X, już po Urbanie VIII, papieża, list przyczynny 
do króla otrzymuje i do Polski przesyła. Aleć król 
apologią jego, snadź niostrożnie, a bardziej z żalu pi
saną, tym bardziej urażony, do papieża i do cesarza

82 Cesarzem był wówczas Ferdynand n i.
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odpisał dając ratie, że per rationem status tego uczynić nie 
może i dekretu ferowanego na nim, nie przez się, ale 
przez sąd marszałkowski, relaksować nie może. Za czym 
nie wiedząc Radziejowski co by dalej miał czynić, 
patrząc na dalsze czasy, w Wiedniu na łasce cesarskiej 
zostawał, aż do końca roku tego.

Po którego odjeździe z Polski, król Kazimierz synów 
jego dwóch8’ w swoją opiekęwziął i onym ćwiczenie 
i wyżywienie pańskie obmyślił, dobra jego jakoby pod 
swoją wziąwszy protekcyją83 84. Pieczęć zatym mniejszą 
Korycińskiemu oddał i insze starostwa po nim między 
różnych porozdawał. To w Polscze dalszych rozruchów 
początkiem było.

Jubileusz uniwersalny tego roku, we 26 lat przypa
dający, od Innocentego X  przysłany w Polscze odpra- 
wował się, najpirw z wielką powagą i konkursem ludzi 
w Krakowie, a potem po różnych diecezjach przez nie
dziel sześć85. Aleć i głód niejednemu, zwłascza na Wo
łyniu i Rusi dokuczył, a to dla Vytratowania1 przez 
wojska osiewków różnych, tak dalece, że korzec zamoj
ski86 na ugroszyu 60 wynosił i za głodem powietrze 
nastąpiło, które po Wołyniu grasując, Lublinowi, Kra
kowowi nie przepuściło. Aleć i bez powietrza umarł

83 Michał Stefan i Stanisław.
84 „Sprawa Radziejowskiego”, której opisany tu finał rozgrywał się 
w pierwszych miesiącach 16 52  r., przedstawiona została bałamut
nie, por. T. Wasilewski, op. cit., s. 1 18 —123.
85 Jubileusze odbywały wówczas sięco 25 łat, w Rzymie odbył się 
w I 6 5 O r., w I 6 5 I r. uroczystości odbywały siępoza Rzymem, od 
I 5 0 0  r. bowiem w roku pojubileuszowym cały świat mógł uzyskać 
odpust jubileuszowy.
86 Miara towarów sypkich o pojemności ok. 1 10  1.
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w tym roku Potocki, kasztelan krakowski, hetman w [ielki] 
koronny, niecały rok, z niewoli wyszedłszy, żyjąc. Po 
którym wprawdzie kasztelania krakowska Warszyckie- 
mu dana, ale przy sobie buławękr ól Kazimierz zatrzymał.

Niesmaczny każdemu w tych czasiech zjawił się zwy
czaj, wżew dygnitarstwa 1 chleb dobrze zasłużonych nie 
według zasług każdego, ale według plus konferencyi 
rozdano, że z instynktu Francuzów swego rodzaju kró
lową Ludowikędo tego przywodzących było to, udawa
no. Taż snadź zaraz, a luboć 1 dobrze zasłużonego, aleć 
przecięnie bez datku, Lanckorońskiego województwem 
ruskim po książęciu Wiśniowieckim uraczyła, jako i Po
tockiego Piotra województwem bracławskim, którego 
dzielność 1 wrodzona temu domowi cnota bez wszelkiej 
przysady zawsze sama przez siętego godna była. Kali
nowskiemu zaś, hetmanowi polnemu, starostwo prze
myskie konferowano, aby się per successionem buławy 
wielkiej, którą król przy sobie zostawił, nie upomniał.

Bito tegoż roku 1 monetęnową w skarbie, ale znać 
skarbowi prywatnemu, aniżeli Rzeczypospolitej poży
teczną. Moneta zaś stara znowu do swego waloru 
przywrócona, bo tylko dla zapłaty wojska na czas była 
podniesiona, który to tak niesłuszny do wypłacenia 
krwawych zasług środek jako sięwtenczas z szkodą 
ludzką zaczął, tak potem jescze z większą praktyko
wany został, o czym niżej. Teraz zaś w ImięP ańskie 
następuje

aa W rkps. „brasławskiego”. 
bb W  rkps. „do”.
cc Możliwe, iż to pomyłka kopisty a powinno być „gonili” .
^  W rkps. „zasaczek” .
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ee Fragment niejasny, może powinien być: „których straż wojsko
wa postrzegła i języka dostała. Król wyrozumiawszy o potędze nie
przyjaciela, w dzień śrzedni (środę) pierwszemu Koniecpolskie
mu, chorążemu koronnemu, następować kazał, (ten) napadłszy”.
* Dalej powtórzono wyraz „napadszy’ . 
gg W  rkps. zwrot ten powtórzono 2 razy.

Pomyłka kopisty powinno być „chełmińskiej".
11 W  rkps. „ludzi", 
ii W  rkps. „w działa”, 
k W  rkps. dalej jest „Polacy”.
 ̂ W  rkps. „rumor”
 ̂ W rkps. wyraz ten powtórzono dwa razy. 

mm W rkps. „po”. 
nn W rkps. „upadli”.
00 W rkps. „części wojsko”.
PP W rkps. wyraz ten powtórzono dwa razy. 
rr W rkps. „Trylisty”.
ss Prawdopodobnie powinno być „okrzyczano”. 
rt W rkps. „wytrawowania”.
uu W rkps. „złotych”, co jest oczywistą pomyłką kopisty. 
w  W rkps. „te”.

Rok 16 52

Początek tego roku jakożkolwiek łaskawej fortuny, na 
potem niesczęśliwy zakończył termin. Wojsko albo
wiem już prawie przytarszy rogów Kozakom, gdy bez
piecznie z obywatelami ukraińskimi tamże rezyduje 
i o przyszłej swej nie myśli niefortunie, na hak ciężki 
z woli Bożej przypada, a to z tej miary. Tęskno było 
bardzo [do] swywoli nawykłym Kozakom na współ 
z sobą mieszkające rycerstwo polskie [cierpieć] i lubo 
żadnej od wojska nie ponosząc przykrości onym się 
łasili, ale przecię po rusku kamień za pazuchą trzymali
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i ledwie nie zębami na Lachów zgrzytając, przez star- 
szyznęswędo nowych jakich tumultów Chmielnickie
go pobudzali. Niemniej i on sam głową robił i czasu 
swego, wywarcia czekał swej zawziętej niecnoty prze
ciwko wojsku. A mając syna dorosłego, Tymoszem na
zwanego, umyślił go wrzekomo do Wołoch87 prowadzić 
z wojskiem i tam po woli lubo nie po woli, z córką 
hospodara wołoskiego poswatać (którego też córka 
druga Radziwiłłowi, hetmanowi litewskiemu, przedtym 
poślubiona była)88, a zatym myśli! onegoż Tymosza na 
stolicy wołoskiej osadzić. Do tej imprezy, tak upomin
kami jako i korzyścią z świeżego wołoskiego kraju, za
ciąga w kompanią Tatarów.

Dowiedział sięo tym Kalinowski, hetman polny 
koronny, a chcąc go w tejże imprezie uprzedzić, czyli 
też przeszkodzić, bo i sam sobie jako wdowiec tego 
życzył, połowętylk o wojska między Bohem a Dnieprem 
zostającego, pod Batoh nad rzeką Bohem do obozu 
ściąga, a drugą mniejszą, co w Kijowsczyźnie i Polesiu 
stało po nad Dnieprem, Krzysztofowi Tyszkiewiczowi 
zleciwszy. Więc kiedy się tamta część pod Batoh skupi
ła, przybył i aKalinowski z synem89 hetman polny ko
ronny3 i z inszymi pułkownikami i rycerstwem, kwia
tem prawe wybornym młodzi polskiej.

87 Wołochami ówcześni Polacy określali Mołdawię, Wołoszczyznę 
zaś nazywali Multanami.
88 Autor mówi tu o córkach hospodara mołdawskiego Bazyle
go Łupu (Lupula), z których Maria była od 1645 r. zoną Ja
nusza Radziwiłła, Rozanda została w 16 52  r. żoną Tymofieja 
Chmielnickiego.
89 Samuel Jerzy Kalinowski.
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Posłał tedy Chmielnicki do hetmana posła swego, nie 
wiem zaprawdę)akim duchem perswadując i prosząc, 
aby sięz tamtego miejsca umknąć chciał, ponieważ jako 
człowiek rycerski próżnować nie chce, ale tamtędy 
właśnie jako najsposobniejszym traktem do Wołoch, 
państwa tureckiego, na swojęimp rezęwespół z ordą iść 
umyślił. Otóż żeby sięw przechodzeniu jaka nie wsczę- 
ła zaczepka zobopólnie, raczej by na insze miejsce, aby 
pomknąć obozu przestrzega i radzi. [Nie] kontentował 
sięhetman poselstwem i owszem, aby siędo sąsiedz
kiego i przyjaznego Koronie państwa iść [nie ważył] 
zakazuje. N a co Chmielnicki mniej dbając, a o zbliże
niu ordy wiadomość mając, prętko Kozaków do kupy 
zebrał i złączywszy sięz ordą, prosto na Batoh, nie 
dbając, ruszył się. Już był hetman i drugiej połowy do 
obozu wojsku przyspieszać kazał i dlatego miejsce obo
zu więcej niż było trzeba rozprzestrzenił. Ale już to po 
czasie, bo tam bteb wojsko od Dniepru, dla następują
cych sił kozackich i tatarskich, do obozu przebrać się 
nie mogło.

Tam tedy Chmielnicki z wojskiem na sto tysięcy, 
Kozaków i ordy, nagle pod Batoh przyszedszy, a słabość 
sił polskich postrzegszy, szczęścia próbuje, a najpierw 
[na] w polu pod obozem cuszykow'anec wojsko, ledwie 
w sześciu tysięcy [będące], przez ordyńców napada 
i z pola do obozu spędza, przestronnego bardzo i nie- 
obwarowanego. Tam jako w matni prawie (sczęśliwy, 
kto przez Boh rzekę, tudzież pod obozem płynącą, na 
drugą stronęprz epłynął) wszystkich zagarnywa, jed
nych szablą znosząc, a drugich w niewolęzabi erając, 
rzadki kto z tamtej toni wybrnął. Hetman sam Kali
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nowski i z synem pospołu, oboźnym koronnym, poległ. 
Przyjemskiego także, pisarza polnego koronnego i ar- 
tyleryjej magistra, Marka Sobieskiego, starostękras - 
nostawskiego, wielkiej ekspektatywy kawalera, teraź
niejszego monarchy polskiego Jana III brata rodzo
nego i tak wielu inszych kawalerów pobito. Nawet tych, 
których Tatarowie żywcem dla okupu brali, tyran Chmiel
nicki swymi pieniądzmi okupował, a ścinać zaraz albo 
w Bohu topić, kazał. Mało było takich, których mi
łosierdzie tatarskie od jego tyrańskiej złości ukryło. 
W dzień wtorkowy między oktawą Bożego Ciała ta 
niesczęśliwa stała się klęska90, która treść samą prawie 
wojska polskiego funditus niemal zniosła.

Tamtaż druga połowa wojska pod Tyszkiewiczem 
regimentarzem i Kalinowskiego, brata hetmańskiego91, 
zostająca, już sięsk upiwszy i o tak wielkiej porażce 
wojska usłyszawszy, zaraz piechotą zamek białocer- 
kiewski osadzili i municyi co trzeba zostawili, ostatek 
zaś apparamentu wojennego i działek polnych kilka 
z prochami i kulami wziąwszy, dobrym porządkiem ku 
Lubarowi ruszyli się. A lubo kilka razy w drodze od 
ordy i Kozaków wielkie inkursy i napaści miewali, zdro
wo jednak ze wszystkim, podjazdami w nieprzyjacielu 
jakie mogli szkody czyniąc, aż pod Sokal przyszli i tam 
obozem stanęli.

90 T.r. wtorek w czasie oktawy Bożego Ciała był 4 VI, bitwa zaś 
rozegrała się2 VI, a całkowite rozbicie polskiego taboru nastąpiło 
w nocy z 2 na 3 VI.
91 Myli sięautor . Nie żył już wówczas żaden z braci Marcina 
Kalinowskiego. Na czele większych grup wojska koronnego, które 
nie brały udziału w bitwie pod Batohem stali (oprócz Tyszkiewi
cza) Stanisław Lanckoroński i Stanisław Potocki.
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Chmielnicki zaś tęr obotkę sprawiwszy, po staremu 
do Wołoch sięzebrał, a mimo idąc Kamieńca Podolskie
go o zamek tameczny kusił się, ale przy dbałości serca 
Piotra Potockiego, starosty tamecznego, bawiąc się 
przez tydzień, nic nie sprawiwszy pod Suczawęposzedł 
i tam hospodara Lupułęw fortecy oblegszy a ordępo 
wołoskiej ziemi szeroko rozpuściwszy poniewolnie cór- 
kęhosp odarską za żonęsynowi swemu wytargował, 
którego tamże w Suczawie, bo mu hospodar do Jas [s] 
ustąpić musiał, w niemałej kupie Kozaków osadziwszy. 
Sam z ordą w Ukrainępowrócił, która dość ukonten
towana naszym i wołoskim niewolnikiem do Krymu 
poszła, a on do Sobotowa, swojej rezydencyjej, udał się.

Wielki natenczas strach, niemal pilawieckiemu rów
ny, wszys tkęP olskęn apełnił był. Znowu bowiem wszys tkę 
niemal slachtęwyzabijano w Ukrainie, ledwie który 
z partyją Tyszki [ejwiczowską z duszą umknął. Atoli 
Pan Bóg tyrańskie serce Chmielnickiego pohamował, że 
dość na przeszłym krwie chrześcijańskiej przelaniu 
mając, wołoską siętylk o fortuną kontentując i więcej 
nie kusił się, ale spokojnie do czasu osiadł.

Dowiedziawszy sięo tej klęsce batohowskiej król 
Kazimierz z przytomnymi senatorami w Warszawie, zaraz 
na dzień 25  sierpnia tamże [sejm] składa92. Regiment 
wojska pod Sokalem zgromadzonego Stanisławowi Po
tockiemu, wojewodzie podolskiemu, zleca, Tyszkiewi
czowi, pracęi dzielność w wyprowadzeniu wojska z Ukrai

92 W rzeczywistości sejm złożony został juz 1 7  W  na dzień 23 VII, 
na wieść o klęsce, król zażądał tylko jego skrócenia i zajęcia się 
jedynie sprawami obrony.
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ny, województwem generalnym czernihowskim po Ka
linowskim hetmanie zabitym wakującym, nagradza.

Przyśpiał potem czas sejmu, na który sięsenator o- 
wie i posłowie zjechali. Król w pałacu Ujazdowskim 
chory leżał, atoli tamże przy królu na łóżku leżącym 
sejm zaczęto. Najpierw o zaciągnieniu wojska uradzo
no, którego po długich namowach trzydzieści tysię
cy, oraz mu na zapłatępi ęćdziesiąt poborów i kwartę 
z dóbr królewskich altero tanto jaka przedtym była, uchwa
lono93. Grodzickiemu, pułkownikowi cudzoziemskiego 
wojska najpirszemu, staranie [o] artyleryjej zlecone 
i na sto tysięcy z skarbu naznaczone. Wiele tam i in
szych było [uchwał], Rzeczypospolitej pożytecznych, 
ale bez skutku, postanowionych.

Na tymże sejmie prezentowane były listy, przez 
niejakiego Jasińskiego od Radziejowskiego do Chmiel
nickiego dyrygowane, których ten sens był takowy: 
proszący Chmielnickiego, aby jego fortuny czy niefor- 
tuny mając kommizeracyją, albo go instancyją swą do 
króla wsparł, albo też wziął protekcyją, wszelką mu wia- 
ręi usługęobiecując. Stęskniony albowiem on w Wied
niu94, znikąd nie mając otuchy, różnych sposobów 
poratowania chwytał się. Nawet i na ten sejm pokorną 
do Rzeczypospolitej pisząc supplikę, niewinność swoją 
wywodząc, a o instancyją do króla upraszając, ale nic 
nie wyżebrał i owszem infamią sejmową ratione kore-

93 Uchwalono z większości województw 1 8 poborów, postanowio
no zaś zaciągnąć 50  tys. wojska koronnego, z tymże do końca 
I 6 5 2  r. wystawiono niewiele ponad 3 0 tys.
94 Był już wówczas w Szwecji.
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spondencyjej cum koste Chmiclnicio nakryty wiecznie wy
wołanym z państw koronnych został. Nawet i ten Jasiń
ski, sługa jego, dekretem sejmowym na gardło osądzo
ny, ledwie łaską królewską uwolniony został, i że do 
pana swego więcej nie powróci, przysiąc musiał. Nad
zwyczaj ten sejm prętko się odprawił, bo na dwie 
niedziele uchwalony, w półtory skończył się95.

Po którym Potocki, wojewoda podolski, starostwem 
dkrasnostawskimd uraczony po Marku Sobieskim, o któ
rym że żyje, źle go udawano, do obozu pod Sokal 
wjechał i tam regiment wojska przyjąwszy i że sięna 
konfederacyją między wojskiem zanosi postrzegszy, 
aby pokątne rozerwał rady, wojsko na stanowiska po 
Małej Połscze i Rusi rozłożył, które 25 niedziel pod 
Sokalem stojąc, wołyńskiemu, ruskiemu i bełskiemu 
województwom wielkie przez czarowników swoich, szko
dy czynili i większe by jescze poczynili, gdyby go było 
powietrze morowe w obozie szerzące sięi tej konfede- 
racyjej początki, nie rozerwały.

Pomarło w tym roku niemało różnych ludzi, między 
znacznejszymi kładę Macieja Łubieńskiego, arcybisku
pa gnieźnieńskiego, męża wielce dobrego i pobożnego. 
Ale i najznaczniejszemu śmierć nie przepuściła Inno
centemu papieżowi X, który dwie lecie tylko czy trzy 
na papiestwie żywszy, a Jubileusz generalny odprawiw
szy, Aleksandrowi VII katedry rzymskiej ustąpił96. 
Wiele i inszych kondycyi ludzi, tak powietrzem jako

95 Sejm trwał w rzeczywistości trzy i pół tygodnia, chociaż na 
początku postanowiono, że będzie on dwuniedzielny.
96 Innocenty X  papieżem był ponad 10  lat, zmarł 7  I 16 5  5 r.
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i wojnami taż śmiertelność zabrała, a osobliwie slachty 
ukraińskiej. Tych swoi właśni poddani po klęsce ba- 
tohowskiej okrutnie zabijali, odzierali, rzadko który 
tam wszystko porzuciwszy, umknął sięna Wołyń, albo 
gdzie mógł.

Król Kazimierz, po sejmie zdrowia poratowawszy, 
do Litwy sięudał i tam w Grodnie łowami sięaż do 
zimy bawił. Urzędy koronne na sejmie porozdawa- 
ne: arcybiskupstwo gnieźnieńskie Andrzejowi Lesczyń- 
skiemu oddano, pieczęć koronna wielka Korycińskie- 
mu, a mniejsza Trzebickiemu, biskupowi przemyskie
mu, oddane, ludziom nie tak wyniosłością domów, 
jako cnotą i nauką znacznym konferowane97. Po zmar
łym zaś Szołdrskim biskupie poznańskim, biskupstwo 
eksiążęciu Kazimierzowi na Klewaniu Czartoryskiemu, 
kanonikowi tylko krakowskiemu, człowiekowi i zacno
ścią domu i cnotami wielce wsławionemu w dom przy
niesione98.

Nic więcej w tym roku tak dalece nie było znacznego, 
prócz tego, że klęską batohoską wielce przestraszeni 
obywatele polscy, nad wszelkie mniemanie w jakimkol
wiek pokoju do skończenia roku tego zostawali. Lubo 
w wielkim i już przez kilka lat praktykowanym, przez 
wielkie i ciężkie pobory i coraz to większe egzakcy- 
je żołnierskie, utrapieniu, które sięzaś i w dalszych * 9

91 Koryciński kanclerzem, a Trzebicki, który biskupem przemy
skim został dopiero w 16 54  r., podkanclerzym zostali na sejmie 
165 3 r.
9S Andrzej Szoldrski zmarł I IV  16 5 0  r. i jeszcze w tymże roku 
Kazimierz Florian Czartoryski mianowany został biskupem po
znańskim.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 165 3 ЮЗ

leciech im bardziej tym lepiej wzmagało, a to snadź [z] 
samej dyrekcyi Boskiej, o Którego sięł askęn ie staraliśmy 

Teraz na chwałęjego niech następuje

aa Powinno być: „Kalinowski hetman polny koronny z synem".
bb W rkps. „za”.
cc W rkps. „uszykowawszy”.
^  W rkps. „krakowskim” . 
e Dalej powtórzono „zaś” .

Rok 165 3

Aby nie próżnował żołnierz na przeszłym sejmie uchwa
lony i chlebem zimowym dobrze opatrzony[m] posi
lony, zlecono było od Potockiego, już hetmana polne
go, Stefanowi Czarnieckiemu żołnierzowi staremu, na 
sczęście snadź Korony Polskiej z pogromu batohow- 
skiego przez jednego Tatara przed tyraństwem Chmiel
nickiego ukrytemu, a potem na wolęwypusczonemu, 
natenczas tylko roty usarskiej porucznikowi, teraz zaś 
po zabitym na Batohu Kalinowskim młodym, oboźne- 
mu koronnemu, aby wojsko zaraz na początku roku 
z wiosny, jako najprędzej skupiwszy, sczęścia w Ukrai
nie spróbował. Miejsce pod Kowlem naznaczono, że 
tam był [kraj] żyźniejszy trochęi od powietrza moro
wego wolniejszy".

Jakoż nie omieszkał ten dzielny mąż i prawie do 
wojny urodzony kawaler, powinności swojej, prętko sam 
tam najpirwej z chorągwią przybywszy i za sobą dru- 99

99 Koncentracja grupy Czarnieckiego nastąpiła pod Pawołoczą.
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gich swoją ochotą powabiwszy, nie bawiąc długo (bo to 
jego wrodzona była cnota, prętkość przy rozumie), 
z wojskiem konnym i dragonią swoją, w marcu na sa
mej rezolucyjej z prędkością w Ukrainę wpada, a naj- 
pie[rwe]j aBorsczagówkia miasta swawolnego, przed 
sobą zawartego, szturmem dobywa i wycina. Stamtąd 
pod Pohrebiscza przyszedszy i takimże sposobem, jako 
i pierwej z buntownikami postąpiwszy. Lubo postrzał 
szkodliwy poniósł był100, przecię pod Monastyrcze101 
podstępuje, miasteczka wkoło oblanego wodami, w któ
rym natenczas zostawał Bohon, pułkownik bracławski, 
w kilka tysięcy samopalnika dobrego. Tego gdy sztur
mem dobyć usiłuje, o blisko następujących posiłkach 
kozackich w niemałej kupie zebranych dowiaduje się, 
a tak bez armaty i piechot będąc, a nieco też ochotne 
towarzystwo mając do szturmu, miasteczko z gruntu 
spaliwszy, od zamku ustąpić musiał. Więc że niepogody 
bwiosenneb i rezolucyja a zatym rozlanie rzek następo
wało, rad nie rad na Wołyń i Podole wojsko pomknął 
i tam na granicy cpodc Słuczą i dziedzicznym dobrom 
(złym zwyczajem) nie folgując, wojsko na konsysten- 
cyje rozłożył.

W tym terminie czasu car moskiewski Aleksy posła 
swego do króla wyprawuje, uprzątnąwszy sobie okazyją 
ujęcia przez pewne osoby sobie należytych tytułów, ale 
w rzeczy samej insza była poselstwa moskiewskiego 
impreza. Chmielnicki albowiem za wypłaceniem poda-

100 Według Kerstena Czarniecki ranny został pod Monasterzyska- 
mi, zob., A. Kersten, Stefan Czarniecki, i 499— г 66y. Warszawa 1 9 6  3 , 
s. I85.
101 Monasterzyska.
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ranków Tatarom od Polaków naznaczonych, juz w nie- 
przyjaźni ich zwątpiwszy, jakby trochęk u Polakom 
nakierowanych, wyprawił był posłów swoich do cara 
tureckiego ekskuzując się, że nie tak [z] swej woli jako 
z woli króla swego, tudzież i chana krymskiego pobra- 
tyma jego, wpadł był przeszłego roku do państwa jego 
wołoskiego i upraszając o to, aby ponieważ tego król 
polski mewdzięczen, aby go ddanej mowied z wojskiem 
Zaporowskim pod swoją przyjął protekcyją i kornę, na 
wszelkie przeciwko Polaków okazyje, swojęobiecując 
ochotę. Aleć natenczas u Porty Otomańskiej z lekkością 
odepchniona ta jego submissyja i nic tam nie skórał. 
Wiedzieli o tym Turcy, że jako Panu swemu poddań
stwo złamał, tak by i im wiary nie dotrzymał, boć 
panowie potentaci lubo zdrajców panów swoich zrazu 
kochają, ale zdradziecztwa ich nie kochają. A tak, zajad
ły Polski nieprzyjaciel, nic nie skórawszy u Turczyna, 
do cara sięmoskiewskiego, natenczas Aleksyja Micha
łowicza, z tąż swoją submissyją i poddaństwem udaje. 
Chętnie to od niego przyjęła Moskwa i już okazyi 
rozerwania pakt poprzysiężonych szukając, ten sposób 
jakoby ujęcia tytułów carowi, wymyślili.

Dla zabieżenia tedy etegoe przedsięwzięcia moskiew
skiego sejm w Brzyściu około Wielkiejnocy naznaczo
no, na który gdy tylko poseł moskiewski, którego się 
spodziewano nie przyśpiał, tylko pobory na zapłatę 
wojsku znowu obmyślono102. Ale te, lubo po sejmie 
z wielką ciężkością ludzką wybierane były, nie wojsku, 
raczej podskarbiemu koronnemu natenczas Bogusła
wowi Lesczyńskiemu Iruktylikowały. Bo on Ormia

102 Sejm ten obradował 24 III—17  IV  Wielkanoc t.r. —  I 3 IV
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nom i kupcom bławatami, suknami, butami i winem, na 
ostatek i miodem i inszymi fantami żołnierzom płacić 
kazał, a sam piniądze do siebie odbierał, a potem rekog- 
nicyje żołnierskie in duplo na każdą rzecz dane, ledwie 
inszymi albo symplą, albo płacił, albo nie płacił. Ta
ka była wtenczas skarb koronny opanowała chciwość 
i przewrotność.

Naznaczona była wprawdzie z sejmu brzyskiego ko- 
misyja w Lwowie, na uznanie tych krzywd żołnierskich 
i wojskowych, i wojsku sięp od Gliniany do obozu kupić 
sięk azano, ale daremnie, bo całe lato w obozie wojsko 
mitrężąc, swego podskarbi dokazał, że miasto piniędzy 
1 tam fanty, wyżej tylko mianowane, w zasługach żoł
nierze brać musieli. Był i sam król na tej komisyjej we 
Lwowie i tam posła moskiewskiego na imięW asyla 
Buturlina, diaka, alias kanclerza moskiewskiego103, gro
madnie i w wielkim dostatku przysłanego, legacyi słuchał.

Miała w sobie ta legacyja naprzód, aby niektórych 
panów senatorów tak litewskich jako i polskich, między 
inszymi 1 książęcia Wiśniowieckiego, wojewodę ruskie
go, o ujęcie pewnych tytułów Wieliczeństwa Carskiego, 
przez listy ich do stolice104 105 pisane, sądzono, a to z go
towym ucięcia szyje dekretem; druga, Cby granice z ca
rem moskiewskim przed wojną Księstwa Litewskie
go ponowione były1405; trzecia a najprzedniejsza, aby 
Chmielnickiego jako sobie dobrowolnie poddanego,

103 Posłem był Michaił Andrejewicz Obolenskij.
104 To jest Moskwy, tak ówcześni określali stołeczne miasto pań
stwa moskiewskiego.
105 Mowa tu o wojnie rozpoczętej w г. I 609, a zakończonej poko
jem polanowskim 1 6 3 4 r.
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a z władze polskiej przez miecz wybitego, zaniechano 
i już odtąd na niego 1 na Kozaków nie następowano. 
Dość pyszna 1 zuchwała legacyja [sjkromny jednak 
i czasowi służący odebrała respons.

Ujęcie tytułów carskich, jeśliby przez kogo było 
prywatnego, gaby błędowi cesarza, a nie lekkomyślności 
jakiego senatora imputowano byłog, ponieważ i teraz 
czytanym od posła, cara swego tytułom, Rzeczpospo
lita bynajmniej mekontradykuje, ani ich ujmuje. Więc 
1 ci, co siętak owego przez nich pisać miało, pomarli, 
z umarłych tedy egzekucyja niepodobna. O granicach, 
z dawna paktami postanowionych z narodami, wątpli
wości me potrzeba. Co strony Chmielnickiego, przy 
tym, jako zdrajcy Rzeczypospolitej 1 buntowniku, aby 
car moskiewski nie stawał i onego jako cudzego podda
nego, aby zaniechał, perswadowano, przeciwko któ
remu, że król me mieszkając z wojskami swymi rusza 
się, dla uspokojenia swej woli, deklarowano.

na to z nagła, po moskiewsku poseł, mówiąc: 
że krzywda jego, krzywdą carską być musi, żartami 
jednak hardość mowej wetowano. Potym, w kilka dni 
w poszanowaniu gościnnym mając go, na ostatek ze 
Lwowa ustąpić mu kazano. Lubo z markotaniem uczy
nił to. Po staremu honorifice ze Lwowa wyprowadzony 
i prowiantem aż do granic opatrzony.

Król sięalbowiem z wojskiem, które pod Gliniany 
stało całe lato i dla sczupłości prowiantów, osobliwie 
piechota, rajtaria i dragonia, chorobami i powietrzem 
niemało wielce zrujnowało siębyło, prętko w Ukrainę 
iść zamyślał. A wyprawiwszy posłów do Jerzego Rako
czego, książęcia siedmiogrodzkiego, upraszał, aby we
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dług dawnych pakt, które wołoską ziemięposi łkować, 
zobopólnie Węgrom i Polakom ratować opisują, aby 
książętym paktom dosyć uczynił, me tylko uprasza, 
ale swoim i Rzeczypospolitej imieniem perswaduje106. 
Wzwłascza aby Suczawę, Tymosza syna Chmielnickie
go legowisko, oswobodzić, do czego i sam król swojego 
nie odmawia wojska.

Sam zaś w tychże dniach z wojskiem, którego sum- 
manm hrachować sięmogło h na 30000 , trzema partyja- 
mi, wprzód ku Haliczowi, potem ku Kamieńcowi, [w] 
jesieni, na końcu miesiąca września rusza, gdzie pod 
Kamieńcem wytchnąwszy trochę, a pewny orszak ludzi, 
z pułkownikiem Konradzkim pod Suczawęwysławszy , 
wprzód ku Barowi, a potym w Ukramępuścić sięzamy- 
ślał107 108. Jednakże w drodze już, na Zieleńcu, wziąwszy 
wiadomość, że Chmielnicki stary z Tatarami, jescze 
jego koligacyi z Moskwą nie wiedzącymi, zapuściwszy 
siękrólowi w czoło zachodzi. O potędze nieprzyjaciel
skiej wiadomość wziąwszy, aż spod Husiatyna w zad 
z wojskami powraca, a minąwszy Kamieniec, nad Dnie
strem, pod miasteczkiem 'Zwanied nazwanym, obozem 
stanąwszy, tak dla lepszej korespondencyjej z Konra
dzkim pod Suczawą zostającym, jako i dla wcześniej
szego [połączenia] z wojskiem siedmiogrodzkim, któ
rego pięć tysięcy z Kimin Januszem i Mikiejs? Miche
lem1 , wodzami od Rakoczego posłanymi, pod Sucza-

106 W rzeczywistości inicjatywa porozumienia wyszła od Rakocze
go, a zawarte zostało w końcu maja t.r.
107 Wymarsz spod Glinian nastąpił w końcu sierpnia, pod Kamień
cem wojska stanęło 1 6 IX, wtedy wysłane zostały posiłki Konradz- 
kiemu od miesiąca przebywającemu juz w Mołdawii.
108 Janos Kemeny i Mihaly Mikes.
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wą już było stanęło i pospołu z Konradzkim Tymosza 
w zamku suczawskim dobywało.

Naskutek tedy rzeczy tych król Kazimierz oko ma
jąc, pod Zwańcem niemały czas obozem stał, a tymcza
sem Chmielnicki stary z ordą i Koz[ak]ami pod Hu- 
siatynem obóz zatoczył i tam częścią króla, że kia1 niego 
nastąpić miał, wyglądał, częścią, że także suczawskiego 
oblężenia skutku oczekiwał, bo tam w sukursie iść, 
a wrota w Ukrainęotworzyć nie zdało mu się. Tataro- 
wie przecięnie próżnowali, ale zagony rozpuściwszy 
Podole wszerz i wzdłuż plądrowali, którym na odpór 
posłane spod Zwańca pewne co lekszejsze chorągwie 
i pułki. Raz ich po przeprawach bili i znosili, drugi raz 
szkodęod nich ponosiły. Mianowicie Kłodziński, puł
kownik a[r]kebuzerski, niespodziewanie na ordępod 
Borsczowem napadszy, wielką klęskę w ludziach swoich 
poniósł.

Przyszła tymczasem wiadomość, że Tymosza z dzia
ła w obronie suczawskiego zamku ubito, po którego 
śmierci łatwie ludzi ostatek przez akord i Konradz- 
ki z Węgrami namówił, aby się poddali, tymi kondy- 
cyjami, żeby trupa Chmielnickiego Tymosza z sobą 
wziąwszy, wolnie ze wszystkim rynsztunkiem z zamku 
ustąpili i w Ukrainęposzl i, pozwalając im w zakład 
bezpieczeństwa Mogilnickiego rotmistrza, żeby ich aż 
w Ukrainęk onwojował. Aleć gdy on ich konwojuje, oni 
dalej w Ukrainęwszedszy Mogilnickiego tyrańsko ubi
li, a sami z trupem Tymoszkowym, aż pod Umań109 
poszli. Skarby przecięhosp odarskie, które były w Su- 
czawie, Konradzki z sobą zabrał, i tak między swoje

109 Humań.
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jako i między węgierskie wojska rozdał, a sam z temiż 
Węgrami pod Zwaniec, do króla pospieszył, nieco for
tunnie, bo na samym we[j]ściu do obozu most sięna 
Dniestrze zbudowany pod niemi załamał i tak w Wę
grach jako i Polakach niemałą uczynił szkodę.

Już siębył i Chmielnicki spod Husiatyna, mscząc się 
śmierci synowskiej, bliżej ku obozowi z ordą przysunął 
w miesiącu grudniu, tak dalece, że niemal w krąg był 
wojsko z Kozakami i ordą opasał. Jedna tylko, przez 
most na Dniestrze zbudowany, przeprawa ku Chocimo- 
wi i Wołochom dla zaciągmenia żywności podporą była. 
Zaczym znędzmone dla sczupłości prowiantu koniom 
wojsko jezne, piesze zaś cale chorobami i zimnem ucie
miężone i zmorzone (bo go niemal na 10  tysięcy po- 
umierałych z głodu i zimna liczono) odporu dać nie
przyjacielowi me mogło, ani sięteż królowi z tak 
zmniejszonym wojskiem, bo i w Węgrach dla chorób 
wielka była dyminucyja, pola nieprzyjacielowi dać nie 
chciało. Tak tylko wojska ledwie nie na siebie patrząc, 
zobopólnie nic nie robieły, lubo trochęprzedtym jako 
sięwojsk a węgierskie z polskimi skupieły były, w pew
nej liczbie zobopólnie ku Chmielnickiemu poszedszy 
eksperyment uczyniły były i to nieco sczęśliwy, tysiąc albo 
ze dwa Kozaków pod Kamieńcem bez swojej szkody jednak 
położyli. Ale kto tam liczył. Ponieważ i oni sami potym do 
wojska przed Kozakami ustępować musieli.

Zatem też, ustał ferwor wojenny we wszystkich, jeno 
już wszyscy o tym radzili, jakoby z onego miejsca bez
piecznie i cało wyniść. Aż prawie z natchnienia Bożego, 
sam chan, natenczas Mechmet Gierej110, [ten] co i pod

110 Powinno być Islam Gierej (Gerej).
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Zborowem z królem traktował, przez prostego chłopa 
list swój przesyła, aby abo sięz mm bił, abo dawną 
renowował przyjaźń. Przyjęto wdzięcznie listy, bo już 
zgoła głody, zimno, mrozy ciężkie i śniegi wszystkim 
dokuczyły były, bo wszystko w oblężeniu niemal zosta
jąc, znikąd tylko jedno z Wołach i to za mil I 5 prowian
tu zaściągnąć nie mogło. Jakoby tedy bez wiadomości 
królewskiej posyła Czarniecki trębacza swego, dowia
dując sięo gruntownej jego przyjaźni chańskiej ku 
królowi. Miał on albowiem jescze w niewoli siedząc, 
wielką u chana kontidencyją więc w nadzieje tej konfi- 
dencyjej posłał tego trębacza, który wdzięcznie od 
chana przyjęty i znowu przez tego trębacza o przychyl
ności chańskiej ku Polakom utwierdzony i o komisa- 
rzów żądając, aby zjechali upewniony, listy pokazuje 
królowi te.

Król tedy z senatorami przy sobie będącymi uczy
niwszy radę, zaraz Stanisława Lanckorońskiego, woje- 
wodęruskiego, Jerzego Lubomirskiego, marszałka ko
ronnego, a Witowskiego, kasztelana sendomirskiego, 
Korycińskiego, kanclerza koronnego, z Czarnieckim111 
i wielą inszych wojskowych znacznych do chana wypra
wił, od którego pod Kamieńcem wdzięcznie przyjęci, 
poselstwo od króla sprawili, naprzód o komunkcyi Ko
zaków z Moskwą certyfikowali, i żeby widząc ich ta
kie krzywoprzysięstwo, towarzystwo z mmi zmierzili 
i przeciwko obom, aby ligęz Polakami trzymali, upra
szali. Upominki zwyczajne ordzie czterdzieści tysięcy 
talarów bitych co rok obiecując na kożuchy. Więc i in

111 Czarniecki nie był komisarzem, ani też nie odegrał podczas 
rokowań znaczniejszej roli.
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szych bejów, murdzów tatarskich zaraz pro tunc różnymi 
podarunkami gratifikowali. Dali sięna to snadnie na
mówić Tatarowie, na wszystko ochotnie pozwoliwszy 
i ligęna potem przeciwko Moskwie i Kozakom z Po
lakami poprzysiągłszy. W zastaw syna hetmańskiego, 
Lanckorońskiego i Oleśnickiego, podkomorzyca sen- 
domirskiego, wzięli112, swoich także znacznych na za
mian dali. To jednak sobie warowali, aby pro tunc Kozacy 
wolnie do domów swoich (wielka w grubiaństwie cno
ta) iść mogli.

Tętedy sczęśliwie skończywszy materyją, zaraz Ta
tarowie w Ukrainęiś ć każą Kozakom i już im niejaką 
swoją wypowiedają przyjaźń, sami przecie nie wytrwali, 
ale zwyczajem dawnym, aby darmo do domu nie powra
cali, zagony ludne na Wołyń i Polesie w czambuł roz
puścili, i aż o sam prawie Bug rzekęopar szy się wielkie 
mnóstwo ludzi różnej kondycyjej w niewolęzabra li. 
Lubo im Potocki hetman (bo król mniej dbał o to 
powiadano, i owszem, co prędzej do Warszawy pośpie
szył z obozu po traktatach) wyprawił w tył Jana Sapie
hę, pisarza koronnego, z dwiema bracią Krzysztofem 
i Tomaszem, z pułkami trzema, dla dania odporu i od
bicia pobranych więźniów. Ale i ten z bracią pospołu 
i z ludźmi pod swoim regimentem będącym [i], pod 
Tajkurami na Wołyniu od Tatarów zagarmony, pogro
miony i sam w mewolęwzię ty został. Rzadko [kto] 
z tych co tam byli, obronną ręką w chrosty albo na błota 
uskrobał.

112 Byli to Hieronim Lanckoroński, wojewodzie ruski (ojciec jego 
nie byl jeszcze wówczas hetmanem), i Stanisław Oleśnicki.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 165 3 ИЗ

Wojsko zaś spod Zwańca na Wołyniu, Podolu i Rusi, 
po Małej Polscze na konsystencyjach rozłożono. Lecz 
Węgrowie tamże spod Zwańca, będący z swymi wodza
mi ledwie nie w oczywistej nieprzyjaźni, jescze przed 
umówieniem pakt z Tatarami, do Węgier odeszli przez 
Pokucie, tego nawet żałując, [że] pod Suczawą byli. 
Spodziewali sięsnadź od króla jakiegoś ukontentowa
nia, którego gdy na prętce nie było skąd obmyślić, ani 
też zgoła było za co ich kontentować, bo daremnie pod 
Zwańcem o milęleżeli i Polaków pod czas odzierali, za 
czym mało kontenci, ledwie pożegnawszy króla, odeszli.

Marna i lekkomyślna, każdy przyznać musi, a co 
największa niewcześnia ta była żwaniecka ekspedycyja, 
bo żadnego pożytku prócz ligi tatarskiej, a dobycia 
Suczawy, Rzeczypospolitej nie przyniosła i owszem 
wielką rumęwojsk a, zwłascza piechoty, której pod 
Gliniany i pode Zwańcem na dwadzieścia tysięcy lekko, 
głodem i chorobami zginęło, uczyniła. Taż się penuria 
głodu i w jeznym wojsku, albo konnym szerzyła, w któ
rym gdy zaciągnione od województw chorągwie, po stu 
dwudziestu złotych na koń na ćwierć bierące, po skoń
czeniu ćwierci, jakoś w samym zapale tatarskiej inkur- 
syi, chcieli sięr ozjeżdżać i gwałtem chorągwie zwijać 
poczęli, od ciurów wojska kwarcianego za pozwoleniem 
królewskim infestowani i ze wszystkiego tak z wozów, 
koni jako i żywności, jeżeli jej co mieli, nawet z ryn
sztunku i sukien odarci zostali, niemało i zdrowiem tej 
lekkomślności przypłacili.

Takimi tedy hałasami wojskowymi i praktykowanem 
już nie po jednokroć wydzierstwy tak żołnierskimi jako 
i poborskimi ten rok toczył się, który prawie o Bożym
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Narodzeniu pod Zwańcem skończony113, nie mniejsze 
w Księstwie Litewskim zaczynał mieszaniny i tumułty, 
o których niżej.

Teraz mech sięjuż poczyna z łaski Bożej

aa W rkps. „Porsczówki”.
kk W rkps. „jesienne”.
cc W rkps. powtórzony dwa razy.
^  Zwrot niejasny. 
ee W rkps. „temu” .

Powinno być: „aby granice Księstwa Litewskiego z carem mo
skiewskim sprzed wojny ponowione były".
SS Fragment niejasny, może powinno być: „aby błędowi, a nie lek
komyślności jakiego senatora wobec cesarza imputowano było”? 
^  Zwrot powtórzony dwa razy.
11 W rkps. „za”.
JJ W rpks. „Dźwaniec”, dalej jednak już zawsze Zwaniec.

Rok 1654

Powróciwszy Chmielnicki naschyłku roku przeszłego 
spod Kamieńca w Ukrainęi Tymosza syna swego w Su- 
czawie zabitego, nad siętyrana większego, pogrzebszy 
w Sobotowie, a już w opiece i przyjaźni tatarskiej 
zwątpiwszy, wszystkimi siłami do cara moskiewskie
go udaje się, w poddaństwo siebie samego i wszystkę 
Ukrainępoddając, a o posiłki usilnie przeciwko La
chom upraszając. W  czym gdy powtórnie publicznych 
do stolice wyprawuje posłów, prętką, a sobie pożądaną 
otrzymuje od cara deklaracyją. Ten albowiem z prze-

113 Układ z Tatarami kończący oblężenie zawarto 1 7 XII.
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szłorocznej do Polski wyrozumiawszy legacyi, że nic 
rzetelnego na jego punkta nie odpowiedzieli i owszem 
z wojskiem w Ukramępos zli przeciwko Kozakom, za
raz tegoż Buturlina posła z Chowańskim naprzód pod 
Smoleńsk z wielką potęgą strzelców wyprawuje.

Byl natenczas rządcą fortece smoleńskiej wojewoda 
tameczny Obuchowicz, pospołu z Korfem Inflanczy- 
kiem na prezydium będącej [załogi] generałem, było 
i slachty siła już dla trwóg moskiewskich tamże zgro
madzonej. Jak skoro Moskwa przystąpiła, oraz czy dwa 
szturmy, czyli tylko okrzyk uczyniła, zaraz pomieniony 
wojewoda w traktaty z nimi wchodzi, a miasto potężne, 
wielce obronne (którego przedtym ojcowie nasi przez 
siedem lat [u] Moskwy dobywali i dobywszy sami się 
tejże Moskwie szturmującej przez drugie siedem lat 
bronili)114, piątego czyli szóstego dnia, wolne sobie 
wy[j]ście wymówili z ludźmi i slachtą, źle i nie po 
kawalersku w moc i dyspozycyją Moskwie oddali, a sa
mi w gromadzie kilkunastu tysięcy ludzi z niepocieszo
ną nowiną ku Wilnu ustąpili. Buturlin zaś do cara 
wyprawuje, car ucieszony bez odwłoki tegoż Buturlina 
z Wasilem Szeremetem i z Iwanem z Sczerbą w kilka
dziesiąt tysięcy w Ukrainę wyprawił, którzy w lot na 
Zadmeprzu, Czermhów S[ie]wierz, Niżyn, Kozielec, 
Ostrę, Przyłukę, Lubnie i Pereslaw, mc się nie broniące, 
odebrali, i z inszymi przyległymi fortecami, które za

114 Kopista prawdopodobnie błędnie odczytał cytrę „ 2 ” jako „ 7 ”. 
Autor miał tu na myśli dwuletnie oblężenie Smoleńska w latach 
1 609—1 6 1 1  przez wojska Zygmunta III, i jego obronęprzez 
Polaków i Litwinów w czasie tzw. wojny smoleńskiej 16 3 2 —1 634-
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raz ludźmi swymi osadzili115. Potym przez Dniepr 
przeprawiwszy do Kijowa wolnie wszedszy 1 Miasto 
Dolne116 spustoszone zastawszy, insze miasto na górze 
od świętej Zofjej cerkwie, aż do świętego Michała 
Złotowerch założyli, i rzuciwszy wnet potężne wały na 
milęalbo lepiej po nad Dnieprem, sami także budować 
się i osadzać poczęli117.

O czym jako dano znać królowi i hetmanom, zaraz 
oni na początku wiosny z wojskiem w Ukrainę ruszają 
się, a pod Międzybożem skupiwszy wojsko, w same 
rozcieczy w Ukrainępod Dniest[r] idą. Ogniem i mie
czem pustosząc, pod Umań postępują, gdzie bez arma
ty 1 piechoty nic nie sprawiwszy (bo forteca potęż
na Kozakami i Moskwą dużą była osadzona), aJakubcaa, 
miasteczko z kilkunastu tysięcy chłopstwa wnet dosta
ją, a prętko potem, w dzień sam Wielkanocny1 18 My- 
szarowki, także potężnie Kozakami i Moskwą osadzo
nej, szturmem dobywają i w pień wszystko wycinają. 
Blisko sta miasteczek, tenże rankor szabli polskiej, 
swawoleństwa, zniósł. Atoli przecięKozaków 1 Moskwy

115 Błędnie zostały przedstawione wydarzenia, z pierwszego etapu 
wojny moskiewsko—polskiej. Wasyl Buturlin w styczniu brał udział 
w Radzie Perejasławskiej, gdzie nastąpiło poddanie Ukrainy wła
dzy carskiej. Wspomniane tu miasta zadnieprzańskie Rosjanie 
osadzili swymi załogami w marcu i kwietniu. Ofensywęna Biało
ruś podjęli w maju. Smoleńsk od 5 VII oblegała najliczniejsza z ar
mii, będąca pod nominalnym dowództwem samego cara. Obrońcy 
poddali się29 IX i 3 X opuścili twierdzę.
16 Tzw. Padół albo Podole.

117 Nie tyle zniszczenie Padołu, co położenie skłoniło Rosjan do 
budowy fortecy na terenie Starego czyli Górnego Miasta.
118 5 IV
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po horodach będącej wywabić się nie mogło. A potem 
też w paszęk ońską ogłodzone wojsko, ani według umo
wy Tatarów w posiłku widzące, nazad ku Międzybożu 
ustąpić musiało 1 tam trochęwytchnąwszy , znowu na 
konsystencyją na Wołyń i Ruś powróciło119.

Odprawował siętego roku sejm [w] Warszawie 
w miesiącu sierpniu120, na którym gdy o ujęciu Moska
la radzą, aż nowe [z] zamorskiej północy rodzą się 
okazyje. Nastąpił był przeszłego roku na królestwo 
szwedzkie Karol Gustaw, falcgraf ryński alias wojewoda, 
po królowej szwedzkiej (która ewangeliczką bywszy i tę 
rełigiją sobie zmierziwszy, wolnie katoliczką została 
1 królestwa dziedzicznego temu to Karolowi ustąpiła, 
a sama do Rzymu pojechawszy, tam sobie rezydencyją 
uczynieła 1 w wierze katolickiej umarła), obrany zgod
nie od Szwedów, sam młody i odważny121. Ten mając 
sobie za urazę, że król polski Kazimierz jako dziedzic 
królestwa szwedzkiego królem sięszwedzkim tytuło
wał, wyprawił posła swego do niego, aby tego tytułu 
zaniechał, którego przedtym za dyrekcyi białejgłowej, 
a do tego siostry swej Krystyny, zażywał, dając racyją, 
że jako jedno niebo dwojga słońca, tak jedno królestwo

119 Opisana wyprawa wyruszyła na Bracławszczyznęna wieść o Ra
dzie Perejasławskiej. Nie było jeszcze wówczas Rosjan w oblega
nych przez wojska koronne fortecach i gródkach. Błędna tez jest 
informacja, ze dowodzili tą wyprawą hetmani, wówczas w Koronie 
był tylko jeden, hetman polny
120 T.r. obradowały dwa sejmy, zwyczajny, 1 1  11—28 III, został 
zerwany; sejm nadzwyczajny, 9 V I—20 VII, zakończył sięprzyję - 
ciem uchwał.
121 Palatyn Zweibrücken (Dwóch Mostów) został w czerwcu 1 6 5 4 1. 
królem Szwecji jako Karol X  Gustaw.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



1 1 8 Rok 1654

dwóch królów cierpieć nie może. Druga, aby król polski 
pewnej części Inflant, niegdy od Szwecyjej oderwanej, 
ustąpił. Pozorne to bardziej, niż słuszne do dyssensyi 
były kondycje. Atoli czasowi służąc, takową poseł ode
brał replikęszwedzki, że tytuł królestwa szwedzkie
go, jako dziedziczny, a dotąd z konsensem senatorów 
szwedzkich zażywany, aż chyba z osobą królewską ustać 
musi. Strony rozerwania granic inflantskich, komisa- 
rzów: z senatu, Gorajskiego, kasztelena chełmskiego 
1 Reja podstolego krakowskiego [z Izby] przy komisa
rzach szwedzkich naznaczono, którzy zjechawszy się 
z subdelegatami szwedzkimi, już strapionej Polscze 
niechętnymi, we Gdańsku, długo koło tego traktując, 
nic nie sprawiwszy, rozjechali się122.

Wyprawiono tedy z tego sejmu posła Hlebowicza, 
starostężmudzkiego i do Moskwy, zgwałcenia 
dopominając się, ale i tam przez zawziętość moskiew
ską głucho tego posła, lubo człowieka pewnie dzielnego 
1 poważnego, słuchano 1 owszem ni tak ni siak posła 
odprawiwszy, z Białej Rusi i od Smoleńska aż po Bory
sów wojsko moskiewskie pomkniono i po bBerezynęb 
rzekęgramc e moskiewskie pretendowano123.

Ruszył siębył książęR adziwiłł z wojskiem przeciw
ko Moskwie 1 klęskę niemałą w nich, po kilku razy 
uczynił, ale nierówne mając Moskiewskiemu siły (bo 
z Moskwą, której było na 30000 , Zołotarenko Kozak

122 Informacja błędna. Wiatach I 65  I —I 65 3 rokowania toczyły się 
w Lubece, gdzie reprezentował Polskęwsp omniany Goraj ski, który 
był też przewidziany na posła do Szwecji w 1 655 r., ale zmarł.
123 Jerzy Karol Hlebowicz, który często był komisarzem w roko
waniach z Moskwą, tego roku nie posłował.
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i drugi Półtorakożucha, zbuntowawszy na Białej Rusi 
na 100000 chłopstwa, złączył siębył), walnej potrzeby 
dać im nie odważył się, ale ich podjazdami tylko ury
wając podczas w głąb Litwy ustępować musiał.

To w Litwie gdy siędzieje, w Polscze i w Ukrainie 
mars wojenny nie próżnuje. Chmielnicki albowiem już 
z Szeremetem, wojewodą kijowskim od cara swego mia- 
nowynym, z niemałym wojskiem na Wołyń ku Ostro
gowi aże wyszedł był124. Przeciwko któremu z obozu 
spod Tarnopola wyprawiono Suchodolskiego pułkow
nika z Janem Lmiewskim rotmistrzem we 20 kilku 
chorągwi. Ci, w małej kupie, nie tylko nic chwalebnego 
nie sprawili, ale nie mogąc wytrzymać potędze nieprzy
jacielskiej, niemałą w ludziach ponieśli szkodę. Oprócz

z r -

jacielski wytrzymującego, prawie na sztuki ro[z]sie
kano. Drudzy odwodem ustępować musieli. Czym ucie
szony nieprzyjaciel, wsi i miasteczka w tym kraju po
paliwszy i slachty niemało nazabijawszy, w Ukrainę 
z korzyścią ustąpił.

W podziwieniu to było wszystkich, że wojsko z het
manami w gromadzie niemałej pod Tarnopolem zosta
jąc, sukursu Suchodolskiemu nie dodało i nieprzyjacie
la łupem obciążonego nie goniło. Aleć hetmani dawali 
przyczynę, że ordy co godzina wyglądali, do których 
posłany z upominkami Jaskólski, strażnik wojskowy, 
ustawicznie znać dawał, że już orda idzie do Polski. 
A om wtenczas po śmierci chana starego, syna jego

wielu, samego Liniewskiego, odważnie impet niepr

124 W tej wyprawie brał udział Andrej Buturlin, a nie Wasyl Szere- 
metiew.
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Ejgereja125 na państwo obierali i na sczęście jego pier
wsze, nieco ochotnie do Polskiej wybierali się. Co 
postrzegłszy Jaskólski, dał znać, że aż po Bajramie 
święcie tatarskim126 w listopadzie następującym, na 
sukurs Polakom orda obiecuje sięprzybyć i to jeżeli 
król nowego chana nowym uczci poselstwem i nowymi 
upominkami.

A że tedy o Wszystkich Świętych, prima novembns, 
popis generalny wojska odprawował się, na którym 
30000  wojska z piechotą narachowawszy effective, het
mani z piechotami i armatą w Ukrainęrusz yli się. Raj- 
taryją wszystkęz Chełmskim pułkownikiem, z uchwa- 
łej sejmowej, do Litwy w posiłek książęciu Radziwiłło
wi ordynowano127. Więc dla pożywienia snadniejszego, 
wojsko trzema ślakami postępowało. Prawe skrzydło 
trzymał Lanckoroński, hetman polny koronny, lewe 
Czarniecki, oboźny koronny, środek Potocki, hetman 
wielki koronny, już natenczas wojewoda kijowski128.

Tym tedy porządkiem szło wojsko ku Szarogrodowi, 
wszędzie począwszy od Dunajowiec, jako w ziemi nie
przyjacielskiej, bo tak właśnie było, ogniem i mieczem 
wsi i futory pustoszono, aż do Busze przyszedszy nad 
Dniestrem. Tam sięwojsk o skupiło, bo w tym miastecz
ku niejaki Hreczka129 z kilkąnastą tysięcy leweńców,

125 Po śmierci Islam Giereja, chanem został jego brat Mehmed 
Gierej (Gerej ).
126 Święto muzułmańskie po zakończeniu postu w miesiącu ramazan.
127 Chełmski nie tylko ze nie dowodził całością posiłków, ale nawet 
żadnym z pięciu regimentów, które w II poł. 16 5 4  i na pocz. 
I 6 5 5  r. wspierały Litwinów.
128 Stanisław Potocki wojewodą kijowskim został w r. 16 55 .
127 W innych źródłach występuje jako „Hareszko” .
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alias opryszków zaparł siębył. Tam tedy pierwszy eks
peryment wojska był, bo ten Hreczka dufając siłom 
swoim, przez dzień cały mocno w fortecy wałami ob
warowanej bronił się, do której gdy szturm przypuszczo
no, piechoty nieco było, między którymi Gębart, mąż 
dzielny i c[z]ynów cudzoziemskich wiadomy, mężnie 
piechotą przywodząc, poległ. Znowu z rana szturm 
przypusczono, który leweńcy przez dzień wytrzymując, 
aż ku wieczorowi pierzchać od wałów poczęli, w tym 
też wojsko hurmem nawały [wdarło się] i uciekających 
w Dniestr napędzali, drugich w miasteczku jako jaką 
kapustęsiek ali, samego Hreczkę w tumulcie ubito. Toż 
sięstało w miasteczku Czetusz i w inszych miastach 
obronnych, gdzie siętylk o chłopstwo z lasów zbiegszy 
się, zawierało i broniło. O czym gdy się dalsze dowie
działy fortece, co żywo w głębszą Ukrainę, a drudzy do 
obozu Chmielnickiego, który zatoczył był pod Kanio
wem kupili się.

Wojsko zaś w Tulczyn, opusczoną od Kozaków for
tece weszło i tam święto Boże Narodzenie odprawowa- 
ło, ale nazajutrz zaraz pewną część wojska z Czarniec
kim pod Bracław ordynowano. Ci z Kozakami pod 
miastem starszy się, mężnie onych siekąc i żywcem 
biorąc w opłotkach, aż do samego miasta wsparli i le
dwie by był Czarniecki, lubo trochępod Buszą postrze
lony, za Kozakami w bramębracławsk ą me wpadł, by był 
Bohon, pułkownik tam w i 5000  piechoty zostającej, 
ochoty jego i rycerstwa me zatrzymał. Znaczną przecie 
tam w nieprzyjacielu uczynił Czarniecki szkodę, a me 
mogąc wydołać wielkości ludzi, do wojska w Trestnej 
zostającego, i jednego z swych me straciwszy, powrócił.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



122 Rok I654

Tam mało co wytchnąwszy, znowu go z hetmanem 
polnym, przydawszy po kilka pułków, do okolicznych 
fortec wyprawiono, który Dymówkę, Chołdajówkę, Ku
nice, Hołzakówkęi Cinszych miasteczek0, swawoleń- 
stwa pełne dobywano i wysieczono w jednym tygodniu. 
Rachowano trupa na 20000 i więcej, prócz inszych, 
którym szabla polska folgowała potroszę.

Co dzień 1 co godzina o przy[j]ściu ordy do wojska 
polskiego była wiadomość. Ale na raku jakaś ich ocho
ta była, dla czego też, na Chmielnickiego pod Kanio
wem natenczas zostającego, nie zdało sięnastę pować, 
ale w przyszłym da Pan Bóg roku fortuny próbować 
obiecowano130.

Co do prywatnych rzeczy, wielkie 1 niezwyczajne 
tego roku było słońca zaćmienie w miesiącu sierpniu131, 
przyszłych snadź hałasów 1 kłótni wróżka. Całe się 
albowiem słońce przez godzin dwie i więcej zaćmiło 
było tak, że o południu zdała siębyć wieczorna chwila 
i człowiek człowieka rozeznać [nie] mógł. Zaraz potem 
powietrze ciężkie w Lublinie, w Sendomirzu, w Krako
wie i wszędzie po całej Polscze panowało.

Głód niemało ludzi trapie! i bodajby nie bardziej 
dokuczał, gdyby było wojsko na zimęw Ukrainę nie 
poszło, któremu województwa wszystkie z dóbr genera- 
liter wszystkich: duchownych, królewskich i slacheckich 
z łanu po złotych sto prowiantu pozwoliły były, ale ich 
nie wydali skutecznie. Skuteczniej było [gdy] z uprzy
krzeniem ludzi same sobie chorągwie nim weszli do

130 Wyprawa 
grudnia.
131 12  VIII.

Czarnieckiego pod Bracław była w pierwszej połowie
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obozu, chleby bokowe wybierali, ledwie nie za dozwo
leniem hetmańskim, tak dalece, że jednej chorągwi, 
moją wiadomością, przez niedziel kilka ciągnieniem 
idąc, na 6000 chleba bokowego piniężnego dostało się. 
dDziało sięz tym powodem inszych chorągwi do tego 
zgoła niesłusznym pobłażaniem starszyznyd, którzy 
opresyjej ludzki [ej] nie litując (znać z wolej Bożej do 
dalszej kłótnie w ojczyźnie bardziej, aniżeli zaćmienie 
słoneczne [to] przyczyną było), nie tylko tej opresyi 
me zabraniając, ale owszem do jednego starostwa na rok 
i kilka asygnacyi na wydanie chleba wydając.

To precz; teraz niech będzie:

aa W rkps. wyraz napisany niewyraźnie, ale prawdopodobnie jest 
„Tahrebia”.

W rkps. „Borczynę”.
cc Powinno być raczej: „insze miasteczka".
^  Zdanie niejasne, może powinno być: „Działo się tak i od in
szych ch i глот za tym powodem i do tego zgoła niesłusznym po
błażaniem starszyzny”.

Rok 1655

Przy trąbie wojennej, która w Ukrainie brzmiała, w Pol- 
scze ozwała sięśmi ertelności trąba, która na samym 
początku nowego roku na Sąd Boski powołała Karo
la Ferdynanda132, królewicza polskiego, wrocławskiego 
i płockiego biskupstw, tudzież i księstwa raciborskiego 
administratora, rodzonego brata królewskiego, pana 
we wszelakie cnoty pobożności chrześcijańskiej wielce

132 Karol Ferdynand zmarł 9 V  16 5  5 r.
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znamienitego, ale niemniej i w gospodarstwie biegłego 
i dozornego, a zatym też we złoto i srebro [i] insze 
dostatki zamożnego. Z  tych połowa królowi bratu, 
częścią kościołom darowana, druga zaś połowa książę- 
ciu Michałowi Wiśniowieckiemu, którego po śmierci 
rodzica jego, wojewody ruskiego, wziął był na swą 
opiekę, testamentem autentycznym zapisana i legowa- 
na była. Aleć to po śmierci jego wszystko inaczej poszło, 
bo królowa Ludowika wszystko to w swojędyspozycyją 
zabrawszy, książęcia Michała Wiśniowieckiego w swoję 
też protekcyją wzięła i tylko go do dworu cesarskiego 
wyprawiwszy i coś tam na wikt jego spędowawszy, i to 
niedługo, ostatkiem sama jako chciała rozporządzała. 
Ciało jednak królewiczowe, jako należało po królewsku 
w kaplicy dziedzicznej w Krakowie pochowała.

O jego śmierci dowiedziawszy sięR adziejowski, 
a o łasce Kazimierza króla zwątpiwszy (bo do tego 
czasu w Wiedniu zostając w Karolowej do króla przy
czynie miał nadzieję), nową szkodliwą przeciwko Rze
czypospolitej bierze przed sięintencyją. A ledwie po
żegnawszy i to przez kogo inszego cesarza, do Szwecyi 
bierze się133 i tam w łaskęnowego króla zaleciwszy się 
szwedzkiego, powoli juz rozżarzone serce królewskie 
na polską wojnę, bardziej rozpala i snadź perswazyjami 
swymi (bo człowiek był dzielny, mądry i mowny) i ko- 
misyją szwedzką z Polakami tak rok zaczętą umarza134. 
A o swojej krzywdzie od króla polskiego mało co na-

133 Radziejowski w Szwecji znajdował sięjuz od połowy 1 6 5 2  r.
134 Rokowania polsko-szwedzkie przerwane zostały w rok po przy
byciu do Szwecji Radziejowskiego, ale było to w 16 5  3 r., a nie 
16 55  r.
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miemając, tylko niefortunne panowanie Kazimierzowe, 
a zatym słabą i nie podufałą poddanych i wojsk koron
nych ku niemu, przed królem szwedzkim, konfidency- 
ją przypomina. Wszystko dobre królowi szwedzkiemu 
ominuje, a swojęwiaręi życzliwość królowi szwedzkie
mu przysięgą obowiązuje. A na ostatek i z carem mo
skiewskim serio traktować obiecuje i do tego prowa
dzić, aby on Litwę, a król szwedzki Polskę zobopólnym 
osiągali orężem. Co jako mu się powiodło, a Rzeczy
pospolitą w niwecz obróciło3, niżej o tym.

Teraz do Ukrainy wróćmy się. Tam za przy[j]ściem 
sołtana, brata młodszego chańskiego135 136 we 20000 ordy 
na początku roku, wojsko ochotniejsze z nimi wespół 
pod Umań postąpiło i tam tydzień i drugi strawiwszy, 
gdy wszystkimi siłami potężnej i ludnej fortece z dział 
granatami, kulami ognistymi, bombami, dobywają i kil
ka razy miasto niemurowane zapalają, a przeciędla 
wielkości ludzi, których pełniusieńko z wodą gotową 
i inszymi instrumentami do gaszenia ognia sposobny
mi, wszędzie po dachach dostatkiem było, imprezy swej 
dokazać nie mogą. Głodem [zmusić] mnóstwo ludzi 
usiełują, szturmem albowiem miasta, dwiema wałami na 
łokci 10 0  wysokimi opasanego i w lud ognisty dobrze 
opatrzonego, [w] zimie zwlascza dobyć, rzecz zdała się 
mniej podobna.

Aliści tymczasem dali znać ci co na podjeździe byli 
i z nimi Tatarowie, że Chmielnicki [z] Szeremetem156 
w 60000 wojska: Moskwy i Kozaków spod Kaniowa

135 W rzeczywistości był to bratanek chana, sołtan Mengli Gierej
(Gerej).
136 Wasyl Borysowicz Szeremetiew.
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ruszywszy się, pod Stawisczami mil 8 od Umania stanął 
obozem. Posłano tejże godziny ordęprzeci wko niemu, 
a wojsko w też tropy za nimi następowało. Tam naza
jutrz naprzód kilka tysięcy Kozaków, orda, pierwszej 
straży, pod miasteczkiem Ochmatowem cicho odsko
czyła i w miasto wparszy osadziła, do naszych, aby 
jako najprędzej przybywali posławszy, bo Chmielnicki 
z Szeremetem podpiwszy sobie w Stawisczach, a za so
bą wojsku taborem iść kazawszy, sam przodem na 
sankach jechał. Prętko tedy i nasze wojsko pospieszyło, 
a minąwszy Ochmatów, coś tam ludzi dla oblężenia 
Kozaków w Ochmatowie będących zostawiwszy, sami 
w dorywczą z ordą przeciwko Chmielnickiemu wespół 
biegną. Aleć już i Chmielnickiego jako usłyszał bzgiełkb 
w przedzie, chmiel był ominął, wpadszy tedy na konia, 
z Szeremetem, wojska swe do sprawy napędzają, ale od 
wojska i od ordy ogarnieni wprzód, prawie serce tracą. 
Osobliwie moskiewska piechota ręce opuściwszy, ne 
rubi, ne rubi137 wołają, wojsko im przecięnie folguje, 
aż tymczasem żadne pułki [nieprzyjaciela] do sprawy 
przyszedłszy, owym sukurs dają i naszych już prawie 
z taboru moskiewskiego wypierają. Noc była nastąpiła, 
która siędla wielkości i gęstości strzelby w dzień była 
przemieniła.

Nie chciał Bóg tedy, aby siły Chmielnickiego 
nane były, częścią że się jescze nie wszystko л 
skupieło było, częścią że wieczorna chwila nastąpiła, 
częścią że też i orda, pobratymowie dawni kozaccy, 
nagle nie wiedzieć czemu, starszy sięwespół z nami

137 „Nie rąb, nie rąb”.
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z nieprzyjacielem raz czyli dwa, zaraz na stronęustąpiła 
i tylko zwyczajnym hałakaniem wyrabiała. Tak zwy
cięstwo z ręku niemal z woli Bożej wydarte było. Po
łożono przeciępi echoty na placu ze dwa tysiące 1 dzia
łek 24 z apparamentem wojennym wzięto, w ostatku 
noc nastąpiwszy, czas do rekollekcyi Moskwie i Koza
kom dała.

Ucichła tedy wojenna w nocy zabawa. Wojsko wkoło 
taboru też (bo to w sczerym i przestronnym polu było) 
całą noc na ciężkim mrozie stało, Kozacy zaś saniami 
i wozami, bo śniegu co małe byłoc, ścisło bardzo otabo- 
rowawszy się, bez wody, bez ognia, bez drew, bez paszy 
końskiej, całą noc w strachu trawili. dPiątkowyd to był 
dzień przed Panną Maryją Gromniczną138. Rano w so- 
botęszturmem kilka razy rozerwać tabor kuszono się, 
ale daremnie, bo tak potężnie czoło, tył 1 skrzydło 
piechotą ognistą obwarowali że im szkodzić żadną 
miarą nie można. Z  dział tylko kulami ognistymi, gra
natami bijąc, napował to hultajstwo walono. Toć się 
1 w niedzielędziało, ale w poniedziałek rano, w dzień 
Panny Maryjej Gromnicznej139, we czworo szeregi z wo
zów nie tak długo jako szeroko pomiarkowawszy Chmiel
nicki z Szeremetem, a także sięwk oło piechotą obwa
rowawszy, powoli polem przestronnym i żadnej prze
prawy nie mającym, ku Bukom miasteczku, obronnie 
puścili się, którym lubo i z czoła i z boków wojsko 
zastępowało i z tyłu na nich zanastępowało, ognistemu 
ludowi nic radzić nie mogło. I tak lubo z szkodą swo

138 2 9  I.
139 2 luty, święto Matki Bożej Gromnicznej, t.r. wypadało we 
wtorek.
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ją, niemało przez dzień cały, a bardzo mroźny idąc, 
swoim sczęściem, a snadź, że tak rzekę, [naszym] nie- 
sczęściem do Buku wieczorem przyszedł i tam od 
swoich przyjęty, jako też i żywnością, której dla koni 
bez trzy dni nie miał, posilony, w fortecy dużo obron
nej osiadł140.

Mróz niezwyczajny i nadto wielki, piechocie woj
skowej nieco odzianej stawać w tej okazyjej dobrze nie 
dopusczał, bo nie tylko strzelać, ale i muszkietu [co] 
drugi w ręku dotrzymać nie mógł. Konne zaś wojsko, 
lubo siępo kilka razy [tabor] rozerwać kusiło, ale od 
gęstego ognia samopałów wsparte zaraz szwankować 
musiało. A prawdęma[m] li rzec, przywodu słusznego 
ni od kogo z starszyzny nie było. Tatarowie zaś znać do 
dawnej znajomości przenajęci od Chmielnickiego, ani 
sięprzez trzy dni pokazowali, ale bokiem tylko po 
futorach uwijali, świętem się jakimsi swoim wymawia
jąc, że posiłku żadnego w święto dawać się nie godziło, 
osobliwi świętoszkowie. Aleć i w naszych po piątkowej 
potrzebie nieco ochota była. Żądało wojsko od hetma
na, aby zaniechawszy Chmielnickiego, już w Bukach 
dobrze opatrzonego ludźmi i żywnością, raczej na stro- 
nęgdzie ustąpić, [i] wojsko głodem i zimnem wycie- 
miężone jakokolwiek posilić. Musiał i hetman w tej 
mierze wojsku sięap likować, a tak ku Zywotowu woj
sko obrócono. Idąc tylko na [o]koło wsi i miastecz
ka z gruntu palono i pustoszono. Ordzie zaś konsys- 
tencyje nad Dniestrem naznaczono, którzy jasyru roz
maitego z chłopstwa ukraińskiego, nawet i z czela-

140 W rzeczywistości Chmielnicki wycofał się do Ochmatowa.
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dzi wojskowej gdzie mogli, niemało napadłszy nabrali, 
emiasto [w] Podniestrze' do Krymu powrócili.

Wojsko zaś mięsopust141 w Zywotowie także i na 
wielkiej pustyni wyżywszy i jakoby odpocząwszy, co 
dalej czynić radziło. A tak z tej rady hetman Potoc
ki, jako to w podeszłym wieku prace nieco znoszący, 
[z] znędznionymi piechotami bardzo, do Podhajec 
powrócił. Lanckorońskiemu, hetmanowi polnemu, zle
ciwszy, aby [z] wojskiem na Poddniestrze udał sięi tam 
z sołtan gałgą wielkim142, o którym ze w 60000  ordy 
idzie wieść pewna była, łączył sięi dalszą kontynuował 
wojnę.

Wnet tedy po odjeździe Potockiego Lanckoroński, 
hetman polny, ruszył sięna P oddniestrze, a po drodze 
kilka miasteczek zbuntowanych dobywszy, pod Uście 
[na] Bersadzi przyszedł i tam [z] sołtan gałgą już 
nadeszłym, w polu na śniegu wielkim wojska oboje 
uszykowawszy, przywitał się. Braterstwo potym zawie
rali dawszy każdemu z naszej starszyzny, którzy z het
manem byli, po kaftanie złotogłowym według osoby, 
i nasi także, kto co mógł wzajem na znak przyjaźni 
sołtanowi i murdzom dawali.

Potym o dalszym wojowania progresie traktowali, 
a zrozumiawszy sołtan gałga, że u Polaków armaty i pie
chot nie masz, bez tego porywać sięna nieprzyjaciela 
nie radzi, ale raczej powrotu piechot z Polski, choć na 
wiosnęjak o najprędzej oczekiwać, tymczasem wojska 
na konsystencyjach koło Dniestru rozłożywszy. Na

141 Zapusty t.r. zakończyły sięS lutego.
142 Kałgą był wówczas Gazi Gierej (Gerej).
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czym gdy stanęło, konsystencyje ordzie w Mohylowie, 
w Kamienicy, w Soroce, w Raszkowie i po przyległych 
wsiach i miasteczkach naznaczone, wojsku zaś polskie
mu po nad Bohem aż ku Bracławiu. Bracław sam het
manowi na rezydencyją zostawiwszy, obiecując sobie 
wzajemną pomoc, jeżeli gdzie na konsytencyjach bunty 
pokazać się miały.

Tak sołtan gałga został w Kamienicy, a Lanckoroński 
oniej w Bracławiu. Insze zaś cho

rągwie po dwie, trzy, gdzie możno we wsiach, miastecz
kach przyległych Bracławowi lokowano, do których 
konsystencyjej i chłopstwo z fortec i lasów dla zimna 
wielkiego ze wszystkim wracało sięi wojsko jako mogąc 
według ustawy hetmańskiej posiłkowało. Aleć Lancko
roński hetman niedługo w Bracławiu zabawiwszy, a Ty
szkiewiczowi, wojewodzie czernihowskiemu, rząd woj
ska oddawszy, do Polski odjechał i tam od króla staro
stwo ratyńskie, jako też i sokalskie za prace swoje 
hetman [i] koronni odebrali143.

Cały Wielki Post na konsystencyjach w próżnowaniu 
wojsko polskie i tatarskie strawiło, chyba że tylko Ta- 
tarowie ustawicznie po włości biegali, częścią z naszym 
ochotnikiem, miasteczek i taborów zbuntowanych do
bywali i do sczętu w niewolę zabierali, albo też złym 
przykładem u chciwszych towarzystwa za łuki, konie, 
strzały, a podczas za połeć słoniny, ludzi obojej płci 
i dzieci małych pretekstem braterstwa zamieniali jako
by przyjacielsko, mówiąc i ten brat dawny sierota. N ie
pospolici opiekunowie. A takimi sztukami i rozmai ty

hetman z trochą drag

143 Ratnenskie otrzymał Lanckoroński, a sokalskie Potocki.
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mi inszymi sposobami na dwakroć sto tysięcy niewol
nika nabrawszy, na wiosnęjuz sięw zad ku Krymu 
zapatrywali. Jakoż prętko po Wielki Nocy, dając przy
czynę, że się piechoty i armaty doczekać nie mogą, woj
ska na koszu zostawiwszy w Ukrainie, sami [z] swym 
wodzem do domu odeszli.

Po których odeściu, że sięwojsk u ćwierć januariu- 
szowa144 kończyła, więc że się i chłopstwo buntować 
poczęło, co żywo towarzystwo spod chorągwi do Polski 
wyjeżdżać poczęło, ani się Tyszkiewiczowi regimenta- 
rzowi prośbą i groźbą zatrzymać nie mogli dać, lubo to 
dwóch czy nie dla postrachu rozstrzelać kazano, co do 
większego buntu było okazyją. Rad nie rad tedy Ty
szkiewicz z Bracławia z ostatkiem wojska do Między- 
boża ustąpić musiał, Machowskiego pułkownika w fLa- 
tyczowieą jakoby w odwodzie z pewnymi chorągwiami 
zostawiwszy.

Wielce temu ustąpieniu wojska Ukraina rada była, 
a tak zaraz jako kto mógł, skupiwszy sięultajs two 
w kilkanaście tysięcy za wojskiem w tropy poszli, a na 
Machowskiego w Latyczowie niespodzianie uderzyli. 
Tych Machowski impet wytrzymał i szkodęw nich uczy
niwszy w Ukrainęprzep ędził, ale nie ufając dalej siłom 
swoim, do Międzyboża zbliżył się, a uczyniwszy z Ty
szkiewiczem radę, widząc że się im dalej tym bardziej 
na złe zanosi, z ostatkiem wojska ku Podhajcom oba- 
dwaj zbliżyli sięi tam hetmanowi powiedziawszy, ®cho- 
rągwiom pozostałym na konsystencyjach asygnacy- 
je na Wołyniu, Rusi, województwie bełskim i Pokuciu 
rozłożyli®.

144 Zapłata za kwartał służby rozpoczynający sięw styc zniu.
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Co gdy się w Ukrainie dzieje cięższe [się] w Litwie 
rozruchy ponowiły. Car albowiem moskiewski zaraz na 
wiosnęsa m osobą swoją, ze wszystką potęgą na wojnę 
do Litwy wyszedszy, mając przy sobie Zol [o] tarenka 
i Półtorakożucha, pułkowników kozackich, z gromad
nym bardzo ultajstwa kozackiego wojskiem, na Litwę 
wszystkęogniem i mieczem pustosząc następował try
bem kozackim, ani kościołom, ani grobom nawet nie 
tylko ludziom nie folgując. A kilka razy książęcia Ra
dziwiłła odpór dać usiłującego nastraszywszy, a już 
Mińskie, Mścisławskie, Połockie i Nowogrodzkie i Bia
łą Ruś całą opanowawszy, ku Wilnu brał sięi tam pod 
Wilnem stawszy, nadwerężone wojsko litewskie łatwo 
i z hetmanem z pola spędził, a sam do Wilna hogo- 
łoconego gwałtownie wjechawszy w obronęh, z księżą 
i z obywatelami rzymskiej wiary tyrańsko postępował. 
Kościoły palił, rujnował murowane, a o samo imięk a- 
tolickie najlichszego mordować kazał, niektórych zaś 
w niewolą zabierać kazał i do stolice odsyłał. Zamek 
potem wileński ludźmi osadziwszy, sam z wojskiem 
w krąg około Wilna pustoszył i bawiąc palił.

Udawano, że tęok azyją ostatnią potrzeby wileń
skiej z Moskwą książęR adziwiłł, luterskiej będąc wia
ry145, a od króla szwedzkiego będąc napuszony i bar
dziej jemu niżli królowi polskiemu przychylny, umyśl
nie przespał. Jakoż sam sięz pewnymi, sobie zpodufa- 
łymi ludźmi do Żmudzi rzucił i Gąsiewskiego, hetma
na polnego, kolegęswego, królowi polskiemu życzliwe

145 Janusz Radziwiłł był kalwinistą, „luterska wiara”, „luter”, uży
wane było często dla określenia protestantów, niezależnie od ich 
kontesji.
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go, a do Szwedów iść nichcącego, gwałtem w tępotrze- 
bęwziął. I prosto na Żmudź do Inflant albo do Prus 
poszedszy; różnych i brata swego książęcia Bogusła
wa Radziwiłła onego, w kompanią wziąwszy, z Magnus 
grafem szwagrem króla szwedzkiego, już w Prusiech 
wojującego złączył się146 i na lmiękróla szwedzkiego 
służbęprzyjąwszy , na sławęjego zarabiać, przeciw
ko królowi polskiemu z wojskiem swym oiiarował się, 
w zakładzie cnoty swej Gąsiewskiego oddawszy.

Ostatek wojska litewskiego w Wilnie niedogromio- 
nego, wziąwszy sobie za dyrektora Pawła Sapiehę, wo- 
jewodęwitebski ego, pod Brzyść Litewski poszło i tam 
posłów do króla Kazimierza, oznajmując o wszystkiem, 
posłali. Konne tam tylko wojsko było, bo piechoty 
zginęły pod Wilnem, rajtaryją i dragoniją książę Radzi
wiłł z sobą zawerbował.

Sejm natenczas w Warszawie odprawował sięznowu 
na początku lata147 na którym gdy o dalszym progresie 
wojny z Kozakami i z Moskwą radzą, aż jedna za drugą 
mesczęśliwsza co raz przychodzi nowina. Neprzód daje 
znać hetman wielki koronny148, że Chmielnicki z Ko
zakami i Moskwą [w] wielkiej potędze obiegł Kamie
niec Podolski i w ciężkim trzyma go więzieniu. W też 
tropy druga wieść następuje, że car moskiewski wojsko 
litewskie rozgromił, Wilno stolicęK sięstwa Litewskie
go odebrał. Jescze pono ten poseł wszystkiej me wypo
wiedział transakcyjej, aż trzecia z Wielkiej Polski wia

146 Gabriel Magnus de la Gardie przed wojną z Rzeczypospolitą 
objął dowództwo nad armią szwedzką w Inflantach.
147 Obradował 1 9 V -20  VI.
148 Stanisław Potocki „Rewera” .
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domość, że Karol Gustaw król szwedzki z okrętów pod 
Szczecmem wielkim we 20000 ludzi wysiadszy, wojsko 
gromadne w Margrabstwie, na Pomorskiej [i] w Kaszu- 
biech werbuje i z nim prosto do Polski maszerować 
myśli149. Co rozumiesz czytelniku Polaku, zwłascza 
jako że tak nagłe, a zewsząd niepocieszne nowiny nie 
tylko króla, ale całą Rzeczypospolitą zalterować musia
ły, jakoż pewnie nie inaczej, bo wszyscy onych zwykłych 
na sejmach poniechawszy długich oracyi, jedni sięscze- 
rze około ratunku Rzeczypospolitej zachodzili, a dru
dzy ręce niemal opuściwszy o ucieczce myśleli do W ę
gier, albo do Śląska.

Król przecięme desperując z inszymi senatorami 
czułymi, jako mogąc radzi, a naprzód Potockiego, het
mana w [lelkiego] koronnego z wojskiem, które siępod 
Gliniany kupiło, przeciwko Chmielnickiemu i Moskwie 
ordynuje. Litewskie wojska, różnie spod Wilna rozbie- 
glego ostatki Pawłowi Sapieże, wojewodzie witebskie
mu, zleca i aby przynajmniej, województwa brzyskiego 
bronił i od Polski zasłoną był, prosi i upomina. Sam 
z Lanckorońskim, hetmanem polnym i Koniecpolskim, 
wojewodą sendomirskim, po Myszkowskim [na] woje
wództwo krakowskie, po książęciu Dominiku Zasław- 
skim, wojewodzie krakowskim, pomknionym tudzież 
z Czarnieckim, już kasztelanią kijowską uraczonym, 145 * * * *

145 Opisane wydarzenia nastąpiły już po sejmie. Oblężenie Ka
mieńca rozpoczęło się w końcu lipca i trwało trzy tygodnie. Zaję
cie Wilna nastąpiło 8 VIII. Wittenberg wyruszył ku granicom
Polski 14  VII. Karol Gustaw wylądował pod Wołogoszczą dopiero 
w I poł. sierpnia. Szwedzi uzupełniali swe wojska w okolicach
Bremy i na Pomorzu Szczecińskim.
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i z inszymi zacnymi pułkownikami i ich ludźmi, nieda
leko Opoczna wojsku ściągać kazał150. Kazawszy i po- 
bliższym województwom tamże pospolitym ruszeniem 
stawać. Już albowiem pewna była wieść przyszła była, że 
król szwedzki [między] Uściem a Piłą nad rzeką N o 
tecią i Wartą stanąwszy, werbunków nowych z Pomo
rzan i ze wszystkiej prawie niemieckiej pobłiższej zie
mi treść rycerstwa i kawalerów zebrawszy, nie komentu
jąc sięz którymi wyszedł Swędami, Gotami, Inflant
czykami, tego kto by go tam chciał witać, oczekiwał151.

Za czym naprzód królową z dworem z Warszawy, 
z wszystkimi sprzętami do Krakowa wyprawuje. Wy
dawszy wici jedne za dwoje, ba i za trzecie do woje
wództw wielgopolskich, aby wchodzącemu nieprzyja
cielowi w granicę, który jescze za rzekami Notecią 
i Wartą bardzo błotnistymi i do przeprawy trudnymi 
był, odpór dawali. I skupiły sięwprawdzie tam woje
wództwa poznańskie i kaliskie przy dyrekcyjej Opaliń
skiego poznańskiego i Grudzińskiego kaliskiego woje
wodów i przez kilka dni broniąc Szwedom przeprawy, 
impet wytrzymywali. Ale prętko, czy potędze wytrzy
mać nie mogli, czyli też od Radziejowskiego, przy królu 
szwedzkim za konsyliarza będącego, nabechtani i racy- 
jami jego, że król szewdzki nie tak nieprzyjacielskim 
sposobem następuje, jako raczej upadającą podźwignąć 
Rzeczypospolitą i tak [że będzie] od Kozaków i od 
następującej Moskwy bronił, namówieni, a jeśliby na to 
przypaść nie chcieli wojskiem potężnym postraszeni

150 W rzeczywistości w okolicę Łęczycy.
151 Karola Gustawa nie było w armii wkraczającej do Wielkopolski.
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bez rekollekcyjej, nie tylko przeprawy przez Noteć 
Szwedom pozwalają, ale i sami wojewodowie z starszy
zną do obozu szwedzkiego zjachawszy króla witają, 
pakta z nim spisują i całość zdrowia i substancyi swojej 
obwarowawszy, wierność wszelaką królowi szwedzkie
mu poprzysięgają152.

Wielce takowym początkiem był [uradowany] król 
szwedzki i chętnie na wszystko pozwoliwszy co go 
żądano, przeprawęprzebył, wyprawiwszy jescze pierwej 
do Prus, do Polski należących, szwagra swego Magnus 
grała, który tam wszedłszy, łatwie z wojskiem, a Radzi
wiłłem hetmanem litewskim spod Wilna od Moskwy 
przepędzonym koniunkcyją wziąwszy, w Prusiech mia
sta i fortece odbierał (Malbork, Elbląg, Toruń, tylko 
Gdańsk wytrzymał), żadnej nie mając od nikogo prze
szkody153.

Król zaś szwedzki; mając przy sobie pomienionych 
wojewodów, także powoli w Wielkopolskęwchodził 
i miasta nic sobie nie przeciwne, mianowicie: Poznań, 
Kalisz, Kościan, Kórnik, Kruszwicę, Bydgoszcz i in
szych wiele, odbierał, a gdzie rozumiał, ludźmi swymi 
osadzał154. Czemu slachta wielgopolska me przeczyła 
i owszem go ochotnie przyjmowała. Bardzo albowiem 
skromnie, spokojnie i łaskawie król szwedzki, niepo

152 Kapitulacja pod Ujściem 25 VII nastąpiła przed feldmarszał
kiem Ärvidem Wittenbergiem.
153 G. Magnus de la Gardie do Prus Królewskich przybył dopiero 
w I poł. grudnia, już po opanowaniu wielu miast pruskich przez 
armię dowodzoną osobiście przez Karola Gustawa.
154 Większość tych miast zajął Wittenberg jeszcze przed przyby
ciem do Wielkopolski króla.
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spolity ujęcia allektów polskich i akkomodowania się 
fantazyjej ich architekt, z każdym tak slacheckiego jako 
i miejskiego stanu postępował, każdego mile przyjmu
jąc i ochotnie słuchając i swoich żołmerzów, gdzie by 
komu choć najmniejszą krzywdęuczyml i, bez miłosier
dzia karał. Więcej, niektórych sobie życzliwych i po
trzebniejszych, z miormacyjej Radziejowskiego, boga
to darując i zaciągów, którzy by chcieli na jego imię 
zaciągać, pozwalając.

W tak łaskawej postaci król szwedzki idąc, już się 
był ku województwu sieradzkiemu i łęczyckiemu zbli
żył, w które także wszedszy, pierwszy impet pod Ino- 
wlodzem podjazdu od króla Kazimierza przeciwko so
bie wyprawionego, obaczył. Wyprawiono tam było kil
ka chorągwi ‘ze Zbrożkiem1 rotmistrzem, ale te skoro 
sięz Szwedami starli, ledwie języka wziąwszy, ustąpić 
prętko musieli, swoich potrosze utraciwszy, których 
król szwedzki do siebie przyprowadzonych, o królu155 
i o ludziach z nim wypytawszy się, nie tylko zabijać ale 
i odzierać nie kazał, ale udarowanych do swoich wypu
ścił156, osobliwych łaskawości swojej w wojsku swoim 
predykatorów. Niechcący w tyle Warszawy porzucać, 
z instynktu Radziejowskiego tam powrócił i miasto 
z zamkiem ludźmi nic nieobwarowane odebrał. M ie
szczanom, klasztorom, księży salvą gwardyją, w niw- 
czym nikogo nie usczerbiając, pozwolił. Samo zaś mia
sto pod dyrekcyją Radziejowskiego, bo tego sam chciał,

155 Janie Kazimierzu.
156 W  rzeczywistości pod Inowłodzem 6 IX  grupa Czarnieckiego 
rozbiła tylną straż Wittenberga. Karol Gustaw był wówczas w War
szawie.
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zostawił157. Sam zaś przez województwo rawskie ku 
Opocznu, skromnością zwykłą czyli też bardziej zmy
śloną postępując, rzucił się.

Tamże niedaleko Opoczna w miejscu nieco do boju 
sposobnym, wojsko tak kwarciane jako i powiatowe 
z Kazimierzem królem i hetmanem polnym158, i z in
szymi panami i senatorami w liczbie ledwie 120 0 0  ze
brało siębyło, na które gdy król szwedzki we 20000 
ludzi ognistych i porządnych, powoli tropem następu
je, król Kazimierz sposobniejszego do bitwy upatrując 
miejsca, dalej ku Krakowu taborowi ustąpić kazał, a sam 
także odwodem powoli idąc, na rzeczy patrzył. Co 
postrzegłszy król szwedzki rzeźwiej nacierać począł, 
a z dział w tył naszego wojska potężnie strzelając, na
stępował i na błotach pewnych przeprawujących się 
Polaków zastawszy, wszystek swój impet wywarł, z któ
rym wojsko trochęstar szy się, wnet siętak zmieszało, 
ze sięmu aż pod Krakowem oprzeć przyszło. Potym 
hetman z niektórymi opierał się, ale i ten na błota i je
ziora napędzony wielką szkodę ponieść musiał i wozy 
utracili. Padło potroszę ludzi na placu, ale więcej żyw
cem na błotach Szwedzi nabrali, których zwłascza pod
lejszych między regimenty mieszali, a zaś mniejszych 
ze zdrowiem wolno za wojskiem pusczali, slachcie tylko 
pod przysięgą do domu się wracać i cicho sobie sie
dzieć, kazano159.

157 Gubernatorem zajętej 8 IX Warszawy został Bengt Oxenstierna.
158 Stanisławem Lanckorońskim.
159 Bitwa ta w historiografii jest określane jako bitwa pod Żarno
wem, stoczono ją 16  IX.
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Też przeprawy, które wojsko polskie przebywało 
i królowi szwedzkiemu przeszkodziły, że nie mógł tak 
spieszno za wojskiem postępować. Za czym król Kazi
mierz czasu trochęmając , chciał był znowu pod Krako
wem uczynić eksperyment sczęśliwszy, aleć obaczywszy 
Kraków w ludzie i prowiant nieco obwarowany, a co 
większa postrzegszy i w wojsku tajemne diffidencyje, 
i zgoła niektórych bunty, że sięprzez płacę, która była 
wojsku Jprzez1 podskarbiego Lesczyńskiego za trzy lata 
niemal zatrzymana, bić sięnie chcą z Szwedami. Zwąt
piwszy o dalszym progresie wojny, a Czarnieckiego tyl
ko sobie życzliwego z piechotą w Krakowie zostawiw
szy na prezydium, bo siętego nikt inszy podjąć nie 
chciał, sam z królową i z niektórymi senatorami w góry 
ku Sączowi, a stamtąd do kLubowlik, miasta spiskiego, 
udał się160.

Jescze był Czarniecki piechoty w Kraków nie wpro
wadził, a już wojsko szwedzkie od Łobzowa ukazować 
się poczęło, prętko jednak jakokolwiek mury i bra
my opatrzywszy krakowskie i kwatery rozdawszy, także 
i prowiantu ile mogło być z Zawisła zaciągnąwszy, a przy
legle [do] murów budynki popaliwszy, nadchodzących 
mężnym sercem oczekiwał gości, którzy aż trzeciego 
dnia obozem stanęli niżej Łobzowa.

Wojsko tymczasem z hetmanem polnym, częścią pod 
Opocznem161 zmieszane, częścią od niektórych warto- 
głowów pobuntowane, usłyszawszy o przyściu Szwe

160 Jan Kazimierz opuścił Kraków 25 IX  i przez Wiśnicz i Nowy 
Sącz udał siędo swych posiadłości żywieckich. Do Lubowli nato
miast wysłany został skarb i archiwum koronne.
161 Żarnowem.
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dów pod Kraków, zemknęło się ku Wiśniczowi samo 
w sobie mieszając się. O której mieszaninie i o ustąpie
niu wojska [Karol Gustaw] wziąwszy wiadomość pod 
sam Kraków postępuje i piechoty z armatą po klaszto
rach, niedaleko murów, lokowawszy i tabor tam zosta
wiwszy, sam komunikiem za wojskiem puscza się, które 
pod Wojniczem na przeprawie Donajca napadłszy, sczę- 
ścia swego próbuje. Jakoż i tam płużyło mu, bo lubo 
zrazu pułk książęcia Dymitra Wiśniowieckiego impet 
szwedzki mocno wytrzymał i niemało Szwedów na pla
cu położył, (gdzie bez inwidyi wielka i odważna poka
zała sięk siążęcia dzielność) jednakże już wojsko zmie
szane i do bitwy nieco ochotne, ile przez króla [opus- 
czone] było. Zaczym mało co albo nic nie posiłkując 
pułku książęcego ku Tarnowu ustąpiło nieco, z swoich 
siła straciwszy, którym zwłascza pojmanym król szwedzki 
fol gować kazał, a tym sięk ontentując posła tylko czyli 
trębacza do wojska wyprawiwszy, perswadując, aby mu 
siędobr owolnie poddali, a sam sięz wojskiem swoim 
do piechoty pod Kraków, powrócił162. To siępod Kra - 
kowem pod jesień i w Małej Polscze i Wielkiej Polscze 
przez całe lato toczyło.

W  Ukrainie zaś i Podolu Chmielnicki z Moskwą kil
ka niedziel pod Kamieńcem Podolskim stawszy i swojej 
przeklętej intencyjej nie ukontentowawszy, spod Ka
mieńca ustąpił. Ogniem i mieczem pustosząc, przeciw
ko wojsku z Potockim, hetmanem w [ielkim] koronnym 
(którego synowiec Piotr Potocki, starosta kamieniecki, 
mocno Kamieńca bronił i obronił) będącemu, ruszył

162 Bitwa pod Wojniczem stoczona została 3 X.
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się. Przeciwko któremu we 30 chorągwi porucznik 
hetmański Wojniłowicz 1 pułkownik wyprawiony, na
padłszy straż ich pierwszą z me nagła pod Buczaczem, 
wielką w nich wprawdzie klęskę uczynił, ale potym 
od mnóstwa napędzony w rzekę błotnistą Seret, nie
mało swoich utracił 1 me z wielką pociechą do obozu 
pod Gliniany wróciwszy się, o silnym nieprzyjacielskim 
wojsku oznajmił 1 ku Lwowu perswadował zbliżać się.

Chmielnicki tymczasem do Buczacza zbliżał się, 
Potoka, Jagielnice, Jazłowca i inszych fortec na Podolu 
szturmując. One, częścią przez akord, częścią przez 
zdradęR usi w fortecach będącej, odbierał, palił i pus
toszył. Między inszymi wziąwszy poniewolnie przez 
decyzyją chłopską Pawła Potockiego, wojewodzica brac- 
ławskiego z żoną i z dziećmi w czortkowskim zamku 
dziedzicznym jego. 'Dostało się1 tego i wielu inszym 
slachcie, których wziąwszy, Szeremet z Chmielnickim 
zaraz do Kijowa, a stamtąd aż na stohcęmoskiewsk ą 
odsyłali. A dowiedziawszy się, że wojsko polskie ku 
Lwowu ustępuje porzuciwszy podolskie fortece 1 za
meczki na czas, wszystkimi siłami z tymże Szeremetą, 
z wojewodą kijowskim, Moskalem, także pode Lwów 
idzie dniem 1 nocą16’ .

Przed tym hetman Potocki me ufając siłom swoim 
(bo ledwie wojska polskiego 7000 było, nieprzyjaciel
skiego zaś na f 00000 rachowano), wprzód za Lwów, 
a potym aż za Gródek, pod Kamienobrodem za prze
prawą stanął, rozumiejąc że nieprzyjaciel pode Lwowem 
zabawi się. Lec [z] to nie uszło, bo Chmielnicki po
de Lwów podstąpiwszy a wojska polskiego tam nie 163

163 Głównym dowódcą wojsk rosyjskich był Wasyl Buturlin.
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zastawszy, wkoło przedmieścia, folwarki i wsi popalić 
kazał, a sam tymże pędem za wojskiem z Moskwą ru
szył się. A zaraz nazajutrz w kilkoro [miejscach] woj
sko swe koło Gródka przez groble i przez sam Gródek 
przeprawiwszy, wraz we środę, dnia ostatniego wrze
śnia, na wojsko polskie w szyku wprawdzie stojące ze 
wszystkich stron uderzył.

Moskiewska rajtaria potężna i pewnie liczna, tłuma
mi na czele śrzodkiem uszykowana, z posiłkami w za
dzie piechot nieprzejrzanymi, najpierwej przeciwko 
śrzodkowi wojska koronnego wyprawiona, obiedwie zaś 
skrzydła w wielkim tak mnóstwie Kozaków i Mosk
wy trzymała jazda. Więc jako się rajtaria moskiewska 
ł [z] środkiem1 wojska koronnego, w którym był pułk 
hetmana w[ielkiego] koronnego, drugi wojewody ki
jowskiego, Zamoyskiego, trzeci Tyszkiewicza, wojewo
dy czernihowskiego, mocno i odważnie uderzyli, wy
trzymał pierwszy impet środek alias korpus wojska 
koronnego, a wziąwszy też rajtaryją na szable na troje 
staj164 na karkach ich jechali, bez szkody jednak ich 
oprócz koni, bo sami rajtaria w żelezie potężnym byli. 
Ale jako zaś naszych na posiłki piechotne jako chmura 
jaka, nawiedli, już dalej postąpić trudno było. Odwo
dem tedy powoli śrzodek wojska postępował. W tym 
razie skrzydła nieprzyjacielskie na nasze skrzydła konne 
nastąpiwszy i z nimi sięzwarłszy , mnóstwem ludzi, 
naszych przenosić poczęli i już niektóre pułki w lewym 
skrzydle koronnym mieszać siępocz ęły, jakoż i prawe 
skrzydło polskie już pierzchać poczęło. Zaczym też

164 Staje wynosiło ok. 893 m.
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i śrzodek postrzegszy, że mnóstwo nieprzyjaciela co 
dalej tym więcej, jako mgła (pod wieczór to było) 
następuje, co powoli odwodem szło, potem kłusem 
puścić sięmusia ło, obaczywszy, że obiedwie skrzydła 
przed nieprzyjacielem dużo były pierzchnęły. Dopieroż 
nieprzyjaciel śmielszy, śrzodkiem i bokami na wojsko 
nasze naciera i aż pod Bruchnal miasteczko, pędzi. 
Opierał sięwprawdzie długo sam hetman w [ielki] 
koronny z pułkiem swym w bramie bruchnalskiej żwa- 
wie następującej [chmarze, że] mało nie zginął od 
Moskwy, by go był Modrzejewski, podufały żołnierz, 
i Kryczyński165, rotmistrz tatarski, z konia Moskwicina 
zwaliwszy, nie salwował. Ale już trudno było onych 
wesprzeć, ponieważ jako szarańcza po polach rozsypali 
się, a wojsko kuda tuda166 udawało się. Dość na tym, że 
sięi Moskwa pod Bruchnalem nie oparła, ale z Kozaka
mi wespół choć wieczorem, aże pod Jaworów uchodzą
cych, skupiwszy się trapiła. Tabor przodem przed woj
skiem wyprawiony rabowała i gdzie kogo naszła zabija
ła, najwięcej jednak żywcem brała.

Polegli w tym pogromie: Hulewicz, starosta [z]wi- 
nogrodzki, rotmistrz, Aksaków dwóch rotmistrzów i wiele 
inszych; żywcem wzięci Jan Potocki, wojewodzie brac- 
ławski, brat Pawła, w Czortkowie czy w Potoku wzięte
go, Machowski, Bałaban, ale ci prętko zaś potem, z po
litowania Chmielnickiego na wolą wypuszczeni zostali. 
Krótko mówiąc, gdyby nie chwila wieczorna nastąpiła, 
ledwie by nie więcej zacnych ludzi ta mesczęsna stłu- * 161

165 Aleksander Kryczyński.
161 „niewiadomo gdzie” .
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miła okazyja, bo sięaż pod Jarosławiem wojsko oprzeć 
musiało i tam do rekollekcyi przyjść zdarzyło. Przyby
wały w posiłku wojsku koronnemu województwo beł
skie, wołyńskie, ziemia lwowska i przemyska, ale po 
czasie, tylko z daleka o rozgromię wojska syłyszeli. Za- 
tym też gdzie kto mógł rozjechali się. Zbytniej dufno- 
ści hetmańskiej na te posiłki od tych województw to 
przypisywano, aleć zgoła choćby i one były, tak wielkiej 
potędze nieprzyjacielskiej wytrzymać przytrudniejsza 
było [by].

To żałosna, że na końcu prawie ćwierci juliuszo- 
wej167, nawet w tenże dzień śrzodni ta tranzakcyja 
gródecka była, kiedy i spod Wojnicza król szwedzki 
wojsko polskie spędził był168 i tak obiedwie wojska nad 
Wisłokiem rzeką, oni stąd, owi zowąd, oboje nieco 
łączyć sięmusia ły. Nie było albowiem już kącika wol
nego od nieprzyjaciela, oprócz trochęP odgórza, ale 
i w tym wieśniacy i slachta od zmięszanych żołnie-

kie szkody i rabowanie dworów nawet, ponosili. Prawda 
przyznać sięmusi.

Moskwa potym i z Kozakami, mało mrnającm, że woj
sko spod Gródka rozproszyli, chcieli byli i owe woje
wództwa na sukurs zgromadzone, gromić, ale już ich 
nie zastawszy pode Lwów powrócili i tam przez kilka 
niedziel stojąc do miasta szturmowali. Zęby [się] jed
nak koło Zamościa i Lublina slachcie kupić nie dawa
no, wyprawił Chmielnicki spode Lwowa, wojsko swoje

167 Kwartał służby, który rozpoczynał się I VII, a kończył 30 IX.
168 Bitwa pod Gródkiem Jagiellońskim rozegrała sięw śr odę 
29 IX, a pod Wojniczem w niedzielę3 X.
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i moskiewskie we 2000 pod dyrekcyją Daniela Wyhow- 
skiego i Buturlina Moskala aż ku Lublinowi169, którzy 
idąc i wszędzie plądrując w popiół wsi i miasteczka 
obracając, Zamość i Bełz wprawdzie minęli, ale pod 
Lublin przyszedszy, przedmieścia i miasto żydowskie 
spalili i już [w] samo miasto Lublin jako to nie bardzo 
obwarowane, wpaść mieli, by nie sama łaska Boska i moc 
Krzyża Świętego, tam w Lublinie w klasztorze OO. 
Dominikanów będącego, ratowała.

Miesczanie bowiem i slachta tam zgromadzona nie
mały okup pozwoliwszy, o pokój i miłosierdzie prosi
li, cara moskiewskiego za pana prosili i poddaństwo 
mu wieczne (bo tak koniecznie kazano) przysięgali, 
na w zakładzie" slachty dwóch i miesczanina jednego 
dali, którzy potem sczęćliwie i zdrowo wyszli. Nawet 
1 część Krzyża Świętego cale zmyślone i na kształt 
prawdziwego wyrobione i we złoto oprawione, na roz
kaz ich wydano, które oni wierząc, że prawdziwe z usza
nowaniem wziąwszy170 i tak w piniądzach, sukniach, 
klejnotach, bławatach, fantach inszych niemały okup 
wziąwszy z wielką korzyścią, której niemało było na 
żydowskim mieście i przedmieściach wzięli, nazad 
ustąpili i już inszym traktem na Krasnystaw, Uchanie, 
Rubieszów, Sokal do Lwowa powrócili. Wszędzie na 
imięca rskie przysięgi odbierając, a mianowicie w zam
ku Uchańskim od Tyszkiewicza, wojewody czernihow- 
skiego, natenczas tam będącego, na imię carskie przy

169 Rosjanami dowodził Piotr Iwanowicz Potiomkin.
170 W rzeczywistości relikwie Krzyża Świętego zostały zrabowane, 
wróciły na mocy rozejmu andruszowskiego.
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sięgę “wymusili0. Palić jednak i pustoszyć, którędy szli 
nieprzestawali.

Z  którymi jako sięChmielnicki pode Lwowem złą
czył, tak szturmom lwowskim dawszy pokój, okup 
tylko już nie raz wytargowany odebrawszy w Ukrai
nę [z] Szeremetem powrócił się, mając przestrogę, 
że ordy kilkadziesiąt tysięcy, po których Piotr Potocki, 
juz wojewoda bracławski, imieniem królewskim posyłał 
i onych upominkami namówił, na sukurs Polakom na
stępuje. Zaczym lubo ich minąć życzył, atoli pod Tar
nopolem od nich ogarniony, strachu się tylko nabawił, 
bo orda dawnym pretekstem przyjaźni jemuż folgowa
ła, okup tylko ze Lwowa wzięty odebrała i żeby przy
siągł jako w protekcyjej moskiewskiej zostawać nie ma 
wymogła.

A tak i od naszych i od Chmielnickiego złota i sreb
ra 1 inszych dostatków nabrawszy, więc i w jasyr oko
licznie dobyty, zapomogszy się, nazad do Krymu po
wrócili, dając przyczynę, że ponieważ oni z królem 
Kazimierzem pakta strony sukursu mają, a tego już 
w Polscze me masz i owszem Polacy, jako słychać, za 
pana sobie [Szweda] przyjęli, ptedyP i oni od przysięgi 
samemu Kazimierzowi królowi danej względem posił
ków, wolni być mają. I tak tu i ówdzie wziąwszy do 
domu z Suppankazym agą powrócili 1 swojej wiary, 
grzeczności irantowskiej kunszt wyświadczyli171.

Jakoż mali sięprawda rzec, że to co oni powiadali 
ledwie nie w samej rzeczy było, bo król szwedzki spod 
Wojnicza pod Kraków przyszed [1] szy, zaraz szturmy

171 W rzeczywistości dowodził wówczas wyprawą sam chan.
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potężne do miasta gotować kazał i onymi naprzód do 
Bramy Mikołajskie[j] odważnie poszedł i już prawie 
w miasto z ludźmi wpadł, by go nieustraszona Czar
nieckiego dzielność od samej nie zraziła Bramy. Kule 
potym ogniste w miasto ustawicznie rzucał, które wiel
kie szkody czynieły i w kilku miejscach klasztory i ka
mienice, osobliwie klasztor franciszkański, zapaliwszy, 
strachu wielkiego obywatelom miasta onego do rzeczy 
wojennych i oblężenia nieprzywykłych i niegotowych 
nabawił. Tak, że gwałtem na Czarnieckiego, żeby się 
dobrowolnie Szwedom poddał, następowali.

Wkroczyło i to, że wojska spod Wojnicza spędzone
go część się go z hetmanem Lanckorońskim rdor Potoc
kiego, hetmana w[ielkiego] koronnego, wraz kupiła 
i od poddania Szwedom ociągała, część zaś druga pod 
komendą Koniecpolskiego, wojewody sendomirskiego, 
z inszymi pułkownikami, to jest: książęciem Dymitrem 
Wiśniowieckim, Janem Sobieskim, chorążym koron
nym, Janem Sapiehą, pisarzem koronnym, Kazimierzem 
Piasoczyńskim172 zostawszy, a nieco o fortunie Kazi- 
mierzowej zwątpiwszy, inaczej siebie i Rzeczypospoli
tej ratować nie mogąc, ale raczej czasowi służąc, nara
dziwszy sięz sobą już się pod władzękróla szwedzkie
go nakłaniać poczęła była. I niedługo bawiąc, posławszy 
posłów do króla szwedzkiego pod Kraków, na też same 
kondycyje co i Wielkopolacy, przydawszy tylko od lat 
czterech zatrzymaną zapłatę, pozwalali.

Mile bardzo i chętnie tę legacyją król szwedzki przy
jął i wszystko akceptował jeszcze więcej obiecawszy.

172 W rzeczywistości był to Jan, podkomorzy nowogrodzko—sie
wierski.
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Czas do zupełnego umówienia sięw tydzień, a miejs
ce pod Krakowem naznaczyli17’ . Upraszali przytym, 
aby o tej intencyjej swojej, Czarnieckiemu w Krakowie 
zostającemu, oznajmili i poddanie miasta bez kłótni 
i szturmów perswadowali.

Ponieważ też już i drugich województw małopol
skich co dzień, co godzina, tak publiczne jako i prywat
ne legacyje idą przez posłów, że siępod protekcyją króla 
szwedzkiego garną i o salvą gwardyją, aby tylko w do
mu spokojnie zostawali, upraszają. Tedy te racyje i we
dług woli królewskiej od wojska koronnego do Czar
nieckiego i same listy, a najbardziej skwirk i płacz ludzi 
w wielkim niedostatku żywności i municyi w oblężeniu 
nieprzywykłych, tudziez i nuzność piechoty w małej 
liczbie zostającej, (bo tej tylko 3000 i to niespełna by
ło), a do obszernej fortece krakowskiej dla obrony or
dynowanej, lubo odważne i na śmierć samą dla ojczyzny 
gotowe Czarnieckiego serce zmiękczyły, że na akord 
królowi szwedzkiemu skłaniać siępoczął i tak[ie] że 
podał kondycyje. Naprzód, wolne sobie z ludźmi wo
jennymi i z armatą, i kto by jeno chciał z skarbami 
i dostatkami swymi, z strzelbą i apparamentem do ar
maty z fortece za konwojem królewskim [wyjście] ob- 
stalował. Skarb kościelny i królewski, aby pod przysięgą 
zapieczętowany i nienaruszony zostawał w całości do 
dwóch lat. Kościoły i klasztory, aby w należytym, wes- 173

173 Posłowie dywizji Koniecpolskiego akt poddania podpisali 16  X, 
a 2 4  X  dywizja złożyła przysięgę wierności Karolowi Gustawowi. 
Aleksander Koniecpolski wojewodą sandomierskim został w maju 
I 6 5 6  r., wówczas był chorążym w. koronnym, który to urząd po 
jego awansie otrzymał ( 26  V) Jan Sobieski.
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pół z księżą i z tymi co tam zostają i mieszkają i mie
szkać będą, zostawały w uszanowaniu. Kancelaria, skry- 
pta tak zamkowe jako i akademiczne, aby nienaruszo
ne były.

A tak tymi kondycyjami rad nie rad Czarniecki w trze
cim dniu z piechotą, i kto jeno z nim chciał ujeżdżać, 
ustępuje i jedynym dziennym tropem w sBędzmies staje, 
zabrawszy z sobą tych, kto chciał i z tym co z sobą kto 
mógł zabrać. Ażeby sięnieprzyja ciel z łupu nie cieszył, 
pewne, gdzie rozumiał, sklepy żydowskie i luterskie ba 
i slacheckie niektóre przewertować i co było kosztow
niejszego pewnym swoim osobom zabrać kazał podu- 
iałym, tą intencyją i aby i tęzleconą, z którą wychodził, 
starą piechotęk ontentował i nową, na wsparcie króla 
Kazimierza na Śląsku werbować mógł. Jakoż wiedział 
król szwedzki od lutrów i Żydów, że to Czarniecki 
czynił, iść mu w tej mierzy nie przeczył, Ale go wolnie', 
ze wszystkim cale wypuścił, aż na śląsko przez swoich 
konwojował.

Który to [Czarniecki] konwój szwedzki odprawiw
szy, nowe od swojejże piechoty z Krakowa wyprowa
dzonej miał turbacyje, bo i zbuntowawszy się, snadź 
za potuchą króla szwedzkiego, razem nazad do Pol
ski pod Kraków, do króla szwedzkiego powrócili. Z o 
stało jednak ich przy Czarnieckim [nieco], osobli
wie z starszyzny, których i cnota i datek powabiły. 
Z  tym tedy ostatkiem prosto do Kazimierza króla 
w księstwie opolskim i raciborskim natenczas rezydu
jącego przebiera sięi o wszystkiej tranzakcyjej polskiej 
informuje.
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W tym po poddaniu Krakowa i wprowadzeniu weń 
wojska 10000 z Witemberkiem174, jako sięzwał, feld
marszałkiem, wszystkie sięrzeczy z fundamentu ruszy
ły. Bo Witemberk opanowawszy Kraków, więcej nie 
dysymulował, ale pierwej na prywatne depozyta, a po- 
tym na kościelne, rzucił się. Stancyje ludziom swym po 
klasztorach i gdzie rozumiał ponaznaczał, ażeby ich 
księża i zakonnicy prowiantowali, rozkazał. Skarbowi 
królewskiemu i Metryce na zamku, trochęfolgował.

Sam zaś król szwedzki niedługo bawiąc w Krakowie, 
a każdego z obywatelów i księży mile akceptując do 
Mogiły wyjechał, a stamtąd generała swego Daub175 
nazwanego do wojska przy hetmanach zostającego i około 
Mielca rozłożonego wyprawił. Perswadując, aby widząc 
Kraków już poddany sobie, tudzież i część wojska z Ko
niecpolskim pod swojęwładzędobr owolnie weszłego, 
(które popisawszy sięna 7000 pod Krakowem, zaraz 
konsystencyje bogate i obfite odebrało i już siętam 
stało zostawiwszy od każdej chorągwie, pod dyrekcyją 
Piasoczyńskiego, w Krakowie po jednym towarzystwu 
na odebranie darowanej od króla szwedzkiego ćwierci, 
na koń po zł czterdzieści, od Witemberka komendanta 
krakowskiego176, więc i województwa pod swoją garną
cych siępr otekcyją ochotę (już bowiem od tych, ledwie 
nie wszystkich, posłowie [z] submissyją poddaństwa 
przybyli byli) i insze następujące upatrując okazyje. 
Więc i o sieroctwie bez króla, [by] dłużej upornymi nie

174 Arvid Wittenberg.
175 Johann Jacob Taube (Daube)?
176 Komendantem Krakowa byl gen. Paul Würtz, Wittenberg nato
miast jako namiestnik zarządzał całą Małopolską.
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byli, ale przykładem inszych tejże łaski królewskiej 
i sczodrobliwości zabiegali.

Jakoż przyjechawszy pod Mielec, tenże general nie 
próżnował ale prywatnie i publicznie namawiał, aby 
podanej do nabycia laski królewskiej nie opusczali 
okazyjej, częścią że dość meforemną na Polaków iortu- 
nęna oczy wyrzucając, częścią że w takim razie całym 
sumieniem, wiaręi przysięgę królowi Kazimierzowi 
daną relaksować mogą, wywodząc tym, że i on też 
Rzeczypospolitej przysiągszy nie odstępować, odstąpił 
jej, osierocieł i gdzie indziej zostaje, a dobry pasterz 
duszęswoją powinien dawać za owce swoje. Przypo
mniał i tamtemu wojsku177 wyświadczoną łaskę [p rzez 
Karola Gustawa, który] i ćwiercią ich darował i chle- 
by bogate albo konsystencyje im obmyślał, nawet i star
szyznę, o co kto prosił, nie tylko starostwy i dzierża
wami królewskimi, ale też i biskupimi, opacimi, księży
mi dobrami obficie kontentował.

Kilka dni ta jego perswazyja wzięła, a podobno i in
sza, złota komu rozumiano dopomagała Szwecyja. Na 
ostatek, gdy wzięto wiadomość od tamtego wojska co 
z Koniecpolskim było, że to wszystko co generał po
wiada prawda i że deputaci ich pmiądze za ćwierć 
darowaną w Krakowie [odebrali], (a te pmiądze z sre
ber kościelnych i slacheckich na gotowy stempel Kazi
mierzowski w men [n] lcy w Krakowie tamże bite były). 
I że różni rotmistrze, liczą na nowe zaciągi, z podłego 
towarzystwa wybrani, pmiądze wielkie od Szweda bio
rą, powabiło to niektórych, że o [p] oddaniu Szwedom

177 Dywizji Koniecpolskiego.
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już zamyślać poczynali i cale w głos niektórzy o tym 
traktowali, lubo niemało i takich było, którzy do garła 
przy Kazimierzu królu obstawać życzyli sobie.

Zwyciężyła jednak pragnąca nowych rzeczy chci
wość, zwłascza złotem generalskim (którego on to te
mu owemu cicho poddawał) podsycona. A tak z tymże 
generałem, snadź już za konsensem hetmanów, wypra
wieni do króla szwedzkiego komisarze od wojska: Jerzy 
Potocki, oboźny koronny178, starosta drohojowski179 
i Władysław Wilczkowski pułkownik, aby o tym z kró
lem szwedzkim mówili i pakta całości wojska i wolno
ści obwarowali. A ci wielce ochotnego w mogilskim 
klasztorze zastawszy króla, w lot takowe z nim spisali 
kondycyje:

I —o Żołnierze kwarciani króla Kazimierza wieczny
mi czasy odstąpić, a królowi szwedzkiemu Gustawowi 
wiernymi być mają wespół z hetmanami swymi, na 
każdą usługęjego, gdzie będzie potrzeba, posłusznymi 
być mają. 2—o Fortece wszystkie i piechoty gdzie by się 
kolwiek najdowały królowi temuż pod władzęodda - 
ne być mają. Co wszystko hetmani sami i pułkownicy 
i rotmistrze poprzysiąc powinni będą, a towarzystwo 
najprędzej przed namiestnikiem królewskim prezento
wać się, gdzie im miejsce ukażą i imiona swoje na 
regestrach spisane podać powinni i już odtąd króla 
Karola uza swego pana“ mieć będą.

Wzajemnie król szwedzki religiej rzymskiej całość 
wespół z kościołami, z klasztorami, duchowieństwem

178 Andrzej Potocki.
179 Mikołaj Ostroróg.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1655 153

przy dawnej dostojności i całości zachować i wolności 
tak duchowne jako i świeckie, slacheckie, od królów 
polskich dane, jako tego potrzeba będzie, approbować 
i poprzysiąc powinien. Borgowe ćwierci wojsku dotąd 
zatrzymane, aby skutecznie wojsku płacone były. Król 
JM  postara sięRzeczyp ospolitą, teraz od różnych nie
przyjaciół ogarnioną, oswobodzić i jej na potym jako 
swojej własnej bronić i granice jej rozprzestrzeniać 
podejmuje sięi obiecuje. A na znak łaski i sczodrobli- 
wości swojej, zaraz po popisie, deputatom od chorą
gwie wysłanym, na każdy koń po zł 40  darowanych 
w Krakowie z skarbu swego wyliczyć każe.

To wszystko krótko spisano i rękami tak polskich 
jako i szwedzkich komisarzów i samego króla podpisa
no, a jeden rewersał przy Królu zostawiono, drugi zaś 
do wojska przyniesiono. Czas popisu wojska 18  dnia 
października przed Robertem Duglesem, polnym mar
szałkiem i kawaleryi generałem, pod Sendomirzem, waw 
powitanie króla przez hetmanów i starszyznęw Kor
czynie, dnia 8 tegoż miesiąca naznaczono180. Komen
towani bardzo od króla bogato komisarze i bankie
tem uczceni do wojska powrócili i o wszystkim jako 
sięsta ło wojsko informowali z aplauzem wielkim, ale 
i z żalem niektórych.

Tu już król szwedzki do zamku prawie rzeczy swe 
sporządziwszy, niemało ludzi zacnych i znacznych do 
boku swego różnymi sposobami aplikował, osobliwie

180 Posłowie przyjęli warunki szwedzkie 2 8  X, powitanie Karola 
Gustawa przez wyższych oficerów nastąpiło 8 XI w Nowym M ie
ście Korczynie, а I 3 t.m. popis i przysięga wojsk pod Sandomie
rzem w obecności gen. R. Douglasa.
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jednak wiary ewangelickiej adherentów między innymi 
Niemierzyca, xpodkoniuszegox kijowskiego, Arciszew
skiego, Pileckiego, Stankara i inszych miał sobie życz
liwych. Z  tych ^jednych5, na pewnych lokował fortecach, 
drugim przypowiedne rozdawał listy na zaciąg konny 
żołnierstwa. Z  tych był niejaki zPrackiz, który osobli
wym był pod Krakowem owej mieszaniny między woj
skiem o płacęzatrzymaną motorem181.

Ciż rotmistrzowie i adherenci jego lutrzy, znać in
synuowali mu to, aby Witemberkowi, na Krakowie 
komendantowi, zlecił, żeby na owe piniądze żołnierzom 
obiecane skąd mógł, choćby z klasztorów, z kościołów 
krakowskich srebra zaciągał do men[n]ice. I przydał 
wprawdzie materyjej do ognia, bo Witemberk lubo 
dawny żołnierz, ale jako to stary i chciwy, a co większa 
kościołom nieprzyjaciel wierutny, okazyi me opuścił, 
ale wrzkomo pożyczanym sposobem nie tylko w Kra
kowie, ale w okolicy wszędzie na klasztory i kościoły, 
pierwej kształtem kładł gabellę, a potym je ze wszyst
kiego gwałtem rabować kazał. Zwłascza po odjeździe 
królewskim z Krakowa, który do Korczyna ustąpiwszy 
i tam przysięgi hetmańskiej [ i ]  pułkowników słuchaw- 
szy, a każdego bogato, to srebrem, to złotem, to wło
ściami rozmaitymi, drugich solą z Bochni i Wieliczki 
udarowawszy, a po królewsku tamże publicznie uczę
stowawszy, z swoim szwedzkim i tak nowo zaciężnym 
polskim, jako i z Koniecpolskim, wojewodą sendomir- 
skim będącym, z wojskiem do Prus puścił się.

181 Chodzi o konfederacjęwoj ska zawiązaną 1 9 X  nad Prądnikiem, 
substytutem marszałka tego związku był Aleksander Pracki.
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Tam albowiem Fryderyk, książębrandebur skie i pru
skie, jako poprzysiężony Rzeczypospolitej i Kazimie
rzowi królowi wasal przysięgą zasłaniając się, z Mag
nus grafem182, i Zz Radziwiłłowi zdał się nieciążać2 
i owszem zbierał wojsko i przeciwko Szwedom iść go
tował się, podjazdami w Prusiech Szwedów grasujących 
miestując. A lubo kilka razy od Magnus grata i króla 
samego szwedzkiego był napomniany i proszony, aby 
fortunie królewskiej me kontradykował przecięjednak 
ociągał się, dalszej od Kazimierza króla i Polaków cze
kając wiadomości, a pewnikiem na rzeczy jako pad
ną i tej i owej ugadzał stronie. Przeciwko niemu król 
szwedzki z[e] swymi i z Polakami pod komendą Ko
niecpolskiego będącymi, do Prus poszedł.

Tu zaś Dugless do Sendomierza przybywszy i w klasz
torze panien zakonnych rezydencyją uczyniwszy, na 
dzień naznaczony wojsku polskiemu nad Wisłęprzybyć 
kazał i mile od Wisły kupiło się. Sam we trzechset koni 
rajtaryi za Wisłęprzyb ywszy, wojsko przy hetmanach 
według zwyczaju popisowa!. Narachowano go 12000  
zbrojnego i porządnego komunika, z czego ucieszony, 
w dalszej ochocie ku panu swemu animował, niektórych 
u siebie w gospodzie bogato bankietując, drugich zaś 
tym i owym po żołniersku darując. Deputatów po jed
nemu od chorągwie każdej po piniądze do Krakowa 
wyprawować rozkazał, na które Szlangiefeld, podskarbi 
szwedzki183, asygnacyje według regestrów popisanych 
wydawał. Sam zaś Dugless chorągwiom na zimowisko

182 Gabriel Magnus de la Gardle.
183 Melchior Schlangenfeld był generalnym rachmistrzem armii 
szwedzkiej.
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województwa: zawiślne sendomirskie, ruskie, wołyń
skie, podolskie, bełskie, lubelskie i podlaskie naznaczył, 
aby hetmani według woli swej w tych województwach 
to wojsko lokowali. Na swoich zaś ludzi i na krakow
skie prezydium sendomirskiego województwa połowę 
i “ krakowskiego“ , sieradzkie, rawskie, łęczyckie i insze 
województwa wielgopolskie zostawił. Hetmanów, aby obec
nie lubo w Kazimierzu lubo w Lublinie, dla bliższej 
konierencyjej, rezydowali proszono, koszt na to od przy
ległych starostw prowianty obmyśliwszy, bo już wten
czas niczym administratorowie w dobrach królewskich 
nie rządzili. Sam Dugless w Sendomirzu rezydował, 
Krzysztoforek184, Iwaniska, Korczyn, Stobnice, Piń
czów, Ki[e]lce, Zawichost, Janowiec i insze co podob- 
niejsze iortece, ludźmi według proporcyi osadziwszy. 
Sielcem185 zaś jako swoim zawiadował Radziejowski, 
jako i Zwoleniem i inszymi fortecami pobliższymi.

Już siębyło w tych tu krajach, gdzie wojsko polskie 
konsystencyje miało, uciszyło, pod który czas deputaci 
wojskowi do Krakowa zjechawszy i piniędzy gotowych 
nie zastawaszy, bo je było deputatom Koniecpolskiego 
porcyi wydano, a jescze ostatek dodawano, obietni
ce tylko codziennie od Witemberka abotrzymawaliab. 
A przez niedziel dwie, tam mieszkając, lubo to wrzko- 
mo i traktament każdemu dano, a podobieństwa do 
wypłacenia tej wielebnej darowizny nie widząc, powąt
piewać poczęli, a co większa słysząc tamże niezmierny 
skwierk ubogich zakonników, księży, mniszek, u któ
rych srebra kościelne pozabierano, bardzo na to szarkali.

184 Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
185 Solec nad Wisłą.
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Już siębowiem i skromność szwedzka odmieniła, bo 
już nie skrycie, ale jawnie, nie tylko kościoły, ale i dwory 
slacheckie rabowano, z kmieci zaś bez braku i miłosier
dzia egzakcyje nieznośne piniężne i strawne wyciągano. 
Czego nie tylko Szwedzi, ale [i] kupczykowie krakow
scy, nawet Żydzi po niemiecku ubrawszy się, Szwedom 
dopomagali, których Witemberk nie tylko nie karał, ale 
ich jescze do tej usługi jako wiadomych animował.

To jednak najbardziej deputatów na piniądze w Kra
kowie czekających, w kilkaset niemal koni, zalterowało. 
Wyprawił był przed kilką niedziel Witemberk Wirszow- 
ca pułkownika z tysiącem z Szwedów i Kalińskiego rot
mistrza z pułkiem jego polskim pod klasztor często
chowski, dla wytargowania choć pożyczanym sposobem 
sreber i skarbów tamecznych. Nie dali sięnamówić 
zdradzieckim rajcom mnisi tameczni i do klasztoru ich 
nie przypuścili. O czym gdy Witemberkowi znać dano, 
zaraz przy deputatach wojskowych, 2000 ludzi z dzie
siątkiem dział i mumcyją dobrą, synowca swego, wpo
śród dnia z pogrożeniem wielkim wyprawił, rozkazując 
aby nie odstępowali stamtąd aż klasztoru dobędą i wy
rąbują wszystko, a mnichów wyzabijają186. Żałośni na 
tęwyprawębyli nie tylko gmin pospolity miejski, opła
kując takie opresyje i niesczęście, ale i żołnierze depu
taci tam będący.

186 Gen. Jan Weyhard Wrzesowicz próbował zająć Jasną Górę 
z własnej inicjatywy, od 1 8  XI oblężenie klasztoru rozpoczął 
działający z rozkazu króla gen. Burchard Müller. Wysłanymi w po
czątku grudnia przez Wittenberga posiłkami, o których wspomina 
autor, dowodzili oficerowie polscy F. Getkant i J. Butler.
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Skupiwszy się tedy z sobą i tak przeklętych piniędzy 
(to to na zapłatęwojsk a tych piniędzy i sreber Witem- 
berk chciał zaciągnąć) dłużej nie czekać wszyscy dekla
rują się. A że nazajutrz rano na konie wsiadszy, pod 
Żuczkiem śrzód rynku przed gospodą Witemberkową, 
wszyscy stawają i kilka spośród siebie Witemberka żeg
nając posyłają, że ponieważ w piniądzach satysfakcyi 
nie mamy, a dłużej w murach z końmi i z czeladzią 
mieszkać nie mogą, tedy za mury wyjeżdżają i gdzie 
o milęalb o dwie od Krakowa zostawać chcą, do dalszej 
generalskiej widomości, kiedy po piniędze przyjeżdżać 
każe. Prosił Witemberk, aby tego nie czynili, a tylko na 
powrót ludzi od Częstochowej, posłanych poczekali, 
stamtąd spodziewając sięsupplementu. Rzekli nasi, nie 
życzymy sobie takiego tykać sięsupplementu, a tak 
niewiele mówiąc na konie wsiadają i do Bramy Florjań- 
skiej przyjachawszy, a tylko kilka knechtów na warcie 
zastawszy, bramęotwierają i ku Słomnikom porząd
kiem udają się. Jan Hynek towarzysz hetmański był 
tych deputatów regimentarzem.

W  Słomnikach mil 3 od Krakowa stanąwszy, była 
rada, mająli ku Częstochowej na sukurs klasztorowi 
udać sięczyli nie. Stanęło w małej kupie supersedować 
od tej imprezy, a Pannie N a [j ] świętszej obronę miejsca 
acporuczyćac. Jakoż tak sięstało, bo od ludzi wiary 
godnych słychać było, że to wojsko pod Częstochową 
zostające, wśród dnia PannęNaj j] świętszą płasczem 
swym klasztor okrywając [ą] widzieli, czym przestra
szeni, a snadź od katolików w tymże wojsku będących 
napomnieni, od szturmu supersedowali i coś tam od 
księży wytargowawszy srebra, do Krakowa powróci
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li. Kaliński zaś z Wirszowiczem do Prus, ku królowi 
udali się187.

Orszak zaś ów deputacki od Słomnik ku Sendomi- 
rzowi powrócił i Duglessowi, poniekąd wojsku polskie
mu przychylniejszemu, przez posłów opowiedzieli, tak
0 takiej zwłocze zapłaty przez Witemberka, jako i o spo
sobach na zaciągnienie srebra na pmiądze, a to z rabun
ków kościelnych i klasztornych, których sięP olakom 
dobrym i cnotliwym tykać nie godzi. Żałosny zdał się 
był z tego Dugless bo sam tego przecięme uczynił
1 owszem cicho i ludzko tak z księżą jako i z każdym 
bez wszelkiej krzywdy postępował. Nawet i klasztoru 
pannom ustąpił, szkody jeżeliby jakie były nagrodzi
wszy, a w samym mieście rezydował. Prosił przy tym, 
aby serca nie tracąc me odjeżdżali, a przynajmniej nie
dziel ze dwie do świąt Bożego Narodzenia poczekali, 
ukazawszy [im] nakonsystencyjęswoje, własne wydzie
lone na kuchnię, dobra, to jest starostwo robczyc- 
kie i kasztelanią sendomirską188. Niektórych piniędz- 
mi posiłkował, a że zaraz do Krakowa jedzie i w tym 
Wiemberka po bratersku rektyfikować będzie, przy
obiecał.

Już nie tylko w krakowskiej ziemi, ale wszędzie po 
Polscze gruchnęła wieść o tak[iej] Witemberka prze
ciwko slachcie, Bogu i kościołom Jego, niezbożności, 
a zatym też tknęło nie jednego aże do żywego. Nawet

187 Szwedzi odstąpili w nocy z 2 6  na 27  XII, nie otrzymawszy 
okupu. Gen. Wrzesowicz pozostał w południowych rejonach Wiel
kopolski.
188 Z  kasztelanią sandomierską związane było bogate uposażenie, 
5 dużych wsi w powiecie pilznenskim i dochody z ceł.
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i [o] samych hetmanów oparło się, którzy aż teraz 
chytrą Szwedów zrozumiawszy przyjaźń i na co się 
rzeczy zanoszą obaczywszy, rezydentom szwedzkim 
przy sobie zostającym w Lublinie o tym powiadają, a ze 
w Lublinie dłużej bawić nie mogą deklarują, i ich z sobą 
w kompaniją w kraje ruskie upraszają i z sobą zabie
rają. Poruczywszy snadź Rogowskiemu, podczaszemu 
chełmskiemu, rotmistrzowi z pobliższymi chorągwia
mi, aby podjazdem ku Janowcowi za Wisłę szedł i jeśli 
to tak jest jako udają, dowiedział się.

Więc że on dobrze gościł bo i Szwedów w kilku 
dworach i kościołach grasujących swawolnie siła nabił 
i żywcem nabrał i zdobyczy przez nich wydartej sobie 
nabawił i w całości aż ku Zamościu za hetmanami przy
był. Z  którego sprawieni [a] hetmani o swywoli szwedz
kiej jako też i z języków, które tam przyprowadził, że 
rabowania kościołów i dworów slacheckich od Witem- 
berka mają pozwolenie, rezydentom to opowiadają i że 
tej krzywdy tak Boskiej, jako i slacheckiej wytrzymać 
nie mogą dalej, deklarują, a adsamychad z tymi co ich 
Rogowski przyprowadził nazad dobrowolnie wyprawu- 
ją, parol poprzysiężony trzymając wiary w tej mierze.

Z  tychże języków o transakcyją króla szwedzkiego 
w Prusiech wziąwszy wiadomość, że jescze z książę- 
ciem brandeburskim nie masz nic skończonego, nieda
leko Zamościa w miasteczku Tyszowcach hetmani obaj 
zjeżdżają się, senatorów do siebie zaciągają, jako też 
pułkowników, rotmistrzów. Z  senatorów był sam Sar- 
biejowski, wojewoda mazowiecki189, Tyszkiewicz wo-

189 Stanisław Sarbiewski wojewodą mazowieckim został w l 6 6 0  r.
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jewoda czernihowski, Myszkowski, starosta tyszowiec- 
ki190 i wiele inszej slachty. Tam jednostajnie zbrzydziw- 
szy sobie jarzmo szwedzkie, z mego sięwyłamać posta
nawiają i jeden na drugim polec, żadnej aż do skończe
nia wojny nie dopominając sięzapła ty u Rzeczypospo
litej i właśnie związek albo konfederacyją przeciwko 
Szwedom krwią i przysięgą obowiązawszy, na papierze 
to spisują i podpisują się, a reskrypty do chorągwi 
polskich po Wołyniu i Rusi stojących rozsyłają, upra
szając aby wszystko wojsko z nimi pomienioną trzymali 
konfederacyją i tam uniwersałami do ruszenia gotowali 
się, cnotą i miłością ojczyzny wszystkich obowiązu
jąc191. Tam zaraz z tegoż koła posłów: aeWoj akowski e- 
goae i Ulmskiego do króla Kazimierza na Śląsko wypra
wiono, i aby w tę tu stronę, do Lwowa, jako najprędzej 
jechać chciał upraszano i nieodmienną do garła samego 
wierność [przyrzekając].

Ta nowina skoro do chorągwi polskich doszła nie 
jednego zgoła ucieszyła, bo wszyscy na pierwszym 
[w] stępie w niewypłaceniu onej ćwierci darowanej, 
szwedzką niesłowność, dalszego progresu z cnoty ich 
brali miarę. Zaczym zaraz deputatom swym po piniądze 
do Krakowa posłanym z Robczyc do chorągwi zjeżdżać 
każą, a sami dalszego ordynansu ruszenia sięoczekiwają.

Trafiło sięw tym czasie, że niejaki Pracki, o którym 
wyżej, autor przedtym konfederacyjej pod Krakowem

190 Urząd starosty tyszowieckiego, jaki wówczas posiadał Jan Alek
sander Myszkowski, nie dawał miejsca w senacie, senatorem został 
on dopiero w I 6 7 6  r.
191 Konfederacja zawiązana została 29 XII, już jednak 16  XII 
hetmani wydali uniwersały wzywające do walki ze Szwedami.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



1 6 2  Rok 1655

na króla Kazimierza, teraz rotmistrz na imiękróla 
szwedzkiego, wziąwszy niemałą sumęu króla szwedz
kiego na zaciąg, miał naznaczone sobie zaciągnieme 
w Krośnie. Czym sięon nie kontentując z drużyną 
swoją, której niemało nawerbował, ludzi ubogich darł, 
nie tylko tych, do których miał jakiekolwiek prawo, ale 
i na inszych chorągwi następował konsystencyje i z nich 
sowite wybierał chleby. Nawet i samej chorągwi het
mańskiej nie wytrwał, ale jej właśnie należące przez 
asygnacyją wsie górne sanockie, gwałtownie napadł i wy
pędziwszy towarzystwo hetmańskie, swoich tam osa
dził, a sam do Krosna jechał. Nie wytrzymał tego Woj- 
młowicz, porucznik hetmański, ale w skok z komuni
kiem z Przemyśla z stanowiska swego poszedszy, na
przód na onych rabowników chleba swego napadł, po
wiązał, a potem tymże pędem raniusi[e]ńko do Krosna 
przypadłszy, samego Prackiego na przedmieściu zasko
czył. W gospodzie, w piecu nalezionego i wywleczone
go, rozstrzelać kazał. Dostało siętego i towarzystwu 
jego, którzy czegoś chcieli dokazać, inszych zaś ze 
wszystkiego odartych, kańczugami z miasta wypędzić 
kazał, a stanowiska w Krośnie chorągwi wojewody czer- 
nihowskiego Tyszkiewicza, która mu tamże w posiłku 
przypadła była, pozwolił był z woli hetmańskiej.

Z  tąż chorągwią wprzód opędziwszy około Bi [e] cza, 
Tarnowa, Wojnicza i gdziekolwiek mógł zastać, rabują
cych z Krakowa Szwedów. Jednych zabijać kazał, a dru
gich żywcem do Przemyśla z sobą przyprowadzić192.

192 Rozbicie oddziału A. Prackiego nastąpiło 7 XII, wspomniane 
zaś działania Wojniłłowicza przeciw Szwedom w pierwszej poło
wie stycznia I 6 5 6  r.
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Już byli doszli z Krakowa posłowie do króla Kazi
mierza, w Raciborzu mieszkającego, z legacyją tyszo- 
wiecką i lubo od niego z żalem słuchani byli i coś 
kontradykcyi zachodziło, za perswazyją jednak królo
wej Ludowiki, Lubomirskiego, marszałka koronnego 
1 Czarnieckiego, kasztelana kijowskiego, dał sięskłonić 
1 byle teraz przynajmniej stateczne były animusze pol
skie, w czym nadzieje me traci, aż na Nowy Rok nie 
odmawia do Polski, chcąc tymczasem moskiewskie, 
szwedzkie 1 polskie, a osobliwie wojskowe z daleka zro
zumieć imprezy19’ . O czym gdy do niektórych poufa
łych daje reskrypty, do większej, już zajątrzone prze
ciwko Szwedom animusze, pobudza gorliwości.

Wnet albowiem Wojniłowicz już z całym pułkiem 
hetmańskim 1 nieco pobliższych przybiera chorągwi, 
nawet 1 slachty podgórskiej niemało z sobą w kompa- 
mją uprosiwszy, ku Krakowu poszedł i niemałego pre
zydium na Wiśniczu dobywszy, jednych wyciąwszy, 
drugich żywcem nabrawszy w Bochni, Wieliczce, w Nie
połomicach i gdzie jeno mógł bawiących i rabujących 
zaskoczyć Szwedów brał, a drugich wycinał, tak że się 
aż o mury krakowskie [i] kazimierskie ocierał na kar
kach uciekających Szwedów193 194.

Co ze sięnagle i niespodziewanie stało, Witemberk 
ledwie wiedząc co się z nimi dzieje, zaraz miasto zam

193 Jan Kazimierz wyruszył z Raciborza (nie było tam wówczas 
J. Lubomirskiego) 1 8  XII, czyli jeszcze przed formalnym zawią
zaniem konfederacji tyszowieckiej, prawdopodobnie spotkał sią 
jednak tuż przed wyjazdem z posłami od jej organizatorów.
194 Opisane tu działania grupy Wojniłłowicza miały miejsce na 
początku lutego 1 6 5 6 r.
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knąwszy, rajtaryjej dobrej kilkaset z Kazimierza ruszyć 
sięk azał, przynajmniej dla języka kto te hałasy rozpo
czyna. Ale rajtaryja o pół mile wyszedłszy, dalej iść nie 
śmiejąc z nisczym powróciła. Witemberk tedy zrozu
miawszy na co sięrzeczy zanoszą, zaraz koło fortyfika- 
cyjej zaciągnął. Slachty co jeno mógł i księży wszyst
kich zaskoczyć, bierze w Krakowie w sekwestr, a okupo
wać sięzbożem, bydłem kto co mógł do prowiantu 
należącym rozkazuje, rozesławszy do pobliższych wio
sek, aby co jeno najdą pożywności do miasta zabierali, 
ordynuje. Sam zaś z piechotą mury atrestaurujeat, koło 
murów zaś klasztory, kamienice, po cegiełce rozbiera
jąc, w koło rujnuje, tak że jeno miejsce kędy był Kle- 
parz, S trądom z klasztorami bernardyński [m] i karme- 
litański [m ], św. Floriana, św. Mikołaja i insze kościo
ły, ledwie znać kędy były. Nawet i w mieście księża 
z klasztorów jezuickich, dominikańskich wygnani ze 
wszystkim za miasto, a klasztory knechtami osadzone 
i prowiantami napełnione. A [to] me tylko w Krako
wie działo się, ale i wkoło Krakowa, gdzie obywatele 
nie mogąc wytrzymać tyraństwa szwedzkiego, do Śląska 
z duszą ledwie uciekać musieli. Sami tylko adherento- 
wie szwedzcy wierne: ewangelicy i Żydzi zostali, którzy 
albo im rabunków tych i zbrodni dopomagali, albo też 
sami autorami byli. Byli i ci koło Krakowa hersztowie 
Pileccy, Stankar, Arciszewski, Chr [z] ąstowski i inszych 
tak wiele.

Dał zaraz znać Witemberk o tym zapędzie Dugles- 
sowi w Sendomirzu reyzydującemu ale już ten, od 
swoich ludzi, którzych Rogowski w Janowcu, w Kazi
mierzu hałasował przestrzeżony i od rezydentów wy-
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pusczonych, zleciwszy komendęludzi bratu swemu, 
sam jako najprędzej do Prus, do króla pojechał był, o tej 
odmienności Polaków oznajmując195.

Aleć większa fortuna była w Prusiech króla szwedz
kiego, maksza i wojska przy Koniecpolskim zostającego 
przeciwko Szwedom wiara i życzliwość, bo król szwedzki 
wyprawiwszy przed sobą [w] jesieni jescze przeciwko 
książęciu brandenburskiemu Koniecpolskiego z woj
skiem, onemu, aby dobrym sposobem dedycyją i ko- 
niunkcyją wojny z królem szwedzkim radził i perswa
dował, zlecił był. A gdy perswazyje w przodku nie szły, 
Koniecpolski potym na Prusaków uderzył potężnie 
i znaczną klęskę w nich ag [sprawił], tak dalece, że książę 
obaczywszy wojsko swoje nadwyrężone, polskie zaś na 
Prusaków zajuszone, więcej się ociągać nie chciał, ale 
posławszy trębacza o armistycyją prosił, którą otrzymaw
szy sam siępotym i z królem szwedzkim złączył. Lu- 
boć to pono ceremonia była ^(że co rad książę, to 
musiał uczynić spróbowawszy sięz sobą)ah dawno już 
namowami Karolowymi i Radziwiłła radami ku Szwe
dom nakłoniona, krwią sięj ednak niejednego [z] Niem
ców oblać musiała.

Więc zaraz po tej przyjaźni z kurfirstrzem transak- 
cyjej, Malbork i Elbląg Szwedom poddaje się, Toruń 
troszkęjak oby sięociągał, prętko jednak namówić dał 
sięi prezydium szwedzkie potężne przyjął. Gdańsk 
tylko sam jeden statecznie wiary dotrzymawszy, i owszem 
Kinikzmarka, człowieka wielkiego w królestwie szwedz

195 Gen. Douglas wyjechał z Sandomierza 17 / 18  XII, komendępo 
nim objął płk Hans von Essen.
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kim i prymasa prawie, na morzu nagle zaskoczywszy, 
Gdańszczanie przez swoich ludzi wzięli i na Latar
ni w uczciwym więzieniu długo trzymali, ale trochę 
w tym działo siępo tym uspokojeniu książęcia brande- 
burskiego196.

Król szwedzki wojska polskie po konsystencyjach 
obszernych w Mazowszu, dobrzyńskiej ziemi rozłożył, 
sam zaś w Elblągu ulubiwszy rezydencyją i królową197 
z Szwecyjej sprowadził, z fortuny swojej ciesząc się 
i już o złożeniu sejmu walnego i czas w Warszawie w lu
tym miesiącu roku przyszłego intymował. A tymczasem 
nie wiedząc co siędzieje w Polscze, posłów do cara 
tureckiego, do chana tatarskiego i Chmielnickiego wy- 
prawował, wszystkich układnością swoją kaptując ani
musze i [że] jego Polacy za króla dobrowolnie przyjęli 
oznajmując. Ostrzej trochęMosk alowi przedtym przez 
posła powiedzieć kazał, perswadując aby z litewskich 
krajów ustąpić chciał pierwej, aniżeliby szable swojej 
1 polskiej przy swoim sczęściu doznał.

Car moskiewski albowiem Wilno opanowawszy 1 osta
tka pragnął Litwy i za Sapiehą, wojewodą witebskim,

, który wo 
szy rozgromił 

go snadnie, tak że sięmu aż pod Dobrymem między

tmowansKiego z wojsKiem wyprawiwszy 
nasze usczuplone pod Brześciem napadł

196 Elektor lennikiem Karola Gustawa z Prus Książęcych uznał się 
I 7 l l 6 5 6  r. Toruń i Elbląg poddały sięS zwedom jeszcze w 16 55 П, 
Malbork w marcu 1 656 r. Wspomniane zaś pojmanie przez Gdań
szczan Elansa Christopha Königsmarcka, teldmarszalka i guber
natora w szwedzkich prowincjach w Rzeszy, nastąpiło w paździer
niku I 6 5 6  r.
197 Jadwiga Eleonora z ks. Elolsztyn—Gottrop.
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błotami oprzeć przyszło198. Gdy tedy z tą wiktoryją 
Chowański powraca, a zastaje posła króla szwedzkiego 
[z] wzwyż mianowanym poselstwem, radzi carowi, aby 
do Śląska, do króla Kazimierza gońca wyprawić i armi- 
stycyją z Polakami na lat trzy uczynić, a tymczasem 
Wilno i insze fortece w Litwie osadziwszy, do stolice 
wrócić sięi stamtąd na Szweda tak hardo sobie poczy
nającego do Inflant obrócić, i o Rygępok usić się. Co 
jako zaś stanęło i jako się toczyło, niżej się opowie.

Gdy to tedy, jako sięrzekło, król szwedzki pełen 
nadzieje w fortunie swej bezpiecznie rozporządza 
i swe rzeczy stwierdzać zda się, przyjeżdża Dugless 
1 o sukcesach rzeczy w Polscze opowiada. Dopieroż 
trochęzalter owany, nic przecięserc a nietracący król 
w lot mu nazad, dawszy piechoty, alaby Warszawę31 
1 msze fortece poosadzal, do Małej Polski powracać 
rozkazał, i sam sięzara z na początku roku wyprawować 
i być przyobiecał.

Trochęsi ębyło w Polscze uciszyło ku końcowi roku, 
tylko że Witemberk egzacerbowany, tym bardziej koło 
Krakowa w swojej nie ustawał bezbożności, lubo Dug
less go od tego odwodził powróciwszy od króla szwedz
kiego 1 sam nieco na slachtęnastę pował, fortece tylko 
ludźmi osadzał, i prowiantami, które gwałtem brano, 
posiłkował, już [w] wszelkiej zostając ostrożności. 
Wojsko także polskie na konsystencyjach w Podgórzu

198 Informacje bałamutne. Możliwe, ze nałożyły sięautor owi wy
darzenia u końca 1 6 5 5 i połowy 1 6 5 6 r. W końcu 165 5 t. Sapieha 
pobił pod Brześciem wojska rosyjskie i zmusił je do odwrotu. N a
tomiast przez Dobryń wycofywały sięwojsk a litewskie w I 6 5 6  r. 
po zajęciu Brześcia przez Szwedów i Rakoczego.
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i na Rusi powrotu królewskiego ze Śląska ochotnie 
wyglądało i cicho zostając na dalsze sięprace przy
sposabiało.

Niesczęśliwy zaprawdę ten rok i klimakteryczny prawie 
był każdemu z Polaków, bo jednego kącika nie było, 
gdzieby albo nieprzyjacielska szabla nie zasiągła, albo 
rabunki, zdzierstwa, opresyje, gwałty, wszelakich do
mów ludzi nie rujnowały. Dlatego też od niektórych 
opłakanym nazwany. I Libityna199, śmiertelności mi
strzynią, nie próżnowała, bo oprócz wielu w tak cięż
kich okazyjach pobitych kawalerów, oddał dług śmier
telności książęDominik Ostrogski, wojewoda krakow
ski i Opaliński, wojewoda poznański, ten Grudzińskie
go, ów zaś Myszkowskiego miał sukcesora200 i wielu 
innych tak w Śląsku jako i w Polscze poumierało znacz
nych panów i senatorów, o których w takowym zamie
szaniu trudniejsza było wiedzieć.

Roku [tego] przed tą mkursyją szwedzką widziano 
pode Gdańskiem w polu dwóch orłów, jednego białego, 
drugiego czarnego, okrutnie sięz sobą aż do krwie 
bijących. Biały czarnego pazurami tak przycisnął, że go 
prawie bez ducha zostawił i sam był tak zmordowany, 
że sięjednemu baurowi dał żywcem wziąść, którego on 
[do] miasta zaniósszy rajcom oddał i to co widział, nie 
tylko świadkami ale przysięgą aprobował. Niedługo 
potym i ten, to jest biały orzeł, lubo miał żyru dosyć, 
zdechnąć musiał. Były i insze następujących [wyda-

199 Libitina, staroitalska bogini śmierci i pogrzebów.
200 KsiążęDominik Zasławski—Ostrogski zmarł w 16 56  r„ nato
miast po K. Opalińskim, w 16 56  r. wojewodą poznańskim został 
Jan Leszczyński, Grudziński otrzymał ten urząd dopiero w 16 6 1 r.
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rżeń] wróżki, o których powiadano, ale jako mniej 
poważne, tak sięceż o nich mało co pisze. Dość na tym, 
że tego roku niesczęśliwego, koniec przecię jaki taki 
trafił się, kiedy i Polacy z niewoli szwedzkiej wybijać 
poczęli i król Kazimierz już powracał i przecię z łaski 
Bożej, lubo to przy takich kłopotach i tak swoich jako 
i nieprzyjacielskich opresyjach chleba przecięmię dzy 
ludźmi nieskąpo było. Lecz następujący jako Bóg dał, 
to jest:

a Dalej raz jeszcze powtórzono: „jako mu siępowiodło”
W  rkps. „zgiełd". 

cc Może „omal nie było".
^  W rkps. „Piotrowy", jest to pomyłka kopisty, na s. 12 8 —129  
jest poprawnie „po piątkowej potrzebie” . 
ee W rkps. „miasto pod Dniestrze” . 
ti: W rkps. „z Latyczowa".
§8 Zdanie niejasne, może powinno być: „chorągwiom pozosta
łym asygnacyje (wydawszy) na konsystencyjach na Wołyniu. Ru
si województwie bełskim i Pokuciu rozłożyli”.
^  Fragment niejasny, może powinno być: „ogołoconego z obro
ny gwałtownie wjechawszy”.
11 W rkps. „Z  Broszkiem” .
Ü W rkps. „dla” , 
kk W rkps. „Lubowni”.
11 W rkps. powtórzono to dwa razy.
®  W rkps. „przodkiem” .
mm W rkps. „mówiąc”.
nn W rkps. powtórzono to dwa razy.
00 W rkps. „wymorzyli” .
PP W rkps. „kędy”. 
rr W rkps. „bo” . 
ss W rkps. „Budziniu". 
rt W rkps. zwrot ten powtórzono dwa razy. 
uu W rkps. „pana za swego".

W rkps. „na”.W W
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Pomyłka kopisty, powinno być „podkomorzego ”.
W  rkps. „jednak”.
W  rkps. „Stocki”, pomyłka, dalej poprawnie już „Pracki ”. 
Fragment niejasny, może: „z Radziwiłłami zdał sianie wiązać ". 

Raczej powinno być: „krakowskie” .
W rkps. „otrzymali” .
W rkps. „porucić”.
W rkps. „sami”.
W rkps. .IWujakowskiego”.
W rkps. „restatruje” .
Dalej znowu powtórzony wyraz „uderzył".
Zdanie niejasne, może: „bo ksiązęrad to chciał uczynić, ale 

spróbowawszy się z sobą” , 
ai ai ęy rRps> „aby w Warszawę” .

УУ

ab ab

ad ad

af af
ag
ah ah

Rok I656
Gdy król szwedzki głową robi w Elblągu jakimkolwiek 
sposobem nachylone w Małej Polscze swoje mógł po- 
dźwignąć interesa, juz też i król Kazimierz dowie
dziawszy sięo danych od wojska polskiego pod Krako
wem nieprzyjaźni Szwedom zadatkach, więc utwierdzi
wszy sobie podaną z carem moskiewskim do trzech lat 
armistycyją201, codziennymi królowej Ludowiki per- 
swazyjami, która prawdęrzekłszy , rzadko widanego 
humoru, fantazyi i wspaniałości, nie białogłowa Pani, 
różnymi sposobami króla we dnie i w nocy animowała 
i do poparcia wojny szwedzkiej, już zdesperowanego 
męża, pobudzała, tudzież i inszych senatorów przy 
boku swoim będących prożbami, wprzód do Lubowle,

201 Wspomniane wydarzenia nastąpiły juz po powrocie Jana Kazi
mierza do kraju.
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miasta spiskiego, zjachał. A potem w granicach Polski 
sczęśliwie stanąwszy, naprzód do Krosna się udał i tam 
przez tydzień zabawiwszy, z hetmany jako też senato
rami inszymi, którzy mu drogęzaja chali powitawszy, 
w kilkunastu chorągwi stamtąd do bezpiczniejszej for
tece łańcuckiej, marszałka Lubomirskiego dziedzicznej, 
za prośbą jego zebrał się.

I tam hetmani z inszymi senatorami przysięgę niena
ruszonej dawnej staropolskiej ku królom swoim wiary, 
renowowawszy 1 onękrwi ą i zdrowiem własnym zaślu
biwszy, około procederu dalszego wojny radzili. A na
przód wojskiem konnym porządnym, bo piechot mc a nic 
nie było, Szwedów z Małej Polski wypędzać 1 gdzie się 
okazyja poda podjazdami ich znosić decydowano.

A [że] skarb koronny gdzieś tam daleko w Niem
czech z Lesczyńskim, podskarbim koronnym, który naj- 
pierwej z Polski uciekł, zostawał. Tedy na zaciągnienie 
onej [piechoty] srebra i złota kościelne, czego Szwedzi 
me dobrali, gdzie by tylko znajdować sięmiały, brać na 
taką Rzeczypospolitej potrzebę, uchwalono, za kon- 
sensem Gembickiego krakowskiego, Gembickiego łuc
kiego, Trzebickiego przemyskiego, aPstrokońskiegoa 
chełmskiego, biskupów wespół z Krosnowskim arcybi
skupem lwowskim202, i z tego srebra za wiadomością 
tychże biskupów pmiądze albo we Lwowie, [albo] gdzie 
by żesz można było [bić] pozwolono. Zamoyskiemu 
Janowi, podczaszemu koronnemu, dyspozycyją tych 
pmiędzy zlecono, żeby ich [piechoty] 20000 jako

202 Biskupem łuckim był już wówczas nie Andrzej Gembicki, a Jan 
Steian Wydżga, a arcybiskupem lwowskim nie Mikołaj Krosnow- 
ski, ale Jan Tarnowski.
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najprędzej wystawił upraszano. Przydano do tychże 
sreber na tenże nowy zaciąg piechoty i 100000 złotych 
we złocie od Ojca Świętego Aleksandra VII w posił
ku skarbowi koronnemu zubożonemu (bo sięjuż był 
i Lesczyński w Prusiech królowi szwedzkiemu poddał 
i jego [w] Wielkiej Polscze wziął był protekcyją) daro
wane. Wielka to była zaiste z srebrem kościelnym kom- 
putowana suma, tylko że [na to]20’ nieco znaczna, 
zatym też nieco znaczny Rzeczypospolitej przyniosła

Wojska koronnego na czas Czarnieckiemu, wojewo
dzie kijowskiemu203 204, zlecony regiment, które nie upo
minając sięzap łaty, według konfederacyjej tyszowiec- 
kiej czynić z Szwedami co cnota każe było powinne*5. 
Hetmanów dla rady król przy sobie we Lwowie, gdzie 
sięjuż był z Łańcuta przeniósł, zostawił, caby nowego 
wojska koronnego zleciwszy ile mogli Supplement za- 
ciągalib A najpirwsze było staranie o tym, aby do chana 
nowego krymskiego205 posłać i przy zwykłych upomin
kach pakta z mm dawne renomować, względem posił
ków od nich Rzeczypospolitej obiecanych. Oznajmując 
przy tym, że król Kazimierz powrócił do Polski i mile 
od wszystkich przyjęty, króla szwedzkiego insultów 
więcej cierpieć me chce i z wydartego sobie tronu za 
Bożą pomocą strącić myśli. Deputowany na to posel
stwo Jaskulski, strażnik wojskowy, nie bawiąc, wziąwszy 
dobry Supplement tam sięwyprawił w miesiącu marcu.

203 To jest na zaciągnięcie piechoty w tak wielkiej liczbie.
204 Stefan Czarniecki był wówczas kasztelanem kijowskim.
205 Mehmeda IV Giereja (Gereja).
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Czarniecki tymczasem chcąc Duglessa w Sendomi- 
rzu nagle zaskoczyć wydawszy uniwersały do chorągwi, 
aby sięjako najprędzej kupili pod Bełżyced. Nie czekając 
nim sięwszystki e znidą, z kilka chorągwi pułku królew
skiego za Wisłęlodami przeszli i już Duglessa w Sen- 
domirzu nie zastawszy (on albowiem tak sendomirski 
zamek jako i insze fortece pobliższe pichotą i prowian
tem mocno obwarowawszy) do Warszawy skoczył i tam 
Benedykta Oxesterna, kanclerza szwedzkiego, człowie
ka dobrego zastawszy, bo nic ludziom ani kościołom, 
ani księdzom krzywdy nie czynił, sam drugi raz do króla 
szwedzkiego do Prus pobiegł206.

Czarniecki tedy onego nie zastawszy, wracając się, 
pode wsią Skokami z półtorasta rajtaryi, znać do Kra
kowa idącej, zaskoczył i do sczętu zniósł207. Inszych zaś 
sławą imienia swego do fortec powpędzawszy, z woj
skiem, którego już miał kilka tysięcy, pod Zawichost 
przyszedł, a tam z inszymi pułkami pozad idącymi sku
piwszy się, do zameczka na wyspie Wisły, wkoło opły- 
monego, ochotnikiem szturm przypuścił po tarcicach 
1 drzewach. Posczęścił Bóg imprezę, wpadł ochotnik, 
zamek zapalili i ze sto Szwedów z komendantem żyw
cem wziąwszy, starszyznędo Lwowa do króla odesłał, 
a knechtów między swoje dragonije pomieszał. Toż

206 Gen. Douglas od 29 XII 165 5 r. przebywał w Łowiczu, kierując 
koncentracją oddziałów szwedzkich. Kanclerzem Szwecji był nie 
Bengt Oxenstierna, ale jego brat Eryk.
m  W  potyczce pod Skokami (5 II) grupa kasztelana sandomier
skiego Stanisława Witowskiego rozbiła ubezpieczenie oddziałów 
Wittenberga spieszących z Krakowa pod Łowicz w rejon koncen
tracji wojsk szwedzkich.
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znowu w tych dniach i drugi raz Szwedów koło Krako
wa od Wojniłowicza potkało, których on insperate po 
przystawach napadłszy, jednych strzelać kazał, drugich 
żywcem brał, i do króla odsyłał208. Już pełne turmy alias 
kurdygardy Szwedów były.

Kiedy codzienną prawie król szwedzki o progresach 
wojska [odbierał] wiadomość w Prusiech, Magnus gra
fa tam na swoim miejscu zostawiwszy i królową żonę 
z inszym mieniem w Malborku lokowawszy, więcej woj
ska polskiego, część pewną sobie powtórną przysięgą 
obowiązanego [z] sobą bierze (Koniecpolskiego albo
wiem a pewnymi pułkami w Mazowszu zostawił był), 
sam nocą i dniem z niemałym jazdy i dragoniej orsza
kiem (armaty z piechotami nie biorąc) z Prus do Małej 
Polski przylatywa209.

A minąwszy Warszawęi ciężarów tam wojska nieco 
zostawiwszy przodem pułki polskie, których trzy miał 
z sobą, to jest Sapiehy, pisarza koronnego, Kalińskiego, 
starosty bracławskiego i Zbrożka, w których to pułkach 
najwięcej było Wołoszy i Tatarów litewskich, przed 
sobą wyprawiwszy, Niemierzyca tylko przy sobie zosta
wiwszy. Od których wziąwszy wiadomość pod Kozieni
cami, że Czarniecki po Zawiślu od Zawichosta ku 
Kazimierzowi idzie, a w Gołębiu noclegiem stać ma 
wolą. Lubo wieczór następował, nic niedbając o to,

208 Zawichost zdobyto 10  II, w pierwszej połowie lutego miała tez 
miejsce druga wyprawa Wojniłłowicza.
209 Karol Gustaw przybył do wojsk koncentrujących siępod Łowi
czem 7 IŁ W Prusach został korpus gen. Steinbocka z zadaniem 
zdobycia Malborka, który bronił sięjeszcze miesiąc. G. Magnus 
de la Gardie wysłany został natomiast na Żmudź.
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lotem prawie, z ludźmi swymi postąpił i na Czar
nieckiego z pułkiem tylko królewskim a hetmańskim 
w Gołębiu roztasowanego, impetem przez Wisłę jescze 
lodowatą pod Puławami przeprawuje sięi najpierwej na 
pułk Szemberkow w odwodzie zostający napada, który 
sięzmieszaws zy pod Gołąb idzie 1 już też Czarniecki 
ze dwoma pułkami w pole uchodzi. Insze zaś pułki 
kwatery swe o milę, o pół mile6 mając, jedni i me sły
szeli o tym, drugie przecię, mianowicie pułk Witow
skiego, kasztelana sendomirskiego, zaraz w tymże mo
mencie pod Gołąb przypadł, ale już na zmieszany pułk 
traiił hetmański. Król albowiem szwedzki tymże impe
tem jako pułk Szemberkow rozgromił, zaraz pułki 
polskie skrzydłami obiema puściwszy sam śrzodkiem 
ze wszystką potęgą na owe dwa, czy trzy pułki uderzył. 
Jako nieśmiertelnej chwały godne te pułki, bo długo 
impet szwedzki z wielką szkodą swoją wytrzymywały, 
a potym kiedy już zewsząd ognistą szwedzką ogarnieni 
zostali batalią, radzi nieradzi tył ku Wieprzowi podać 
musieli, polem bardzo piasczystym 1 parowy gęste ma
jącym krajem uchodząc. Prędkością koni za naszymi, 
przodkowala Szwedom Wołosza 1 Tatarowie, którzy 
doganiając naszych, płazem tylko po koniach 1 grzbie
tach dosięgali, wołając uciekajcie zdrajcy królewscy, aleć 
to nieco miło było słyszeć Szwedom z zadu naścigają- 
cym. Zatym też co dzielniejsi przodem wypadli i na
szych ci(?) zmieszanych w malej kupie razili. Sam 
Czarniecki dość odważnie stawał, ale potęgi przemóc 
trudno było. Na rzekępotym Wieprz wojsko napędzo
ne, gdy bez lód przebiera sięi tam największa i w lu
dziach 1 w koniech szkoda była. Na co Szwedzi na
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brzegu patrząc, już się więcej nie zapędzali, ale tylko 
trębaczom wygranej trąbić kazano1, a [naszych] jako 
kaczki na lodzie załamującym sięz pistoletów i fuzyi 
strzelali. Noc zatym niefortunną skończyła okazyją, 
której ta największa przyczyna, że wiedząc o nieprzyja
cielu, pułki opodal na noc rozłożono210.

Sam Czarniecki niemal z większą częścią wojska 
borami ku Lublinowi udał sięna Końskąwolą, drudzy 
na Kock, Lewartów także ku Lublinowi przebierali się 
i tam sięk upili, ci mianowicie, którzy tam za Wieprzem 
kwaterami stojąc nieprzyjaciela ani widzieli. Zginęło 
przecięw tej okazyi niemało grzecznych kawalerów 
z pułku zwłaszcza hetmańskiego i królewskiego. Po
rucznik Rogowski i żołnierz odważny Tymiński, Cho
iński, Porwaniecki i tak wiele innych, których w ostatku 
król szwedzki na pobojowisku dobijać kazał, Stanisław
ski, chorąży halicki, rotmistrz, żywcem przecięwzię - 
ty. Niespodziewanemu przy [j] ściu Szwedów i nieostroż
nemu pułków opodal rozłożeniu tęniesc zęśliwą przy- 
pisowano utarczkę, która jednak niemało królowi szwedz
kiemu dodała serca, a województw lubelskiego, bełskie
go, ziemi chełmskiej wielkiego nabawiła strachu.

Król albowiem szwedzki nazajutrz, przenocowawszy 
w Gołębiu, zaraz w też tropy wprzód pod Lublin, a po- 
tym pod Zamoście w same mięsopusty z wojskiem po
tężnym przyszedłszy, do Zamoyskiego Jana, podcza
szego koronnego w fortecy swej natenczas będącego 
wprzód trębacza, a potym Sapiehę z Niemierzycem po

210 Opis bitwy pod Gołębiem ( 1 8 II) bałamutny, zob. J. Teodor- 
czyk, op. cit., s. 2 8 6 —2 9 4 -
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syła [i] poddanie fortecy perswaduje, różnymi obietni
cami i faworami chcąc go uwieść. A przy uporze, poty 
spod Zamościa nie ustąpić deklaruje się, póki go albo 
szturmem nie dobędzie (bo już mu była i armata z pie
chotami spod Warszawy nadeszła), albo na kilkanaście 
mil i jednego® w dobrach jego nie zostawi. Żartował 
z tego Zamoyski i powiedział, a za jedno drzewo na 
zdrajców w lasach moich zostanie. A gdy pochlebne 
adherentów szwedzkich słowa nawet, ani prośby, ani 
groźby mężnego i wiernego królowi Kazimierzowi Z a
moyskiego serca nakłonić nie mogą, rozgniewany król 
całą noc wtorkową do miasta szturmuje, kule ogniste 
i granaty przez przestanku rzucając, które gdy tylko 
jednej baby trafunkiem życia pozbawiły, a pan na Z a
mościu nic sięnie turbuje, ale ochotny i wesoły przy 
muzyce za zdrowie króla Kazimierza pić i z armaty na 
nieprzyjaciela bić potężnie przy tychże posłach pol
skich i szwedzkich kazał. Dopiero rano dowiedziawszy 
sięo tym, a o dobyciu fortece zdesperowawszy, za woj
skiem kwarcianym ku Lwowu, gdzie i król Kazimierz 
zostawał i wojsko spod Uhnowa już siętam było ruszy
ło i w kupie niemałej było, iść umyślił i już za Toma
szów przeszedł był Zamoście opuściwszy211.

Ahć nagła rezolucyja wiosny nastąpiła zaczym me- 
sposobno klijowatych dróg i błotnistych, o jakowe koło 
Lwowa nietrudno, koncept mu powariowała. A tak od 
siebie traktem sposobniejszym do przeprowadzenia 
taboru i armaty, piasczystym gościńcem11 na Narol, Cie

211 Mięsopusty t.r. były 29 II, tego dnia Szwedzi odstąpili od 
Zamościa, pod który przybyli 24 II.
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szanów, ‘Oleszyc e‘ ku Jarosławiu udał siętą intencyją, 
aby stamtąd rzeką Sanem szkutami ciężary wojskowe 
i chorych żołdaków, których siła [w] wojsku było, ku 
Sendomirzowi przeprowadził. Tam tedy nad brzegiem 
rzeki stanąwszy szukty z Sanu sprowadzał, a przeprawę 
do Jarosławia zrobiwszy jeznemu wojsku za San prze
prawiać się rozkazał.

Posłał jednak Akkiemberka, krewnego swego, we 
trzech tysięcy ludzi pod Przemyśl, zleciwszy mu, aby 
i tej fortece spróbował, a jeśli po woli na akord a miej
sce po temu, piechotą tąż osadził. Który pod Prze
myśl podstąpiwszy, a w niczym obywatelów i slach- 
ty tamecznej powolnej nie uznawszy, owszem potęż
nie broniących sięobaczywszy , szturmować do mias
ta przez rzekę San, jescze lodem ujętą, odważył się, 
jednak że żadnej pociechy nie odniósł, bo odważnie 
ludzi swoich przywodząc na lodzie, [który] załamał się 
i tam sam zginął, jako i ludzi swoich siła natopił212. 
Owe to na Wieprzu Pan Bóg Polaków niesczęście tym
że odwetował terminem. Ostatek niedorobków, gdy 
po wsiach i miasteczkach w okolicy grasują od naszych 
już z Czarnieckim, na powetowanie gołębskiej klęski 
od Kazimierza króla wyprawionych, ogarnieni, jedni 
pobici, a drudzy żywcem zabrani. Drudzy i to coś ma
ło, pod Jarosław do obozu przypędzeni wtenczas pra
wie, gdy z drugiej strony Sanu od Jarosławia, ochot
nik kwarcianego wojska przy Strzałkowskim, wodzu 
dzielnym, na samego króla szwedzkiego, szukty na 
Sanie sporządzającego z nagła napadł i samego króla

212 Pod Przemyśl wysłany został płk Peter Hammerskjöld.
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na San wpędziwszy, ludzi jego na placu niemało trupem 
położył21 b

Więc gdy się już król szwedzki pod Jarosławiem 
w kupie z ludźmi swymi trzyma i niedawno zwycięzca 
od zwyciężonych i rozgromionych codzienne ponosi 
insulty, jako najprędzej armatę z piechotą Sanem wy- 
prawuje, a sam po nad Sanem z kawaleryją swą, z puł
kami polskimi, które miał przy sobie, ku Polscze i lu
dziom swoim po fortecach rozłożonym, udać sięm yśli.

Czarniecki tymczasem pod Przemyślem San prze
bywszy, wojsko kwarciane z Lubomirskim marszałkiem 
i z Wielopolskim, kasztelanem wojnickim pod Radym
nem łączy, którzy w niemałej kupie tak zaciąganego 
żołnierza jako 1 slachty podgórskiej, w kilkanaście cho- 
rągwi przybywszy, niemały akrement tak w siłach, jako 
i w sercu rycerstwa polskiego przy Czarnieckim zosta
jącego uczynili, na 4000 albowiem tych ludzi rachowano.

Bardziej tedy i ochotniej odtąd wojsko na Szwedów 
we dnie i w nocy następowało podjazdami i gdzie się 
tylko okazyja podała, wszędzie Szwedów urywało, tak 
dalece, że król Lzwedzkd miałby mówić jawnie: nie 
wybije, lecz za czasem ten Czarniecki wykradnie mi 
wojsko 1 nie od prawdy, gdyż w rzeczy samej nie tylko 
Szwedów po kilku, po kilkunastu co dzień niemal do 
wojska prowadzono, ale i ci sami, którzy jescze w woj
sku jego zostawali Polacy, po dwa, po trzy co dzień do 
wojska naszego uciekali.

O czym jako i król szwedzki sam siędowiedział, 
rzekszy, a jako to i w kkamratachk zdrada, tak tych któ- 213

213 Prawdopodobnie chodziło tu o próbęprzebicia się do Czar
nieckiego części kwarcianych pozostających w służbie szwedzkiej.
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rzy z nim w wojnęsłużyli [nazywał]. Zażywano za
raz inkwizycyją sam pułkownikiem mocno czynić kazał 
i onych nową przysięgą wierności obowiązawszy wyro- 
zumiewał o intencyi tego i owego i nie taili pułkownicy 
żadnego, ale po kimkolwiek tylko jakikolwiek buncik, 
albo słówko nieostrożne postrzegli, zaraz do uszu 
królewskich donosili. [On] winnych brać swoim Szwe
dom w sekwestr i potym pod Leżajskiem dla postrachu 
kilku czyli kilkunastu rozstrzelać kazał, a sam dalej ku 
Rudnikowi [z] wojskiem pomykał się.

Posłał był Lubomirski marszałek od boku swego 
kilku swoich, aby po wsiach, których tam i braci jego: 
starosty sądeckiego i koniuszego koronnego, Lubomir
skich najwięcej, a prawie wszystkie były, chłopstwo 
z czym by jeno kto mógł, buntował i nagrodęk ażdemu 
obiecując i od pańszczyzny uwalniając. Jakoż [w]krótce 
zebrała siębyła niemała gromada, na kilka tysięcy ich 
było, z kosami, cepami, kijami jedni, a drudzy z dobrą 
strzelbą umoderowam.

Ci tedy po lasach, które w tamtym kraju są gęste, na 
Szwedów hukali i gdzie sięteż okazyja trafiła, zwłascza 
na przeprawach, podczas ich i nastrachali, którzy gdy 
i pod Rudnikiem tegoż fortelu zażyli, trochęwojsk o 
szwedzkie zatrzymali byli. Tymczasem kwarciane woj
sko z tyłu potężnie na Szwedów nastąpiło i siła na 
placu Szwedów położywszy, bodajby i więcej czego me 
dokazalo, gdyby była przeprawa i ścisłość pola ochoty 
polskiej nie zatrzymała. Bo gdy sięwojsko ku Szwedom 
przeprawuje, króla szwedzkiego lejbkompania, pułk og
nisty i doświadczony u przeprawy oponuje się, a tym
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czasem król szwedzki w zakryte umknął sięw lasy, za 
którym i ta rajtaria, odwodem poszedszy, mało szkody 
poniesła. Wojsku zaś na odwód kazano, aby na jakie 
fortele szwedzkie nie trafili.

Natenczas przodem przed wojskiem szwedzkim po
szli byli na kwatery polskie pułki [w] wojsku szwedz
kim zostające, obok trochęi opodal po wioskach od 
obozu szwedzkiego stanęły. Te, gdy król szwedzki pod 
Rudnikiem trochęprz estraszony z wojskiem swoim 
minął, a prosto lasami mimo Radomyśl w widły, gdzie 
San w Wisłępod wioską Kamieniem wpada, przebie
rał sięi tam obozem stanął214. Owi tedy postrzegł
szy dobrą okazyję, że w tyle wojska szwedzkiego zo
stali i uważawszy niebezpieczeństwo swoje, a najbar
dziej pono bojaźnią Boską w niedotrzymaniu wiary Kazi
mierzowi królowi poprzysiężonej, więc tym świeżym 
okrucieństwem szwedzkim nad towarzystwem swoim 
pod Leżajskiem popełnionym wzbudzeni, już bez cere- 
moniej na pułkowników swoich nastąpili, 1 że dalej [w] 
szwedzkiej kompanijej być nie chcą, ale do wojska 
koronnego koniecznie przebierać sięmają wolą, dekla
rowali. Radzi nieradzi pułkownicy: Jan Sapieha [1 inni] 
na ich zdanie przystać musieli, a tak zaraz z onych 
kwater puścili siępod Baranów na całą1 noc, gdzie 
o wojsku polskim słyszeli.

Nazajutrz z rana wprzód przed sobą trębacza oznaj- 
mując o przy[j]ściu swoim wyprawili, a potym z woj
skiem polskim, które już w szyku czekało, skupili się. 
Byli z tym wojskiem pułkownicy: Jan Sapieha, pisarz

214 Obóz Karola Gustawa znajdował się pod Gorzycami.
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koronny, Kaliński, strażnik bracławski, i Zbrożek do 
tego czasu strażnik wojskowy215. Więc powitawszy się 
zobopolnie 1 [ze] złączenia sił rozerwanych, ucieszyw
szy się, dalej się wojsko ku Pokrzywnicy pomknęło.

Tam znowu nowa przyszła wiadomość, snadź zno
wu od tych konwertytów szwedzkich stwierdzona, że 
już dawno przedtym, wojsko Koniecpolskiego z inszy
mi pułkownikami wielce zacnymi przy nim będącymi, 
z Prus od Magnus grafa oderwawszy się, wielkimi i pil
nymi drogami przez Mazowsze 1 Podlasze aże na Wołyń 
przybyło, gdzie trochęodpocząwszy , a królowi Kazi
mierzowi we Lwowie przez posłów pokłoniwszy się, 
prętko razem pod Sendomirz przybyć obiecuje216. Bar
dzo obiedwie oderwania sięod siebie wojsk, jak królowi 
szwedzkiemu malankoliej, tak wojsku koronnemu serca 
1 ochoty przydały.

Król tedy szwedzki, jako sięrzekło, w widłach pod 
Kamieniem stanąwszy, już do Sendomirza z wojskiem 
i armatą brać się [ni e] domierzał, ale nad Sanem szańce 
potężne usypawszy, o moście przez San po Nawiślu 
myślić począł.

Wojsko zaś koronne pod Pokrzywnicą Wisłęprze- 
bywało jak najprędzej mogło, zwłascza przodem pod 
komendą Witowskiego, kasztelana sendomirskiego pułk

215 Połączenie tej grupy z wojskami wiernymi Janowi Kazimierzo
wi nastąpiło ЗО III. Seweryn Kaliński był starostą bracławskim. 
Michał Zbrożek strażnikiem wojskowym został w 1 6 6 8  r. i urząd 
ten sprawował do śmierci w 1 6 9 1 r.
216 Dywizja Koniecpolskiego Szwedów odstąpiła w lutym. Janowi 
Kazimierzowi podporządkowała sięprzed 3 III i brała udział 
w działaniach w widłach Wisły i Sanu przynajmniej od odwrotu 
Karola Gustawa spod Jarosławia.
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jegoż i z drugimi dwoma, to jest sapieżyńskim nowo 
przyszłym i Jędrzeja Potockiego, oboźnego koronnego, 
nocą szkutami przeprawiwszy się, świtem pod Sendo- 
mirz przyszli. A mało co warty w bramach zastawszy, 
na Szwedów po kwaterach w mieście rozłożonych ude
rzyli i wielką w nich uczyniwszy trwogę, jednych żyw
cem w gospodach brali, drugich uchodzących do zam
ku, gdzie duże praesidium, doj [e] żdż [a] li. Uszło ich 
przecie z miasta do zamku niemało, bo im prętki sukurs 
zamkowe dało praesidium, atoli ich z kilkadziesiąt po 
gospodach legło. Ostatek z poduiałymi swymi kompa
nami, Żydami sendomirskimi (którzy im we wszyst
kich okazyjach do rabowania dworów i kościołów nie 
tylko pomocnikami, ale i motorami byli) do zamku 
wpędzono. Miesczanom pokój i bezpieczeństwo dano, 
żydowskie jednak odbieżałe domy i z tymi, kto tam był 
w nich został, strachu sięod wojska nabrali.

Nastąpiło potym z owym gminem chłopskim ze 
wsiów Lubomirskich zabranym [skupienie]. Naprzód 
zdało sięk omunika kilkanaście chorągwi wyprawić z dra- 
gomją na dół ku przewozowi do szańca tamże na brzegu 
Wisły wysypanego 1 ludźmi szwedzkimi nieźle opat
rzonego, piechocie zaś z chłopskim [gminem i] ochotni
kiem wojskowym do szturmu zamku sendomirskiego 
iść kazano. Ale jako Szwedzi z fortece ognia potężnie 
(bo sięich tam około dwóch tysięcy zawarło było) dali, 
tak zaraz w chłopstwie niezwyczajnym do szturmu, 
szkodęuczyniws zy, wsparli i z działek i strzelby ręcz
nej tak zmieszali, że i ochotnik wojskowy szwankować 
musiał. W  lot tedy to wielebne rycerstwo chłopskie, 
ubitych swych kilkunastu postrzegszy, w pół godziny
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nie wiedzieć kędy się podziało, tak że nazajutrz (bo ten 
szturm wieczorem był) żadnego widać me było, każdy 
w swą [stronę] i przez Wisłę do domu poszedł. Lubo 
było do takiej prezumpcyjej to licho przyszło, że się 
komunikowi polskiemu równali i kwater albo konsy- 
stencyjej równo dopominało siępo wioskach. Toż się 
stało i w szańcu nad przewozem. Z  działek i strzelby 
ręcznej mocno dali ognia Szwedzi, a w nocy łodziami 
i czym kto mógł, ze wszystkim na drugą stronęW lsły 
przeprawili się.

Dowiedział sięo tej na swoich imprezie, w Sendo- 
mirzu będących, król szwedzki, zaczym piechoty swo
je zostawiwszy pod Kamieniem, tudzież wozy i cięża
ry swoje, z kilką tylko dział a z dragoniją sam komu
nikiem pod Sendomirz[em] z drugiej strony Wis
ły staje i kilką szkut, które tam gotowe nalazł posił
ki oblężeńcom sendomirskim wyprawuje, którzy no
cą dobrą pod zamkiem sendomirskim stanąwszy, spik- 
lerz murowany tamże pod zamkiem na brzegu będą
cy opanowali. Ziemią potym pod zamek podkopem 
poszli i tam furtęw zamkowym murze wybiwszy, lu
dziom w zamku będącym z fortece na szkuty uchodzić 
ziemną fosą i cokolwiek kto miał dostatków wynosić 
kazali.

Wojsko lubo to postrzegło, ale nie mogąc bez armaty 
i piechoty na on spiklerz dobrze obwarowany, uderzyć, 
złą radą budynki czyli stajnie w mieście pod zamkiem 
będące, przeciwko kościołom Panny Maryi, zapalić ka
zali, tusząc że ogień i kurzawa z wiatrem, który naten
czas na zamek pędził, tam się obrócić albo dach zam
kowy zapalić, albo w dymie snadniejszy przystęp do
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zamku uczynić mogło. Alić Pan Bóg inaczej te rzeczy 
sporządził, bo w jednym momencie ten wiatr, co na 
zamek ogień pędził, na kościół, obrócił się 1 tak dalece 
gwałtowny zaraz [pożar] powstał, że jako sięk ościół 
zajął, tak zaraz z kościoła Panny Maryj ej w kilka [chwil] 
na miasto z kościołami, klasztorami, kamienicami 1 ra
tuszem spalił, tak że ledwie w Sendomirzu całym dwie 
albo trzy chałupki i to co pod murem ocalały. Załoś- 
ne to bardzo widowisko było, bo ani ratować ani ga
sić niepodobna było. Wojsko tylko hurmem z miasta 
w bramę cisnęło się, gdzie kilku zatratowano końmi, na 
ostatek 1 w ogniu zostało.

Patrzyli na to Szwedzi [z] zamku 1 przecięwypadać 
nie śmieli patrzył 1 król szwedzki tam przez Wisłęi lu
bo mogli zamkowi wojsku w bramęci snącemu się szko
dzić z tyłu, zaniechali tego, ale co prędzej z zamku 
przez wykopaną ziemną furtę [ku Wiśle1 na szkuty 
1 sami wychodzili i dostatki co jeno tam było, a było 
tam skarbów niemało, wynosili. A jescze o nowym for
telu, chcąc Polakom niecnotęwyrządzić, przemyślał, 
który ten był.

Po zgorzeniu miasta trzeciego dnia już sięze wszyst
kim na szkuty z zamku wyniosszy, prochów po kilka be
czek w rogach sklepów zamkowych, we trzech angułach 
od Wisły, zasadzili, pewną miaręlontów, na dwie godzin 
umiarkowanych, zapaliwszy i skrycie do prochów przy
tknąwszy. Które jako też już dogorywały, oni też tym
czasem wszyscy z zamku i spiklerza na szkuty ustąpili, 
a wojsku od miasta bramę jakoby otworzyli.

Skoczyło wojsko, ochotnik po nad brzegami Wi
sły do nich z pistoletów i z fuzyi strzelali, ale oni już
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w pół Wisły stojąc, z muszkietów bardziej naszych 
razili. Tymczasem tenże ochotnik alias hołota wojsko
wa, ale było i towarzystwa niemało, bramą otwartą do 
zamku wpadają, a tak tylko trochęZydów zastawszy, 
o skarbach i depozytach zostawionych pytają. Żydzi 
powiadają, że wszystko z sobą Szwedzi zabrali, miło
sierdzia proszą i przecięo zdradzie, że ma być w zamku 
namieniają. Nic to nie pomogło, każdy w swą [stronę] 
po sklepach i pokojach rozbiegli się, a wtym wraz we 
trzech kątach lonty do prochów dogorzawszy, prochy 
zapalają i impet wziąwszy, zamek ledwie nie wszytek, 
bo tylko brama z jednym kątem została od miasta, 
pospołu z owymi rabownikami do góry ku Wiśle wy
rzucają.

Godni zaprawdętak owej kary ci co tam byli, bo nie 
tylko Żydów i inszych w zamku pozostałych"1 przestro
gi o zdradzie nie słuchali, ale i na zakaz Czarnieckiego, 
który tęzdradęz języków wyrozumiawszy, otrąbić był 
kazał nic nie dbali, mówiąc, że to starszyzna sobie tylko 
skarby chcąc pobrać, nikomu ich udzielać nie myśli. 
Aleć doznał niejeden prawdy, kiedy jako ptastwo, jedni 
bez rąk, drudzy bez nóg, bez głowy po powietrzu latać 
musieli, aż sięw pół Wisły opierali, drudzy rumem 
zamkowym przywaleni, albo pogmęli, albo z strachem, 
bólem i wstydem wyratowani byli. Na kilkaset jednak 
tych ochotnisiów [co zginęli] rachowano. Patrzył na to 
król szwedzki, z drugiej strony Wisły nad brzegiem 
w polu z wojskiem stojący, a tak rozumiem, cieszył się 
z tego, bo tylko stojąc, sztuki różne wojenne kilkunas- 
tom trębaczom wytrębować kazał.
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W niebytności jego w obozie swoim, przystąpił był 
od Lublina na toż miejsce przeciwko obozowi polskie
mu przez San, z ostatkami wojska litewskiego spod 
Brzyścia od Moskwy rozgromionego, Sapieha, już po 
Radziwille zbiegłym wojewoda wileński217. Ten Szwe
dom za Sanem przeciwko sobie stojącym 1 szaniec 
wystawującym, most przez San budującym wielce prze
szkadzać począł. O czym gdy wojsku pod Sendomi- 
rzem znać dano, wielce byli weseli z tych posiłków, 
a zwłascza, że też i druga wiadomość przyszła o nastę
pującym wojsku Koniecpolskiego, prętko z Prus od 
króla szwedzkiego oderwanych i z Wołynia ku wojsku 
zbliżających sięPodgórzem218. Gdy tedy Czarniecki do 
hetmana litewskiego z powitaniem swoich posłów po
syła za Wisłęi jeżeliby mu co trzeba wojska polskiego 
na sukurs posłać, żeby królowi szwedzkiemu przez San 
przeprawy bronić, pyta się. Sapieha, że tego nie potrze
ba deklaruje, sam swoją osobą i potęgą Szweda u Sanu 
pokonać obiecując. Jakoż w kilka tysięcy wojska będąc 
dobrego, me dziw że sobie tuszył.

Ale Szwed widząc nieprzelewki, "tylko postrzegszy 
wojsko litewskie, wyprawił pułkownika zaraz do Kra
kowa Wiercą, najznaczme [j] szego żołnierza dawnego 
1 w oblężeniach rozmaitych doświadczonego, zleciwszy 
mu, aby tam w pięciu tysięcy piechoty zostawał, a Wi- 
temberka z ostatkiem piechoty i z kawaleryją wszystką 
dniem 1 nocą wyprawił. Stało siętak, bo Wirc sam

217 Litwini przybyli nad San 29 III. Nie były to ostatki wojska, bo 
Sapieha nie został rozbity, ale sam pobił Rosjan. Urząd wojewody 
wileńskiego uzyskał nie po zbiegłym, ale zmarłym J. Radziwille.
218 Zob. przyp. 2 I6 .
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zostawszy w Krakowie, Witemberka starego już, zaraz 
z ludźmi do króla ekspediował w sześciu tysięcy.

Ten trafunkiem z idącym się [do] Czarnieckiego 
wojskiem Koniecpolskiego około Mielca zetknął się,
0 którym i król szwedzki wziąwszy wiadomość, trzy 
tysiące rajtaryi na przejmy ku niemu wysyła z tyłu. Od 
tych tedy z tyłu, od Witemberka z czoła, oskoczo- 
ne one wojsko szwankować musiało i obronną ręką na- 
zad w Podgórze ustępowało, ale znowu pod Nowym 
Miastem Wisłęprzeb ywszy, pod Pińczowem, pod Iłżą
1 na inszych miejscach siła z Szwedami dokazywało 
i onych bili219.

Czarnieckiego zaś kilka dni na nich pod Sendomi- 
rzem czekającego i już o niefortunnym ich za Wis
łą progresie wiedzącego, świeże o posiłkach królowi 
szwedzkiemu zaszły wiadomości, o których gdy komu
nikuje Sapieże, hetmanowi litewskiemu i znowu jeśli 
wytrzyma potędze szwedzkiej i przeprawy zabroni, py
ta się, tęż odnosi deklaracyją. Zaczym już króla szwedz
kiego dobrze przybarczonego Litwie w opiekęoddaw - 
szy, sam dniem i nocą ku Warszawie udaje się. Stamtąd 
albowiem dwóch książąt: heskie i lamurskie, na sławę 
króla szwedzkiego w sześciu tysięcy ludzi świeżych 
i dobrych, szło220.

Tych tedy w drodze Czarnieckiemu powitać zdało 
się. Jakoż zdarzył Bóg i fortuna, że niedaremne były

219 Informacja o wysłaniu Würtza i cały tragment o działaniach 
Wittenberga i Koniecpolskiego błędny.
220 Posiłkami dowodził Fryderyk margrabia badeński, Franz Erd- 
man Sachsen—Lauenburg „książę lamburskie”, był jego podko
mendnym.
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Stefan Czarniecki w bitwie pod Warką w 16 56  r., 
rys. J. Kossaka (A. Sokołowski, op. cit., s. 8 4 )
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zapędy jego, bo pod °Kozi [e] n [i] cami° pierwszą straż 
napadłszy ochotnikiem z gruntu zniósł. Rzadki z no
winą o następującym wojsku polskim hznać do taboru 
dając dobiegł pod Ryczywołem?, który niespodziewaną 
zmieszany trwogą w zad ku Warce na całą noc powrócił 
i przebywszy Pilicęrzekębez most, most zrucił, a sam 
za miastem Warką trochęsi ęk u dniowi, ustanowił.

Aleć nic nieomieszkały Czarniecki, bo tymże pędem 
jako pierwsza straż w Kozienicach tylko zniesiona była, 
także nocą pod Warkępodstę puje, a zastawszy most 
zrucony, za nim wojsko wszystko, wpław rzekędość 
nieszeroką, ale głęboką i klijowatą przed Kwietną Nie
dzielą przebywają, a w też tropy na świeżo ruszony 
tabor i wojsko tych książąt pod borem, pół mile za 
Warką, dognawszy ich [uderza]. Troszkęsię było woj
sko nieprzyjacielskie boru siędobrawszy zastanowiło, 
i jako przy fortece z ludem ognistym oprzeć sięchci ało, 
żeby siętymczas em tabor, dość we wszystko zamożny, 
ku zamkowi czerskiemu umknąć mógł. Aleć niedługo 
ta im służyła zasłona, bo od pułków królewskiego i het
mańskiego i kasztelana sendomirskiego z czoła i z bo
ku ogarnieni, tył podać musieli, na których wojsko 
siadszy mil sześć albo sied [e] m borem, piaskami aż pod 
samą Warszawęjacha li, oprócz że same książęta w bok 
trochędo Czerska w kilkuset koni udali sięi tam w za
meczku zawarli. Pobrano oficerów żywcem ledwie nie 
wszystkich, kornetów specjalnych nowych 16, tabor 
wszystek z piniądzmi, srebrem, złotem, suknami i in
szymi dostatkami i żywnością wszelką zrabowano, tru
pa ze cztery tysiące prócz pojmanych, położono. Książę
tom w Czersku zawartym, tak dalece nic nie czyniono
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i owszem snadź za pewnym datkiem siolgowano, pewne 
z nimi traktaty uczyniwszy i przysięgę odebrawszy, że 
siędo domów wrócić i Szwedom więcej pomagać nie 
będą221.

Tak to sczęśliwie sprawiwszy wojsko nazad do Warki 
powróciło, a stamtąd w dzień Kwietnej Niedzieli222 
z starszyzną i kornetami niemieckimi Andrzeja M o
szyńskiego do króla Kazimierza z nowiną o otrzymanej 
wiktoryjej z tych książąt wyprawiono. Sczęśliwa to była 
i mało co w ludziach szkodliwa wojsku polskiemu eks- 
pedycyja, bo oprócz Stapkowskiego, porucznika [cho- 
rągwi] Myszkowskiego, wojewody krakowskiego, pod 
Kozien [i] cami, a rHebdyr, chorążego roty Zamoyskie
go, podczaszego koronnego, mało kto tam zdrowiem 
zapieczętował. Postrzelonych, ale nieco szkodliwie, tro- 
chębyło wię cej.

Inaczej iortuna litewskim służyła, bo to wojsku 
szwedzkiemu, już świeżymi ludźmi z Sendomirza i zWi- 
temberkiem z Krakowa sprowadzony, stwierdzonemu, 
nie mając także piechoty dostatku i armaty, tylko dwie 
działka polne, wytrzymać nie mogło. Ale ze armaty 
szwedzkiej, której mu tak z krakowskiej jako i z sendo- 
mirskiej fortecy przybyło, z pola spędzone, aż pod Lub
lin ustąpić musiało, i tam w nagrodępra c swoich coś 
su miesczans wytargowawszy, za Lublinem po kwate
rach położyło się223.

221 Bitwa pod Warką rozegrała się7 IV  O obleganiu książąt 
w Czersku i traktatach z nimi informacja błędna.
222 Niedziela Kwietna, czyli Palmowa t.r. była 9 IV
223 Wojska szwedzkie wyszły z okrążenia 5 IV  Litwini nie wycofali 
siępod Lublin, tylko podążali za Karolem Gustawem, który zmylił
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Król zaś szwedzki przebywszy wolnie po ustąpieniu 
Litwy San rzekę, a piechotę z armatą szkutami Wisłą 
ku Warszawie wyprawiwszy, sam po Nadwiślu z komu
nikiem tamże w ostrożności wszelakiej brał się, nie tak 
dalece oprócz prowiantów, miesczan i wieśniaków nie 
krzywdząc, dwory tylko slacheckie, a kościoły rabować 
lubo nie kazał, ale też bardzo nie zabraniał.

O którego po Zawiślu ciągnieniu dowiedziawszy się 
Czarniecki z Lubomirskim marszałkiem weszli w radę, 
czyli za Wisłęprzep rawić się, a wojsko Szwedów inwe
stować, czyli pod Warszawęgdzie natenczas był Bene
dykt Oxestron, kanclerz szwedzki, czyli też do Wielki- 
polskiej udać się, częścią aby posiłki szwedzkie, jeśliby 
sięgdzie okazały, znosić i prezydia szwedzkie ile być 
może odbierać224. A co większa1 slachtętameczną już 
Szwedowi podlegać i onego za pana mieć nawykłą, od 
zawziętej odwodzić imprezy, a do poddaństwa poprzy- 
siężonego królowi Kazimierzowi przywodzić, a kto by był 
uparty, koniecznie do poparcia wojny z Szwedem przy
musić.

Pierwsze intentum nie zdało się, bo ognistym ludziom 
i już posiłkami od Krakowa [mocnym] odpór dać mniej 
podobna było. Więc i Warszawa niemniej wtenczas ludźmi 
opatrzona była szwedzkimi, nieco wabiła do siebie. 
Trzecia tedy podobała sięrada, a tak zaraz w Wielki

ich wysyłając część wojsk pod Lublin. Za tym oddziałem podążył 
Sapieha i zajął miasto.
224 Karol Gustaw wycofywał siędo Warszawy prawym brzegiem 
Wisły, czyli po Nadwiślu dla mieszkającego w Bełskiem autora, 
a po Zawiślu dla znajdujących sięw okolicach Warki Lubomirskie
go i Czarnieckiego. Kanclerzem szwedzkim był nie Bengt, a Eryk 
Oxenstierna.
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Tydzień wojsko z Warki, trafunkowym ogniem na
gle spalonej ledwie nie do sczętu, pod Łowicz ruszy
ło się225.

Wyjechał był na rabunki czyli po inszej potrzebie 
swojej komendant tamtej fortece łowickiej z żoną wes
pół, nazwany graf Izrael226, w kilkaset koni rajtaryjej. 
Na tego, podjazd wojskowy napadł potężnie, zniósł 
i siłęludzi żywcem nabrał, nawet i samą żonęk omen- 
dantową z ochędóstwem niemałym jadącą wzięto. Ocho
cie i dzielności pułku królewskiego, towarzystwu mia
nowicie [chorągwi] Myszkowskiego, wojewody kra
kowskiego, między którymi synowie [c] tegoż wo
jewody, Jan Myszkowski, starosta tyszowiecki i Pa
weł Borzęcki kredensowa!, tę igraszkę wojenną przypi- 
sowano. Sam komendant do fortece uskoczył, ale nie
mało swoich utraciwszy, żonępotym niemałym okupił 
złotem.

Od Łowicza [odstąpiwszy], Święta Wielkanocne227 
na dobrzyńskiej [ziemi i] we “Włocławku“ po żołnier
sku odprawiwszy, pod Toruń puściło sięwojsk o, chcąc 
i miesczan tamecznych ku Polakom doznać skłonności 
i szwedzkiej, jeśliby taka była, doświadczyć niegotowo- 
ści. Oboje sięnie powiodło, bo i most od Dybowa 
przystępu bronił do miasta i przed mostem Szwedzi 
szańce wysypawszy mocno akcesu do mostu bronili. 
Tamże Służewskiego, starostęhor odelskiego, rotmi
strza starego, z szańca od mostu z działka po krzyżach 
przywitano, żyw przecięod tego razu został.

225 Wojsko wyruszyło 9 IV  Wielki Tydzień 10 —16  IV
226 Israel Ridderhjelm Isacsson.

16  IV227
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Lepiej w Bydgoszczy rzeczy poszły, bo tam tylko 
dwa pułki: kasztelana sendomirskiego228 i Sapiehy, pi
sarza koronnego, poszedłszy, pierwszym impetem w bra- 
męwpadłsz у (za życzliwością miesczan Polakom przy
chylnych) Szwedów po mieście odpór dać chcących 
niemało pobili, drugich do zamku w góręnap ędzili, 
w którym na prezydium zostawało coś na trzysta. Ale 
i ci za przy [j] ściem Czarnieckiego z wojskiem poddali 
się i z fortece ustąpili. Konwojowano ich do Poznania, 
a fortecę, Skuraszowskiemu rotmistrzowi229 ze trze- 
masty piechoty także poruczono. Tamże pod Bydgo
szczą w widłach kędy Porda rzeka wpada w Wisłę, wy
sypany był na wyspie potężny szaniec trzemasty Szwe
dów także osadzony, dla nieprzypusczenia szkut z kra
jów polskich do Gdańska. Czynił Czarniecki próbę 
dobycia szańca tego, ale dostatek strzelby i ludzi i dzia
łek w miejscu małym i to między wodami, przeszkodził 
imprezie.

Więc tedy przez Krainkę wojsko ku Poznaniowi 
udało sięi slachtę do kompanijej inwitowano. Którzy 
staropolską cnotędo tego ochotni byli, tym dziękowa
no 1 dobra ich ochroniono, którzy zaś nie duiając sobie, 
albo przed wojskiem do fortece uchodzili szwedzkich, 
albo [w] przedsięwzięciu swoim upornymi byli, tych 
zgoła oprymowano i substancyje ich od czatowników 
wojskowych nieco bezpieczne były i owszem we dwo
rach takich partyzantów szwedzkich chorągwie cale 
stawały, 1 co sięim podobało, złym zwyczajem brali, bo

228 Stanisława Witowskiego.
229 Władysław Skoraszewski.
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siępotym tego za złym nałogiem i mało co winnej 
slachcie cierpieć dostawało. Wiele już jednak skupiło 
sięsla chty wielgopolskiej do wojska, którzy chorąg
wie powiatowe podnosząc inszych do siebie zaciągali. 
A gdy sięjuż tak wiele [ledwie] me wszyscy obaczyli 
i przyjaźni szwedzkiej, z którymi siębyli mocno po
bratali odstępują, na czas wypocząć wojsku około Gniez
na zdało się230 231.

Gdy tak Czarniecki z wojskiem w Wielkiej Polscze 
gości, król szwedzki z swymi do Warszawy przybywszy 
i tam Witemberka z Oxe [n] st [i] ernem w 10000 ludzi 
osadziwszy i prowiantem fortecą opatrzywszy, sam na 
zdrowiu osłabiałym będąc, wprzód do Torunia, a potym 
do Malborka wjechał i tam zdrowia ratując dowie
dziawszy się, że Czarniecki w Wielkiej Polscze dokazu
je, Duglessa z Stembokiem w 20000 ludzi do Wielkiej 
Polskiej wyprawuje. Ten nie omieszkając cicho lasami 
ku Gnieznowi przybywszy, pod Klockiem2’ 1 trybem 
wojennym stawa.

Wiedział przecięo jego zamysłach Czarniecki, a tak 
wojsko przed przy [j] ściem jego sprowadza i do potka
nia sięz nieprzyjacielem gotowymi być każe. Poszedł 
był [przeciw] im przodem ku Klockowi książęDymitr 
Wiśniowiecki, strażnik koronny, z pułkiem swoim. Ten 
napadłszy na przeprawujące sięwojsk o szwedzkie tam
że pod Klockiem przez niemałe przeprawy 1 błotniste,

230 Wystąpienia przeciw Szwedom w Wielkopolsce przybrały zor
ganizowany charakter na kilka tygodni przed przyjściem w te 
rejony wojsk Czarnieckiego i Lubomirskiego, konfederacjęanty- 
szwedzką zawiązano tam I 5 UL
231 Kłeckiem.
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niemałą [w] Szwedach uczynił klęskę. Ale jako się 
Szwedzi poprawili, zwyczajnym tropem idąc, z armaty 
naszych lekko u[z]brojonych gęsto strzelając przywi
tali, od przeprawy ich ku wojsku przepłoszyli w zad, 
a sami w lot przeprawiwszy się, na wojsko nieco uszy
kowane nastąpili, które kwarciane dość wprawdzie pola 
do potkania sięmiało. Lubomirskiego zaś marszałka 
dywizja z chorągwi powiatowych zebrana opodal za 
jeziorem stała (już albowiem Lubomirskiego z Czar
nieckim zachodziły diffidencyje), więc zaraz wojsko 
szwedzkie chciwie na pułki kwarciane nastąpiło, zwła
szcza na pułk kasztelana sendomirskiego, w przedzie 
we śrzodku uszykowany. Rozdzielony wytrzymuje pułk 
ten jako może impet szwedzki, gdzie od samego puł
kownika Witowskiego chorąży szwedzki rajtarski po
legł. Ale kiedy po nad jeziorem, na co dywizyja Lubo
mirskiego patrzyła, regimenty piechotne potężne z bo
ku na ten pułk następować poczęły, zmieszał się trochę 
i odwodem uchodził.

Tu dopiero w posiłku będący pułk królewski kawa
lersko stawa, chorągwie obie zwłascza Myszkowskiego, 
wojewody krakowskiego, usarska i pancerna, niemniej 
i sama pułkowa królewska, te dzielnością i męstwem 
natenczas wszystkim innym przodkowały i Szwedów 
już na on pułk Witowskiego wydanych spiera i lubo 
z swoją szkodą mężnie jednak nieprzyjacielowi wytrzy
muje. Ale kiedy zaś insze pułki od piechoty i armaty 
szwedzkiej ustępować musiały, a Lubomirskiego zaś 
ludzie za jeziorem na to tylko patrzyli, a sukursu żad
nego me dawali i temu pułkowi królewskiemu odwo
dem pójść przyszło z drugim wojskiem ku Gmeznowi.
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Noc zatym (bo to wieczorem było) nastąpiła i Szwe
dów nad przeprawą pewną, którą nie bez szkody swej 
nasi przebywali jako mogąc, zatrzymała. Zwyczajnie 
tylko przez trębaczów wojskowe, jakoby tryumfalne 
wygrywając kuranty, że oto naszych w potrzebie pobi
tych rachowano. Szwedzi swoich kilkaset, jako to z ję
zyków jawno było, nie dorachowali się. Paweł Borzęcki 
porucznik tegoż wojewody krakowskiego postrzelony, 
ledwie wytrzymał i wiele innych w tymże pułku na- 
strzelanych było.

Niezgodzie regimentarzów, co w samej rzeczy było, 
i niedostatkowi armaty, nieioremny progress tej po
trzeby przyczytano. Lecz podobno bardziej by sięprzy- 
pisać miało niezwyczajnej swywoli i rozpuście czeladzi 
wojskowej, którzy zabiegając czatami, nie tylko wieśnia
kom, miesczanom, slachcie i dworom ich, ale nawet 
i kościołom nie folgowali. Mieszali siędo nich Tataro- 
wie litewscy, których [w] chorągwi [ach], tych zwłascza 
co od Szwedów odstali, niemało było. Ci niemiłosier
nie z ludźmi postępowali i ze wszystkiego odzierali. 
I niedaremnie snadź za zdaniem wielu w wigilie święte
go Stanisława w kościele katedralnym "gnieźnień
skim*, dniem przed potrzebą232, widziany był od 
wszystkiego wojska prawie przy mszy na ołtarzu jed
nym krucyfiks krwawymi łzami płaczący, podobno tych 
ekscesów, które siędzia ły od Szwedów i Polaków litu
jący. A lubo Czarniecki wszystkimi siłami tego zabra
niał, karał, bił, w ostatku zdybanych przy jakimkolwiek

232 Bitwa pod Kłeckiem została stoczona 7  \J czyli w wigilięśw . 
Stanisława. Wojskami szwedzkimi dowodzili: brat króla ks. Adolf 
Jan, feldmarszałek O. G. Wrangel i gen. Douglas.
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ekscesie ex nunc albo sam wieszać sięk azal, albo i sam 
spod uwiązanych na drzewie, albo na wrociech konie 
zacinał, nawet w ogień świętokradzców miotać kazał, 
u ogona końskiego tych x...x uwiązawszy za nogi, po 
cierniach i krzakach włóczyć rozkazywał. Przecięto nie 
pomogło i nie ustawało swawoleństwo czeladne, póki 
aż w Uniejowie na konsystencyi stanąwszy i kilka cze
ladzi za te ekscesa obwiesić kazawszy, na same towarzy
stwo, którzy by takich rabownisiów taić, albo ochraniać, 
albo o ich wiedzieć mieli, surową otrąbić kazał karę, że 
sami winni niewinni za swoją czeladź pokutować będą. 
I toć to podobno ta rozpusta wojskowa dyffidencyi 
między regimentarzami okazyją była.

Atoli lubo tak Czarniecki surowie rozpustników 
karał, nie umorzyło to jednak dyffidencyi między nimi, 
bo Lubomirski wziąwszy przed siętę intencyją oddzie
lić sięz wojskiem swym od Czarnieckiego, tak uczynił, 
dając racyją, że z przychodzącym pod Warszawękrólem 
Kazimierzem [z] pospolitym ruszeniem i jemu i slach- 
cie wielgopolskiej i małopolskiej łączyć trzeba. Ru
szył siętedy spod Uniejowa Lubomirski marszałek 
z dywizyją swoją pod Łowicz, a tam trochęwytchnąw
szy, w obozie generalnym pod Warszawą stanął.

Król albowiem Kazimierz, kiedy Czarniecki w Wiel- 
kiejpolscze tak okazyje wojenne traktuje, on we Lwo
wie, już i królową Ludwikędo siebie z Śląska sprowa
dziwszy, wszystkimi silami na wojnęszwedzk ą gotował 
się. Piechoty za srebra kościelne 120 00  zaciągnął Z a
moyski, oprócz gwardyi królewskiej. Artyleryją, także 
granaty, kule ogniste i wszystek apparament wojenny 
i w cudzech ziemiach ledwie zwyczajny, bomby i insze
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dziwy wojenne przez Terkanta233 niejakiego, indzie- 
niora tych rzeczy świadomego, sporządził Król posła 
do chana tatarskiego z upominkami wielkimi, nawet i do 
Chmielnickiego Biniewskiego, jescze wtenczas pisarza 
grodzkiego łuckiego wyprawił, tentując go, aby ponie
waż z Moskwą armistycyjum stanęło, aby on przynaj
mniej cokolwiek życzliwości swojej Rzeczypospolitej 
wyświadczył, osobliwie Wyhowskiego, Teterę, który u te
goż Biniewskiego za podpiska przedtym w łuckiej kance- 
lariej bywał, cnotą urodzoną slachecką obowiązując234.

Stanąwszy tedy pod Warszawą w pierwszych dniach 
czerwca, aby sięte rzeczy od Pana Boga poczęły, ślub 
solenny uczynił wypędzenia aryjanów z Polski i oswo
bodzenia ludzi ubogich od egzakcyi i uciemiężenia 
wszelakiego. Tam zastał Sapiehę, wojewodę wileńskie
go, którego był przedtym wyprawił, zleciwszy aby po 
ode[j]ściu króla szwedzkiego pasy zaległ i Szwedom 
z Warszawy wypadać nie dopuszczał.

Jakoż czynił ile mógł tunkcyjej swojej Sapieha, bo 
z nim Litwa, gdzie mogli Szwedów zaskoczyć nic im 
nie folgowali. Pod samęW arszawępodjazdami podpa
dali, która już była naokoło opalona i zrujnowana. 
Klasztor tylko bernardyński i pałac Radziejowskiego 
z klasztorem panieńskim bernardyńskim z jednej stro
ny, a z drugi [ej] dominikański i kościół Ducha Święte
go Bramie [Nowomiejskiej] przyległy, miasto, fortecę 
ludźmi potężnie osadzili.

Aż do [Zielonych] Świątek tam wojsko litewskie 
opędzając Warszawę stało, aż król Kazimierz, jako się

233 Fryderyk Getkant.
234 Posłem do Chmielnickiego był Franciszek Lubowicki.
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rzekło, z wojskiem tak nowo zaciężnym, jako i dawniej
szym, z piechotami wraz 1 z pospolitym ruszeniem wo
jewództw ruskich tam siępodemknął 1 pod Ujazdowem 
obozem stanął2’ 5. Wnet do obozu tegoż spod Łowicza 
pospieszył Lubomirski z niemałą kupą wojska polskie
go, pospolitego ruszenia całej Korony Polskiej, które 
gdy co dzień to więcej ściągało się. Już się wojska 
polskiego z litewskim na 1 00000 rachować mogło, 
oprócz wojska kwarcianego, którego przy Czarnieckim
0 [koło] 15ООО koło Uniejowa być mogło.

Więc po rozdzieleniu się Lubomirskiego z Czarniec
kim spod Uniejowa, nim sięwojsk o pod Warszawą 
skupiło, dowiedziawszy [się] Czarniecki, że Stembok 
z Duglessem znowu fortecębydgosk ą od Skuraszew- 
skiego na króla szwedzkiego odebrali, tam sięz woj
skiem swym udał. Gdzie idącego w dzień Bożego Wstą
pienia, pod ^Inowrocławiem^ Szwedzi z tyłu napadli
1 lubo w zodwodziez trochęszk ody uczynili, za nastą
pienia wojska całego pociechy me odnieśli, ale z kilkaset 
rajtaryjej utraciwszy (bo tak był podjazd potężny bar
dzo) ledwie do obozu swego pod Koronowem będące
go, trafili235 236. Których Czarniecki w też tropy goniąc, 
aż pod Bydgoszcz przyszedł, a tam zastawszy Skura- 
szewskiego jescze sięSzwedom w zamku broniącego, 
wprawdzie szturmujących na rzekęP ordęsp ędził, Sku- 
raszewskiego jednak z ludźmi jego zwiódł, a Niemca 
oficera jednego z regimentu dragomej Wajera, wojewo
dy pomorskiego, tam osadził.

235 Zielone Świątki t.r. były 4 VI. Jan Kazimierz stanął pod 
Warszawą 30  V
236 O potyczce 25 V  (na Wniebowstąpienie) pod Inowrocławiem 
inne źródła nie wspominają.
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A wziąwszy wiadomość, że Szwedzi spod Koronowa 
przeciwko memu ze wszystką potęgą ruszeli się, ko
menderowanych kawalerów dobrych pod dyrekcyją Po
tockiego, Winnickiego starosty2’ 7 w odwodzie zosta
wiwszy, sam z wojskiem ku Nakłu udał sięi tam za
meczku stem Szwedów osadzonego przez ochotnika 
dobywszy i spaliwszy, przeprawy bardzo złe i błotniste 
przez rzękę Noteć przebył, borami mil[e] trzy wielkie 
idąc237 238. Sam w Kcyni z pułkiem swoim stanął, insze zaś 
pułki po kwaterach wkoło rozłożył i mniej sięjuż za 
tak wielkimi przeprawami i złymi, impetycyi od Szwe
dów, idących z ciężarami, spodziewał. Pod Kościan jed
nak kilkaset ludzi Zegockiemu, staroście babimojskie- 
mu w posiłku posłał, którzy tamtej fortece z Zegockim 
dobywszy z zdobyczą do wojska powrócili. Zegocki zaś 
z ludźmi swymi, których miał niemało, dalej poszedł 
i około Poznania, Kórnika, Pakością wypadających dla 
prowiantu Szwedów, ustawicznie [hjałasował.

Zaszedł zatym od króla Kazimierza ordynans Czar
nieckiego spod Warszawy, aby i on do boku królewskie
go z wojskiem pospieszył. Więc gdy on wojsku do 
ruszenia sięgotowym i być każe, Sztembok z Dugles- 
sem pod Bydgoszczą mało co zabawiwszy, a owych 
ludzi Wajerowych z fortece akordem wyforowawszy 
i swymi ludźmi osadziwszy, tymże traktem jako kwar- 
ciane wojsko szło i też przeprawy na Noteci rzece

237 Andrzeja Potockiego.
238 Opis wydarzeń od opuszczenia obozu pod Uniejowem (20 V ), 
do przybycia pod Kcynię (26/27 V) bałamutny. Zob. T. Nowak, 
Kampania wielkopolska Czarnieckiego i Lubomirskiego w r. i 6j 6, „Rocznik 
Gdański", t. XI, 19 37 . s. 1 34- 1 3 6 .
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przebywa, a tak niespodzianie pode Kcynięprzybywa, 
że nawet i straży wojskowej podstąpienie jego tajemne 
było. Wieczorem, w piątek przed Świątkami Zielonymi, 
z boru jako matnie szykiem wysunął sięi w równinie 
pod Kcynią pod borem stanął. Blisko na kwaterach 
stojące Jaskulskiego, strażnika 1 Kaweckiego, oboźnego 
wojskowego pułki, prętko do sprawy przyszedłszy, jak
kolwiek impet szwedzki wytrzymując, odwodem brali 
się. Szwedzi zaś za mmi powoli, snadź armaty oczeki- 
wając, postępowali.

Tymczasem Czarniecki z przytomnymi pułkami so
bie w pole wychodzi, a na insze pułki także o pól mile, 
o mile [stojące], jak pod Gołębiem oczekiwa. Ale kiedy 
te mesporo pospieszają, Szwedzi postrzegłszy, że nie
wiele 1 to zmieszanych ludzi (bo także jak pod Gołę
biem dwa czyli trzy pułki, królewski 1 hetmański przy 
Czarnieckim były), armaty nie czekając, sporzej na 
wojsko uderzyli i nierównie w większej potędze zosta
jąc, pretko go zmieszali i na przeprawębardzo błotnistą 
napędzili i pewnie by byli w ludziach przy Czarnieckim 
będących szkodę uczynili, gdyby ich insze pułki pośled
niej przychodzące, z tyłu napadłszy nie strwożyły i do 
odwrotu nie przywiodły. Dosyć jednak mając na tym, 
że Szwedom [wjstręt uczynili, sami się też co prędzej 
przeprawowali i za Czarnieckim już za przeprawą bę
dącym spieszyli.

Noc zatym nastąpiła, która marsowej robocie oboje 
wojska zatamowała. Wojsko polskie na całą noc poszed- 
szy, świtem pod Żninem stanęło239. Niewiele z laski

239 Bitwa pod Kcynią rozegrała sięw czwartek I VI. Wojskami
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Bożej w tym zamieszaniu szkody w naszych było, bo 
ledwie trzech albo czterech dorachować sięnie można. 
Działyńskiego jednak, wojewodzica chełmińskiego na 
błotach żywcem wzięli240, ledwie sięto i samemu Czar
nieckiemu nie przydało. Szwedów także nie bardzo 
rażono, oprócz że w pir[w]szym impecie od pułków 
onych w pierwszej straży będących kilka dla języka 
porwano.

Mając tedy Czarniecki ordynans od króla Kazimie
rza, a do tego widząc, że bez armaty i piechot, ogniste
mu w trop za sobą następującemu nic nie uczyni nie
przyjacielowi, już prosto ku Warszawie brał sięi dalszej 
dyspozycyjej czekając, koło Błonia trochędla przyspo
sobienia prowiantu zatrzymał się. Sztembok zaś ku 
Toruniowi poszedł i tam Wisłębez most przebywszy, 
wojsko owe po chełmińskiej [ziemi] rozłożył241.

Już natenczas mury warszawskie od piechot i armaty 
Kazimierzowej rozłożone były i piechota porządkiem 
dobrym rozłożona z trzydziestą dział do miasta sztur
mowała, wziąwszy najpi[e]rwej błogosławieństwo od 
Boga i od króla, który niżeli tęek spugnacyją zaczął, 
w dzień Bożego Ciała242 wszystkiemu wojsku w szero
kim polu we dwa szeregi stanąć kazał, a w solennej 
procesyi, którą Tulibowski, biskup poznański, niosąc 
Przena [j] świętszy Sakrament w ręku, odprawował, sam

szwedzkimi dowodził osobiście Karol Gustaw.
240 Jan Dominik Dzialyński, nie był on jednak wojewodzicem, ale 
synowcem wojewody chełmińskiego.
241 W rzeczywistości wojskami tymi dowodzili ks. Adolt Jan i feld
marszałek Wrangel.
242 I 5 VI.
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piechotą ze wszystkimi biskupami i senatorami, ze wszyst
kim duchowieństwem, śrzodkiem wojska szedł. Wojska 
zaś chorągwie swe na ziemięsc hylały i sami wszyscy 
żebrząc łaski Bożej22 na ziemię na twarz upadali.

Takowe tedy Bogu Najwyższemu oddawszy suppli- 
kacyje, dopiero do szturmu rzucili się, a przez cały mie
siąc czerwiec bez przestanku z dział do miasta bi
jąc, granaty, kule ogniste rzucając, gdy wielkie w Szwe
dach wycieczkami wypadających czynią [szkody], żad
nego skutku jednak swej intencyi nie otrzymują, aż na 
ostatek w wiliją N a[j] świętszej Panny Nawiedzenia243 
z abdział osobliwie burzących z jednego“  wielkiego, „Smo
kiem” nazwanego, węgieł pałacu Radziejowskiego nie
mały wybito i dziuręwielk ą uczyniono, w którą ochot
nik rozmaity z ciurów, woźnic i inszej drobniejszej 
czeladzi, skupionej za otrąbieniem, ochotą do pałacu 
wpadli. Szwedów tam będących nasiekli, drugich do 
klasztoru bernardyńskiego napędzili. Po tym co dalej to 
więcej przybywając z piechotą ognistą i stamtąd ich 
do klasztoru panieńskiego wsparli, a stamtąd do bra
my zamkowej pobocznej uciekających gromili. Wielka 
w zamku, bo już [w] bramęzamk ową siekąc Szwedów 
wpadli, zamieszanie i koniuzyja stała się.

Zaczym Oxestern, kanclerz244, ledwie Witemberka 
animował, aby trębacza posłać o akord upraszając, po
nieważ i z drugiej strony miasta już siębyły piechoty 
mocno do klasztoru dominikańskiego przyszańcowy- 
waly i kościół Ducha Świętego przyległy bramie miej

213 I VII.
244 Był to Bengt Oxenstierna, gubernator Warszawy, a nie kanclerz 
Eryk.
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scowej opanowały, ba i koło Warszawy, po rozwalonych 
pałacach już pod murami niemało sięludzi do ostatnie
go szturmu w miasto skupiło. Wyjechał tedy trębacz 
z miasta, prowadzony do króla, komisarzów na parol 
uprasza, których gdy naznaczono, tylko pół godziny 
frysztu pozwolono.

Stanęło na tym, aby Witemberk z ludźmi swymi 
wojennymi 1 co tylko z sobą wynieść może, wsiadłszy 
[na szkuty] aby wolno do Torunia przepusczem byli. 

Jakoż tego dnia zaraz tak sięstało. Ustąpił Witemberk 
z miasta ze wszystką swą piechotą i jazdą i kornetami 
wojennym trybem i w pałacu niegdy Ossolińskiego ze 
wszystkimi swymi osadzony i piechotami królewskimi 
okrążony, na którego miejsce dwa regimenty do miasta 
a trzeci do zamku wprowadzono i zaraz skarby królewskie 
popieczętowano, także i insze depozytoria szwedzkie, gmi
nowi zaś szwedziemu na szkuty zaraz ustępować kazano. 
Z  wielkim żalem to licho wychodziło, piernaty tylko 
a w piernatach i co droższego mając zabierali, i tegoż 
dnia szkutami dwiema ku Nowodworu245 puścili się.

Sam tylko Oxenstern chory będąc w kilka osób w zam
ku pozostał. Witemberka zaś z Forgielem i Wrangie- 
lem, pułkownikami szwedzkimi, od ludzi odłączono 
i prowiant im obmyśliwszy z czeladzią domową ich do 
Zamościa przy Szumowskim, staroście opoczyńskim, 
odesłano, gdzie potym nie rok ledwie bywszy, dni 
swoich zakończył246. Ludzie zaś jego z inszą starszyzną

245 Nowego Dworu.
246 Do Zamościa obok Wittenberga odesłanych zostało kilkunastu 
wyższych oficerów, w tym wymieniony gen. major Johan Wrangel, 
natomiast płk Georg Forgell udał siędo Krakowa po zonę, dając
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wszystkich według umowy cale, przysięgą, że więcej na 
Polaków wojować nie będą, obowiązawszy, piątego dnia 
po oddaniu, ku Wielkiej Polscze konwojowano. Tak 
z łaski Bożej otrzymana Warszawa, która przez rok 
w dyspozycyi szwedzkiej zostawała.

Odpieczętowano potym od komisarzów skarby, mali 
siępra wda rzec i meubogie, miasto pożytku wojsku, 
niemało kłótni, ba i dalszych roztuchów nabawiły. Bo 
kiedy bez kilka niedziel około podziału tych skarbów 
(o co wojsko dużo następowało) traktują, co zaraz 
osobliwie specjalmejszych rzeczy ubywało i każdy na 
swoje koło wodęcią gnął komisarz, a było ich do tego 
ze trzydzieści, a tymczasem wojsku serca i prowiantu 
ubywało, ba i wojska niemało rozjechało się.

Królowi zaś szwedzkiemu czasu do powetowania 
swego, okazyi i ludzi zewsząd przybywało. Który z ksią- 
żęciem pruskim, Fryderykiem Wilhelmem, Prusy mu 
wszystkie i Inflant połowępuściws zy247 i z jego woj
skiem skupiwszy się, obozem pod Nowodworem w wid
łach gdzie Bug w Wisłęwpada stanął, i tam czasu acna- 
padnieniaac na wojsko polskie wyglądał.

Zgoła wielce siębyło po poddaniu Warszawy woj
sko polskie zrujnowało. Bo naprzód Lubomirskiemu, 
marszałkowi koronnemu, z województwem krakowskim 
i sendomirskim dobywać go [Krakowa], czego się sam 
dobrowolnie podjął, iść kazano. Wielgopolacy zaś, od 
Szwedów żonom i dzieciom i dobrom swoim zniscze- 
nie w niebytności swojej królowi proponując, o rozpu- 
sczenie prosili i otrzymali, podejmując sięz Grudziń

słowo, ze wróci z nią do Zamościa.
247 Fryderyk Wilhelm oprócz Prus miał otrzymać Wielkopolską.
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skim, wojewodą poznańskim248 i inszych fortec doby
wać. Tylko województwa ruskie, wołyńskie, bełskie, 
lubelskie, podlaskie same zostałyad i to drugą instancy- 
ją. Wojsko zaś kwarciane z ową249 pozostało i nieukon- 
tentowaniem, bo siętylk o na koń po trzy, po cztery zło
te fantami ae...ae otaksowane dostało (ostatek w rozryw- 
kęposz ło), serca zgoła traciło i już me tak jak potrzeba 
pospołu z wojskiem litewskim na dalszą sięwojnę spo
rządzało. Dość na tym, że na jedną chorągiew półtora- 
sta kom senatorską pod sobą mającą, z tych skarbów 
jeno sięcza ra srebrna dostała, któręk ompama porucz
nikowi swemu darowała. Wielkie tedy z tej okazyi było 
na króla szemranie i dilfidenycja, bo mu sięz tych 
skarbów najwięcej dostało, udawano, gdyż tam i królo
wa między komisarzami zawsze przesiadywała i co się 
jej podobało nalepszego, bez respektu na wojsko, brała.

O tym wszystkim dobrze wiedząc król szwedzki 
wielce sięz tego cieszył i już sięprzez Bug i Narew 
most zbudowawszy, ku wojsku pod Warszawęprzepra- 
wiwszy. O czym gdy królowi Kazimierzowi znać dano, 
także przez most na Wiśle na szkutach sporządzony, 
wojsku sięwszystkiemu z tamtej strony na owę[p rze- 
prawić i] iść pod Pragęk azal. Tak sięstało, wojsko 
polskie i litewskie z taborem przeprawowało się, po
spolite ruszenie komunikiem tylko, tabor swój pod 
Warszawą zostawiwszy. Skoro wojsko stanęło z piecho
tami i armatą pod Pragą, dano znać, że ordy 20000 
z Jaskulskim, już dawno po nią posianym, już niedaleko

248 Wojewodą poznańskim byl wówczas Jan Leszczyński, nato
miast Grudziński byl wojewodą kaliskim.
249 Tzn. z pozostałym pospolitym ruszeniem.
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w posiłku naszym idzie pod dyrekcyją Suppan Kazy Agi, 
wodza tatarskiego. Przybyło trochęserca naszym.

A skoro orda przybyła, dali znać podsłuchowie ostat
niego dnia lipca, że król szwedzki z borów po Nadwiślu 
z wojskiem swym i z Prusakami następuje. Uszykowa
no wojsko porządnie: prawe skrzydło trzymało wojsko 
polskie, lewe od Wisły wojsko litewskie, śrzodkiem 
piechoty z armatą następowały, od Skaryszowa w su
kursie pospolite ruszenie następowało. Ordę najpierwej 
z kilkunastą chorągwi lekszych przodem ku Nieporzę- 
towi posłano, aby z tyłu i z boków na Szwedów ude
rzyli i pierwsi go przywitali. Aleć lepi [ej] on ich wi
tał, bo wytrzymawszy impet, tropem pomalusieńku 
w sprawie idąc, ze wszystkiej prawie armaty, którą miał 
z sobą bardzo potężną, ogień na ordę wypuścił, tak 
ze ich zaraz zmieszawszy, z pola w bory przyległe spę
dzał, sam prosto na wojsko polskie nastąpił. Pole było 
szańcami gęstymi, tylko że piasczystymi sypanymi ob
warowane.

Pierwszy regiment bardzo dobry uczynili wojska 
litewskie w lewym skrzydle będące, gdzie tak odważnie 
usarskie chorągwie za przywodem Połubińskiego, pisa
rza natenczas w Księstwie Litewskim, na Szwedów ude
rzyły, że aż o lejbkompanią króla szwedzkiego opierały 
się, nawet samego króla juz jeden odważny kawaler 
kopią dosięgał, by go był książę pruskie przytomny 
z drugimi oficerami nie złożył. Ow przecież jednak nie 
darmo, ale o bliskiego Szweda kopią uderzył, [i] zdro
wo powrócił. Dąbrowski ten sięk awaler nazywa!250.

250 Według źródeł litewskich, w tym wypadku bardziej wiarygod
nych, towarzysz ów nazywał sięjak ub Kowalowski, a tym, który
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Posiłkowało dobrze wojsko polskie z prawego skrzy
dła litewskich ludzi agi już było nieprzyjaciela wespół 
z armatą zewsząd ufortyfikował3®, wojsko zatym wie
czorem na odwrót poszło. Tatara żadnego w tej potrze
bie me widać było, bo jako ich Szwedzi wsparli, tak się 
oni zaraz po wsiach przyległych po ludziach chwytając 
ich rozlecieli.

Więc że król szwedzki w borze, nad brzegiem Wisły 
w piątek osadził się, przeciwko klasztorowi karmelita- 
nów, królowa Ludowika działa donośne zatoczyć kazała 
nad Wisłę, niespodziewanemu wielce dokuczać kazała 
tak, że sięw nocy z owego miejsca z bor [u?] ruszyć 
musiał i całą noc [najwszystko gotowym zostawał.

Nazajutrz w sobotę, nierychło na dzień, Szwedzi 
z boru ukazować [się] poczęli, których z szańców pie
chota dając z dział witała i tak harcownikiem tylko 
zobopólnie Szwedzi i nasi ucierali się. Aż ku wieczoro
wi ludzie książęcia pruskiego na prawe skrzydło rzyźwo 
następować poczęli 1 poniekąd prawemu skrzydłu cięż
kimi byli, że ustąpić trochęi dwóch szańców odbiec 
musieli. Wątpliwym jednak marsa dziełem ten dzień 
sobotni był odprawiony, tylko to, że pola nieco [z] 
szańcami, które zaraz osadził ludźmi swymi, Szwed był 
otrzymał. Orda też tylko bokami hukając narabiała, 
a sczerze na Szwedów natrzeć czy nie chciała, czyli też 
o skórę swą obawiała się.

Noc zatym nastąpiła, która różne humory wojsku 
porobieła bo sięzara z z wieczora jedni ruszać, a drudzy 
przez most za Wisłęgwałtem zapierali się. W  tym

ocalił Karola Gustawa, był Bogusław Radziwiłł.
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raniusieńko Szwedzi już nie w borach, ale w odebranym 
polu ze wszystką potęgą, 30000  mając wojska ogniste
go, pokazali się, na których gdy wojsku nastąpić kaza
no z ordą pospołu, orda najpierwej powąchawszy og
nia szwedzkiego, pierzchnęła w lasy, a potym i wojska, 
zgoła mało sięco z Szwedami spróbowawszy, ku Oku- 
niowu ustąpiły. Więc i piechoty z ostatkiem armaty 
i z królem i z hetmanami ku mostowi brały sięi tam 
odpór potężnie nieprzyjacielowi dawali, póki się aż król 
z inszymi, kto sięna most wcisnąć mógł, nie przeprawił.

Szwedzi zaś dawszy pokój szańcom, wszystkim im
petem na pospolite ruszenie pod Skaryszowem będące 
i już sięmiesza jące uderzyli, które gdy także wytrzymać 
nie mogli, jedni co sięza wojskiem ku Okuniowu brali, 
jakokolwiek w całości uszli, drugie co ku Świdrowi 
i Karczowu iść chcieli po Nadwiślu, na błota i odnogi 
wiślane trafiwszy, wielką w ludziech ruinęponieś li. 
Dotknęła ta mesczęśliwość mianowicie województwo 
bełskie, w którym natenczas ah80ah niemal slachty, sa
mych gospodarzów, częścią żywcem wzięto, częścią na 
biotach i bagnach jako kaczki z pistoletów i fuzyjej 
strzelano. Pruscy to najpierwej czynili okrucieństwo, 
przeszło rocznej swojej wetując od Polaków surowości. 
Poległo tam niemało, jakom rzekł, bełskiej slachty, mi
mo inszych, Dłotowski, miecznik bełski, Franciszek 
Serny, Nagórski, Gorajski, Sulimowski, Jankowski, mię
dzy nimi najstarszy w leciech Stefan Iłowiecki, pobici 
i inszych wiele, których wiekopomna okryła pamięć.

Król sam w ciżbie ledwie sięprz eprawił, za nim zaś 
co żywo cisnęło się. A wtym pod ciężarem most roze
rwał się, co postrzegłszy piechoty w szańcach i arma
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ty odbiegłszy, jako mogąc spinali most i przezeń prze- 
prawowali się, z wielką jednak w ludziach szkodą prze- 
prawujących się, których niemało potonęło. Na ostatek 
most z końca zapalono i przez to trochęimp et szwedz
ki, którzy sięjuż na most brali, przytrzymany Kogo
kolwiek jednak u mostu albo na Pradze zastano, król 
szwedzki otrąbić kazał, aby ich nie zabijano, ale tylko 
odzierano co z większego2 . Most zatym zgorzał i król 
szwedzki na Pradze przez kilka dni zabawił, ciesząc się 
z fortuny swojej z książęciem pruskim i za wojskiem 
nie goniąc bynamniej. Armaty sztuk kilkanastu odbie- 
żano, nawet i owego burzącego „Smoka”, którą on 
w klasztorze bernardyńskim w kupie deponować rozka
zał, bo i swojej miał po dostatku. Oxesternowa to snadź 
rada była, który natenczas był w Warszawie od króla 
w należytym poszanowaniu.

Król tedy Kazimierz tak ladajako tępotrzebęprze- 
grawszy, wielce byl frasobliwy. Atoli mając kilka dni 
frysztu wolnego, niedługo sięz odebranej Warszawy 
ucieszywszy, skarbów jednak nieco z sobą zabrawszy, 
z taborem, z piechotami z Warszawy ruszył sięk u Lu
blinowi, z nimze i tabory pospolitego ruszenia za Wisłą 
zniesionego szły pospołu. Oxesterna prosił zatym od
jeżdżając, aby i królowi swemu prezumpcyją z tego 
swego niefortunnego progresu dyswadował i na miasto, 
kościoły i ludzi pozostałych miał dyskrecyją. Co Oxe- 251

251 Powyższy opis zawiera wiele prawdziwych epizodów bitwy, 
chociaż autor myli kolejność wydarzeń i daty, zob. S. Herbst, 
Trzydniowa bitwa pod Warszawą 2.M 3 0  VII 16 3 6  r, w: Wojna polsko— 
—szwedzka, Warszawa 19 73 , s. 3 1 1 —3 3 0 .
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Stern słowem rycerskim przyobiecał i że król uczyni,

Stanął tedy Kazimierz trzeciego dnia pod Kazimie
rzem, gdzie sięteż i wojska rozbiegłe spod Warszawy 
kupiły i z ordą pospołu po nad Wieprzem koło Lublina 
na kwaterach stanęli, dalszego czekając ordynansu.

Król szwedzki potym, most zrujnowany ogniem 
lubo nie cale restaurowawszy, z książęciem pruskim do 
Warszawy opusczonej od Kazimierza króla wyjechał 
i wojsku swemu na tęstr onęW isły przeprawować się 
kazał. A na perswazyją Oxesterna przystawszy, żadnej 
nikomu nie czyniąc [z] pozostałych w mieście krzywdy 
i owszem już więcej Warszawy nie osadzał ludźmi, ale 
mało co tam zabawiwszy, zaraz z wojskiem tak swoim 
jako i z pruskim pod Nowym Miastem nad rzeką Pilicą 
w województwie rawskim stanął, posławszy do Małej- 
polski Petera niejakiego252 253, oficera doświadczonego, 
aby ludzie z fortec (oprócz Krakowa) posprowadzał do 
boku jego. Wyprawił nawet i do króla Kazimierza do 
Lublina posła swego, jakoby od książęcia kurfistrza, 
umawiając się, że on [Fryderyk Wilhelm] “ przymuszo
ny od Polaków, koniunkcyją wojny z królem szwedzkim 
przyjął“ , a przytym perswadując, aby [Jan Kazimierz] 
komisarzów posłał do króla szwedzkiego, a to dla ro
zerwania wojny między sobą, postanowienia traktatów, 
albo przynajmniej dla uczynienia armistycyjum25’ .

Wielka albowiem nastąpiły po ekspedycyjej warszaw
skiej w wojsku jego [Karola Gustawa] [i] książęcia

252 Fryderyk Peter (Pother).
253 W rzeczywistości Karol Gustaw próbował wówczas nawiązać 
rozmowy za pośrednictwem dyplomatów trancuskich.
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pruskiego łoża i choroby ciężkie na kształt powietrza, 
które wojska jego nisczyły, gdyż także pod Nowodwo
rem254 przez kilkanaście niedziel w głodzie i wielkim 
niedostatku żywności zostawał. Iżby go było wojsko 
nasze, nim książęk urfistrz z wojskiem swym przy
szedł, miestować odważyło się, bodajby było po hara
pie. Ale tak Bóg chciał, żeby Polaków jescze dłużej, 
dobyciem Warszawy trochęwyniesionych, w bi[e]dzie 
potrzymał.

Aleć by i te choroby wojskowe nie bardzo by króla 
szwedzkiego nakłoniły, bardziej go wiadomości z Szwe- 
cyjej zalterowały, że Chrystierny, król duński, dawno na 
niego niechętne mając oko, w niebytności jego pewne 
mu był w Halzacyjej poodbierał portowe miasta i w sa
rnę Szwecyją wpaść przegrażał się. Do czego go cesarz 
chrześcijański Ferdynand pospołu z Kazimierzem kró
lem, jako to kolligaci między sobą, animowali i posiłki 
mu wkrótce obiecowali255. Także i car moskiewski prze- 
szłoroczną urażony legacyją, z królem Kazimierzem 
pewnymi kondycyjami uczyniwszy armistycyją, na in- 
stancyją jego wojska do Inflant posłał i Rygęmias to 
oblegszy, potężnie dobywał. Aleć mało tam co doka- 
zawszy, swojej Moskwy nierówno więcej utracił i z nis- 
czym do domu powrócił się, lubo nie sam, ale hetman 
Chowański256. Z  tych tedy przyczyn król szwedzki,

254 Nowym Dworem.
255 Dania rozpoczęła wojnę ze Szwecją latem 1 657 r. Panował tam 
wówczas Fryderyk III, „Chrystierna’ Jemiołowskiego to prawdo
podobnie Chrystian У  który rządy objął w 16 70  r. Duńczycy 
uderzyli wówczas nie na „Halzację”, czyli Holsztyn, ale na szwedz
kie posiadłości w Rzeszy.
256 W rzeczywistości car Aleksy Michajłowicz brał osobisty udział
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życzył sobie z Polakami pokoju, lecz i król Kazimierz 
już wiedział o tym, a tak posłowi temu i audjencyjej nie 
dawszy, złym sięzdr owiem wymówił. Kształtnie go 
odprawić kazał, deklarując, że jescze nie tak są osłabiałe 
siły polskie z łaski Bożej, aby obudwom nieprzyjacio
łom swoim odporu dać nie mogły.

W tymże prawie dano znać czasie od podjazdów, że 
pomieniony wyżej Petera, komenderowany od króla 
szwedzkiego, trzy czyli cztery tysiące ludzi z fortec 
małopolskich zwiedzonych do króla pod Nowe Miasto 
prowadził. Zaczym Czarniecki w lot kilkanaście tysię
cy wojska kwarcianego komunikiem wziąwszy z sobą 
i ordęz Suppan Kazy[m] Agą w kompanią przybraw
szy, za Wisłęposz edł i pod Kazimierzem w bród Wisłę 
przebywszy, przeciwko temu Peterowi przejmując go 
dniem i nocą poszedł. A niedaleko Radomia albo raczej 
[wjwiosce Strzemesnej257 na noclegu stojących, wie
czorem samym mi 
skęopasał i przez całą noc gotowym wojskiem warto
wał. Szwedzi w wiosce stojąc postrzegłszy to, nagłym 
nieprzyjacielem przestraszeni także całą noc o sobie 
radzą, a na ostatek sprzysiągłszy sięjeden za drugim 
polec, a nie poddawać się, dobrą sobie fantazyją czyniąc 
hukaniem i wesołością aż ku dniowi narabiają.

Czarniecki przede dniem jescze komenderowanych 
po dziesięciu [z chorągwie] ordynuje, aby do nich nad 
świtaniem szturm przypuścić, albo w pole wywabić. 
Aleć oni nie czejakąc dnia, ale także świtaniem, mężnym 
i odważnym sercem i porządkiem dobrym chcąc się

ędzy borami napadłszy, w krąg wio-

w wyprawie.
257 Strzemeszno.
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przez wojsko przebić gościńcem torownym, w pole 
gotowiusi [e]ńcy do boju wychodzą. Ledwie ordynowa
ni do szturmu koni dopadli, tak sięto prętko stało, 
a wtem igraszka wojenna zaczęła się. Prosto owi z ta
borem na pułk królewski i hetmański poszli, z którym 
gdy sięzwarli, tak kawalersko wytrzymali, że lubo od 
wszystkiego prawie wojska ogarnieni byli (bo orda 
zwyczajem swoim, z boru tylko co dalej będzie, wyglą
dała) przecię jednak tak potężnie bronili się, że ze trzy 
godziny jakby taniec jaki w placu (rola była na krąg wsi 
obszerna) i tam i sam w kupie siętrzymając, a gęsto 
ognia dając, odprawowali. Ale potym od naszych na 
szable wzięci i zmieszani, z boku przypadającym Tata
rom na łup padli, bo oni już zmordowanych Niemców 
napadszy, jak czeczotki na lepie brali, nawet i naszym 
już nie przepusczali. Pobrała tedy orda co celniejszych 
żywcem, drugi ch na placu położyła, tak ze z musztułu- 
kiem żaden z nich o tej porażce dając znak, do króla 
szwedzkiego nie przyśpiał.

Między nimi w taborze i białych głów niemało było, 
te Tatarowie rozebrali, a nasza hołota tabor zrabowaw
szy nieźle sięw nim pożywiła, bo różnych dostatków 
w nim niemało było, piniędzy, sreber i innych galante- 
ryjej. Z  wojska przeciękilk u w tej potrzebie zabito, 
kilkadziesiąt postrzelono, między inszymi Stefan Wy
socki oko stracił, ale i samemu Czarnieckiemu dostało 
sięw nogę, atoli tą wiktoryją ucieszony, której żadna 
okazyja z Szwedami nie była równa, do króla powrócił 
1 starostwem tykocińskim za tęprzysługę ukontento
wany został258.

258 Bitwęstoczono 25 VIII, nie miała ona większego znaczenia dla
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Tu znowu wojsku sięserce naprawiło, zaczym co 
dalej czynić z nieprzyjacielem radęuczyniono. Stanęło 
na tym, aby wojsko litewskie z ordą i z komenderowa
nymi niektórymi chorągwiami polskimi, pod dyrekcyją 
Wojniłowicza zleconymi, do Prus poszło. Lubomirski, 
marszałek, żeby krakowską z pewnymi także pułkami 
i piechotami kontynuował ekspugnacyją, który sięjuż 
był ruszył. Król zaś sam za królem szwedzkim ruszył 
się, [który] spod Nowego Miasta na Pomorską ku 
Gdańskowi, nie doczekawszy sięswoich ludzi z Pete
rem pod Strzemesnem zniesionych, wespół z książę- 
ciem pruskim puścił. [Kazimierz] następować rezol- 
wował się, a to dlatego, aby Szwedom, jeśliby co chcieli 
z Gdańsczanami dotąd Rzeczypospolitej życzliwymi 
traktować, przeszkodził.

Lubomirski tedy w 6000 ludzi pod Bodzanowem, 
potym pod Staniątkami o pół mile od Krakowa stanął 
obozem i wkoło niemal prawie Kraków, dobrze przed- 
tym od Wirtza ludźmi i żywnością opatrzony, opasał. 
A lubo przed przy [j ] ściem Lubomirskiego tenże Wirtz 
wypadłszy z Krakowa, slachty niemało, z Dębińskim 
zgromadzonych pod Mogiłą pierwej, a potym [z] Z e
brzydowskim, miecznikiem koronnym, także pod Ten- 
czyn zebranych gwałtownie napadszy, rozgromił był 
1 z Krakowa wszystek gmin pospolity, księży 1 zakonni
ków wypędziwszy aż do garła w Krakowie bronić się 
miał, tak zamyśliwał.

losów wojny, a stała sięgłośna z racji procentowo dużych strat 
szwedzkich, według nowszych opracowań Czarniecki ranny został 
pod Łowiczem, a starostwo tykocińskie otrzymał w końcu 165 9 
lub na początku 1660 r.
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Przecięza podstąpieniem Lubomirskiego już daleko 
z Krakowa nie wypadał, ale przecięprzez subordyno- 
wane osoby siła złego w obozie Lubomirskiego zrobił. 
Na ostatek przez najętych [h] ultajów obóz zapaliwszy, 
wojsko ono po większej części zrujnował, tak, że przez 
pół roka niemal Lubomirski pod Krakowem stojąc nic 
nie sprawiwszy (bo już też zima następowała), po 
konsystencyjach wojsko koło Krakowa rozłożyć musiał, 
a podjazdami tylko Szwedów, jeśli którzy dla żywności 
z Krakowa wypadli, ile mógł gromił i już sięprzec ię 
rozpościerać Szwedom po domach slacheckich i du
chownych tak bardzo nie dopusczał259.

Lepiej gościł w Prusiech Wojniłowicz z Tatarami, 
który Podlaszem do Prus wpadłszy ogniem i mieczem 
wszystkie wsi i miasteczka pustoszył. A pod Krynkami 
miawszy potrzebęz Magnus grafem z książęty Radzi
wiłłami złączonym, sczęśliwie wojsko szwedzkie po
raził, aż na Żmudź zapędził. Tak Szwedów jako i Pru
saków Tatarowie w niewolęnabral i, [nie] których zaś, 
wielkie okupy od nich biorąc, za perswazyją Wojniłowi- 
cza na wolą puścili, osobliwie znaczniejszych. Samego 
Bogusława Radziwiłła żywcem wzięto. Aleć i Bogusław 
Radziwiłł snadź za faworem Sapiehy, wojewody wileń
skiego, hetmana litewskiego, który z swym wojskiem 
dość odważnie i po kawalersku stawał, na parol wypus- 
czony tą kondycyją, jak skoro powróci do wojska szwedz
kiego zaraz Gąsiewskiego, hetmana polnego litewskie
go, wolno wypuścić, który do tego czasu w uczciwej * 26

259 Szwedzi rozpędzili szlachtę krakowską 22 VII spod Tyńca 
i 10  VIII spod Skawiny. Lubomirski zaś blokował Kraków od
26 IX 16 56  do 12  II 16 5 7  r.
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warcie u księcia Janusza Radziwiłła, kolegi swego zo
stawał. Jakoż i ziścił się w słowie swoim Bogusław Ra
dziwiłł, bo na instancyją [jego] wypusczony, od króla 
Kazimierza do buławy i podskarbstwo Litewskie [go] 
Księstwa przyłączone otrzymał Gąsiewski.

To pod Krynkami sprawiwszy, Wojniłowicz, wojsko 
litewskie z Sapiehą i z ordą aż na Żmudź za Szwedami 
puściło sięi z tamtych krajów nie ustąpiło, aż Szwedów 
wszędzie bijąc do Prus głębszych i do Inflant pod Rygę 
wypędziło. Orda potym plon wielki ludzi rozmaitych 
w Prusiech i we Żmudzi nabrawszy, już do domu nazie- 
rali i obciążeni jasyrem nawet i Podlaszowi nie przepu
ścili, ale gdzie mogli co zarwać ludzi, winnych i niewin
nych w niewolębra li i przez ziemię chełmską, woje
wództwo bełskie, wołyńskie i podolskie, wielkie wszę
dzie czyniąc opresyje, do Krymu powrócili. ^Wojniło- 
wicz z jego komenderowanymi, z wojskiem litewskim 
i z Sapiehą hetmanem3* na konsystencyjach w Żmudzi 
zostawiwszy, gdzie spokojnie aż do przyszłego zosta
wali roku260.

Król zaś Kazimierz mając intencyją za królem szwedz
kim na Pomorską ku Gdańskowi, także oko pilne na 
Ukrainępo zeszłym już tego roku Bohdanie Chmiel

260 Opis ten zawiera bardzo dużo błędów. Paweł Sapieha nie brał 
udziału w wyprawie, całością sił dowodził hetman polny litewski 
W Gosiewski. Płk Wojniłłowicz stał na czele I 5 chorągwi koron
nych posiłkującym, wraz z Tatarami i pospolitym ruszeniem ma
zowiecko—podlaskim, Litwinów. Bitwa pod Prostkami, a nie Kryn
kami rozegrała się 8 X 1 6 5 6 r., wojskami szwedzko—brandenbur
skimi dowodzili Bogusław Radziwiłł i gen. G. F. Waldeck. Janusz 
Radziwiłł nie żył już wówczas od dziesięciu miesięcy, zmarł 3 I XII 
16 55  r.
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nickim261, wszystkiego złego w Polscze narobiwszy po
czątkiem złym, którego gdy w Sobotowie w cerkwi od 
niego fundowanej grzebiono, Boskiemu zrządzeniem 
katafalk, na którym trupa w trumnie położono było od 
świec około trupa postawionych z nagła zająwszy się, 
nie tylko tupa ale i cerkiew drewnianą i wszystkich

nym wia
trem rozżarzony spalił i w perzynęobrócił. Do nowego 
hetmana Zaporowskiego Jana Wyhowskiego, syna jego 
[Bohdana], Jerzego Chmielnickiego jakoby opiekuna, 
wyprawił Bieniewskiego, człowieka nie tak wojskowego 
jako politycznymi obyczajami ozdobionego, perswadu
jąc jakoby wżdy będąc urodzony slachcic kiedykolwiek 
[się] upamiętał, a więc krwie chrześcijańskiej zobopól- 
nie nie rozlewając, moskiewską porzucił protekcyją, Pa
na własnego za króla przyznał i inszym Kozakom do te
go był powodem, ofiarując mu w nagrodęi potomkom 
jego, starostwo barskie i lubomskie, prawem dziedzicz
nym i od całej Rzeczypospolitej na nich utwierdzenie.

Skłonił był Pan Bóg wprawdzie na to serce Wyhow
skiego, już carowi moskiewskiemu po śmierci Chmiel
nickiego nieco chętne, bo zaraz po tej konferencyjej, 
z dawnymi pobratymami swymi, a teraz już polskimi, 
Tatarami, poszedł na Zadnieprze i tam Romadanow- 
skiego, hetmana moskiewskiego w 60000 ludzi zebra
nego, napadł i rozgromił pod Batorynem262. Prętką 
tedy przysługą jego, pakta z nim na kształt Zborow
skich spisane były i imieniem królewskim przez Bie-

261 Bohdan Chmielnicki zmarł w 16 5 7  t
262 Wspomniana wyprawa na Zadnieprze miała miejsce w latach 
1 6 5 8 -16 5  9, gdzie 2 8  V  1 659 r. stoczono bitwępod Konotopami.

popów i ludzi niemało tam będących gwałtów
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niewskiego podpisane263, po którego odjeździe z po
słami Wyhowskiego, oddając posłuszeństwo królowi 
Kazimierzowi, juz ten kraj ukraiński zdał siębyć uspo
kojony. Lubo po staremu Wyhowski tylko na rzeczy i na 
fortunęKazimierzową patrzył z daleka. Mając w rzeczy 
a!Jurasiaał Chmielnickiego w opiece, jako mógł potency- 
ją swojęfundował w Ukrainie i juz ją za swoją własną 
poczytał. Posłowie zaś ci Wyhowskiego przyjechawszy 
do króla Kazimierza, poddaństwo poprzysięgli i staro
stwa pomienione za konsensem królewskim i senatu 
wszystkiego na Wyhowskiego po zeszłych antecesso- 
rach Radziwille barskim i Ossolińskim lubomskim sta
rostach odebrali264.

Co skończywszy król Kazimierz jakokolwiek tęśc ia- 
nęu kraińską oswobodziwszy, albo raczej ukoiwszy i woj
sko tak konne jak i piechotne owymi pieniądzmi z sre
ber kościelnych jescze pozostałych, tudzież pono 
i z owych skarbów warszawskich posiliwszy, do Wiel
kiej Polski i na Pomorską za królem szwedzkim ruszył 
się. A pod Puławami Wisłę przebywszy, z hetmanami 
obiema (bo Czarniecki pod Strzemeśnem265 postrze
lony leczył się) prosto mimo Warszawę pod Łęczycę, 
kędy było prezydium szwedzkie poszedł. Kiedy tedy 
miasto, w którym był Łącki oficer i slachcic polski 
komendantem, bramy królowi otworzyć nie chcieli, nie

263 Poselstwo Bieniewskiego i podpisanie pakt, czyli ugody ha- 
dziackiej było w 1658  r.
264 Starostwo barskie nie wakowało, ale odebrano je Bogusławowi 
Radziwiłłowi, lubomlskie w latach 16 50 —1658  należało do opra
wy Ludwiki Marii.
265 Strzemesznem.
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bawiąc ochotnikowi i piechotom do szturmu pójść ka
zano, którzy najpierwej w klasztor panieński murom 
przyległy, (w którym Żydzi, mniszki wypędziwszy za
warli byli i do miasta przystępu bronili) wpadłszy, tak 
Żydów jako i kogokolwiek z orężem zastali wycięli, 
a potym miasto opanowali i one spalili, piechotęszwed zką 
z komunikiem i komendantem do zamku zapędziwszy, 
która siępotym na akord [z] dawszy królowi Kazi
mierzowi i z komendantem poddała. Oprócz samego 
komendanta i kilku oficerów, którzy slużbękrólew- 
ską przyjęli, do Poznania konwojowana była, których 
500266 było.

Spod Łęczyce wojsko pod Kruszwicę ruszyło się; ale 
że tam [zamek] [w] śród jeziora Gopla zostający i ludźmi 
obwarowany dobrze do dobycia był trudny, tylko mia
steczko spaliwszy do Chojnic wojsko sięobróciło, kędy 
książęjedno halsackie Alchant nazwany, we dwunastu- 
set człowieka, na imięszwedzkie zawarł siębył. Ta tedy 
forteca kilka dni w oblężeniu bywszy, gdyż już na nią 
szturmami nastąpić miano, wyprawuje posły swe do 
króla Kazimierza, apoddanie fortece przy wolnym wy [j] ściu 
swym i ludzi swoich królowi ofiaruje. Na co król Kazi
mierz pozwoliwszy, nazajutrz ludzi jego z fortece wy- 
puscza i samego (książęto był lucemburskie, krewny 
króla Kazimierza) uczęstowawszy, z ludźmi jego ku Po
znaniowi konwojowano267.

A sam sięmimo mniejsze fortece ludźmi szwedzki
mi osadzone, nie trawiąc czasu w dobywaniu, ku Gdań

266 Zajęcie miasta Łęczycy nastąpiło 4» a zamku 7 Z  1 6 5 6 , E. Łąc
ki, był jednym z oficerów, a nie komendantem załogi łęczyckiej.
267 Johann Georg ks. Anhalt—Dessau.
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skowi pomknął, [c] hojnickęfortecępiechotą swą do
brze osadziwszy3™. Gdzie o milęode Gdańska w paź
dzierniku miesiącu na schyłku roku obóz zatoczywszy. 
Sam wprawdzie z senatorami do Gdańska wjechał, woj
sko zaś, (bo ciężkie zimna) aż do Bożego Narodzenia 
w obozie darmo stało, mając wkoło siebie w krąg for
tece Szwedami osadzone, jak to: Człochów, Czczów268, 
Nowe, Grudziądz, Tucholę , cprócz wielgopolskich i insze 
pobliższe, na które ustawicznie oko mieć i koleją cho
rągwiami od każdej [z] fortec wartować sięi strzelać 
powinno było. Króla zaś Gdańsczanie z wielką reweryn- 
cyją przyjęli 1 przez niedziel niemal 12  kosztem swoim 
sustentowali, a przy inszych upominkach bogatych Ko- 
mkzmarka starego, więźnia na morzu pojmanego, czło
wieka między Szwedami najznaczniejszego, juź od roku 
na Latarni siedzącego pod strażą, ofiarowali269. Mile go 
król przyjął 1 pocieszywszy jako człowieka poważnego, 
we wszelakim dostatku i poszanowaniu przy sobie mieć 
kazał, który też na potem do traktatów w Oliwie umó
wionych między Polakami a Szwedami, wielkim był 
incytamentem, czemu Witemberk w Zamościu siedząc 
bardzo przeczył, ale też tam 1 sam nie doczekawszy 
traktatów, głową nałożył.

Z  Gdańska król Kazimierz posłów do króla duńskie
go Chrystierna270 wyprawił oraz 1 z posłami od magi
stratu gdańskiego, prosząc o sukursy wojsku swemu 
i miastu gdańskiemu wszelakie na przyszły rok, albo 
kiedy będzie potrzeba. Obiecując królowi duńskiemu

268 Tczew.
269 Königsmarck został pojmany w październiku 16 56  r.
270 Fryderyka III.
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posiłki, byleby zobopólnie siły króla szwedzkiego spół- 
nieprzyjaciela swego porozrywać. Z  dobrą otuchą po
słowie powrócili i Holendrów 200 dobrych miastu w po
siłku przyprowadzili.

Posłał potym król Kazimierz kilkanaście chorągwi 
co lekszych po królową Ludowikę, która rezydowa
ła w anWolborzuan. Przybył tamże już sięwygoiwszy 
i Czarniecki, królową na swojęwiarę[p ozyskać], sub- 
mitowal sięjej w całości zdrowia przeprowadzić mię
dzy fortecami szwedzkimi do Gdańska do Króla JMci. 
Więc że przypad [1] szy święta Bożego Narodzenia, te 
w [Cjhojnicach w fortecy królowa odprawić umyśliła 
i tam aż do Nowego Lata zabawiła.

Tymczasem o ruszeniu sięwojsk a spode Gdańska do 
Polski znać dano. Król szwedzki zaś pewną chorobą na- 
wiedziony od Boga w Malborku i w Elblągu tęwszyst - 
kęjesi eń tegoroczną mieszkając, tylko tam pewne pułki 
do Halsacyi271 przeciwko królowi duńskiemu posłał, 
a sam siętu przez swoich pułkowników w nowe prze
ciwko Polakom zapomagał siły i wojsko swoje pod N o
wym Miastem zciemiężone i żywnością i piniądzmi po 
kwaterach rozłożone wspomagał, warszawskiej trzyma
jąc sięmamery, że jako się wojsko polskie pode Gdańsk 
(jakoż tak było) wynurzy, ów na niego napadnie i czego 
chwalebnego choć przez swych pułkowników dokaże. 
I powiodła mu sięimpr eza, bo gdy wojsko koronne 
pode Gdańskiem więcej niż 12 niedziel stojąc, a nic nie 
robiąc wynędzniało się i dla srogich mrozów ku Polscze

271 Holsztyn. Jemiołowski nazwą tą określa szwedzkie posiadłości 
w Rzeszy.
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ustąpić musiało spode Gdańska, króla zostawiwszy we 
Gdańsku z piechotami i z armatą, zaraz po Bożym Na
rodzeniu. On o tym wszystkim wiedząc, świeże swoje 
wojsko z kwater zwodzi i zaraz na początku roku przy
szłego (o czym niżej) Sztemboka generała z nim pode 
Gdańsk posyła, które czego w przyszłym roku dokaza- 
ło, niżli sięopis ować pocznie, przyszłem rokowi termin 
uczynić potrzeba, który jako sięwojną zaczął także 
i koniec wojną uczynił, a nawet i do dalszej wojny ob
fitą materyją i przyszłemu rokowi uczynił, który był od 
wcielenia Słowa:

aa W rkps. „Pstrokowskiego” . 
k Dalej jeszcze raz powtórzono „było” .
cc Poprawnie byłoby: „zleciwszy aby nowego wojska koronnego 
S u p p l e m e n t  ile mogli zaciągali”.
 ̂ Dalej powtórzono raz jeszcze „kupili”. 

e Dalej znowu powtórzono zwrot „kwatery swe”.
*■ W rkps. dalej jest jeszcze „wygraną” .
& Brakuje dopełnienia, może „drzewa”, „obejścia” ?
 ̂ Dalej powtórzony zwrot „do przeprowadzenia taboru” .

W rkps. „Obleszyce” .
W rkps. „polski”.
W rkps. „mamratacb”.
Dalej znowu powtórzony zwrot „pod Baranów” .
W rkps. „ku Wiślu” .
Dalej znowu powtórzono „w zamku” .
W  rkps. przed tym jest wyraz „zaraz”, występujący w tym zda

n i u  l e s z c z e  r a z .
OO W  rkps. „Kozińcami”, dalej jednak juz poprawnie „Kozieni-

PP Powinno być: „do taboru pod Ryczywołem dając znać, dobiegł". 
rr Lekcja niepewna.
ss W rkps. zwrot ten powtórzony dwa razy.
1 Dalej jest „już", występujący następnie raz jeszcze.
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uu W rkps. JWrocławku". 
w  W rkps. „gnieźniejszym”.
xx Wyraz trudny do odczytania, może „przestępczych”?
УУ W rkps. „Inowrocławkiem”. 
zz W rkps. „podwodzie” . 
zz W rkps. „podwodzie” .

W rkps. dalej raz jeszcze powtórzono „wszyscy”.
Fragment niejasny, może: „dział burzących, osobliwie jedab ab

nego .
ac ac W rkps. „zapadnienia”.
â  yy rkps. tu raz jeszcze powtórzono „same” . 
ae ae Wyraz nieodczytany.
a^at Powinno być: „chorągiew senatorską póltorasta koni pod so
bą mającą”.
aS aS Zdanie niejasne, może: „ale juz byl się nieprzyjaciel zewsząd 
wraz z armatą ufortylikował”.
â  â  Cytra pierwsza zamazana, możliwe, ze jest to „5 0 ”. 
al al Zdanie niejasne, może: „przymuszony od Polaków (Koniec
polskiego ) wojną, koniunkcyją z królem szwedzkim przyjął” . 
aJ W rkps. dalej raz jeszcze powtórzono „następiły". 
akak yy rkpS. „starostą”.
a* a' Powinno być raczej: „Sapieha hetman z wojskiem litewskim
i Wojniłowicz z jego komenderowanymi” .
at al W rkps. „Jarosza”.
am Dalej powtórzono znowu „pomknął”.
an an yy rkps. „Olborzu” .

Rok 16 5 7

Jescze wojsko spode Gdańska powracające wojskom 
z królową Ludowiką ku Gdańskowi idącym jeden dru
giemu nie powinszował [Nowego] Roku, a już król 
szwedzki Karol Gustaw Sztemboka generała swego 
z wojskiem 2400 z Prus pode Gdańsk ordynował, aby
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tam nuże wojsko polskie trafiwszy, z swoim świeżym 
spróbował sczęścia, albo je rozgromił, albo króla Kazi
mierza we Gdańsku osadził. Pierwsza sięnie powiodła, 
druga trochępos łużyła, ale temu cnota gdańskich mies- 
czanów przeszkodziła. Wojsko albowiem dowiedziaws
zy sięo następowaniu Sztemboka pod Gdańsk, a sami 
będąc zimnem i głodem znędznieni i nie mogąc odporu 
dać świeżemu wojsku szwedzkiemu, posyła do Gdańska 
posłów, upraszając, aby albo sam [król] do nich z pie
chotami i z armatą przybywał, albo też ich z obozu tak 
przykrego, hetmanom rozpuścić kazał na czas o nastę
pującym a świeżym dając znać wojsku nieprzyjacielskim.

Chciał wprawdzie sam król iść do wojska, nie dufając 
Gdańsczanom i Szwedów w obozie czekać, ale na to 
senatorowie rozradzili, nawet i Gdańszczanie sami no
wą przysięgą na wiarę i cnotę swoję i całość królew
ską brali 1 wszelką wierność 1 posłuszeństwo poprzy
sięgli, pewne nawet bramy i szańce w dyspozycyją kró
lewskich ludzi dawszy. A tak co było piechoty, armat 
z obozu do Gdańska zwieziono, hetmanom zaś żeby 
z wojskiem do Polski szli i tam go na konsystencyjach 
chlebem posiłkowali król Kazimierz zlecił.

Prętko to wszystko swój skutek wzięło, ale prędzej 
wojsko szwedzkie o ruszaniu sięPolaków spode Gdań
ska dowiedziawszy na nich następowali. Wojsko bo
wiem spode Gdańska, za dwa dni pod [C]hojmcami 
stanąwszy i tam królową z Czarnieckim z kilką tysięcy 
wojska zastawszy, po znędznieniu swoim gdańskim 
koło [C] hojnie i Tuchole kwaterami na czas siębyło po 
wsiach i foldrach nadwiślnych rozłożyło.
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Tam starszyznę: hetmanów, pułkowników i inszych 
królowa ustawicznymi prośbami i podarunkami3 o N o 
wem Lecie solicytowała, aby sięwojsk o znowu z nią 
pode Gdańsk wróciło, aby króla w niebezpieczeństwo 
niemieckie nie podało upraszała usielnie niemal każde
go z pułkowników i rotmistrzów, zwłaszcza, że też przy 
sobie niemało ludzi i dragonie) miała. Gdyż siębyło do 
tego wojsko nakłoniło, zęby sięznowu pode Gdańsk 
powróciło nazajutrz. Aliści tejże nocy w pierwospy, 
Sztembok mc pode Gdańskiem me zabawiwszy, ale 
tylko piechoty i armaty na Biskupiej Górze zostawiw
szy, sam komunikiem [na wojsko pod Chojnicami] 
gwałtownie napadł. Wprzód napadł na pułk książęcia 
Wiśmowieckiego Dymitra, strażnika koronnego, tak na 
śpiących i niegotowych, ledwie nie wszystek zmieszał, 
rotmistrzów dwóch z chorągwiami, to jest Marcina Z a
moyskiego, podstolego natenczas lwowskiego, i Woro
nicza, podkomorzego kijowskiego, żywcem na parol 
wziął, i inszych towarzystwa i czeladzi wiele nabrał. 
Inszych noc okryła, lecz Szwedzi na dalsze przyległe, 
po kwaterach stojące pułki, to jest na pułk Lanckoroń- 
skiego, hetmana polnego, i na pułk Witowskiego, ka
sztelana sendomirskiego, już przeciędo sprawy dobrej 
przychodzących z pierwszego huku, natarli, a zwarszy się 
z sobą, po nocy jeden drugiego zabijali. Niemców prze- 
cięchoć po ciemnemu po kudłach nasi uważając, co 
z większego wspierali. Tymczasem królewski i hetmań
ski pułk z kwater bliskich przypadszy na doświtaniu, 
Szwedów na szable wzięli i aż do iortec, kędy tabor 
mieli, do Człuchowa na milęalbo na dwie pędzili. 
Niemało tamże Szwedów z koni zwalili i żywcem na
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brali, a sami już we dnie bez szkody z łaski Bożej 
powrócili272.

Wielkiego sięstrac hu królowa w [Cjhojnicach bę
dąca, z hetmany i z Czarnieckim o dalszym procederze 
radząca, natenczas nabrała, a tak nazajutrz Gdańskowi 
dawszy pokój, prosiła hetmanów, aby ją wojska co 
prędzej do Częstochowy przeprowadziły, króla męża 
Panu Bogu, cnocie i wierności polskiej poruczając.

Jakoż nie bawiąc ale zaraz nazajutrz rano, nie czeka
jąc większego wojska szwedzkiego, bo to tylko podjazd 
potężny wypadł był, hetmani się z wojskiem ku Kaliszu 
ruszyli. Sztembok tez swego trochędok azawszy i ję
zyka o świeżych posiłkach z królową wziąwszy, pode 
Gdańsk do obozu generalnego powrócił i tam przed
sięwzięte oblężenie Gdańska z królem Kazimierzem, 
kontynuował.

Więc z języków szwedzkich w Kaliszu dowiedziaw
szy się królowa o imprezie Sztembokowej, czego pode 
Gdańskiem dokazywać myśli, i że sięświeżych posił
ków z Prus lada dzień pode Gdańsk spodziewa, dopiero 
królowa Czarnieckiego, ledwie nie do nóg upadając, 
prosi, aby z wojskiem albo pode Gdańsk powrócił, albo 
przynajmniej do Prus wpadszy, posiłki te Sztembokowi 
na sukurs idące gromił i rozpraszał, a samemu królowi 
w Elblągu chorującemu tej rezolucyjej umniejszył, albo 
też Sztemboka wpadnieniem swym do Prus od Gdańska 
odwabił273. Obiecała i wojsku, które by tylko z Czar

272 Potyczka ta miała miejsce 3 I 16 5 7  r., kiedy to na oddziały 
polskie napadł podjazd dowodzony przez płka R. von Asckeberga.
273 W  rzeczywistości gen. Stenbock cały czas pozostawał pod 
Gdańskiem, natomiast za hetmanami podążył sam Karol Gustaw.
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nieckim poszło 1 00000 talarów twardych z skarbu 
swego i asekuracyją nato ręką swą podpisaną dała, każ
dego nie tylko rotmistrza ale i towarzysza upraszając, 
aby z tej okazyi wojennej nie wymawiali się. Więc jed
nym natenczas siła obiecowała, a potem mc me dała, 
drugim zaś osobliwie z starszyzny siła dobrego uczy
niła. Tym zmiękczone wojsko, a osobliwie Czarniecki, 
mąż dzielny i odważny, dal sięprę tko namówić na to. 
A tak królowa z hetmanami i z częścią na[j] znaczniejsze
go wojska ku Częstochowie, a tabory z kilką chorą
gwi na konsystencyje do Polski od hetmanów nazna
czone były.

Czarniecki zaś we 12000  bludzi komunikiem prze
branych, lekko bez wozówb pod Nieszawęrusz yl się, 
a tam Wislępo gołoledzi srogiej słomęśc leląc, a wo- 
dęna wielkie mrozy polewając przeszedłszy, po mia
stach, miasteczkach niespodziewanie napadał, bił i żyw
cem Szwedów brać kazał. Także Działdowa miasteczka 
obronnego z niemałą kupą Szwedów dobył, których 
wyciąć kazał, miesczanom folgowano. Toż sięstało 
w kilkunastu miasteczkach koło Grudziądza i Torunia, 
wszędzie Szwedów po kilku, po kilkunastu po dworach 
slacheckich i plebaniach, po wsiach, jako to w mięsopu
sty tańcujących, weselących sięzasta wano. Wzięła ta 
mięsopustna traiedyja niedziel ze dwie i aż się na gra
nicy pruskiej koło Hoczela274 i Mławy trochęoparła, 
bo aż tam Czarniecki na czas wojsko rozłożył, a podja
zdami gdzie mógł w głębszych Prusiech Szwedów tępił, 
które sięaż o Elbląg i Malbork opierały.

274 Chorzele.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1657 231

Słysząc o tym król szwedzki, ledwie sięnie pukał od 
gniewu w chorobie swej, a tak sprowadza Sztemboka 
spode Gdańska do Prus 1 dobrzyńskiej ziemie. Ten 
albowiem narobiwszy hałasu pod [Cjhojnicami 1 rozu
miejąc, że już na koniec Polski Polaków zapędził, dał 
znać o tej swojej pod [Cjhojnicami fortunie królowi 
Gustawowi, który więcej przydawszy mu piechot i ar
maty, Gdańska koniecznie mu dostawać kazał. I posczę- 
ścilo mu sięzrazu było, bo już był GóręBisk upią 
opanował, z której mógł być ciężkim Gdańsczanom 
1 juz przygotowawszy sięna szturm potężny do miasta, 
posłał z legacyją do Gdańsczan, żeby albo sięsami 
poddali zawczasu, albo Kazimierza króla wydali. Zar
tem tej legacyi Gdańsczanie zbyli, i że nie oni teraz 
rządzą, ale król Polski, Pan ich, tak deklarowali. Dufali 
snadź i Bogu i sprawiedliwości króla pana swego, ale 
też niemniej 1 siłom swoim, bo na 120 0 0 0  ludzi przy 
nasypowanych od kilku lat spiklerzach do obrony mieli. 
Uważać, co tam za obszerność miasta i co za potęga.

Więc kiedy Sztembok koło Gdańska mniej podobne 
sobie imaginuje rzeczy, zachodzi wieść, że Czarniecki 
ogniem i mieczem Prusy plądruje 1 Szwedów gnębi 1 na 
sam Elbląg, gdzie król chory i królowa z synem zosta
wała275, kusić sięchce. Za ordynansem królewskim tedy 
ode Gdańska z wojskiem odstępuje, a na Czarnieckiego 
[na] oślep nastąpić usiłuje, który zwietrzywszy je
go ode Gdańska odstąpienie, wnet wojsko swoje kupi 
i podczas wieczornej chwile koło cPrzasnyszac bić się

275 Przebywała tam tylko królowa z synem, późniejszym Karo
lem XI, Karol Gustaw do 2 1  I dowodził osobiście oddziałami 
ścigającymi Czarnieckiego.
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z nimi gotuje. Który [Sztembok] gdy na niego na
stępuje zwyczajnym tropem, począł Czarniecki tylko 
ochotnikiem i harcowmkiem, a z podutalszych kawale
rów, narabiać, wojsku odwodem pomału ustępować 
kazał. Następował potężnie Sztembok, ale więcej szko
dy w swoim przez harcowników mźli pociechy odniósł
szy, że noc następowała, na odwód swoim kazał276, 
bojąc sięzasa dzek.

Tymczasem wojsko też w bory sięwymknę ło i jednej 
nocy a dniem kilkanaście mil aż do Pułtuska, a stamtąd 
w Nowym Mieście niedaleko Dobrzynia i Płocka sta
nęło. Tam wytchnąwszy przede dniem zaraz nazajutrz, 
Czarniecki wojska brakuje i na konsystencyje odsyła, 
a co tylko ochotniejszych i co najlepszych przy sobie 
zostawuje i tak z tymi w same dnie zapas[t]ne (kiedy 
Szwedzi, że aż na Ruś wojsko zapędzili, rozumie
ją) w piątek przed wieczorem z Nowego Miasta wypadł
szy, przez trzy dni pod Gdańskiem staje, idąc po 
Nadwiślu pode Płock, Toruń, Grudziądz, Nowe przez 
Olędry277, wszędzie gdziekolwiek jeno Szwedów mię- 
sopustnych po dworach slacheckich zastał bijąc i żywcem 
zabierając278.

Tam pode Gdańskiem wojsko na przedmieściach 
zostawiwszy, sam do miasta wjeżdża, króla imieniem 
wojska wita i aby tam piechotęz armatą zostawiwszy, 
sam sięz wojskiem sobie przychylnym do Polski brał, 
swoim, wojska i królowej imieniem prosi uniżenie, tak

’76 Potyczka pod Przasnyszem („Pozapusz") była I II.
277 Żuławy.
278 Wyprawa Czarnieckiego trwała od 3/4 do 7 II. zapusty t.r. 
kończyły się I 3 II.
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0 tym staranie, jako i całej Rzeczypospolitej potrze- 
bęprz ed oczy królowi przedkładając. Więc i ze król 
szwedzki do zdrowia przychodząc z Sztembokiem ma 
sam pode Gdańsk z Prus iść, zapewne mając z języków 
wieści, to królowi oznajmuje.

Król tedy Kazimierz mniej temu kontradykował, ale 
na cnotęCzarnieckiego i wojska polskiego, które po 
niego przyszło w takiej odwadze, puściwszy sięi w Gdań- 
sczanach wierność ich ku sobie pochwaliwszy, którą mu 
oni osobliwą stwierdzili przysięgą na wyjeździe jego 
oraz i wojsko tak piniądzmi potroszęjak o chlebem
1 trunkami posiłkowali, Czarnieckiemu wielką odwa- 
gęi miłość przeciwko Panu swemu wysławiając, króla 
z uszanowaniem wielkim do wojska z miasta wyprowa
dzili. Tu dopiero wojsko z należytym ukłonem króla 
powitawszy, krew i zdrowie swoje za jego całość poślu- 
ЫШ i między się ze wszystkimi dworzany i senatora
mi wziąwszy, na Wałcz i Mogilno granicą śląską aż 
do Częstochowy odprowadzili279 i królowej w słowie 
swym, że króla z Gdańska rekuperują, uiścili się. Za co 
zaraz Czarnieckiemu starostwo piotkrowskie i ro[h]a- 
tyńskie dano280, oraz z województwem ruskim po Lanc- 
korońskim, hetmanie polnym, a wojsku zaś asekuracyją 
i obietnice nigdy na potym nie spraktykowane. Konsy- 
stencyje tylko raz naznaczone dostały się, do których 
wojsko spod Częstochowej tylko dobrym słowem od 
króla [pożegnane] rozeszło się.

279 W pobliżu granicy śląskiej mogła przebiegać trasa marszruty 
tylko w jej ostatniej fazie, na odcinku z Kalisza do Częstochowy.
280 Czarniecki wówczas otrzymał starostwo ratneńskie, piotrkow
skie 10  V
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To gdy sięw pomorskim i dpruskimd kraju dzieje, 
nowe sięw Rusi i Podgórzu wsczęły zawieruchy. Czy 
swoim domysłem, czy królewskim konsensem, wypra
wił był Lubomirski, marszałek koronny, nic me spra
wiwszy skutecznego pod Krakowem, Stanisławskiego, 
chorążego halickiego, posłem do Węgier do J[e]rze- 
go Rakoczego, książęcia siedmiogrodzkiego, perswadując 
i prosząc, aby jako przyjaciel i sąsiad koronny, pretek
stem pakt dawnych między Koroną a Księstwem Sied
miogrodzkim, chciał sukursem i ludźmi w tak ciężkim 
razie Rzeczypospolitej posiłkować. Znać tam podobno 
i to mniej ostrożnie przydano, albo za tęuczynność 
pewną mu część Rusi albo Podgórza obiecując, albo też, 
że po śmierci króla Kazimierza bezpotomnego, że pa
nować Polakom będzie upewniając.

Tymi tedy, a mało co gruntownymi obietnicami uwie
dziony Rakoczy281, wojska z Węgier, z Multan, z Wo- 
łoszy, z Besarabów, a nawet i swawolnych Kozaków, któ
rych był Anton niejaki, mimo wiadomości Wyhowskie- 
go, pułkownikiem282, na 30000  zebrał i zaraz na wios- 
nęjescz e w marcu do Polski na eSkołee ku Lwowu 
fwybrałf sięi przez Pokucie idąc z pomienionym Anto
nem i z Kozakami złączywszy się, na Drohobycz i na 
Stryj pode Lwów jakby spokojnie podstąpił, nikomu 
zrazu nie przykrząc się. Wtem do komendanta i do

281 Rakoczy, wkraczając w styczniu 16 5 7  t, realizował postano
wienia traktatu w Radnot, poselstwo Stanisławskiego miało temu 
zapobiec, nie zdołało, a poseł sam przeszedł na stronęk s. siedmio
grodzkiego.
282 Płk Anton Zdanowicz posiłkował Rakoczego na rozkaz żyjące
go jeszcze i pozostającego od września 1 6 5 6  r. w sojuszu z Sied
miogrodem, Bohdana Chmielnickiego.
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miesczanów lwowskich posła wyprawił, żądając aby go 
miasto w mury puściło, mówiąc (?) że za pewnymi 
kondycyjami tu w te kraje niejako nieprzyjaciel, ale jako 
obrońca przeciwko Szwedom, Korony Polskiej nieprzy
jacielowi, przychodzi. Lekce poważyli to poselstwo jako 
niesłuszne i przeciwko wierze danej królowi Kazimie
rzowi Lwowianie i nie tylko czego on chciał nie uczy
nili, ale owszem po przedmieściu tułających sięWę - 
grów i żywność kupujących sobie, wprzód przeganiali 
a potym kiedy sobie hardo postępować chcieli, jako 
nieprzyjaciół bili i do fortece zabierali.

Rozgniewany o to bardzo Rakoczy spode Lwowa 
wprawdzie ustąpił, ale dalej już nieprzyjacielskim try
bem mimo Sambor i Przemyśl prosto ku Łańcutowi, 
kędy Lubomirski spod Krakowa ustąpiwszy rezydował, 
brał się. Przodem jednak wyprawił do niego posłów, 
obietnice sobie przez Stanisławskiego danej względem 
poddania Podgórza i Pokucia upominając się. Replikuje 
posłom Lubomirski, że tego nigdy przez Stanisławskie
go nie obiecywał, ani też mimo wiadomość królewską, 
jako prywatna persona obiecywać nie mógł i owszem 
deklaruje [że] jeżeliby książęR akoczy niepotrzebnej 
imprezy swej i zawziętości nie odstąpił, a takim nie 
makszym sposobem na sukurs Polscze postępował, tedy 
go jako nieprzyjaciela koronnego nie tylko wojskom 
koronnym, które ma pod swoją dyrekcją (bo już był 
hetmanem polnym po Lanckorońskim mianowany), ale 
nawet też poddanych chłopom swym, zbuntowawszy 
ich w kupębić i znosić każe. Uraziła ta deklaracyja 
bardzo księżęcia Rakoczego, a poniekąd mając już po
dobno przestrogi i przyjacielskie listy od króla szwedz
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kiego, jako jednej kalwińskiej wiary z sobą będącego, na 
spólne znisczenie Polskiej Koronej 1 w podział jej pus- 
czenie, inwitujące go. Czego przez niepewne obietnice 
dopiąć nie spodziewał się, gwałtem za pomocą króla 
szwedzkiego dokazać usiłował.

A tak wszystką swą zapalczywość na Lubomirskiego 
marszałka dobra wywar [ł] szy, miasta jego własne i wsi 
pustoszyć, palić i nisczyć kazał, osobliwych do tego 
naznaczywszy mistrzów z Antonem pułkownikiem ko
zackim, którzy wszędzie koło Łańcuta (bo ta tylko 
forteca od Lubomirskiego, do króla Kazimierza do 
Częstochowy odjechałego, dobrze ludźmi i armatą ufor
tyfikowana była) wielkie zbrodnie i rabowania i najazdy 
czynili. A nie tylko Lubomirskiego dobra, ale wszystko 
Podgórze bez braku dotąd, poniekąd jescze od nieprzy
jaciela cale, z gruntu przez wyuzdaną swywolęWę grów, 
Multanów, Woloszy, a najbardziej Kozaków, znisczone 
1 spustoszone zostało, od Lwowa począwszy aż do 
samego Krakowa.

Pod który 1 z wojskiem swym podstąpiwszy, a z Wier
ceni komendantem tamecznym szwedzkim przez posly 
wprzód, a potym 1 ustnie zmosszy sięi swojęochotę 
do przysługi króla szwedzkiego ofiarowawszy, rzeczą 
samą to wyświadczył. Bo kilkąset góralów piechoty swej 
miasto Kazimierz pod Krakowem na swe lmięosadzi 1, 
pod komendęW lertzową swego pułkownika Apafie- 
go dawszy28’ , sam zaś z wojskiem swawolnym i niema
łym za Wislęw krakowski i sendomirski kraj wszedłszy 283

283 Rakoczy wzmocnił załogęKrak owa i Kazimierza ok. 2,5 tys. 
swoich ludzi pozostających pod dowództwem Gergely Bethlena.
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wszędzie a wszędzie okrucieństwa na miastach, wsiach, 
dworach slacheckich, a najbardziej na kościołach doka
zywał, tak dalece, że trzeci [ej] części biedy tej od 
Szwedów te kraje nie poniosły przez dwie lecie, jako on 
przez kilka niedziel szkód naczynił.

Bolało to króla Kazimierza, zatym kto tego był 
przyczyną, tymczasem dysymulując, a inszego sposobu 
Rzeczypospolitej poratowania nie mając, Jędrzeja Trze- 
bickiego, przedtym podkanclerza koronnego, teraz po 
Piętrzę Gembickim, biskupa krakowskiego, z inszymi 
dwiema senatorami do cesarza Ferdynanda III wypra- 
wuje, o posiłki przeciwko wspólnym nieprzyjaciołom 
prosząc, a żupy bocheńskie i wielickie w zastaw za pod
jęte na to wojsko spezy aż do skończenia wojny oneru- 
jąc. Aleć i to poselstwo siła czasu wzięło, bo prawie pod 
ten czas cesarz Ferdynand obumarł był. Musiano tedy 
czekać elekcyi cesarskiej, która gdy na syna jego Leo
polda padła, dopiero posłowie kondycyjami pewnymi 
u nowego cesarza i u elektorów (oprócz jednego księ
cia brandeburskiego, który temu przeczył) wymogli 
na gI70 0 0 g ludzi wojska zbrojnego, pod dyrekcją ge
nerała Hatzlelda i Zuzy284 do Polski na sukurs ordy
nowano285.

Niźli to jednak swój skutek wzięło, Rakoczy z woj
skiem swym siła złego narobieł. Król Kazimierz z Czę- 
stochowej znowu na Śląsko ustąpić musiał286, Czar

284 Ludwik Raduit de Souches.
285 Wspomniany traktat zawarto 30  III. 2 7  V  podpisał go Leopold 
jako król CzecL i Węgier. Głównym negocjatorem ze strony pol
skiej był Bogusław Leszczyński.
286 Jan Kazimierz pozostał w granicach Rzeczypospolitej, przeby-
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niecki tylko jako mógł to tu, to owdzie, bo niewiele 
wojska przy sobie miał, Rakoczemu oponował. Pod 
Krakowem zwłascza napadłszy z nagła Węgrów, wielką 
w ludziach ich uczynił szkodę, na kilkaset człowieka 
trupem na placu bez swej szkody położywszy, ale nie 
mogąc dalej wydołać, zaW isłęk u Lublinowi, kędy pod 
Bełżycami hetmani: Potocki [wielki] i Lubomirski pol
ny hetman, wojsko kupili, przeprowadzieł się. Rakoczy 
zaś z wojskiem swoim ku Warszawie do króla szwedz
kiego, czyniąc wszędzie szkody i morderstwa, przepra
wowa! się.

Król albowiem szwedzki przez swoich generałów, 
króla duńskiego i cara moskiewskiego uchodziwszy, 
znowu poselstwem i namowami Rakoczego uwiedzio
ny, z wojskiem do Polski z Prus ruszył się. Pod Warsza
wę przyszedłszy, pod Rawę, kędy się było wojsko Ra
koczego zaciągnęło pomknął się. Tam powitawszy się 
z sobą i kondycyje pewne spisawszy, kontynuacyją woj
ny z Polakami między sobą umówili, tym sposobem aby 
króla Kazimierza z Polakami zniósszy, zawojowanym 
państwem między sobą dzielili się287. Zaraz tedy stam
tąd ludzie Rakoczego, kredensując królowi szwedzkie
mu, za Wisłępod Bełżyce poszli i tam pod Kraśnikiem 
kilka ostrogów lekkich i nieostrożnych nagle napadszy, 
aż ku Lublinowi przepędzili, hkędyh już i wojsko z het
manami spod Bełżyc ustąpiło było, nie mając tyle potęgi

wal w nadgranicznym zamku w Dankowie.
287 Informacje bałamutne. Wojna duńsko—szwedzka jeszcze nie 
wybuchła. Karol Gustaw z Rakoczym spotkali sięw Sandomier
skiem. Rozmowy prowadzili w Sandomierzu, Ujeździe i Zawicho
ście, gdzie podpisano nowe warunki porozumienia.
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bez armaty i piechot, które w Gdańsku zostały były. 
Więc i pod Lublinem, wziąwszy wiadomość o potędze 
nieprzyjacielskiej Szwedów z Węgrami złączonej, pier
wej w Podlasie, a potym aż ku Brześciu Litewskiemu 
wojsko zemknęło się, spodziewając się z wojskiem litew
skim złączyć288.

Aleć to garnie litewskich na Żmudzi pilnowali, któ
rzy mało co przedtym książęcia Radziwiłła Janusza 
aż do Tykocina przepędziwszy (gdzie z melankolijej 
snadź, że mu sięjak o rozumiał u króla szwedzkiego nie 
powodziło, już zmarł był i tam ciało jego w zamku le
żało) i o śmierci jego dowiedziawszy się, hurmem na 
tęż fortecę napadli. I tak Szwedów jako i różnych lu
dzi przy nim będących zaciągowych pobili i zamek 
z ciałem pospołu Radziwiłłowskim spalili i korzyść 
tam niemałą przecięodebrawszy , znowu przeciwko 
Szwedom do Kurlandyi poszli. I tam Szwedów niemało 
zmosszy, książęcia kurlandskiego u Szwedów odebrali 
byli i w tymże księstwie stanąwszy, granic żmudzkich 
i kurlandskich ‘bronili289. Trudno też było wojska li
tewskiego1 od tak dobrej i sczęśliwej rewokować imprezy.

A że w też tropy król szwedzki, złączywszy sięz woj
skiem Rakoczego, za wojskiem polskim przez Podlasze 
następował, zdało się hetmanom koronnym pod Brze

288 W rzeczywistości połączenie wojsk koronnych z litewskimi na
stąpiło w końcu kwietnia pod Łosicami.
289 Janusz Radziwiłł zmarł 3 I XII 16 55  r. Ciało jego pozostawało 
do zdobycia Tykocina 27 I 16 5 7  r. w tym mieście. Do Kurlandii 
wysłana została część wojsk litewskich pod dowództwem Komo
rowskiego, nie uwolnili jednak oni ks. kurlandzkiego z niewoli 
szwedzkiej, wyszedł on na wolność dopiero po pokoju w Oliwie.
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ściem nie czekać go, ale traktem bardzo przykrym przez 
Polesie, borami i przeprawami błotnistymi i bagnisty
mi bardzo, [m]imo Kobryń, Ratno, i Kowel aż na 
Wołyń ku Łuckowi przebierać się. Stamtąd zaś [m]imo 
Lwów ku Samborowi poszedszy, wojsko tam trochę 
spoczęło, dalsze traktamentu wojny obmyślając sposoby.

Szwedzi zaś z Węgrami i z Kozakami taborem cięż
kim idąc temiż przeprawami wielkimi i błotnistymi, 
a wojska zgromić nie mogąc, strudzeni i pomordowani 
pod Brześciem Litewskim osiąść musieli. Tam dopiero 
Kozacy i Wołosza o zatrzymane żołdowe piniądze, na 
które ich był zaciągnął, na Rakoczego następują, i bunt 
przeciwko niemu podnoszą, których on im potrosze 
policzywszy, dalej za polskim wojskiem iść królowi 
szwedzkiemu radzi. Ale król szwedzki na przeszłorocz- 
ne koło Jarosławia i Rudnika pamiętając przeprawy, 
tudzież nieco oziębłości do wojny w ludziach Rakocze
go postrzegszy, a najbardziej spróbowawszy jako rzecz 
trudna wojsko polskie komunikiem idące, za(?) prze
prawami złymi gonić, taborem obciążonemu wojs
ku, także i Rakoczego do tego prowadził, aby zamek 
brzeski osadziwszy z nim sięznowu za Wisłę powrócił 
i tam ludźmi swymi fortece osadzał, a już samego Kra
kowa pilnował, jemu Wielkopolski, Mazowsza i Prus 
ustąpiwszy.

Rad na to pozwolił Rakoczy, bo wiedział że msze 
szwedzkiego króla z tych krajów wokowaly okazyje, te 
zwlascza, ze Czarniecki jescze przedtym od wojska 
koronnego z Podlasza w kilka tysięcy oderwawszy się, 
za Wislęk u Warszawie poszedł był i tam gdzie jenokol- 
wiek Szwedów nadybał, bez wszelkiego dama kwateru
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znosił. Nawet 1 Warszawęimieniem królewskim osa
dził był, zleciwszy komendę)ednemu Niemcowi lute- 
ranowi, który przysiągłszy dotrzymać tękrólowi Kazi
mierzowi. Lubo był pretekstem obrony klasztor ber
nardyński, dotąd cały do sczętu zrujnował, przecię 
jednak za powrotem króla szwedzkiego spod Brześcia, 
zaraz mu znowu Warszawępoddał i sam u niego służbę 
przyjął290.

Aleć 1 druga nie mniejsza była przyczyna królowi 
szwedzkiemu za Wisłępowr otu, kiedy mu znać co 
dzień dawano, że co dalej to bardziej król duński 
w państwie jego grasował, a nawet i cesarza chrześci
jańskiego i elektorów ludzi zaciągnął był, którzy mu 
już Halzacyją odebrali byli, 1 ku Sczecmowi wielkiemu, 
fortecy portowej przymykali się291. Z  tych tedy racyi 
król szwedzki z Rakoczym osadziwszy zamek brzeski 
dwiema tysiącami piechoty węgierskiej pod dyrekcyją 
i komendą Paudego292 niejakiego, ku Wiśle z wojskiem 
powrócili i Wisłęprzez most pod Warszawą przebyw
szy znowu do Warszawy za zdaniem komendanta ta
mecznego (jako sięwyżej rzekło) wyjechali.

Czarniecki wtenczas z dywizyją swoją aż ku Krako- 
wu, Unosząc1 po fortecach Szwedów zaciekł siębył. Co 
zrozumiawszy król szwedzki, że od niego impetycyi już 
me mógł mieć, Rakoczego lekceważyć począł. Tak da

290 Komendantem Warszawy był płk E. Łącki, poddał sięon 1 7 VI 
Rakoczemu i feldmarszałkowi Stenbockowi. Karol Gustaw już 
2 VI opuścił swego sprzymierzeńca i przez Prusy udał siędo wojsk 
walczących z Duńczykami.
291 Dania w pierwszej fazie wojny opanowała okolice Bremy.
292 N . Gaudi.
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lece, że wojsko swe od wojska jego, jakoby do snadniej- 
szego pożywienia oddzieliwszy, sam potym domowe 
rzeczy mając w pieczy, Warszawęogołoconą porzuciw
szy, a nawet ani sięz Rakoczym pożegnawszy, tylko 
przez posłów, do wojska pod Błoniem stojącego cicho 
z Warszawy wyjechał, a tam dzień tylko zabawiwszy 
1 prezydium z niektórych fortec pobłiższych sprowa
dziwszy, prosto przez Wielkopolskęk u Sczecinowi wiel
kiemu udał się293. Już nie jako zrazu skromnie postę
pując, ale wszędzie miasta, miasteczka, wsi i dwory 
szlacheckie nawet i kościoły pustosząc, paląc i plądrując.

Fortece jednak w Prusiech to jest: Toruń, Elbląg, 
Malbork, Czeczów294, Nowe, Grudziądz, Lipinki, Bro
dnice, Znowu295, Kowalów296, Działdów, Kusoń (?), 
Omełdę(?), 1 Helzberk297 w biskupstwie warmińskim 
potężnie piechotami osadziwszy, Kraków także na nie
go Wiertz komendant uporczywie trzymał, ani sięna 
żadne traktaty, choć widział, i że wojsko cesarskie na 
dobycie Krakowa idzie, namówić nie dał. Poznań zaś, 
Kórnik, Międzyrzec, Rogoźno, Wałcz, Pakość, Krusz- 
wicęi insze zameczki, wsi ludźmi książęcia kurfistrza 
brandeburskiego z umowy jescze tak rocznej z królem 
szwedzkim przed warszawską ekspedycyją utwierdzo
nej, osadzone były. Który, to jest książębra ndeburski,

293 Karol Gustaw już 2 VI opuścił Rakoczego, w kilka dni po 
zajęciu Warszawy odeszły także wojska szwedzkie dowodzone 
przez Steinbocka.
294 Tczew.
295 Nowe?, Głowę?
296 Kowalewo.
297 Lidzbark.
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ze był królowi duńskiemu krewny, już siębył, mając 
swoje maxymy, oderwał z wojskiem swoim [od króla 
szwedzkiego] i owszem z rady wiedeńskiej, elektoral- 
skiej, generałem sukursów od cesarza Leopolda królo
wi duńskiemu obiecanych był naznaczony. Zaczym te 
fortece wyżej mianowane mniej już szwedzkiego słu
chały, tylko książęcia brandeburskiego pomiarkowania się 
z królem Kazimierzem oczekiwali, i nie tak bardzo nie
przyjacielsko po Wielkiej Polscze sobie nie pozwalali298.

Tu, już po odejściu króla szwedzkiego pod Sczecin, 
Rakoczy z nadwerężonym wojskiem swym w toni nie
bezpiecznej zostawszy i od króla szwedzkiego opus- 
czonym nagle bywszy, więc i znowu bunty przeciw
ko sobie Woloszy, Multanów i Kozaków obaczywszy, 
którzy sięustawic znie należytego żołdu upominali, 
a w nieoddaniu cale sięgo odstąpić deklarowali, tu, 
mówię, dopiero postrzegł pierzkliwe rady swoje, że się 
z motyką na słońce, jako więc mówią, porwał. A nie 
wiedząc co z sobą czynić, tylko tając sam w sobie me- 
lankolią, samym swym konfidentom Kimin Januszowi 
i Miekiesz Mihelowi299 (ci to byli w sukursie Polakom 
pod Suczawą i pod Zwańcem) tego sięzawierzał z głu
piego swego procederu, żału[jąc]. Ale oni, że mu tę 
ekspedycyją jeżeli w domu dysymulowali, przypomina
li, zgoła na to go, aby co prędzej z Polski ustępował, 
przywodzili. Więc gdy zaś sam w sobie się gryząc pod

298 Twierdze w Wielkopolsce przekazali Szwedzi elektorowi na 
mocy traktatów z 2 5  VI i 10  XI 16 56  r. Fryderyk Wilhelm, który 
był siostrzeńcem króla duńskiego, naczelnym wodzem wojsk po
siłkujących Danię został w wyniku rady berlińskiej 1 4  II 1 658 r.
299 Janosz Kemeny i Mihaly Mikes.
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Kraków albo pod Sendomirz iść myśli, nie tylko miał 
nad sobą zaraz jako ptaka wiszącego z dywizyją swą 
Czarnieckiego, ale w tym to czasie niepocieszna doszła 
go nowina, że księstwo jego siedmiogrodzkie wszerz 
i wzdłuż szabla polska ogniem i mieczem przeszła.

A to tym sposobem, że kzebranek pod Samborem 
z hetmanami obiema wojsko polskie, słysząc o okru
cieństwach ludzi Rakoczego w Podlasiu, Litwie, Ma
zowszu i w Malej Polscze, tudzież o oderwaniu sięod 
niego wojska króla szwedzkiego, za instynktem Lubo
mirskiego, marszałka i hetmana polnego koronnego, 
ofiarowali sięochotme, z którymkolwiek wodzem pójść 
do Węgier komunikiem i wet za wet Rakoczemu odda
wać. A jako to z rady Lubomirskiego, marszałka i het
mana polnego koronnego wymknęło, tak jemuz same
mu tęzlecono funkcyją, aby co jeno rozumiał, dobrego 
wojska wziął z sobą komunikiem, a bliskim na Skołe 
gościńcem góry przebywszy, do siedmiogrodzkiej ziemi 
wpadł i tam co Bóg i cnota każe, dokazywali.

Stało siętak, Potocki, hetman wielki koronny z trze
ma tylko pułkami po Podgórzu jakoby w sukursie zo
stał, a Lubomirski ze wszystkim [wojskiem], którego 
na 12 0 0 0  być mogło, do siedmiogrodzkiego księstwa 
lekko, ale prętko puścił się. Tam z nagła wypadszy, co 
jeno mógł, także spustoszenia czynić to czynił. Wsi, 
winnice, miasta i miasteczka funditus palono i ludziom 
w nich mieszkającym podczas nie przepusczano. Pod 
Preszów potym, gdzie matka z żoną Rakoczego300 re
zydowała, z wojskiem Lubomirski podstąpił, awypada-

300 Matką. Rakoczego była Zuzanna z Lorantfich, a żoną Zofia 
z Batorych.
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jących z miasta zniósł 1 rozgromił, tak że i jeden 
do miasta nie uszedł 1 samego Preszowa dobywałby 
był, tylko że bez armaty i piechot zostawał, a do tego 
prętkością wszystko narabiał. Jakoż bez niedziel dwie 
wszystko księstwo siedmiogrodzkie prawie z gruntu 
wynisczył. Bydła wszystkie wytracił, drugie czeladzi 
wojskowej na granicę, kto tylko co mógł wyprowadzić 
dopusczał. Żadnej najmniejszej w ludziach swych me 
odniósszy szkody, prócz tylko w koniach dla gór przy
krych i gościńców ostrych, tak że niektórym na wołach 
węgierskich wyjeżdżać przyszło z Węgier.

To sprawiwszy Lubomirski z korzyścią z Węgier po
wróciwszy z [Potockim], hetmanem wielkim, pod Stry
jem złączył sięi na pasach którędy Rakoczy już ku 
domowi, na odpór Lubomirskiemu iść miał, wojsko na 
czas po kwaterach rozłożył. Sturbowany tedy tą nowiną 
Rakoczy, wszystkimi siłami jakby do państwa swojego 
przebyć obmyśliwał, ale darmo, bo wszędzie o zajętych 
pasach ku Węgrom dowiedziawszy się, już tylko w sa
mej Wołoszy, Multaniech i Kozakach miał nadzieję, że 
go przez Wołochy i Multany do Węgier prowadzić 
będą. 'Gwoli czemu wiele1 między nich skarbów tak 
z sobą wziętych jako i tu narabowanych poro zdawał.

Aleć Kozacy za swoje wziąwszy mniej już o Rako
czego dbali, mając zwłascza od Wyhowskiego, hetmana 
już natenczas Zaporowskiego, ordynans, aby pod gar- 
łem Węgrów porzuciwszy Polakom szkód nie czynieli, 
a w Ukrainęprzec iwko następującej Moskwie jako naj
prędzej powracali. Ci tedy z Antonem, pułkownikiem 
swym, przodem przed wojskiem Rakoczego pod Zawi
chostem Wisłęprzebyli, do którego pułkownika już 
siębył i Jerzy Niemierzyc, do tego czasu przy królu
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szwedzkim zostający, przyłączył, wziąwszy abszyt od 
króla szwedzkiego pod Warszawą i przy ukontento
waniu przyjacielsko sięz nim rozjechawszy Ten tedy 
był powodem Kozakom, aby porzuciwszy Rakoczego 
w Ukrainę spieszyli’ 01.

Z  wojskami i Rakoczy z Wołoszą i z Multanami już 
brał się, ale wszystkim koło Wisły i Sanu Czarniecki 
z dywizyją swoją z tyłu, z czoła i z boków dokuczał, 
w ludziach i w taborach wielką czyniąc mu podjazdami 
szkodę. Przybył mu w ppsiłku wojewoda wileński301 302 
z wojskiem litewskim ze Żmudzi, a tak złączywszy się 
z sobą pod Kraśnikiem prawie na karkach węgierskich 
jechali, a pod Magierowem zaskoczywszy i kilka tysięcy 
Węgrów i inszych adherentów położyli, taboru sztukę 
urwali i zdobycz niemałą otrzymali. Ledwie sam Rako
czy z przednim wojskiem na Żółkiew ku Glinianom 
umknął303, tam już i wozy co mniej potrzebniejsze 
rzucać począł, bo mu wojsko kwarciane z hetmanami 
pospołu od Pokucia bokiem zastępowało i przecię go 
na Zbaraż, Ożochowicz304 idącego pod Czarnym O st
rowem zaskoczyło.

Tam znaczną w mm uczyniwszy szkodę, że noc za
szła, trochę mu folgi dano. Aleć on i dnia nie czekając, 
armatęi wozy wojskowe pod Czarnym Ostrowem po
rzuciwszy na przeprawie, sam komunikiem tylko ku 
Płoskiro [wo]wi przebierał się. Nacierało jednak jescze

301 Kozacy odstąpili Rakoczego przed bitwą pod Czarnym Ostro- 
wiem, żył wówczas jeszcze B. Chmielnicki.
302 Wojewodą wileńskim byl wówczas Paweł Sapieha.
303 W bitwie pod Magierowem ( I I  VII) wojskami litewskimi 
dowodził A. H. Połubiński.
304 Ożochowce albo Nowy Zbaraż.
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przede dniem wojsko na niego, aleć on pola dać me 
chcąc, tylko odwodem umykał się, na którego gdy się 
wojsko wszystkim impetem (w czerwcu miesiącu by
ło to) ruszyło, znaczną w odwodzie uczyniło klęskę. 
A wtym bieży trębacz, już prawie w samym zapale woj
ska, prosząc o armistycyją, albo

odzir
najątrzonemu na Węgrów na odwrót trochę odstąpić 
1 trześniami w pobliskich gajach (bo czego inszego jeść 
nie było)zabawić sięk azano. Przyjeżdża wtem, mc me 
bawiąc, samodziesiąt Mikiesz Mihel, kanclerz książęcia 
Rakoczego, a tak bez wszelkiej ceremomej, między woj
skami na kilkoro strzelania z luku, kobierzec na trawie 
położywszy, hetmani obadwa z pułkownikami i Czar
nieckim, już wojewodą ruskim, 1 z Mikiesz Mihelem 
zasiadają.

Tu dopiero Mikiesz Mihel w dyskursy wdaje się, 
1 wmętejże wojny na Lubomirskiego tamże przytom
nego, że pana jego Rakoczego on a nie kto inszy przez 
Stanisławskiego zwabił, jakoby na sukurs Korony Pol
skiej, zwala i bardziej kondycyje pokoju dawać niżeli 
brać chce. Czarniecki zaś wpół szablędobywszy rzecze: 
„i pan twój i ty przy łasce Bożej obadwaście teraz Króla 
Pana Mojego". To rzekszy zaraz na gotowego konia 
wsiada i sam sięz pułkiem swym kredensować hetma
nom przeciwko Węgrom ofiaruje i rzeczą samą do 
pułku królewskiego, którym zawiadował przybiegłszy, 
zaraz na Węgrów także koniom wypoczywającym ude
rzyć kazał, aż powracający Mikiesz Mihel ledwie nie do 
nóg Czarnieckiemu skłoniwszy się, o samo tylko zdro
wie pana swego i ludzi jego [prosi], na wszelakie, które 
by podane były pozwalając kondycyje.

wor. Pozwolono na pól g
przynajmniej o rozgo- 
y tylko, a wojsku już
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Znowu tedy marsowe zachowało się dzieło i lubo już 
wojska koronne mocno na Węgrów (bo już ich i Koza
cy, Wołosza 1 Multam odstąpili byli i przodem zaraz 
z wieczora w swą poszli [stronę]) nastąpili byli znowu, 
przecię już na koniach kondycyje Węgrom podane: aby 
sam książę hetmanom i wojsku ukłonił się i za podaro
wanie zdrowia podziękował; aby posłów do króla Kazi
mierza z uniżonym swoim przeproszeniem posłał; aby 
ludzi z fortec posprowadzal i jeżeli służbę Rzeczypos
politej przyjmą tego im nie bronił; żeby Szwedom 
i wszystkiej Rzeczypospolitej Polskiej nieprzyjacio
łom, pobratymstwo wypowiedział i z nimi pod przysię
gą żadnej me zawierał ligi; aby na przyszły rok 10000 
ludzi kosztem swym na pół roku na usługę Polakom 
stawił. Na ostatek, aby poczynione w Polscze szkody 
i w Podgórzu, ex nunc milion 200000 złotych dobrą 
monetą wyliczył, jeżeli ich pro tunc nie wyda, aby in vadio 
osób trzy najdostatniejszych, których sobie hetmani 
obiorą, aż do wyliczenia mianowanej sumy, wojsku 
zostawił. Radzi meradzi Węgrowie na to wszystko 
pozwolili zdrowia tylko sobie i wolne przejście do 
granic swoich mimo, z orężem i kto [co] w jukach 
wywieźć może, wymówiwszy.

Te wyżej mianowane punkta spisane i pieczęciami 
zapieczętowane sam potym Rakoczy hetmanom od
dal 1 w sumie wyżej mianowanej siostrzeńca swego Ste
fana Apafiego, napotym książęcia siedmiogrodzkiego, 
1 Gierohego z kilkunastu osób inszych Węgrów dostat- 
niejszych, zostawił i pakta wyżej mianowane poprzy
siągł305* A potym nazajutrz lekko z jukami tylko jako

305 Walki pod Czarnym Ostrowiem trwały 20 i 2 1 ,  a rokowania.
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mógł, tabor wszystek i armatę straciwszy, śrzodkiem 
między wojskiem koronnym na dwie partie rozdzie
lonym, ze zniżonymi chorągwiami, cichusieńko bez 
muzyki i bębnów wojskowych ku Wiśniowczykowi 
o pięć mil od wojska, poszedł [przez] Sapiehę, pisarza 
polnego koronnego, konwojowany1.

Tego snadź wieczora przychodzi musztułuk od Ja
skulskiego, dobrze przedtym po ordę według umowy 
na sukurs Polakom posłanego i od samego chana tatar
skiego306, że we sto tysięcy ordy najdalej o trzecim albo
0 drugim dniu w posiłku przeciwko Węgrom stawi się, 
tymczasem żąda, aby z Węgrami nie wchodzić w żadne 
traktaty.

A gdy posłowi powiedziano, że to już po harapie, bo 
z Węgrami poprzysiężone pakta, nie czekając dnia od
jechał poseł do chana. O wszystkim [chanowi] powie
dziawszy i to przydał, że węgierskie wojsko o kilka mil 
od polskiego dziś stoi i ku Lwowu przebierać się bę
dzie. Markotne to było słuchać chanowi, a tak zaraz na 
całą noc z wojskiem, mimo wojsko koronne o milę tylko 
ku Wiśniowczykowi leci.

A lubo wojsko węgierskie miało przestrogę od het
manów o następującym wojsku tatarskim, ba i sam Ra
koczy wiedział o tym i dlatego też wojsko przy Kimim 
Januszu i Mikiesz Mihelu [zostawiwszy], sam z sapie- 
żynymi ludźmi i swoich kilkaset Węgrów wziąwszy 
z sobą, ku Lwowu na całą noc umknął się. Nawet
1 hetmani do chana posłów wyprawili, upraszając, aby

które doprowadziły do kapitulacji 2 3  VII. Obok Michała Apafiego 
zakładnikiem został Jerzy Gyeröfti.
306 Mehmeda IV  Giereja (Gereja).
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i on danego przez traktaty parolu Węgrom dotrzymać 
chciał.

Nic to jednak nie pomogło, bo Węgrowie znać 
dufając sobie i Tatarów co umieją na wojnie nie wiedząc, 
Rakoczego upuściwszy, sami tamże w Wiśniowczyku 
i nazajutrz wytchnąć chcieli, a tymczasem Tatarowie na 
znużonych napadli. Kimm Janusza i Mikiesz Mihela ze 
wszystką starszyzną w niewolę zabrali, ludzi zaś jed
nych zabijali, drugich jako grzyby zmieszanych między 
sobą zabierali’ 07. Mało kto oprócz tych, co się z Rako
czym nocą umknęli ku Lwowu, a stamtąd do Węgier, 
do ojczyzny trafił. I ten ci był skutek i koniec węgier
ski [ej], która jako się prętko, a niesłusznie zaczęła, tak 
się prędzej z ichże upadkiem za łaską Bożą a dzielno
ścią Polaków w pól roku niemal skończyła, że Węgrowie 
szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując 
się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo 
trwać zwykła.

Przyznać się jednak musi, że i wojsko koronne oraz 
z litewskim (bo i to Węgrów bić pomagało), lubo po 
otrzymanej z łaski Bożej na Węgrach wiktoryi, przę
dę w strachu być musiało, bo nieomylnie, gdyby się by
li Tatarowie na Węgrach nie obłowili, bodajby czegoś 
około wojska nie pomyślili, które znędznione [w] Wę
grzech i nadwerężone będąc, świeżym Tatarom i w wielkiej 
potędze będącym, ledwie by wydołało. A tak posławszy 
posłów ze śrzodka siebie do chana, naprzód mu zwy
cięstwa z Węgrów winszowali, a potym żeby za urazę 
nie mieli, że rzek[ł]szy słowo przyjacielskie Węgrom, 307

307 Tatarzy napadli Siedmiogrodzian 2 6  VII, którzy pod wodzą 
Kemenego bronili się do 3 I VII.
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sukursu Tatarom nie dodawali, upraszali. Owi też ukon
tentowani znaczą, korzyścią mniej o dalsze progressa 
wojny dbali i do domu zaraz powrócili, mając w niewo
li Kimin Janusza, hetmana, i Mikiesz Mihela mkancle- 
rzam węgierskich z inszymi pułkownikami i żołnierza
mi, których tam pewnie na 120 00  poległo.

Dobrze fortunie swojej mogli powinszować owi, co 
albo z Rakoczym zawczasu umknęli, albo w zastawie 
u Polaków zostali, których lubo w sekwestrze uczci
wym pod straż i dyrekcyją Lubomirskiego marszałka 
odesłano, co trochę nie w smak Czarnieckiemu było, że 
lubo pracującemu tak siła na wojnie węgierskiej, któ
ry [ch] on mieć przy sobie życzył, upośledzony. Zaczym 
też od tego czasu między nim a Lubomirskim wielkie 
zaszły diffidencyje, bo zaraz Czarniecki z dywizyją 
swoją oddzieliwszy się od wojska, wprzód ku Lwo- 
wu poszedł 1 tam na województwo ruskie we Lwo
wie wjechał, a potym z tąż dywizyją swoją ku Krakowu, 
do króla Kazimierza z wojskiem cesarskim w Krakowie 
Wiercą dobywającego, puścił się.

Tam przyszedłszy 1 o zniesieniu Węgrów opowie
dziawszy królowi, do odebrania Krakowa dopomógł, bo 
Wirtz mając znać króla szwedzkiego ordynans 1 [wi
dząc] wojska wielkie tak cesarskie jako 1 polskie (bo 
1 piechoty z armatą z Gdańska sprowadzone były) o dal
szej obronie Krakowa zwątpił, a zostawiwszy Węgrów 
w Kazimierzu krakowskim jak na koszu, sam akord 
z królem Kazimierzem uczynił 1 z Krakowa ze wszyst
kim (wyjście tylko sobie wolne 1 żołnierzom, którzy by 
byli chcieli z czym kto mógł, osobliwie z orężem ręcz
nym, obwarowawszy) królowi ustąpił, którego Czar
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niecki z woli królewskiej az ku Sczecmowi z ludźmi 
jego konwojował i tamże w Wielkiej Polscze nie pytając 
się hetmanów, na konsystencyjach przestronnych cho
rągwie swe rozłożył’ 08.

Król zaś Kazimierz Kraków odebrawszy, z wojskiem 
cesarskim, które pod Montecu [cco] lim i Zuzą było’ 09, 
porządek uczynił, z żup wielickich [żołd] naznaczyw
szy, a hibernę w dobrach królewskich i duchownych 
ukazawszy koło Krakowa, pewną część wojska tegoż na 
prezydium miasta i zamku królewskiego wprowadziw
szy, do wypłacenia żołdu z żup solnych wyżej miano
wanych [komisyję wyznaczył]. Sam potym do Warsza
wy, na konwokacyją na przyszły sejm w roku 16 58  
przypadający naznaczywszy, przyjechał w jesieni308 309 310.

Więc i wojska kwarciane przy hetmanach zostające 
spod Czarnego Ostrowa wprzód także na konsystency
jach po województwach ruskich i małopolskich za asyg- 
nacyjami hetmańskimi rozłożone były, tak że nie tylko 
dobra królewskie i duchowne [ale i slacheckie] (złym 
przykładem) po złotych 30 z łanu dawać musiały. Po
tym się znowu wojsko ruszyło w jesieni za ordynansem 
hetmańskim pod nPławuczen, a to dla następujących 
w Ukrainie tumultów. Wieść albowiem z Ukrainy była 
przyszła, że Jerzy Niemierzyc od króla szwedzkiego 
abdankowawszy się z Antonem pułkownikiem i z Koza

308 W rzeczywistości najpierw ( 1 8  VIII) poddali się Siedmio- 
grodzianie, Szwedzi uczynili to w tydzień potem. Konwojowani 
zaś byli przez pika Garniera.
309 Głównodowodzącym posiłkami cesarskimi był feldmarszałek 
M. Hatzłeld, gen. gen. Montecuccoli i Souches podlegali mu.
310 Konwokacja przed sejmem 16 58  r. obradowała w dn. 1 3  II— 
- 1 5 / 1 6  III 1658  r.
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kami w Ukrainę wszedłszy, z Wyhowskim hetmanem 
swoją wziął koniunkcyją 1 z nim się znosząc nowe rze
czy, anihilowawszy pakta Bieniewskiego z Wyhowskim 
postanowione, wymyślać był począł, wsadzając na to 
Wyhowskiego 1 Kozaków, aby się koniecznie Zborow
skich pakt u Rzeczypospolitej upominali. Z  czym gdy 
posłów swych do króla Kazimierza wyprawili, król 
z senatorami przy boku swym natenczas będącymi nic 
im wprawdzie nie odmawiał, ale do sejmu przyszłego to 
wszystko odkładał, starszyznę kozacką 1 tychże posłów 
kontentując, a Wyhowskiemu prawa dziedziczne na Bar 
i Lubomi approbując, jako też 1 Niemierzycowi łaskę 
swą u Rzeczypospolitej ofiarując. Tą tedy deklaracyją 
królewską Kozacy [zadowolili się] i umówionego przez 
Bieniewskiego póki, poty dotrzymali pokoju311.

Wojsko też spod Pławuczy za nastąpieniem zimy po 
konsystencyjach po Rusi i w Malej Polscze rozłożono. 
Pułk tylko Jana Sapiehy, pisarza koronnego, z Stefanem 
Lmiewskim do Prus jescze z lata ordynowano i aby na 
tamte fortece, które Szwedzi trzymali jescze, to jest 
Toruń, Brodnica, Kowalowo, Malbork, Elbląg, Gru
dziądz, Czeczów312, oko pilne mieli, zlecono.

Jakoż nie próżnowali tam oni, ale rok niemal cały 
(mając sprawcę Michałka niejakiego, mielnika, któ
ry niemałą kupę ochotnika zebrawszy, gdzie mógł to 
Szwedów z fortec wypadających niezmiernie gnębił) 
tamten kraj od Szwedów wypadających na czaty bronili 
1 gdzie mogli onych pospołu z pomienionym Michał

311 Informacje powyższe bardzo bałamutne. Autor miesza tu wy
darzenia z lat 1 6 5 7 —1 6 5 9 .
312 Tczew.
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kiem zabijali i żywcem brali. Czarniecki także w Wiel
kiej Polscze nie próżnował, ale do swojej dywizyi in
szych przybrawszy ochoczych wielgopolskich rotmi
strzów, do Pomorskiej krainy i Margrabstwa brande- 
burskiego wpadł, plony brał a na dalszą wojnę do Hal- 
zacyi gotował się.

Tam albowiem król duński Christierna wojska tak 
swego jako i cesarskiego w sukursie sobie niemało ma
jąc, wielce królowi szwedzkiemu ciężki być począł i for
tec mu niemało po nad morzem odebrał, tak dalece, że 
to właśnie a nie co inszego i od wojny z Polakami 
Karola Gustawa oderwało. Królowi tedy duńskiemu na 
sukurs przeciwko Szwedom Czarniecki z woli królew
skiej gotował się313.

Wojsko litewskie po węgierskiej potrzebie na Żmudź 
poszło i tam w dobrach książęcia Janusza Radziwiłła 
zmarłego, jako w swoich własnych za wiadomością kró
lewską i konsensem jego spokojnie koczowali, lubo 
książę Bogusław Radziwiłł też dobra sobie, względem 
opieki córki Januszowej, a synowicy swojej314, preten
dował i do króla suplikował, aby w tym nie był upośle
dzony, obiecując króla z książęciem pruskim Frydery
kiem Wilhelmem, jako z krewnym swym, mediować i do 
pierwszej przyprowadzić Koronie subiekcyi. I dokazał 
on wprawdzie tego, bo prętko król Kazimierz do kom- 
planacyi z książęciem pruskim w Bydgosczy przystąpił, 
któremu z nowego cła dwakroć sto tysięcy złotych po

313 Czarniecki przygotowywał się do udzielenia pomocy Danii, 
ponieważ po pierwszych sukcesach, od sierpnia poczęła ona pono
sić klęski.
314 Anny Marii.
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zwolono, a to względem ludzi jego na fortecach wiel- 
gopolskich, od ustąpienia króla szwedzkiego z Polski, 
będących. Ow zaś tych ludzi teraz sprowadzić i królowi 
na usługę Rzeczypospolitej każdą dać zawsze, ile po
trzeba, submitowal się. I lubo się to za powodem ksią- 
żęcia Radziwiłła Bogusława stało, przecię jednak on 
tylko swoje z łaski królewskiej, od których był odsądza
ny, odebrał dobra, ale książęcia Janusza Radziwiłła do 
dalszej Rzeczypospolitej obrady przy wojsku litewskim 
zostawiono315, których oni bezpiecznie i od Szwedów 
i od Moskwy wolnymi będąc, zażywali.

Bo w tymże czasie wyprawił był król Kazimierz 
księdza Mikołaja Prażmowskiego sekretarza [wielkie
go] koronnego, z Stanisławem Sarbiejowskim, starostą 
grabowieckim, człowiekiem wielce rozsądnym i w mo
wie dzielnym, którzy znowu na lat trzy armistycyjum 
z Moskwą uczynili byli, dawszy Moskwie i carowi ich 
dobre słowo i obietnicę, że syn carski316 po ze[j]ściu 
Kazimierza jako to bezpotomnego, Polakom królować 
może. Tą tedy obietnicą car moskiewski uwiedziony od 
wojny supersedował był i pokój do trzech lat zawarł317.

Troszkę tedy na ostatku roku tego całej Polscze 
pokój zakwitnął był, ponieważ dwóch głównych nie
przyjaciół ojczyzny, króla szwedzkiego i Rakoczego,

315 Traktat w Bydgoszczy zawarty został 6 XI, wcześniej 1 9 IX 
podpisano traktat w Welawie. Bogusław Radziwiłł miał tez odzy
skać i dobra Janusza.
316 Wówczas car miał jeszcze tylko jednego syna, Aleksego.
317 Wspomniany tu trzyletni rozejm z Moskwą zawarto 3 XII 
I 6 5 6  r w Niemiezy. Później az do jesieni 1 658 r. trwały jeszcze 
rokowania, nie brał jednak w nich udziału Prazmowski.
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ręka Boska wielce poniżyła jednego, a drugiego ferwor 
zahamowała, inszych zaś nieprzyjaciół, to jest Moskala, 
Kozaków i Tatarów do czasu przytrzymała. Powietrze 
jednak morowe w Krakowie, w Lublinie, w Warszawie 
i po Kujawach bardzo panowało, ale niemniej i cesarskie 
wojsko obywatelom koło Krakowa dokuczało, bo nie 
tylko dwory słacheckie, ale nawet i plebanie i kościoły 
od swywoli niemieckiej tak niemal jak od Szwedów nie 
wysiedziały się, jeżeli nie za pobłażaniem, to raczej za 
rozkazaniem starszyzny ich.

Umarł tego roku Piotr Gembicki, biskup krakowski, 
sukcesora Jędrzeja Trzebickiego zostawiwszy, ten zaś 
biskupstwa przemyskiego miał następcę Sarnowskiego. 
Więc i drugi Jędrzej Gembicki, biskup łucki, umarłszy, 
Zamoyskiego, a potym niedługo Stefana Wyżgę miał 
sukcesora, lecz i ten potym niedługo na warmińskie 
biskupstwo po Wacławie Lesczyńskim, który na arcybi- 
skupstwo gnieźnieńskie po zmarłym Jędrzeju Lesczyń
skim arcybiskupie, postąpił, a biskupstwo łuckie zo
stawił Prażmowskiemu. Tenże Prażmowski i pieczęć 
mniejszą po Trzebickim otrzymał i prętko ją Bogusła
wowi Lesczyńskiemu, podskarbiemu przeszłemu, od
dał, a sam wielką pieczęć długo trzymał. To w duchow
nych, w świeckich zaś stanach umarł Władysław M y
szkowski, wojewoda krakowski, człowiek znamienity 
i marszałek komisarski, dzielnych pod dwiema chorą
gwiami swymi i w wielu okazyjach odważnych mających 
ludzi, między którymi w każdym prawie wojennym 
progresie syno[wco]wie jego Franciszek i Jan M ysz
kowscy przodkowali. Ten obumar[ł] szy, Potockiego, 
wojewodę kijowskiego, hetmana wielkiego, miał na-
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stępcą w dygnitarstwie. W dobrach zaś swoich dzie
dzicznych (bo bezpotomnie umarł) alias ordynackich 
margrabskich, jako najbliższy krwią i najstarszy w do
mu z wyż rzeczony Franciszek Myszkowski, za do- 
pomożeniem brata swego rodzonego, został poseso- 
rem i margrabią oraz kasztelanią sochaczewską, a po- 
tym bełską po Malińskim od króla uraczony. Woje
wództwo zaś kijowskie Janowi Zamoyskiemu panu na 
Zamościu oraz i z żoną Marią Anną od królowej Ludo- 
wiki jako Francuzki z Francuzką, konferowane518. Ta 
potym Sobieskiemu poślubiona oraz i z małżonkiem 
Janem III królową polską została.

Zamoście tego roku wielką od ognia poniosło szko
dę, bo w sam Wielki Tydzień519, snadź pono, że młode 
państwo postu nie obserwowało, nie tylko w mieście 
kilkanaście kamienic pogorzało, ale zamek, cekhauz 
i skarbiec z wielą starożytnych ozdób Zamoyskich i z ga
lanteriami w perzynę zrujnowały się, a nawet i slachec- 
kich sprzętów, przed trwogami do fortecy zwiezionych 
bardzo siła w perzynę poszło.

Chwała bądź Bogu jednak, że prawie tego roku 
dogorywająca Korona nie dogorzała, za co jako najwyż
szy Majestat Boski mech będzie pochwalony teraz tak 
i na dalszy rok, który był: 318 319

318 A. Gembicki zmarł w 16 5 4  r., a jego następca J. B. Zamoyski 
w 165 5 r. Natomiast A. Leszczyński i Wł. Myszkowski w 1658, 
w tym też roku odbył się ślub Marii Kazimiery d’Arquien z J. Za
moyskim, wojewodą kijowskim od 16 58  r.
319 Wielki Tydzień w 1 657 r. był od 26 III do I IY  natomiast Wiel
ki Tydzień po ślubie Zamoyskiego z Marysieńką (2 III 1658  r.), 
w dniach 1 5 —2 1  III.
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a Dalej powtórzono jeszcze raz „ustawicznymi podarunkami", 
kk Fragment ten powinien być: „ludzi przebranych, lekko bez wo
zów, komunikiem”. 
cc W rkps. „Pozapusza” .
^  N  rkps. „ruskim” . 
ee W rkps. „Skrołe”.

W rkps. „wezbrał”.
§§ Możliwe, że „12000”, kopista cyfry „2” i „7 ” pisał bardzo podobnie. 

W rkps. „kiedy” .
11 Fragment ten powtórzony jest dwa razy. 
ii W rkps. wyraz ten powtórzono dwa razy. 
kk W rkps. „nabrane”.
 ̂ W rkps. „Gwoli wiele czemu".
 ̂ Lekcja niepewna. 

mm W rkps. „kanclerzów". 
nn Lekcja niepewna.

Rok I658
Pierwiastki roku tego zaraz marsowemu dziełu poświę
cone przez Czarnieckiego, wojewodę ruskiego. Ten do 
swojej dywizyjej, którą do Wielkiej Polski po oddaniu 
Krakowa na konsystencyje z woli królewskiej przeprowa
dził był, przybrawszy tamże niemało chorągwi nowoza- 
ciężnych powiatowych wielgopolskich, jescze na schyłku 
roku przeszłego do księstwa halzackiego ruszył się był 
w sukursie królowi duńskiemu przeciwko Szwedom, 
którzy ustąpiwszy z Polski z królem swym Karolem 
Gustawem, na duńskie królestwo uderzyli i pod miasto 
stołeczne Danii Kopenhagien nazwane, postąpili, gdzie 
i sam król duński Chnstierna320 obecnie zostawał.

320 Fryderyk III.
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W sukursie tedy królowi duńskiemu jako cesarza 
rzymskiego wojska niemało, pod komendą książęcia 
brandeburskiego do Danii weszło było, tak i Czarniec
ki z Polakami swymi, mając w kompaniej Kazimierza 
Piasoczyńskiego, męża 1 pułkownika dzielnego, w też 
tam kraje zbliżył 1 naprzód pobliższe morza mias
ta 1 wsi króla szwedzkiego koło Sczecina popaliwszy 
1 splondrowawszy, na kwaterach wojsk cesarskich czekał. 
Z  którymi potem na wiosnę roku tego złączywszy się, 
wszędzie wielkiej dzielności dokazywał, gdzie mogąc prę- 
tkością swoją 1 sercem, Szwedów bijąc 1 znosząc. Całe 
potym lato roku tego ta wzięła zabawa, gdzie potem 
1 insulta Ząd ’ 21 nazwana, dzielnością jego 1 Polaków, 
przez odnogę morską wpław przebytą, wzięta 1 od Szwe
dów tam będących na imię duńskiego króla odzyskana. 
Owo zgoła wielkie tam 1 światu znaczne odwagi Czar
nieckiego były, które (bom tam sam nie był), lubo mnie 
mniej wiadome, wszystkim jednak narodom mają być 
sławne i od różnych szerzej opisane, kronikarzów321 322.

To w Halzacyi, w Polscze zaś król Kazimierz już 
w Warszawie jako w rezydencyi swojej osiad [1] szy, kon- 
wokacyją senatorów polskich zebrał. N a tej konwokacyi 
z rady wszystkich stanęło, naprzód aby sekta ariańska 
i ludzie w niej będący jakiejkolwiek kondycyi i praeemi- 
nencyi nadali do roku albo rewokowali, albo z Polskiej, 
przedawszy dobra swe, ustępowali. aDruga, aby sejmy

321 W  rzeczywistości Ais.
322 Czarniecki rajdu na Pomorze Szczecińskie dokonał późną 
jesienią 16 5 7  t. wyprawa zaś do Danii wraz z wojskami cesarza 
i elektorów nastąpiła jesienią 1 65S r. na wieść o ataku szwedzkim 
w VIII t.r. i oblężeniu Kopenhagi. Udział wojsk polskich w wal
kach na tym teatrze działań trwał ponad rok.
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wszystkie konsultacyje publiczne przez które deklara- 
cyje województw bez mieszaniny 1 oracyi wielkich de- 
cydowane byłya. Trzecia, aby bakcyzab przez Szwedów 
od złotego po groszu, tak od tego co kupuje, jako 1 od 
tego co przedaje, była wybierana na zapłatę wojsku. 
Czwarta, amnistia alias zapomnienie każdemu, ktobykol- 
wiek do tego czasu przy tym, albo przy owym nieprzy
jacielu koronnym zostawał, pozwolona, włożywszy w to 
wszystkich dysydentów wiary rzymskiej (oprócz sa
mych arianów) odłączonych. Piąta, zapłata wojsku od 
sześciu lat zatrzymana, asekurowano. Szósta, dwunastu 
senatorów plus minus do boku królewskiego ordyno
wano 1 [by] co potrzebnego konkludowali, pozwolono 
i ich konsulta, że i sejm nie zniesie asekurowano. Na 
ostatek ekspugnacyją Malborka i Torunia Lubomirskie
mu, marszałkowi i hetmanowi polnemu, i inszych for
tec w Prusiech od Szwedów jescze osiadłych, zlecono. 
Wszystko to jednak dla approbacyi do sejmu warszaw
skiego, który o Świątkach323 złożono.

Po tej konwokacyi Potocki hetman wojsko nad Bu
giem pod Krzywcem alias Kryłowem lokował, a sam tam 
obecnym zostawał. Lubomirski zaś na sejmie złożonym 
o Świątkach sam był, który to sejm od Świątek po
cząwszy do ćwierci roku albo raczej dalej wlókł się324.

Tam przy approbacyi wyżej mianowanych, oprócz 
samej cakcyzyc, punktów, pakta przez Bieniewskiego, 
już natenczas kasztelana wołyńskiego, z Kozakami Za
porowskimi umówione pod uwagę wzięte i daleko cięż

323 9 VI.
324 Sejm początkowo złożony został na 7 V  później termin prze
łożono tak, ze obradował on 10  VII do 30  VIII.
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kimi kondycyjami niż pod Zborowem spisane i umó
wione, czasowi służąc od Rzeczypospolitej zostały ap- 
probowane, to jest: aby odtąd wojewodą kijowskim 
nikt, tylko religiej greckiej był. Zaczym też zaraz Z a
moyski sam wojewoda precz kijowski tego tytułu, sam 
wojewodą sendomirskim po Aleksandrze Koniecpol
skim zostawszy, Janowi Wyhowskiemu religiej Rusino
wi ustąpił*1. Kanclerz, podskarbi, marszałek aby także 
Księstwa Ruskiego był, a z tych każdy Rusin. W  tych
że paktach nagluzowano wojska Zaporowskiego, aby 
60000 continue w regestrze było i to przy zapłacie skar
bowej pozwolono, która zapłata z dóbr ukraińskich 
do tegoż podskarbiego akcyje miała, wojsku polskie
mu żadnych konsystencyi i zapłaty żołdu nie pozwala
jąc z Ukrainy. Metropolicie kijowskiemu, schizmaty- 
kowi i etrzeme władykom w senacie miejsce po bisku
pach rzymskich naznaczone być miało. N a ostatek 
Kozaków, chłopów prostych około 2000 klejnotem 
slacheckim Królestwa Polskiego uraczono325.

Owo zgoła do tak wielkich i niesłusznych kondycyi 
i natenczas sejm tameczny przywiedziono czasowi słu
żąc. Co wszystko z konceptu i inwencyi Wyhowskie- 
go i Niemierzyca pochodziło, który przed tym aria- 
nem bywszy, od Szwedów odłączywszy się, do Antona 
się pułkownika i Wyhowskiego przyłączył i Rusinem 
wrzkomo zostawszy, tak skoro [na] biedę Rzeczypos
politej uknował punkta i owe przez posłów kozackich 
gorąco bardzo się rumował, które poniekąd approbo- 
wane były, ale potem nigdy żadnego nie otrzymali

325 Autor myli się, sprawy ugody hadziackiej zawartej 16  IX 
1658  r. rozpatrywane były na sejmie 16 59  r.
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skutku i owszem ex Volumine wygluzowane326, Lubomi 
tylko i Bar Wyhowskiemu, hetmanowi Zaporowskiemu, 
in baereiitatcm nie na długo jako to probabit inferius pozwo- 
lony, non tam libenter quam reverenter.

Więc i z książęciem brandeburskim, Fryderykiem Wil
helmem tamże umowa, niemniej imieniowi polskiemu 
szkodliwa, postanowiona i stwierdzona, aby mu księstw 
lemburskiego i białyńskiego posesyja wiecznymi czasy 
służyła. W nagrodę zaś kosztów podjętych około fortec 
wielgopolskich utrzymania, cło nowe i stare na Wiśle 
i Nogacie do lat siedem onemu pozwolono, a tak żeby 
on zaraz prezydia swoje z Poznania, z Kalisza, z Kór
nika i inszych sprawdził327. Jakoż swemu słowu dość 
uczynił, bo zaraz ludziom swoim jak z Poznania, z Ka
lisza, z Kórnika, z Wałczy, Pakości i inszych fortec drob
niejszych odtakował, a do boku swego do Halzacyi iść 
przykazał i wszystko się m effectu stało.

Tamże na tym sejmie i z carem moskiewskim Alek- 
syjem armistitium do lat dwóch pomkniono, nazna
czywszy komisarzów: Stanisława Sarbiejowskiego, już 
natenczas wojewodę mazowieckiego, a z Litwy Hle- 
bowskiego, starostę żmudzkiego, dla umówienia się, 
jeśliby jakie sposoby do zawarcia wiecznymi czasy po
koju mogły być między zobopólnymi monarchami328.

326 Ugoda w Volumina Legum znajduje się, chociaż niektóre warunki 
zostały zmienione.
327 Sejm I 6 5 8  r. nie postanowił, ale aprobował zawarte w r.ub. 
traktaty w Welawie i Bydgoszczy, Brandenburczycy wspomniane 
miasta wielkopolskie opuścili już w sierpniu 16 5 7  t
328 Komisarze uzyskali plenipotencję do traktowania o pokoju, 
J. K. Hlebowicz, starosta żmudzki nie był wyznaczony do tej 
komisji, zaś komisarz Stanisław Sarbiewski wojewodą mazowiec
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Tymczasem jednak Moskwa tak w Ukrainie jako 
1 w Białej Rusi, a nawet około Wilna i w samym Wilnie 
fortece fundowali 1 prowiantami mocno opatrowali.

Na tymże sejmie na zapłatę wojsku poborów 50 , 
według dawnych kwitów, uchwalono 1 aby do Lubli
na przyszłego roku na Nowe Lato329 zwiezione były 
serio przykazano, pod dystrybutę już po Lesczyńskim 
В [og] uslawie, Jana Krasińskiego, wojewody płockiego 
przedtym. Lesczyński już albowiem lubo przy Szwe
dzie zostawał, wyżej mianowaną okryty Umnestyjąf 
z podskarbstwa na [podjkanclerstwo koronne postą
pił był po Prażmowskim, biskupie łuckim, który pie
częć koronną większą wziął, a mniejszą Lesczyńskie- 
mu puścił.

Ariańska sekta najpierwej według punktu konwoka- 
cyi wywołana była na sejmie. Akcyza wprawdzie znie
siona była, ale natychmiast kwarta z dóbr królewskich 
in duplo, jako ją przedtym dawano, uchwalona i starą 
1 nową na artyleryją naznaczona, której dyspozycyja 
Grodzickiemu, artyleryi magistrowi zlecona. Komisyja 
zatem z królem szwedzkim do umowy, przy Lubresie 
(?)pośle francuskim330 jako mediatorze, a przy Jerzym 
Lubomirskim, komisarzu z inszymi, we Gdańsku na
znaczona331, któremu oraz 1 moc dobywania fortec 
przez Szwedów w Prusiech osiadłych zlecona. O żołd 
wojsku cesarskiemu w sukursie będącemu komisarze 
naznaczeni, aby się im z żup wielickich 1 bocheńskich

kim został w 1660 r.
329 Tj. na Nowy Rok 1659-
330 Antoine de Lumbres.
331 Rokowania miały odbywać się na Warmii.
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dość stało, decydowali. Pod Toruń jednak z Lubomir
skim wojsko cesarskie ordynowano, przy należytym 
z dóbr wszystkich prowiancie. Wojsku polskiemu z ła
nu generaliter po złotych 20 pozwolono, ale to był lapis 
offensionis na potem. Te tedy rzeczy na sejmie przez 
ćwierć roku postanowiwszy.

Końca sejmu wojska pod Kryłowem i Słupczem cze
kały, a po skończeniu jedne co najcelniejsze z Lubomir
skim, hetmanem polnym, pod Toruń poszły, drugie 
z Jędrzejem Potockim, wojewodą bracławskim3 32, po 
zeszłym Piotrze Potockim, wojewodzie bracławskim, 
w Ukrainę, trzecia z hetmanem [w.] koronnym Stani
sławem Potockim, już wojewodą krakowskim, na grani
cę Ukrainy po nad Horyniem ordynowano. Wojsko 
potym z hetmanem polnym koronnym, z wojskiem ce
sarskim pod dyrekcją 1 tam Szweda generała, bo Zuza 
już był obumarł332 333, złączywszy się, w miesiącu wrze
śniu Toruń oblegało, pasy wszystkie zaciągnęło i nic ani 
łudzi, ani prowiantu do miasta nie dopusczało 1 tak 
przez niedziel 12  continue do Torunia szturmowało. 
Bito z dział ustawicznie, granaty pusczano, wycieczki 
szwedzkie i lekkie wypadania przed miasto Szwedów, 
znoszono, na ostatek pewną sztukę wojenną za instyn
ktem Terkanta334 niejakiego, indziniera, wymyślono. 
To jest że nie z dział, ale z pieca fortelnie zbudo
wanego, kamienne wielkie machiny i ołowiane sztuki

332 Andrzej Potocki był wówczas oboźnym koronnym, wojewodą 
bracławskim został w 16 6 1 r.
333 Współdowodzący wojskami cesarskimi wraz gen. G. Heisrerem 
gen. L. R. de Schoucbes (Zuza) zmarł w 1683 r.
334 Fryderyk Getkant.
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do miasta z ogniem przyprawnym wypusczano, i tymi 
szkody wielkie w mieście czyniono i prawie mary i ka
mienice z gruntu waląc, miejski opór (bo już Szwedzi 
nieco byli na akord pozwolili) złamano, ze do poddania 
się nakłonić musiało królowi Kazimierzowi, przytom
nemu w tych szturmach. A tak za daniem akordu Arnolf 
Sztembok z Bilalbem generałem w kupie ludzi circitcr 
ośmi tysięcy (bo ich było siła w oblężeniu namarło) 
poddali się, którzy wolnie do Malborka wypusczeni 
i konwojem obwarowani, tamże przyszli. Miesczanie 
potym miłosierdzie u króla uprosiwszy i onego do mia
sta honorifice wpuściwszy, i jako oblężeńcy tak ludzkością 
jako i podarunkami ubłagali, i ludzi królewskich półto
ra tysiąca na prezydium miasta przyjęli, zapłatę onym 
i prowiant de suo naznaczywszy.

Wielka, przyznać się musi, w dobyciu miasta tego 
była wojsk tak polskiego jako i cesarskiego ochota, nie 
tylko piechot ale i komunika polskiego, którzy po kil
kanaście razy Szwedów wypadających, gromili i znacz
ne z nich odnosili zwycięstwa. Mimo wielu inszych tu 
Myszkowski starosta tyszowiecki wielką odwagi swojej 
uczynił próbę, bo postrzelony ledwie zdrowiem swym 
tego me przypłacił, by go była łaska Boża na dalsze 
wojenne sposobiła okazyje. Więc po dobyciu Toru
nia” 5, tymże pędem na Grudziądz uderzono i bronią
cych się tamże uporme Szwedów kilkaset, pospołu 
z obywatelami, zapaliwszy ognistymi kulami miasto, 
zniesiono do gruntu i miasto prócz murów w niwecz 335

335 Blokada Torunia trwała od 2 VII, a oblężenie od 20 IX, kapi
tulacja wojsk szwedzkich, którymi dowodził gen. B. H. Bülow, 
nastąpiła 23 XII, 3 0 t.m. Szwedzi opuścili miasto.
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obrócono” 6. A to spaliwszy, wojsko polskie potem na 
konsystencyjach w Prusiech 1 po Polscze rozłożono sze
roko 1 obficie.

Cesarskie zaś wojsko ukontentowane z żup wielic
kich i bocheńskich, lubo nie ze wszystkim, do ge
neralnego wojska z książęciem brandeburskim w Hal- 
zacyi będącego, poszło. Niemało przecię tak pod Toru
niem stojąc, jako i przez Wielkopolskę przechodząc 
szkody, rabunków naczyniwszy, które skupione z in
szym wojskiem, jako się rzekło, cesarskim w Daniej, siła 
dokazywało tego roku z Szwedami. Osobliwą jednak 
tych odwag porcyją wojsku polskiemu z Czarnieckim, 
wojewodą ruskim, tamże będącemu, przyznawano, któ
re potem tamże w Halzacyi na obfitych 1 obszernych 
kwaterach zimowało.

Zaś wojsko z Jędrzejem Potockim, wojewodą brac- 
ławskim3 , wyprawiono przeciwko Moskwie i [z] Wy- 
howskim, hetmanem Zaporowskim, za Dnieprem sku
pione i to nie próżnowało, ale w kilku okazyjach z M o
skwą (którzy poprzysiężonego nie dotrzymali armisty- 
cyją), zwlascza pod gHadziaczemg wielką w nich uczy- 
nieło szkodę. Nawet 1 o Kijów kusieło się, ale tam 
wielkością sil moskiewskich wsparte, aż ku Browarom 
za Dniepr ustąpić musiało 1 niemało z swoich utraciło. 
Jakuba Potockiego, potym pisarza polnego koronnego, 
dzielność tam swoje otrzymała początki 1 krwią własną 
na przyzwoitą domowi swemu zarobieła sławę.

Aleć zaś wojsko z hetmanem wielkim, wojewodą 
krakowskim, pod dyrekcyją Machowskiego, pułkowni- 336 337

336 Zdobycie Grudziądza nastąpiło 2 8  VIII 1 6 5 9 r.
337 Zob. przyp. 3 2 9 .
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ka 1 porucznika hetmańskiego, po nad Słuczą 1 Ho- 
ryniem zostające, nic tak dalece znacznego nie robieło, 
na konsystencyjach tylko stojąc roku ostatek strawiło, 
z wielkim zgoła po całej Polscze 1 Wołyniu uciemięże
niem, bo chorągiew jedna na drugą, osobliwie z dywi- 
zyjej hetmana polnego, następowała, tak że jedno sta
rostwo albo dzierżawa, dwom albo trzem chorągwiom 
chleb zimowy dawać musiało. Zgoła wielce się była 
w tym roku hcencyja żołnierska rozszerzyła, znać tam 
mwencyją hetmanów, którzy każdy z nich swoi dywizyi 
ludziom applaudując potrosze pozwalali, i lubo Potoc
ki, hetman wielki, kilku znacznym oficerom szyje w So
kalu przez sąd uciąć kazał był, nie zaraz przecię rozbie- 
żale swywole kół pohamowały się, bo ledwie nie malo
wane tylko od wojska hetmani mieli posłuszeństwo. Co 
potem na komisyi na jawie wyniknęło w Lublinie.

Aleć 1 na tę komisyją, pieniądze z województw na 
wojsko uchwalone, bardzo leniwo zwożono, bo je wszę
dzie z wielkim uciemiężeniem ludzi wybierano, nie 
tylko z ról 1 łanów, także podymne, ale od koni, od 
wołów, od pługów, nawet i od rogów bydlęcych wybie
rano, a przecię do Lublina na komisyją mało co albo nic 
nie zwieziono. Których to egzakcyi ciężkość, niemniej 
i w przyszłym roku znacznie obywatelom dokuczała, 
jako się niżej a tym będzie pisało.

Więc 1 w siedmiogrodzkiej ziemi alias Węgrzech 
i Morawie niemniej w tym roku bi [e] da dokuczyła, bo 
cesarz turecki, sułtan” 8 pretekstem, jakoby ukarania 
książęcia Rakoczego, że bez jego wiadomości do Polski 338

338 Mehmed (Muhatntned) IV  Avgi.
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na wojnę chodzieł i z Szwedem znosił się, wojsko swe 
z ordą złączone przeciwko niemu już z wojskiem przez 
Tatarów pod Wiśniowczykiem usczuplonemu wypra
wiwszy, nie tylko go z księstwa siedmiogrodzkiego wy
pędził, ale w potrzebie postrzelonego, aż ku Wiedniu 
z ostatkiem ludzi zagnał i Wiedeń sam strachem napeł
nił, tak że cesarz ratować go swymi wojskami musiał. 
Ale kiedy i te jako to rozdzielone (bo jedne z nich do 
Daniej w sukursie przeciwko Szwedom poszły były), 
oprzeć się Turczynowi me mogły, sam cesarz pak- 
ta z Turczynem uczynić musiał, przez które Rakocze
mu siedmiogrodzka ziemia odebrana była, a Apfiemu 
od Turczyna hzleconah była na czas, jako o tym niżej, 
bo też w tym czasie Rakoczy z postrzału w potrzebie 
z Turkami obumarł był, swojej lekkomyślności na woj
nie z Polakami dobrze przypłaciwszy339.

Wiele się tego roku krwie chrześcijańskiej rozlało, 
o czym insi rozumiem szerzej opisali konotatorowie 
tych rzeczy. Ja zaś do dalszego przystępuję roku, który 
był:

aa Zdanie niejasne.
W  rkps. „akcyja” .

cc W  rkps. „akcyjej”, dalej juz poprawnie.
 ̂ Dalej powtórzono znowu „tego tytułu”. 

ee W  rkps. „III".
^  W  rkps. „armistycyją” .
SS W  rkps. „Hadjaczem” . 
hh W rkps. „złączona”.

339 Informacje błędne, pomieszanie wydarzeń z lat 16 5 8 —1660.
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Rok I659
Na początku zaraz roku tego przy obecności hetmanów 
Potockiego 1 Lubomirskiego, zaczęła się komisy)a żoł
nierska w Lublinie, na którą 1 deputowani, ze wszyst
kiego wojska i dywizyi zjechali się, a postrzegszy że 
pmiędzy w skarbie mc prawie nie było, na zapłatę 
wojska, najpi [e] rwszy związek pod dyrekcyją Jaskul
skiego w klasztorze spisali, iż jeśliby nie byli w za
sługach swych ukontentowani, tedy posłuszeństwo het
manom wypowiedzieć, a o sobie i o odebraniu za
sług swych radzić muszą. Atoli jednak do weryfikacyi 
regestrów przystąpili, na której niedziel kilka zaba
wiwszy, ukazało się, że Rzeczypospolita została winna 
34000000  [zip], sumę do wypłacenia prawie niepo
dobną, na którą to tak wielką sumę, nie zwieziono 
podatków uchwalonych do Lublina przez wszystek czas 
tylko I6OOOO [zip]. Wielki tedy rumor między deputa
tami wojskowymi a komisarzami i podskarbim wzniecił 
się, którym [deputatom] komisarze Rzeczypospolitej 
i hetmani jako mogąc uspakajając, na każdą chorągiew 
tylko po złotych 1000  pro tunc wyliczyli. W  ostatku 
wszystko dzieło do Lwowa kontynując, tęż komisyją do 
Świątek Zielonych odłożyli, tamże i wojsku wszystkie
mu obozem stawać kazali.

Ale i ten czas kiedy przyszedł, piniędzy mało co 
zwiezionych było i tak po siła alterkacyjach, przy byt
ności królewskiej wojsko przecię natenczas ujęto, że się 
pro tunc tylko czter[e]ma ćwierciami kontentować mu
siało, lubo takie były niektóre chorągwie, że im po 
30 ćwierci winno było. Ale i te ćwierci cztery po reten-
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tach u województw, mało co we Lwowie gotowizną, 
więcej fantami, winem, a na ostatek suknami i inszymi 
drobiazgami wypłaciwszy. Stało się to dowcipem Mar
cina Liniewskiego, łowczego bracławskiego, po Jaskul
skim (który nie chciał więcej przy wojsku stawać, w Lu
blinie trochę się obłowiwszy) drugiego komisyjej woj
skowej i koła deputatów wojskowych, które się w kla
sztorze franciszkańskim odprawowało, dyrektora. Ten 
od komisarzów Rzeczypospolitej ukołysany, do tej dal
szej pacjencyi wojsko przywiódł.

Tak tedy po części ukontentowane wojsko zaraz 
z jedną dywizyją Lubomirskiego do dobywania Mal
borka ordynowano, drugą zaś dywizyją hetmana w [iel- 
kiego] koronnego, Potockiego w Ukrainę na posiłek 
Wyhowskiemu przeciwko Moskwie wyprawiono.

Wyhowski bowiem hetman Zaporowski z Jędrzejem 
Potockim, wojewodą bracławskim, zaraz na wiosnę za
łączywszy się, więc i Tatarów, z którymi miał dawną 
konłidencyją, zaciągnąwszy podarunkami, za Dniepr 
udał się i tam Kozaków zadnieprskich na 60000  ze
brawszy, Buturlinowi 50000  Moskwy z sobą mające
mu, pole dał pod Konotopami i tam go dużo nadwerę
żywszy, ostatek przez Hulanickiego, Kwitką nazwanego 
pułkownika swego, pod Pereasławiem i Kożulcem na 
50000  Moskwy rozgromił340. Więc i Niemierzyc, po
niekąd łaską królewską upewniony, kilka tysięcy ludzi 
polskich swoim prawie kosztem zaciągnął był i pos
połu z Wyhowskim i Hulanickim, gdziekolwiek mogli

340 Na czele wojsk moskiewskich pobitych pod Konotopem (8 VII), 
wysłanych przeciw Wyhowskiemu i Polakom, stał A. Trubeckij.
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i z fortec (oprócz jednego Kijowa, gdzie się byli już 
dobrze wkorzemli) [Moskwę] wypędzili.

Wielce fortuna tam za Dnieprem wojsku Wyhow- 
skiego z Potockim, wojewodą braclawskim, i z Niemie- 
rzycem, także i z Hulanickim złączonemu, służyć była 
poczęła, którą też napuszony, mając przy sobie zwłas- 
cza Polaków niemało, Kozaków już był sobie lekce po
ważył 1 ledwie me monarchą ruskim nazywał się. Co 
postrzegłszy Kozacy cicho z Jurasiem Chmielnickim, 
już w monasterze z czerńcami będącym, traktują i one- 
go sobie na miejsce Wyhowskiego przy sczęściu ojcow
skim za hetmana obierają, a dla utwierdzenia potencyi, 
koło sobie, albo raczej radę (już po ode [j] ściu Tatarów 
z plonem moskiewskim do Krymu i Polaków na konsy- 
stencyje) pod Kaniowem naznaczają, do której rady 
1 Wyhowskiego wokują. Aleć on od przychylniejszych 
sobie Kozaków ostrzeżony, że o jego skórę gra, idzie 
do wojska [polskiego].

Tumultem wielkim w radzie Chmielnickiego młode
go za hetmana wziąwszy, jemu przysięgają i zaraz M o
skwę, którą niedawno znosili do siebie w posiłku i Ko
zaków zadnieprskich zaciągają. Którzy nowemu hetma
nowi zaraz posłuszni najpierw na Niemierzyca, z ludź
mi swymi na Zadnieprzu będącego, z Moskwą pospołu 
uderzyli, i samego okrutnie kijami zabiwszy, ludzi jego 
w małej kupie tyrańsko mordowali 1 prawie do sczętu 
znieśli341, a sami w też tropy pod Kijowem przepra
wiwszy się za Dniepr, z nowym hetmanem złączyli się * 27

341 Jerzy Chmielnicki obwołamy został hetmanem we wrześniu,
27 X  przyjął poddaństwo carskie, Niemirycza natomiast zabito 
już w sierpniu.
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i nic me bawiąc na wojsko polskie z wojewodą bracław- 
skim342 będące i na Wyhowskiego, uderzyć myślili. Aleć 
wojewoda zwietrzywszy to, z wojskiem swoim i z Wy- 
howskim aż pod Chmielnik umknął się, i z hetmanem 
wielkim Potockim dla uspokojenia buntów idącym, 
łączy się. A nie rozumiejąc, aby już na całe wojsko 
Kozacy napaść mieli, kilka dni tam radzili co mieli 
czynić, czy przeciwko nim w Ukrainę iść, czyli pod 
Chmielnikiem nieprzyjaciela oczekiwać?

Lecz kiedy w wojsku polskim rada, tymczasem Chmiel
nicki z Moskwą i Kozakami zbliżył się i chcąc pier[w]- 
szego swego z Polakami spróbować sczęścia, wielką 
zrazu wprawdzie w wojsku polskim mieszaninę zrobił, 
a postrzeg[ł]szy i siły polskie, które mu poniekąd od
pór dobry dały, nazad się cofnął. Wojsko też spróbo
wawszy się z nimi, a widząc wielkie mnóstwo nieprzy
jaciela, więc już i pora wojenna ustawała, zaczym i one- 
mu nazad ku Wołyniowi ustąpić zdało się i około 
Dubna, rzekę, i Krzemieńca kawaterami i po dobrach 
slacheckich nie tylko królewskich stanęło. I Chmielnic
ki też więcej nie następował, ale się aż w Ukrainie 
z Moskwą oparł, której część z Szeremetem w Kijowie 
zostało, a część z Buturlinem za Dniepr na konsysten- 
cyją rozeszło się343.

To w Ukrainie, w Prusiech zaś cale pólroka Lubo
mirski z swoją dywizyją Malborka potężnie dobywał, 
ale fortecę z natury miejsca do dobycia trudnej i kilką

342 Andrzej Potocki był wówczas oboźnym koronnym, wojewodą 
bracławskim został w 1 6 6 1 r.
343 Potyczka pod Chmielnikiem stoczona została 2 lub 3 XII 
16 59  r.
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tysięcy Szwedów dobrze umoderowanych i prowiantem 
opatrzonych, osadzonej adobyća zgoła nie mógł, ani też 
do poddania przywieźć, lubo różnych sposobów i kun
sztów wojennych zażywał. Zaczym pewnej tylko części 
miasta dobywszy i inszych kilka fortec pobliższych, 
wojsko swe po konsystencyjach rozłożył, a sam na ko- 
misyją [z] Szwedami we Gdańsku staraniem króla 
francuskiego344 złożoną, z innymi komisarzami odje
chał. Gdzie z komisarzami szwedzkimi, których był 
głową Benedykt Oxestern, zasiadłszy, punkta ugody 
zobopólnej bumówiwszyb przy mediatorze francuskim 
Lumbuszy345, które gdy Oxestern trudne podaje, to 
jest: aby król polski cale przymierza z cesarzem chrze
ścijańskim i z królem duńskim rewokował i wojska swe 
stamtąd zwiódł; aby tytułu królestwa szwedzkiego ix 
nunc zaniechał; aby Inflant całych i Prusów książęcia 
brandeburskiego należytych wiecznymi czasy i Kurlan- 
dyi królowi szwedzkiemu ustąpił; aby szkody przez 
Czarnieckiego koło Sczecina na Pomorskiej i w Halza- 
cyi poczynione nagrodził, tedy ta komisyja zerwała się. 
Francuskiego subdelegata na złość cesarzowi chrześci
jańskiemu, że te punkta rodziła głowa, udawano.

Jednakże wojsko pod dyrekcyją książęcia brandebur
skiego całe lato w imprezie przeciwko Szwedom za 
królem duńskim nie ustawało, ale fortec szwedzkich 
kilkanaście odebrało, tak że wszystka Pomorska Szwe
dom należyta drżała, a osobliwie przed wojskiem Czar
nieckiego, który nie ustając i lądem i morzem, na osta

344 Ludwika XIV
345 Antoine de Lumbres.
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tek, na wyspy pewne z podziwieniem Niemców przebi
jając się galeonami, bił wszędzie Szwedów gdzie mógł 
i z wyspów spędzał. Tak, że sam książę brandeburski, 
wojska cesarskiego generał, to polskiemu wojsku przy-

tność musiałby rad nierad 
z tej tam ziemi ustępować, a zwłascza od króla duń
skiego posiłków nie mając, bo ten w Kopen[h] agien 
jak w oblężeniu od wojsk króla szwedzkiego zostawał. 
Z  tych tedy racyi komisyją duńską na drugi rok odłożono.

A tymczasem, że już Moskwa armistycyją nie do
trzymawszy i w Litwie mocno korzeniła się, król Kazi
mierz na schyłku roku Czarnieckiego z Halzacyi do 
Polski wokował, zleciwszy mu, aby tam Kazimierz [a] 
Piasoczyńskiego, pułkownika z kilkunastą chorągwi zo
stawił, który po ode[j]ściu Czarnieckiego, z cesarskim 
wojskiem na Szwedów nastąpiwszy, i onych siłę na 
placu położywszy i sam tamże mężnie poległ346, mąż 
nieśmiertelnej sławy godny i u swoich i u postronnych 
narodów. Po którego ze[j]ściu i te tam chorągwie do 
Polskiej ustąpić musiały z wielkim niesmakiem książę- 
cia brandeburskiego i króla duńskiego.

Ale to inaczej być nie mogło, bo inkursyja gwał
towna, potężna, cara moskiewskiego w Litwę koniecz
nie tego potrzebowała, który wyprawiwszy przed so
bą Chowańskiego i Dołhorukiego hetmanów w kilka
dziesiąt tysięcy, naprzód wojsko litewskie z Sapiehą 
pod Krynkami napadł i wielką w nim zamieszkę uczy
nił. Gąsiewskiego potem hetmana polnego litewskie
go, niespodziewanie napadłszy w niewolą wziąć kazał

znawał, że gdyby nie onego by

346 W bitwie pod Nyborgiem 24 XI 16 59  r.
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i ostatnią ruinę Litwie i Polscze obiecował347. Na 
uskromienie tedy tak hardej imprezy moskiewskiej ko
niecznie Czarnieckiego, już wielce w cudzych krajach 
wsławionego i żołnierza doświadczonego, z Halzacyi 
z wojskiem sprowadzić musiano, który powróciwszy 
Tykocinem i innymi wsie od króla uraczony, powagą 
swoją i datkiem dywizyją swą niepłatną od buntów 
animował i w Wielkiej Polscze na konsystencyjach sta
nąwszy na nową imprezę do Litwy gotował się.

W ostatku rok ten wielce podatkami Polscze i Rusi 
naprzykrzył się, co wielka była między ludźmi penuna. 
W całym Mazowszu jeno wołów 30 robotnych nara- 
chowano, od których po taleru na podatek wybierano, 
a gdzie wołów nie było, to gospodarze i gospodynie 
dawać musiały oprócz inszych wymyślnych egzakcyi,od 
rogów prostego bydła, od świni nawet i od najmniejszej 
rzeczy, a ledwie cztery ćwierci wojsku zapłacono, osta
tek na upominki Tatarom, na artyleryje 1 na insze pry
watne rzeczy obrócono. Ba 1 komisyja długa 1 dwoista 
szła, tej prac ludzkich siła pożarła, co się 1 po tym jescze 
bardziej trafiało.

Zmarł tego roku Ferdynand, cesarz chrześcijański. 
Leopold syn jego, w leciech 16 na państwo obrany, pan 
dobry, wesoły, dzielny, ale się w muzyce i graniu kart 
wielce kochający, tak że mu stryj jego książę raku- 
skie karty w prezencie odesłał, przestrzegając go i [od] 
owej niepospolitej panów zabawy zbytecznej odwabia-

347 Najpierw 2 1  X  X 6 5 8 r. został pobity pod Werkami i wzięty do 
niewoli Gosiewski przez Dołgorukiego, w rok potem wojska Cho- 
wańskiego pobiły Litwinów w kilku potyczkach, m.in. i we wspo
mnianej pod Krynkami.
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jąc348. Kontynuował [Leopold] wojnę z Turczynem 
względem Węgier i Rakoczego, którego gdy potym 
w potrzebie zabito, widząc potroszę na siebie ciężko
ści, pakta z Turczynem, ustąpiwszy mu miast kilkana
ście, zawarł, a Apafiemu księstwo siedmiogrodzkie po
twierdził349.

W Polscze, zaś, jako się rzekło, po Koniecpolskim 
województwo sendomirskie Zamoyskiemu Janowi, a po 
Zamoyskim województwo kijowskie Wyhowskiemu kon
ferowane, na którym zostając długo tuszę aby ze krwie 
swojej miał mieć sukcesora. Aleć ten rok my przy łasce 
Bożej skończywszy, jakokolwiek zaczniemy:

aa Lekcja niepewna, 
kk W rkps. „umówili” .

Rok l660
Roku tego początki zaraz od marsowej zabawy car 
moskiewski Aleksy zaczął, bo nie kontentując się już na 
siebie prawie odebranym Księstwem Litewskim, ale i 
[o] ostatek to jest województwo brzeskie, a zatym 
i o Podlasze przez swoich wojenników pokusił się. Ja
koż Brześć Litewski odebrał 1 wkoło mieczem 1 ogniem 
pustoszył, aż się o ziemię chełmską opierając 1 o Pod
lasze, a wszędzie pustosząc, strach 1 samemu Zamo
ściowi czynił. * 344

348 Ferdynand III zmarł w 1 657 r., Leopold cesarzem został 
w 1658  r., jego stryjem był Leopold Wilhelm.
344 Wydarzenia te miały miejsce w 1660 r.
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Wojsko natenczas koronne z hetmanem wielkim ko
ronnym będące i na Wołyniu zimujące, zaraz także na 
początku roku przez Podole pod Mohylów nad Dnie
strem, fortecę Kozakami i Moskwą osadzoną potęż
nie w zimie jescze podczas wielkich mrozów i śniegów 
podstąpiło i przez tydzień albo więcej, nic tam sztur
mami nie dokazawszy i nic nie sprawiwszy dobrego, 
w Pokucie nazad powrócić musiało i tam po konsysten- 
cyjach dóbr królewskich i slacheckich bez respektu roz
łożone, egzakcyje z chłopów ledwie nie według swojej 
woli, do woli czyniło.

W  tej ekspedycyi mohylowskiej najbardzi [ej] wo
dzowie i Rzeczypospolita doznała zimowej wojny po
żytek, bo jeżeli kiedy przedtem, tedy wtenczas tę mniej 
uważaną przedsięwziąwszy ekspedycyją, nie tylko nic 
nie sprawili dobrego, ale i piechot ledwie nie połowę nie 
tak szturmem albo wojną, ale zimnem i głodem natra
cono, a co większa za nastąpieniem świeżych posiłków 
z Ukrainy Mohylowowi, Rzeczypospolita, nieco chwa
lebnie ustępujące wojsko z tamtych krajów, z żalem 
swym usłyszała.

Chwalebniej dywizyja Czarnieckiego halzacka gości
ła w Litwie, bo odważnym sercem naprzód pod Brześć 
podstąpiwszy 1 tam z Sapiehą, wojewodą wileńskim 1 het
manem litewskim, złączywszy się, wprawdzie praesidium 
tamtemu 1 ludziom moskieskim tam będącym pokój 
dali, ale z okolicznych miast i wsiów Moskwę wypę
dziwszy, dalej na wiosnę pospołu z litewskim wojskiem 
postąpili, a podutałą aswoicha wojsk na zniesienie nie
przyjaciela koniunkcyją przysiągszy, siła, gdzie się kol- 
wiek obróciło wespół z wojskiem litewskim dokazywało.
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Całą wiosnę tę igraszkę odprawując wprzód podja
zdami i nagle na ubezpiczoną po Litwie Moskwę napa
dając i onę dzielnością swoją gromiąc, aż na ostatek pod 
Połonką, w dzień świętych Piotra i Pawła, z Chowań- 
skim w kilkadziesząt tysięcy wojska będącym starłszy 
się. [Czarniecki] z swymi i litewskimi ludźmi w kilku
nastu tysięcy ledwie wojska nastąpił i wzajemnie z ko
legą swoim hetmanem litewskim350, dzielnością swą 
ledwie go na głowę nie pogromił, na 20000 i więcej na 
placu położywszy. Wprawdzie sam Chowański z trochą 
jazdy lasami uszedł, ale piechota wszystka niemal zgi
nęła, a przy niej syna Chowańskiego, Sczerbę i inszej 
starszyzny niemało żywcem zabrano. Toż się stało Do- 
łhorukiemu nad rzeczką błotnistą nazwaną Basią i na 
inszych wielu miejscach gdzie tenże Czarniecki oraz 
z wojskiem litewskim kilkadziesiąt tysięcy Moskwy róż
nymi czasy zbił i niemało w niewolę zabrał, tak że 
potem w Warszawie na sejmie, publicznie królowi i Rze
czypospolitej 300 niemal chorągwi moskiewskich, a le
piej niż tysiąc starszyzny i oficerów pojmanych, zwy
cięstw swoich znaki, prezentował351.

Znaczny zaprawdę sławy i obrony ojczyzny miłośnik 
i doświadczony tak wiele razy kawaler, by był tak tej 
sławy swojej jako i nagrody od Rzeczypospolitej nale
żytej za prace swoje i rycerstwa swego wespół z nim 
pracującego i za trudy onych chciał mieć uczesnikami. 
Tego zaprawdę Czarniecki z Sapiehą hetmanem całe

350 Pawłem Sapiehą.
351 Czarniecki połączył się z Sapiehą dopiero w czerwcu 16 60  r. 
pod Słonimiem. Bitwę pod Połonką stoczono 27  VI, różne nato
miast są podawane daty bitwy nad Basią od 8 do 1 8 X.
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niemal lato bez wszelkiej mwidiej dzielnie 1 odważnie 
dokazywał.

W Polscze zaś, albo raczej w Prusiech, Lubomirski, 
marszałek wielki i hetman polny, zaraz na wiosnę swoją 
się dywizyją ruszywszy, pod Malbork podstąpił 1 w ob
lężeniu go mając, szturmami podczas lubo małym sku
tkiem następował.

W tym czasie król szwedzki Karol Gustaw dowie
dziawszy się o ustąpieniu Czarnieckiego 1 polskiego 
wojska z Halzacyi 1 z Danii, także i o zabiciu Piaso- 
czyńskiego pułkownika, 1 o ze[j]ściu ostatka Polaków 
do ojczyzny, silami wszystkimi lądem 1 wodą na pań
stwa króla duńskiego, a mianowicie na stołeczne miasto 
jego Kopenhagien, w którym sam król duński Chri- 
stierna352 353 zostawał, następuje, a w szturmach gwałtow
nych siła ludzi swych natraciwszy i skutku dobycia 
fortece nie otrzymawszy, czy z melankoliej po straco
nych ludziech, czyli też z postrzału tamże poniesione
go (bo 1 tak udawano) dnia 10  lutego w obozie obu
miera 1 wszystkich kłótni w Polscze 1 w Daniej pożąda
ny obywatelom, lubo swoim Szwedom potroszę żało
sny, czyni koniec. Zostawiwszy na państwie syna mło
dego bardzo, którego w opiekę senatorom szwedzkim 
poruczyl’ 5’ .

Zaraz tedy o jego śmierci dowiedziawszy się komen
dant malborski, z Lubomirskim armistycyją czyni. Sta
ny zaś koronne szwedzkie tak do Lubomirskiego bjakob 
1 do cesarza rzymskiego i do książęcia brandeburskie-

352 Fryderyk III.
353 Karol X  Gustaw zmarł 2 3  II 1660 r„ pozostawiając tron 
pięcioletniemu Karolowi XI.
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go354 posłów swoich wyprawili, żeby za mediacyją te
goż subdelegata francuskiego Lumbresem komisyja we 
Gdańsku naznaczona kontynuować się mogła, która za 
zjechaniem się komisarzów z obu stron prętko sczęśli- 
wie zaczęta i ledwie nie prędzej skończona była, bo we 
trzech albo czterech dniach za pomieszaniem rzeczy 
szwedzkich odprawiła się355 * tymi kondycyjami, które 
lubo stylem łacińskim były opisane, tu jednak po polsku 
one konnotować, lubo krótkimi słowy zdało mi się.

„N a wieczną chwałę Panu Bogu i na pamiątkę dal
szym wiekom. Niech będzie pokój wieczny między 
Najjaśniejszymi Janem Kazimierzem, Królem Polskim 
i Szwedzkim dziedzicznym, Wielkim Księstwem Li
tewskim, Ruskim, Pruskim, Inflantskim etc., z króle
stwem i księstwy jego, tudzież z koligatami jego, N ie
zwyciężonym Leopoldem obranym Cesarzem Rzym
skim etc. etc. etc., i z jego sukcesorami i państwy, więc 
i z książęciem Fryderykiem Wilhelmem, Margrabią Bran- 
deburskim, a książęciem w Prusiech i jego sukcesorami 
i państw[y], nie coddalającc i Naj [j jaśniejszego Chry- 
sterna, Króla Duńskiego i Norweskiego346 w tejże ko- 
ligacyi będącego z jednej, [z] Najjaśniejszym Karolem 
Gustawem, już to był syn króla zmarłego Gustawa 
królestwa szwedzkiego po ojcu w leciu 12  pozostały 
dziedzic, Królem Szwedzkim, Gotskim i Wandalskim 
etc. etc.357 w ten sposób:

354 Leopold I i Fryderyk Wilhelm.
355 Rokowania polsko-szwedzkie rozpoczęły się I 3 I, pokój zawar
to 3 Y  wówczas też nastąpiło przerwanie działań wojennych, także 
i pod Malborkiem.
35i Fryderyk III.
357 Karol XI miał wówczas 5 lat.
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1. Pomienieni Monarchowie i państwa ich mają na
przód między sobą wszystkie co były niesnaski wiecz
nymi czasy umorzyć, ani na się jakimkolwiek sposobem 
lubo jawnie, lubo potajemnie następować, ani przez 
subordynowane osoby i sposoby pokoju wzruszać 
i owszem cale i wiernie onego dotrzymywać i cokol
wiek między tymi Monarchami stanie ad invicem bez 
szkody (jednak jeden drugiego) zobopólnie zachowy
wać obowiązują się we wszystkich punktach i klauzu
lach niżej opisanych.

2. Zapomnienie wieczne alias amnistia ma być wszyst
kiego, co się kolwiek dotąd zobopólnie działało, tak od 
Monarchów pominionych, jako i od poddanych ich, 
którzy by albo sak, albo męt z przyjacioły, albo z nie- 
przyjacioły trzymali na on czas i postępowali sobie. 
Wszyscy ci swoich dawnych [praw] cieszyć się mają, ka
duki jakie jeśliby na osoby, albo na dobra ich wydane 
być miały od kogokolwiek, kasują i w niwecz anihilują.

3. Król JMść Szwedzki Malborka i Elbląga i wszyst
kich innych fortec, którekolwiek do tego czasu w Pru- 
siech, lubo w Polscze trzymał, ustępuje Królestwu Pol
skiemu, zostawiwszy w fortecach dobrym sumieniem 
wszystkie rzeczy tak kościelne jako 1 świeckie, cokol
wiek przy odebraniu fortec tych zastał, przywileje, 
akta kancelaryi grodzkie i ziemskie, dzwony 1 armatę 
wszystkę, która by kolwiek w tychże fortecach przy 
odebraniu zastana była. Także depozyta wszystkie czyje 
by kolwiek w tych fortecach były, [aby] przez Szwedów 
tym czyje są pooddawane były, tak miejskie jako 1 sla- 
checkie, te wszystkie mają być wcale. Długi na ostatek 
w tychże fortecach przez Szwedów zaciągmone u ko-
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gożkolwiek ex nunc zapłacone być mają tym, którym 
co winno.

4 . Książę kurlandzkie dotąd w sekwestrze szwedz
kim zatrzymany, ma być ze wszystkim w księstwo swe 
uczciwie wprowadzony, tak z żoną jako i z dziećmi’ 58, 
z sługami, poddanymi jako i skarbami swymi w Rydze, 
albo kędykolwiek będącymi wypusczony. Listy wszyst
kie i prawa mają mu być oddane, a dekreta wszystkie 
w tym księstwie zaszłe podczas wojny, mają być anihi- 
lowane. Toż to książęciu kurlandzkiemu ma być i pod
danym jego wyświadczono. Port z morza do Nita- 
wy miasta ma być wolno otworzony358 359 360, fortecą Buwo- 
lę’ 60 nazwaną temuż książęciu Szwedzi oddać powinni 
i wszystkę jurysdykcyją w pół rzeki nazwanej Dźwina 
i żadnego prawa do tego księstwa kurlandzkiego jako 
pismo w sobie jest, królestwo szwedzkie na wieki pre
tendować nie ma, jako też i do powiatu piltyńskiego.

5. Skrypta które by kolwiek, albo od państw koron
nych polskich, albo Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
albo od ich wojsk, hetmanów, senatorów, albo od kogo
kolwiek były królowi szwedzkiemu dane, lubo regestra 
żołnierzów, lubo insze jakie podpisy, popisy etc., to 
wszystko do rąk komisarzów polskich ma być oddano. 
A co by trefunkiem zginęło, na potym nigdy waloru

358 Ks. Jakub Kettler miał za żonę Ludwikę Charlotę z Hohenzol
lernów, z którą miał czworo dzieci, zob. W  Dworzaczek, Genealogia, 
Warszawa 1959. tabl. 20.
359 Chodziło o zagwarantowanie prawa wolnego spławu rzeką Aa 
Kurlandzką, nad którą leżała Mitawa, a której ujście przyznano 
Szwecji.
360 Bowsk.
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żadnego mieć nie ma i tym pretekstem, ani żadnym 
inszym, Królestwo Szwedzkie do Królestwa Polskiego 
i do Księstwa Litewskiego żadnego interesu mieć me 
ma. Także akta wszystkie lubo polskie, lubo litewskie 
publiczne, być mają bona fide pooddawane i na swych 
miejscach zostawione, jako też i biblioteka koronna 
i litewska, aby cale oddana była. Działa także tak małe 
jako 1 wielkie, gdziekolwiek wzięte, aby cale nienaruszo
ne były 1 oddane z wszystkim apparamentem, za te zaś, 
które albo na morzu pogmęly, albo do Szwecyjej wy
wiezione, słusznie nagroda być powinna. Więźniowie 
wszyscy zobopólme przez ten czas wojny zabrani, aby 
wolno wypusczem byli, nagrodziwszy to tylko w czym 
by się u kogokolwiek podczas więzienia więzień zadał 
1 długi także, które by kolwiek Szwedzi u kogokolwiek 
z obywatelów Polskiej Korony zaciągnęli, te lub przez 
samych dłużników, lub przez skarb koronny szwedzki 
zapłacone być mają, jako to w Toruniu, Malborku i po 
inszych fortecach, wszystkie nawet depozyta wiernie 
oddane obywatelom, albo nagrodzone być mają.

6. Żeglowanie i kupiectwa zobopólne według daw
nego zwyczaju tak na morzu, jako i na lądzie approbują 
się bez wszelakich niezwyczajnych ceł i w Szczecinie 
nowo wynalezionych kontrybucyi. Panu Zygmuntowi 
Gundestor, kasztelanowi gdańskiemu361, dobra jego 
w Holandyi dziedziczne, przed posesyją króla szwedz
kiego tam będące, aby wolne były i oddane362 i insze 
wszystkie, które by niesłusznie u kogo z obywate-

361 Zygmunt Guldenstern.
362 Autor myli się, chodziło o dobra dziedziczne Guldensternów 
w szwedzkiej prowincji Gotlandii.
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lów natenczas polskich tak w Inflanciech jako i na Po
morskiej odebrane były, aby bonafide każdemu przywró
cone były.

Z  drugiej strony Naj [j] aśniejszy Król Polski Jan 
Kazimierz miłością pokoju uwiedziony, chcąc zachować 
wieczne między królestwy polskim 1 szwedzkim przy
mierze i umorzyć wojen okazyją:

1. Prawa swego dziedzicznego na Królestwo Szwedzkie 
generaliter wszystkie stanom koronnym szwedzkim ustę
puje i one na osobę teraźniejszego Króla Szwedzkiego 
i jego sukcesorów totaliter wlewa, tytuł jednak sobie 
zwyczajny tego królestwa do śmierci swojej zachowuje, 
także i dobra swoje własne ojczyste lubo spadkowe od 
tego wlewku ekscypuje i wolną sobie tych dóbr dyspo- 
zycyją zostawuje.

2. Wygnańcy z Królestwa Szwedzkiego za ojca swe
go Zygmunta III Króla Polskiego i Szwedzkiego, choć 
potym sami, albo potomkowie ich, aby do dóbr swych 
przypusczeni byli waruje, albo też im słuszna była 
względem dóbr tych z skarbu szwedzkiego albo królew
skiego obmyślona [nagroda] intymuje.

3. Więc tenże Naj [j]aśniejszy Król Polski wespół 
z stanami koronnymi, Naj [j] aśniejszemu Królowi Szwedz
kiemu i Królestwu całemu Szwedzkiemu ustępuje czę
ści Inflant za Dźwiną wiecznymi czasy, tej którą Szwe
dzi trzymali przed paktami stumdorfieńskimi roku 
163 5, także cokolwiek ma prawa Królestwo Polskie na 
Estonią albo wyspę Ollyjej365, to wszystko na Króle
stwo Szwedzkie wlewa i tam funduje, tymi jednak kon- 363

363 Ozylię.
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dycyjami, ta transfuzyja rozumieć się ma: 1°  Aby wszę
dzie w tych księstwach ustąpionych religiej rzymskiej 
w mwczym nie przeszkadzano, i dobra kościelne nale
żytym posesorem oddane były tejże religiej. 2 ° Aby 
wszystkie fortece z te [j ] strony rzeki Dźwmy na imię 
szwedzkie erygowane zaniesione były, tak żeby na tej 
stronie rzeki nic sobie Szwedzi nie pretendowali In
flant, nawet ani rąbania drew w lasach. 3°Phar364, alias 
znaki żeglarskie na Dźwmie mają być zniesione. 4 ° Do
bra w tamtej części Inflant szwedzkich, aby tym czyje 
są były oddane, a oni albo to sprzedać, albo komu 
cedować powinni, osobliwie pana Rolta punkt ten okry
wać ma. 5° Panom grafom de Dona dobra w tejże części 
Inflant zabrane, aby oddane były. 6° Księciu kurlan- 
dzkiemu wysep rumeńskh65, aby był oddany. 7° Temuż 
starostwo dalskie366 z wyspem, aby przywrócone było. 
8° Tytuły dawne ziemskie, aby teraźniejszym Inflan
tczykom do śmierci służyły exclusive. 9 ° Handle, aby 
na rzece Dźwmie szły po dawnemu 1 aby w nich nie 
przeszkadzano i cel nowych nie wymyślano. 10 ° Aby 
żadnego kupca z Polski, z Litwy 1 ze Żmudzi w Inflan- 
ciech za Dźwmą nie hamowano ani go aresztowano, ale 
w słusznym sądzie i należytym, aby na nim jeśli co wi
nien dochodzano, oprócz spraw kryminalnych. 1 1 °  O gra
nice, aby komisarze zobopólnie rozsądzili. 12 °  Dobra 
ruchome w tejże części Inflant lub Polaków, lub Prusa
ków, lubo Litwy złożone, aby wolno oddane były. 13° 
Długi tak Rydżanów jako 1 gdzie indziej Polakom, lubo

364 Latarnię morską.
365 Wyspa Runo.
366 Dahlen.
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Prusakom winne, aby były oddane. 14° Poddani zbiegli 
ze Żmudzi, lubo z Kurlandyi, lubo z Prusów, aby byli 
wydani, co się ma rozumieć i o poddanych z dóbr in- 
flantskich do Żmudzi albo z Kurlandii zbiegłych, ta- 
kimże sposobem i z Księstwa Litewskiego mają być ad 
invicem wydani. Ta zaś druga część Inflant z tej strony 
Dźwiny rzeki wiecznymi czasy do Polski [ma] należeć, 
jako to Dyneburg, Roslen etc., i insze miasta i fortece 
wszystkie, którekolwiek zobopólni komisarze do granic 
obrani, do Polski należeć uznają. I5°M alcebork także 
z powiatami i wsiami, cłami i ich przynależytościami 
wszystkimi Królestwu Polskiemu należeć ma wieczny
mi czasy. A się do tej części Inflant jakimkolwiek spo
sobem Szwedzi wpierać nie mają, i owszem co by kolwiek 
w tych krajach od Moskwy, natenczas tam panującej przez 
wojnę odebrali lubo traktatami zawzięli, to zupełnie 
Królowi Polskiemu oddać mają, me upominając się 
żadnych wojennych przy odebraniu kosztów i fatyg.

Za podpisaniem stron obojga traktatów we dwa dni 
Malbork i Elbląg ma być oddany. Prezydium jednak 
Malborka ma być do Elbląga zwiedzione i tam poty 
zostawać ma, póki te punkta komisyi przez Naj [j] aśniej- 
szych Królów Polskiego i Szwedzkiego i stanów koron
nych zobopólnych stwierdzone i poprzysiężone nie bę
dą. Po której approbacyi pakt, zaraz z Elbląga te prezy
dia do Rygi albo gdzie ich ordynować będą Szwedzi, 
ustąpić mają. Książę jednak kurlandzkie najdalej tygo
dnia od daty tych traktatów do księstwa swego we 
wszystkim ma być wprowadzony.

Też traktaty obowiązują i Cesarza JMci Rzymskie
go, tak samego jako i państwa jego, aby sobie zobopól-
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nie co się kolwiek przez ten czas nieprzyjacielsko działo 
przebaczyli, a po tym w pokoju i zgodzie żyli. Do cze
go Cesarz JM ć [z] swój [ej] strony powodem będąc, 
wszystkich fortec na Pomorskiej, w Halzacyi przez 
swoje wojsko odebranych, z miłości pokoju tym czy
je były, kazać ustąpić obiecuje i tymże instrumentem 
traktatu asekuruje. Te są pakta i taż zobopólme zgoda 
Królowi JM ci Duńskiemu i Książęciu JM ci Brandebur- 
skiemu służyć ma. Działo się w Gdańsku dnia czwarte
go kwietnia roku I66O” 367.

Takowe tedy pakta pokoju, gdy we Gdańsku są spi
sane 1 przez komisarzów podpisane, a potem przez 
konsens królów i monarchów do tego należących i ich 
rad stwierdzone, wszystko się według nich (lubo wzglę
dem powracania zabranych rzeczy nie bardzo) dosyć się 
stało, że Malbork i Elbląg Polakom przywrócony i woj
na się szwedzka z Polakami uskromiła. Do czego naj
bardziej śmierć króla szwedzkiego Karola Gustawa 
pomogła, którego ciało w Sztok [hjolmie, w stolicy, po 
królewsku pogrzebione wielkim aparatem i na miejscu 
jego także król Gustaw368 i ten przez testament ojcow
ski w opiekę króla Kazimierza poruczony w leciech 12  
z senatorami szwedzkimi panować począł.

Ale my tymczasem swoje domowe kontynujmy. Gdy 
się ten traktat pokoju z Szwedami z łaski Bożej sczę- 
śliwie w Prusiech skończył, tymczasem w Ukrainie od 
Kozaków i Moskwy wielkie się zaczęły albo raczej kon
tynuowały mieszaniny. Po wygnanym albowiem het
manie Wyhowskim, jako się wyżej rzekło, Jurasia Chmiel

367 W rzeczywistości 3 V  I 6 6 O r.
368 Karol XI.
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nickiego, czerńca już z monastyru, Kozacy sobie za 
hetmana wzięli i onemu buławę oddawszy, aby się z Sze- 
remetem369, jako się zwał, wojewodą kijowskim i M o
skwą napomineli znosił, wszelkie jemu swoje 1 M o
skwie posłuszeństwo poprzysiągszy.

Usłuchał on we wszystkich woli ich, a tak do Kijowa 
do Szeremeta zjachawszy, wojnę walną na Polaków 
między z sobą namówili. Przodem Szeremet z Kozłow
skim i Sczerbą i Pawłowiczem pułkownikiem370 iść na 
wojnę przeciwko Polakom ofiaruje się, i we 40000 
z Kijowa wyszed[ł]szy pod Kotelnią na wojsko kozac
kie, (którego z Ciuciorą371, pułkownikiem alias naka- 
źnym hetmanem, 60000 Chmielnicki przed sobą wy
prawił był Szeremetowi w posiłku) oczekiwa, a sam 
[Chmielnicki] osobą swoją z potęgą Kozaków sukursy 
obiecując. Z  tym się tedy Ciuciorą Szeremet pod Fa- 
stowem złączywszy, wielką hardością ku Wołyniowi ru
szył się, nie tylko Wołyń, ale 1 po Wisłę ale za Wisłę pod 
Kraków zwycięskie chorągwie stawić obiecując. Wszę
dzie mu tedy którędy szedł przez Ukrainę i włość 
chłopstwa przybywało 1 prowiantów zewsząd od Ru- 
śniaków dodawano.

O tym tedy tak wielkim wojsku, którego nad 
100000  liczono, wcześnie król Kazimierz dowiedziaw
szy się, naprzód dniem 1 nocą do chana krymskiego 
Methmatgiera372 z upominkami wielkimi posłał, pro-

3®  Wasyl Borysowicz Szeremetiew.
370 Grigorij Afanasjewicz Kozłowski, Osip Iwanowicz Szczerbatyj, 
Iwan Pawłowicz Akinifiew.
371 Tymofiej Cieciura.
372 Mehmed IV Gierej (Gerej).
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sząc o posiłki według pakt pod Zwańcem jescze umó
wionych. I dał się użyć wprawdzie w tym razie chan 
krymski i prętko dwóch braci swych młodszych sołta
nów z Suppan Kazy Agą, jakoby swym namiestnikiem, 
do Polski w Ukrainę gotować się kazał373.

Więc i Lubomirski, marszałek i hetman polny, uko
iwszy pruskie kraje i wojnę szwedzką przez traktaty, 
jako się rzekło, skończywszy, z dywizyją swoją pewnie 
nie pośledne siły, które najbardziej [w] piechocie po
rządniej swoję moc miały, pod Tarnopol do dywizyjej 
hetmana wielkiego koronnego374 (na którą najbardziej 
Szeremet zęby ostrzył 1 za pierwszym impetem znieść 
ją sobie obiecował), puścił się z Prus przez wojewódz
twa podlaskie, bełskie, lubelskie, i wołyńskie. A potem 
pod Buskiem swoje chorągwie złączywszy, potem prę
tko pod Zasławiem z wojskiem hetmana [wielkiego] 
koronnego złączyli się i prętkim zgoła zawodem to 
dzieło stało się, a stamtąd pod Konstantynów ruszyli 
się trochę, na przyjście Tatarów, którzy pospieszali, 
oczekiwając 1 z nimi się niedługo na końcu miesiąca 
września złączywszy, w niemałej kupie przeciwko Sze- 
remetowi375 i Cieciurze, powoli ku sobie idącym, ru
szyli się.

Dywizyją zaś Czarnieckiego, wojewody ruskiego, 
w ten czas jako się namieniło, siła odwag w Litwie 
z Moskwą dokazywała, złączona z wojskiem litewskim 
pod dyrekcyją Sapiehy Pawła, hetmana, 1 Połubińskie-

373 Formalnie wodzem wyprawy był nuradyn Seler Gierej (Gerej’).
374 Stanisława Potockiego „Rewery” .
375 Wasyl B. Szeremetiew.
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go, kawalera także wielce mężnego i odważnego, co 
większa Czarnieckiemu wielce podufałego, zostając.

Ci tedy gdy w Litwie wielce pracują i hetmani ko
ronni z wojskami swymi i z ordą przybywającą według 
pakt na posiłek, nie próżnują, ale impetem nieprzyja- 
cielstwu, na Szeremeta i z Ciuciorą złączonego, nastę
pują. Już był pod miasteczkiem Lubarem Szeremet 
z wojskiem swym, kiedy orda naprzód, mająca przy 
sobie Polaków kilka tysięcy pod dyrekcyją Jana Kło
potowskiego, jakoby w pierwszej straży, na Moskwę 
i eKozakówe napadli i mężnie się z nimi spróbowawszy 
i na 3 000 nieprzyjaciela położywszy w tejże okazyi 
i Kłopotowskiego utraciwszy na placu, za nastąpieniem 
nocy trochę Moskwie ustąpić musieli i sami. Ale naza
jutrz wojska wszystkie polskie z armatą przyśpiały. 
Wyprowadził był i Szeremet wojska swoje w pole i z ar
maty ognia ku naszym mocne dawał, ale przecię z łaski 
Bożej od naszych przełamany o wałach obozowych my
śleć począł, w których by trochę zabawiwszy Polaków, 
większy od Jerzego Chmielnickiego sukurs mieć mogło.

Trzy niedziele tedy niemal w okopach stojąc, które 
wlot jednej nocy wysypać swoim rozkazał był, ale tylko 
harcami tedy wypadając przeciwko Polakom, z harma- 
ty ustawicznie na uszykowane wojsko w polu polskie 
z okopów bijąc, posiłków z Ukrainy doczekać się nie 
mógł. Więc i od naszego wojska we dnie i w nocy usta
wiczne insulty miewał, osobliwie od artyleryi, której 
niejaki Terkant376 czułym i rozumnym w tym rzemieśle 
był indzinierem, a co większa sczęśliwym, bo wielkie

376 Fryderyk Getkant.
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w wojsku moskiewskim ognistymi kulami szkody czy
nił. Stąd tedy [Szeremietiew] będąc bardzo porażo
ny i desczami pod ten czas bardzo panującemi, bo 
to [w] jesieni było, nadwerężony, kunsztu pod Och- 
matowem z Chmielnickim starym niegdy uczynione
go chwycić się odważył i [w] kilka szeregów tabor 
wzdłuż i wszerz według proporcyi z wozów uszyko
wawszy i tak jazdą i piechotą skrzydła w czoło i w tył 
obwarowawszy, ku Czudnowu polami obronną ręką 
ruszył się.

Aleć mu przecię ochmatowska nie uszła sztuka, bo 
tam zimą, żadnych mie mając przepraw i lasów, ku T u 
kom^ jako się namieniło, wyśliznął się był. Tu zaś trochę 
polem postąpiwszy, a na chrusty i gaje trafiwszy z prze
prawami błotnistymi, pomieszany szwankować musiał 
zewsząd albowiem, z prawego skrzydła od dywizyi Po
tockiego, hetmana wielkiego koronnego, a z lewego od 
Lubomirskiego, hetmana polnego, i Jana Zamoyskiego, 
wojewody sendomirskiego, obskoczony, przez dzień 
ledwie póltory mile taborem uszedł i to na przeprawie 
jednej od piechot z tyłu, w posiłku prawego skrzydła 
idących, zatamowany. Z  czoła też i boków mfestowany, 
tamże na przeprawie kilka tysięcy ludzi swych 1 armaty 
i wozów utraciwszy, ledwie za nastąpieniem nocy, przez 
tęż przeprawę przebył 1 tam w polu podczas ciemnej 
nocy nocować musiał, codzienną Polaków nad sobą ma
jąc straż 1 ustawicznie msulty. A gdy to przecię przez 
noc wytrzymał, z rana sczęściem swym, dla sprawowa
nia wojska naszego 1 ode[j]ściem ordy w czambuł, ru
szył się znowu taborem, a dochrapawszy się Czudnowa 
mieśćmy, tam fortecę ludźmi kozackimi gosadziwszyg,

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



2 9 2  Rok 1660

rzekę Teterów przebył i od Czudnowa nad tąż Teterwą
0 ćwierć mile, w miejscach błotnistych od wojska pol
skiego zewsząd na niego następującego obskoczony, 
stawa i okopem tabor swój obwarował i już zdespero
wawszy o sobie za Teterew w lasy przebierać się zamy
ślał, ale mu stamtąd wojsko polskie dokuczało.

Znowu tedy we 3 niedziel sczęścia próbuje, i ośmie
liwszy się znowu przebierać się taborem przez wojska 
w dzień czwartkowy tentuje. Lecz skoro się ruszył, od 
wojska naszego przyjęty i dzielnością nieśmiertelnej 
sławy godnych ludzi: książęcia Dymitra’ 77, strażnika 
koronnego, Jana Zamoyskiego, wojewody sendomir- 
skiego, Jakuba Potockiego, pisarza koronnego377 378, Sczęs- 
nego Potockiego, starosty sokalskiego, i inszych wielu, 
z pomocą pułkowych ludzi swoich, a niemniej od ordy, 
jako grad strzały na nich wypusczających i wtenczas 
sczerze na nieprzyjaciela zobopólnie następujących, za 
łaską Bożą sczęściem i odwagą dzielnych hetmanów, 
zrażeni, znowu w tenże swój okop udać się musieli
1 tam w wielkiej nuży i błocie przez tydzień między 
trupami i ścierwem końskim (bo im dać nie mieli co 
jeść) zostając. Lubo już zgubę swą widzieli, przecię 
jednak upornie posiłków z Ukrainy od Chmielnickiego 
Jurasia oczekiwali. A jako to i głodnych mucha powa
dzi, naprzód się z Kozakami z Ciuciorą tamże będący
mi Moskwa powadzili, którzy dłużej biedy znieść nie 
mogąc (bo ich nie tylko z armaty polskiej napował 
walono, ale od samego smrodu koni i ludzi zdychać 
poczęli), z obozu moskiewskiego uciekać poczęli na

377 Wiśniowieckiego.
378 Jakub Potocki pisarzem polnym koronnym został w 1664 r.
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dyskrecyją Polaków dając się, których na ostatek i sama 
Moskwa, Ciuciorę w sekwestrze tylko mając, (bo się 
i ten już był z poddaństwem hetmanom odezwał), z ta
boru wyrzucali i na łup Tatarom na to z pilnością wielką 
czekającym wypychali.

W tym czasie znać dano do wojska, że Juras Chmiel
nicki z niemałą starszymi [i] Kozaków we 1 00000 
niemal zebrany [ch], hetman Zaporowski, w sukursie 
Szeremetowi idzie. Zdało się tedy wodzom i z inszy
mi co dzielniejszymi kawalerami wyprawić z Lubomir
skim, hetmanem polnym i Zamoyskim przeciwko nie
mu, którzy by z nim eksperyment na miejscu jakim 
sposobem z nienagła uczynili, ordynowano, i ordy z Sup- 
pan Kazy Agą niemało wyprawiono.

A tak ruszywszy się nocą Lubomirski i dwie mile 
przeszedłszy, pod Słobodysczami Chmielnickiego na 
miejscach błotnistych zastaje i na niego z rana potężnie 
wszystkimi siłami następuje. Zrazu bronił się i gęsto 
z strzelby ognia dawał, tak że i w naszych niemałą czy
nił szkodę, atoli dobrą radą i dzielnością Lubomirskie
go osaczony, w miejscu tamże pozostać musiał. Czło
wiek do wojny niesposobny i bardziej monasterskim 
dzwonom niż strzelbie przyuczony i lubo z tą wielą 
ludzi, atoli męstwem polskiego rycerstwa przestraszo
ny, (osobliwie z armaty polskiej z kilku tysięcy ludzi 
w taborze nadwerężony) przez cztery dni w oblężeniu 
niejako będąc. Potem o traktaty prosząc, posłów do 
Lubomirskiego wysyła, których gdy Lubomirski przy- 
jąwszy rzeczą samą do Potockiego hetmana wielkiego 
retraktuje, on miłosierdzia prosi, a potym sam z star
szyzną Lubomirskiemu kłania się i z nim do obozu
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wielkiego, gdzie był hetman wielki zjeżdża i tam pokło
niwszy się obudwom hetmanom należycie, poddaństwo 
swoje i Kozaków swoich królowi Kazimierzowi poprzy- 
sięga, Moskwy na wieki odstępuje, Ciucierze zaraz 
koniecznie jakimkolwiek sposobem Moskwy odstąpić 
przykazuje, a sam tylko o żywot z Kozakami swymi 
i o zachowanie praw dawnych i wolności kozackich po
kornie prosi. Pozwolono mu wszystko, byle zaraz woj
sko rozpuścił, któremu wolności jego na sejmie według 
obrady Rzeczypospolitej utwierdzić obiecano379.

Tak się to tedy z Chmielnickim natenczas stało, 
który jako z pogromu z swymi co prędzej Moskwę 
porzuciwszy, w Ukrainę poszedł i wojsko swe porzu
ciwszy, z pokorą spokojnie przy[j]ścia wojsk polskich 
w Ukrainę, według umowy oczekiwał i owszem, że się 
znowu do monastyru wrócić woli, hetmanom koron
nym i ludziom swoim Kozakom deklarował, odstąpiw
szy buławej Zaporowskiego wojska i tak uczynił, jako 
zdradziecko w tej mierze postąpiwszy, o czym potem.

O tej tranzakcyi Chmielnickiego w taborze swym 
w oblężeniu dowiedziawszy się Szeremet, z żalem swoim 
wielkim wprzód na mesczęście i hardość swoją narze
kając, zaraz Ciuciorę z ostatkiem ludzi jego z taboru 
ledwie nie gwałtem wygania, a sam potym posłów swych 
do hetmanów z pokorną suppliką, prosząc o miłosier
dzie i zachowanie zdrowia swego i swoich dla P[ana] 
Boga prosi, armatę co jeno ma wszystko hetmanom 
oddając, siebie tylko z ludźmi swymi na łaskę i dyskre-

379 Mowa tu o tzw. ugodzie cudnowskiej z 1 7  X, w której potwier
dzono z wyjątkiem punktów o Księstwie Ruskim postanowienia 
ugody hadziackiej.
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cyją hetmanów polecając380. Przyjęli wodzowie snadnie 
poddaństwo jego 1 samemu u siebie w namiocie albo 
raczej w zbudowanej w ziemih (bo już była zima) z sa
mą starszyzną być kazali.

Wyprawiony po niego porucznik hetmański Ma
chowski, z którymi Szeremet w kilkaset koni Moskwy 
z obozu wyjechawszy, a tam ostatek wojska swego zo
stawiwszy, do hetmanów przyjechał 1 konwój ludziom 
swoim do Kijowa, gdzie był niejaki Juryj wojewoda381, 
upraszał się 1 swoją starszyznę na łaskę hetmanów i kró
lewską oddawał. Markotno było hetmanom, że Kijów 
na swoje przecię reclinatorium mieć chciał, i tam Moskwę 
konwojować prosił, więc mu mówią żeby posyłał 
z swoich [z] racyją, żeby tamten rządca Kijowa Kijów 
ex nunc Polakom jako ich własny oddał. On odpowie
dział, że to być żadną miarą nie może, bo go namiestnik 
mój na moje rozkazanie, który u was w niewoli prawie 
jestem, poddać nie może, aż za pozwoleniem Wieli- 
czeństwa Carskiego.

Posłano tam było przecię kilkanaście chorągwi do
brych z obozu z Jakubem Potockim, pisarzem polnym 
koronnym382, ażeby jako tę fortecę ubieżeć i Moskwę 
stamtąd wyfurować, ale nim tam ludzie polscy przyszli, 
Juryj pomiemony, lubo i ten był z Kijowa w kilku

380 Kampania ta rozpoczęła się od starcia pod Lubarem 1 4  IX, po 
kilkunastodniowych walkach 27  t.m. Rosjanie i Kozacy rozpoczęli 
odwrót. Pod Cudnowem okopali się czekając na pomoc J. Chmiel
nickiego, który 7 X  został jednak pobity przez Lubomirskiego pod 
Słobodyszczami. W tej sytuacji armia Szeremetiewa poddała się 2 XI.
381 Juryj Nikitycz Boratyńskij.
382 Zob. przyp. 29.
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set koni rajtaryi Szeremetowi na posiłek wyszedł, po- 
strzegszy się tamże powrócił, i w niemałej kupie swoich 
zawarł się, poddania onej Potockiemu denegował i do 
ostatniej ‘krople krwie bronić jej1 przez posłanników 
deklarował się.

Ale to trochę potym było, pierwej irritowani hetmani 
hardą odpowiedzią Szeremetową o tenże Kijów, na
przód mu armatę wszystką przykazują oddać, chorą
gwie, strzelbę, szable, szefeliny, noże nawet na kupę 
znosić musieli Moskwa przy swojej starszyznie i na
szych komisarzach. Kilku tysięcy piechoty i jazdy do 
obozu moskiewskiego weszły po to. Samych chorągwi 
było 500 i coś, dział 30 z municyją już nierówną, 
strzelby rzecz niezliczona, szabel, także berdyszów, 
szefelinów, nożów kupami nakładzione, i to wszystko 
potym kikadziesiąt wozów przed namioty hetmańskie 
z taboru moskiewskiego wożono. Szło i ludzi co cel
niejszej Moskwy przy tychże orężach niemało, koń
ca fortuny i zdrowia swego wyglądając. Drudzy zaś 
w obozie dyzarmowam żałośnie płacząc zostali, Bo
skiego i hetmańskiego czekając miłosierdzia, którym 
kilka regimentów piechotnych polskich jakoby dla obrony 
przydano.

Aleć tam Tatarowie do obozu ich już kupami niema
łymi przejeżdżając zaglądali, o których, jako to M o
skwie w obozie pozostałej, ale i Szeremeta samego bez
pieczeństwie, gdy hetmani z pułkownikami traktują, 
posłowie od sołtanów krymskich Gierejów i od Suppan 
Kazy Agi przyjeżdżają do hetmanów i że te poddania 
i umowy z Moskwą bez nich się dzieją, uskarżają się, 
a że i Moskala jednego żywo wypuścić nie chcą, dekla
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rują, ale albo ich głowy wysiec, albo w niewolą pobrać 
usiłują. A na ostatku, aby ci przynajmniej co w obozie 
moskiewskim zostali im na jasyr poszli żądają u hetma
nów, tych którzy już z obozu wyszli Polakom pozwala
jąc, prócz samego Szeremeta, który aby ex nunc sołta- 
nom był oddany gorąco następują, rozbraterstwem i nie- 
przyjaźnią Polakom wielce grożąc. Zalterowani tym 
poselstwem hetmani, gdy różne racyje dając uporu 
tatarskiego złamać nie mogą (bo się zaraz nieprzyjacie- 
lami Polakom być jawnie opowiedali i zagony zaraz do 
Polski dla jasyru wyprawić deklarowali), czasowi i po
tędze ich, której było 40000 folgować musieli, a na 
dalszy czas przyjaźń tatarską zatrzymując, tego co 
chcieli im pozwolili. Z  tą kondycyją, aby nikogo nie za
bijali, ale na okup i zaraz kogo by na to stawało, dawali.

A przy tej kontrowersyi tatarskiej przestrzeżono Sze
remeta, aby do swoich do obozu ciche posłał, żeby gdzie 
kto może między wojsko polskie tulił się. Tych zaś, 
którzy przy armacie pod namioty hetmańskie wyszli 
byli, między piechoty i chorągwie polskie z uszanowa
niem podzielono było i żaden z nich żadnej nie od
niósł ciężkości. Co gdy Tatarowie postrzegli, gwałtem 
w obóz moskiewski już dyzarmowany wtargli się i lubo 
to warta polska onym broniła, za nastąpieniem tłumu 
tatarskiego ustąpić musiała, a oni Moskwę jako grzy
bów wlot między się ze wszystkim rozebrali. Sołtano- 
wie potym w kilka tysięcy koni Suppan Kazy Agę do 
hetmana przysłali, aby im koniecznie Szeremeta wyda
no w kilkunastu osób przynajmniej, i tak go żałosnego 
i prawie płaczącego w dziesięciu osób sług i przyjaciół 
jego, hetmani Tatarom oddać musieli.
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Sczerba jednak, Pawłowicz i Kozłowski383, pułkow
nicy co celniejsi, z kilkadziesiąt inszej starszyzny przy 
hetmanach zostali. Ostatek między chorągwiami pol
skimi cudzoziemskimi został się, których skoro Tata- 
rowie postrzegli, albo gwałtem wydzierali, albo u nie
których łakomych za konie, szable i luki zamieniali. 
Armata wszystka i chorągwie przy hetmanach zostały 
i potem na sejmie warszawskim prezentowana była, ale 
się tego większą część między prywatnych rozeszła 
ludzi.

Orda zaś, częścią pobraną Moskwą i Szeremetem 
wziętym, częścią upominkami od hetmanów jakokol- 
wiek ukontentowana, nie pusczając zagonów w Wołyń 
i Podole, aż nie tylko Moskwy ale i wojskowej czeladzi 
na czatach nabrawszy, do Krymu powrócili spokojnie.

Wojsko przy tym uspokoiwszy te rzeczy, a Moskwy 
niemało z armatą z Potockim hetmanem, jako już w le- 
ciech podeszłym, do Podhajec wyprawiwszy, w Ukrainę 
z Lubomirskim, hetmanem polnym, ruszyło się, a w Ko- 
rostyszowie koło generalne odprawiwszy, na konsysten- 
cyjach po Ukrainie wszystkiej, bez sprzeczki kozackiej, 
prócz Umania, Bohusławia, Sobotowa, Czeheryna i in
szych kilka fortec, wojska rozłożone, z Kozakami wes
pół spokojnie zostawało, których jednak według kom- 
putu Chmielnickiego pod ^Słobodyszczamd spisane
go żadnego do wydawania hiberny nie pociągniono. 
U chłopów tylko samych według ustawy hetmańskiej 
w Korostszowie danej, chleb zimowy wybierano. Z  któ
rego to koła korostyszowskiego, Lubomirski hetman 
polny, komendę książęciu Dymitrowi Wiśniowieckiemu

383 Zob. przyp. 2 1 .
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zostawiwszy, z wielą innych pułkowników i rotmist
rzów sam do Polski powrócił. Co zaś dalszych kłótni 
było okazyją, bo lubo książę Wiśniowiecki, już naten
czas po Koniecpolskim wojewoda bełski, pilnie urzę
du swego przestrzegał i we wszystkich w Niemierowie 
w dobrach swoich zostając dalszej mieszaninie zabie
gał, ale i ten po Nowym Lecie z Ukrainy wyszedłszy, 
a Wilczkowskiemu, porucznikowi Myszkowskiego, wo
jewody krakowskiego384 385 386, komen 
ło za sobą znowu już i poruczników, chorążych, towa
rzystwa pociągnął.

Owo zgoła mogło się o wojsku polskim natenczas 
[rzec], to co niegdy o Rzymianach Ahnibal wyrzekł: 
„Polacy z łaski Bożej zwyciężyć umieją, zwycięstwa jed
nak zażyć nie umieją” . Kiedy by albowiem tymże ani
muszem i ochotą za Dniepr wojsko się było przeprawi
ło, a Samczeńka’ 85, wuja Chmielnickiego, zdradzieckie 
imprezy uprzedziło 1 pomieszało, który zaraz Kozaków 
buntować za Dnieprem począł i onych kupę niema
łą pod Peresław’ 86 zebrał, a tamże Moskwie świeżej, 
osadzać fortece Perejesławia, Niżyna, Kozielca, Czerni- 
howa i inszych nie pozwoliło, pewnie by się aż w stolice 
moskiewskiej za pomocą Bożą oprzeć mogło.

Bo car moskiewski Aleksy tak tą ludzi swoich czud- 
nowską porażką, jako ledwie nie większą przez Czar
nieckiego i Sapiehę uczynioną, tak wiele razy w lu
dzi ech swoich szkodą przestraszony, stolice swej już był

dę zostawiwszy, niema-

384 Rotmistrzem tej chorągwi był juz wówczas Aleksander M. Lu
bomirski.
385 Jakim Somko.
386 Perejasław.
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odbiegł i ze wszystkim aż się za Białym Jeziorem oparł 
był. Ale usłyszawszy, że wojsko polskie o Zadnieprze 
mniej dba, ale się po Ukrainie po nad Bohem i Rosłą 
rozłożywszy, o tamte tylko kraje dbać zda, znowu się 
ośmielił i fortece zadnieprskie potężnie ludźmi swymi 
osadzać począł. Co zaś potem dalszych kłótni i turba- 
cyi mniej pożytecznej zadnieprskiej, królowi Kazimie
rzowi przyczyną było.

Aleć niemniej i starszyzny wojskowej do leniwej pro- 
sekucyjej [wojny] kozackiej okazyja była, bo ci co 
najlepsze dobra i królewsczyzny swoje od konsysten- 
cyi chorągwi i chlebów zimowych uwolniwszy, a sami 
w nich na się co mogli wziąć wybrawszy, potem sami do 
Polski poodjeżdżali. A tak o zapłatę zasług wojskowych 
jako i o ukontentowanie za prace ich najmniej nie dbali. 
Nawet w kole korostyszowskim ledwie komu z towa
rzystwa i mówić o sobie pozwalając, a tak w obraniu 
posłów na sejm jako i w inszych wojskowych pretensy- 
jach co sami chcieli czyniąc, ferwor rycerstwa polskiego 
przytępili i dalszych rozruchów i konfederacyi wstęp, 
pożal się Boże ukazali.

Luboć odwaga i dzielność rycerstwa w tej okazyi 
czudnowskiej Rzeczypospolitej wyświadczona, respek
tu lepszego godna była, bo siła bardzo tak rotmistrzów 
i towarzystwa w tej okazyi pozabijano. Między nimi 
Działyńskiego, starostę bratyńskiego, Stefana Liniew- 
skiego, rotmistrzów, Markowskiego, chorążego het
mańskiego387, Rościszewskiego i Głowackiego Adama,

387 Markowski był porucznikiem chorągwi pancernej S. Potoc
kiego.
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kBoronak pułkownika388 i wielu nierównie inszych, któ
rym nieśmiertelna od inszych opisana, niech dodaje 
pamięci chwała. Daleko więcej postrzelono i pokaleczo
no, którzy jescze dotąd wylanie krwie pamiętają, a przę
dę za to mało albo niepomniej nie odnieśli i nie odnio
są nagrody.

Co z okazyi przypomniawszy tym ten rok skończyć 
przychodzili, że z łaski Bożej we wszystkiej Koronie 
Polskiej jest życzliwy tak na wojnie jako i w domu. 
Żywność wszystkiego i zdrowia dobrego fortuna lu
dziom panowała. Krzysztofowi tylko Tyszkiewiczowi, 
wojewodzie czernihowskiemu, rotmistrzowi, mężowi 
[w] wielu okazyjach Rzeczypospolitej zasłużonemu, 
źle posłużyła, bo go w tym roku przez nasłanie diabel- 
stwa w buskim zamku umorzyło, żal się Boże.

Województwo czernihowskie Bieniewskiemu, pisa
rzowi grodzkiemu łuckiemu389 390, konferowane za prace 
jego na komisyjej moskiewskiej i kozackiej podjęte. 
Aleć nie tak rzeczą samą jako tytułem ukontentowany, 
bo to województwo całe w jurysdykcyi moskiewskiej 
już dawno zostawało. W tymże roku Jan Sapieha, mąż 
dzielny, pisarz polny koronny, umarł. Pisarstwo Jaku
bowi Potockiemu oddane’ 90. Aleć lubo przy ustawicz
nej roku tego wojnie, jednak rościeły się w konceptach

388 Stefan Franciszek baron Oedt, pułkownik rajtarii J. S. Lubo
mirskiego.
389 Stanisław Kazimierz Bieniewski od 1 6 5 7  r. był kasztelanem 
wołyńskim.
390 Jan Fryderyk Sapieha zmarł w I 6 64  r. i wówczas dopiero Jakub 
Potocki został pisarzem polnym koronnym, na s. 3 34  Sapieha 
wymieniony jest jako wciąż żywy.
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ludzi znacznych i godnych imprezy nieco Rzeczypos
politej zdrowe i pożyteczne, na to zanoszące się, aby za 
żywota króla Kazimierza inszy król niezwyczajnym 
sposobem był obrany, co jako uszu niektórych doszło 
senatorów, tak wszystko zatrudniało rzeczy, ze ledwie 
już powstającej trochę ojczyzny nie zgubiło. O czym 
niżej. Teraz zaś w imię Boże niech następuje:

aa W rkps. „swojej” .
kk W rkps. wyraz ten powtórzony dwa razy. 
cc W rkps. „oddając”.
^  W rkps. „z”. 
ee W rkps. „Polaków”.
^  W rkps. „Borkom”.
8S W rkps. „osiadszy”.
 ̂ Brakuje dopełnienia, może „ziemiance”, „chacie”?

11 W rkps. „krople bronić jej krwie".
JJ W rkps. „Slobosczami”. 
t t  г  1 óLekcja niepewna.

Rok 16 61
Sczęśliwą fortuną roku tego początki poniekąd były, bo 
zniskąd tak dalece nieprzyjaciela nie było widać i regi- 
mentarz Wilczkowski wojska zaraz po Nowym Lecie za 
Dniepr ruszył się i siła dobrego w tamtych krajach na 
sławę ojczyzny dokazywać począł był, i z ordą, któ
ra w kilkunastą tysięcy, złączywszy się wespół z woj
skiem Czarnieckiego, który już prawie Litwę i Białą Ruś 
oswobodziwszy, Zadnieprze usilnie oswobodzić pra
gnął. Skupiwszy się tedy z sobą wszystkie wojska, 
wszerz i w [z] dłuż tamten kraj zadnieprski ogniem
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i mieczem pustoszyli. Ale Moskwa nigdzie pola wojen
nego dać nie chcieli, tedy wojsko to co trzeba jako 
w kraju nieprzyjacielskim czyniło. Baryszpola, Bary- 
szowki i inszych fortec dobyto, a potem na Samczeńka, 
który hetmanem się Zaporowskim czynił i kupy swy- 
wolne już był niemałe skupił (Chmielnickiego Jurasia 
znowu do monastyru wtrąciwszy391) uderzyło, który 
w Peresławiu zamknął się, i żywnością dobrze miasto, 
także ludźmi ufortyfikowawszy, tam siedział i bronił 
się, rezolucyi lodów na Dnieprze oczekiwając, która 
jako nastąpiła tak orda nabrawszy niemało jasyru do 
Krymu ustąpiła, a wojsko też czudnowskie z Wilczkow
skim na tę stronę do Dniepru ustąpiło. Czarnieckiego 
zaś dywizyja na Białą Ruś odeszła i tam koło Mohylowa 
stanąwszy, siła dokazywała.

Wilczkowski zaś, przeprawiwszy się za Dniepr i Czeh- 
ryń z Białej Cerkwi piechotami osadziwszy, pod Fasto- 
wem na samą wiosnę obozem stanął i deputatów po 
hibernę Niezabitowskiemu, staroście lubelskiemu392, 
w dyspozycją oddaną, która po złotych 20 na sejmie 
przez konsytucyją była uchwalona, wyprawiono. Którzy 
tam niedziel kilka mieszkając, nie tylko naznaczonych 
hibernowanych od Rzeczypospolitej nie odzyskali pi- 
niędzy, ale owszem, co z sobą z Ukrainy przywieźli we 
Lwowie potrawiwszy, z nisczym w niedziel 12  do cho- 
rągwiów powrócili. Imputowano to, nieporządnej tej 
hiberny dyspozycyi [przez] Niezabitowskiego, stolm-

391 Jakim Somko był hetmanem Ukrainy zadnieprzańskiej, Chmiel
nicki zrzekł się buławy i wstąpił do monasteru dopiero w 1 6 6 3 r.
392 Aleksander Niezabitowski starostą lubelskim został w roku 
następnym.
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ka lwowskiego, akomisarzaa od wojska i Rzeczypospo
litej bnaznaczonegob, który te pmiądze wybrawszy, czę
ścią na nienależyte ekspensa, częścią na niektóre pańskie 
chorągwie tylko, kto mu więcej za pracę jakoby ofiaro
wał, powydawał tym, częścią na swoją potrzebę jako 
udawano, (bo równej kondycyi będąc oficerem tej byl 
łunkcyjej dopadł i za też pmiądze, jako powiadano, 
dwoje starostwa kupił by), obrócił. Wielki tedy na niego 
hałas od wojska bardzo powstał.

Z  czym gdy na sejm warszawski natenczas przypa
dający393 tak o zasługi jako i o hibernę Rzeczypospoli
tej upraszając posyłają, słabe w tej mierze otrzymują 
ukontentowanie. Bo na tym sejmie, który się niemal 
niedziel 12  odprawował, wprzód oddawaniem pobra
nych więźniów na wojnie moskiewskich, chorągwi, ar
mat bawiono się i prawie jakoby po wygranej wojnie już 
z Moskwą, kongratulacyjami i tryumfami czas trawio
no i na ostatku w materyją niezwyczajną i Rzeczypos
politej jako się na potem ukazało wielce szodliwą, to 
jest strony elekcyi nowego króla za żywota Kazimierzo- 
wego, wkroczono. Zasługi wojskowe żołnierskie zaś, 
sarnę tylko starszyznę pod niebiosa prawie wynosząc, 
na schyłek sejmu, na kołku jako więc mówią, zawiesili.

Wielką część czasu tego sejmu ta materia nowej 
elekcyi zawzięła, którą nie tylko królowa Ludowika 
i z swymi adherentami potężnie promowała, ale nawet 
i sam król Kazimierz własnymi usty publiczną w senacie 
mając perorę, koniecznie tego życzył, czemu niemało 
z senatorów jako rzeczy niezwyczajnej kontradykowało. 
Tej mowy królewskiej stylem polskim takowy był tenor:

393 Sejm obradował od 2  V  do iS  VII.
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„Nie wątpię, że propozycyja moja, którom podał na 
sejmiki circa electionem me vivente instituendam, me jednemu 
podziwieme jakieś pobudziła niezwykłej 1 temu i in
szym narodom mojej kondescencyjej sukcessora, któ
rego nam naturali modo fata zostawić nie chciały. Nie 
wątpię 1 o tym, że jako rzecz niespodziewana na różne 
i u różnych padła interpretacyje, którym abym moją 
sczerą zabiegł deklaracyją, zdało mi się ustnie w. mść 
panów o moich edocere intencyjach.

Niech naprzód nikt tego nie rozumie, żem nieroz- 
myślme et de repente do tego przystąpił consilium, albo
wiem ab anno 1655 zaraz jescze po śmierci śrzedniego 
brata mego Karola Ferdynanda królewicza, widząc się 
być zaciągmonym w lata i z małą nadzieją potomstwa, 
a zatym ostatnim zostając domu mego potomkiem 
uważałem, żem powinien był tej ojczyźnie, w której sam 
urodziłem się dać przestrogę tę, a zatym i staranie, 
abym do śmierci mojej in casum jej nie przepusczał. Toż 
reassumpsi intentum, jako tedy Rzeczypospolitej a cladibus 
respirare poczęła. Konsyderując tedy, iż to już od dwóch- 
set lat ex linea materna, а 70  lat i kilka ex paterna domo, 
Uberis votis, w. mciów (przodków) obrany i na tym tronie 
cjestc posadzony i żem sam w tejże ojczyźnie jest uro
dzony, wychowany i od w. mciów obrany królem, panu
ję, życzę sobie to monimentum gratitudinis in mentibus 
w. mciom zostawić, zęby beneficiorum wzajem i miłości do
mu mojego i moja pamiątka oraz ze mną w sercach i af- 
fektach waćpanów nie wygasła, ale żebym ją mógł i po 
śmierci mojej grata recordationis memoria continuare, przy
wiódłszy w. mść panów przez zachęcenie i pozwolenie 
moje do wolnej elekcyi, która tylko za żywota mego, że
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wolna być może, uważam. Jakoż rachując się sam z si
łami moimi, czym bym też Rzeczypospolitej ultimus 
Jagicllonac familiae potomek mógł to continuatim w domu 
moim imperium w. mść panów odwdzięczyć, nie znajduję 
mc skuteczniejszego nad tę moją propozycją, na którą 
śmiele i bezpiecznie rzec mogę: popule mi, quid amplius 
potui facere tibi et non feci. Niech mi będzie przy tym Bóg 
świadkiem, że żadnej prywaty mojej w tym nie upatruję, 
bo ja per legem mortalitatis omnia mea i domu mego fata, do 
grobu mego z sobą traham, i nie wiem kto by w tej 
materyjej moję mtencyją miał mieć pro suspecto, w której 
owszem zda się, że zapominam samego siebie i podaję 
się bez respektu na różne regnantium casus samej cnocie 
polskiej i mojej egzortacyi, a amori w. mść panów arctiori 
profisus. Protestor też przed Bogiem, że żadnego praejudi
cium wolności w. mciów ani stąd upatruję, ani przez to 
inferre intendo i owszem in conscientia tego rozumienia 
jestem, że me mogę lepiej wolności w. mściów potwier
dzić, jako pozwoliwszy elekcyi Pana mc vivente, która 
sama tylko meret wolna być nazwana.

Na upewnienie zaś tego z mojej strony solenniter 
obiecuję, nic a mc me mieszając się w tę elekcyją, zo- 
stawując w. mciom wszystkie liberrima electionis requisita, 
i tego tylko pro meo Interesse approbare, kogo w. mć[ie] 
sobie libere za Pana obierzecie. Byle tylko był z urodze
nia katolik et ex antiqua principum prosapia oriundus, a nie 
vasellus jaki vicinorum principum, albo też nowo stworzone 
książę, albo którego księstwo ab arbitriis et nutu którego
kolwiek krześcijańskiego, a bardziej pogańskiego depen
dent Monarchy i który by mógł pogańską pociągnąć 
na w. mciów wojnę, a do tego żeby był dobrze młodszy
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niźli ja. Nie życzę i tego, abyście w. moście, którego 
z tych za Pana obrali, co albo sami z ojczyzną wojowali, 
albo synem byłby tego, co by [chciał] per arma et potentiam 
tyrannicam quo modo libet hoc occpare Regnum.

Nie trzeba w. mciom deducere tego, wiadome każde
mu tej wczesnej elekcyi commoda, także pericula interreg- 
nerum, to tylko przypomnę, że lubo Rzeczypospolita 
często te interregna przebywała, teraz jednak przyznam, 
zapewnie przyszłoby jej succumbere znacznie. Natenczas 
albowiem większa była prostota i sczerość et amor recti 
w przodkach w. mciów, większa animorum unio w Rzeczy
pospolitej, mniejszy audentium ambitus. N ie znali nas 
principes externi tak jako teraz. Nie wiedzieli na co się im 
przydać możemy, nie byli różnymi obietnicami od nas 
zachęceni i podobno contemptui simplicitatem nostram, albo 
też egestatem mieć mogli. Nie było natenczas wojsk 
żadnych zaciągowych o borgowej służbie, albo o kon- 
iederacyi nie słychano. Nie było periculum, żeby jedna 
strona drugiej per potentiam Pana imponowała, luboć i to 
wprawdzie bywało, nie trzeba się było bać, żeby nami 
między sobą sąsiedzi dzielić się mieli.

Teraz zaś te mała niemal wszystkie iminent ojczyźnie, 
utinarn sim falsus vates, ale tak rozumiem, że bez takiej 
jakiej ja życzę elekcyi, przyjdzie podobno Rzeczypos
polita in direptionem gentium. Moskal 1 Ruś przy swoich 
językach opowiedzą się 1 Wielkie Księstwo Litewskie 
sobie destinabunt. Brandeburczykowi po granice wielgo- 
polskie i o Prusy, z Szwedami albo się zgodzi, albo na 
naszym theatrum digladiabit. Dom Rakuski choćby naj
świętsze miał mtencyje przy takiej szarpaninie, od 
Krakowa sobie non deerit, bo każdy będzie wolał Polski 
część mieć armis quaesitam, niż całą wolnościami contra
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principes tutam* A kto będzie sponser, że i same nasze 
wojska, albo partes sobie osobnych nie uczynią, albo też, 
któremu ex rapientibus me przyłączą. Accessit przy tym 
nowy jakoby Rzeczypospolitej status. Kozacy, którym 
jako za panowania mego nullus ad Rempublicam arnor, tak 
w zamieszaniu interegni wszystko by liceret et accideret.

Chciejcież tedy w. mść państwo uważyć, że nie może 
być wolniejsza elekcyja tylko me vivente. Nie chciejcież 
się sami w. mcie oszukiwać nimio antiqui moris amorem, 
kiedy się wszystek świat w nowe odmienił maksymy. 
Akceptujcie w. mcie ten ojcowskiego mego affectu supre
mum conatum 1 sami sobie 1 potomstwu swemu bene con
sulite. Nie odwłaczajcie w. mcie tej elekcyi ad feliciora 
tempora, bo ta felicitas temporum od tej samej dependet 
elekcyi. Upadnie wszystkim serce, którzy tej ojczyźnie 
źle życzą, kiedy obaczą, żeście się firmis monumentis in 

futura opatrzyli, jeżeli zaś differetis uznacie, że wpadnie
cie w te niebezpieczeństwa, którego się da P[an] Bóg 
przez pozwolenie tej nowej elekcyi ustrzec możecie. 
Boć ja za jeden dzień żywota mojego przyrzekać nie 
mogę 1 życia mojego conscius zwłoki żadnej nie życzę.

Kończę, prosząc Pana Boga, aby dał w. m. panom 
debitas mentes, ażeby wsczęta i od wszelkich interesów 
wolna rada moja nalazła w sercach w. m. panów dobry 
grunt gratitudinis ku mnie et consilio meo in publicum bonum 
poddanemu, z którego by omnes felicitatis fructus wynik
nąć mogły. Pewnienem przy tym, że ten mój ku w. mść 
panom ałłekt, wzajemny i przeciwko mnie wznieci i tym 
bardziej stwierdzi, że mi w. m. panowie obowiązane 
juramento obsequium et felicitatem do końca życia mego 
przykładem przodków swoich statecznie dotrzymacie".
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Tak król Kazimierz publicznie usty swymi w senacie 
perorował, aleć różni różnie to tłumaczyli. Najbardziej 
nowa rzecz, nigdy przedtym nie bywała, od tej elekcyi 
odwodziła i przykłady w cudzych państwach, że gdzie
kolwiek za żywota monarchów takowe działy się rzeczy, 
królestwa wolne w dziedziczne obracały się. Więc w po
dejrzeniu było 1 królowej Ludowiki żarliwa tejże elekcyi 
promocyja u rozumiejących, że to ona książęcia francu
skiego Kondeuszem nazwanego, alias de Conde, na Kró
lestwie Polskim życząc go mieć, czyniła394. Czy prawda, 
czy nieprawda, atoli jednak ta materia, jako się rzekło, 
siła czasu na sejmie wziąwszy, lubo wtenczas eifektu 
swego me wzięła, pokazał [a] jednak na potym, że ci 
którzy tego motorami byli, uznali, jako rada zła radzą
cemu bywa najgorsza. Dość na tym, że tą elekcyją albo 
mową o ni [ej] nie tylko slachtę po województwach, ale 
1 wojsko w Ukrainie będące wielce zamieszało, które 
miało za złe, że ta mowa o rzeczach nowych 1 niezwy
czajnych materia, tak dawno niepłatne tamowała zasługi.

Posłało tedy było znowu wojsko posłów, sumnie- 
niem onych obowiązawszy, aby to na sejmie królowi 
i Rzeczypospolitej opowiedzieli, wręcz iść, jeżeli tej 
materyjej o nowej elekcyi nie zaniechają, a o pretensy- 
jach i o zasługach wojskowych o dwu niedzielach naj
dalej traktować nie będą, tedy wojsko z Ukrainy ustąpić 
i o sobie sami radzić musi. Aleć nie tylko dwie, ale 
i sześć niedziel minęło, a posłom wojskowym na ich 
illacyją nic rzetelnego nie odpowiedziano, tylko ich 
obietnicami, tak względem hiberny jako i zasług ujmo

394 Kandydatem królowej był syn Kondeusza żonaty z jej siostrze
nicą Henri Jules d’Enghien.
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wano, a owe przedsięwzięte nowej elekcyi sposoby nie
zwyczajne traktowano.

Tymczasem w obozie jako to w wojsku już próżnu
jącym spod Fastowa pod Lubar wyszedszy, różne gadki 
wsczęły się i mniej potrzebne jednego z drugim dys
kursy, z których do tego przyszło, ze Wilczkowskiego 
regimentarza naprzód sobie lekceważyć poczęli, który 
gdy[by] byl jako niektórzy radzili, wojsko po konsy- 
tencyjach tu i owdzie po Wołyniu lokowawszy rozerwał, 
mogłoby było do tych pokątnych tumulcików nie przy
chodzić. Ale on gdy skończenia sejmu czekając, wojsko 
w obozie próżnujące trzyma, tymczasem wsczęły się 
nieco pewne [w] wojsku nowiny, że Chmielnicki Jur- 
ko znowu hetman, z Samczenkiem395 umohorczywszy, 
sposobem batohowskim na wojsko ma uderzyć. Za tymi 
tedy rumorami ruszył się Wilczkowski regimentarz aż 
pod Zasław.

Gdzie gdy posłowie pośledniej od wojska wyprawie
ni przyjeżdżają, a nic pewnego, ani o hibernie, ani o za
sługach nie przynoszą, wnet się na większe bunty we 
wszystkim wojsku zaniesło. Tak dalece, ze Wilczkow
skiemu regimentarzowi posłuszeństwo wypowiedziawszy, 
a Samuela Swiderskiego, porucznika chorągwi Stadnic
kiego rotmistrza396, obrawszy i onemu 12  konsylia- 
rzów z wojska całego przydawszy i przysięgą się związ

395 J. Chmielnicki hetmanem pozostawał cały czas, z tym że wtedy 
uznał zwierzchnictwo moskiewskie, co spowodowało podporząd
kowanie mu się Kozaków zadnieprzańskich, z hetmanem nakaz- 
nym J. jSomką.
396 S. Swiderski był porucznikiem chorągwi kozackiej Andrzeja 
Samuela Stadnickiego kasztelana lubaczowskiego.
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ku zobopólnego obowiązawszy, Wilczkowskiemu od 
wojska odjechać każą, albo też z sobą za prywatnego 
żołnierza zostawać perswadują. Lecz on przed tym 
jescze regimenty piechotne pod Dubno wyprawiwszy 
przodem i sam za mmi cicho udał się.

Wojsko ẑaś tak polskie jako i cudzoziemskie pod 
dyrekcyją Swiderskiego, pierwej pod Ptyczą, a potem 
pod Lwów podstąpiło, i tam kilka tysięcy na wiarę 
wojska wszystkiego u Lwowian wytargowawszy Swi
derskiemu w posiłku, pod Sczyrcem obozem stanęło. 
I tam dopiero artykuły i prawo sobie nowe knując, 
a uniwersały do wszystkich wojskowych, jeśliby się do 
nich nie kupiło, pod utraceniem zasług rozsyłając, le
dwie nie ćwierć roku tam pod Sczyrcem darmo czas 
trawili. O czym jednak przez posłów swoich i do War
szawy ozna
nego od Rzeczypospolitej ukontentowania nie mają, 
tedy sami o sobie myśleć muszą. Za tym tedy posel
stwem, dopiero na sejmie warszawskim materyjej elek- 
cyi nowego Pana czyli porzuciwszy, czyli na dalej odło
żywszy, koło zasług wojskowych trochę zachodzili się 
i 50 poborów z łanu, więc i insze od pługów, wołów, 
rogów, od świń podatki uchwaliwszy, sejm ledwie nie 
w pół roku skończyli, a do wojska posłów wyprawili, 
napominając, aby buntów zaniechawszy, zasług swych 
odebrania, na które Rzeczypospolita podatki tak wiel
kie obmyśliła, pewnymi byli.

Ale nierychłe i niepewne rzeczy żadnego nie odnio
sły skutku, bo wojsko co dzień w większe siły z przyby
wającego towarzystwa zamożne, tych posłów napo
mnienia mniej słuchało, ale przysięgami zobopólnymi

jmili, że ponieważ w zasługach swoich żad-
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między sobą. powiązane, u tychże posłów z senatu wy
słanych nie obietnic, ale skutecznego ukontentowania 
[zasług] upominali się, i satysfakcyją onych tylko do 
niedziel sześci oczekiwać deklarowało. Przysłali i het
mani posłów swoich od tego związku ewokując, ale im 
uczciwie odpowiedziano, że ponieważ Ich Mości me 
byli gorącymi oddania zasług wojsku na sejmie promo
torami, lubo byli na wojnach krwie naszej szaiarzami, 
niechże me mają za złe, że sami teraz o sobie myślić 
musiemy i sami siebie musimy być opiekunami.

Zgoła im dalej tym bardziej różnymi sposobami 
w swojej imprezie wojskowi gruntowali się. Tentowano 
niektórych chorągwi pułkowników i rotmistrzów nie 
tylko słowami, ale i złotymi i srebrnymi perswazjami, 
ale i to me pomogło, bo każdy jeden drugiego pod 
przysięgą pilnować i co by wiedział szkodliwego wojsku 
opowiedzieć powinien.

Musiał coś takowego na samym początku związku 
Broniowski substytut, alias [do] rady Swiderskiemu 
podany, począł był zamyśliwać i na one złote czyli sreb
rne perswazyje nakłaniać się, ale postrzeżony w tym, 
surowie sądzony i od wszystkiego odsądzony i ledwie 
nie na garło skazany. Z a instancyją niektórych uwolnio
ny, po staremu z wojska wywołany został. Nawet pułki 
wszystkie i chorągwie z dawnego regestru pomieszane, 
aby z nimi rotmistrze i pułkownicy, których od wojska 
abdankowano, żadnej korespondencyjej nie miały. Pie
chota jednak cudzoziemska, oprócz związku, na Woły
niu została, a dywizyja Czarnieckiego z Litwy na Pod
lasie przebrawszy się, a dowiedziawszy się o tym, takiż 
sobie związek uczyniła. Pawła Borzęckiego za marszałka
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obrała i także pode Lwów przebierała się. Wojsko po- 
tym litewskie tymże trybem, Żeromskiego za marszał
ka, a Kotowskiego za substytuta obrawszy, postąpiło 
sobie i związek takiż jako i polskie uczyniło.

Bardzo to zalterowało króla Kazimierza i Rzeczy
pospolitą, aleć Swiderski tak do króla jako i do woje
wództw na sejmiki relationis po skończonym sejmie po
słów wojskowych wyprawił. Do króla wprawdzie z po
korną suppliką o wypłacenie zasług i hibernę uprasza
jąc, a do województw, że to wojsko co uczyniło, z musu 
uczynić musiało i że mc przeciwko Panu i Rzeczypos
politej czynić nie będzie, oznajmieło i owszem, że ca
łość dóbr slacheckich ostrymi artykułami i ochronę 
wszelkich stanów obwarowało i upewniło. Nieco tedy 
i slachta temu związkowi kontradykowała, oprócz tych 
którzy z zasług wojskowych obłowu życzyli sobie.

Więc kiedy niedziel kilkanaście pod Sczyrcem stojąc 
Swiderski doczekać się słusznej deklaracyi od króla 
i ukontentowania wojska nie może, w wrześniu miesią
cu z wojskiem, którego 20 było tysięcy, ku Wiśle do 
Polski ruszył się. A między Jawo rowem a Magierowem 
z dywizyją Czarnieckiego pod komendą Borzęckiego 
będącą, pode Lwów idącą, zdybawszy się, Borzęckiemu 
przez posłów perswaduje, aby z wojskiem zobopólnie 
tenże związek trzymać chcieli i lubo się z przodku 
Borzęcki opierał i swoją jakoby partyją o zasługi swoje 
traktować sobie samemu życzył. Przekonany jednak 
perswazyjami i ledwie nie zniewolony, a ukazanie[m] 
starostw Czarnieckiego na zaciągmeme chleba i hiber- 
ny ukontentowany, jednoż z Swiderskim rozumieć po
czął i substytutem Swiderskiego mianowany, wojsko
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swoje z wojskiem drugim załączywszy ku Wiśle trzema 
partyjami, w niwczym dóbr slacheckich nie naruszając, 
ruszyli się, którą przebywszy pod Zawichostem tamże 
wojsko wszystko obozem stanęło.

Tam przyjeżdża Witowski, kasztelan sendomirski, 
od króla, perswadując i gorąco prosząc, aby wojsko 
dalej w Polskę me postępowało, ale choć pod dyrekcyją 
Swiderskiego, marszałka swego, w Ukrainę wrócić się 
chciało dla uskromiema swywoli kozackiej, ponieważ 
tego, po Chmielnickim nowo obrany hetman Paweł 
Tetera, potrzebował397. Nic jednak więcej kasztelan 
sendomirski nie sprawił, tylko, że pułk Brodowskiego, 
porucznika Potockiego Jędrzeja, wojewody bracław- 
skiego, zostawiono i w Ukrainę go (do podziału hiber- 
ny generalnej w Polscze przypuściwszy go) ordynowa
no, który lubo pod komendą tegoż pułkownika swego, 
wojewody bracławskiego, tam w Ukrainę wszedszy, nie
mało tam pracował, przecię jednak z Swiderskim, mar
szałkiem wojskowym znosić się z nim, prócz samego 
Potockiego, rozumiał398.

Wojsko zatym po odjeździe kasztelana sendomir- 
skiego nieco smacznym, dystrybutorów spośród siebie 
obrawszy, dobra wszystkie królewskie i duchowne rów
nym podziałem między się podzieliwszy, nikomu nie 
folgując (których przedtym ledwie na połowę prywat
nym ludziom i tym i owym dostawało się), pewną z ła
nu na każdy koń kwotę naznaczyło, ledwie nie na zło

397 Paweł Tetera nie był jeszcze wówczas hetmanem, przywodził 
jednak części propolsko nastawionej Kozaczyzny.
398 Andrzej Potocki nie przebywał wówczas ze swoim pułkiem na 
Ukrainie.
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tych 200. Sam marszałek Świderski z Borzęckim sub
stytutem w Kielcach, w zamku biskupa krakowskiego 
rezydencyją założył i konsyliarzów 12  przy nim, a to 
dla snadniejszej z kim by należało korespondencyi.

Tak tedy wojsko na konsystencyjach po Polscze roz
łożone przez całą zimę stało próżnując, do którego 
różne bywały tak od króla jako i od królowej legacyje, 
a snadź i obietnice Swiderskiemu, aby tego związku 
odstąpił. Aleć to nic nie pomogło, bo już zgoła je
mu 1 chorągwiom wszystkim w dobrach przestronnych 
i obfitych zasmakowała rezydencyja była, a lubo tę cięż
ką ustawę z łanu, związkowym ludziom, ubodzy wyda
wali, nie tak im jednak jako dprzeszłoroczne ustawicz
ne'1 werbunki i po kilka razy na rok na wydanie chlebów 
dane asygnacyje i codzienne przechody żołnierskie do
kuczyły, oprócz, że przecię ludzi prócz ustawy żołnier
skiej, podatki z sejmu uchwalone bardzo trapiły, bo 
tego w skarbie koronnym nie znać było.

Snadź tedy jakoby trochę uciszona zdała się być 
Rzeczypospolita, lubo na to panowie 1 duchowni zgrzytali 
zębami, atoli obfitość wszelkiej żywności wszędzie 
była. Ten tylko postępek wojskowy króla 1 wszystkich 
adherentów dworskich z niektórymi senatorami wielce 
alterował, a tak na przyszły rok sejm znowu na uspo
kojenie związku w miesiącu marcu naznaczono5" .

Więc i w Ukrainie nie tak dalece nie było mieszaniny, 
lubo jako się rzekło, pomieniony Tetera hetmanem 
zostawszy Zaporowskim, życzliwość swą Rzeczypospo
litej ofiarował 1 o przysłanie wojska polskiego cokol
wiek prosił, które jako tam z Potockim, wojewodą brac- 399

399 Sejm zwołany został na 2 0  lutego.
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ławskim, weszło, tak spokojnie z Kozakami na konsy- 
stencyjach, mało co z Moskwą pracując przez zimę 
zostawało.

Tymże sposobem, jako koronne wojsko, postąpiło 
sobie [i wojsko litewskie] i artykuły pewne osobliwie 
dóbr slacheckich [broniące?] spisawszy, konsystencyje 
po dobrach królewskich i duchownych między się po
dzieliło, to tylko nadto, że oni nie tylko królewskim 
ekonomiom, ale nawet i hetmanów swoich starostwom 
nie folgowali, które przecię w polskim związku tak 
ekonomie jako i starostwa hetmańskie w obronie były, 
lubo zaś w przyszłym roku i te przykładem litewskim 
pod hibernę podpaść musiały. Tak skończywszy ten rok, 
lubo obfity [w] wszelaką żywność i pokój, ale niemniej 
w dyffidencyje, suspicyje, przysięgi, gęste swary i pa- 
skwile zdał z siebie przyszłemu rząd, który był

aa W rkps. „komisarzowi”, 
kk W rkps. „naznaczonemu” . 
cc W rkps. „jestem” .
^  W rkps. „przeszłorocznie ustawicznie”.

Rok 1662

Mogłoby to być u kogo w podziwieniu, że się wyżej 
namienionej iantazyi ludzkiej defekta w przeszłym ro
ku bardzo były zgęścily. Aleć mniej się temu dziwować3 
potrzeba, bo wszystko za rozświeceniem trochę poko
ju w tych czasiech poszło, a zatym w niespokojnych 
1 w rozumach swych duiających cerebelach, takowych 
wichrowatych narodziło konceptów. Prawda rzec się
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musi, że i między wojskowymi o takie wichrowate me 
trudno było głowy. Aleć przechodzili w tym rzemieśle 
dworu królewskiego niektórzy urzędnicy, którzy z za
sług wojskowych zgoła posiłkować się chcieli 1 dlatego 
też takowe wynajdowali sposoby, aby wojsko królowi 
i Rzeczypospolitej w nienawiść podawszy, w odmęcie 
ryby łowili i wojsko albo cale z zasług odsądzili, albo 
przynajmniej lada czym odbyli. W czym postrzegłszy 
się wojsko w związku zostające, już też trochę uporniej 
ustępować poczęło, aż oraz na początku roku koło 
generalne w Kielcach uczyniwszy, z śrzodka siebie sze
ściu ludzi poważnych na sejm wyprawili i przysięgą 
wszelką obowiązali, [by] punkta sobie bzleconeb serio 
bez żadnych interesów prywatnych promowali.

Tych punktów była niemała liczba [jednych?] rzec 
prawdę, nad powinności i wokacyją wojskową), drugich 
do samego wojskowego ukontentowania należących kon- 
notacyja. Które gdy na sejmie już zaczętym od posłów 
wojskowych podane i czytane były, wielce się niektó
rych, osobliwie księdza Prażmowskiego, kanclerza ko
ronnego, zalterowały animusze, twierdzący że to żoł
nierzom nie należy [sprawy] takowe w Rzeczypospoli
tej proponować, nie zasług, albo raczej [za] nie niełaski 
Pańskiej 1 prawie zniesienia z gruntu godniejsze.

Potocki, hetman wielki koronny w sędziwości lat 
swoich 1 na tę i na owę stronę [chwiał się. Inaczej] 
Lubomirski, hetman polny i marszałek koronny, temu 
wyżej pomienioni senatorowie główny [mi] nieprzyja- 
cioły zostawszy, jak go mogli tak go w niełaskę królew
ską wprawiali. Stanęło jednak na tym, że punkta podane 
od posłów wojskowych względem całości wojskowej
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approbowano i na zapłatę wojsku nie tylko 50 poborów, 
ale i pogłówne generalne, od każdej głowy pewną na
znaczono kwotę i samej nie folgując królowej. Aleć i te 
uchwały ledwie przez 12  niedziel sejmując400 przyszły 
i to, aż się kilka pułków związkowych ruszyć i blisko 
Warszawy około na postrach stanąć od wojska rozkaza
no. Tamże, na sejmie tym, komisyja generalna [do] 
zapłaty wojska we Lwowie w miesiącu maju naznaczo
na401, dawszy w moc komisarzom, aby tam i mymcę 
jakoby rozumieli wymyślili.

Ta komisyja generalna [do] zapłaty wojsku we Lwo
wie naznaczona, skoro się pod dyrekcyją Potockiego, 
hetmana wielkiego koronnego zaczęła, zaraz tamże prę- 
tko król i z królową ze wszystkim dworem zajechali 
i niemal znowu cały rok, ba i więcej, z ubogich ludzi 
pimędzy poborowych żyjąc, mieszkali. Bo tak pogłów
ne jako i poborowe piniądze poborcy bardzo oporem 
do Lwowa zwozili, których tym przeciągiem dwór kró
lewski i komisarze bardziej niźli żołnierze zażywali 
i onych uczestnikami byli. Siła by o tym pisać.

Powróciwszy posłowie wojskowi z sejmu, mało co 
ukontentowali wojsko obietnicami i do posłuszeństwa 
hetmańskiego przywieźć me mogli, trzymając się przy
słowia ruskiego: obietnica głupiemu radość. A tak zaraz 
Swiderski marszałek uniwersały z Kielc rozesłał, i woj
sku wszystkiemu pod Solcem nad Wisłą w obozie sta
wać rozkazał i tam sam z konsyliarzami na sam przód 
stanąwszy i radę uczyniwszy, deputatów spod każdej 
chorągwie pod dyrekcyją Pawła Borzęckiego substytuta

400 Sejm obradow ał od 2 0  II do I V
401 Miała ona rozpocząć dz ia ła lno ść  1 4  VIII.
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do Lwowa, na tęż komisyją, wyprawił. Przysięgą surową 
wszystkich obowiązawszy, aby żaden bez drugiego pi
niędzy zasłużonych pojedynkiem, ale tylko oraz wszys
cy, nie brali, z tą deklaracyją królowi i komisyi, że 
się spod Solca nigdzie na usługę Rzeczypospolitej ru
szyć nie mogą, aż w zasługach swoich ukontentowani 
nie będą.

Ci tedy deputaci z Borzęckim do Lwowa zjechaw
szy, a po powitaniu królewskim legacyją swoję odpra
wiwszy, naprzód do likwidacyi regestrów przystąpi
li, a 30000000  [zł] i do wypłacenia Rzeczypospolitej 
niepodobne narachowawszy, ledwie na 300000  zwie
zionych do Lwowa piniędzy. Co postrzeg [1] szy komi
sarze koronni, do sposobów nabycia piniędzy jakimta- 
kim sposobem rzucili się. A najprzód niejakiemu Tyn- 
fowi402 403 człowiekowi, rodem Francuzowi, bić w mynicy 
orty zlotowe w pół srebro z miedzią pomieszawszy po
zwolono, napis na tej monecie wymyśliwszy: „dat prae- 
tium servata saluspotiorque metallo est , jakby dając znać, że 
jakoby te orty nie bardzo dobre, atoli jakie [są] takie 
żołnierze od Rzeczypospolitej w zasługach brać muszą 
pieniądze.

Drugi sposób niejaki Boratyn40’ Włoch pokazał 
i w krótkim czasie w Ujazdowie pod Warszawą milion 
szelągów miedzianych grubych bardzo z miedzi zamor
skiej złej 1 na nic nie zgodnej wybić podjął się, byleby 
mu na to srebrnej monety 100000 [zł] obmyślano. 
Nawet i trzeciego sposobu komisarze lwowscy, wielce 
Rzeczypospolitej szkodliwego jęli się, to jest, że szelą

402 Andrzej Tymf (Tiimpe) był z pochodzenia Niemcem.
403 Tytus Liwius Boratyni.
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gów wołoskich miedzianych bardzo cienkich i cygań
skich404, odmieniając czerwony złoty na złotych 12 , 
który dotąd tylko po złotych 6 szedł, a twardy tałer 
po złotych 6, który dotąd po złotych 3 brał się, poza
mieniali i do Lwowa nawozili i tymi szelągami wojsku 
zapłatę wymyślili. Tymi tedy sposobami całą monetę 
z Polski wytracili, a potym znowu i też wołoskie szelągi 
wytrąbiwszy, niejednego tak z żołnierzów, jako i z po
spólstwa szkody nabawili na tych wymyślnych sposo
bach około pmiędzy.

Król posyła posłów do wojska pod Solcem będącego, 
aby mu ekspedycyi przeciwko Moskwy do Litwy dopo
mogli, kształtem wojska litewskiego choć w związku 
będącego, które że się na prośbę królewską dało użyć 
i przy boku jego z niektórymi chorągwiami poszło w Li
twę przeciwko Chowańskiemu i onego znieśli. W il
no odebrawszy, niemal całe Księstwo Litewskie prze
szłymi ekspedycyjami obarczone i prawie zawojowane 
uwolniwszy, sławy nieśmiertelnej dostały405. Gdy za
sług swoich także upominając się o komisyją w Wilnie 
prosili i tam ją przy obecności Gąsiewskiego, hetma
na i podskarbiego wielkiego Księstwa Litewskiego, już 
z niewoli moskiewskiej za Sczerbę i Pawłowicza pod 
Czudnowem wziętych, na zamian cwypusczonegoc, od- 
prawowali. Na tę tedy ekspedycyją moskiewską król

404 Wejście do obiegu w Rzeczypospolitej nie dokonało się za 
zgodą władz, były to działania nielegalne prowadzone w interesie 
hospodara mołdawskiego, u którego Boratyni po wyjeździe z Pol
ski bił tę monetę z przeznaczeniem do wypuszczenia jej na rynek 
Rzeczypospolitej.
405 Wyprawa ta nastąpiła w jesieni 1 6 6 1  r., Wilno zostało odzyska
ne 2 XII t.r.
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Kazimierz i wojska koronnego ochoty różnymi sposo
bami [zaciągał i nie] zaciągnął, co, mali się prawda rzec, 
wojska nie zdobiło, dczymd potem do tyłu przymówek 
i zarzutów gnuśności, okazyją było.

Aleć przecię i temu lubo płochemu postępkowi woj
ska koronnego mniej by się dziwować potrzeba, bo 
zgoła wielkie nie od króla, ale od dworu królewskiego 
poniosło krzywdy i persekucyje. Już Tatarami grożono,

largicyjami korum
powano, już czeladź wojskową, aby panów swych zabi
jali, albo ich przynajmniej odstępowali namówiono 
i darowano, zgoła wszystkich sposobów godnych i nie
godnych dla rozerwania tego związku ode dworu zaży
wano. Na ostatek deputatów we Lwowie kontemptowa- 
no, tak że tam i dyrektorowi ich Borzęckiemu, żołnie
rzowi dzielnemu i w wielu ekspedycyjach doświadczo
nemu, polec przyszło.

Zaczym takimi postępkami wojsko polskie zajątrzo- 
ne i deputatom swoim ze Lwowa do obozu pod Solec 
zjechać przykazało. Nawet posłów Rzeczypospolitej, 
między którymi był Lubomirski, marszałek, i hetman 
polny koronny, do audiencyi nie przypuścieło. Złą 
bardzo radą, z której konsystencyje na chorągwie zno
wu na zimę podzieliwszy już bez e...e wszelkiego respek
tu na nic się rozeszło, a chcąc się jescze surowiej poka
zać, nie tylko miasteczka i wsi na hibernę między się 
rozebrali, ale też dwory, gumna, karczmy i wszystkie 
prowenta dóbr królewskich i duchownych, osobliwych 
na to rewizorów przydawszy, posekwestrowali. Na osta
tek żupy sobie bocheńskie i wielickie, ekonomie kró
lewskie, cła, myta lądowe i wodne poodbierali, i wszę

już rozmaite chorągwie i starszyznę
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dzie zostawiwszy natychmiast supermtendentów sobie 
nie wojsku życzliwych, starych dzierżawców i admini
stratorów wyrugowali, to im jednak zleciwszy, aby 
z tych wszystkich prowentów pmiądze przychodzące, 
pod przysięgą do kupy zbierali i jakby było koła gene
ralnego wojska wola, onymi szalowali.

Tu dopiero troszkę tknęło w sedno tak biskupów, 
Opatów, probosczów bogatych (bo plebanom i zakon
nikom nic nie odbierano), wielgorządców, starostów, 
podskarbich, dzierżawców, a potrosze i króla samego 
ekonomiej, kiedy zgoła wszystko im jak w swe ręce, 
wojsko wzięło. Dopieroż częste legacyje i nie tak jak 
pierwej gorące, do wojska być poczęły nawet i około 
zapłaty wojskowej ochotniejsze staranie. Nic jednak nie 
pomogły obietnice, ale zostające w uporze wojsko tylko 
się zasług upominało, a swoje czyniło.

Komisyja też litewska, ponieważ piniędzy ni do
brych, ni złych nie było, na przyszły rok da Bóg kon- 
tynacyja onej odłożyć się musiała. Snadź podobno 
insze rady, zaciągniema Tatarów na zniesienie wojska 
związkowego przedsięwziąwszy. Czemu gdy Lubomir
ski, hetman polny jako też i komisarz, kontradyku- 
je w radzie prywatnej przez podany skrypt, nie tylko 
u kolligatów swych, ale i u królestwa samego (bo mali 
się prawda rzec więcej królowa na tej komisyi mźli król 
rządziła), w wielką wpada inwidyją, która zaś potym 
onego narobieła w Polscze, późniejsze opowiedzą lata.

Teraz przybliżając się ku skończeniu roku tego, to 
tylko namienić się może, że lubo w Polscze takowe 
domowe mniej słuszne i potrzebne działy się miesza
niny, Moskal przecię sczęściem królewskim i odwagą
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wojsk litewskich 1 koronnych niektórych, którym Czar
niecki był wodzem, paszować musiał i Litwy ledwie nie 
wszystkiej ustąpić. Przyznać się to musi, że bodajby 
1 stolice [jego, Moskwę] zwycięska polska me dostąpiła 
szabla, gdyby była i wojska związkowego w posiłku 
przystąpiła ochota, lecz upór pożal się Boże przemógł 
1 rozpiesczone na konsystencyjach żołnierzów wojsko
wych próżnowanie. Pewnie by i Ukraina pod dyrekcy- 
ją Tetery, hetmana zaoporowskiego, będąc, a pułków 
[polskich] kilka: Chłopskiego, Jelskiego po zwiedzio
nym Brodowskim mając, nie omieszkałaby wybić się 
z posłuszeństwa moskiewskiego, gdyby było zjedno
czenie animuszów wojsk koronnych, widziała, które do 
tego przywiodły, że ten rok w sczerych plotkach i nie- 
życzliwościach, próżnowaniu wojska, a przytym w nie
małym pospolitych ludzi, w dobrach królewskich i du
chownych zostających, uciemiężeniu [trwał]. Lubo sam 
Pan Bóg zdał się znacznie karać, kiedy w dzień Bożego 
Wstąpienia406, wpośród maja już na kwitnące zboża 
mróz taki wielki dopuścił, ze wszystkie a wszystkie 
oziminy wszędzie po Polscze i Rusi wniwecz powarzył, 
tak, że we dwie, czy we trzy niedziele potem za nastą
pieniem ślicznego ciepła, żniwa, ale cale próżne być 
musiały. Tak ze lubo klosze wielkie i łdojrzałef zdały się, 
ziarna jednak jednego w nim nie nalazłeś. Więc i mo
rowe powietrze me próżnowało, ale Kraków i insze 
miasta opanowawszy, daleko się rozszerzało. Nie dziw, 
że gniew wyjawiel się, bo się też i gniew królewski 
przeciwko skonlederowanemu wojsku szerzył, który 
ledwie przyszłego roku me wybuchnął, gdy [by] nie

406 I 8 V
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sczególna Boska hamowała łaska. Śmierć jednak tego 
roku mało co w panach i senatorach i w urzędnikach 
dokazywała, ale z pospólstwa wielu nabawiła strachu, 
na panów na przyszły rok ostrząc zęby, który był:

a
№
cc
dd
ее
ff

W rkps. dalej powtórzono raz jeszcze „się”. 
W rkps. „złączone” .
W rkps. „wypusczono".
W  rkps. „czy”
Wyraz trudny do odczytania, może „doń” ? 
W  rkps. „dojzrałe".

Rok I663
I ten rok prawie wszystek tak zawziętością dworu kró
lewskiego przeciwko wojsku skonfederowanemu i Rze
czypospolitej stratą, tyrał się. Wojsko związkowe zasług 
swoich upominając się żwawie, aż nazbyt przytym sta
wało 1 nie tylko pod dyrekcyją hetmanów, lubo częstymi 
legacyjami proszone, iść nie chciało, ale w ostatku pro- 
wenta skarbu Rzeczypospolitej, królewskie 1 duchowne 
na się odebrało. Król zaś i konsyliarze jego, zwłascza 
Czarniecki, różne czynili konsylia 1 podawali na wynis- 
czenie wojska. Już nowe zaciągi za gotowiznę z poda
tków na wojsko uchwalonych pod przysięgą, że brat 
bratu folgować nie będzie, wymyślali 1 ten zaciąg Po
bożnym Związkiem na przekory nazywali407. Już 1 po

™  Związek, którego marszałkiem był Świderski, zwał się Związ
kiem Święconym. Koncepcja utworzenia związku wojska przy 
królu, zwanego Pobożnym powstała w grudniu 1 6 6 1 , a zawiązano 
go na początku 16 6 2  r.
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ordę na zniesienie wojska posłali i insze różne sposoby 
fomentowali, a to wszystko mniej potrzebne i bez sku
tku. Podawali niektórzy senatorowie radę, aby pospoli
te ruszenie skupiwszy, dyferencyje zobopólne między 
wojskiem a dworem królewskim, na który największy 
gas był, uspokoić, ale i na to nie pozwolono.

Król przecię w takowym zamieszaniu próżnować nie 
chcąc, a życząc tępić potęgę nadwerężonego po troszę 
cara moskiewskiego, różnych zażywał sposobów do 
uspokojenia wojska i zaraz na początku roku wyprawił 
Wacława Lesczyńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, 
ze dwiema inszymi senatorami zacnymi do Wolborza, 
perswadując wojsku, ale daremnie. Bo lubo się wojsko 
polskie trochę się jakoby zdało użyć na mstancyją 
książęcia Czartoryskiego, biskupa kujawskiego, od kró
la do wojska posłanego, że się już połową zasług kon- 
tentować mogą i deputatów znowu do wyliczenia tych 
7000000 do Lwowa wyprawiło z tym dokładem, że 
jeśliby te miliony w 12  niedzielach wypłacone nie były, 
z dóbr królewskich ustępować nie mają408. Aleć potem 
ta deklaracyja wojskowa u komisarzów we Lwowie bę
dących [nie] nastąpiła, co też po troszę tak znowu 
awojskaa związkowe poalterowały.

Aleć daleko gorzej i surowiej wojsko litewskie sobie 
postąpieło, bo nie tylko marszałka swego bZeromskie- 
gob na komisyi wileńskiej, postrzegłszy tam coś prze
ciwko sobie, ubili409, ale też w kole swym generalnym

408 Według porozumienia z 1 2 XII 1 662 r. wojsko miało otrzymać 
9 min złp, w tym 7 min w gotówce powinno być wypłacone w cią
gu sześciu tygodni.
409 Kazimierza Chwaliboga Żeromskiego zabito 28  XI 1 6 6 2  r.
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namówiwszy się cZeromskiego marszałkiem mianowa- 
negoc do Niewiarowskiego dawnego i dobrego żołnie
rza, dyrektora komisyi wileńskiej, natenczas w Wilnie 
będącego, posiali kilkaset koni wybranych, aby znió
słszy się z nimi 1 z inszymi deputatami wojskowymi, 
tamże w Wilnie będącymi na tej komisyi, aby mówić, 
Gąsiewskiego Korwina, hetmana 1 podskarbiego wiel
kiego Księstwa Litewskiego gwałtem z Wilna wzięli 
i do wojska do Kobryma, gdzie była ta rada wojskowa 
bezbożna i sam tamże Kotowski marszałek rezydował, 
przyprowadzili. I z inszymi deputatami od wojska li
tewskiego konferencyją nocną uczyniwszy, ramusieńko 
na pałac tegoż Gąsiewskiego, hetmana swego, niedawno 
z niewoli moskiewskiej oswobodzonego 1 mc na sie
bie złego me spodziewającego się, a zatym snadź i lu
dzi niewiele przy sobie dla obrony mającego, gwałtow
nie wpadli i śpiącego od boku prawie małżonki jego, 
ukazawszy mu ordynans Kotowskiego, bez wszelkiej 
dyskrecyi i wrzkomo prośbę wzięli i w karocę jego włas
ną, już przetym przez swoich zaprzężoną wsadziwszy, 
prętko jechać z sobą do Kobrynia kazali.

Opierał się nieco na to na prośbę hetman, ale po
strzegłszy siły niemałe, którym wydołać me mógł, nie
winności swojej dulając, tudzież i wojskowej cnocie, 
którą om mu poprzysięgali. Płakała małżonka, płakały 
dziatki jego410, ale to mc u twardych serc litewskich 
respektu me miało. Cieszyli tylko jego i małżonkę jego 
i cnotą swoją całość jego obowiązywali i rewerencyją jak

w Dubnie.
410 Zoną Gosiewskiego była Magdalena z Konopackich, a ich dziećmi 
Bogusław oraz Zofia i Teresa.
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wodzowi swemu wyświadczyli. Więc gdy już z nim mil 
kilkanaście od Wilna odjechali, przychodzi do regimen- 
tarza tychże ludzi Ostrowskim nazwanego, ordynans 
od Kotowskiego, w drodze, aby gdziekolwiek zastanie, 
żeby tamże zaraz egzekucyją z hetmanem już wziętym 
uczynili i do wojska go dla uczynienia justyfikacyjej nie 
prowadzili. Tu dopiero tenże Ostrowski regimentarz, 
wrzkomo z żalem hetmanowi ordynans Kotowskiego 
prezentuje i dysponować się na śmierć dpewną radzi411. 
Załośną nowiną, przestraszony hetman o retraktatę prosi 
do wojska i justyfikacyję, aby z nim tak po tyrańsku nie 
postępowano żąda.

Nic to jednak nie pomogło, ale godzinę tylko jedną 
do rekollekcyi dusznej pozwolono, po której, gdy już 
inaczej być nie mogło, już na śmierć gotowego i pod 
krucyfiksem na drodze tamże klęczącego, Bogu niewin
ność swą oddającego (ponieważ ani prośbą, ani perswa- 
zyją nic sprawić 1 on 1 jezuita nie mógł spowiednik), 
czterech żołnierzów, raczej katów na to subordynowa- 
nych, przystąpiło 1 każdy z nich pistolet mający nabity 
porządnie wraz do hetmana pod krucyfiksem klęczące
go natarłszy, wraz też ognia w niego z tyłu dali i tamże 
pod krucyfiksem hetmana trupem położyli. A tę robó
tkę sprawiwszy ciało w karocę włożyli i przy tymże 
jezuicie spowiedniku ze wszystkim do Wilna 1 do żony 
nazad odesłali, a sami się do wojska pod Kobryń powró
cili, gdzie zaraz od niewielu posłuszeństwa swego po
chwałę, a tak daleko większej części wojska naganę 
tyraństwa swego odnieśli.

411 Gosiewski został zabity 29 XI, a oddziałem, który go eskorto
wał, dowodził Bohdan Cholewiński.
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To gdy się w Litwie niecnotliwie stało, dali znać

mując progresie, o krórych dowiedziawszy się woj
sko polskie, a brzydząc się tak tyrańskim postępkiem 
onych, nie tylko im nie chwaliło tego, ale zaraz i rezy
dentom litewskim, którzy przy marszałku Swiderskim 
dotąd zostawali, z obozu ustąpić kazali i zaledwie po- 
przesiężonej z mmi jedności i me wypowiedziało, że 
przecię na dalsze czasy jako pójdą, oko miało.

Dawali ci posłowie litewscy przyczynę zabójstwa 
hetmana swego, że prawie miał korespondencyją z M o
skwą, od której niedawno był wyszedł i, że za puscze- 
mem wiecznym Smoleńska, Pskowa412, Witebska i in
szych fortec, Moskwa mieli być czajkami przez Dźwinę 
rzekę wszedłszy kilkanaście [tysięcy] ludzi Gąsiewskie- 
mu przysłać, z którymi on z swymi podufałymi złą
czywszy się, miał był wojsko litewskie związkowe, a za- 
tym i polskie bić i znosić. Aleć to niepewne były nowi
ny, bo ich żadnymi nie próbowali dokumentami. Raczej 
podobno to ich korciło, że Gąsiewski, hetman i pod
skarbi litewski, piniądzmi w Litwie z podatków złożo
nymi na ich zasługi, chciał podobno jako to z niewo
li wyszedłszy, swoje straty supplementować i dlatego 
przez lat dwie komisyją w Litwie (co też było i w Pol- 
scze) tak długo ciągnął.

Lecz zaraz potem król Kazimierz dowiedziawszy się 
o tym, ze Lwowa biskupa wileńskiego Białozora i z Pa
cem, kanclerzem Wielkiego Księstwa Litewskiego do

412 Raczej Połocka, Pskówprzed 16 54  r. nie należał do Rzeczypos
politej.
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Litwy wyprawił, dawszy im piniędzy 700000 na uję
cie wojska litewskiego, osobliwie prawego skrzydła, 
w których chorągwie Gosiewskiego i insze kompanie 
jemu przetym życzliwe zostawały i tym się okrucień
stwem litewskim brzydziły. Tych tedy gdy od króla 
powitano i piniądze one komu wiedziano podawano, 
zaraz od lewego skrzydła ich oderwano, tak, że sami 
między sobą waśnić się i mieszać poczęli. Jednych tedy 
z lewego skrzydła, w którym był Kotowski zwabiają, na 
drugich upornych i na samego Kotowskiego następują. 
Samego Kotowskiego, Niewiarowskiego, Jeśmunta413 
1 inszych kilkunastu zdrajców Gąsiewskiego, gwałtem 
biorą w sekwestr i biskupowi wileńskiemu oddawszy 
sami się z związku rozprzęgają, i kto by inaczej z lewe
go skrzydła rozumiał, za nieprzyjaciela wojska mieć go 
i znosić deklarują414. Tych zaś sobie oddanych her
sztów Białozor, biskup wileński, zaraz do Malborka do 
więzienia odesłał, w którym lat dwie niemal siedząc, 
potem zaś przez sąd wojskowy na katowskie ręce przy
szli, o czym niżej namieni się.

Skromniej trochę wojsko polskie skonfederowane 
postępowało, bo lubo komisyja lwowska w tych 7000000 
we 12  niedziel wypłacić obiecanym, słowa nie dotrzy
mała, ale tylko obietnicami od wojska posłanych depu
tatów zbywała, już pod dyrekcyją Wojciecha Biejkow- 
skiego będących. Przecię jednak wojsko koronne w żad

413 Krzysztof Jeśman.
414 W rzeczywistości bardziej skłonne do porozumienia były woj
ska lewego skrzydła, podlegały one Gosiewskiemu, hetmanowi 
polnemu. Kotowski był z dywizji prawego skrzydła hetmana wiel
kiego R Sapiehy.
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ne nieprzyjacielskie nie wchodząc imprezy, deputatom 
tylko ze Lwowa zjechać kazało i podział generalny dóbr 
królewskich i duchownych, odstąpiwszy wszystkich 
mniej należytych do siebie pretensyi prócz jednej za
płaty, deklarowało. Czym przecię zirytowana komisyja 
lwowska uniwersały groźne przeciwko wojsku wydała 
i co było piniędzy z podatków Rzeczypospolitej zwie
zionych, Czarnieckiemu na nowy zaciąg żołnierstwa 
dawszy i Tatarów na wojsko kwarciane zaciągnąć królo
wi pozwoliwszy, ledwie się ze Lwowa nie rozjechała, 
oprócz niektórych, którym rezydencyja lwowska, usta
wiczne z skarbu biorąc solaria, smakowała.

Już i król Kazimierz rozgniewany, znowu tegoż ksią- 
żęcia Czartoryskiego, biskupa kujawskiego, do wojska 
posyła z tą legacyją, że ponieważ umówionych przez 
niego sied [e] m milionów we Lwowie nie masz, tedy aby 
co jest pieniędzy gotowych liczyli, a na asygnacyje 
ostatek do województw wziąwszy, aby ex nunc z królem 
się na wojnę iść gotowali, a gdzie by tego nie uczynili, 
jako nieprzyjaciół koronnych znosić deklaruje się.

Jakoż rzeczą samą, jako się rzekło, już było Kar
czowskiego po ordę wysiano z podarunkami, aby jako 
najprędzej do Polski przybywali. Więc i Czarniecki, wo
jewoda ruski, główny związkowemu wojsku nieprzyjaciel 
do starej, która nie zostawała w związku piechoty, nowe 
i piechotne i konne zaciągał wojsko i już Związkiem 
Pobożnym albo raczej korpus nazwanym, królowi Swi
derskiego koniecznie znosić radził. A lubo Lubomir
ski, marszałek i hetman polny, pospolitym ruszeniem 
rzeczy uskramiać perswadował, na niełaskę królewską 
przez to narażony, ze Lwowa mak contentus odjechał, jako
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by z wojskiem związkowym przez subordynowane oso
by królowi i dworowi trzymać zdał się.

A tymczasem król Kazimierz, wojsko nowo zacięzne 
pod Kamieniobrodem obozem kupił, którego było już 
blisko 20000 z piechotami i lepiej, oprócz Tatarów, 
których przyszło było coś, ale po Wołyniu i Podolu na
brawszy, między domowe burdy mieszać się nie chcieli 
i prętko z korzyścią swoją a szkodą pospolitych ludzi 
do Krymu wrócili się. Król przecię swoje pod Kamie
niobrodem obozem kupił i uniwersały surowe do woj
ska związkowego wysyłał, że jeżeli się najdalej [w cią
gu] trzech niedziel do wojska jego pod dyrekcyją het
manów nie stawią, tedy za nieprzyjaciół ich Rzeczypos
politej całej mieć będzie i znosić jako buntowników 
z swymi wojskami nie zaniecha.

Tu dopiero wojsko dowiedziawszy się o tym, rzyź- 
wiej o sobie myśleć poczęło, a nowy między z sobą 
obmyśliwszy porządek i przy każdym konnym towarzy
szu piechotnego z muszkietem emieće kazawszy, pod 
Zawichostem kupiło się i już jak na wojnę prawie prze
ciwko królowi gotowało się. W  tym Lesczyński, arcybi
skup gnieźnieński, i książę Czartoryski, biskup kujaw
ski, uskramiając wojsko, już jako od samych siebie nie 
od króla wysłani, przyjechali i o intencyi królewskiej 
przeciwko wojsku zajątrzonej snadź dawnej [informo
wali], a bardziej w posłuszeństwie zostając, to co by
ło piniędzy we Lwowie wziąwszy związek zerwać, a niź- 
li się na króla porwać radzili. Nie bardzo były związku 
te ich perswazyje, deklarowali tedy, że nie z królem ale 
z tymi co do tego króla przywodzą i którzy piniądze na 
zaciągi swe, z województw złożone, na swoje prywaty
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obrócili i między się rozebrali, czynić aż do krwie póki 
Bóg każe, są gotowi.

A przy tej deklaracyi zaraz się wojsko przez Wisłę 
przeprawiło, a spieszno idąc, pod Jarosławiem o mil 
dwie od obozu królewskiego obozem stanęło, a potym 
jakoś koło świętych Piotra i Pawła415 pod Bruchnalem 
w szyku porządnym (wojska na 30000  dobrego) woj
sku królewskiemu ukazało się. Aż tu znowu przyjeżdża
ją tenże arcybiskup gnieźnieński, biskup kujawski, Z a
moyski, wojewoda sendomirski, Rey, wojewoda lubel
ski, Lubomirski, marszałek i hetman, i wiele innych 
senatorów, upraszając prawie dla miłości ojczyzny, aby 
w tak niebezpieczny los ojczyzny i siebie nie wdali, 
a tym [i] co się najdują piniędzy we Lwowie, to jest 
5000000  pro tunc kontentując, związek ten rozpruli 
1 więcej Rzeczypospolitej nie mieszali, a w ostatku de
putatów do województw z asygnacyjami skarbowymi 
zostawiwszy do odebrania, sami na imprezę moskiew
skiej wojny z królem iść chcieli. Największa w tej mie
rze, przyznam, była Lubomirskiego perswazyja, który 
1 jawnie i prywatnie niektórych do siebie na rozgawor 
związkowych, między którymi i mnie być dostało, za
ciągając, niepewność wojennego losu, zaciągnienie i za
trudnienie ojczyzny proponował 1 od zawziętości jako 
mógł odwodził. Cały dzień tedy ta tranzakcyja z depu
tatami od wojska naznaczonymi, a z pany senatorami 
niemal trwała, a wojsko w szyku stało. Tandem za spoiną 
konferencyją z obu stron, wojsko w paracie w polu zo
stające, snadź z samej łaski Bożej do tego się skłoniło 
1 5000000  we Lwowie tymże deputatom wyliczyć po

415 29 VI.
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zwoliło, a czego by nie dostawało i asygnacyjami wy
bierać deklarowało416.

A zatem arcybiskup i z drugimi Te Deum laudamus 
zaśpiewawszy, do wojska wjechał i wszystkie pułki na 
koniu objeżdżając, a w posłuszeństwo królowi przez 
pochylenie chorągwi odbierając, każdemu pułkowi pu
blicznie dziękował w polu 1 sam się z inszymi senato
rami za umówione kondycyje w zakład ofiarował. Tak 
tedy do króla komisarze z tą nowiną powrócili, a woj
sko też ognia przez pół dnia niemal, wielkiego i usta
wicznego z strzelby1 dając, samym wieczorem do obozu 
zeszli. Lecz przecię wojsko królewskie przez cały dzień 
traktatu tego czekając, nieco ochotnie z okopów kamie- 
niobrodzkich w pole występowało, ale poniekąd na rze
czy patrzało. Nazajutrz zaraz [z] submisyją od wojska 
Biejkowskiego z deputatami do króla 1 komisarzów wy
prawiono, którzy wdzięcznie od króla przyjęci byli. 
Wojsko jednak obok Lwowa o mil trzy w kupie stało, 
czekając jeśli też teraz przynajmniej komisarze w słowie 
swym stawią się. Aleć już przecię rzeczy we wszystkim 
sporzej poszły, bo zaraz w każdej chorągwi według 
proporcyi 5000000  liczyć poczęto, a co by nie dostało 
asygnacyje pewne wydano.

A tymczasem Swiderskiemu z swymi konsyliarza- 
mi do króla przyjechać do Lwowa kazano, gamnisty- 
ją® jemu i wszystkiemu wojsku związkowemu wieczną, 
wszystkiego co się działo zapominając, ręką królewską 
podpisano i do akt koronnych ingrosowano najpierwej 
do obozu przez posłów odesławszy. Jechał tedy do

416 Porozumienie o rozwiązaniu Związku Święconego zawarto 3 VII.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



334 Rok I 6 6 3

Lwowa w niemałej kupie tak starszyzny jako i towarzy
stwa Swiderski, a w klasztorze OO. Bernardynów króla 
zastawszy, wprzód w przysionku klasztornym wszyst
kie a wszystkie skrypta, punkta przysięgi, listy i co było 
w związku traktowanego, w wielkim iascykule mstyga- 
torowi koronnemu natenczas Zytkiewiczowi, do rąk 
oddał, które on tamże publice zaraz nie czekając popalił.

Po tym sam Swiderski do króla przystąpiwszy do nóg 
upadł i krótkimi żołnierskimi słowy o łaskę Pańską 
1 wzajemne wszystkich rzeczy, które się działy [zapo
mnienie] prosił i tamże zaraz kilką słów od ks [iędza] 
Prażmowskiego, kanclerza, o łasce Pańskiej upewnio
ny, regiment swój pod nogi królewskie rzucił. Takąż 
submisyją i hetmanom uczynił, od których ordynans 
wziąwszy, aby się z wojskiem pod Gliniany brał, nie 
bawiąc we Lwowie do obozu odjachał i ruszywszy się 

Gliniany z wo 
ordynansu hetmańskiego stanął.

Zjachali tam zaraz do obozu król i królowa i hetma
ni, a tak znowu wojsko w szyku stojące swym porząd
kiem, wszyscy senatorowie z królem 1 z królową objeż
dżali, którym chorągwie pod nogi skłaniano i ognia 
z strzelby11 niepomału dawano. Aleć po tym tryumfie 
wszystko się oraz odmieniło, bo i piniędzy choć by
ły, liczyć niektórym przestano, asygnacyjami najwięcej 
zbywano, klejnoty nawet skarbowe pułkownikom pie- 
chotnym i rajtarskim w ręku Sapiehy, pisarza polnego 
koronnego, by na czaczko tylko zostawiono w milionie 
im należącego długu.

A co większa zaraz chorągwie pomieszano i niektóre 
chorągwie, mianowicie Lubomirskiego hetmana dosyć

jskiem wszystkim według
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okryte i dzielne i msze, od których we związku przod- 
kować się zdały, nagle je w koła pozwijano i ni tak, ni 
siak pozbywano. Działo się to w zawziętości dworu 
przeciwko Lubomirskiemu hetmanowi, o którym, że 
był motorem związku tego (a wierz, niesłusznie) i że 
pod pretekstem związku, Królestwa sobie Polskiego 
życzył dopiąć, udawano, a nawet go, żeby piechotę już 
po popisie gliniańskim przeciwko królowi miał bunto
wać, przez niejakiego Chojeckiego, apostatę, spotwa
rzono. Co zaś na potym wielkiej mieszaniny w Rzeczy
pospolitej okazyją było, bo Lubomirski, hetman i mar
szałek, widząc takowe na siebie i na swoich od króla 
i jego dworskich mwidyje, być więcej w wojsku nie 
chciał i zaraz po popisie wojskowym do Łańcuta odja- 
chał i tam me bawiąc o swoich przemyślał interesach.

Król zaś me bawiąc królową do Lwowa, a stam
tąd do Warszawy wyprawiwszy, z Potockim, hetmanem 
wielkim koronnym i z Czarnieckim, wojewodą ruskim, 
i z inszymi senatorami duchownymi i świeckimi prosto 
w Ukrainę poszedł z wojskiem, którego na 40000  li
czyć się mogło, lubo go pewnie po związku przed 
zwinieniem chorągwi różnych na 10000 ubyło, z żalem 
tych żołnierzów, co ich pozwijano chorągwie, że przy
najmniej chleba tego, co go w związku przez dwie lecie 
jedli, Rzeczypospolitej tym odsłużyć nie mogli. I mali 
się prawda rzec, nieźle zrazu ta ekspedycyja królowi 
poszła, wszędzie się albowiem za przywodem Tetery, 
hetmana Zaporowskiego, królowi miasta i fortece ukra
ińskie poddawały i aż po sam Dniepr oprócz Kijowa 
posłuszeństwo królowi oddawali, który, to jest Dniepr 
przebywszy, ‘dalej1 ku Moskiwe puścili się. Z  tej tu

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



3 3 6  Rok 1663

strony, Machowskiego pułkownika z Wyhowskim, wo
jewodą kijowskim, dla trzymania w ręku Kozaków zo
stawiwszy w kilka tysięcy ludzi, którzy obadwaj w zgo
dzie do czasu z sobą znosząc się, ten tu kraj poddnie- 
prowski jakokolwiek przez zimę zatrzymywali.

Król zaś sam prawie na schyłku roku za Dniepr 
puścił się z wojskiem i pierwszy po Bolesławie Śmiałym 
w tamtych tam krajach z monarchów polskich, trudzić 
się odważył. Pan wielce do wszelkich niewczasów, zim
na, głodu, niepogody, słot z młodości prawie przyuczo
ny. Co jednak tam dokazał z swym wojskiem i z Tata
rami, bo i tych tam miał zaciągnionych z sobą kilkana
ście tysięcy, przyszły rok namieni. Dość, że zaraz wsze
dłszy w Zadnieprze, Kozielec, Baryszpol, Baryszkowę, 
Ostrze i insze miasteczka opanował i tam Nowy Rok 
zaczął, a potem ku Czernihowu brał się.

To w Ukrainie, w Polsce po rozwiązanym wojsko
wym związku, także i Litwie przez Białozora, biskupa 
wileńskiego, i Paca, hetmana polnego litewskiego, lubo 
coś się spokojniejszego zdało (bo i wojsko litewskie za 
Dniepr do króla przeprawiło się było), atoli głód wielce 
ludziom dokuczał, tak dla wymarzlego w przeszłym1 
roku zboża, jako i dla wielkiego w teraźniejszym, z wy- 
przenia zbóż przez zimę, nieurodzaju. Więc i podat
ki na wypłacenie [asygnacyi] wojskowym deputatom 
z skarbu wydanych wielce przykre byle, częścią że o pi- 
mądze trudno było, częścią że owe szelągi wołoskie na 
komisyi lwowskiej akceptowane i żołnierzom w zasłu
gach podawane, zaraz po komisyi wywołane były, przez 
co niejednego z ubogich ludzi wielce ukrzywdzono. 
A nawet i w srebrnej monecie różne były wariacyje, bo
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raz tak, drugi raz owak, jako komu było potrzeba, talery 
i czerwone złoty podnoszono, tynfy z talerów nieco 
dobre bijąc, albo szelągi hrube miedziane, a dawne choć 
w pół srebrne skupując.

Zgoła z wielkim uciemiężeniem ludzi rok ten się 
toczył 1 skończył. Ale co większa, dyfidencyje w stanach 
wielkich, wielkie bardzo wsczyniały się, które przyszłe
go roku bardziej jescze wybuchnęly z znaczną Rzeczy
pospolitej szkodą 1 ludzkim utrapieniem, które jako 
komu dokuczyło i wypowiedzieć nie mógłbym. Śmierć 
jednak tak panom jako i pospólstwu nieco dokuczała. 
A zatym w imię Boże następuje:

aa Lekcja niepewna, 
kk W rkps. „Rząmskiego” .
cc Fragment niejasny, może powinno być „Kotowskiego marszał
kiem mianowali” .
4 Dalej w rkps. powtórzono raz jeszcze „na”. 
ee W rkps. „nieco” .
*■ Dalej powtórzony znowu wyraz „ognia".
8S W rkps. „armistycyją” .
 ̂ Dalej powtórzony znowu wyraz „ognia".

11 W rkps. „dali”.
JJ W rkps. „pierszym".

Rok I 664

Na początku tego [roku] król Kazimierz za przyjściem 
do boku swego wojska litewskiego z Kazimierzem Pa
cem, hetmanem litewskim417, na wielkie za Dnieprem

417 Michał Kazimierz Pac, hetman polny litewski i wojewoda smo
leński.
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zaniósł się był rzeczy i już kilka fortec moskiewskich 
z Kozakami Moskwie przychylnymi dobywszy sczęśli- 
wie, [ledwie] nie o samej stolicy cara moskiewskiego 
myślił. Aliści mu tę imprezę dwie fortece Głuchów 
i Diewica niezmiernie poalterowały, bo nadwerężywszy, 
a w ostatku nic skutecznego nie sprawiwszy418, o na
stępującej Moskwie z Romadanowskim hetmanem we 
30000  wziął wiadomość. Przeciwko któremu Bidziń- 
skiego, porucznika chorągwie swej, męża dzielnego 
1 w wielu okazyjach doświadczonego z przedniejszym 
wojskiem polskim 1 z ordą tatarską wyprawił, dawszy 
mu ordynans, aby się aż o sam Siewsk, granicę mo
skiewską starał. Sam zaś z wojskiem, piechotami i ar
matą posiłkować go przyobiecał. I gościł tam nienajgo- 
rzej Bidziński, bo lubo lasami głębokimi Romadanow- 
skiego z wojskiem idącego pominął, wszedłszy jednak 
w granicę, Moskwie wsi i miasta i derewnie popalił, 
orda siła ludzi moskiewskich w niewolę zabrała, a na- 
zad powracając z tymże Romadanowskim za czatowa
niem po lasach Tatarów zetknął się. W  nierównym 
daleko niźli on [Romadanowski], sam był poczcie i nie 
tylko mu wytrzymał, ale na kilka tysięcyludzi moskiew
skich na placu położył, a nierównym będąc potędze 
nieprzyjacielowi (bo i Tatarowie plonem moskiewskim 
obciążeni do domu iść się gotowali), nazad z korzyścią 
ku królowi bez swych ludzi szkody udał się, który 
jako się rzekło, ekspugnacyją Głuchowa i Diewicy za

418 Sołtykowa Diewica została zdobyta po pięciu dniach, natomiast 
od Głuchowa po dwutygodniowym oblężeniu (9 II) odstąpiono.
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bawiwszy, żadnych Bidzińskiemu sukursów przeciwko 
Romadanowskiemu nie dodawał419.

Z  królem się tedy Bidziński zszedszy i o swoim pro
gresie z moskiewskim wojskiem opowiedziawszy 1 więź
niów niemało oddawszy, a ustawiczną wołokitą w słoty 
codzienne, w krajach błotnistych i leśnych, a co więk
sza głodnych, wojsko uciemiężone ukazawszy, o wyj
ściu z Zadnieprza królowi perswadując, ponieważ już 
też i rezolucyja Dniepru następowała i wojsko wielce 
nużne dłużej tam wytrzymać nie mogło, ba i za Dnie
prem już się nowe, jako się niżej powie otwierały bunty.

Król tedy uczyniwszy z inszymi senatorami i hetma
nami radę, w dalsze niebezpieczeństwo, ile [z] tak 
znużonym wojskiem nie udając się i Tatarów od siebie 
odchodzących z plonem do Krymu widząc i sam się do 
tego skłania, aby czasowi służyć, a wojska nadwerężone 
przez Dniepr, póki lody służą, przeprawić420.

Sam tedy (lubo nie w całości, bo na ks [iędza] Praż- 
mowskiego, kanclerza koronnego wozy z Metryką Ko
ronną i inszymi skryptami i munimentami Rzeczypos
politej atama potrzebnymi, Moskwa z Kozakami napad
łszy, gdzie [1] inszych powozów niemało było, one 
porabowali 1 tak skrypta jako i sprzęty zabrali), z woj
skiem litewskim pod dyrekcyją Paca, hetmana litew

419 Przeciwko G. Romodanowskiemu wysłana została grupa pod 
dowództwem J. Sapiehy, pisarza polnego koronnego, grupa S. Bi- 
dzińskiego i A. H. Pofubińskiego operowała w okolicach Kaługi 
i w czasie odwrotu z 3 na 4 П1 doszło do starcia z co tającym się 
Romodanowskim, zakończonego sukcesem Polaków.
420 Odwrót za Dniepr wojsk polskich i litewskich nastąpił wbrew 
rozkazowi królewskiemu i decyzjom podjętym na radzie wojennej 
8 III.
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skiego, będącym przez czernihowską ziemię, tamże 
Dniepr przebywszy, wprzód ku Mohyl [ow] owi, a stam
tąd ku Wilnu, a z Wilna ku Warszawie na Wielkanoc421, 
powoli przebierał się.

Czarniecki zaś wojska wszystkiego polskiego regi- 
mentarzem zostawszy, (bo i Potocki jako stary z kró
lem odjechał był) ku Dnieprowi pod Mężyków przebie
rać się począł. Gdzie na początku rozcieczy, Dniepr 
z wielką odwagą przebywszy i następującego na siebie 
nieprzyjaciela impet z tyłu chwalebnie wytrzymawszy, 
bez wszelkiej szkody na tę stronę Dniepru z taborami 
przeprawił się i najpierw pod Kaniowem, który się już 
był przeciwko Polakom znowu zbuntował, odwagi swej 
expcriment uczynić usiłował. Ale mnóstwem Kozaków 
tam zbiegłych wsparty i postrzałem tak na siebie, jako 
i na synowcu swoim Stefanie Czarnieckim, po tym 
pisarzu koron [nym], nadwerężony, prócz wielu in
szych, pod Lisiankę ustąpić musiał, i stamtąd gdzie 
tylko mógł buntujące się na wiosnę miasteczka i wsi 
uskramiał i podbijał422. Już tam albowiem wszędzie 
wsczęły się były jescze zaraz na początku roku bunty 
i dysensyje, a to z tej okazyi.

Machowski, regimentarz na Poddnieprzu, z wojska 
gromadą zostawiony miał kolegę Wyhowskiego Jana, 
wojewodę kijowskiego, przedtem hetmana Zaporow
skiego, więc póki się z sobą zgadzali, jakokolwiek było. 
Potem znać Machowskim pułkownikiem, jako to już

421 Wielkanoc t.r. była I 3 IV
422 Główne siły Czarnieckiego nie prowadziły podczas przeprawy 
walk z Rosjanami, zranienie obu Czarnieckich nastąpiło pod Li- 
sianką.
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wojewoda kijowski gardząc, a z dawna pragnieniem pa
nowania nad Kozakami napuszony będąc, więc i na 
Teterę, hetmana Zaporowskiego, nieżyczliwym okiem 
patrząc, już był począł cicho niektórych Kozaków sta- 
rynnych, osobliwie Petra Dorosza42’ , dementować, aby 
rzuciwszy Teterę oraz 1 jasną Polskę, znowu jego sobie 
za hetmana obrali, obiecując sczęściem swym 1 powagą 
swą u króla, do pierwszego Kozaków przywieść splen
doru. Nawet 1 ordę sobie być mźli Lachom życzliwszą, 
listami ich własnymi dowodzik

Dal się łatwo na zdradziecką imprezę namówić Do
rosz 1 z mszą starszy [z] ną kozacką i zaraz Wyhowskie- 
go me wydając z sekretu, sam z siebie jako Ukrainę 
bwszystkęb przeciwko Lachom buntować począł. Zwie
trzył to Machowski od niektórych Kozaków i [z] listy 
w tej materyi do Dorosza od Wyhowskiego. Wrzekomo 
go [Wyhowskiego] w przyjaźni do siebie zaprosiwszy, 
bez wszelkiego sądu i inkwizycyi, dawszy mu tylko do 
dyspozycji sumienia, żony i dóbr swoich godzinę jednę, 
przygotowanym na to dragonom swoim rozstrzelać go 
kazał i ciało z sługami i splendorem jego do żony, do 
Rudy pod Stryj, która była Stetkiewiczówna z domu, 
wojewodzianka mińska, od mego także gwałtem w mał
żeństwo wzięta, odesłać kazał, żeby go tam jako Rusina 
po rusku pochowano423 424.

423 Nie Piotr Doroszenko, ale Sulimka i Wysoczan byli organiza
torami powstania, których wsparli potem Zaporożcy ze swym 
atamanem koszowym Sirką.
424 Wyhowski został stracony 26 III, jego żoną była Elżbieta 
Helena, córka Bohdana Stetkiewicza kasztelana nowogródzkiego.
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Był i to nowy 1 niezwyczajny traf roku tego, wojewo
dę kijowskiego, senatora, nieosądzonego, niekonwmko- 
wanego tak zamordować, aleć przecię z tym Machowski 
kształtnie wybrnął i sam też potem wojsko porzuciws
zy, niedługo żywszy, wieku dokonał425. Ludzi Wyhow- 
skiego, (bo ich miał przy sobie na 3000 slachty i róż
nych), Machowski znowu informuje o zdradzie Wy- 
howskiego i niektórych jegoż piniądzmi, co przy nim 
zastał, ujmuje i tak ten swój progres z Wyhowskim 
umoltyfikował. Sam jednak z Teterą przeciwko Do
roszowi, jako instrumentowi zdrady Wyhowskiego, 
z wojskiwm swym następuje i gdzie może tępi go. Aleć 
i on postrzegłszy, że o jego skórę idzie, cicho posłów 
do Porty Ottomańskiej wyprawuje, siebie i wszystkę 
Ukrainę Turkom poddaje, byleby ich posiłkować prze
ciwko Lachom chcieli.

Do tego tedy Machowskiego wojska z Teterą i Czar
niecki z wojskiem zadnieprskim przyłączył się, chcąc 
pospołu wyuzdaną znowu swywolę kozacką poskromić. 
Ale Dorosz w swych rzeczach nieospały, w kilkuna
stu tysięcy samopalmka dobrego w Stawisczach fortecy 
niezłej osadził się 1 tam responsu od Porty tureckiej 
oczekiwał. Tamże hetmanem od Kozaków obwołany, 
całe niemal lato od Czarnieckiego w oblężeniu zosta
wał, gdzie różnymi wojennymi sztukami 1 szturmami 
dobyty być nie mógł, 1 lubo tam niemało odwag i dziel
ności swej wojsko, a mdzmierowie sztuk swoich wojen
nych dokazywali, aż na ostatek jesieni, miasta ludnego

425 Informacja błędna, S. Machowski zmarł ok. I 6 7 2  r., nie roz
stając się prawie do końca życia ze służbą wojskową, o czym dalej 
sam autor pisze.
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dobyto. Wprawdzie 1 ludzi kozackich siła nasieczono, 
ale Dorosz sam bratu swemu zostawiwszy fortecę, 
kształtnie z Stawis [cz] umknął 1 wprzód do Czeheryna 
udał się, lecz tam zastawszу praesidium polskie, zebraw
szy znowu kupę swawolną na imprezę poszedł i tam 
końca roku i relacyi posłów swoich od Porty Ottomań- 
skiej oczekiwał. Którzy nierychło potem powróciwszy 
przywieźli to, że cesarz turecki im, jako zmiennikom 
Pana swego wierzyć nie może, aż mu swojej star
szyzny kilkunastu w zakładzie swojej submissyi dadzą. 
Tymczasem Czarniecki Stawiscze dobywszy, uciekają
cych Kozaków jako mógł gromił i miasteczka swywolne 
uskramial. Białą Cerkiew ludźmi dobrymi osadził. Cze- 
heryn nowym żołnierzem i żywnością posiłkował i zgo
ła siła dobrego natenczas jako i przedtem w Ukrainie 
uczynił426. Aż na ostatek w tych pracach tamże w Ukra
inie zachorowawszy, w podeszłym wieku pan, niemało 
dla całości Rzeczypospolitej poniósszy i wojewodą ki
jowskim po zabitym Wyhowskim zostawszy, więc polną 
buławę po osądzeniu Lubomirskiego, o czym niżej, 
otrzymawszy, Machowskiemu komendę wojska zleciw
szy, do Polski choro do domu powrócił 1 tak prawie na 
początku roku przyszłego, to jest 1665 w Sokołowie 
miasteczku, do domu nie dojechawszy, w drodze żywo
ta dokonał427. Mąż dziwnie wojenny, pracowity, wszyst

426 W rzeczywistości Doroszenko był wówczas stronnikiem Pol
ski, o pomoc Tatarów i opiekę Turków począł zabiegać dopiero 
w I 665  r., kiedy istniało zagrożenie opanowania całej Ukrainy 
przez Rosjan. Opis szczegółowych działań, bardzo bałamutny, 
zob. W Majewski, op. cit.
427 Czarniecki wojewodą kijowskim został 22  VII 1664 r„ a het-
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kiej prawie Rzeszy niemieckiej sława, Polskiej Korony 
filar, szwedzkiej, duńskiej, holzackiej, moskiewskiej, 
kozackiej, węgierskiej, multańskiej ziemi jako piorun 
straszny Zgoła zrodzony do męstwa żołnierz 1 ka
waler, był trochę i na inszych żołnierzów, osobliwie 
[w] związku o zasługi swoje skonfederowanych, lubo 
komilitonów swoich, baczniejszy 1 dyskretniejszy, w tak 
wielki [ej] jednak sławie. cFortunyc swej, potomkiem 
męskiej płci od Boga upośledzony, córkom tylko swoim 
dwom, za zacnych ludzi 1 senatorów wydanym428, dóbr 
swoich 1 królewskich pamiętną, osobliwie tykocmskiej 
włości, partycyją zostawił.

Te w Ukrainie rzeczy, gdy dzielnością Czarnieckiego 
działy się, w Polscze nowe wyniknęły kłótnie, a to z tej 
miary. Od kilku lat niechętny król Kazimierz 1 królowa 
Ludowika Lubomirskiemu, marszałkowi i hetmanowi 
polnemu, z różnych okazyi, osobliwie z przeszkody 
elekcyi nowego króla za żywota Kazimierzowego. Zno
wu zaś, jakoby z machinacyi [około] związku Swider
skiego, na ostatek z niebytności w wojsku za Dnieprem 
będącym, a tymczasem jakiegoś sknowania między Po
lakami a Litwą i królem dyfidencyi, przez listy i karme
litę jednego księdza429 na to subordynowanego i z in
szych okazyi.

manem polnym 2 I 1 665 r., zmarł 1 6  II t.r. Regimentarzem wojsk 
na Ukrainie został Marcin Zamoyski.
428 Aleksandra Katarzyna była żoną. Jana Klemensa Branickiego, 
marszałka nadwornego, Konstancja Joanna Wacława Leszczyńskie
go, wówczas krajczego koronnego, senatorem —  wojewodą pod
laskim został on dopiero w 16 73  t
429 Cyprian Żmijewski był bernardynem.
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Szukał snadź sposobu król Kazimierz, jakoby te jego 
umorzyć 1 odwetować imprezy, który mu snadny podał 
ks [lądz] Prażmowski, biskup łucki 1 kanclerz koronny, 
z dawna wielce Lubomirskiemu niechętny. Ten tedy 
poradził królowi, aby mu mandat na sejm wydać, który 
był na schyłku złożony roku tego, od marszałka na
dwornego Bramckiego, brata Lubomirskiego, ciotecz
nego430 431. Ale gdy się marszałek nadworny z tego wymó
wił, wydał mandat mstygator koronny Malski sędzia 
poznański z delaty Dumna slachcica polskiego, dwo
rzanina królewskiego4’ 1. Którego mandatu, po łaci
nie pisanego, ta była senes: żeś ty Związek z wojskiem 
Swiderskiego po cichu promował, żeś urzędu swe
go hetmańskiego na przeszłej kampamej z królem za 
Dnieprem omieszkał, że z ambicyi wielu starostw i urzę
dów koronnych na Królestwo Polskie piszesz się i tro
nowi Pana teraźniejszego machinacyje czynisz, żeś Li
twę i stany koronne przeciw królowi pobuntował, żeś 
po zwinieniu Swiderskiego, znowu piechoty przez nie
jakiego Chojeckiego do buntów swywoli przywodziłeś, 
1 insze : 
rzeczy i
popisane były. Co większa, tenże mandat z pieczęcią 
królewską publicznie na sejmiku proszowieckim, przez 
woźnego w kole generalnym Lubomirskiemu oddany 
był, przy obecności wszystkiej slachty krakowskiej.

igoła mniej słuszne i wspomnienia niegodne 
napaści w tymże mandacie na Lubomirskiego

430 Decyzja o zwołaniu sejmu na 26 XI zapadła na radzie senatu 
1 7  VIII. Branicki był spokrewniony z Lubomirskim w trzecim 
pokoleniu.
431 Instygatorem koronnym był Jan Tański, a delatorem Hieronim 
z Wielkiego Skrzypną Dunin.
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Nowa rzecz wielce slachtę poturbowała, tak że niektó
rzy tylko wes[tch]nęli, drudzy takim nowinom wielce się 
dziwowali. Tamże zaraz Lubomirski prosi slachty, aby 
w artykuły swoje wpisali i owszem żeby przodem przed 
sejmem do króla posłów posłali, upraszając, aby się 
z nim w ten sąd nie wdawał, obicując prywatną w impos- 
sturach tak niesłusznych djustyfikację . Otóż zaraz na 
wszystkie koronne sejmiki rozesłał suppliki, aby za nim 
jako za niewinnym instancyją do króla od województw 
wniesiona była. I lubo rzeczą samą były ze wszystkich 
sejmików poważne i gruntowne przy niewinności Lu
bomirskiego instancyje, nic to jednak nie pomogło.

Sejm jako tylko zaczął się pierwszych dniów grudnia 
miesiąca, na którym był marszałkiem Gniński442, pod
komorzy pomorski, i lubo na początku były suppliki do 
izby poselskiej, do senatu i do króla za Lubomirskim, 
mc nie ważyły, ale prętko po zaczęciu sejmu 1 po przy
witaniu królewskim przez posłów, mstygator koron
ny Malski4”  przeciwko niemu mtymował 1 promował. 
A lubo się przez niedziel dwie [sprawa] toczyła, a usta
wicznie do króla o miłosierdzie dla Lubomirskiego 
proszono, nic tego me słuchano, ale na ostatek, a w nie- 
bytności jego (bo się nam na tym sejmie obecnie stawić 
nie chciał, a tylko przez syna swego starostę spiskie
go432 433 434 swe rzeczy odprawował), inkwizycyją wywodzić 
kazano w kilku dniach, którą gdy instygator przez oso
by epodejrzanee 1 mniej wiary godne wywiódł, on zaś tą 
inkwizycyją postponować zdał się, stanął na nim dekret

432 Sejm rozpoczął się 26  XI, marszałkiem został Jan Trach Gniński.
433 Jan Tański.
434 Stanisław Herakliusz.
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(czasy potomne uznały) mniej słuszny i kryminalny, 
aby mu urzędy wszystkie pobrać, jego własne dobra 
w dyspozycją królewską odebrać, a w ostatku schwy
tawszy, szyję uciąć. Salwę jednak cnoty i reputacyi 
synom zostawiono 1, że im szkodzić nie będzie warowa
no, jako o tym szerzej ten dekret nieszczęśliwy opiewa. 
Który przez złość Prażmowskiego, kanclerza koronne
go, wydrukowany 1 do cudzych krajów był porozsylany.

Nie podobał się wprawdzie ten dekret nie tylko 
posłom, ale i senatorom niektórym, zwłascza wiedzą
cym, że to na dobre wyniść me miało. A do tego, że nie 
swym kształtem i nie według prawa te rzeczy działy się, 
boć prawdę mówiąc i deputaci z koła poselskiego do 
tego sądu wysadzeni, kryjomo z izby poselskiej do 
senatu wyszli byli i wiele ich szelągami, których tego 
roku wiele kowano, omamieni i korumpowani od kró
lowej Ludowiki, ten dekret z mwidyi knowali i appro- 
bowali. W ostatku 1 hejrn3 ten dla obmyślenia zapłaty 
wojsku złożony 1 przez kilkanaście niedziel toczący się 
zerwali4’ 5, żadnego pożytku, raczej szkodę Rzeczypos
politej przynios [1] szy.

Tylko stanęło, że owi zabójcy Gąsiewskiego, het
mana 1 podskarbiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
z Malborka przyprowadzeni, sądzeni i dekretami na 
śmierć (oprócz jednego Jeśmunta435 436) to jest Kotowski, 
marszałek związkowy, Niewiarowski, żołnierz dawny, 
Markiewicz437 i inszych trzech438, co Gąsiewskiego za

435 Sejm zerwany został 7 I 1 665 t., trwał 6 tygodni.
436 Krzysztof Jeśman.
437 Mikołaj Narkiewicz.
438 Inne źródła wspominają jeszcze tylko o jednym.
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bijali, publicznie w rynku warszawskim ćwiertowani 
byli, inszych zaś adherentów infamisami publikowano, 
[żonie zaś] suknią lamową skrwawioną krwią męża 
swego w senacie prezentującej, [żal wyrażono]439.

O którym [dekrecie] się on [Lubomirski] dowie
dziawszy w Janowcu, w kościele publicznie protestował 
się, że to nie słusznie cierpi, a zatym tamże żoną swoją 
pożegnawszy, do Wiednia do cesarza udał się, a Stefana 
Piasoczyńskiego do wojska w Ukrainę wyprawił440. Tu
dzież prosił o mstancyją do króla za sobą, żeby dalszej 
mieszaniny me było. I trafił wprawdzie Piasoczyński na 
łaskawe i litościwe wojska całego affekty przeciwko 
Lubomirskiemu i animusze, po śmierci zwłascza już 
Czarnieckiego w tymże czasie. Co się na potym stało 
znacznym Rzeczypospolitej utrapieniem, którego i ko
meta, podczas wyżej mianowanego sejmu przez miesiąc 
od północy świecąca, nieomylną wróżką była.

Wojsko jednak lubo ze strachem, przez zimę w Ukrai
nie z Teterą zimowało, który był przędę znowu czerni 
do siebie, po odejściu Dorosza441, zachęcił.

Urzędy Lubomirskiego dekretem o [d] sądzone: la
ska marszałkowska Janowi Sobieskiemu, natenczas cho
rążemu kor [onnemu], buława zaś polna Czarnieckiemu 
jescze żyjącemu, lecz on w kilka niedziel umarł. Tenże 
Sobieski oraz z małżonką swoją, Zamoyskiego, woje
wody sendomirskiego przedtym, Marianną de Der-

439 Mowa tu o Magdalenie z Konopackich.
440 Wówczas żoną jego była Barbara z Tarłów, Lubomirski przeby
wał w Nysie, a potem we Wrocławiu, do Wiednia wysłał najpierw 
swego agenta, a następnie syna Stanisława Herakliusza.
441 Piotr Doroszenko dopiero wówczas podjął starania o protek
cję Turcji.
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kiem, Francuzką i buławę polną przyjął z łaski króla 
Kazimierza, za promocyi królowej Ludowiki442. Woje
wództwo zaś ruskie po Czarnieckim Jabłonowskiemu 
konferowane. Inszych niewielu senatorów odmiany, bo 
i na te niektórzy narzekali ciężko i rozmaite czynili 
paskwile. Po wojewodzie sendomirskim Zamoyskim 
wziął województwo Tarło, wojewoda lubelski. A w imię 
Boże my weźmy:

aa W rkps. „tym” , 
kk W rkps. „wszystkiego” . 
cc W rkps. „Fortune” .
^  W rkps. „justyfikacyjach". 
ee W rkps. „podejzrane” .
^ Wyraz powtórzony dwa razy.

Rok I 665

Na samym początku roku tego jako dekret na Lubomir
skiego promulgowany jest, tak zaraz, jako się rzekło, 
sejm rozerwał się, oraz animusze polskich obywatelów 
wielce się rwać i mieszać poczęły. Bo adherentowie 
dworscy, ten progres dekretu na Lubomirskim wielce 
chwalili, drudzy zaś Lubomirskiego, tak znacznego 
w Rzeczypospolitej człowieka żałując, przy jego krzyw
dzie stawać ofiarowali się.

442 Sobieski poślubił Marię Kazimierę d’Arquien 1°  voto Janową 
Zamoyską potajemnie 10  У  a jawnie 5 VII 1 665 r., w maju t.r. 
został tez marszałkiem wielkim koronnym, buławę polną otrzymał 
natomiast w rok potem 3 О IV  I 666 r.
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Najpierwej tedy na wiosnę zaraz wojsko z Ukrainy 
schodzi i pod Sokalem stanąwszy, znowu związek nowy 
pod Ustrzyckim marszałkiem, a substytutem Borkiem, 
sobie na kształt pierwszego związku tworzy i konsylia- 
rzów obiera, hetmanom posłuszeństwo wypowiada445. 
Niektóre jednak, osobliwie pułku królewskiego i het
mańskiego chorągwie, niemal co celniejsze, od nich 
odstąpiły i do związku iść nie chciały, Boratyniego 
szelągami zniewolone.

Lubomirski wyjechawszy z Polski do Wrocławia nie 
próżnował, ale co miał złota i srebra, na piniądze z po
zwoleniem cesarskim przebiwszy (bo miał łaskę u nie
go, dlatego, że irakcyi francuskiej względem Kondeusza 
był przeciwny, bo cesarz z Francuzem natenczas wojo
wał)443 444, tedy za te piniądze ludzi cudzoziemskich, 
doświadczonych kawalerów pod 2000 rajtaryi zaciąg
nął. I z onymi na granicę wszedłszy z większą potęgą 
Polaków sobie życzliwych ufundował i w liczbie kilku 
tysięcy pod Sokal, do wojska kwarcianego już skonie- 
derowanego przebrał się. A tam się z nimi złączywszy 
ku Krakowu postąpił i tamże chlebem z dóbr swoich 
jako i piniędzmi swymi posiłkował.

Piechota tylko, jako i w pier [w] szym związku i cho
rągwie niektóre co celniejsze królewskie i hetmańskie, 
osobliwie Potockich, lubo jeden z nich Sczęsny Potocki

443 Związek wojska, którego marszałkiem był Adam Ostrzycki 
(Ustrzycki), zawiązany został w pocz. czerwca pod Tarnopolem, 
pod Sokalem 6 VII skonfederowane chorągwie zawarły ugodę 
z Lubomirskim.
444 W 1665 r. między Francją a Cesarstwem panował pokój, wojna 
rozpoczęła się 8 lat potem.
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syn hetmański, świeżo natenczas zięciem Lubomirskie
go zostawszy445, inaczej rozumiał, i inszych panów od 
królowej Ludowiki przedarowane, Podlaszem ku War
szawie przebierały się. Król też Kazimierz nowe do nich 
sposobiał posiłki i szelągami Boratyniego, jako się rze
kło, których on tego roku za pozwoleniem królewskim 
2000000 wybił, nowe zaciągi, dawszy rotmistrzom 
przypowiedne listy, niemało zaciągał, tak, że się królew
skiego wojska wkrótce na aI 8000a liczyć mogło. Atoli 
liczbą i dzielnością wojsko Lubomirskiego przodkować 
się zdało, a chociaż potem królowi i wojska litewskie 
[przybyły] z hetmanem Pacem446 i Połubieńskim będą
ce, wszystkim wystarczyło.

Bo kiedy w tej kupie wojska polskiego i litewskiego 
król przeciwko Lubomirskiemu, koło Krakowa zostają
cemu, z swym wojskiem wybiera się, dobrze przed- 
tym Persę niejakiego, rotmistrza i Poryona447 wyprawił 
w 1000  koni, którzy dobra wszystkie dziedziczne Lu
bomirskiego pustoszyli i tak dwory jako i poddanych 
nisczyli, bydła zabierali, w niwecz pustoszyli. Posłał do 
nich Lubomirski, aby go zaniechali, gdyż mogąc im dać 
odpór jescze się zatrzymał, a bardziej prośbą, którą za 
nim wojsko kwarciane do króla wnosiło, aniżeli wojną 
z królem postąpić sobie życzył. Aleć król i jego adhe-

445 Szczęsny Potocki, zięć Lubomirskiego od 16 6 1  r.
446 Michała Kazimierza Paca, hetmana polnego litewskiego, nie 
było wówczas przy królu, znajdowali się natomiast inni Pacowie, 
m.in. kanclerz litewski Krzysztol Zygmunt.
447 Chodzi tu o oficerów gwardii królewskiej Tadeusza Daniela 
Baubonaubeka, Persa z pochodzenia, i Francuza Pierra de Brion, 
którzy wysłani byli jeszcze na wiosnę, kiedy Lubomirski znajdował 
się na Śląsku, przede wszystkim w celu niszczenia jego dóbr.
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rentowie na to nic nie dbali i owszem, że jego samego 
i jego adherentów szablą znosić będą, deklarowali.

Tu się dopiero wojsko kwarciane z Lubomirskim 
ściślej łączyć i przysięgać poczęło. A chcąc się do Wiel
kiej Polski granicą śląską przebrać, około Częstochowej 
trochę odpoczęło. O tym król Kazimierz dowiedziaw
szy się, zaraz 120 00  wojska litewskiego i polskiego 
przeciwko nim wyprawił, sam w też tropy za tymże 
następując wojskiem. Tego wojska wodzowie byli Pac 
i Połubmski, którzy pod Częstochową na wojsko kwar
ciane napadli, które przyszedszy do sprawy wnet, naj- 
pierwej Litwę wsparli, na placu siła trupem położyli, 
a więcej w losę klasztorną (bo mnisi tameczni tym 
i owym klasztor zamknęli byli), tak Polaków jako i Li
twy napędzili, a tylko dwie godziny dawszy na parol, 
już jak swoich nieprzyjaciół, brać za szyję i zabijać 
deklarują się.

Tak dopiero owi o miłosierdzie Lubomirskiego, trę
bacza posławszy, proszą, aby im żywot tylko darowa
no, bo od króla żadnego sukursu nie mieli, suppliku- 
ją. A tak wypusczeni z losy klasztornej ludzi kilka ty
sięcy, starszyznę wprawdzie ich uczciwie, jako to Pa
ca i Połubińskiego i inszych wypusczono, ale drugich 
z koni, z sukien, zbroi i co mieli odarłszy, kańczugami 
płoszono, co umiał żołnierz polski Litwę nauczono448. 
W wielkiej konfuzyjej do obozu królewskiego powró
ciwszy, Litwa swoich się siła nie dorachowała, bo dru
dzy i obóz królewski minąwszy co prędzej do Litwy

448 W bitwie nie brał udziału Michał Kazimierz Pac, do niewoli 
wzięto trzech innych Paców, których wraz z całą starszyzną zwol
niono dopiero 23 IX.
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spieszyli, króla o uwolnienie od tej wojny proszą, które 
i otrzymują. W  nagrodę jednak, ostatek dóbr Lubomir
skiego i jego adherentów spustoszywszy i cale wynis- 
czywszy, jakoby sobie swój kontempt nagradzali.

Regimentarze jednak litewscy, pod przysięgą danego 
słowa Lubomirskiemu dotrzymali i wszelkimi sposoba
mi króla do przyjęcia w łaskę Lubomirskiego przywo
dzili, ale darmo. Lubomirski jednak nic tą fortuną 
wojska swego nie wyniesiony, nie tylko [przez] wypus- 
czonych z fosy wodzów litewskich o instancyją za sobą 
króla prosił, ale i sam znowu z pokorną suppliką, sobie 
i wojsku kwarcianemu łaski królewskiej i miłosierdzia 
prosząc.

Toć dopiero na to i za intencyją Paca i Połubm- 
skiego, królowi wielce miłych konsyliarzów, tenże król ko- 
misyją [dla] Lubomirskiego na uznanie krzywd zaobo- 
pólnych pod Rawą Mazowiecką pozwolił i tam wszyst
kie zobopólne miały być umorzone pretensyje. Gdzie 
i sam król z wojskiem nad Pilicą rzeką być się obiecał, 
tak jednak żeby Lubomirski zaraz wojsko swoje wszyst
ko rozpuścił i sam tylko w pewnym, w pięciuset ludzi 
poczcie najwięcej, królowi pokornie stawił się. Aleć nie 
duiał Lubomirski tej deklaracyi i lubo znowu z tej 
strony Pilice rzeki z wojskiem swym stanąwszy, króla 
przez posłów rozmaitych o miłosierdzie prosił, nic nie 
uprosił, tylko odwlokę i toż postanowienie żeby ex nunc 
wojsko swe rozpuścił.

Kilkanaście tedy niedziel oboje wojska to z tej, dru
gie z owej strony Pilice stawszy449 i wniwecz okoliczne

449 Rokowania trwały od 25 IX do 16  X, wojska Lubomirskiego 
znajdowały się wówczas w okolicach Łowicza.
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wsie i zboża potratowawszy, na mil kilkanaście, do 
czego najbardziej wojsko królewskie dopomagało, spu
stoszywszy. Na ostatek Lubomirski po nad Pilicą przez 
województwo sieradzkie z wojskiem swoim ruszył się 
i tam z województwy wielgopolskimi pod dyrekcyją 
Grzymułtowskiego, kasztelana poznańskiego, będący
mi, i o swoich pretensyi względem rozerwanego sejmu 
i niesłusznego sądzenia Lubomirskiego, tudzież nowej 
elekcyi i niebywałej za żywota króla, a na francuskiego 
książęcia de Conde promocyi, upominającymi się, złą
czył się i tym większego przeciwko sobie królowi dodał 
rankoru.

Perswaduje przecię Lubomirski Wielgopolanom, aby 
nie porywając się na króla, pierwej posłów wyprawili 
i o wyżej mianowane pretensyje z uniżonnością upo
mnieli. Posyła, przy wojewódzkich posłach i swoich 
wojskowych, tenże Lubomirski, także pokornie króla 
o miłosierdzie prosząc, ale to nie tylko króla nie poru
szyło, owszem bardziej roz [ż] arzylo, bo zaraz sam 
z hetmanem [wielkim] koronnym Potockim i Janem 
Sobieskim, hetmanem [polnym] i marszałkiem [wiel
kim] koronnym, za Lubomirskim do Wielkiej Polski 
ruszył się. A pod Palczynem na Kujawach zszedłszy się 
oboje wojska z sobą, już na się wprzód podjazdami 
a potym i harcownikiem, różną fortuną następować po
częły, i gdy znowu Wielgopolanie prosząc o łaskawszą 
rekollekcyją królewską posłów posyłając, mało co otrzy
mują, już też i do wstępnego boju ochocze wojsko 
Lubomirskiego gotują się i po troszę zrazu ciężkimi 
królewskiemu w szyku zostają.

Aż dopiero w samym zapale uderzenia się z sobą 
(bo oboje wojska w szyku stały) Trzebicki, biskup kra
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kowski, i Leżyński, biskup chełmski, (bo już arcybi
skup Lesczyński, osobliwej elekcyi kondeuszowskiej pro
motor, w tych dniach obumarł był i na jego miejscu 
ks [iądz] Mikołaj Prażmowski, biskup łucki, był miano
wany)450, na koniach do Wielgopolan przyjeżdżają. 
Wojnę domową tak niebezpieczną dyswadują, łaskę 
królewską i satysfakcyją w pretensyjach obiecują, na 
których uspokojenie, sejm w październiku miesiącu, 
imieniem królewskim naznaczają451, tymczasem aby się 
slachta do domów rozjechała, a większej przykrości 
ludziom nie czyniła, żądają. Lubomirskiego przytym
0 łasce królewskiej, byle przez ten czas za granicę 
ustąpił, a wojska kwarciane po Wielkiej Polscze na kon- 
systencyje rozłożył i onych ujął, upewniają. Tak zajątrzone 
z obudwu stron animusze i już do wojny krwawej*5 gotowe, 
perswazyją tych biskupów umiarkowane na czas były.

Jakoż zaraz król z wojskiem swym ku Toruniowi udał 
się i tam hetmanom, pułkownikom, rotmistrzom przy 
boku swoim, towarzystwu zaś od chorągwi w ratuszu 
toruńskim, bankiet solenny sprawił i każdego niemal, 
według godności ukontentowawszy, nakonsystencyjach 
w Małej Polscze i Rusi rozłożył. Sam zaś do Warszawy 
zjachawszy i uniwersały na przyszły sejm wydawszy, na 
sejmiki partykularne posłów z instrukcyją posłał, przez 
których żałośnie [na] Wielgopolskę uskarżał się oraz
1 zbuntowanie ich jakoby przez Lubomirskiego, które
go słusznie być osądzonym i odsądzonym od wszyst

450 Prymas Wacław Leszczyński zmarł I IV  1 6 6 6  r., Prażmowski 
arcybiskupem gnieźnieńskim został zaś 1 1  X  t.r.
451 Obiecywany w czasie rozmów pod Palczynem (6 XI) sejm, 
zwołany został na 1 7  III 1666  r.
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kiego, przez tychże posłów dowodził. Najwięcej prała
tów, księży rozmaitych tę tunkcyją poselską od króla 
odprawowali, między którymi, do województwa beł
skiego był ks [iądz] Swierski, sutragan chełmski, posła
ny, ale też po troszę na sejmiku bełskim zdysgustowany, 
bo się zgoła nigdzie ta novitas nie podobała.

cSkoroc się tymczasem król Kazimierz spod Palczyna 
z wojskiem swym ruszył, tak i slachta wielgopolska 
rozjechała się do domów swych. Wojsku zaś Lubomir
skiego pod dyrekcyją Ustrzyckiego marszałka zostają
cemu, stanowiska pod Wielgi Polscze, w dobrach kró
lewskich 1 duchownych, wszędzie bez braku ukazano. 
Sam zaś Lubomirski nie duiając rzeczom, z żoną i sy
nami rad nierad nieco w spustoszonych dobrach swych 
zabawiwszy, potem oczekiwając skutku sejmowego, znowu 
na śląską granicę udał się, rozesławszy żałośnie niewin
ności swoich po sejmikach apologie, w których obra
nej wojny swej z królem dawał przyczyny, a dla Bo
ga i dla całej dalszej całości ojczyzny, województw pro
sząc o przeproszenie króla, w ostatku i odjętych sobie 
dygnitarstw cale odstępując, byleby w dobrach swych 
i w ojczyźnie wiek swój zakończyć mógł.

Które to, jako królewskie skargi na Lubomirskiego 
tak i jego desideria pod uwagę przyszły, oraz obmyślenie 
płacy skonfederowanemu powtórnie wojsku i drugiemu 
przy królewskim boku zostającemu. Różne ta materia 
między slachtą miała mterpretacyje. Jedni królowi, dru
dzy wojsku, insi Lubomirskiemu aplaudowali. Atoli 
jednak oprócz jednych mazowieckiego województwa 
sejmików, ledwie niemal na [wszystkich] sejmikach 
stanął artykuł, aby dekret na Lubomirskiego niesłusz
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nie spisany, kasowany, dygnitarstwa jego i urzędy, aby 
w łasce królewskiej były i dyskrecyi. Wojsku zobopól- 
nemu, aby zapłata była obmyślona tym sposobem, żeby 
się najprędzej rozwiązało, a na usługę Rzeczypospolitej 
applikowało się. Aleć niespokojne głowy na sejmie po
trafiły w to, że z tego wszystkiego nic nie było i lubo 
się niedziel 10  i lepiej ten sejm wlókł, przecię skutku 
swego nie odniósł. W samą wilią Bożego Narodzenia 
rozerwał się452, ^dlatego że instancyid niemal całej Ko
rony Polskiej o skasowanie dekretu na Lubomirskim 
król oporem idąc, żadną miarą przyjąć me chciał i tak 
wszyscy z nisczym do domów powracali.

Był tego największą przyczyną ks [lądz] Prażmow- 
ski, biskup łucki, kanclerz koronny, który zostawszy 
nominantem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego po zmar
łym Lesczyńskim, me mógł otrzymać sakry w Rzy
mie za przeszkodą Lubomirskiego, bo ten jego wszyst
kiego postępki w Rzymie przez posłów i przez druk 
opowiadał i samemu papieżowi opisał. Więc i papież 
w też czasy, Aleksander VII obumarł był, zostawiwszy 
[w] kilka miesięcy obranego po sobie KlemensaIX453, ale 
i temu dobrze Lubomirski zalecił cnoty Prażmowskiego, 
o czym dobrze ks [iądz] Prazmowski wiedząc, onego też 
w Polscze jako mógł rujnował choć [ze] zgubą i wielką

452 Wspomniane sprawy poruszane były na sejmikach przed sej
mem wiosennym 1 6 6 6  r., obradował on 1 7  III—4 V  t.r., już po 
bitwie pod Mątwami zwołany był jeszcze jeden sejm, który zerwany 
został tuż przed Wigilią 23 XII 1 6 6 6 .
453 Śmierć Aleksandra VII i wybór Klemensa IX  miały miejsce 
w I 6 6 7  r., Lubomirski już wówczas nie zył, nominacja Prażmow
skiego 1 1  X  I 6 6 6  r.
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szkodą Rzeczypospolitej, sejmów dwa, czyli trzy na 
samym tylko Lubomirskim rwać nie zdrygnął się454.

Po nominacyi jego na arcybiskupstwo, pieczęć wielką 
koronną [Janowi] Lesczyńskiemu, generałowi wielgo- 
polskiemu, oddano. Mała pieczęć po tymże Lesczyń- 
skim Olszowskiemu, biskupowi chełm [iń] skiemu, do
stała się. Biskupstwem zaś łuckim Leszczyńskiego, za 
podjęte pod Palczynem prace, a chełmskim Różyckie
go, pisarza skarbowego uraczono455. Między świeckimi 
zaś, po zejściu bezpotomnym Jana Zamoyskiego, wo
jewody sendomirskiego, ostatniego domu Zamoyskich 
na Zamościu potomka, województwo wprawdzie Z e
brzydowskiemu, miecznikowi koronnemu, oddano, ale 
dóbr jego dziedzicznych alias ordynackich na Zamościu 
wielu kłopotów różnych nabawiła, sukcesyja. Naprzód 
małżonka pozostała Marianna de Derkiem456, teraz 
królowa polska, sumy oprawnej e300000e zapisanej, 
upominała się i onę na Jarosławiu i Ostrogu zawzię
ła457. Znowu, zgoła mimo prawo ordynacyi, tylko sa
mym respektem sukcesyi, siostra rodzona Zamoyskie

454 Autor jednostronnie obarcza Prazmowskiego winą za zerwanie 
obrad sejmowych i w sposób bardzo uproszczony wyjaśnia przy
czyny konfliktu, zob. T. Wasilewski, op. cit., s. 23 3—25 3*
455 Tomasz Lezenski biskupem łuckim został we wrześniu 1 6 6 7  r., 
a Jan Różycki biskupem chełmskim w listopadzie t.r. Pomyłka 
w nazwisku biskupa łuckiego mogła wyniknąć stąd, ze w latach 
I 6 8 8 —I 6 9 I, a więc w okresie powstawania tego tekstu, biskupem 
łuckim był Bogusław Leszczyński.
456 Maria Kazimiera d’Arquien I°v. Janowa Zamoyska, 2°v. Janowa 
Sobieska.
457 Jarosław i Ostroróg nie wchodziły w skład ordynacji zamoj
skiej, mylą się tu autorowi w związku z późniejszą sprawą ordyna
cji ostrogskiej.
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go Gryzelda Wiśniowiecka z siostrzeńcem swym Sta
nisławem Koniecpolskim458 dziedzicem na Brodach, 
wszystkich in genere dóbr zamojskich jęła się, około 
czego siła hałasu z Marcinem Zamoyskim, podstolim 
lwowskim, jako najbliższym byedług1 ordynacyi Jana 
Zamoyskiego, kanclerza i hetmana koronnego, dziada 
zmarłego wojewody sendomirskiego, nastąpiło. Działo 
się [tak], bo kupy wojenne niemałe na siebie zobopól- 
nie zwodzili i nie jednego, nawet przez kilka lat ta się 
obalała sukcesyja, aż potem, jako się niżej powie za media- 
cyją Rzeczypospolitej wszystkiej, trochę uspokoiła.

W Ukrainie i [we] Lwowie tego roku zdały się być 
rzeczy spokojne, bo i car moskiewski Aleksyj trochę 
przeszłych lat przestraszony, spokojnie wrzkomo sie
dział i Tetera, hetman Zaporowski, po Wyhowskim sta
rostwem łubom [l]skim uraczony, jakokolwiek Kozaków 
zatrzymował, lubo Doroszenko na Zaporożu zostając, 
onych ustawicznie do buntów i wojny solicytował.

Tak tedy tego roku sejm w Warszawie rozerwał się459, 
a że podatków żadnych na nim nie uchwalono, trochę 
się pokoju pospólstwu zdarzyło, lubo tego potym do
brze powetowali, kiedy znowu za kilka lat wojsku za
trzymano zasługi, a co większa w domowej wojnie za- 
ciągnione, wypłacać musieli razem. Cicho przecię wszyscy 
ku końcowi roku siedzieli, osobliwie w Małej Polscze 
i Rusi, boć w Wielkiej Polscze cały rok wielkie się na

458 Stanisław Koniecpolski, syn Aleksandra, rodził się z Joan
ny Barbary Zamoyskiej, drugiej z sióstr „Sobiepana".
459 Nie wiemy, jaki sejm miał autor na myśli. W 1665 r. zerwane 
zostały dwa sejmy, 7  I zwyczajny, obradujący od 26 XI 1664 r., 
i 28  III sejm nadzwyczajny, debatujący od 1 2  t.m.
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ludzi toczyły zdzierstwa od wojsk sobie przeciwnych, 
królewskich i Lubomirskiego, tak ze i dwory slacheckie 
nie miały folgi, osobliwie, po którym slachcicu naj
mniejszą ku Lubomirskiemu postrzeżono konfidency- 
ją. Brat bratu w tym czasie nie konfidował niesczęśnym, 
ale tylko paskwilami a dyfidencyjami ten rok się wszy
stek aż do uprzykrzenia toczył, który się jako skończył, 
tak nastąpił na to lepszy:

aa Możliwe, że jest to „I 3 0 0 0 ”, kopista cyfry „3 ” i „8 " pisał po
dobnie.
6 Dalej powtórzony znowu zwrot „z obudwu stron". 
cc W rkps. „Sam”.
^  W rkps. „ze instancyi dlatego” . 
ee Możliwe, że jest to „ 8 0 0 0 0 0 ” .
44 Wyraz powtórzony dwa razy.

Rok I666
Ten rok zaraz pospolitym głosem niesczęśliwym okrzy- 
czony był, bo takie wyszło było generałem od kogoś 
problema: Quando ter 6 * annus3 numerabis, Marcus Pascha 
celebrabis, Joannes in Corpore stabis ter totus mundus vae! 
ingeminabis46°; było to wszystko tego roku 1666 . Marka 
świętego święto w dzień Wielkanocy przypadło. Jana 
świętego w dzień sam Bożego Ciała także460 461. Nie wiem

460 Prognostyk ten rzeczywiście musiał być bardzo rozpowszech
niony, notują go liczne źródła, m.in. także „Pamiętnik” Jana 
Chryzostoma Paska.
461 Wielkanoc była 25 IV czyli na św. Marka, a Boże Ciało 2 4  VI, 
czyli na św. Jana.
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jeżeli święcił się, ale wiem, że w Polscze me jeden
0 bi [e] daszku śpi [e] wal piosenkę.

Po rozerwanym albowiem sejmie zimowym, zno
wu drugi sejm w poście zaraz złożono462, z tymiż jako 
pier[w]szy ceremoniami różnymi, na Wielgopolaków 
jako buntowników, a osobliwie od Litwy akklamacyja- 
mi, tudzież 1 na Lubomirskiego, jakoby tych buntów 
motora 1 pryncypala.

Szelągi to wszystko przez Boratyniego bite, a Lit
wie rozdawane, robiły tak dalece, że odstąpieniem od 
umej z Rzecząpospolitą Polską grozili, jeśliby na Lu
bomirskim dekret miał być kasowany. Częstochowska 
ten gniew w nich rozżarzyła eksedycyja. Zaczym Litwa 
tego potrzebowała, aby me tylko dekret na Lubomir
skim był aprobowany, ale żeby 1 potomstwo jego by
ło mfamowane, a dobra wszystkie na Rzeczypospolitą 
odebrane, oprócz tylko braci Lubomirskiego rodzo
nych, to jest, natenczas koniuszego koronnego463 i sta
rosty sandeckiego, podczaszego koronnego464, bo tez
1 ci ledwie nie w głowy nieprzyjacielami bratu rodzone
mu Lubomirskiemu, dla łaski królewskiej i królowej 
być się zdali.

Zaczym gdy na tym sejmie o tranzakcyjej pod Pal- 
czynem ani wspomnieć dozwolono i owszem w głosach

462 Sejm złożony w poście 1 6 6 6  r., obradował 1 7  III—4 У  po
przedni sejm był w marcu 1665 r. Autor, mówiąc o sejmie zimo
wym, miał na myśli chyba wspomniany na s. 3 57 sejm zerwany 
w Wigilię, który obradował w dn. 9 XI—23 XII 1666  r.
463 Aleksandra Michała.
464 Myli się autor; Konstanty Jacek, który te urzędy posiadał, nie 
żył już od I 6 6 3  r.
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Wielgopolanów przesądzono i Grzymułtowskiego są
dzić koniecznie o skupienie slachty wielgopolskiej chcia
no, kilka niedziel o to umawiając się. W  ostatku i ten 
sejm rozerwał się, a z zajątrzonymi animuszami obie- 
dwie strony przeciwko sobie, rozjechali się, podczas 
samej niedzieli Wielkanocnej465. Ze to ks[iędza] Praż- 
mowskiego, nominata arcybiskupstwa gnieźnieńskie
go466, 1 Ludowiki królowej 1 Paca, kanclerza Wielkiego 
Ks. Litewskiego, koniecznie Kondeusza na państwie 
mieć chcących, dokazywała fakcyja, tak zapewne twier
dzono. Aleć i siła inszych senatorów, panów, slachty, 
posłów, nawet i żołnierzów, żeby jedno w zwyż miano
wani pryncypałami rozumieli, tymiż szelągami Boraty- 
niego i inszymi podarunkami, od dworu królewskiego 
korumpowano. Dlatego też natenczas syn ojca, ojciec 
syna, brat brata wystrzegał się i jeden drugiemu dyfi- 
dował, skąd kłótnie wielkie, paskwile, zadawania rzeczy 
niesłusznych jeden drugiemu, zamnożyły się.

Między inszymi, Sczęsnego Potockiego, podstole- 
go natenczas koronnego, syna hetmana wielkiego ko
ron [nego]b, ta dyfidencyja najbardziej trapiła, bo ten 
niedawno zięciem zostawszy Lubomirskiego467, onemu 
jako w niewinności jego zdał się applaudować. Zaczyni 
od własnego ojca swego hetmana, już natenczas woje
wody krakowskiego, wielkie ponosił persekucyje, który 
z inszymi Potockimi, senatorami wielkimi, królewską 
stronę trzymając, wielce za instancyją żony swej, z do
mu Mohilanki, macochy podstolego koronnego, nie

465 Wielkanoc t.r. była 25 IV sejm zaś został zerwany 4 V
4(6 Prazmowski nominację uzyskał dopiero 1 1  X.
461 W  I 6 6 I r.
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tylko Lubomirskiemu, ale i synowi swemu, zięciowi 
Lubomirskiego, nieco był przychylny. To między wiel
kimi 1 możnymi panami, cóż rozumieć jakie między 
inszymi stanami były mieszaniny i dyhdencyje, a wszy
stko to, mesczęśliwa za żywota narobiła elekcyja, przez 
królowę Ludowikę mocno i żwawie przedsięwzięta.

Zaczym po rozerwanym sejmie, jak znowu na wojnę 
obie strony gotować się poczęły. Król Kazimierz znowu 
nowe zaciągi tak konnych, jako i piechot za gotowiznę 
prętko bardziej przysposabiał i znowu nad rzeką Pilicą 
niedaleko Rawy obóz zatoczył, do którego też kilka
naście chorągwi od króla udarowani, Lubomirskiego 
odstąpiwszy, ze związku przeszli byli468. Zgoła na trzy
dzieści tysięcy wojska królewskiego liczyć się mogło. 
Aleć i Lubomirski rzeczy swych me zasypiał, znowu 
świeżych ludzi z sobą ze Śląska niemało przyprowadził, 
a w ostatku nie tylko Grzymułtowskiego, kasztelana

ny, ale i kasztelana krakow
skiego Warszyckiego, człowieka starego i do wojny nie
co sposobnego, pierwszego jednak w Polscze senatora, 
do tego pieniężnego, do siebie z Małopolskiej z pospo
litym ruszeniem submissyją niewinności swojej, zwa
bił. Ci tedy z Wielgopolany w sieradzkim wojewódz
twie złączywszy się z sobą i Lubomirski z wojskiem, 
wojskowych posłali posłów do króla, pytając się skąd 
tak niepotrzebne i przez kogo dziać by się miały mie
szaniny? Dlaczego by król slachcie pospolitego rusze
nia miał bronić? Luboć i na tym pospolitym ruszeniu 
tylko Wielgopolanie i Małopolanie byli, z ruskich zaś

poznańskiego, z Wielgopola

468 Inne źródła nie potwierdzają tego.
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województw żadnego tam nie było powiatu. Nic jednak 
królowi tym posłom niesmacznego mówić, ani wojny 
wypowiadać nie pozwolono, ale tylko po prostu prosić 
i pytać się o tak wielkim zamieszaniu Rzeczypospoli
tej, rozkazano, ale ci przystępu do króla mieć nie mogli.

I tak wojska ani na się następują, ani uchodzą, tylko 
po Polscze włóczyli się. Bo kiedy król się do Wielki 
Polskiej spod Pilicy ruszył, to wojsko Lubomirskiego 
do Mały Polski ustąpiły, znowu kiedy król do Mały 
Polski, to oni do Wielki Polski jakoby tańcem, co 
rozumiem o niesczęsnym tańcu albo raczej znisczemu 
pospólstwa, bo wszędzie przechodząc miasta i wsi wni- 
wecz z obu stron obracali.

Na ostatek wojska oboje pod Mątwami przez prze
prawę tylko zwarły się i tam się zastanowiły. Pod Ino
wrocławiem to, w Kujawach uroczysko, przeprawa na 
pół mile wielce bagnista dzieliła wojska te. Gdy najpier- 
wej wojsku swemu przebywać, każe król, zaraz się 
piechot połowa niemal ku Lubomirskiemu przeprawiła 
oraz i komunik z Sobieskim, hetmanem polnym koron
nym i marszałkiem w[ielkim], przeprawowa! się. Woj
sko zaś kwarciane z Lubomirskim i pospolitym rusze
niem z daleka długo wytrzymywało i owszem kasztelan 
krakowski Warszycki posiał posłów znowu do króla, 
upraszając, aby raczej te kontrowersyje racyjami, a nie 
szablą kończyć się mogły. Ale gdy to nic nie pomo
gło, a wojska królewskiego już się ledwie nie połowa 
za przeprawę przeprawiło i lacesytować związkowych 
i pospolite ruszenie poczęło, nie wytrwali i ci, ale od
ważnie starłszy się z sobą, naprzód z konnymi, częścią 
onych wsparli i w przeprawę błotnistą nagnali. Więc
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konni jakokolwiek przodem uszli byli, lubo 1 między 
mmi niemało grzecznych kawalerów (osobliwie Piotr 
Kosakowski porucznik) [poległo], inszych z zadu do
stali i wielu żywcem nabrali. Piechota jednak ledwie nie 
wszystka, co się była przeprawiła, za przeprawą została, 
na którą związkowi napad [l]szy, niemiłosiernie bić ich 
poczęli 1 jednych w bioto napędzali, drugim cale nie 
Folgowali. Około 3000 ludzi tam poległo, pożal się 
Boże, oprócz postrzelanych 1 żywcem pobranych469. 
Nie kazano jednak związkowym za przeprawę, gdzie 
król był, pusczać się, ale zaraz na odwrót trąbiono.

Co gdy się dzieje, dopiero trochę serce królew
skie 1 adherentów jego tak żałosna przeraziła tragedyja, 
że już więcej namowy 1 złych 1 Lubomirskiemu nie
przyjaznych, zawziętości słuchać nie chciał, ale tychże 
co 1 pod Palczynem biskupów posławszy, pytał woje
wództw i senatorów, co by za pretensyje tej wojny 
domowej mieli? Ci gdy dawną śpiewają piosnkę, a naj- 
pierwej o autorów nowej i niezwyczajnej nowego króla 
elekcyi pytają się, potym aby na Lubomirskim dekret, 
jako niesłuszny, aby był relaksowany proszą. Tę obierają 
deklaracyją, że motorem niezwyczajnej elekcyi tylko 
Lubomirski pierwszy (co snadź dla inwidyi i ohydzenia 
u slachty osoby jego udawano). Atoli slachta mniej 
temu wiary dając, wszystkiego odstąpiła, byleby tyl
ko tenże Lubomirski łaskę królewską otrzymać mógł, 
upraszają. W czym gdy się znowu nieużytym staje, ale 
tylko z samą slachtą, jeżeli w czym krzywdę mają, kon

469 Relacja o przebiegu bitwy pod Mątwami ( 1 3 VII) bardzo 
pobieżna, nieprawdziwa też jest informacja o udziale w bitwie 
piechoty królewskiej, w rzeczywistości była to spieszona dragonia.
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ferować życzy sobie, tym sposobem, aby Lubomirskie
go odstąpili. O to przędę za perswazyją i naleganiem 
tychże biskupów i życzliwych Rzeczypospolitej sena
torów, już i syna c [hetmańskiego]c Sczęsnego, zięcia 
Lubomirskiego nakłoniony, daje król słowo królewskie, 
że byle Lubomirski we Wrocławiu na Śląsku spokoj
nie sejmu czekał, a wojsku związkowemu z Ustrzyckim 
perswadował, żeby pod posłuszeństwem hetmańskim 
w Ukrainę przeciwko zbuntowanemu z chłopstwem Do- 
roszenkowi, już, po wygnanym, czy w niewolą wziętym 
i do Porty Ottomańskiej w zakład przyjaźni i submisyi 
swej zasianym hetmanie pierwszym Teterze470, poszli, 
toż dopiero Lubomirskiego nakłonionego w łaskę swą 
przyjmie i o zniesieniu dekretu na nim na przyszłym 
sejmie, który [w] zimie złożony, starać się będzie.

Pozwolił na to Lubomirski i we wszystkim na dys- 
krecyją i wolę królewską [z]dał się. A gdy kasztelan 
krakowski Warszycki i Grzymułtowski, kasztelan po
znański z wielą inszych do króla przyjeżdżają, znać nie 
dufając kilku tylko król dał audiencyją, Lubomirskiemu 
po staremu onej nie pozwalając, ale deklarował, aby 
króla za Warszawą aż, z wojskiem związkowym, pod 
Puławami, przeprosił i zaraz one pod regiment hetma
nom oddał. Samym zaś kasztelanom, aby slachtę exnunc 
do domów rozpuścili przykazał.

Co gdy się stało, król na umorzenie pretensyi sejm 
po Nowym Lecie w Warszawie naznaczył471. A sam na

470 Paweł Tetera uciekł do Polski, Tatarzy wywieźli pretendującego 
do następstwa po nim płk. Stefana Oparę.
471 W rzeczywistości sejm złozony został nie po Nowym Roku, ale 
na dzień 9 XI 1 6 6 6  r.
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tymże miejscu pod Mątwami kilka dni zabawiwszy, 
żołdaków pobitych trupy w mogiłę jedną znosić i eg
zekwie za nich po kościołach odprawować kazał. O roz
maitych potem na tym miejscu powiadano strachach, 
o czym obywatele tameczni lepiej wiedzieć muszą.

Król się potym, wojsko swe po konsystencyjach 
rozłożywszy, do Warszawy wrócił, a Lubomirski z mar
szałkiem związkowym Ustrzyckim i Borkiem substytu
tem pod Puławy nad Wisłą udał się i tam dopiero króla 
pod Gołębiem, w namiocie witał oraz i [z] starszyzną 
wojska związkowego, od którego przez kanclerza O l
szewskiego, biskupa chełm [iń] skiego472 473, o łasce swojej 
utwierdzony i siebie i wojsko nawet swoje zaciągowe za 
pozwoleniem wszystkich, na ‘Wolę'1 i dyskrecyją kró
lewską oddał. A sam za rozkazaniem królewskim do 
Wrocławia na Śląsko, czekając sejmu znowu udać się 
musiał47’ . Wojsku zaś rozwiązanemu i nieco ze skarbu 
posilonemu, wytchnienie po ruskich krajach naznaczo
no 1 aby ordynansu hetmańskiego czekać 1 akceptować, 
rozkazano.

Tak skończona ledwie nie trzecioletnia wojna do
mowa, którą wnet postronna poprawiła niesczęśliwość, 
bo wojsko mało co wytchnąwszy, za ordynansem het
mańskim pod komendą Machowskiego pułkownika, 
[w] jesieni zaraz, pirwej pod Gliniany, a potem powo
li idąc aż pod Brahiłowem stanęło. Tam z instynktu

472 Biskup chełmiński Andrzej Olszowski, nie był jeszcze wówczas 
kanclerzem, ani nawet podkanclerzym, pieczęć mniejszą otrzymał 
dopiero na sejmie, który rozpoczął się 9 XI 1 6 6 6  r.
473 Porozumienie zawarte zostało w Łęgonicach 3 I VII.
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Doroszowego474, który się już był z wszystką Ukrai
ną poddał Turczynowi i w zakładzie Teterę hetma
na z Jurasiem Chmielnickim do Porty Ottomańskiej 
odesłał, za rozkazaniem tureckiego cara, 30000  Tata
rów niespodzianie na wojska po kwaterach rozłożone 
napada475.

O czym gdy języcy Machowskiemu regimentarzo- 
wi w Brahiłowie będącemu i z pieskiem swym Kucyną 
igrającemu znać dają, on temu wierzyć nie chce i prawie 
żartami to zbywając, na ostatek bez żartu ordy wielkie 
następujące widzi. Przeciwko której, gdy się stawić 
w polu nie chce, czy nie może, wszystko wojsko jak na 
rzeź i siebie samego wydaje. Rozgromiła wojsko niego- 
towe sprośnie orda w pierwszym zaraz impecie, tak że 
rzadko komu z tego pogromu umknąć przyszło. Same
go Machowskiego wzięto. Batohowskiej niemal klęsce 
ta podobna była, w tym tylko nierówna, że tam mało 
nie wszystkich wycięto, tu więcej w niewolą brano476. 
Liczono przecię w tym rozgromieniu 3000 i lepiej, 
a w niewolą wziętych tyle troje. Tatara snadź i jednego 
nie ubito, którzy nie kontentując się zniesionym woj
skiem na Wołyń i Podole wypadli i wielkie mnóstwo 
ludzi ubezpieczonych różnego stanu nabrano, i bez 
wszelkiej szkody nazad do domu wrócili się.

Sejm się już natenczas wyprawował, na który gdy tę 
wieść przyniesiono477, nie tylko o to nie dbano, ale że

474 Piotra Doroszenki.
475 Informacje o Teterze i Chmielnickim błędne, podobnie jak 
i o inspirującej roli Doroszenki, inspiratorami byli Turcy.
476 Klęska pod Braiłowem nastąpiła 19  XII 1666 r.
477 W rzeczywistości wieści do Warszawy dotarły już po zerwaniu
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buntownicy przeciwko królowi tego godni byli, naśmie
wają, nawet i tym chorągwiom co z królem pod Mątwa
mi byli i tu jakoby w sukursie wojsku wyprawionemu 
w Ukrainę być zdały się, ruszyć się żadnej nie kazano 
przeciwko grasującej po Wołyniu i Podolu ordzie. Sami 
się tylko rozmaitymi na sejmie bawiąc dyskursami, a po 
staremu dekretu na Lubomirskim relaksować nie chcąc, 
na ostatek tenże sejm, już to czwarty jeden po drugim, 
rozerwali. Taka ślepota i zawziętość fakcyi niesczęś- 
nych, niektórych opanowała była, że zginąć jawnie 
niżeli co z uporu ustąpić chcieli. O co gdy na króla 
niemało było akklamacyi, niemniej i na konsyliarzów 
jego oprócz publicznych głosów, siła się było prywat
nych namnożyło paskwilów, który [mi] ledwie nie bar
dziej niż szablami certowali ludzie rozmaici.

Umarła tego roku Anna Mohilanka, Wołoszka, trzech 
mężów czy żona478, czy mistrzyni, ale osobliwie Potoc
kiego, hetmana w [ielkiego] к [oronnego], którego jako 
człowieka dobrego do zawziętości przeciwko Lubomir
skiemu jątrzyła, a snadź nadęta od Ludowiki królowej 
czyniła, po której śmierci trochę się już był 1 hetman 
ku Lubomirskiemu nakłonił.

A kiedy ludzie tak się między sobą mieszają, P[an] 
Bóg też nieurodzajem i inszymi plagami Polskę karał, 
czego było prognostykiem zaćmienie słoneczne w dzień 
Narodzenia N  [ajświętszej] Panny przed południem479, 
wielce straszne, które wyżej mianowane na począt
ku problema, wertyfikowało, boć siła ludzi w Polscze,

sejmu, do którego doszło 23 XII.
478 Anna Mohylanka miała czterech mężów, zob. indeks osobowy.
479 Zaćmienie słońca było 2 VII, a święto Narodzenia N M P 8 IX.
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w Rusi i w Podolu, jedni z nędzy, z głodu drudzy po
marli, trzeciech orda niemiłosiernie zabrała i tym ter
minem ten się rok niesczęśliwy ojczyźnie skończył. Daj 
Boże sczęśliwszy

aa W rkps. „mundus”.
Dalej powtórzono raz jeszcze „syn hetmana w. koron.” 

cc W rkps. „swego” .
^  W rkps. „wojsko”.

Rok I667
Smutne bardzo tego roku początki za najazdem tatar
skim, troszkę lepsze za ustąpieniem ich Polskę ucieszy
ły i znowu o zawziętości mianowanych uskromieniu 
czasu do rady pozwolili. Znowu tedyjuż piąty raz sejm 
[w] Warszawie w maju naznaczono480, na którym naj- 
pierwej zapłatę wojska sobie życzliwego obmyśleć chcia
no. Lubomirski zaś, dowiedziawszy się o klęsce pod 
Brahiłowem 1 nieco swojej u króla duiając łasce, czy 
z melankolyi czy z paraliżu, na samym roku tego po
czątku, dnia 3 I stycznia, prawie siedząc obumarł, prze- 
zacnych i dotąd ojczyźnie życzliwych i odważnych, zo
stawiwszy potomków. Z  którego śmierci byli tacy, któ
rzy się cieszyli, zwłascza królowa Ludowika, aleć i ta 
niedługo po pogrzebionym na Wiśniczu, w ojczystym 
grobie Lubomirskim, gdy na przyszłym sejmie znowu 
elekcyją Kondeuszowską wskrzesić wszystkimi siłami 
pragnie, zakrytym sądem Bożym, sama tylko kilka dni

Sejm złożony został na 6 III, trwał do 1 9 V
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chorująca, grzecznie jednak i pobożnie umiera 16 dnia 
maja w Warszawie, w klasztorze panien zakonnych fran
cuskich od siebie fundowanym481. Śmiercią swoją wiel
kim żalem i bojaźnią Francuzów, przy boku swoim 
będących bardzo wielu, nabawiła, niektórym zaś życz
liwym ojczyźnie synom, placu do zdrowej rady, w której 
ona zgoła była przeszkodą, zostawiwszy.

Skoro albowiem ona umarła sejm sporzej i poży
tecznie Rzeczypospolitej toczyć się począł, lubo król 
śmierci jej wielce żałował. Pani to była nader mądra, 
odważna, sczodra i pobożna, atoli we wszystkim życiu 
swym przyodmienna. Ta uspokoiwszy swoją prawie 
pracą wojnę szwedzką, a zostając bezpotomna, na to się 
wszystkimi silami usadziła była, aby za żywota męża 
swego, Francuza, książęcia de Conde482 królem polskim 
uczyniła, do czego jej i senatorowie polscy i sam król 
pomagali. Francuzów, także sama Francuzką będąc, nie
zmiernie kochała i ze piniądze wszystkie z Polski do 
Francyi przesyłała przez tychże Francuzów tę zakałę 
i po śmierci miała. Pogrzebiona w Krakowie kosztem 
wielkim w grobie męża swego, dla którego tenże grób 
wystawiła.

Po jej śmierci, jako się rzekło, sporzej rzeczy poszły, 
bo zaraz amnistia albo zapomnienie wszystkich bun
tów, tak żołnierskich jako i Lubomirskiego, jeśli jakie 
były, nastąpiła. Dekret na nim skasowano i tak synom 
jego, jako i wszystkim co przy nim zostawali, wszelkie 
bezpieczeństwo dóbr i osób decydowano i tę konstytu-

481 Ludwika Maria zmarła 10  \  w klasztorze sióstr Wizytek.
482 Początkowo kandydatem był syn Kondeusza, ks. Henri Jules 
d’Enghien.
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cyją do Metryki generalnej koronnej ingrosowano. Ko- 
misyjąwe Lwowie zapłaty wojsku naznaczono. Kondeu- 
szowską elekcyją umorzono. 15  poborów i 15  podym- 
nych na zapłatę wojsku uchwalono i do Lwowa zawieść 
naznaczono. N a ostatek dyspozycyją tych piniędzy 
podskarbiemu koron [nemu], natenczas po Krasińskim 
Morsztynowi483, odjęto, a przy każdym województ
wie zostawiono, aby województwo przez komisarzów 
swych każdym chorągwiom do siebie według proporcyi 
ordynowanym wypłacało same, określono. Podskarbie
mu, tylko samej kwarty z dóbr królewskich i prowen- 
tów inszych Rzeczypospolitej, cłów, etc. staranie zle
cono. Hetmanom, aby z tymiż komisarzami od woje
wództw naznaczonymi, hiberną po królewskich i du
chownych dobrach wojsko, nikogo nie ochraniając, dzieli
li. I wiele inszych konstytucyi Rzeczypospolitej po
trzebnych na tym sejmie uchwalono.

Atoli gdy się sejm jakokolwiek sczęśliwie skojarzył, 
nowa na Wołyniu i Podolu mesczęśliwość nastąpiła, bo 
Tatarowie z Doroszem484 i z Kozakami wpadszy nagle, 
naprzód wiele ludzi i w Podolu i na Wołyniu zabrali, 
a potym z samym chanem tatarskim nowotnym Krym 
Gierej nazwanym485, mieczem i ogniem Podole i Wołyń 
letniego czasu pustoszyli. Przeciwko tym hetman wielki 
Jan Sobieski, po zmarłym Potockim kreowany486, zaraz

483 Krasiński zrezygnował z tego urzędu na rzecz Morsztyna 
w 1 6 6 8  r.
484 Piotrem Doroszenko.
485 Dowodzący wyprawą na Rzeczypospolitą Krym Gierej (Gerej) 
był kałgą, natomiast nowym chanem, panującym w latach 16 6 6 — 
—I 6 7 I był Aadil (Adil) Gierej (Gerej).
486 Sobieski hetmanem wielkim został 5 II 1 6 6 8  r.
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po sejmie z wojskiem tak nowozaciężnym jako i owym 
co pod Brahiłowem nie było, poszedł, a nie będąc równy 
siłami nieprzyjacielowi, pola wprawdzie im me dał, ale 
po fortecach wojsko rozłożywszy konne, sam w Podhaj- 
cach, dobrach zmarłego hetmana, z piechotami i czę
ścią komunika oparł się i tylko okazyi wybicia Tatarów 
grasujących oczekiwał.

W czym gdy rozłożone po fortecach wojsko nie 
próżnuje i on sam co może dokazuje, sułtan gałga487 
z Tatarami i Kozakami na niego w Podhajcach wszyst
kimi napadają siłami, którym on z łaski Bożej z przod
ku dobrze stawiwszy się z wojskiem i impet mocny 
wytrzymawszy, potym do traktatów z nimi przycho
dził, które pomienić me od rzeczy Naprzód pakta 
dawne z In chan Gierejem, ojcem chańskim umówione, 
a względem nieoddania annuaty na kożuchy Tatarom 
pozwolonej, przez dwie lecie nie oddane, rozerwane, 
teraz są approbowane488. Druga szkód wszystkich co
kolwiek Tatarowie teraz uczynili, wieczne zapomnie
nie. Trzecia zobopólny traktament wojny obojej strony 
przeciwko któremużkolwiek nieprzyjacielowi (co rozu
mieć trzebaMoskwę) opisany. Szkody, które by kolwiek 
na potym przez swywolnych dziać się miały zobopólnie 
przez posłów i komisarzów uspokoić się miały. A na 
ostatek (co największa była), aby względem zatrzy
manych kożuchów cx nunc 120 0 0 0  talerów twardych 
chanowi wyliczone były, pozwolono. To się wszystko 
stało ledwie nie z musu, bo nieprzyjaciela było ze

487 Krym Gierej (Gerej).
488 Ojciec Aadil Giereja nigdy cbanem nie był, Jemiołowski miał 
na myśli układ ze stryjem nowego chana, Mehmed Gierejem.
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120 0 0  pustoszącego, a naszych leciwie 6000 bronią
cy [ch] się.

Przyznać cnota i pieczołowanie w uspokojeniu tej 
niebezpiecznej [dla] całej Rzeczypospolitej wojny So
bieskiego Jana, hetmana wielkiego (bo polnym już był 
został książę Dymitr Wiśniowiecki489) to sprawiła, na 
czym rzecz sama zawisła. Z  skarbu swego wyżej mia
nowane 120 0 0 0  talerów Tatarom wyliczył i rotmis
trzów w zakładzie danych odzyskał i nieprzyjaciela ni
czym więcej Podola i Wołynia niepustoszącego do do
mu ich w Nohaj, w Budziaki i Krym, a Kozaków w Ukrainę, 
swoją przezornością, a bardziej datkiem wyprawił, bra
terstwo między sobą, jako udawano wieczne poprzy- 
siągłszy.

Powróciwszy z wojny przy lasce marszałkowskiej 
wielkiej (bo Branicki marszałkiem nadwornym był), 
także i buławie wielkiej, żonę zmarłego Jana Zamoy
skiego wojewody sendomirskiego pojął, ale to za żywo
ta królowej Ludowiki było, imieniem Marianny de Der- 
kiem, teraźniejszej czasu niniejszego królowej Polski490.

I to przyznać, że po uspokojeniu tejże tranzakcyi 
podhajeckiej przez Sobieskiego, hetmana i marszałka, 
trochę Rzeczypospolita do siebie przychodzić poczę
ła, bo i komisyja lwowska zapłatę wojsku według moż
ności obmyśliła491 i wydzierstwa żołnierskie za regi
mentem Sobieskiego, trochę się uskromiły. Ba i z M o

489 Nominację uzyskał w lutym 1 6 6 8  r.
490 Sobieski buławę wielką uzyskał 5 II 1668 r., Marię Kazimierę 
d’Arquien poślubił 5 VII 1665 r.
491 Było to w sierpniu 16 6 7  r., czyli jeszcze przed kampanią pod- 
hajecką.
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skwą, przez komisarzów od Rzeczypospolitej z sejmu 
przeszłego posłanych pod Andruszowem umówione 
pakta, aby się om Zadnieprzem wszystkim i Smoleń
skiem kontentowali, a więcej sobie w Litwie i na Bia
łej Rusi nie uzurpowali. Kijów zaś aby w trzech le- 
ciech wrócili z tym dokładem, żeby go Polacy dobrze 
osadzili, by zaś komu inszemu za niedbalstwem pol
skim nie poszedł w korzyść4’"'’2. Owo zgoła co chcie
li, wytargowali. aPsków492 493 w korzyść, jednak Mścisław, 
Orsza i insze miasta około Berezyi do Litwy powrócili3. 
Jakoż wszystko się to stało i piniądze ten milion owi co 
trzy lata jakby przez arendę Zadnieprza oddawali aż do 
roku 1686 , które jedne obywatelom tamecznym szły, 
drugie też w rozrywkę obracały się. Tak za łaską Bożą 
troszeczkę pokój ze wszystkich stron w Polscze roz- 
świecił się.

Atoli król Kazimierz serdecznie po śmierci żony 
swojej Maryi Ludowiki był smutny, a różnymi perswa- 
zyjami czy chętnych, czy niechętnych sobie senatorów, 
osobliwie z owej wojny domowej z Lubomirskim nieco 
wszystkim przyjemny, a najbardziej od Prażmowskiego 
arcybiskupa namówiony wziął imprezę, aby sposobem 
dotąd w Polscze nigdy niesłychanym koronę z głowy 
porzucił i za żywota swojego sam do Paryża pojachaw- 
szy, nowego króla sobie obrać Polakom dobrowolnie 
pozwolił.

492 Rozmowy trwały od dawna, natomiast na radzie senatu po 
rozerwanym sejmie jesiennym 1 6 6 6  r. zapadła decyzja o przyjęciu 
rosyjskich warunków, co pozwoliło na podpisanie 30  I 16 67  
rozejmu.
493 Powinno być Połock.
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Co się aż w przyszłym roku spełniło. O czym nim 
pisać będziem, tego roku bieg skończywszy, o tym tylko 
namienić niech się godzi, że ten rok uspokojeniem 
nieprzyjaciół przez hetmana Sobieskiego jakokolwiek 
zalecony i żyznością zbóż nieco upośledzony. Śmier
telność jednak nie jednemu dokuczyła, a nawet i naj
wyższej głowie Ojca świętego Klemensa IX nie folgo
wała, po którym obrany przez kardynałów w Rzymie 
znowu w przyszłym roku Klemens X w lat 8 0494. Ale 
to we Włoszech, ja się do polskich powracam tranzakcyi 
1 przyszły przy łasce Bożej zaczynam rok:

aa Zdanie niejasne, może: „Psków (właściwie Połock), Mścisław, 
Orsza i insze maista około Berezyny w korzyść jednak do Litwy 
powrócili”.

Rok I668
Niczym zaprawdę ten rok nie stał się dziwniejszy, tylko 
jednym a nigdy w Polscze niesłychanym, Jana Kazimie
rza króla polskiego, korony polskiej abdykowamem, dla 
czego też go i ludzie pospolici „Abdykaczem" zwali. 
Stało się to właśnie z rady Prażmowskiego, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, który mu intymował, że ponieważ 
swego dokazać nie możesz, żebyś książęcia de Conde 
za żywota swego królem widział, żeś też po części 
Rzeczypospolitej uspokoił, zaczym ustąp z królestwa, 
a ja dokażę, po staremu książę de Conde będzie królem.

494 Klemens IX zmarł 9 XII 1669 r„ a Klemens X  został papieżem 
W  1 6 7 0  r.
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Zaczym przyjął radę jego i zaraz na początku roku 
uniwersały do województw wszystkich rozsyła, opowia
dając że dobrowolnie królestwo opuscza i wolnej elek- 
cyi Polakom chcąc, nie przy sobie pozwala. Niezwykła 
i nowa nowina wszystkich prawie przeraziła. Zaczym 
posyłają wszystkie sejmiki posłów, aby tego nie czy
nił i Polaków nie opusczał. Nic nie sprawili i owszem 
z dyzgustem niektórzy odjachali.

Więc gdy inaczej być nie mogło i żadnymi nie dał się 
nakłonić perswazyjami, za pozwoleniem posłów jawną 
uczynił od Królestwa Polskiego i posłuszeństwa jego 
sobie, rezygnacyją i ręką swą spisawszy do Metryki 
Koronnej oddał, to tylko dołożywszy, aby mu 1 00000 
co rok na wiwendę gdzie by kolwiek mieszkał dawano 
i królem zwać się do śmierci pozwolono. Żywca tak
że, że włością jest dóbr jego własnych macierzystych, 
aby wolną dyspozycyją jako też i Nieporęta i pałaców 
przez ojca jego pobudowanych, dopusczono. Na upór 
i prośbę niemal królewską wszystek mu senat i posło
wie tego wszystkiego pozwoliwszy.

Zaraz się Prażmowski jako prymas do rządu Rze
czypospolitej interesować począł i uniwersały na kon- 
wokacyją około obrania inszego króla wydawać do wo
jewództw rozkazał, na dzień pierwszy września495. Na 
tej konwokacyi Prażmowski arcybiskup rej awodziła. 
Król się już w żadne nie interesował rzeczy i tak cały 
niemal rok interregnum trwało. Trybunał ustał. Sądy 
kapturowe uchwalone, bezpieczeństwo tak swoim jako

495 Konwokacja złożona została na 5 XI, we wrześniu (do 1 6) 
trwał jeszcze sejm abdykacyjny, który rozpoczął się 27  VII.
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i postronnym obwarowane, a elekcyja na dzień pierwszy 
czerwca w roku przyszłym naznaczona496. Pakt and- 
ruszowskich z Moskwą tenor approbowany i komisa
rze do odebrania Kijowa naznaczeni, nawet i pobo
rów 4 , żeby Kijowa bronili (odebrawszy go od M o
skwy)497 uchwalone.

Aleć i te pobory nie wydane i owi komisarze ledwie, 
że nie ze wstydem z Kijowa wyjechać musieli, kiedy ich 
Moskwa z tym zagadła, że Kijowa odbierać chcecie, 
a ludzi, żeby go bronili nie macie, daremnie się go u nas

a wy
go ani sami dotrzymacie i nas zbawicie. Zgoła sejmu 
godna była komisarzom deklaracyja, o który [Kijów] 
mniej w Polscze dbano, hardzi [ej] o przyszłej elekcyi 
króla każdemu według swojej intenyci myślano, które
go myśli tym się bardzi [ej] w sercach ludzkich wszyły, 
im się dalszy czas tejże elekcyi przeciągnął, który na 
samych dyskursach, paskwilach, wynahzkach o prze
szłym królu toczył się.

Porzucił Jan Kazimierz Królestwo Polskie, porzucił 
i podskarbi koronny Krasiński podskarbstwo, dlatego, 
że mu dyspozycyją płace wojskowej przeszły sejm ode
brał498. Został tedy wojewodą płockim, a Morsztyn, 
referendarz koronny, jescze od Kazimierza podskarb
stwo otrzymał. Zebrzydowski także, miecznik koron
ny, po zmarłym Potockim hetmanie, wojewodzie kra
kowskim, ten stolec otrzymał, ale i ten wojewodą me-

upominacie, bo my go wam dotrzymać możemy,

496 W rzeczywistości na 2 V  1 669 r.
497 Czyli, aby stanowiły zapłatę dla zaciągniętej załogi Kijowa, gdy 
powróci on we władanie Rzeczypospolitej.
98 Decyzję taką podjął sejm obradujący 7 III—1 8 IV  16 6 7  r.
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długo bywszy, koniuszego koronnego Lubomirskiego 
sukcesora miał. Między biskupami, po Różyckim, bi
skupie chełmskim, został Zegocki, wojewoda bchełm [iń] - 
skib, mąż ćwiczenia obudwu cwdówc [?], o co siła kosztu 
w Rzymie około inwestytury spendował, niźli tego bi
skupstwa dostąpił499.

W ostatku wojsko tego roku od hetmana Sobieskie
go rozłożone po wszystkiej Polscze wprawdzie w skrom
ności i porządku, nieco obywatelom dokuczyło, atoli co 
ustawa kazała nic nikomu nie darowało. To cieszyło, że 
podatków żadnych przędę tego roku publicznych na 
ubogich nie było, oprócz owych czterech poborów na 
oswobodzenie Kijowa, które jako Kijów nieoddany od 
Moskwy, tak i podatki (którychem ja był w wojewódz
twie bełskim poborcą) bardzo nierychło oddawały się. 
Teraz przy łasce Bożej zaczniemy:

aa W rkps. „dowodził”. 
bb W rkps. „chełmski”.
cc Lekcja niepewna, Bielowski odczytał jako „zawodów”.

Rok I 669

Dziwny zdał się był rok przeszły dla abdykacyi króle
stwa króla Kazimierza, ledwie nie dziwniejszy ten rok 
dla niezwyczajnego 1 od kilkuset lat w Polscze nieprak- 
tykowanego, obrania3 króla sposobu, które 1 przez kon-

499 Wojewoda inowrocławski Krzysztof Zegocki nominację na bi
skupstwo chełmskie uzyskał od Michała Korybutaw październiku
I 6 6 9  r.
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wokacyją od arcybiskupa i przez sejmiki od województw 
na dzień 10  czerwca w roku tym naznaczono500. Aleć 
przedtym obraniem króla, albo raczej elekcyją siła bar
dzo było, osobliwie między senatorami, dyfidencyi, 
kłótni i prewarykacyi, korrupcyi, korespondencyi i in
szych sposobów którymi każdy na swoje koło, jako więc 
mówią, ciągnął wodę. Co postrzegłszy sejmiki powia
towe, naprzód wszyscy a wszyscy sprzysięgli się, aby się 
żadnymi [nie] uwodzić upominkami, ale zbrojnie po
spolitym ruszeniem iść pod Warszawę i tam jakiego 
P[an] Bóg do serca komu poda, mianować.

Wojska koronne natenczas stały pod Trembowlą, 
z którego hetmani obaj, pułkownicy, rotmistrze, po
rucznicy, samo tylko w obozie towarzystwo i to nie 
wszystko, zostawiwszy (bo zdał się był zewsząd w gra
nicach polskich pokój), na tęż elekcyją do Warszawy 
przyjechali z Sobieskim i z Wiśniowieckim hetmana
mi, komendę przy Bidzińskim wojska zostawiwszy. Zja- 
chała się tedy i slachta pod Warszawę zbrojno na dzień 
elekcyi naznaczony, wielce gromadno ze wszystkich 
województw, ale niemniej i panowie polscy własnym 
kosztem wielkie bardzo mieli ludzi gromady, ledwie nie 
przeciwko slachcie, chcąc swoich dokazywać zamysłów 
względem Kondeusza Francuza. Więc i Litwa wszystka 
była z różnymi fakcyjami tamże z chorągwiami zbroj
nie stanęła.

bByła albowiem czworaka, pierwsza albowiem była 
i najpotężniejsza wszystkich panów Kondeusza Fran

500 Sejm elekcyjny rozpoczął obrady 2 У  natomiast sam akt wyboru 
króla nastąpił 19  VI 1669 t.
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cuza501 na Królestwo Polskie promocyjab, którą najbar
dziej Prażmowski, arcybiskup gnieźnieński, z inszymi 
swymi asseklami trzymał. Ale slachta polska i litewska 
niektóra, tej promocyjej jako trucizny jakiej, nienawi
dziła. Druga była lakcyja [Filipa] Wilhelma, książę- 
cia nejburskiego, króla Kazimierza rodzonego szwagra, 
którą Wielgopolacy, Prusacy 1 Litwa niektórzy, wielce 
promowali, tylko ze ten książę miał siła potomstwa 
z królewną polską502, to niektórych ustraszało. Trzecia, 
była Henryka książęcia lotaryńskiego50’ , wojsk cesar
skich generała, człowieka młodego 1 wojennego, na me
go się Małopolanie zapatrzyli byli za mstyncyją cesa
rza chrześcijańskiego Leopolda, ale 1 tego zawiedzione 
państwo 1 usługa cesarzowi obowiązana, od tronu pol
skiego odradzała. Czwartego, syna cara moskiewskiego, 
wszystkich ruskich państw i niektórych Litwy dźwigała 
promocyja504. Ale że ten ani posłów swoich o to pro
sząc nie przysłał i zdał się jakby o to nie dbał i nikomu 
korumpcyjej nie dał i owszem jak z powinności, że go 
na królestwo prosić będą, sobie prezumował. Dlatego 
1 ta promocyja, lubo on bez swoich, Rzeczypospolitej 
siła obiecował wyświadczyć, daremno poszła.

501 Kandydatem był także i syn Kondeusza, ks. d’Enghien.
502 Filip Wilhelm z Anną Katarzyną Konstancją z Wazów nie miał 
potomstwa, kilkanaścioro dzieci urodziła mu natomiast jego druga 
zona Elżbieta Amalia landgrafówna heska.
503 W rzeczywistości Karol У  natomiast Elenryk, jego stryj, był 
wówczas głową rodu lotaryńskiego.
504 Rozważana była kandydatura samego cara, carewicz Fiodor miał 
wówczas dopiero kilka lat.
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Strawiły tych czterech fakcyi komplementa i dys
kursy ledwie nie 3 niedziele cale. Między senatorami 
i slachtą już ledwie nie do zamieszania przychodziło.

Przyjechał też tam na tęż elekcyją książę Wiśmo- 
wiecki, syn sławnego niegdy Jeremiego, książęcia Wiś- 
niowieckiego, wojewody ruskiego, pana i człowieka, 
jako się wyżej pisało, wielce Rzeczypospolitej zasłużo
nego, z Gryzeldy Zamoyski [ej] urodzony i dla odjęcia 
sobie przez Moskwę dóbr dziedzicznych za Dnieprem, 
ledwie nie na jej samej matki dyskrecyi, dotąd na 
dobrach zamojskich kłótnie względem ordynacyi będą
cych, żyjący. Sam młodzieniec we 26 leciach będący505, 
człek niezmiernie pobożny, a podobno i nader dobry, 
łata swoje w cudzych krajach i na dworze cesarskim, 
który go wielce kochał, trawiący. Ten tedy, nigdy nie 
myśląc ni o czym, do Warszawy na tęż elekcyją przyje
chał. Chcąc się nowemu akomodować elektowi i jego 
sobie na dalszy czas, jako wygnaniec z dóbr zadniepr- 
skich i ukraińskich, które wielce przestronne były, łas
kę sposobić i regiment jaki wojskowy sobie należyty 
otrzymać. O co, przyjechawszy zaraz do Warszawy 
przez przeszłą wujenkę swoję, a teraz żonę hetmana 
i marszałka wielkiego506, upraszał, ale nie tylko nic nie 
otrzymał i owszem audiencyi słusznej u niego [Sobie
skiego] mieć nie mógł i tak skonfundowany, Panu Bogu 
jednak dufając, w pole do namiotów z inszymi na tęż 
elekcyją króla wyjechał. Gdzie, kiedy obieranie króla 
owe cztere fakcyje wielce z sobą certują i już ledwie nie

505 Michał Korybut Wiśniowiecki miał wtedy 29 lat.
506 Marię Kazimierę Sobieską I°v. żonę Jana Zamoyskiego, wuja 
Michała.
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Michał Korybut Wisniowiecki 
(A. Sokołowski, op. cit., s. 134 )
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384 Rok 1669

do oręża z panami swoje fakcyje promowującymi przy
chodzi, krzyknie slachta jednostajnie, że żadnego z tych 
czterech kandydatów mieć [za] króla me chcemy, ale 
Piasta, to jest z między siebie kogo królem obierzemy.

Były glosy na Polanowskiego, żołnierza i pułkownika 
dawnego, ale zaniechawszy tego, wszyscy jednostajnym 
głosem obaczywszy Michała książęcia Wiśniowieckie- 
go, pamiętając na zasługi w ojczyźnie ojca jego i na 
rodzaj z pokolenia jagiellońskiego korybutowski, one- 
go królem mianowali, nie odstąpić od namiotu senato
rów tam zebranych deklarowali, póki przez arcybiskupa 
Prażmowskiego Michał Wiśniowiecki królem miano
wany nie będzie. Nie było natenczas arcybiskupa w na
miocie, prętko tedy do niego posłano prosząc aby 
zjeżdżał, który przyjechawszy, a slachtę wszystkę pol
ską i litewską zbrojnie Michała Wiśniowieckiego za 
króla obierających i obwołujących usłyszawszy, rad nie- 
rad z inszymi senatorami na to zezwolił i Michała 
Wiśniowieckiego za króla polskiego wszystkim nomi
nował, luboć jescze w niebytności jego, książę Czarto
ryski, biskup kujawski, toż za nastąpieniem slachty już 
byl uczynił.

Mianował tedy powtórnie Prażmowski arcybiskup 
Michała książęcia na króla polskiego, zaraz do niego 
(bo byl w województwie ruskim) idzie i onemu się 
pokłoniwszy do karocy swojej prosi i na wyższym miej
scu posadziwszy na Zamek warszawski do pokojów 
królewskich wprowadza z wielkim tryumfem slachty, 
strzylaniem i inszymi od miesczan warszawskich aplau
zami. Tam go dopiero z senatorami na Zamek wprowa
dziwszy adoruje, tej niespodziewanej godności winszu-
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je, a co większa, w ielkim i dostatkam i królew skim i, sreb
rem, zlotem , obiciem  etc., bo M ichał książę nieco był 
zam ożny w to, supplem entuje. Luboć na to n iektórzy 
senatorowie ju ż  po części sarkać byli poczęli i tak nagłej 
fortun ie M ichała króla zazdrościli.

S tało  się to w świętego A ntoniego z Padwie, do 
którego ten swoje osobliw ie m iał nabożeństwo, dwoma 
dni przed świętem  Bożego C iała, na k tóry  dzień do 
kościoła Jana świętego w W arszawie zaprow adzony od 
senatorów, pacta conventa  i w szystkie w olności slacheckie 
pop rzysiąg ł507, nic z siebie nie obiecawszy, tylko prezy
dium  kam ienieckie, a lwowskie, jako najbardziej fun d o
wać i sum y od M oskw y z dóbr zadnieprskich obiecanej 
nie upom inać się, ale ją  cale na w ojsko R zeczyp o sp o li
tej odebrać pozw olił. Tamże hymn zw yczajny Tc D c u m  

la u d a m u s  zaśpiewawszy, ju ż  po królewsku procesyją B o
żego Ciała odprawował z wielkim wszystkich ludzi aplau
zem. N azaju trz  wojsko polskie, litewskie i pańskie za- 
ciągnione, z senatorami przy boku swoim  będącym i, w i
tał, którego 2 0 0 0 0 0  liczyć się m ogło. C i w szyscy 
chorągwie do nóg królew skich zniżali, a pułkow nicy 
nowego Państwa winszow ali. Potym  za zezwoleniem  
w szystkich  koronacyja na świętego M ich ała508 w tymże 
roku naznaczona w Krakowie.

N a  co gdy posłow ie owych pierwszych kandydatów 
patrzą, z żalu ledwie nie um ierają. A toli jednak widząc 
co się dzieje, kolejno w szyscy nowem u królow i wenera-

507 Sw. Antoniego było 1 3 VI, wybór króla Michała nastąpił 
19  t.m., w przeddzień Bożego Ciała, natomiast pacta conventa elekt 
zaprzysiągł 7 VII t.r.
508 29 IX.
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cyją należytą oddają 1 upom inkam i jakim i kto m ógł 
bogato darują. Tak się dopiero rozjechali zbrojne dotąd 
w ojew ództw a. W ięcej z tej elekcyi m alekontentów (tak 
ich zwano) siła było, przy publicznym  aplauzie, p ry
watna przecię wielka brała górę inw idyja. Aleć p osp ó l
stwo 1 slachta niezm iernie z tej się elekcyi M ich ałow 
skiej cieszyła 1 koniec w szystkich  swych k łótni i nie- 
sczęśliw ości za panowania jego, które za Kazim ierza 
cierpieli, obiecywała. K tórem u [Janowi Kazim ierzow i] 
byli dla owej dom owej w ojny z Lubom irskim  wielce 
niechętni, ale 1 on nie czekając elekcyi nowego króla, 
kilka dni przedtym  z W arszawy, tylko pięciu  slachty 
polskiej z sobą wziąwszy, do Francyi odjechał. D obra 
swoje i pałace m iędzy różnych swych konfidentów  ro z
dawszy, ale przecię 1 00. kam edułom  pod W arszawą bę
dącym i inszym  kościołom  dobrze uczyniwszy. I aż do 
Paryża zajechawszy, dopiero o elekcyjej M ichała króla, 
mniej podobno milej (bo był w ola! K ondeusza), miał 
relacyją509.

W różka obrania M ichała króla, w cw ojskuc na elekcyi 
będącem u była: gołąb b iały w szystkie w ojsko kilka razy 
oblatywał i w przód na nam iocie senatorskim , a potem  
na nam iocie książęcia M ichała usiadł, a stam tąd na 
chorągwiej jednej wojew ództw a sendom irskiego prze
niósł się, z którego najpierw głosy  na króla M ichała 
W iśm ow ieckiego wybuchnęly. Także 1 rój psczół me 
wiedzieć skąd się w ziąw szy na chorągwie jednej w oje
w ództw a sieradzkiego siadły, które się też zaraz do

509 Jan Kazimierz w momencie wyboru Michała przebywał w Żyw
cu, w Paryżu znalazł się dopiero 1 7  XI 1669 r.
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wojew ództw a sendom irskiego (po M ichale W iśnio- 
wieckim  g losy  dając) applikowało.

A toli jednak przy dyspozycyi Boskiej 1 ludzka me 
próżnow ała złość, bo trzeciego dnia po elekcyi W arsza
wę zapalono 1 więcej niźli 10 0  kam ienic 1 dom ów zgo
rzało. G as to był od niechętnych na nowego króla 
podobno, aleć go Pan Bóg im dalej tym  m ocniej lu d o 
wa!. To przecię dziw no, że i w Z am ościu , rezydencyi 
jego, pół m iasta niemal z kościołam i kilką w tym że ro 
ku wygorzało. C o się i w inszych miastach, a nawet i w  sa
m ym  klasztorze A ntoniego świętego w H orodecznej 
w dzień sam ego Bożego C iała  podczas procesyi przy
da [rzy] ło.

Po skończonej elekcyi zaraz posłów  do różnych 
panów pogranicznych rozesłano z ofiarow aniem  p rzy
jaźni nowo obranego króla, m iędzy inszym i O lszew 
ski, biskup chełm [iń] ski i p o d k a n c le rz [y j, posłany do 
cesarza chrześcijańskiego Leopolda510, (na które [go] 
dworze przedtym  król M ichał swoję trawił m łodość), 
tak z wyśw iadczeniem  należytej cesarzowi pow olności, 
jako też z prośbą, aby Leonora5 11, siostra cesarska, 
m ogła być m ałżonką M ichała króla polskiego. Ten 
bowiem  najprędszy fundam ent życzliw i królow i M i
chałowi upatrowali, aby go byli z tak zacnym  spow ino
wacili dom em . Ale że się to stało nie z pospolitego 
R zeczypospolite j zezwolenia, tedy też było kam ieniem  
zgorszenia, czem u m alekontenci n iektórzy wielce za
zdrościli 1 żeby to było nic z tego, starali się. Aleć to

510 Biskup A. Olszowski wyjechał z misją do Wiednia już po 
koronacji.
511 Eleonora Maria Józefa.
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p rzęd ę drugiego roku do skutku przyszło , lubo z wielu 
nieukontentowaniem .

M y  ten rok po trosze w szystkim  spokojny skończa- 
jąc i dalsze w tym że roku rzeczy zaczniemy, a to od 
sczęśliwej koronacyi króla M ichała na świętego M ichała 
w Krakowie odpraw ionej. D nia 28  w rześnia512 513, na którą 
gdy M ichał z niektórym i senatoram i zjachał i do K ra
kowa wjachał z wielkim  obyw atelów tam ecznych ap- 
plauzem  i posłów  koronnych i senatorów  pow inszow a
niem. N aza ju trz  zwykłym  sposobem  kró l M ichał p ie
chotą w asystencyi na Skałkę do kościoła Stanisława 
świętego poszedł i tam swoje i K rólestw a całego p o
trzeby patronow i swojem u poleciwszy, do zamku zno
wu pow rócił i w  sam dzień M ich ała świętego, naza
ju trz, od arcybiskupa gnieźnieńskiego, Prażm ow skie- 
go koronowany jest. P rzy  koronacyi podane zwyczajne 
dawnym królom  polskim  pacta co n vcn ła 5 1}  i w olności 
slacheckie poprzysiągł, to tylko przydawszy, aby no
wy król kam ieniecką fortecę fortyfikow ał i onej b ro
nił, także 1 lwowską. D ruga, ażeby krewnym  swoim  
oprócz zasłużonych R zeczypospolite j, żadnych dygni- 
tarstw i starostw  nie rozdawał. Ale o to od niektórych 
krewnych królew skich uczynione protestacyje.

Po skończonej jednak oprócz żadnej dkontrow ersyid, 
króla M ichała koronacyi, sejm  się generalny w Krakowie 
zaczął, na którym  pierwsza trudność, że slachta ukra
ińska i zadnieprska wygnana z dóbr swoich, za konsen- 
sem kom isarzów  od R zeczypospolite j naznaczonych,

512 W rzeczywistości 27  IX.
513 Pacta conventa —  umowa zawierająca osobiste zobowiązania elekta, 
do których od I 63 3 r. dołączone były Artykuły henrykowskie.
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jakikolw iek w Polscze, w dobrach królew skich p rosi
ła reklm atorium . N a  to gdy n iektórzy w senacie i z w o
jew ództw  sarkać poczęli, na ostatek i ten sejm  korona- 
cyi, ni do czego słuszniejszego nie przystępując przez 
ćwierć niemal roku traktując, a mc me czyniąc, rozerw a
li na sam ym zgonie roku tego514. Luboć matka królew 
ska G ryzelda W iśniow iecka, pani wielce m ądra i pow aż
na te rzeczy wielce kliiła, ale dokliić nie m ogła, bo 
malekontenci przeszkadzali i jaki taki nowem u królow i 
córkę, albo powinow atą swoją z dom u senatorskiego 
pojąć życzyli za zonę. C o  gdy się ju z  koronowanem u 
królow i nie zdało, niektórzy z jawną nieżyczliw ością, 
drudzy z pokrytą przyjaźnią, z Krakowa rozjachali się. 
M ało  co senatorów w Krakowie z królem  zostało , k tó 
rzy  naradziw szy się z sobą, znowu im ieniem  senatu 
w szystkiego do cesarza chrześciajańskiego posłów, o so 
bliwie przy drugich  dwóch senatorach tegoż O lszew 
skiego, biskupa chełm [iń ]sk iego  i podkanclerzego ko
ron [n eg o ], w ypraw ują i o Leonorę siostrę cesarską, aby 
była królow ą polską upraszają. D eklarow ano, że to 
w przyszłym  da Bóg roku być m oże, a teraz obietnicą 
tylko nowego króla polskiego upewniano, od którego 
i upom inki królew skie Leonorze oddano.

W ojsko polskie tym czasem  pod Trem bowlą próżnu
jąc prawie zostawało, potem  w cześnie na stanowiskach 
rozłożone i hibernę i zasługi, że tak rzekę, nad m sze 
czasy ob fitsze odbierało. Potem  to wojsko, już pod 
dyrekcyją Sobieskiego, hetm ana i m arszałka koronne
go, nic sobie swywoli więcej jaka była przetym  me

514 Sejm obradował I X—12 XI 1669 r.
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pozw alało i owszem  w wielkiej skrom ności na konsy- 
stencyje swoje szło  i na onych w należytej skrom ności 
zostaw ało, z radością i ukontentowaniem  pospolitego 
ludu. K tórych  jednak dolegała wielka m onety wariacyja, 
bo ju ż  oprócz szelągów lada jakich na 5 000000  nabi
tych, twardą m onetą jako chciano tak brano. C ze r
w ony z ło ty  przedtym  6, a potem  na 1 3 ,  a potem  na 
14  szacowano. Taler b ity  na złotych  6, a potem  i więcej 
w ynoszono. A  zatym  w szystkie handle kupieckie tak 
w suknach, bławatach, korzeniu jako i w  najm niejszej 
rzeczy in  duplo  podniesione. Z y to  jednak, pszenica i in 
sze gospodarskie rzeczy tanie były, bo się też z łaski 
Bożej tego roku niezgorzej porodziły, aleć to drugiego, 
przyszłego  roku niejdnem u w oszukaniu stało. Trzeba 
było Jó z e fa 515, żeby był tegoroczne zatrzym ał zboża na 
przyszłego roku niedostatek. N ie  bardzo z tym ten rok 
odw ażył był się, bo i pokoju  trochę i żyw ności ludziom  
z łaski Bożej dodawał.

Śmierć też nieco kosiła kosą swoią osobliwie z pa
nów, oprócz Franciszka Myszkowskiego, kasztelana beł
skiego, o samej Wielkanocy516. Temu [województwu?] 
król Michał sługę ojca swego przedtem i potem po
rucznika Niezabitowskiego, starostę lubelskiego, czło
wieka przez dzieła rycerskie Rzeczypospolitej zasłużo
nego, kasztelanem bełskim za województwa brata swe
go Dymitra książęcia Wiśniowieckiego, hetmana [pol
nego] koronnego uczynił i insze urzędy według przy
sięgi swej nie krewnym, ale zasłużonym Rzeczypospo

515 Chodzi o biblijnego Józefa, syna patriarchy Jakuba.
516 Wielkanoc t.r. była 2 1  IV
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litej żołn ierzom  rozdawał, jako czyja znieść m ogła 
sposobność.

To opisawszy, m y się też do dalszego roku przy łasce 
Bożej sposabiajm y opisania, k tóry  był:

a Dalej raz jeszcze powtórzono „w Polscze” . 
bb Powinno być raczej: „Były albowiem cztery (takcyje ), pierwsza 
i najpotężniejsza, panów wszystkich, była promująca Kondeusza 
Francuza na Królestwo Polskie”. 
cc Wyraz powtórzony dwa razy.
^  Lekcja niepewna, Bielowski wyraz ten odczytał jako „konwo- 
kacyi” .

Rok I67O
Posłał był król nowokoronowany M ich ał zaraz na p o
czątku roku listy  a lia s  uniwersały do województw , uska
rżając się na rozerwanie sejm u koronacyi, k tóry  się 
przez niektórych obywatelów województw kijowskiego, 
braci [awskiego] i czernih[owskiego] upominających się 
o reklinatorium  względem  zaw ojow ania dóbr swoich, 
rozerwał. Z  tą tedy m am iestacyją król M ichał uni
w ersały rozesłał, naprzód na rozerwanie sejm u koro
nacyi uskarżając się, potym  przyczyny tegoż rozer
wania od m alekontentów w ym yślone oznajm ując, a na 
ostatek o deklaracyją prosząc, jeżeli ma drugi sejm 
dla uspokojenia R zeczypospolite j w m aju złożyć, czy
li też na pospolite ruszenie wici wydać, żeby w szys
cy pospołu o całości Rzeczypospolitej radzili. aN a  osta
tek3 o m ałżeństw ie swoim  z bcesarzównąb Leonorą, al
bo raczej o um ów ieniu m ałżeństwa znać dawał. N a  
te uniwersały od w szystkich  sejm ików respons i uczci
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wą dano, m ateryją ich do rady senatorskiej o d ło ż o 
no, do której i posłów  od slachty z każdego w ojew ódz
twa w ypraw iono i aby to na kształt sejm u było , dekla
row ano517.

Aleć nim się sejm  ten w m aju zaczął, w  m ięsopusty 
Leonora z matką swoją cesarzow ą518 do C zęstochow y 
przyjechała i tam kilka czasów z podróżnych  niewcza- 
sów wytchnąwszy, wszelaką przez kilka czasów  od króla 
M ichała wygodę miawszy. W  m ięsopusty wprawdzie 
ślubowin córce swojej nie dokazała, ale aż w poście ta 
cerem onia z nie bardzo dobrym  przykładem  i skutkiem 
skończyła się. Po której matka cesarzowa na W ielkanoc 
do W iednia pow róciła, a córka Leonora ju ż  żona króla 
M ichała polskiego, z królem  do W arszawy na W ielka
noc pojachała, i tam oboje m ajowego oczekiw ali se j
m u519. N a  które to złączenie m ałżeńskie ju ż  n iektórzy 
wielce narzekali, że się to bez obrady sejm owej stało. 
W ięc przed tym sejm em znow u król M ichał w ysyła 
drugie uniwersały do w szystkich  w ojew ództw  i ziem 
oznajm ując, że ma w iadom ości od Sobieskiego, hetm a
na i m arszałka koronnego, że się znow u U kraina zbun
towała i jedni sobie życzliw i, drudzy Tatarom  i sam e
mu Turczynowi są przychylni, deklaruje, którym  bun
tom aby wojew ództw a w sejm ie zabiegali, upom ina. N a  
ostatek o swoim  m ałżeństw ie z cesarzówną oznajm uje

517 W rzeczywistości król uniwersałem z 23 XII 1669 r. złożył 
sejm nadzwyczajny na dzień 5 III 16 70  r.
518 Eleonora Maria Józefa i jej matka Eleonora Mantuńska.
519 Mięsopusty tego toku kończyły się 1 8  II, Wielkanoc była 6 I\J 
zaś ślub Michała i Eleonory zgodnie z wcześniejszą umową zawar
ty został 2 7  II.
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i o koronacyją jej, żeby w W arszawie na sejm ie była, 
uprasza. Traktowano te m ateryje na sejm ikach po w o
jewództwach i uradzono, ażeby nie posłów  posyłać, ale 
żeby posplitym  ruszeniem  iść pod W arszawę i tam te 
punkta konkludować, za nieprzyjaciela mając sobie, kto 
by ten sejm  m iał rozryw ać520.

Stało się tak. Stanęła wszystka Polska i Litwa z po
spolitym ruszeniem pod Warszawą i tam od maja aż do 
listopada stojąc521, a wniwecz dobra przyległe obraca
jąc, a tylko racyjami i dyfidencyjami jeden przeciw
ko drugiemu czas trawiąc, ten sejm ledwie skończyli. 
Koronacyją królowej pozwolili, żołnierza tyle drugie 
ile było przedtym liczbę uchwalili i podatek na niego 
obmyślili. Królowej na pewnych starostwach wiano 
500000  [złp] naznaczyli i żeby sam król na przy
szły rok z pospolitym ruszeniem i kwarcianym woj
skiem szedł na wojnę, sejm ten konkludowali, lubo 
nierychło522.

N ie  był na tym sejm ie i z inszym i w ysokim i senato
rami, hetman i m arszałek koronny523, ale pod Trem 
bowlą skupiwszy wojsko, skutku tego sejm u w dom u 
wyglądał, o którym  dow iedziaw szy się, troszkę temu 
w szystkiem u (oprócz w ojska aukcyi) przeczył. Ju ż  się 
były wtenczas wielkie m iędzy stanami koronnym i za

520 Sprawy te poruszono w uniwersale z 25 IV  zwołującym sejmiki 
po zerwanym 1 9  IV  sejmie wiosennym i w legacji na sejmiki 
przedsejmowe obradujące w końcu lipca 1 6 7 0  r.
521 Pospolite ruszenie zwołane zostało na 3 X, gromadziło się 
powoli, a w początkach listopada rozeszło się.
22 Obradował on od 9 IX do 3 I X (I XI) I 6 7 0  r.

523 Jan Sobieski.
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brały dyfidencyje. Jedni króla M ich ała chwalili i ledwie 
nie pod niebo dla cnot jego w yw yższali. D ru dzy ze 
niewojenny, że o kamieniecką fortecę według pakt swoich 
1 przysięgi swojej nie dba, i bez R zeczypospolite j w ia
dom ości cesarzównę pojąw szy tylko się z nią wczasuje, 
a o R zeczypospolite j i o w ojsku nie dbając swoich tyl
ko prom ow uje, jawnie osobliw ie w wojsku, udawali.

To gdy się tak niesczęśliw ie toczy, slachta do dom ów 
rozjechała się, hetm an też i wielki m arszałek koronny 
po konsystencyjach w ojsko rozłożył, [swoich] po lep
szych, królow i zaś M ichałow i [wiernych] po lekszych 
lokow aw szy i ju ż  ledwie nie jawny przeciwko królow i 
M ichałow i nieafekt zaw ziąwszy z tej okazyi, że to m ał
żeństwo królew skie jakoby bez jego rady było . Fom en- 
towali ten jego nieafekt przeciwko królow i, że 
niewojenny i już  te ledwie nie trzy lata z w ojskiem  
kwarcianym  próżnuje, że króla sobie lekceważy, że 
koronacyi królow ej kontradykuje i insze p lotki dw orscy 
przed królem prawili, a miasto naprawy tylko rzeczy nie
potrzebne a z szkodą R zeczypospolite j z tej i z owej 
strony m ieszali.

N aw et 1 książę pruski Fryderyk m ało co m iał ku 
królow i M ichałow i afektu, bo slachcica jednego p ru 
skiego od siebie osądzonego, a potem  do W arszawy 
do króla M ichała apelującego i uciekłego, w W arszawie 
z gospody w nocy gwałtem  do siebie w ziął i kazawszy 
przyprow adzić, obwiesić kazał524. Tymi dyfidencyjam i 
i różnym i paszkwilam i w szystek się niem al ten rok

524 Chrystian Ludwik Kalkstein—Stoliński, porwany w grudniu 
I6 70r„ skazany na ścięcie przez sąd elektora. Wyrok wykonano
8 XI 16 7 2  r.
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odpraw ił, dalsze turbacyje przyszłem u zostaw iw szy ro 
kowi, k tóry  był:

aa W rkps. zwrot ten powtórzony jest dwa razy. 
kk W rkps. „cesarzyną”.

Rok 1671
Jako przeszłego roku w sczęły się niektórych panów 
przeciwko królow i M ichałow i dyfidencyje, tak teraź
niejszego roku nie tylko nie ustały, ale się bardziej 
rozszerzały. K róla, snadź na Prażm ow skiego, arcybi
skupa 1 na Sobieskiego, hetmana i m arszałka koronne
go, pobudzali. C i zaś zgoła królem  i królew skim i kon- 
syliarzam i ledwie me pogardzali. Tamten w swoich kon- 
syliarzów  radzie m iał nadzieję, ci zaś w w ojsku swoję 
zakładali imprezy. C hciała w szystkim i siłam i m iarko
wać matka królewska G ryzelda W iśniow iecka, ale mało 
co sprawiła, bo ju ż  inw idyja górę wzięła była niektórych 
senatorów. A toli w tych dyiidencyjach tak w ielkich, nie 
m niejsze było i ubogiego pospólstw a o łasce i 
nych na zapłatę w ojsku aukcyjalnem u staranie.

Które w ojsko gdy bardzo leniwo, osobliw ie z W iel
kiej Polski, do boku hetm ańskiego pod Buskiem  naten
czas z w ojskiem  dawniejszym  zostającego, zgrom adza 
się, iż aż tam kiedyś w m iesiącu listopadzie złącza się. 
H etm an Sobieski powoli w U krainę ruszyć się zdał, 
oczekiwając na króla, który w Lublinie naprzód, a po- 
tym w Z am ościu  trochę zabawiwszy, na ostatek do 
Lwowa z kilką chorągwi w ojew ództw a ruskiego, beł
skiego, w ołyńskiego nowego zaciągu przyjechał i tam
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Pancerni, rys. W. Szrenera 
(A. Sokołowski, op. cit., s. I I I )

dalszych oczekiw ał posiłków  z W ielkiej i M ałej Polski. 
W ięc gdy tym niesporo przychodzić było, uniwersały 
surowe posyła, aby te supplem enta jako najprędzej 
pospieszały. Ale, gdy to d ługo poszło  i mało co kogo 
widać było, król ze Lwowa znow u do W arszawy pow ra
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ca, i przez to sobie nie tylko u malekontentów, ale 
i u życzliw ych niektórych przedtym , zjednywa niechęć, 
którą im  więcej tym  bardziej arcybiskup Prażm ow ski 
i z inszym i senatoram i kojarzyli mu i z m ałym  w o j
skiem  w U krainę iść nie radzili, znać widząc króla do 
w ojny nieco sposobnego, a bardziej św ięty pokój niźli 
w ojnę kochającego. C o  lubo w samej rzeczy czy było 
czy nie było, atoli siła estym acyi królew skiej naraziło.

Sobieski przecię z tym w ojskiem  co go miał, złą
czyw szy się z Potockim  Jędrzejem , wojewodą k ijow 
skim, i z Sieniaw skim , chorążym  koronnym , i z in szy
mi pułkownikam i, mając zwłascza świeży za uniwersa
łam i królew skim i z W ielkiej i M ałej Polski posiłek lu
dzi, ruszył się spod Buska w Ukrainę. I nie najgorzej 
gościł, bo m u się jedne m iasteczka i horody dobrow ol
nie poddawały, drugie zaś jako to Kalnik, U m anie, 
Staw iscza, którym i brat Petra D oroszenka, H reh ory 
zawiadywał, trochę się opierały. Te tedy hetm an jakoby 
postponowawszy, dalej poszedł i Bracław nieprzyjacie
lem osadzony, onego zbiwszy, sczęściem  i odwagą sw o
ją opanował. Toż się stało w N iem ierow ie i w Ładyszy- 
nie i w innych m iasteczkach. G d zie się dobrow olnie 
[obrońcy] hetm anowi poddawali i ich [wolno p u sz
czał] . Jednak D oroszenko w C zehrynie zam knął się był 
z swawolnikam i i posłów  do Porty O ttom ańskiej zno
wu w ypraw ił, siebie i całą U krainę cesarzowi tureckie
mu poddając, że to tak a nie inaczej będzie obow iązu
jąc. N a  co pocieszną od Porty i cesarza otrzym aw szy 
deklaracyją, już się na w szystko złe puścił, i nic dobre
go nie czyniąc, Polakom w szędzie im jako m ógł szko
dził, lubo od hetmana i króla m iał legacyją, aby tego
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poprzesta ł525. N ic  to nie pom ogło. Z ły  człow iek nie
zm ierny zapalił ogień, gorzej niż Chm ielnicki, którym  
ojczyzna dotychczas goreje i bodaj me zgoreje.

Ja  ze złym  człowiekiem  i ten rok nieco dobry, w iel
kim i dyfidenycajam i m iędzy w ielkim i panami n iektóry
mi i w ojskiem  a królem  M ichałem  zajątrzony, kończę. 
W  którym  lubo po troszę urodzaju  było ale i ten to 
przez wojska, to przez pospolite ruszenie pod W arsza
wą stojące, wielce na[d]w erężony, śm iertelnością jed 
nak nieco tak panom jako i pospólstw u groźny, za 
którym  następuje:

Rok 1672

Ten już nieco bardziej straszliwy, a częścią odebraniem  
Kam ieńca Podolskiego od Turków, częścią wielkim i od 
tychże Turków i Tatarów na R zeczyp osp o litą  Polską 
najazdam i. Sejm  wprawdzie w W arszawie na począt
ku roku, zabiegając dalszym  niebezpieczeństw om , król 
M ich ał z ło ż y ł b y ł526, na k tó rym  i S o b iesk i hetm an 
z inszym i senatoram i być chciał i pierwej do Ż ó łkw ie  
odjachal, z łożyw szy komendę w ojska Łużeckiem u, ka
sztelanowi podlaskiem u. Ten złączyw szy się z niejakim  
H aneńkiem , pułkow nikiem  kozackim , mającym z sobą

525 R Doroszenko poddał się Turcji już w końcu 1669 r. Korzyst
nym dla niego posunięciem Porty była detronizacja sprzyjającego 
Polsce chana Aadil Giereja i wprowadzenie na tron krymski Selim 
Giereja. Działania Sobieskiego nawieść o oblężeniu Białej Cerkwi 
przedstawione zostały bardzo pobieżnie.
526 Sejm ten obradował 26 I—1 4  III 16 7 2  r.
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ludzi z kilka tysięcy, przeciwko następującem u na się 
zaraz na wiosnę Piotrow i D oroszow i z Tatarami, już na 
stronę D oroszow ą przem ohoryczonym i527, ruszył się 
z w ojskiem , ale niesczęśliw ie, bo pod Tresteńcem  m ias
teczkiem  od Tatarów i Kozaków  oskoczony, najpierwej 
siła w ojska polskiego utracił, osobliw ie konnego, z p ie
chotą jednak i Kozakam i za Boh rzekę ku Batohow i 
przebrał się528. Aleć i tam nie mając od Tatarów i D o 
rosza odpoczynku, obronną ręką aż na W ołyń z ostat
kiem  w ojska umykać m usiał, pospołu  z H aneńkiem , już 
to jakoby hetm anem  Zaporow skim 529.

D ziało się to na początku lata i przez wiosnę w U kra
inie, ale tym czasem  w Polscze coraz to większe z k ró 
lem M ichałem  rosły  dyfidencyje a z p [any] senatoram i. 
Z  m iędzy nich najpierw szym  był m otorem  arcybiskup 
gnieźnieński Prażm ow ski, z którym  n iektórzy senato
rowie w ziąw szy koniunkcyją, ledwie nie jawnie królow i 
M ichałow i posłuszeństw o w ypow iadali, dając racyje, że 
Pan niewojenny, wczasów swoich przestrzegający, a że 
od hetm ana o wyprawie tureckiej do Polski oznajm iony, 
nic o to nie dbał i w iary w tym listom  hetm ańskim  do 
siebie pisanym  dać nie chciał.

Trudno w ypisać jakie w tym roku m iędzy królem  
M ichałem  a p [an y] senatoram i były dyfidencyje, przy-

527 Nowy chan w 16 7 1  r. dostał polecenie od sułtana wspierać 
działania Piotra Doroszenki.
528 Regimentarzem wojska pobitego w bitwie pod Trościańcem 
(27 XII I 6 7 1  r.) był Jan Wyżycki, natomiast K. Łużecki, który po 
nim objął dowództwo, poniósł klęskę 1 8 VII 1 6 7 2  r. pod Ładyży- 
nem (Czetwertynówką).
529 Michał Chanenko był hetmanem części Kozaczyzny, uznającej 
władzę Rzeczypospolitej od 2  IX I 6 7 O r.
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m ówiska, paskwile i jawne zobopólne niesnaski. C i k ró 
la obwiniali, że niewojenny, że delikat, że nie dbający
0 R zeczypospolitą . K ró l zaś przez uniwersały do w oje
w ództw  uskarżał się, że go hetm an i n iektórzy senato
rowie lekceważą, słuchać go nie chcą, a nawet i na wojnę 
iść z sobą nie dozwalają i owszem  przeciwko sobie ciż 
panowie rokosz knują.

C o  gdy się w Polscze m esczęśliw ie traktuje, cesarz 
turecki Achm et so łtan 5’ 0, D oroszow ym  duchem napu
szony, z w ojskiem  w ielkim  do W ołoch przez Dunaj 
przepraw ił się i tam z Tatarami, M ołdaw am i, W oloszą, 
Serbam i i inszym i narodam i złączyw szy się, w  liczbie 
300000  pod Chocim iem  nad D niestrem  staje. Tam 
m ost pobudowawszy, pod Kam ieniec prosto  podstępu- 
je. Był w Kam ieńcu natenczas Jan  Potock i530 531, starosta
1 generał kam ieniecki, był i biskup kam ieniecki Lancko- 
roński, był i podkom orzy podolski Lanckoroński, było 
i inszej slachty podolskiej, przed nieprzyjacielem  do 
kam ienieckiej fortece zbie 
cztery chorągwie pancerne, a p iechoty z 2 0 0 , dział ze 
4 0 0 , a puszkarzów  (o czym em  od człeka w iary godne
go słyszał) tylko cztery. Prochu i kul było po troszę, 
ale tymi na Zam ku Starym  W ołodyjew ski zawiadywał 
i potym  p ostrzegłszy  niebezpieczeństw o tym iż procha
mi czy um yślnie, czyli z trałunku tenże Z am ek już 
w oblężeniu będący, w ysadził i sam tam poległ. M yśli- 
szewski rotm istrz  także um knął, i tej desperacyi mniej 
atentowal.

głej, w której nie było tylko

530 Mehmed (Muhammed) IV  Avgi.
531 Mikołaj Potocki.
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To potem , ale naprzód kiedy ta niesczęśliw a o nadej
ściu, której przedtym  nie w ierzono, weryfikow ać się 
poczęła nowina, dopiero wici na pospolite ruszenie 
wydano. W ojsko też z Sobieskim  hetm anem  (który 
jako powiadają, że chciał piechoty do Kam ieńca w pro
wadzić 1 przy nim się do garla oponować, ale mu tego 
me pozw olono), dow iedziaw szy się o potędze n ieprzy
jacielskiej, pow oli na W ołyń ustępow ało 1 pierwej pod 
H rubieszow em  stanąwszy, po pod Krasnystaw  1 aK ru- 
pem a wojsko lokował. Stąd większe nastąpiły dyfiden- 
cyje, bo, jako się rzekło, król M ichał wydaw szy uniw er
sały na pospolite ruszenie, prętko pod G o łąb  nad W isłę 
slachtę sprow adził i tam ten w szystek  czas, o którym  
się m ów iło i mówić będzie, w  próżnow aniu  strawił, 
a w niepotrzebnych radach i dyskursach, które się na 
ostatek krw ią B ron iow skiego532 niejakiego oblać m u
siały, odprawywał przez niedziel 1 2 .

H etm an zaś Sobieski pod Krasnym staw em  zostając 
w małej liczbie w ojska, bo go tylko ledwie ze cztery 
tysiące m iał, przeciwko Turczynowi tak potężnem u iść 
nie w ażył się, ale coraz do króla posyłał, aby co prędzej 
oracyi zaniechawszy, z nim się łączyć z pospolitym  
ruszeniem  [i] pospołu  przeciwko nieprzyjacielow i iść 
chciał. Z a  nic to miano, owszem , że hetm an króla jak 
na rzeź wydać ma, perswadowano.

Tak rzeczy gdy się w Polscze m ieszają, a zobopólnie 
obiedwie strony dytidencyjam i i dyskursam i narabiają, 
cesarz turecki pod Kam ieniec podstąpił i najpierwej

532 Jan Firlej Broniewski zabity został przez konfederatów gołąb- 
skich, gdy wystąpił przeciw ks. Dymitrowi Wiśniowieckiemu,
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z N ow ego Zam ku fosam i 1 m inam i, Starego ju ż  zru j
nowanego, dostawszy, i prawie przez m ost ponad Sm o- 
tryczem  kurkę me tylko człowieka ubić m ogąc, w trak
taty [ze] starszyzną i z pospólstw em  w chodzi i tak je 
dnia 2 6  sierpnia, p ó łtory  niedziele tylko stojąc pod 
Kam ieńcem , kończy niesczęśliw ie. Trzy dni kom ukol
wiek, kto zechce w ynosić się z Kam ieńca pozwala, 1 to 
kto z sobą zabrać może, eo n a  300  w ozów  m rm ańskich, 
żeby się w yw ozili za m il 10  obm yślić obiecuje, kto 
zechce zostać, bezpieczeństw o zdrow ia ofiaru je. I zo 
stało niem ało prostej liczby ludzi. Generał, a lia s  staro
sta kam ieniecki533, biskup Lanckoroński, podkom orzy 
Lanckoroński, G ruszecki, sędzia podolski, i wiele in
szej slachty ledwie nie z płaczem , lubo nie każdy ledwie 
z nich szatą cesarską uraczony, stam tąd ustępować m u
siał. Toż się działo księżom , kanonikom , zakonnikom , 
mniszkom, mnichom 1 wszystkim  co tylko ustąpić chcieli, 
w szystkich  na owe w ozy zabierano, kto swego nie miał, 
i aż za Jazłow iec konwojowano.

A  po trzech dniach zaraz 2 0 00 0  janczarów  do go
towej arm aty z artyleryją do Kam ieńca w prow adzo
no. W  kościołach konie postaw iono, krzyże z kościo
łów pozrucano, Boże męki popodcinano, ołtarze popa
lono, dzw ony pospusczano 1 z k lasztorów  szpiklerze 
dla prow iantów janczarom  poczyniono. Sam  tylko ko
ściół katedralny na m eczet m ahom etański (och bo le
ści) obracano, H alli baszę kom endantem  kam ienieckim  
postaw iono.

533 Mikołaj Potocki.
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Sam  zaś turecki car w ojsko aż ku Jazłow cu  ro z ło 
żywszy, Podole, wrzkom o polu jącz [z] psy, rewidował. 
A  Kaptłan baszę534 535 z Tatarami pode Lw ów w półtora- 
kroć sto tysięcy posłał, a sam na horyńskich  polach 
z ostatkiem  w ojska został.

N iepodobna wypisać w jakiej natenczas trw odze 
[było] W ołyńskie, Ruskie, Bełskie, bo ju ż  Podolskie 
zawsze z nim i zostaw ało, ju ż  nie tylko brodzka, dubień- 
ska, sokalska, ale i zam ojska zwątpieła forteca. bC o 
żyło b za W isłę się brało i w  niej się przed tak wielkim  
strachem  ledwie nie topieło . K ró l M ichał natenczas 
z pospolitym  ruszeniem  stał pod G ołęb iem  i zgo ła  nic 
nie uczynił, tylko słuchając niektórych senatorów, k tó 
rych mi się mianować nie godzi, artykuły mniej p o 
trzebne na Sobieskiego i jego adherentów, przez nie 
[senatorów ] uknowane, aprobował. Sobieski zaś przez 
m iłość Bożą listy  do króla i podkanclerzego ustaw icz
nie pisał, aby się zbliżali i odpór nieprzyjacielow i pra
wie w oczach grasującem u po ojczyźnie dawali, dając 
znać, że on tak w małej kupie w ojska na ich natrzeć 
żadną miarą nie m oże. A toli przecię podjazdam i pode 
Lw ów co m ógł to dokazował, dow iadując się o dalszej 
nieprzyjacielskiej im prezie, bo K aptłan basza od cara 
tureckiego5’ 5 spod Kam ieńca z Tatarami wyprawiony, 
w kilkadziesiąt tysięcy sam Lwów osadził, a Tatarów na 
czam buł wypraw ił.

K aptłan basza tedy pode Lwowem  stojąc dwie nie
dziele z łaski Bożej nic nie dokazał, przedm ieścia tylko

534 Kapłan pasza.
535 Czyli sułtana Mehmeda IV  Avgi.
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i folw arki popalił, na ostatek honorarium  w ziąw szy ode 
Lw owian, ale to aż potem , odstąpił. Bronił m iasta Łącki 
pułkow nik we 2 0 0 0  tylko ludzi zostający i za łaską 
Bożą obronił, bo za instynktem  chana tatarskiego M i- 
chilet G iere ja5 36, wyprawieni posłow ie od króla M ichała 
Soln icki i Szum ow ski do cesarza tureckiego536 537, przez 
subm isyjąsw ą [i] instancyją chana krym skiego sprawili 
to, że K aptłan basza spode Lwowa, dobrze się tam 
obłow iwszy, ustąpił i cesarz ju ż  się sam ym Podolem  
tylko przy  w ziętym  Kam ieńcu m iał kontentować. I in
sze tam b yły  spisane kondycyje, których  się tu  i m iano
wać nie godziłoby, chyba się o nich niżej nam ieni. 
Z g o ła  i do um ow y z cesarzem  nieprzypusczeni, tyl
ko z wezyrem  i z chanem krym skim  postanow ili, że
by Kam ieniec z w ojew ództw em  podolskim  po Strypę 
rzekę, wiecznym i czasy przy Turkach był, żeby 300000  
czerwonych z ło tych 538 na rok annuaty do Stam bułu  
oddawać.

Tymi tedy kondycyjam i ci wielebni kom isarze skoń
czywszy, wojsko z Kaptłan baszą od Lw owa rewokowali. 
A le Tatarowie zwykłej swojej nie ustąpili mody, ale 
trzem a szlakami w Podgórze wpadłszy, jedna na Prze
m yśl, druga na Jarosław, trzecia aże pod Zam ość zagnali 
się, 1 wielką wielkość ludzi slacheckich 1 pospolitych  
napadłszy z prętka, nabrali.

536 Selim Gierej (Gerej).
537 Oprócz wymienionych komisarzem do traktatów z Turkami był 
jeszcze Jan Franciszek Lubowicki; Solnicki to Gabriel Silnicki, 
kasztelan czernihowski.
538 W rzeczywistości roczna danina, pod nazwą, upominku wynosić 
miała 22000 czerwonych złotych.
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D w ie czacie tatarskie w yszli z plonem  ni tak ni siak, 
trzecia czata pod A dys agą naprzód od H aneńka pod 
Krasnobrodem , gdzie i kościół z klasztorem  spalony, 
obskoczona i porażona. Potem  i z drugim i czatam i pod 
N iem ierow em  i K ałuszem , już  od hetm ana Sobieskiego 
z w ojskiem  kwarcianym  zaskoczona, b ita i ledwie nie 
do gruntu zniesiona, niewolnika na kilka tysięcy odgro- 
m iono559. Z g o ła  dobrze tam i z Boskim  błogosław ień
stwem fortuna Sobieskiem u hetm anowi służyła, która 
m u też powagę u w szystkich  dalszą sprawiła, bo on 
i w  malej potędze p rz ęd ę  tego dokazał, co m ógł, a król 
M ich ał pod G ołęb iem  daleko z w iększym  w ojskiem  
pospolitego  ruszenia próżnow ał, a o siedem  m il niemal 
od obozu swego plądrujących Tatarów bić nie w ażył się.

D w ory tylko slacheckie [i chaty] chłopskie koło 
G ołęb ia  od wojska wielkie m iały dokuczenie. N ied zie l 
2 0  wojsko królew skie pod G ołęb iem  stało, a potem  
kiedyś m ekiedyś, k iedy ju ż  1 K aptłan basza spode Lw o
wa i Adys aga z Podgórza z inszym i agam i534 * * * * * 540, i cesarz 
turecki spod Kam ieńca ruszył do dom u, toż dopiero 
król M ichał z pospolitym  ruszeniem  spod G o łęb ia  pod

534 Pod Krasnobrodem i Niemirowem (6 i 7 X) pobite zostały
czambuły, biorące udział w zagonie dowodzonym przez Dziambet
Giereja, operujące między Sanem a Wieprzem, 9 X  pod Komarnem
rozbito kosz zagonu, biorącego jasyr na Pogórzu, dowodzonego
przez nuredyna Sata Giereja. 1 4  X  pod Petranką (Kałuszem)
pokonano uciekinierów spod Komarna połączonych z trzecim za
gonem działającym w okolicy Sambora i Stryja. W ciągu całej 
wyprawy na czambuły Sobieski odbił ponad 4 0 0 0 0  brańców.
540 Dowódcą najazdu na Podgórze był nuredyn Safa Gierej, Alisz 
aga, bo jego to prawdopodobnie autor miał na myśli, był wezyrem 
nuredyna i możliwe, że stał na czele jakiegoś większego czambułu.
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Lublin  pom knął się i tam przez jesień całą stojąc nie
dziel kilka, nic nie robił. Tylko artykuły na Sobieskiego 
i na w ojsko jego i na w szystkich , k tó rzy  do boku jego 
pod G o łąb  nie przychodzili, nie tak on sam, jako 
adherentowie jego um aw iali541.

M arszałkiem  tych rad był (żal się Boże) człowiek 
grzeczny i u R zeczypospolite j zasłużony Stefan  [S ta 
nisław] C zarniecki, synowiec zm arłego C zarnieckiego, 
w ojew ody ruskiego, człowieka R zeczypospolite j wielce 
zasłużonego542. Ten wpraw dzie rzeczy do dobrego kie
rował, ale przed zaw ziętością nic nie om ógł i owszem  
kiedyś niekiedyś pod Lublinem  na się w ziąw szy w szyst
kie R zeczypospolitej interesa, ledwie tę pospolitego 
ruszenia uspokoił zaw ziętość i sejm  generalny mieć 
królow i perswadował. Tak się pospolite ruszenie ni 
tak ni siak rozruchało. D la asystencyi jednak i bezpie
czeństw a króla M ichała kilka poborów  na ludzi w ojen
nych, pozw oliło . H aneńko, k tóry  był także z Z a m o 
ścia do boku królew skiego przybył, pro p ter securitatem  

w rzkom o, znow u odprawiony, i w  w łości w zam ojskim  
z ludźm i swoim i rozłożony. A  co największa dekret na 
w szystkich , k tórzy  by przy boku królew skim  pod G o 
łębiem  albo Lublinem  nie byli, okrutny i nieprawny 
uform owany.

To gdy się w obozie pod Lublinem  dzieje, Sobieski 
hetm an sczęśliwie w kilku m iejscach Tatarów i Tur

541 Król spod Gołębia wyruszył 1 7  X, tam też dzień wcześniej 
uzgodniono akt konfederacji, którą Michał Korybut podpisał 
10  XI pod Lublinem, gdzie tez została oblatowana, po czym 
pospolite ruszenie poczęło się rozchodzić do domów.
542 Stefan Stanisław Czarniecki, pisarz polny koronny.
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ków pogrom iw szy, a że to na niego takie dekreta pod 
Lublinem  1 na inszych co z m m że powracali senato
rami uknowane, dow iedziaw szy się, w Sczebrzeszym e 
z niektórym i senatoram i i z wojskowym i pułkow nika
mi znosi się 1 sprzysięgają się wszyscy, że tem u dekre
towi podlegać nie powinni. Potym  w ojsko w edług sw o
jej woli hetm an po konsystencyjach jako rozum iał, nie 
dokładając się króla w niwczym , rozłożył. Sam  do Ż ó ł
kwie dóbr swoich odj achał 1 zgoła króla M ichała z in
szym i senatoram i lekceważył, bo też i król M ich ał za
biegać temu czy me chciał, czy me umiał.

O t tylko ludziom  ubogim  1 od żołn ierzów  1 od p o
borów  siła biedy było, ba i Tatarowie w ypadłszy po dwa 
razy, ci osobliw ie co przedtym  w polskim  w ojsku słu 
żyli, a potym  z K ryczyńskim  do Turczyna się przeda- 
h 543, w ielkie czynili po W ołyniu, Polesiu i R usi inkur- 
syje. To najżałośniejsza, że tego roku Kam ieniec od 
Turczyna wzięty, luboć przecię Lw ów  za łaską Bożą 
1 swoim  porządkiem  ratował się, niczym  prawie nie
przyjacielow i nie okupował się, tylko w zakładzie cnoty 
1 w ierności dwóch katolików, dwóch Orm ianów, dwóch 
Rusi, dwóch Ż yd ó w  Turkom  dali byli, którzy tamże 
w Kam ieńcu jedni poum ierali, drudzy zdrow o sczęśli- 
wie przy dalszych paktach z Turkami pow ychodzili.

U m arła jednak roku tego cnotliw a pani i zacna Kon- 
stancyja G ryzelda księżna W iśm ow iecka, matka M ich a
ła króla, która przy w ielkim  rozum ie swoim  i grzecz
ności na to się była usadziła, aby była dom owe um orzyła 
dyiidencyje, ale me wiem  czem u jej Bóg tego nie p o 

543 Chodzi o chorągwie tatarskie złożone z Lipków, służące w wojsku 
Rzeczypospolitej, które w końcu 1 6 7 1  r. przeszły na stronę Turcji.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



408 Rok 1673

zw olił, raczej sama obum arła świątobliw ie o W ielkiej- 
nocy544, po której prętko, Zam oście niesłychanie z k il
ką kościołów, a kam ienic ze stem i domów, zgorzało 
w czerwcu, a w sierpniu Kam ieniec w ręce tureckie do
stał się. N ieco  sczęśliw y rok, daj Boże sczęśliw szy:

aa
bb

Lekcja niepewna. 
W rkps. „żywo”.

Rok 1673

Jako pospolicie, gdy z rana rum ienieje niebo w iatru  się 
albo desczu spodziewać trzeba, tak za rozżarzeniem  
m iędzy królem  M ichałem  a senatoram i niektórym i ani
m uszów  i serc ich, nie trzeba się było nic dobrego 
spodziewać, tylko dalszych zaw ziętych dyfidencyi, nie
pogody. Jakoż zaraz na początku roku m alekontenci do 
Jarosław ia zjachali się, i tam na kształt coś związku czyli 
konfederacyi pospołu  z w ojskiem  kwarcianym  uczyni
li545, że się na przyszłym  sejm ie z sobą znosić będą, 
a M ichała króla albo zrucą, albo w lepszą wpraw ią ryzę.

Początkiem  konfederacyi tej był Prażm ow ski arcybi
skup, do którego hetm an i m arszałek koronny546 z in 
szym i senatoram i wielą i z w ojskiem  się przyw iązał. 
Tym arcybiskup w Łow iczu  m ieście swoim , m iejsce 
konsultacyi naznaczył, a gdy król M ichał w W arszawie

544 Wielkanoc t.r. była 1 7  IV
545 Konfederację zawarto 2 3  XI 16 7 2  r. w Szczebrzeszynie, nato
miast na początku t.r. przywódcy malkontentów byli w Łowiczu.
546 Jan Sobieski.
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sejm ować będzie, oni też pobliżu  swojej nie zaniedby
wali im prezy 1 ledwie me większa była w Łow iczu  kupa 
niżeli w W arszawie, która też dobra arcybiskupie za 
pozw oleniem  jego wniwecz obracała.

Tym czasem  sejm w W arszawie zaczął się547, posłow ie 
od w ojew ództw  1 L itw y zjachali się. N ajpierw ej d y ii- 
dencyje zobopólne um orzyć starali się ci w W arszawie, 
owi w Łow iczu  swoje m teresa prom ow ali. Chcieli na
przód, aby konfederacyją lubelską slachty w szystkich  
pod dyrekcyją pisarza koronnego548 przeciwko Sob ie
skiem u 1 inszym , k tórzy pod G ołębiem  1 Lublinem  nie 
byli, kasować, kaduki na dobra niektórych rozdane 
poznosić, a sejm  sposobem  starożytnym  (bo to jak
oby konfederacyi lubelskiej kontynuacyja pod dyrek
cyją pisarza koronnego zdała się być), odprawować.

W iele ta m ateria czasu wzięła, bo owi w W arszawie 
konfederacyi lubelskiej kontynuować chcieli, a o trzy
m awszy dekret na tych co nie byli na pospolitym  
ruszeniu pod G ołęb iem  prom ow ali. O jakich zdrajców 
co poddali Kam ieniec Turczynowi pytali się, i o tych 
k tórzy byli m otoram i w ojny tureckiej. Ale kiedy ich ani 
m iędzy sobą, ani m iędzy przeciwną stronną dopytać się, 
albo mianowąć me m ogą, tylko poselstwam i a n iepo
trzebnym i swarkami czas trawią niemały, a nic dobrego 
nie uczynią, aż się na ostatek za perswazyją książęcia 
C zartoryskiego, biskupa kujaw skiego, Leonora królowa 
m iędzy strony, uspokajając te kłótnie wdała 1 tak lubo

547 4  I 1 6 7 З r, rozpoczął się zjazd konfederatów, który po podpi
saniu 12  III ugody z malkontentami przekształcił się w sejm
pacytikacyjny, który trwał do I 3 (8) IV 
*48 Stetan Stanisław Czarniecki.
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w m łodym  wieku do Łow icza listam i, a perswazjam i 
w W arszawie, serca ludzkie zniew oliła rozum em  swym a, 
który przyrodzony miała, że i nienawiść przeciwko 
królow i m ężowi swem u uśm ierzała i owych z Łow icza 
do spólnej obrady sprowadziła.

Z jach ał tedy i arcybiskup549 550, największy królow i 
nieprzyjaciel do U jazdow a, bo go za swój, od króla 
Kazim ierza sobie darowany, m iał. Z jach ał i Sobieski, 
hetm an i m arszałek z inszym i senatoram i i pułkow ni
kami z sobą trzym ającym i i w W arszawie stanąwszy, 
ledwie się na prośby Leonory królowej użyć dał, że króla 
pow itał, z którym  podm ów iw szy sobie zobopólnią, za 
m ediacyją królow ej, zaczynają radę. N ajp ierw  konfede- 
racyję lubelską (przyznam  mniej słuszną) kasują. M ar
szałka, pisarza koronnego, 10 0 0 0 0  [złp] go uraczyw 
szy rugują, a na m iejscu jego inszego obierają5 50. K a
duki porozdawane rewokują i am nistią w szystkich  rze
czy spisaw szy 1 ad  arch iw u m  bp o d aw szy\ do grunto- 
wm ejszej około R zeczypospolite j obrady przystępują.

O kazyi naprzód w ojnę turecką tak sprośną wzięli 
przed się, na którą 1 koronnym  i litew skim  iść w ojskiem  
w 60000  deklarowali się wszyscy. N a  zapłatę wojsku, 
pogłów ne generalne począw szy od królow ej (króla tyl
ko ekscypując) na w szystkich : arcybiskupów, biskupów, 
opatów, kanoników, proboszczów , plebanów, wikariów, 
m nichów na ostatek co dobra mają, taż znow u w oje
w odów; ckasztelanówc, urzędników  koronnych i ziem 
skich, na starostw a, na slachtę gen era liter w szystkę, na

549 Mikołaj Prażmowski.
550 Czarniecki pozostał także i marszałkiem sejmu pacyfikacyjnego.
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same żony i dzieci ich i na sługi, służebnice, aż na 
ostatek na popów, na chłopów, i żony i dzieci ich ode 
1 2  lat, na Ż yd ó w  z żonam i ich (oprócz owego general
nego, które co rok pow inni dawać), a co większa i na 
żołnierzów , na każdego według proporcyi, uchwalone. 
P ierw szy to był za wieku mego podatku przykład, który 
się potem  kilka razy intym ow ał, i m nie się samemu 
tego tknąć dostało. Je st osobliw y instruktarz drukowa
ny, według którego w egzakcji tej postępow ać kaza
n o551. N azw ano tem podatek pom oc m iłosna, aleć 
niem iła była.

To tedy postanow iw szy, zdały się coś dyfidencyje 
ustawać, bo też w tym  czasie, że rzekę i m otor ich, 
arcybiskup gnieźnieński Prażm ow ski w U jazdow ie za
chorowawszy, w życiu  swym ustał, którego król M ichał 
sam w U jazdow ie chorego w izytow ał i ledwie nie prze
praszając o wybaczenie, jeśli w czym  na tronie będąc 
miał pobłądzić, żądał, od którego dobre słow o wziąw 
szy i niedoli to R zeczypospolite j przyczytaw szy, ledwie 
nie na jego ręku dokonał. C o też bardzo strw ożyło 
i m odyfikow ało m alekontentów, że się przecię zobopól- 
nie i około obm yślenia całości R zeczypospolite j za- 
krzątnęli.

Arcybiskupstwo zaraz książęciu C zartoryskiem u kon
ferowane, a biskupstw o kujawskie Zegockiem u, ale on 
go ani skosztow ał, nom inatem  w tymże roku umarł, 
a G ębickiego sukcesorem  zostaw ił. A le i ten, dla pew
nych przyczyn sakry w R zym ie otrzym ać nie m ogąc,

551 W rzeczywistości pierwszy raz za życia autora pogłówne gene
ralne uchwalone zostało w 1 6 6 1 r. i wtedy też wydano instruktarz, 
o czym dalej sam wspomina.
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tegoż biskupstw a ani powąchał, ale prętko z m a r[ł]sz y  
M adalińskiego płockim , na którym  sam był, a Sarnow 
skiego, przem yskiego biskupa, [kujawskim ] m iał suk
cesora. Z n o w u  M adaliński po Sarnow skim  na kujaw
skie nastąpił, a p łockie D o lsk i po Z egockim  chełm ski, 
a po Leżańskim  łucki o trzym ał552. Aleć się to dalszych 
lat w szystko d z ia ło553.

Tak gdy się stan duchow ny m ienił i w Polscze od
m iany i takiej i owakiej siła była. Z aciągi wojskowe 
niejednem u i drogość zboża dokuczały, przechody cho
rągwi w toż, którym  się pod dG rabiesząd ściągać kaza
no, których się od sierpnia aż [do] października ledwie 
ze I4 0  ściągnęło. L itw y przez W ołyń Pac, hetman 
wielki К  [sięstwa] i L  [itew skiego] i wojewoda w ileński, 
w liczbie 12000  pod Sczurowiec sprow adził, mając 
w kompaniej książęcia Radziw iłła , hetmana polnego, 
1 innych niem ało senatorów  litew skich. Aleć idąc niela- 
da jak Podlasiem , chełm skiej ziem i, bełskiej, wołyńskiej 
dokuczyli. O tych się dow iedziaw szy i polskie wojsko 
jakoby we 2 0 00 0  i coś, pod G lin ian y spod H ru b ieszo 
wa ruszyło się.

H aneńko tylko, o którym  wyżej, z swymi Kozakam i, 
których miał ze 3000 , zam ojską w łość w nadzieie króla 
spustoszyw szy, k tóra  wtenczas jakby przez pana by-

552 Stanisław Kazimierz Dąbski.
553 Czartoryski arcybiskupem mianowany został I 5 IV  I 6 7 3  r., 
zmarł 1 5  V  I 6 7 5  r. Gembicki nominację na biskupstwo włoc
ławskie (kujawskie) otrzymał w 16 7 4  r., zmarł w 16 75  t  W la
tach I 6 7 6 —I 6 8 O biskupem włocławskim był Sarnowski, a po ni 
został Madaliński, od I 6 7 6  r. biskup płocki. Dąbski od 16 73 r. 
biskup chełmski, od I 6 7 6  r. łucki, diecezję w Płocku objął 
w I 6 8 2  r.
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la i esłuszm e tak w bełskim  jako i w w ołyńskim  w oje
wództw ie w ybiw szy6, w U krainę jako nie ukontentow a
ny, ale bardziej hetm ana Sobieskiego obawiając się 
dla pewnych przyczyn, poszedł, i ftakf jak tu niedługo 
świecił, tak tam zniknął 1 owszem  się w K ijow ie staro
świeckiego rzem iosła swego syn kusznierskiego [chwy
c ił] . Tu tylko pod Zam ościem  zacną slachciankę pojął 
był, ale i tam od niejakiego Piw a okrutnie zab ity554 555.

W ięc gdy się już w ojska polskie i litew skie koło 
G lin ian  i Buska do kupy zeszły, kró l M ich ał zostaw iw 
szy królow ą Leonorę w W arszawie, prętko z ludźm i, 
których  miał przy sobie i Z am ość m inąwszy do Lwowa 
pospieszył. Tam zastaw szy Sobieskiego hetm ana nie 
tylko się radził, ale prawie na tę wojenną im prezę iść 
napierał się, ale mu to hetm an z inszym i senatoram i 
odradzili i aby we Lwowie czekał skutku tej kam panii, 
perswadowali. U słuch ał rady i tylko pod G lin ian y w je
chawszy 1 wojska liczne po części obaczywszy, a w moc 
je Panu Bogu 1 hetm anom  Sobieskiem u 1 Pacowi 1 ksią- 
żęciu D ym itrow i W iśm ow ieckiem u, hetm anowi p o l
nemu, bratu swemu, 1 inszym  regim entarzom  poru- 
czyw szy 1 przy sobie na dalszą im prezę w ypraw iw
szy, sam się do Lwowa w rócił 1 tam zaraz po letku 
chorować począł5 5 5.

R uszyło  się wojsko spod G lin ian  na Podhajce 1 na 
Tarnopol, a w ziąw szy w iadom ość z podjazdów, że H u s-

554 W rzeczywistości to Chanenko zabił płk. Jana Piwo i przeszedł
pod władzę cara.
555 Połączenie wojsk koronnych z litewskimi nastąpiło dopiero 
25 X  przy przeprawie przez Dniestr. Król do Lwowa przybył 
28  IX, а 1 1  X  pożegnał wojska koronne w obozie pod Skwarzową.
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s [e ]m , basza egipski, obóz nad D niestrem  pod C hoci- 
mem założył, i ugruntow ał wałam i, w 30000  zostając 
ludzi, tych jescze z którym i kandyjskiej fortece dobył 
przed trzema, czyli czterem a laty556. W ięc i W ołoszy, 
M ultanów, Serbów niem ało przy nich było, a Kaptłan 
baszę557 oczekiwał z większym  w ojskiem , także i Tata
rów, z którym i by w U krainę wpadł, albo do Polski.

Tedy dow iedziaw szy się o tym, jako się rzekło, S o 
bieski hetm an w ojsko na dwoje rozdzielił. Pod M iędzy- 
boż 1 Jazłow iec [M ikołaja  Sieniaw skiego] posławszy, 
gdzie on nienajgorzej gościł i Turków z Podola, jak 
do m atnie do Kam ieńca, spędził. Sam  z litew skim  w oj
skiem  D niestr pode Sniatynem  przebył i złym i bardzo 
drogami, a jescze przy ustawicznych niepogodach przez 
Bukowinę przebierając się, trzem a dniami przed świę
tym M arcinem  we czwartek, niedaleko chocim skiego 
obozu tureckiego stanął z w ojskiem 558.

Lewe skrzydło od D m estra trzym ało w ojsko litew 
skie [ze] swymi wodzam i, prawe od pola Polacy. Lek
ceważył nieprzyjaciel z przodku wojsko nasze 1 tylko 
harcowm ka wypraw iw szy z okopów, jakoby żartow ał 
z naszych. Aleć 1 tych także harcownikiem  i gochotni- 
kiem g dobrze do obozu napędzono, z kom lubo to 
zobopólnie, niem ało pozwalano. Tak się dzień czwar
tkowy skończył, a w ojsko całą noc w paracie w polu 
stało. N azaju trz  działa ku obozow i tureckiem u z p rzy

556 Kandia zdobyta została w 1669 r.
557 Kapłan pasza.
“ 8 Wojsko przeprawiło się p:
Sniatyniem była przeprawa przez
Sobieski 9 XI.

Dniestr pod Łuką, natomiast pod 
Prut. Pod Chocimiem stanął
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ległych pagórków  rychtowano 1 wielką w nich [Tur
kach] szkodę czyniono. W praw dzie 1 Turcy do na
szego niem iłościw ie strzylali w ojska z dział także, ale 
z m niejszą szkodą, bo góry i pagórki w ojsko zasłaniały. 
W ięc znow u harcownikiem  tylko Turcy wypadali, k tó 
rym 1 nasi odpór po m ołodecku dawali. A  w tym  od 
W oloszy i M ultanów  przychodzą posłow ie, prosząc, 
żeby tylko choć z raz Polacy na obóz ich (bo osobno 
od Turków stali) trochę uderzyli, zaraz się ze w szyst
kim  poddać gotow i byli, siebie samych w zakładzie 
dotrzym ania słowa dając. Stało  się tak 1 zaraz W oloszy 
i M ultanów  z kilkanaście tysięcy poddało się i z na
szym  w ojskiem  pom ieszało. C zym  zalterowane wojsko 
tureckie serce straciło 1 o m oście na D niestrze [m yśla
ło] , przez k tóry  by do Kam ieńca umykać poczęło, jakoż 
go przez noc sporządziło , N iezw yczajnym  sposobem , 
że Turcy Polakom pola dać obawiali się, czego nasi sobie 
życzyli, a już tylko o ucieczce m yślili z wałów.

Trzeciego dnia w sobotę w sam dzień M arcina św ię
tego559 na świtaniu, bo wojsko także w paracie stało, 
hetm an postrzeg łszy  już  Turków skonfundow anych, 
krótką z inszym i kolegami uczyniw szy radę i dawszy 
hasło po w szystkim  wojsku, aby byli gotow i do szturm u 
do w ałów  tureckich, sam najpierw szy z pułkiem  piecho
ty regim entu swego, w im ię Pańskie do wałów nieprzy
jacielskich skoczył, ordynowawszy, aby zewsząd taż 
ochota rycerska była. I posczęścił Pan Bóg intencyi 
jego, bo oślep co żywo na w ały skoczyło i Turków od 
wałów odegnawszy, w ały rozrzucało, którym i zaś dziu 

559 1 1 XI.
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rami wojsko polskie i litew skie konne w obóz turecki 
w w aliło się. Prawda, że i w majdanie ich obozow ym  
z kilkanaście tysięcy Turków skupiło się było i naszych 
konnych w obóz wpadających wspierać odw ażyło się, 
ale widząc, że potęga i m ęstwo polskie przem aga, do 
tego ścisłość m iejsca i b łoto  w obozie przeszkadza, ku 
D niestrow i na m ost brać się poczęli, do czego im sam 
H u s [s] ein basza przodkowa!. W ięc trafiła się nad D n ie
strem  skała jedna, z której skakać m usieli i siła ich tam 
poległo, jak ich tam wojsko napędziło. D ru d zy  innym i 
dolinam i uciekając na m ost gwałtem  uciążali tak, że ich 
coś tylko z H u s [s] einem przepraw iło się. Z  ostatkiem  
m ost się rozerwał i onych niem ało się potopiło . N asi 
też na uciekających następowali, k tórzy  z m ostu  wpław 
biorąc się jakokolwiek i to nie każdy salwowali się.

W ieś[ć] była, że zginęło Turków w tym rozgrom ie
niu 2 4 0 0 0 , m iędzy nim i Solim an i Im braim  baszowie, 
bo trzech baszów  wojskowych a lia s  kom endantów miała 
[ta w ypraw a]. W zięto  żywcem Turków na 3 0 00 , dział 
25  i inszych strzelb  niem ało z artyleryją, chorągwi 16 , 
bo z inszym i pouciekali, albo się na m oście potop ili, 
więc też u Turków chorągwi niewiele zażywają. Koni, 
mułów, osłów, wielbłądów  nieznośną m oc w ojsko na
brało, namiotów, wołów i wszelakich dostatków w złocie, 
w srebrze, w statkach, w klejnotach i w  inszych sprzę
tach niezm ierna korzyść osobliw ie piechocie była, ba 
i w piniądzach, których piechota w sepetach p o zo sta
łych siła pozabierała. Z g o ła  rzadki tam  był co by się 
dobrze nie obłow ił.

Tak w ypędziw szy z obozu i nabrawszy niem ało Tur
ków, zostaw ał przyległy  zamek chocim ski kilkąset jan-
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czarów osadzony, którzy gdy na ucieczkę i klęskę 
swoich z zamku poglądają 1 o sobie dbają. Ichże tedy 
własne i swoje działa, z polnego beluardu, do nich 
hetman rychtować kazał, z których gdy tylko raz do 
zamku uderzono, zaraz chorągiew białą wywiesili i pro
sili o miłosierdzie. I tak nazajutrz wypusczem, tylko 
prętko bardzo 1 do Kamieńca przeprowadzeni, na zam
ku pewnym osadzono. Żywność jakokolwiek między 
piechotę i żołnierzów niektórych dzielono, ale gdy in
sze skarby i sprzęty sam Pan Bóg wie komu się dostały, 
dość na tym, żaden w nich nie partycypował [z] żoł
nierzy, chyba tylko co w obozie tureckim urwał. Tak 
z łaski Bożej nieco krwawe [ze] strony naszej stało się 
natenczas zwycięstwo, bo w tej wszystkiej potrzebie 
ledwie naszych ze 200 zginęło. Od dawnych czasów 
ledwie sczęśliwsza porównana tej okazyi okazyja, boć 
się to wszystko we dwóch godzinach niemal stało, za 
co tamże w obozie P[anu] Bogu nisko dziękowano 
1 Jemuż, nikomu inszemu, tę wiktoryją przypisano.

Gruchnęła 1 po Polscze wszystkiej ta wesoła nowina, 
ale w tymże czasie i druga mniej pocieszna nowina, bo 
król Michał wróciwszy spode Glinian od wojska do 
Lwowa 1 tam zachorowawszy, gdy posła tureckiego wzglę
dem trybutu powolnego ekspedyjować ma wolę, w wi- 
gilyją świętego Marcina560, co dalej to bardziej źle się 
mając na zdrowiu we Lwowie obumiera i nie wiedząc 
o tej chocimskiej z łaski Bożej danej wiktoryi. Tu tedy 
znowu na Polskę nowy nastąpił terror, bo lubo w tychże 
dniach obwiesczona spod Chocima o wiktoryi cieszyła

560 1 0 XI.
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nowina, ale śmierć królewska wielce też zasmuciła. Więc 
i pobitych pod Chocimem Zielińskiego561, łowczego 
koronnego, Pisarzowskiego rotmistrza562, Bobowskie
go porucznika, Motowidła pułkownika, i inszych wielu, 
nie bardzo krewnych ich ucieszyła. Ale najbardziej 
królowę Leonorę w Warszawie mieszkającą ta niesczę- 
śliwa wieść przeraziła.

Wojsko zatym o śmierci królewskiej dowiedziawszy 
się, coś się także, lubo po zwycięstwie, mieszać poczęło, 
osobliwie, że się panowie z sobą znowu dyfidencyjami 
narabiać poczęli. Chciał Sobieski hetman do Wołoch 
tymże impetem następować i az do Dunaju iść, kędy 
o śweżym wojsku tureckim powiadano, Pac, hetman 
litewski, kontradykował temu. A najlepi [ej] było tymże 
impetem pod Kamieniec podstąpić, mogłoby się bez 
wszelkiego krwie rozlania i szturmów tę fortecę, tą 
wiktoryją skonfundowaną łatwie odebrać. Aleć Bóg tak 
chciał, że insze panom i hetmanom podał imprezy, a to 
wszystko sprawiła śmierć królewska.

I tak wojsko litewskie nazajutrz z Pacem poszło, 
polskie pod komendą Sieniawskiego, które miał od 
Sobieskiego hetmana sobie zlecone, do Wołoch (oprócz 
chorągwi usarskich, które do Polski z hetmanem po
szły) wyprawiono, które nim do Jass doszło, tedy w nim 
dla niedostatku żywności o 2000 a 3000 koni pozdy
chało. Znać znaczna szkoda. Tam tedy w Jassiech Sie- 
niawski zostając, musiał pasami a butami (bo i o to 
trudno było) wojsko kontentować. A kilka czasów tam

561 Jan Żelęcki.
562 Achacy Pisarski.
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zostając, Tatarów, na instancyją Hus [s] ein baszy już 
z Kamieńca wyjechałego i posiłków od chana krymskie
go i przeproszenia od cesarza tureckiego563 564 względem 
zbitego wojska swego, doczekał się, z którymi kilka 
razy starłszy się i po troszę (jako to wojna umie) 
z nimi, zdradę znowu wołoską i multańską postrzegł 
i wojsko z Wołoch do hPodolah sprawdził.

Ci bowiem, to jest Wołosza, nowego sobie obra
li hospodara Turkom i Tatarom życzliwego, stary bo
wiem, Wasyl Lupulo, nie dufając Wołoszy z hetma
nem Sobieskim do Polski odjechał i od niego za przy
chylność, starostwem stryjskim był ukontentowany5 4. 
Kozacy wtenczas z Doroszem565 tylko na rzeczy pa
trzyli i ani Turkom, ani Polakom żadnych nie dawali 
sukursów.

Hetman Sobieski powróciwszy do domu, do Lwowa 
zjachał, tamże wielkie aplauzy 1 powinszowania (jako 
1 słuszne 1 godne cnoty swojej) otrzymał. Wszyscy go 
ledwie nie ojcem ojczyzny nazwali. Który jako marsza
łek najpierwej nawiedził umarłego króla Michała 1 tam 
znios[ł]szy się z Olszewskim, podkanclerzym koron
nym, jako opiekunem królowej Leonory w Warszawie 
natenczas mieszkającej, najpierwej ciało królewskie do 
królowej poważnie wyprawują. Potem posła tureckiego 
z nisczym, wprawdzie z uczciwością dobrowolnie, wy- 
pusczają, stanowiska żołnierzom na zimę obmyślają.

563 Chanem krymskim był wówczas Selim Gierej (Gerej), sułta
nem tureckim Mehmed IV Avgi.
564 Nowym hospodarem mołdawskim został wówczas Dymitr 
Kantakuzen. Z Polakami zaś opuścił Mołdawię Stełan Petryczejko.
565 Piotr Doroszenko.
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Ostatek zaś roku wysławieniem wojny alias ekspedycyi 
chocimskiej odprawują i o dalszych rzeczach jako to po 
zmarłym królu pomyślają566.

A najpierwej hetman a marszałek koronny Sobieski, pa
nów pogranicznych dewmkuje. Papieżowi Klemenso
wi X  Turczyna znacznego, babilońskiego satrapę, z alko- 
ranem Hus [s] einowym we złoto oprawnym [ofiarowu
je]567. Toż wyświadcza cesarzowi rzymskiemu Leopol
dowi Turków mu znacznych posławszy. Toż Wene
tom568, toż i inszym przyległym potentatom, każdemu 
co znaczniejszych posyłając pojmanych pod Choci
miem Turczynów. Przez co wielką sobie u wszystkich 
zjednał powagę, tak że ci wszyscy pomienieni monarcho
wie osobliwych do niego posłali posłów swych i przy 
należytym podziękowaniu tak znacznej winszowali wikto- 
ryi i królem polskim być życzyli.

Aleć ile hetmanom przybywało powagi, tyle królowej 
Leonorze po zmarłym małżonku królu przybywało ża
lu, którą przędę cnocie i wierze Rzeczypospolitej Pol
skiej i opiece Sobieskiego, Leopold cesarz zalecał. Aleć 
ona najbardziej za życzliwości książęcia Czartoryskie
go, nominata arcybiskupa gnieźnieńskiego i ks[iędza] 
Olszowskiego, podkanclerza koronnego, podufając, skut
ku elekcyi przyszłego roku czekała i tylko jako syno

566 Sobieski przybył do Lwowa w grudniu, nie było tam już ani 
zwłok króla Michała, ani podkanclerzego Olszowskiego, który 
odprawiwszy I 3 XI posła tureckiego, także natychmiast opuścił 
miasto.
567 Koran należący do Husseina paszy.
568 Wenecjanom.
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garlica ciała zmarłego króla w Warszawie pilnowała, 
w pobożności i cierpliwości do roku, który był:

a W rkps. po tym znajduje się wyraz „komu”?
66 Wyraz powtórzony dwa razy. 
cc W rkps. „kapitanów".
^  Ewidentna pomyłka kopisty, dalej już poprawnie „Hrubie
szów”.
ee Zdanie niejasne, brakuje jednego lub kilku wyrazów, 
ff W rkps. „tam”.
8S Wyraz powtórzony dwa razy.
^  Lekcja niepewna.

Rok I674
Jako zwycięstwo Polakom prawie dane pod Chocimiem 
z Turczynem wiele sławy 1 podziwienia u postronnych 
narodów uczynieło, tak wiele śmierć króla Michała 
pożądliwości na tron Polski osiedzenia różnym osobom 
dodała. Z  tych naprzód Karol, książę lotaryńskie, któ
rego papież i cesarz rzymski569 promował 1 nawet kró
lowej Leonory wspierała życzliwość. Drugi także Karol 
syn książęcia nejburskiego z domem przedtem polskich 
królów skrewnionego570. Trzeci Edward króla angiel
skiego brat rodzony571. Aleć 1 Francuzowie swego ksią-

569 Papieżem był wówczas Klemens X, cesarzem Leopold I.
570 W rzeczywistości kandydował wówczas ojciec Karola Filipa, 
Filip Wilhelm. O Karolu jako pretendencie mówiło się dopiero na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, gdy głośno 
było o chorobie Jana III.
571 Bratem Karola II, króla Anglii był Jakub ks. Yorku, późniejszy 
Jakub II, jego kandydatura rozważana była raczej w 1669 r.
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żęcia de d Engien nie zaniedbywali, ale jego fakcyją 
niektórzy za żywota króla Kazimierza począwszy i te
raz mocno wkorzenić się chcieli572 573, ale wszystko Pan 
Bóg przemienił.

Albowiem na początku roku, skoro mnotescencyje 
od nominata arcybiskupa, książęcia Czartoryskiego na 
akonwokacyjąa wyszły, zaraz z województw posłowie 
zgromadzili się do Warszawy. Tam najpierwej spórka 
między nominatem arcybiskupem a biskupem krakow
skim, Trzebieckim, stała się, przy kim by primatialia 
zostawała powaga. Atoli w tej mierze biskup krakowski 
supersedował nominatowi gnieźnieńskiemu, książęciu 
Czartoryskiemu. Na tej tedy konwokacyi najpierwej 
czas elekcyjej nowego króla w miesiącu maju naznaczo
no. Powagę i sustentacyją królowej Leonory na staro
stwach różnych 12  obmyślono, tudzież i około ciała 
króla Michała koszt należy [ty] naznaczono z skarbu, 
które na Zamku deponowane było [w] Warszawie. 
Potym do obmyślenia zapłaty wojsku pod Chocimem 
zasłużonemu przystąpiono i na to dwoje poglównego, 
juz uzurpowanym sposobem, naznaczono i msze rze
czy do całości Rzeczypospolitej potrzebne postano
wiono, pod dyrekcyją marszałka koronnego nadworne
go, Stanisława Lubomirskiego, starosty spiskiego, po 
Branickim, marszałku nadwornym koronnym, na ten 
urząd następującego57’ .

511 Jako kandydat stronnictwa francuskiego obok wspomnianego 
ks. d’Enghien, byl uwzględniany także jego ojciec ks. de Conde 
(Kondeusz).
573 Sejm konwokacyjny obradował od I 5 I do 22 II, marszałkiem 
był F. Bieliński. Stanisław H. Lubomirski kierował obradami sejmu
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Na tej konwokacyi marszałek w[ielki] k[oronny] 
1 hetman, Sobieski nie był, ale o wojsku, (które kilka 
razy z Tatarami pod komendą Silnickiego eksperyment 
wziąwszy nieco niesczęśliwy) myślił, bo już był i Sie
ni awski z Wołoch z [s] ciemiężonym wojskiem ku Lwo- 
wu ustąpił, i tam pod Buskiem obóz lokowawszy, So
bieskiemu hetmanowi zlecił był, czyli oddał lubo nie
całe, bo siła od koni, od czeladzi odpadło było [w] 
Wołoszech. Tymczasem Turcy Kamieniec prowiantem 
obmyślili i na Podole wypadłszy, żywnością, bydłem 
tenże Kamieniec opatrzyli i głód turecki w Kamieńcu, 
którym już by prawie zginąć przyszło było, ratowali.

Nastąpił potym w maju czas elekcyi nowego króla 
w Warszawie, gdzie zgromadzonych senatorów i po
słów ziemskich różni od różnych konkurentów po
słowie dniem i nocą solicytują i różnymi obietnicami, 
oczywistymi upominkami, każdy na swoje koło ciągnąc 
wodę, pretendują. Miał osobliwy respekt u wielu ksią- 
żęcia nejburskiego Filipa syn Karol574, bo miał zlecone 
listy od papieża 1 inszych państw krześcijańskich i od 
samego króla francuskiego nawet 1 dobry posiłek w pi- 
niądzach Koronie Polskiej obiecował. Lotaryńskie ksią
żę, człek młody, na zaleceniu cesarskim i na faworze 
królowej wdowy575 wspierał się. O Angielczyku mała 
pamięć była. Moskwicina576 promowali Litwa niektóra, 
ale ten o to Polaków nie prosił, rozumiejąc ze go sami

zwyczajnego I67O r. Zjazd elekcyjny postanowiono zwołać na 
20 IV sam akt elekcji nastąpił rzeczywiście w maju (21).
574 Kandydatem był sam Filip Wilhelm.
575 Eleonora Maria Józefa.
576 Kandydatem miał być Aleksy Aleksiejewicz, carewicz rosyjski.
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Polacy prosić będą, tak sobie immaginował. O książęciu 
de Conde żadnej wprawdzie, jako to o osobie Polakom 
niechętnej wzmianki nie było. Atoli osobliwa starszy
zny polskiej onego, lubo prywatna, była promocyja. 
Przy tych konkurencyjach, z rady senatorskiej posłano 
do królowej wdowy Leonory, aby posponowawszy przy
jaźnią książęcia lotaryńskiego, jako człowieka młodego 
1 nieco zamożnego, książęcia nejburskiego sobie za 
małżonka wzięła577, lecz ona na to pozwolić nie chciała, 
ale skutku tej elekcyi czekać deklarowała się.

Co gdy raz i drugi dzieje się, a tymczasem każ
dy z kompetytorów przez posłów swoich rzeczy proś
bami i upominkami traktuje, na ostatek w sam dzień 
świąteczny poniedziałkowy, województwa ruskiego, naj- 
pierwej prywatny głos wybuchnął [Andrzeja] Maksy
miliana Fredrą, kasztelana lwowskiego, mówiącego, że 
najlepi [ej ] sobie poradzimy, kiedy mimo cudzoziem
ców, przykładem zeszłego króla Michała obierzemy 
sobie króla ze krwie naszej własnej, człowieka wojenne
go i zacnego, a tego mamy na pogotowiu, Jana Sobie
skiego, marszałka 1 hetmana w [lelkiego] к [oronnego], 
w świeżej ekspedycyi chocimskiej nie tylko Rzeczypos
politej Polskiej, ale 1 całemu światu wsławionego. Rzecz 
nowa niektórym zdała [się] 1 nieco mila, ale w sobotę 
przed świętą Trójcą, kiedy w publicznej radzie rzecz 
przez księdza Stanisława Dąbskiego, biskupa chełm
skiego, promulgowana, tak wszystkich serca za zrzą
dzeniem Boskim poruszyła, że wszyscy oprócz niektó
rej Litwy, osobliwie Paca, wojewody wileńskiego, het-

577 Filip Wilhelm był żonaty, natomiast wspominany przez autora 
Karol Filip miał dopiero I 3 lat.
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Jan III Sobieski
(A. Sokołowski, op. cit., s. 1 5 0 )
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mana tegoż Księstwa, że wszyscy jednostajnym głosem 
Jana Sobieskiego za króla obrali5' 8 i zaraz bza zdrowie 
jego panowania z dział*5 i ze wszystkiej strzelby (bo 
było i pospolite ruszenie) strzelać kazano, lubo się 
niektórzy tak nagłemu sczęściu Sobieskiego dziwowali. 
Był tam potym obecny i Sobieski hetman i Bogu dzię
kując, a fortunie swej dziwując się skromnie ją przyj
mował i lubo się długo z tego wymawiał, atoli w mil
czeniu i skromności dalsze ku sobie polskie upatrywał 
iantazyje, które już do siebie jednomyślnie skłonione 
zrozumiawszy, podanego panowania nie odmawia i kon- 
dycyje zawdzięczenia tego ku sobie afektu ofiaruje.

Które gdy wszystek senat i slachta mile przyjmuje, 
zaraz od biskupa krakowskiego, Trzebickiego (bo arcy
biskup książęcie Czartoryskie w tychże dniach obu
marł, człowiek zacny i cnotliwy i wielki całości Rzeczy
pospolitej miłośnik) Sobieski królem polskim miano
wany, imieniem Jana III, Króla Polskiego obwołany, go
dzinę albo ze dwie w noc już. Który z senatorami 
przedniejszymi w karoc wsiadszy, zaraz prosto na Z a
mek warszawski wjachał i tam w pałacach królewskich 
rezydencyją ufundował, którego insi wszyscy z mnó
stwem lanych świec tamże przyprowadzili i długo sczę- 
śliwego Państwa winszowali, lubo się niektórzy, osobli
wie Litwa o to urażali. Ale i do tych posławszy tenże 
biskup chełmski, Dąbski, łatwie umolifikował w dzień 
przyszły, mogła i w nocy złota albo srebrna umolifiko- 
wać perswazyja. 578

578 Do aktu elekcji przystąpiono w sobotę 19 У kandydaturę 
Sobieskiego wysunął wojewoda ruski S. Jabłonowski, wybór jego 
nastąpił natomiast w poniedziałek 21 V
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Nazajutrz tedy, kiedy znowu obrany król w pole do 
namiotów zwyczajnych zjeżdża, i już nikogo sobie kon- 
tradycenta nie widzi, za wyświadczony sobie dziękuje 
fawor 1 zaraz do kościoła Jana świętego powraca z try
umfem i tam zaraz pacta conventa poprzysięga.

Najpierwej Rzeczypospolitej z Turczynem wojnę 
czawleczonąc jako będzie mógł uspokoić obiecuje. Dłu
gi których sobie u Rzeczypospolitej na milion preten
dował, daruje. Fortecę lwowską jako najlepi [ej] restau
rować podejmuje się, i królowej wdowie posag jej i od- 
wianek oddać desuo submituje się, którego było 300000 
na różnych starostwach zapisanych579.

Tak po skończonym elekcyi sejmie580, najpierwej 
król obrany, królową Leonorę przy zmarłym królu tam
że na Zamku w Warszawie zostającą, wizytuje i w żalu 
dwojakim zastającą581 cieszy, a gdzie by kolwiek chciała 
(oprócz Krakowa) rezydencyją sobie obrać pozwala, 
osobliwie w Toruniu, i swoją we wszystkim życzliwość 
jako Pani, obiecuje wyświadczać.

To odprawiwszy o dalszym progresie wojny z Tur
czynem z senatorami czyni i dzień koronacyi na dzień 
10  sierpnia naznaczają582. Do cara moskiewskiego po
słów z denuncjacyją przyjaźni swej 1 o posiłki według 
umowy prosząc wyprawił. Więc 1 do inszych monar

519 W rzeczywistości na mocy konstytucji sejmu jesiennego I67O r. 
uchwalono oprawę królowej w wysokości 100000 zł wiana (posa
gu) i 100000 zł odwianku, albo przywianku.
580 Zakończył się 9 VI.
581 Z powodu śmierci męża, a także z powodu przegranej Karola 
ks. lotaryńskiego, protegowanego Habsburgów i cieszącego się jej 
sympatią. W 1678 r. została jego żoną.
582 Koronacja wyznaczona została początkowo na 3 I 1675 r.
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chów chrześcijańskich z tymże swoim wyświadczeniem 
afektu, a o Supplement przeciwko Turkom prosząc, po
słów ekspediował, którzy nigdzie zgoła mc a mc nie 
sprawili, lubo na to kosztu Rzeczypospolitej niemało 
było. Sam tylko papież Innocenty X I583 1 00000 czer
wonych złotych na zaciąg wojska przysłał, za które 
pieniądze nowoobrany król wojsko, tak w Polscze jako 
i w Litwie zaciągnął przeciwko Turczynowi.

Który zajątrzony, zebrawszy wojska 3 0 0 0 0 0  z Tur
ków, Serbów, Ili ryków, Charwatów584, Multanów, Wo- 
łoszy i inszych, na Cecorze stanął585 i tam z chanem 
tatarskim Achmet Gierejem586 radę uczyniwszy, Pol
scze wprawdzie dali pokój, ale wszystkę swoję fu ryję na 
Ukrainę już spustoszałą wypuścił. Osobliwie Romada- 
nowskiego, w posiłku wrzkomo we 20000 Polakom 
przychodzącego, znieść usiłował, który się był pod 
Czerkasami okopał. Przeciwko temu tedy wojsku mo
skiewskiemu mimo Kamieniec [szedł] i ten mocno 
obwarował, a sam w Ukrainę na Kalnik, Bracław, Łady- 
szyn, co wszystko pod się zabrał, puścił się. Umań, 
wprzódy miasto kozackie potężne bardzo, minami wy
sadziwszy wały i z gruntu spustoszywszy. Zginęło tam 
ludzi na 100000 Kozaków, luboć i on na 3 0 0 0 0  tamże 
stracił w szturmach i o to się gniewając, dobywszy for

583 Innocenty XI papieżem był od I676 r., wówczas zył jeszcze 
Klemens X.
584 Chorwacja, stanowiąca wówczas zachodnią część Królestwa 
Węgier, znajdowała się we władaniu Habsburgów.
585 Sułtana tureckiego, bo jego autor ma chyba na myśli, nie było 
wówczas u granic Rzeczypospolitej.
586 Chanem był wtedy Selim I Gierej (Gerej).
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tecę małemu 1 wielkiemu, nawet i białej płci, folgować 
nie kazał.

Aleć 1 Tatarowie w tej potrzebie mało go posiłkowali, 
dowiedziawszy się o niejakim Sirku, Kozaku Zaporow
skim, że niemałą watahę ludzi zgromadziwszy, na Krym 
1 Nohaj 1 na Perekop uderzył 1 tam wiele szkody uczy
nił. Tedy oni swego bronić u baszę tureckiego uprosili 
się 1 prętko po dobyciu Umania od Turków odstąpili. 
Pierwej jednak po dobyciu Umania sołtan gałga587 ze 
30000  swych przeciwko Moskwie pod Czerkasy po
szedł 1 tam Moskwę nastraszywszy, z pola do wałów 
nad Dnieprem pokazanych wpędził, niemało na placu 
zostawiwszy 1 w niewolą nabrawszy. Ostatek nie czeka
jąc dnia, w nocy przez Dniepr czajkami i inszymi sta
tkami przeprawili się 1 dalszego eksperymentu z Tur
kami nie czekali. Tę uczyniwszy odwagę, sołtan gał
ga z chanem krymskim radzili Turczynowi, żeby nazad 
do Wołoch powrócił, a Moskala za Dniepr uciekłego 
nie ważył się. Przytym o obraniu Jana Sobieskiego 
na Królestwo Polskie Turczynowi denuncjował 1 jego 
dzielność opowiadał, i perswadował, żeby z nim, zanie
chawszy dalszych dysensyi i zapomniawszy chocim- 
skiej klęski, raczej przeciwko Moskwie szedł z koniun- 
kcyją, którą sobie Tatarowie lekceważyli, a Turcy przed- 
tym trochę się ich obawiali.

Tą tedy radą molifikowany Turczyn, a niemniej stra
tą ludzi swych nadwątlony, ku Wołochom powrócił się. 
A sołtan gałga Sirka przejmował, ale mniej się na nim 
obłowił i owszem swoich trochę natracił. Chan krymski

587 Kałgą był brat chana Selamet Gierej (Gerej).
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tymczasem jako to poprzysiężony Sobieskiego, obra
nego już króla polskiego, jescze pod Podhajcami pobra- 
tym5 8, ustawicznie go przez posłów solicytował, aby 
poniechawszy koniunkcyi moskiewskiej, raczej na niego 
[Moskwicyna] i na Zadnieprzanów z wojskiem turec
kim i tatarskim wojował, a już uczynionym o Podole 
dosyć czynił paktom w czym się sam być mediatorem 
między cesarzem tureckim a królem obranym obiecy
wał. Lecz te jego wszystkie legacyje do sejmu korona- 
cyjej odłożone były.

Której gdy czas przypadł, a Turczyn jescze w Ukra
inie mieczem i ogniem grasował, król obrany deklaro
wał, że nie pierwej koronę złotą na głowę moją włożę, 
aż ją pierwej od następujących nieprzyjaciół oswobo
dzę, wdzięczność Polaków wzajemną płacąc wdzięcz
nością. Podobny w tym terminie Trajanowi, cesarzo
wi rzymskiemu, któremu, gdy, jako wielce wojennemu 
i sczęśliwemu, że żywota boskie, po pogańsku, chciano 
oddawać honory, a aplauzy, nie chciał i rzekł: na potem 
(jeśli to zasłużę) być może. Tak i Jan III godzien 
zaprawdę tej korony, do której tak wielkiego jako uda
wali nie miał apetytu, atoli mniej ostrożny, że niepo- 
mazany od prymasa, na tę się turecką udał wojnę, na 
której niewiele wskórał, chyba stąd obmówiony być 
może, że tę koronacyją nie z lekkości, ale z uprzejmej 
ku ojczyźnie miłości na dalszy czas odłożył.

Atoli z zwykłym swym animuszem wspaniałym, choć 
niekoronowany z wojskiem litewskim i polskim prze
ciwko Turczynowi ruszył się ale go już w Ukrainie nie 588

588 Pod Podhajcami Sobieski zawarł przymierze z Krym Gierejem, 
kałgą chana Aadil Giereja, w 1674 r. chanem był Selim I Gierej.
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zastawszy, tylko w fortecach ukraińskich Turków zasta
łych, gdzie mógł onych gromił. Na ostatek pod for
tecę barską podstąpił i tam Kryczyńskiego transfugę 
z ludźmi jego Tatarami osadzir89, których z Turkami 
było 4000 . Do tych tedy obrany król pierwszego swego 
próbując sczęścia posyła, aby się poddali upomina. 
Stało się tak, poddali się. Samych do wojska znowu 
bierze, bo niedługo sobie życzliwych (Lipkami tych 
zdrajców zwano) żony ich do Litwy, do pewnego sta
rostwa wyprawuje, Turków zaś do Kamieńca konwojo
wać każe, odwdzięczając, że też Turcy naszych z cho- 
cimskiego zamku wolno ze wszystkim wypuścili by
li, także i Suczawy. Baru tam dostawszy, małe prezy
dium zostawiono, (które potem także ustąpić musia
ło), a obrany król wprzód pod Kałnik, gdzie kilka 
czasów stał, a potym w jesieni pod Bracław ruszył się.

Wszędzie nowobranemu królowi sczęście służyło. 
Fortece jedne się dobrowolnie poddawały, drugie doby
to. Owo zgoła wszystka Ukraina nowego Pana bać się 
poczęła. Owszem, sam Doroszenko posłów przysłał 
poddając się ze wszystkimi Kozakami królowi obrane
mu, ale po staremu zdrajca co inszego myślał9*, bo jego 
interesa do sejmu koronacyi odłożone były, przez co on 
to za urazę miał sobie.

To największa, że wojsko przez zimę w Ukrainie 
zostając wielce znużone było, mianowicie piechota, 
której z głodu i zimna siła naginęło. Aleć się tej biedy 
i konnym dostało. Co uważając obrany król, lubo mu 
o złym zdrowiu żony jego znać dawano i z Ukrainy 589

589 Załogą tej łortecy dowodził Morawski Hussejn bej.
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rewers czynić radzono, przecię aż do końca roku namó
wić się nie dal, ale w Braclawiu w wielkiej nuży zostając, 
wojsko po fortecach rozłożone jako mógł zatrzymy
wał, bo gdyby tez on z Ukrainy zjachał, pewnie by 
wszystkie wojsko w też tropy za nim poszło, a fortece 
Turkom albo Doroszowi590 zostawiało. Pac jednak het
man W [lelkiego] K[sięstwa] L [itewskiego], nieco kró
lowi życzliwy, z wojskiem litewskim króla obranego 
[opuścił], na Białą Ruś pretekstem znużonego wojska, 
poszedł.

Najbardziej obrany król frasował się w Ukrainie 
o to, ze Moskwa obiecawszy posiłków przeciwko Tur
czynowi, nie tylko żadnych nie dawali, ale się owszem 
z Polaków naśmiewali, którymi [posiłkami], lubo ludź
mi, lubo piniądzmi, jako poprzysięgali tak rok [gdyby] 
króla posiłkowali byli, i pewnie by za Dunajem przy 
łasce Bożej królowi obranemu stanąć rzecz można była, 
gdyby tych ludzi płonna nie omyliła nadzieja.

W ostatku, rok ten w Polscze po skończeniu elekcyi 
we wszystkim był spokojny, oprócz drogości zboża, bo 
korzec zamojski591 żyta na egroszye 40  wynosił, dla 
czego choroby gwałtowne na kształt powietrza zjawiły 
się. Aleć zaś Pan Bóg po żniwach nagrodził to i dal 
dostatek z laski Swej wszystkiego, każdego posiłkowa
ło. Za co niech Mu będzie wiekuista cześć i chwała. 
A my tymczasem przy lasce i błogosławieństwie Jego 
zaczniejmy:

aa W rkps. „elekcyją”.

590 Piotrowi Doroszence.
591 Miara towarów sypkich (zboża) o pojemności ok. 110 1.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1675 43 3

kk W rkps. „za zdrowie jego z dział panowania”. 
cc Lekcja niepewna.
 ̂ Dalej znajduje się powtórzona część tego zdania i część po

przedniego: „Ale po staremu zdrajca co innego myślał poddając 
się ze wszystkimi Kozakami królowi obranemu”. 
ee Ewidentna pomyłka w rkps, gdzie jest „złotych”.

Rok 16 75

Tego roku zaraz na początku nieco pocieszne zjawiły 
się nowiny, bo lubo król sam w Bracławiu przez zimę 
zostawał i poniekąd podjazdami Tatarów płoszył i Ko
zaków częścią prośbą, częścią groźbą sobie dewinkował, 
ale kiedy na wiosnę nie tylko senatorowie niektórzy, ale 
z wojska siła dla niedostatku żywności sobie 1 koniom 
powyjeżdżało i on na wiosnę do Lwowa wprzód, potem 
do Żółkwie powrócił, 1 tam na hibernę chorągwie z het
manem592 pospołu, rozporządził. Husarskim chorąg
wiom głębiej w Polskę iść kazano, a pancerne [w] wo
jewództwie wołyńskim, ruskim, bełskim rozłożono.

Słychać było, że się w Kamieńcu Turcy dla sczupło- 
ści prowiantu 1 dla nastąpienia morowego powietrza 
mieszać poczęli, z fortece ustąpić myślili, bodajby byli 
nie ustąpili, gdyby było wojsko z Ukrainy nastąpiło. 
Aleć król oczekiwając na piechoty moskiewskie, których 
według umowy wyglądał, w małej kupie nastąpić nie 
odważył się, ale jako się rzekło, do Żółkwie z nadwerę
żonym dobrze wojskiem udał się. Tamże posła perskie
go króla legacyi59’ słuchał, który przeciwko Turkom * 523

592 Dymitrem Wiśniowieckim.
523 Wspomniany poseł szacha perskiego Sulejmana II, Mehmet
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posiłki swoje ofiarował, aleć zaś przez rok niemal ten 
poseł do Polski szedł. Uważywszy król z senatorami 
odległość miejsca, za ten kandor królowi perskiemu 
podziękował, a w samym Panu Bogu i ostatku wojska 
znużonego nadzieje dania odporu nieprzyjacielowi, po
kładał. Zaczym nowe zaciągi osobliwie piechot, z po
datków Rzeczypospolitej naznaczone, których w Ukra
inie wielka się stała ujma, a co zostało to rozłożone po 
fortecach z armatą. Nawet coś regimentów pieszych 
i dragońskich, mianowicie Potockiego, wojewody na
tenczas sieradzkiego, orda w polu napadłszy i mocno 
osadziwszy do tego przywiodła, że z starszyzną swą, 
służbą tatarską przyjąć musieli.

Gdy tedy obrany król w Żółkwi zostaje, chan krym
ski posła do niego przysłał, oznajmując, że car turecki 
zlecił mu mediacyją z Polakami dostateczną uczynić. 
Żądał tedy aby komisarzów do tego naznaczono, i do 
niego pod Husiatyn, gdzie stał w 60000 wojska, jako 
najprędzej przysłano. Było to w miesiącu marcu. Wy
prawieni na tę funkcyją Bidzmski, strażnik koronny, 
i Karczewski, oboźny wojskowy* 594, których gdy chan 
oczekiwa, oni zaś niesporo jakoś się tam wyprawu- 
ją. Tymczasem Imbraim basza595 we 40000 wojska nad
chodzi i z chanem łączy się. Do których gdy 1 nasi ko
misarze zbliżyli się [1] o pokoju rokować poczęli, ale gdy 
Turcy kondycyje ciężkie podają, to jest, aby o Kamieńcu 
i Podolu nie wspominać, Strypę rzekę za granicę nazna

Usein Bek Jadygier był we Lwowie przed elekcją Jana III.
594 Posłami zostali T. Karczewski i K. Korycki, chociaż chan chciał, 
aby funkcję poselską powierzono S. Bidzińskiemu.
595 Ibrahim Szyszman pasza.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1675 43 5

czywszy sobie od Polski, aby Polacy za pana Turczy
na mieli i onemu poddaństwo poprzysięgli, wyciągają 
i żeby roczny trybut dosyć wielki oddawać, przykazują, 
a na ostatek, żeby Moskwy odstąpić i owszem z woj
skiem tureckim złączywszy się, pod regimentem [Tur
czyna] na wojnę moskiewską iść, napierają się.

Nic nie skończywszy nasi i na tak ciężkie kondycyje 
nie pozwoliwszy, u Turków i u ordy w lekką wpadają 
powagę, i żeby zaraz ustępowali z obozu hardo przyka
zują. I zaraz sam Imbraim basza z chanem pod Zbaraż, 
w oczach prawie komisarzów, podstępują i tam minami 
i inszymi wojennymi sztukami miasta i zamku przez 
poddanie chłopstwa tam zawartego, dobywają, których 
oni zaś, lubo przyrzekli byli im zachować zdrowie 
i substancyje, okrutnie wyzabijać kazali a zamek i mia
sto ledwie nie z gruntu spustoszyli. Toż się stało w Wi- 
śniowcu, w Mikulmicach, Ożochowcach i inszych oko
licznych fortecach, których lepiej niż na 30 z gruntu, 
z obywatelami poznoszono. Ostatni impet na fortecę 
podhajecką, której także minami wprzód zepsowawszy, 
a potym przez poddanie odebrawszy, ludzi rozmaitych 
we 30000  zabrali i niemałą tam korzyść wziąwszy, 
miasto i zamek także z gruntu zrujnowali. Było tam 
i chorągwi kilka polskich, ale te w lup nieprzyjacielom 
poszły. Toż się działo i kędy indziej gdzie miec[z] 
nieprzyjacielski mógł tylko zasiądz, zwłascza w Podolu 
i w części Wołynia. Począwszy od maja aż niemal do 
miesiąca września okrutną rzecz ludzi Tatarowie i Tur
cy nabrali i jednych między janczarów mieszali, drugich 
dla obwarowania fortec do Kamieńca odsyłali, inszych 
najwięcej orda do Krymu i Nohaju napędziła.
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O takowej tedy tranzakcyi zawarcia pakt z Turczy
nem obrany król wziąwszy i od komisarzów i od róż
nych podjazdów wiadomość, ubolewał wielce na to. 
Z  małą kwotą wojska z Żółkwi do Lwowa ruszył się, 
fortece jakim tylko mógł sposobem obwarować kazał, 
ledwie 2000 przy sobie żołnierza mając, bo insze woj
sko co z Ukrainy zeszło, dobrym rządem po fortecach 
rozłożone było. Hetman polny Wiśniowiecki, we 3000 
na Brodach rezydował. Jabłonowski, wojewoda ruski, 
złoczowskej fortece w takowej że liczbie wojska pilno
wał. Sieniawski, chorąży koronny, Brzeżan swoich także 
w niemałej kupie ludzi bronił, nie przeciwko licznemu 
nieprzyjacielowi w pole wypadając, ale z żalem na pus
toszenie miasteczek i wsiów poglądając.

Tymczasem coś się i do obranego króla ludzi nowo- 
zaciężnych już się było skupiło, na 6000  liczyć się ich, 
albo więcej mogło. Aleć 1 on za Lwów daleko ruszyć się 
nie odważył, podjazdami tylko narabiał, za dosyć mając 
zawziętość nieprzyjacielską jakokolwiek zatrzymywać. 
Aleć oni aż około Łucka, a po tym aż koło Sokala zabie
gali, ludzi nieznośną rzecz, osobliwie Tatarowie (nieźli 
mediatorowie między Turczynem a Polakami), zabiera
li, ni skąd na się nie mając odporu. W tym tylko fawor 
uczynili swój, że przecię ogniem 1 mieczem miasteczek 
i wsiów nie pustoszyli, jako to w Podolu Turcy czynili.

Opłakana była natenczas tych osobliwie krajów kon- 
dycyja, a stąd najżałośniejsza, że nieprzyjaciel tak głę
boko brodził i nigdzie nie uznał wstrętu. Ludzie tylko 
płakali i kto mógł dalej ku Wiśle, osobliwie możniejsi, 
brali się. Król z małą kupą wojska pode Lwowem w obo
zie zostawał, a na nierychłe zciągnienie się wojska no-
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wozaciężnego z żalem narzekał. Aleć i jemu nie wytrwa
li Tatarowie, ale wybrakowawszy co najlepszych juna
ków tak tatarskich jako i tureckich, około świętego 
Michała na królewskie wojsko wyprawili się pod dyrek- 
cyją Adzy Giereja596. O których przecię z podjazdów 
król obrany wziąwszy wiadomość wcześnie, co było 
wojska pod górami lwowskimi uszykował i pewne za
kryte parowami miejsca piechotami co ich jeno było 
porozsadzał, na troje wojsko rozdzieliwszy. Miał i ar
maty z sobą niemało. N a tak tedy sporządzone lubo 
sczupłe wojsko, gotowe jednak i ochotne do pobicia, 
Tatarowie gwałtem wielkim we środę przed świętym 
Michałem napadli. Ale postrzegszy naszych gotowość, 
harcami tylko narabiali, którym 
poczęli, a na piechoty nawodzili, a potem impetem 
także na nich uderzyli, z armat haniebnie i z ręcznej 
strzelby rażąc ich tak, że tył podać musieli. Za którymi 
nasi, ochotnik, ostrożnie puściwszy się, na przeprawie 
ich najbardziej nastraszyli i trupa nie mało położyli, 
jako też i żywcem kilkadziesiąt wzięli. Tak z łaski Bożej 
nieprzyjaciel góry nie otrzymał. Zwycięstwo nieco bar
dzo krwawe przy naszych stanęło. Bo owi spędzeni 
z pola, na całą noc do swego wojska poszli, i odwadze 
obranego króla Imbraimowi baszy i chanowi597 opo
wiedzieli. Dobrze bowiem i po kawalersku w tej utar
czce obrany król stawał i nie tylko zachęceniem, sam 
mocno na nieprzyjaciela następował, czego mu poma
gali Radziwiłł, hetman polny litewski, i insi pułkowni- * 591

596 Sw. Michała było 29 IX, a bitwa pod Lwowem została stoczona 
24 VIII. Tatarami dowodził kuzyn chański Hadzi Gierej (Gerej).
591 Ibrahim Szyszman pasza i chan Selim I Gierej (Gerej).

gdy i nasi dokuczać
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су, zwłascza Polanowski i Miączyński i drudzy nie
śmiertelnej pamięci godni mężowie.

Tą fortuna jakokolwiek król posilony, zaraz spode 
Lwowa z wojskiem w Podole ruszył się, i temu wojsku 
co po fortecach było kupić się do siebie kazawszy, tak 
że wkrótce na 20000 wojska rachować się mogło. 
Tymczasem basza od Tatarów od dzielności naszych, 
choć w malej kupie dowiedziawszy się, i jasyrem wiel
kim obciążony i o następującym na siebie królu prze
strzeżony, wszystko prawie Podole spustoszywszy, o re
gresie ku Kamieńcowi myślić począł. Zęby jednak j e 
żeli3 jaki figiel wyrządził, pod trembowelski zamek 
dwiema sty tylko piechoty osadzony podstąpił i różny
mi kunsztami, obronny wprawdzie na skale, zamek 
dobywając przez niedziel kilka, o następującym na sie
bie królu z wojskiem dowiedziawszy się i nic pod Trem
bowlą z laski Bożej nie sprawiwszy, jednej nocy mil 
dziesięć ku Kamieńcowi uszedł.

Ochotnie albowiem wojsko na Turków następowa
ło, których opłakana Podola spustoszonego kondycja, 
więc zabranie po fortecach tak wielu dusz: rodziców, 
braci, pokrewnych, inszego pospólstwa, do powetowa
nia krzywd tak wielkich, wielce animowała. I snadź by 
w przestraszonym trochę nieprzyjacielu czegokolwiek 
znacznego doczekać by mogła, gdyby nie ustawiczne 
jesienne słoty i przeprawy rozmaite, ochotę wojskową 
tamowały.

Więc gdy na popiołach podhajeckich wojsko koronne 
stanęło i już już z Turczynem pod Trembowlą zetrzeć 
pragnęło, ustąpił, jako się rzekło, nieprzyjaciel trembo- 
welskiej fortecy, przyznawszy, że go ta tylko jedna
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w Podolu zabawiła 1 Polaków w sukursie doczekać się 
kazała. Poszedł tedy mimo Kamieniec prosto ku Cho
cimiowi i tam przez most gotowy przeprawiwszy się ku 
Dunajowi, a bTurkowieb ku swoim myślili. Aleć przecię 
jako mogąc nasi za mmi spieszyli, i czac mostem nieco 
taborów z ludźmi zastawszy, gromili. Pułk tam pod 
komendą Czarnieckiego, pisarza koronnego, przodem 
posłany, bo też był trochę do obozu omieszkał, dobrze 
i chwalebnie gościł 1 nieprzyjaciela bił co mógł i ko
rzyść niemałą odebrał, i sławy nieśmiertelnej wespół 
z pułkownikiem swym nabył.

Wojsko lubo było by pod Kamieniec podstąpiło, ale 
wiedząc że miejsce bardzo obronne, a do tego przez 
całe lato prowianatami, piniądzmi i ludźmi od Imbrai- 
ma baszy posiłkowane, wielce już się od tej imprezy 
wymawiało, ale żyby obrany [król] nazad trochę postą
pił, a do Wołoch za Turkami znużonym po troszę 
wojskiem [nie szedł] upraszało. I tak się stało.

Stanowiska zimowe wszystkiemu wojsku po Połscze 
1 Rusi podzielono i o zasługach zatrzymanych myś
leć przyobiecano na sejmie koronacyi, do czego go 
senatorowie przy ni [m] będący wielce przywodzili. 
[Do] wole [ich] tedy lubo nierychło [król] stosując 
się, sejm i koronacyją w miesiącu lutym roku przy
szłego [naznaczył]. Sam do tego czasu powinność 
nie tylko królewską, ale 1 hetmańską wielką odprawu- 
jąc, za które prace, słusznie [mu] korona na głowę 
włożona była.

Potym wyjeżdżając jednak z Ukrainy, piechotami 
lortece medorujnowane, to jest Jazłowiec, Międzybórz, 
Bar 1 Stanisławów, prowiantami opatrzywszy, osadził
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i do Lwowa wprzód, a potym do Jaworowa odjechał 
i tam się na przyszłą gotował koronacyją.

Ludzie ukraińscy wszyscy, bojaźnią Turków, wszyscy 
z żonami i z dziećmi za Dniepr do Moskwy pouciekali, 
sam tylko Doroszenko w Czehrynie zostawał i wiary 
ddanejd przedtym Turczynowi nie dotrzymawszy, zno
wu się Moskwie w opiekę podawał.

Z  którym [carem moskiewskim] lubo się komisyja 
przez ludzi zacnych tak z Polski jako i z Litwy odpra- 
wowała, i ektóra się za niedaniee posiłków z umowy 
obiecanych, na obranego króla fusilnie żadne1 prośby 
tak wiele razy, traktowała, tudzież [o] nieprzywrócenie 
Kijowa i Zadnieprza. Aleć oni o posiłki deklarowali, 
ponieważ Polacy tak ściśnieni tego roku od Turków byli, 
że ich Turczyn zagarnął udawano. O Kijów zaś powie
dziano, że bliższych fortec dotrzymać nie mogli, daleko 
bardziej Kijowa Turkom ustąpić musielibyście. Zgoła 
żartownymi i naśmiewającymi się racyjami tę komisyją 
Moskwa traktowała. Co postrzegłszy komisarze, a nie
mal przez rok darmo tam bawiąc się nic nie skończyw
szy, do domu powrócili, o wrodzonej [Moskwy] niemi- 
łości przeciwko Polakom i Litwie obwiesczając.

Wiele złego tego roku Polskę trapiło, bo oprócz 
ustawicznych trwóg od ordy i Turczyna, nieurodzaj 
wielki i codzienne prawie descze i sloty, osobliwie [w] 
jesieni panowały. Skąd drogość wielka zbóż i rzek roz
lanie nastąpiło. Więc i poglówne troje według dawne
go instruktarza, ludziom wielce dokuczyło598. Prze

598 T.r. nie uchwalono żadnych podatków, ściągane były natomiast 
kolejne raty trzech ostatnio uchwalonych poglównych — w 167 3 r. 
jednego i w 1674 r. dwóch.
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chody żołnierza nowozaciężnego nie dopomogły, któ
rych zdzierstwa zwykłe trochę przędę za dyrekcyi ob
ranego [króla] i pro tunc hetmana i marszałka koronne
go, trochę się już poczęły moderować, ale to aż potem 
swój wzięło skutek.

Wiele i panów tego roku pomarło: Potocki, wojewo
da bracławski, Leżeński, biskup łucki, po którym nastą
pił Dąbski, biskup chełmski, to zaś oddane Święcickie
mu599 i wiele inszych, których urzędy i dygnitarstwa aż 
na przyszłym sejmie od koronowanego króla porozda- 
wane były. Ale i gdy panów siła i ludzi prostych jescze 
więcej z świata tego ustąpiło, niechże 1 ten rok nieco 
Polakom sczęśliwy ustąpi a niech przy większej łasce 
Bożej i lepszym sczęściu nastąpi:

aa Mozę powinno być „jeszcze”.
kk Możliwe, że to pomyłka kopisty, a powinno być „Tatarowie”. 
cc W rkps. „nad”.
^  W rkps. „dawnej”.
ee W rkps. „za którą się niedanie”.
^ W rkps. „usilnej żadnej”.

Rok I 676

Ten rok chwalebny koronacyją Najjaśniejszego obrane
go króla Jana III 1 małżonki jego Marianny Kazimiery, 
margrabianki de Derkien rodem Francuzki, Ludowiki 
Maryjej, królowej Polski wychowanki, którą ona pierwej 
za Jana Zamoyskiego, wojewodę sendomirskiego, a po

599 Jan Stanislaw Święcicki biskupem chełmskim został w 1677 r.
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zejściu jego, za Jana Sobieskiego, teraz koronowanego 
króla za mąż wydala była. Oboje tedy od arcybiskupa 
gnieźnieńskiego już po Czartoryskim Olszowskiego, 
arcybiskupstwem od tegoż króla uraczonego, koronę 
zwyczajną publicznie w kościele katedralnym krakow
skim Stanisława świętego, na początku miesiąca lutego 
koronowani i pomasczeni na królestwo byli, w dzień 
Gromnicznej Panny Najświętszej600. I lubo niektórzy 
sarkać poczęli byli na koronacyją niespodzianą królo
wej, ale prętko ustali, tę tylko przeciwko niej mając 
racyją, że Francuzką była, których imię i naród nieco 
miły byk Atoli przezwyciężyła króla Jana ku Rzeczy
pospolitej życzliwość i prace, że i tej pretensyi ustąpili 
i już dobrze przedtym zrodzonego z niej syna Jakuba, 
królewiczem mianowali.

Byli przy tym akcie posłowie od papieża Klemen
sa X, byli od królów francuskiego i szwedzkiego i an
gielskiego. Od cesarza rzymskiego nie byli, częścią że 
natenczas cesarz Leopold z Francuzami wojując nieco, 
na tronie polskim królową Francuzkę nierad widział, 
częścią że za żywota królowej Leonory, Michała króla 
żony, a siostry swojej, nieco drugą królową koronować 
za rzecz niesłuszną poczytał.

Przed tą koronacyją, zwyczajem dawnym król dniem 
jednym czyli drugim pieszo do kościoła Stanisława 
świętego na Skałkę chodził, potym601 dnia ostatniego 
stycznia pogrzeby i egzekwie dwóch królów polskich, 
Jana Kazimierza z Paryża przewiezionego do Polski

eoo 2 I L

601 Na Skałkę elekt udał się I II, a pogrzeby poprzednich władców 
odbyły się 3 I I.
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i Michała króla, aprobował. Na których egzekwiach sam 
i z senatorami, także ze wszystkimi posłami i rycer
stwem obecny będąc, sumptem królewskim tę ceremo- 
niję odprawował.

Jednegoż dnia stały oboje ciała królewskie na maje
stacie poważnym podle siebie, a potym pogrzebione 
ciało [Jana Kazimierza] w kaplicy od siebie ufundowa
nej bogato, ciało Michałowe tam, gdzie niegdy aJagieł- 
łowskP był grób i plemienia jego602. Po pogrzebie i eg
zekwiach spólnych wziął mowę Jędrzej Trzebicki, bi
skup krakowski, którą lubo łacińskim językiem mó
wił, na polski wytłumaczyć zdało mi się, dlatego, aby 
życia dwóch Panów i cnot ich i fortun rozmaitych po
tomności nieśmiertelna pamiątka była. Tej tenor tako
wy był:

„Ma to do siebie od natury wrodzona miłość w lu- 
dziech, że tam gdzie się porodzili i gdzie się wycho
wali, lubo i w obcych krajach będący, mają osobliwą 
do przyrodzonych swych miejsc słodkość i inklinacyją. 
Naj [j] aśniejszy i niezwyciężony Królu, najjaśniejszy 
i najwielebniejszy Ojca świętego pośle, najzacniejszy 
Króla Jegomości francuskiego posłanniku, jaśnie oświe- 
coni Korony Polskiej senatorowie, tudzież Wielkie
go Księstwa Litewskiego, i wszystko tu zgromadzone 
przezacne rycerstwo i dygnitarze Narodów Obu.

Stąd ów sławny w Piśmie Świętym i cnotą swo
ją i przodków swoich zacnością Jakub patryjarcha, w Egip
cie i obywatel i przychodzeń, przy śmierci swojej osta
tnimi słowy wielkiego onego całego Egiptu wicereksa

602 Ciało Jana Kazimierza złozone zostało w kaplicy Wazów, a Mi
chała Korybuta w krypcie pod kaplicą Świętokrzyską.
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Józefa, syna swego, o to najbardziej prosił, żeby kości 
jego z Egiptu wziąwszy, do ojczystych przeniósł gro
bowców i one tym uszanował skarbem. Jakub patriarcha 
(mówi Pismo Święte), gdy widział skracające dni jego, 
zawołał syna swego Józefa i rzekł do niego, jeśli nala- 
złem łaskę synowską w oczach twoich, uczynisz mi 
miłosierdzie i prawdę, abyś mię nie grzebał w Egipcie, 
ale w grobie przodków moich. Uczynił dosyć posłuszny 
syn ojcowskiej woli. Nawet i ten sam wicereks egipski 
od braci swojej pod przysięgą to wymógł, że gdy przy 
łasce Bożej z jarzma faraonowego za czasem wybiją się, 
aby potomkowie ich kości jego z sobą wziąwszy do 
ojczystego zaprowadzili grobowca. I tak potem pod 
dyrekcyją Mojżesza z niewoli egipskiej bkościb obudwu 
do ziemi kananejskiej zaprowadzone i tam pogrzebione 
były. Wziął Mojżesz kości Józefowe (mówi Pismo 
Święte) z sobą i zaprowadził je i pogrzebł w Jeruzalem 
dlatego, że Józef poprzysiągł synów izraelskich, aby 
kości jego w Egipcie nie zostawowały.

Ten zwyczaj starodawny zakroczył aż do wieków 
chrześcijańskiej religiej. Tak uczynił światło ono Galiej 
świątobliwością i odwagami przeciwko Saracenom jas
ne bardzo, Ludwik król francuski603, którego ciało 
z Palestyny do Francyi zaniesiono i tam w kościele świę
tego Dionizego z dyspozycyi jego pogrzebione. Tak
że kości świętego Jana Chryzostoma za staraniem 
Teod [oz] jusza, cesarza wschodniego, dziwnym sposo
bem z Azyi do Carogrodu przeniesione były, dlatego, 
aby ze złości ludzkiej z stolicy swojej wygnany bis

603 Ludwik IX Święty.
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kup, znowu z sławą swoją i pociechą pono cnotliwych 
ludzi, przy swojej zostawał katedrze i swojej niewinno
ści i prawdy przez to ukazując dowód.

Nie zbyło Naj [j] aśniejszemu Janowi Kazimierzowi, 
jako drugiemu królowi Jozjaszowi, na tak wdzięcznych 
dobrodziejstw jego promotorach, którzy z dalekich kra
jów kości jego z wielkim trudem przyprowadziwszy, tu 
w tym kościele, (który tu koronuje i grzebie króle) 
prezentowali i aby w ojczystym swym grobowcu po- 
grzebione były, starali się i na tym żałośnym katafal
ku one wystawili. Ale W  K. M. Naj [j] aśniejszy Kró
lu w tymeś największe u Naj [j] aśniejszeg Króla JMci 
francuskiego604 czynił staranie, aby wdzięcznych prac 
jego [Jana Kazimierza] królewskich ojczyzna nasza, 
przynajmniej kości Kazimierzowe mile na łono swoje 
przyjęła, od którego w tak wielu zdesperowanych oka- 
zyjach życie swe cutrzymałac. A tak jako słońce wscho
dzi i zachodzi a do swego wraca się miejsca, tak Jan 
Kazimierz, [król] niegdy Polski, wielkie ono całego 
chrześcijaństwa światło, wraca się do miejsca swego i do 
grobowca przodków swoich, które mu oni nieśmiertel
nością sławy wybudowali. Wielkie one zacne królewskie 
dusze stąd z jagiełłowskiego domu 9 polskich, cze
skich, węgierskich królów przez Zygmunta ojca, 14 z; prze- 
zacnego rakuskiego domu, przez matkę Konstancyją, 
cesarzów zachodnich, nuż Zygmunta III, nuż Włady
sława IV  rachujemy. Wchodzi tedy Jan Kazimierz w ten 
grób jako w gniazdeczko swoje, w którym przodków 
swoich i siebie samego lokuje nieśmiertelność.

604 Ludwika XIV
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Nigdy Kazimierzowi królowi ile lata pozwoliły 
w próżnowaniu zyć nie przyszło. Albowiem z młodo
ści w pobożność i naukę wprawiony i w tak wielu języ
ków cudzoziemskich wyćwiczony, przykładem wielkich 
monarchów geniusz swój na wojenne czyny poświę- 

z Zygmuntem ojcem swym ledwie 
Prus przeciwko buntownikom ojca 

swego605, potem z Władysławem bratem swym prze
ciwko Moskwie606, potem z Ferdynandem wtórym ce
sarzem rzymskim z wujem swoim w dNiemced po
szedł607. Wszędzie i odważnie, także i chwalebnie sta
wał jako, należało zacnemu królowi.

Zakwitnęła była wszelakim sczęściem z zazdrością 
narodom pokojem, dostatkami, przestrzeństwem gra
nic za Władysława IV  Korona Polska, ale za niespodzie
waną i nigdy nie opłakaną śmiercią jego, za następują
cym zbuntowanego nieprzyjaciela nie tylko kwiat jej 
nawałnością wojenną nadpsowało, ale ledwie wywędzo- 
ny z gruntu nie został, aż na staranie i otrzyźwienie 
Jana Kazimierza przyszedł.

W pamięci nas wszystkich, co tu jescze rozumiem 
zostaje to, jako chore nadwerężone Rzeczypospolitej 
ciało pod staranie Kazimierzowe dostało się, które się 
jako dostało tylko, tak jescze obrany król rozmaitych 
na odżywienie jego szukał sposobów. Ukoronowany

ciwszy. Naprzód 
lat 20 maiac do

605 W rzeczywistości udział Jana Kazimierza w walkach ze Szwe
dami w 1629 r. ograniczał się do kilkutygodniowego pobytu 
w obozie pod Malborkiem.
606 W latach 16 3 3—16 34 uczestniczył w wojnie smoleńskiej.
607 W 1635 r. brał on przez kilka miesięcy udział w wojnie trzy
dziestoletniej jako pułkownik wojsk cesarskich.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1 6 7 6  447

zaś, wspomniejcie, jako ów pochop swywoli kozackiej 
i tatarskiej nie tak kupą ludzi, jako rozumem swym 
i dzielnością uspokoił i zatrzymał. Nie przez posły, co 
się dzieje w wojsku pytał się, nie przez hetmanów tylko 
wojskowe odprawował czyny, ale sam przez się wojska 
gromadził, z nimi przeciwko nieprzyjacielowi ochotnie 
szedł, one sam do boju szykował, sam niektórym kre
densowa!, żołnierza ledwie nie każdego imieniem swym 
mianował, upominał, zachęcał. Cnotę każdego wojenną 
uważał i onę nadgradzał. Co się dziać miało z daleka 
upatrował, i o tym z inszymi senatorami radził się i ra
dy dobre egzekwował. Pod niebem dni i nocy trawiąc 
i bez snu czasem zostając i wszelakie prawie niewczasy 
wojskowe podejmować ledwie niecodziennie Kazimie
rzowi było.

Zgol a we wszystkich ekspadycyjach wojskowych, któ
rych on przeciwko nieprzyjacielowi 12  przez 2 1  rok 
[panowania] prowadził, żadnej nie było, której by kró
lewskiego animuszu swego i odwagi nie wyświadczył. 
Ona sama berestecka ekspedycyja przed 24  łaty, bez 
rozlania krwie tak dalece odprawiona, jakiej powagi 
godna, jako szeroko i do wszelakiej sczęśliwości i sławy 
imienia Polskiego przestronną przetorowała drogę była 
i gdyby uzbrojone rycerstwo w tropy za nieprzyjacie
lem postępować chciało było z królem, który zwyciężyć 
i zwycięstwa zażyć umiał, w Ukrainę się iść nie wyma
wiało, ach Rzeczypospolita Polska! Uwolniłaś by się 
byłae za mały czas z tych wszystkich [nieszczęść], któ
reś potem miała i teraz masz, [które] na cię gwałtownie 
wybuchnęły. Odwróciłabyś była tak wielkie spusto
szenie i oderwania prowmcyP. Te wielkie mesczęśliwe
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z Tyranem wschodnim608 okazyje i teraźniejsze nie- 
sczęśliwe onego zawziętości, za którymi ledwie nie 
[poszedł] ostatni upadek twój, poskromiełabyś. Nie 
wiedziałabyś tak wielkiego prowincyi twych, jako człon
ków od ciała oderwania. Nie doznałabyś tak wielu 
nieprzyjaciół na zgubę swoję sprzysiężonych, potem 
tak wielkiego okrucieństwa. Nie patrzałabyś na tak 
żałośną twarz swoją, na którą i teraz wspomniawszy 
serce ledwie obumierać gnie musig.

Przyznać, że w tych okazyjach fortuna trochę Kaź- 
mierzowa sfalowała była, snadź dlatego, aby cnota jego 
bardziej potem odwagami wyjaśniała, która najbardziej 
w przeciwnych okazyjach swój wydawać zwykła splen
dor. Przyznać i to, że w tych żałośnych terminach cnota 
Kazmierzowa doświatów nabywała, jakoż nikt się nie 
zawiódł na niej, bo [on] jako nikt bardziej w Bogu 
ufności nie pokładał, jako żaden z królów pobożniejszy 
nie był, żaden sprawiedliwszy. Tak od ludzkich opus- 
czony do poratowania się Rzeczypospolitej sposobów, 
ale samej Boskiej pomocy dufający, częścią polskimi 
odwagami, częścią Leopolda I cesarza niezwyciężone
go, krewnego swego, posiłkami wsparty we hdwóch 
ni edzielh niemal wszystko odzyskał, i chwalebnie z for
tuny swej i nieprzyjaciół tryumfował.

Tych wszystkich prac swoich nie inszy miał król 
Kazimierz koniec 1 mtencyją, tylko aby religiej katolic
kiej i Rzeczypospolitej resuscytował pamięć. Jakoż po 
troszę ile czasy pozwoliły pobłogosławił mu P [an] Bóg 
w tych mtencyjach. Tak, że go właśnie Bóg 1 fortuna na

608 Sułtanem tureckim.
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te to tak żałosne i niesczęśliwe czasy wystawiła była, 
aby je uskramiał, każdy przyznać (chybaby nieżyczliwy 
i rzeczy niewiadomy) [to] musi.

Lecz kto rzecze: w zatrudnionych i niebezpiecznych 
czasiech opuścił Rzeczypospolitą, od północy nieskoń
czona, ale tylko na kilka lat paktami uskromiona woj
na609, niewygładzeni, ani poskromieni ukraińscy bun
townicy, owszem już się powoli rozżarzała turecka 
wojna. Siła było jescze Kazimierzowi uskramiać biedy 
i tumultów Rzeczypospolitej. Wiedział o tym wszyst
kim Kazimierz dobrze, aleć on nowy na to i niezwyczaj
ny, obrony ojczyzny obmyślał sposób. Nie chciał dłużej 
królować, to jest, że spracowany i zwątlony dawną 
dzielnością i trudnością, Rzeczypospolitej zabiegać nie 
poduiywał. Zdrową radą, miasto siebie starego, już 
inszego, kogo młodszego i do ratunku Rzeczypospoli
tej sposobniejszego, dobrowolnie Polakom według woli 
swej obrać pozwolił, a sam tymczasem po tak wielkich 
pracach wypoczął. I nie przystało inaczej Kazimierzo- 
wej, którą miał zawsze ku Rzeczypospolitej miłości, 
1 który nigdy 
litej trudność
kiemu światu dziwne uczynił widowisko, że co rozu
miał Rzeczypospolitej być najpożyteczniejszego, wol
nemu narodowi w wolną rezygnował dyspozycyją i sie
bie samego jakoby zapominając, bardziej dobra i całości 
Rzeczypospolitej przestrzegał. Westchnęły na tę nowi
nę odległe narody, westchnęły i państwa chrześcijań

pracy swej 1 w nawyższych Rzeczypospo- 
iach nie żałował, aby tę ostatnią wszyst-

609 Chodzi tu o stosunki z Moskwą ułożone tymczasowo na mocy 
rozejmu andruszowskiego.
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skie, westchnęły stany koronne i wszystka prawie wes
tchnęła Rzeczypospolita na tak nagłą i niespodziewaną 
i niezwyczajną Kazimierza, swego króla, abdykacyją.

Jednakże teraz doznawszy dobrej jego rady, onej 
aprobują, kiedy Ciebie Naj [j] aśniejszy Królu610 ma 
sukcesora, który to Królestwo już na zgubę nachylone, 
już kilka razy niezwyciężoną swoją podźwignąłeś ręką 
i prawie na karku swym one piastujesz, do tego czasu 
w gęstych za łaską Boską postępując z nieprzajaciela 
tryumfach. Coś boskiego w Tobie, masz żarliwość pro
mowania wiary świętej katolickiej, masz poszanowa
nie kapłanów, masz sprawiedliwość, łaskawość, klejnoty 
królewskie. Na Ciebie oczy wszystkiego świata zapa
trują się chrześcijańskiego. W  Tobie nadzieja polskiego 
sczęścia i nie omylim się da Bóg na tym, jeśli do końca 
co teraz czynisz, zachowasz, to jest mądrość, Boga 
najwyższego bojaźń, religiej świętej katolickiej opie
kę, sprawiedliwości przestrzeganie, prawdziwe królestw 
fundamenta, do końca długoletnie za 
dziesz raczył.

Puściłeś [w] prawdzie Naj [j] aśniejszy Królu611 Kró
lestwo Polskie, aleś miłości twej przeciwko ojczyźnie 
nie opuścił, ale do ostatniego kresu życia swego ojcow
sko kochałeś ją. Ach jak wiele łez z oczu swych wypuś
ciłeś, kiedyś żałosną przy odebraniu Kamieńca przez 
Turczyna usłyszał nowinę, tak dalece, że z tego żalu 
wkrótce i dni swoje skończyłeś, tak wielkie ojczyzny 
uważając niesczęście. Za lat panowania twego było, już

610 Jest to zwrócenie się do Jana III.
611 Mowa o Janie Kazimierzu.
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były ustawiczne wojny, ustawiczne turbacyje, wszystkie 
te lata nie złotem obrysować trzeba, któreś jako na 
wadze jakiej wszelakich trudności odprawował. Dlatego 
abyś tu przykrych za chwałę Bożą zażywszy terminów, 
wiecznej onej dostąpił sczęśliwości.

Cóż ci tedy za nieśmiertelnej pamięci godne czyny 
twoje przy tym akcie oddamy za wdzięczność, tylko to, 
że ta jest panujących kondycyja, że od poddanych 
obdarowania mniej potrzebują, teraz zaś modlącym się 
za cię, aniżeli mówiącym podobniejsi. Jeśliśmy kiedy 
tobie słudzy i poddani twoi w czym nie wygodzili usłu
gami i życzliwością naszą, o łaskawe zapomnienie i in- 
dulgencyją tego, juz więcej nie mając nadzieje o to 
cię prosić, upraszamy. Żaden wiek żadne zapomnienie 
miłej i sczęśliwej pamiątki twojej nie zatłumi, u tych 
zwlascza, którzy dobrodziejstw twych osobliwymi byli 
uczestnikami. Niech mi się godzi przy trumnie twojej 
one żałośne Ambrożego świętego wyrysować słowa, 
cokolwiek modlitwy nasze mogą, żadnego dnia w nich 
ciebie nie zapomnimy, żadnego dnia cnot twoich wy
chwalenia me przypomnimy, w ofiarach naszych cię 
zawsze wspomnimy, jeślibyśmy zapomnieli, niech bę
dzie w zapomnieniu prawica nasza, niech język nasz 
przyschnie do ust naszych jeśli cię nie wspomnimy 
w każdy czas radości naszej” .

„Oddajmy takowąż kondolencyją i łzami zalaną wa- 
letę Królowi naszemu Naj [j] aśniejszemu Michało
wi I z przezacnego i prześwietnego domu Korybutow- 
skiego i sławnego książąt na Zbarażu i Wiśmowcu, wiel
kiego onego megdy Jeremiego, książęcia na Wiśniowcu 
i Zbarażu wojewody ruskiego, synowi, idącemu, Panu
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wielkiej nadzieje i godnemu, aby był jednostajnie od 
wszystkich na tronie posadzonym, by mu była dni jego 
śmiertelność tak prętko nie skończyła. Ale och niepew
ności i krótkości dni ludzkich, o odmienne człowiecze 
nadzieje, o skończone królów i monarchów kolumny. 
A prętko bardzo krótkim wiekiem od Boga obdarzony, 
król Michał, aby nadzieje o sobie słusznie dobrej sławy 
wziętej w krótkich dniach nie wypełnił, które ci wszystkich 
wielką cnot i sławy sczepiły eksspektatywę. Pokazał się 
tylko na tronie polskim, aż niedługo z oczu obywatelów 
koronnych, całego świata, do grobu postąpił. Żyje jed
nak i żyć będzie w sercach naszych, wszystkich stanów 
koronnych i całej Rzeczypospolitej jego przeciwko Bo
gu pobożności, przeciwko poddanym łaskawości, sczod- 
rości i inszych cnot królewskich nieśmiertelna pamiątka.

Więc do Ciebie Naj [jjaśniejszy i niezwyciężony Kró
lu, który dwojaki pogrzeb antecesorów swych bytnoś
cią swoją uszlachetniłeś, do Ciebie Jaśnie Oświecony 
Stolicy rzymskiej nuncjusie612, do ciebie najwielebniej- 
szy i oświecony Króla JMci chrześcijańskiego pośle613, 
do was jaśnie oświeceni, oświeceni Korony Polskiej 
senatorowie i biskupi, do was W[ielkiego] Ks[ięstwa] 
L [itewskiego] także jaśnie oświeceni, oświeceni prze
wielebni prymasowie i do was wszystkich, którzy tej 
żałosnej dopomagacie ceremomej, królów naszych opła
kując ześcia, co więcej rzekę, nic więcej tylko to, co 
niegdy waleczny król Dawid, mąż według serca Bożego, 
rzekł do mężów Jabez614, którzy pogrzebili Saula z Jo-

612 Francesco Martelli.
613 Toussaint de Forbin—Janson.
614 Mieszkańców miasta Jabesz (Jabes Galaad).
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natą: «Błogosławieni jesteście od Pana, żeście uczynili 
miłosierdzie to nad panem waszym Saulem i pogrzebili- 
ście go i odda wam Bóg za to miłosierdzie i prawdę»”615.

Tak pogrzebione królewskie ciała po królewsku.
Nazajutrz zaś nastąpiła koronacyja królewska, która 

z wielkim aplauzem i aparamentem tak panów radnych 
i posłów wszystkiego rycerstwa i miesczan krakowskich 
przez trzy dni całe, wielkim kosztem, bankietami, bale
tami, komedyjami, ustawicznym na tryumf strzelaniem 
z dział i inszymi wykwintami publicznymi odprawowa- 
ła się. Czwartego dnia król do miasta na tron szedł i tam 
przysięgę od miesczan krakowskich odbierał i tam nie- 
mniejsze aplauzy i gratulacyje tak od miesczan jak od 
akademików były. A po odprawieniu tych ceremoniej, 
dopiero czwartego dnia około obrady Rzeczypospolitej 
zachodzili się i tak w senacie król z senatorami, jako 
w izbie poselskiej posłowie zostawali. I lubo siła takich 
było, którzy temu sejmowi koronacyi skończyć się nie 
tuszyli, atoli staranie i sedulitas królewska to potrafiła, 
że przez niemal 10  [niedziel] nad wszystkich nadzieje, 
skuteczny wzięła skutek616. Najpierwej tedy urzędy wa
kujące rozdano, ale z uwagą i rozmyślnie. Buława, któ
ra dotąd przy królu była, oddana Dymitrowi Wiśnio- 
wieckiemu, wojewodzie bełskiemu, hetmanowi polnemu, 
polna Jabłonowskiemu, wojewodzie ruskiemu. Marszał- 
kowstwo [wielkie] koronne oddane Lubomirskiemu, 
staroście spiskiemu617, nadworne Sieniawskiemu, cho-

615 Druga księga Samuela, 2, 5—6.
616 Sejm koronacyjny obradował od 2 II do 14  III 16 76  r.
617 S. H. Lubomirski byl wówczas marszałkiem nadwornym ko
ronnym.
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rąstwo koronne Lubomirskiemu kawalerowi618, obo- 
zienstwo koronne Koniecpolskiemu, krajectwo koronne 
Daniłowiczowi, koniuszostwo koronne Ma[t]czyńskie- 
mu, królewskiej strony osobliwemu adherentowi i pra
wie domowemu, łowiectwo koronne Zelińskiemu619, 
województwo bracławskie książęciu Konstantemu Wi- 
śniowieckiemu, kasztelanią wołyńską Leduchowskie- 
mu, kasztelanią brzyską litewską Piasoczyńskiemu620, 
referendarstwo litewskie Dynofowi621. Starostwa zaś 
i insze tenuty różne, między żołnierzów według zasług 
podzielone.

Z  duchownych zaś urzędów, biskupstwo chełmiń
skie po Olszowskim arcybiskupie, oddane Miastkow- 
skiemu622, biskupstwo kujawskie Sarnowskiemu, bi
skupstwo łuckie Dąbskiemu, przemyskie Zbąskiemu, 
pieczęć wielka Wydżdze biskupowi warmińskiemu623 
i lubo to incompati[bi]lia, constitutiapro hac virr624 napisana, 
i msze duchowne urzędy inszym. Wszyscy przyzna- 
wawali, że słusznie każdego tymi urzędami i królews- 
czyznami król dysponował.

Potem radzono około kontynuacyi wojny tureckiej, 
na ‘którą1 największych sił z Moskwy, ale daremnie,

618 Hieronimowi Augustynowi, kawalerowi maltańskiemu.
619 Jan Zelęcki, łowczy koronny, zginął pod Chocimiem, po nim 
urząd ten otrzymał Jerzy Bogusław Fredro.
620 Stefan Konstanty Piasoczyński kasztelanem brzesko-litewskim 
(brześciańskim) został w 16 7 2  r.
621 W I 6 7 6  r. żadna z referendarii litewskich nie była obsadzana. 
Natomiast jedynym z Denhotów, który t.r. otrzymał dygnitarstwo 
litewskie, był Ernest, został on wówczas łowczym litewskim.
022 Jan Małachowski.
623 Wydżga został wówczas podkanclerzym.
624 Volumina Legum, t. Y  Petersburg 1860, s. ISO.
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spodziewano się. Nowozaciążnego wojska 3 6000 na
mówiono, na co troje pogłównego wydawać naznaczo
no. Z  osobna na piechoty, z domów 24  każdy jednego 
wyprawić powinien był. Szelężne i insze przychody 
skarbowe na artelaryją obrócić się miały, od trzech 
groszy szeląg, kto co przedawał albo kupował. Wielką 
sumę to uczynić miało, ale potym za uporem panów 
wielkich wniwecz poszło. Więc i insze konstytucyje po
niekąd Rzeczypospolitej konnotowane. Królowej Leo- 
nory wniesienie na starostwach 24  aprobowano. Nowy 
urząd ziemskich urzędników w ziemi biskupiej stwo
rzony. W  ostatku i slachty nowej wielki katalog jednych 
z zasług wojennych, drugich za piniądze kreowano625.

W samą prawie Wielkanoc ten sejm skończył się626, 
po którym król do Warszawy odjechał, a tam niedługo 
zabawiwszy do Żółkwie powrócił i tam się na wojnę 
turecką gotował. Tam się przez łato bawiąc wojska 
oczekiwał, które bardzo niesporo pod Busk kupiło się, 
lubo blisko na Wołyniu slacheckim nie folgując do
brom, hibernę odprawowało.

O czym dowiedziawszy się Tatarowie w same Z ie
lone Świątki627 jako piorun jaki w pole [wypadli] 
i [w] Wołynia granice około Brodów wpadli, siła w nie
wolą nabrali, także samego Koniecpolskiego, natenczas 
oboźnego koronnego, poddanych ze 3 0 0 0  w niewolę 
nabrali w Brodeczyznie, nic na siebie nagłego niespo-

625 Nie wszystkie ze wspomnianych uchwal możemy odnaleźć 
w Volumina Legum, np. nie ma konstytucji o wprowadzeniu samo
rządu w ziemi siewierskiej.
626 Wielkanoc t.r. była 5 IX  sejm zakończył się 1 4  III.
627 24 V
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dziewający [ch] się, i z tym jasyrem cało do domu uszli, 
nikogo w interacie za sobą. nie mając. Niemała i to 
była tamtych krajów klęska i niczym nie powetowana. 
I owszem postrzegłszy to Tatarowie, że im to snadnie 
uszło, znowu na Wołyń około Ostroga, Dubna i Łucka 
wypadli i siłę ludzi rozmaitych w niewolą zabrali. Za 
Polaków udając się, z chorągwiami, a wsi i miasteczka 
jakoby sposobnie stanąwszy, pustosząc. Lipkami tych 
to hultajów od Rzeczypospolitej do Turczyna zbie
głych, nazywano. Atoli ich przecię Rzewuski, starosta 
chełmski, z Hohołem i Kuską, kozackimi pułkownika
mi, którzy służbę Korony Polskiej dobrowolnie przyję
li, pod Zasławiem zdybawszy, w nocy gromił. Niewol
nika siła odzyskał i samych niemało na placu położyw
szy i żywcem nabrawszy, sławy nieśmiertelnej, w której 
1 teraz kwitnie, dostąpił i za tę przysługę starostwo 
chełmskie po Potockim otrzymał. To sprawiwszy pod 
Brody poszedł od Podola tych granic ochraniając.

Troszkę się był tego lata Turczyn uspokoił, podobno 
dla śmierci Ibraim, baszy egipskiego, ale w jesieni na 
miejsce jego naznaczony Sułtan Ibraim basza628, z in
szymi dwoma Hussein 1 Assa baszami we 40000  wojska 
co celniejszego, z wielkością dział, armaty i janczarów 
w pole przyszedł. Których wprawdzie nasi trochę by
li w Wołoszech przytrzymali i coś karawanów z żyw
nością 1 pmiądzmi do Kamieńca idących, porabowa- 
li, ale za nastąpieniem chana krymskiego629 w 50000 , 
nie mogąc wytrzymać, Stanisławów miasteczko ludźmi

028 Ibrahim Szyszman zmarł 10  VII, jego miejsce zajął Ibrahim 
Szejtan.
629 Selima I Giereja (Gereja).
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konnymi i piechotnymi opatrzywszy, pode Lwów po
wrócili i królowi tę nieco pocieszną nowinę ponieśli.

Nic jednak nie zalertowało to animuszu jego Pań
skiego, lubo przy sobie niewiele [miał] wojska, jescze 
bowiem ani polskie, ani litewskie nowozaciężne chorą
gwie [nie] schodziły się. Tedy i królewski i hetmański 
prawie wziąwszy na siebie urząd, uniwersały gorące 
rozsyła, przez miłość Bożą, przez miłość ojczyzny 
upraszając i napominając, aby jako najprędzej wojsko 
do boku jego spieszyło się, leniwych karać i zwijać 
obiecuje i różne przegróżki na retardujących czyni. 
Aleć u niektórych daremne to były rzeczy, po staremu 
powoli sobie po wioskach chodząc poczynali. Tak w Koro
nie jak [i] w Litwie, mało było takich, których królew
ska do boku swego powabiła żarliwość. Między tymi by
li: hetmani obadwaj koronni z ludźmi swymi, był i Pac 
hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego także z rycer
stwem swoim, lubo jescze po zadzie siła było Litwy 
i Polaków.

Gdy się tedy wojsko polskie i litewskie jakokolwiek 
do boku królewskiego kupi, nieprzyjaciel swoje też 
czyni i Dniestr przebywszy mostem de novo zbudowa
nym, bo dawny przez Rzewuskiego był spalony, najpier- 
wej do Jazłowca, gdzie było praesidium polskie, szturmuje 
i tam będących przez akord odbiera, toż czyni w Bucza- 
czu i Jagielmcy. Poddanych, jednych wycinać, drugich 
do Kamieńca zasyłać każe, inszych pod straż wołoskiego 
hospodara630, który z nimi był daje. Na ostatek pod 
fortecę stanisławowską podstępuje, tam kilka niedziel

630 Inne źródła nie potwierdzają taktu udziału hospodara mołdaw
skiego w wojsku Ibrahima Szejtana paszy.
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różnymi fortelami wojskowymi narabia, aleć odwa
gą tamtecznych ludzi i Kozaków, więc i samą natural
ną obroną miejsca zniewolony, odstępuje, i tylko wsi 
i miasteczka: Tyśmienice, Uście, Jezupol, Halicz, Koło
myję, Sołotwinę i insze pali i pustoszy, nie folgując 
i skitowi, monastyrowi ruskiemu, lubo dobrze ludźmi 
i armatą opatrzonemu.

O czym gdy król Jan z żalem słyszy, a przecię ludzi 
nieco wiele przy boku swym widzi, nie chcąc dłużej 
cierpieć tak wielkiej zawziętości nieprzyjacielskiej w Po
kuciu, ledwie w piętnaście tysięcy wojska, imię Boskie 
na pomoc wziąwszy i siebie samego przy inszych poda
runkach Bogu i Pannie Na[j]świętszej ofiarowawszy, 
piechotą ze Lwowa z procesyjami solennymi i prośbami 
do Boga, do obozu [spieszy] i przed wszystkimi pro
testuje się, że jeśliby, strzeż Boże, czegokolwiek w tej 
ekspedycyi niefortunnego potkało, tedy to nikomu in
szemu, tylko tym ludziom [przypisać], którzy wziąw
szy piniądzy na nowy zaciąg, tak leniwo do boku jego 
pospieszają.

Ruszył się tedy król Jan obozem na końcu miesiąca 
października631 i zaraz Dniestr przebył, przez Pokucie 
chcąc ku nieprzyjacielowi kierować, częścią że tam po 
trosze jescze żywności zawadzało się, częścią, że tam 
na przeprawach nieprzyjaciela mógł jakokolwiek gro
mić. Różni różnie tę radę i odwagę królewską tłuma
czyli, jedni nierozmyślnąprętkość królowi przypisowali 
1, że z tak małym wojskiem przeciwko silnemu nieprzy
jacielowi puścił się, a raczej na pospolite ruszenie nie

631 W rzeczywistości I 9 IX.
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wydał wici, co miał z sejmu w rękach swych, udawali 
i już prawie ostatnią ruinę Rzeczypospolitej tuszyli. 
Drudzy ho na wolę) Bożą, w którego ręku serce królew
skie, poruczali i sczęśliwy zamysłów Pańskich obiecy
wali skutek.

Gdy tedy sporym krokiem król Jan przeciwko nie
przyjacielowi postępuje w Pokucie i on nie omieszkiwa, 
ale dowiedziawszy [się] o następowaniu króla, najpier- 
wej przodem w lot Tatarów kilkadziesiąt tysięcy wysyła, 
aby wojsko polskie powitali. Do którego w tymże czasie 
z Koniecpolskim, oboźnym koronnym, i Myszkowskim 
z Załoziec dobrych i porządnych żołnierzów ze cztery 
tysiące przybyło. Witali się tedy z Tatarami i za górę do 
Turków z nowiną, że wojska polskiego jest niemało, 
posłali. Było to w piątek na końcu miesiąca listopada632.

W sobotę król nowym posiłkiem posilony Tatarom 
pole daje, których z pola spędza, a sam nad rzeką Świe
cą między Zórawnem i Bolechowem miasteczkami obóz 
zatacza i wałami jakie mogły być fortyfikuje i dalszego 
nieprzyjacielskiego procederu upatruje. W dzień nie
dzielny ukazało się na [o] koło wojska, wojska niezliczo
ne Turków i Tatarów i Wołochów. W  ten dzień tylko się 
harcami zobopólnymi skończył. Nazajutrz ukazały się 
od Turków szańce bardzo wysokie, dział, które dwu
dziestą wołów niektóre wiezione były, pełno, janczarów 
mnóstwem wielkim, osadzone. Sto pięćdziesiąt dział 
liczyli ci, co się od Turków do naszego obozu przecho
dzili i o wielki [ej] ich gotowości i porządku powiadali.

632 Do pierwszego starcia między wojskami Jana III a Tatarami 
doszło 23 IX, natomiast w piątek 25 IX  rozpoczęły się walki pod 
Zórawnem.
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I ten dzień tylko harcami 1 lekkimi utarczkami skończył 
się. Nastąpił wtorek dzień w świętego Michała archa
nioła6” . Tu wojsko polskie porządnie od króla uszyko
wane 1 litewskie, jawnie kTurków do sprawowania z so
bą prowokowało. Aleć gdy oni natrzeć me śmieli, pod 
wieczór wojsko litewskie nie wytrwało, ale z swoim 
skrzydłem mocno na Turków nastąpiwszy, wielką w nich 
szkodę bez swojej uczynieło i bodajby większej nie 
uczynieło było, gdyby na odwrót nie zatrąbiono, tak oni 
sami o sobie powiadali. Polskie zaś wojsko przez cały 
dzień z Tatarami uganiało się i wiele dzielności swej 
ukazawszy ekperymentów, niemało też i dobrych utra
ciło kawalerów, których mianować trudno, niech ich 
nieśmiertelna mianuje sława.

Powariowany tedy tego dnia w koncepcie swym nie
przyjaciel o polnej bitwie z Polakami 1 z Litwą zdespe
rował, ale tylko obóz polski oblec i z armaty dobywać 
go i tłumić 'naważyl1 się. W nocy tedy zaraz zbliżona 
pod obóz armata, z której, z szańców tak gęsto bito, że 
żelaznym desczem mogłoby się nazwać, bo me tylko 
towarzyskim kotarom, ale i senatorskim, hetmańskim 
i królewskim namiotom wielce dokuczało. Kilka razy 
w namiot królewski kule z dział wpadały, serca jednak 
i animuszu królewskiego nie przełamały. Pełny był maj
dan kul działowych, pełne szałase wojskowe i namio
ty, przecię z łaski Bożej rzadko komu szkodziły, oprócz 
ze w samym majdanie Zebrowskiego, artyleryi genera
ła633 634, z walnego działa wypusczona dosięgła i umorzyła

633 2 9  IX.
634 Gen. artylerii koronnej był wówczas M. Kątski, gen. Zebrowski 
dowodził regimentem piecboty.
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kula. Było i inszych takich więcej, bo to przez cały 
tydzień było, od których w ziemi leżeć muszą, [co] insi 
opiszą. To większa, że lubo i ten ustawiczny grad ogni
sty dokuczał, lubo i głód żywności między wielu uwijał 
się, tak, ze niektórzy, nie tylko żołdacy, ale i oficerowie 
do obozu tureckiego uciekali i co się w polskim dzieje 
znać dawali, przecię król Jan nadzieje nie tracił, ale 
wszystkie dalsze terminy Bogu i Pannie Na [j] świętszej 
poruczał.

Więc lubo nierychło, przypomnieć się godzi, że 
[z] sejmu koronacyi na instancyją chana tatarskiego 
naznaczono było znowu komisarzowi książęcia Kon
stantego Wiśniowieckiego, wojewodę bracławskiego, 
i Bidzińskiego i Karczewskiego, i Dąbrowskiego z L i
twy635, aby jeśliby można cokolwiek pokoju z Turczy
nem zawrzeć, żeby oni około tego starali się.

Ci tedy, jescze przed przyściem S[z]ejtan baszy, 
w Stanisławowie byli i przez gońca otrzymawszy1 jes
cze z Wołoszech konwój, na komisyją spodziewali się. 
Aleć jako się S[z]ejtan basza dowiedział, że król Jan 
z wojskiem następuje, komisarzów wprawdzie wrzko- 
mo po ludzku przyjmuje, ale potem, kiedy się już z sobą 
zwarli z królem, tychże komisarzów przytrzymuje za 
instynktem chana krymskiego, który o to się, że pierwej 
do baszy niż do niego komisarze udali się, rozgniewał 
i już co mógł królowi, lubo swemu pobratymowi robił. 
Byli tedy przez wszystek czas, tak polowego progressu, 
jako i owej z dział wizyty tureckiej, komisarze wyżej 
mianowani w wojsku tureckim, jakoby w sekwestrze

635 Komisarzami byli wspomniany Karczewski i Jerzy Wielhorski.
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i z żalem swoim na wszystkie, które się działy patrzyli 
progressa. Tych tedy i polem i szturmami spróbowaw
szy Polaków, S [z] ej tan basza do siebie przywolywa 
i kondycyje pokoju z królem polskim namiema. Zęby 
o Podolu i o Ukrainie zapomnieli, żeby haracz Turczy
nowi dawali, żeby przeciwko Moskwie z Turkami szli, 
a w ostatku żeby już jako oblężeńcy zgimem, o miło
sierdzie baszy prosili i zachowanie życia swego. Ukazy
wali przed komisarzami Turcy zbiegów z wojska pol
skiego do tureckiego, którzy o wielkiej bi[e]dzie woj
ska polskiego, niezgodzie i o głodzie i o niedostatku 
artyleryi (bo się było i puszkarzów kilka przedało), 
powiadali jawnie i na hardą Turków wsadzali. O co 
jednak komisarze polscy mniej dbali i poważnie sobie 
postępowali i jeśliby jakie mogły być sposoby do umó
wienia pokoju z królem, baszę Szejtana upraszali, a że 
te rzeczy, które zbiegowie udają nie są pewne, Turkom 
perswadowali.

To gdy się w obozie tureckim dzieje, do króla Jana 
przychodzą wieści, że się z Stanisławowa 3000 Koza
ków pod Zórawno przebiera, że pod Lwowem 10000 woj
ska z Radziwiłłem, hetmanem [polnym] W Ks. L ite w 
skiego] , z Potockim wojewodą sieradzkim, z Gnińskim 
wojewodą chełm [m] skim, z Zamoyskim ordynatem, 
z Korycmskim i z inszymi skupiło się, i od króla ordy- 
nansu czeka.

O tym wszystkim i Turcy wiadomość wzięli i tak 
przecię z laski Bożej kwintę spuścili, i komisarzom 
mw swoim™ obozie zostającym kondycyje wolniejsze 
niż pierwej podali. To jest: aby zwyczajna między mo
narchami przyjaźń między cesarzem tureckim a królem
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polskim była i na utwiedzenie jej, aby poseł polski 
publiczny do cesarza do Stambułu był posłany, tam 
o Podolu i Ukrainie co się będzie cesarzowi zdało uczy
ni, a Polacy aby tern się kontentowali, żeby jednak było 
z obu stron dobrze, basza i chan o to się starać będzie. 
Zamki i fortece ludem polskim osadzone, aby w bez
pieczeństwie były deklarują, granicą dóbr tureckich 
zawojowanych, Strypa rzeka żeby była, ludzi z fortec 
wziętych, co są tylko żywi, aby ex nunc do swych dóbr 
powróceni byli. Tatarowie aby więcej ani w Podole, ani 
na Ruś, ani w Polesie nie wypadali. Ukrainy część po 
nad Dnieprem po Lisiankę, aby Polakom hołdowała, po 
nad Dniestrem Turkom ma należeć. Moskwie ani posił
ków dawać, ani przeciwko nim wojować nie powinni. 
Grób Chrystusa Pana w Jerozolimie chrześcijanom, ka
płanom, bernardynom ma być oddany według dawnego 
zwyczaju. Te kondycyje zobopólnie komisarze z Turka
mi umówili 1 spisawszy do uwagi królewskiej, do obozu 
odesłali.

Tymczasem stąd 1 z owąd wojenna wakowała praca, 
lubo przecię ledwie nie z igraszką jedna z drugą ścierała 
się strona. Nieprzyjacielska jednak ustała zawziętość, 
częścią że Turcy spróbowawszy dzielności polskiej sa
memu pokojowi radzi byli, częścią, że i Polacy dla 
niedostatku piechoty, która tylko broniła wałów, walne
go Turkom pola dać nie śmieli. 8000 według komputu 
polskiego, a na[j]mnie[j] 6000  litewskiego, nie dosta
wało wojska. Więc i głód lubo nie bardzo wielki doku
czał królowi 1 wojsku, że na zwyż pomienione pozwolił 
kondycyje.
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То tedy uważawszy, król kondycyje aprobuje, tym 
jednak sposobem, aby to i cesarz turecki i Rzeczypos
polita na sejmie utwierdzieła, to tylko przydawszy, aby 
Tatarowie zwyczajem swoim na czambuł do Rusi 1 Pol
ski nie chodzili, ale zaraz prosto z obozu do domu szli. 
Co, mali się prawda rzec, osobliwym chana tatarskiego 
stało się faworem, bo ten naród, nad zwyczaj swój, 
żadnych nie zapusczając zagonów tego czasu spokoj
nie do domu powrócił. Ten fawor na odnowienie daw
nej przyjaźni z królem od chana był wyświadczony636 
a utrapionej Rusi i Wołyniowi pożyteczny, który przę
dę król, niemało talerów i czerwonych złotych chanowi 
dt suo okupił. Posłani tedy do obozu tureckiego i ko- 
misarzów naszych i insi posłowie, którzy imieniem 
królewskim pomienione umówiwszy punkta o dalszej 
Szejtan baszy przyjaźni ku Polakom wyrozumiewali 
1 poniekąd zrozumieli, że to tylko za powodem chań- 
skim, powierzchowna była.

Atoli przecię zaraz, basza na znak afektu swego 
niewolników swoich, cokolwiek było ich w obozie pod 
strażą wołoską, wypuścić kazał wolno na 30000  ludzi 
różnych 1 o dalszym pokoju proceder się starać u Porty 
przyobiecał, co 1 listami zobopólnie podpisanymi i za
pieczętowanymi potwierdzieł. Sam zaś pierwej dniem, 
niż król, to jest w sobotę na początku miesiąca paź
dziernika z pola ustąpił, pożegnawszy się między obo
zami z królem 1 ręce sobie w zakład przyjaźni z królem 
trzecim dniem przedtym dawszy6’ 7. Szedł przy mm za * 637

b3b Ówczesny chan Selim I Gierej i Jan III nigdy nie byli pobra- 
ty mc am L
637 Traktat zawarty został w sobotę 1 7 X, działania wojenne przer-
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gońca Modrzejowski pułkownik. Za nim zaraz chan 
z Tatarami żadnych zagonów nie czyniąc, lubo pogra
niczne kraje wielce się ich obawiały i wcześnie do fortec 
po wszystkim Wołyniu i Rusi ustąpili byli.

Tuż zaś po odstąpieniu nieprzyjaciela król Jan spod 
Zórawna z wojskiem ruszył się i pode Lwów poszedł 
i z onym pośledniejszym wojskiem, które się było sku
piło pod Lwowem złączył się, i nieco z nimi żartu
jąc, że się was Turcy ulękli i w zad poszli, powiedział. 
Rzecz[ą] samą jednak, niesporności ich i leniwości 
przymawiał. Jakoż i hiberny temu wojsku pośledniej
szemu umniejszono, na koń usarski po złotych 10 0  
(lubo ci [co] pod Zórawnem byli po zł 160 brali), 
tylko naznaczono.

Tamże niemało chorągwi choć pod Zórawnem pra
cujących pozwijano, z których 20 chorągwi złączywszy 
się, po Polscze grasowali, konsystencyi nie mając, ko- 
misyi przyszłej w Warszawie albo w Sendomirzu w przy
szłym roku oczekiwając. Na której to komisyi rachunki 
wszystkich wyborów 1 podatków być miały, to jest 
4  pogłównego, 12  podymnego, chcąc wiedzieć co ta 
suma Rzeczypospolitej pożytku uczyniła i komu wyda
na była i co by jescze wojsku winno zostawało. Ponie
waż wojsko, że mu za trzy lata zapłata winna była 
dopominało się, czego potem w Warszawie dochodzić 
poczęto, a w Sendomirzu skończono.

Król zaś we Lwowie zabawiwszy, uniwersały do se
natorów rozesłał, na konwokacyją zaciągając ich, na 
której sejm w lutym miesiącu w Warszawie naznaczo-

wano trzy dni wcześniej, natomiast 1 8  i 1 9  X  opuścili pole walki 
Tatarzy i Turcy, a 20 X  Polacy.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



4 6 6  Rok 1 6 7 6

no, a to dlatego, aby jeśli się zda, aby się na niebezpiecz
niejszą jescze przygotować wojnę i ludziom wojennym 
zapłatę obmyślić. Sejmiki przytym po województwach 
około Bożego Narodzenia odprawiono, na których pos
łów na przyszły sejm obrano638. Król zaś rozłożywszy 
wojsko po konsystencyjach po wszystkiej Polscze i Ru
si, w Żółkwi przemieszkał, zdrowia ratując, którego był 
w tak wielkich pracach nadwerężył.

Powietrze morowe poniekąd w Brodach, na osta
tek 1 w Jaworowie gdzie król przemieszkiwał podczas 
i w inszych przyległych miasteczkach, panować poczęło 
było, aleć go zima tęga uskromiła, jeśli to powietrzem 
nazwać się może, co bardziej niedostatek i głód spra
wował. Wielka albowiem była 1 roku tego drogość, dla 
której siła ubogich ludzi umierało, aleć i możniejszym 
nie folgowała śmiertelność.

Zmarł tego roku Klemens X, papież rzymski, który 
obwoławszy jubileusz we 25 lat przypadający (zowią to 
aperacyją portae aurea), podczas tegoż jubileuszu dni 
swoje skończył639, po którego śmierci po trzeciomie- 
sięcznej kardynałów alterkacyi obrany Innocenty X 64°. 
Tenże jubileusz w Polscze generalny solenmter roku tego 
odprawował się. Prócz papieża w Rzymie, w Polscze 
siła zacnych poumierało. Zamarł Korycki, podkomorzy 
chełmiński641, żołnierz w wielu w ekspedycyjach do

638 Wspomniana konwokacja senatu odbyła się 2 3  X  we Lwowie, 
sejm złożony został na 1 4  I 16 7 7  r,, sejmiki przed nim odbywały 
się od 10  do 1 7  XII I 6 7 6  r.
639 Klemens X  zmarł 22  VII 1 6 7 6  r„ był to już rok pojubileuszowy 
w Rzymie, a jubileuszowy dla pozostałego świata.
640 Papieżem po dwumiesięcznym konklawe został Innocenty XI.
641 Krzysztof Korycki zmarł w 16 7 7  r.
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świadczony i lubo przy stronie szwedzkiej podczas 
wojny długo przy Szwedzie zostający, nic jednak Rze
czypospolitej me szkodzący, ale w wielu materyjach 
Rzeczypospolitej pomagający, a potem w różnych eks- 
pedycyjach ten swój error, jeśli był jaki, odwagami na
gradzający. Pomarło wiele i inszych zacnych panów, 
których także samych niech zalecają nagrobki i mauzolea.

Temu się dziwować, że kiedy tego roku 1 przeszłego 
Pokucie, Podole, Wołyń i włość przyległa, przez siły 
otomańskiej prawie wyginęły, Ukrainę jakby na dalszą 
zgubę ich, P[an] Bóg zachował, z której się ludzie za 
Dniepr powoli wyprowadzali i posiłków żadnych kró
lowi, lubo kilka razy proszeni byli, nie dawali. Ale 
i moskiewski car lubo był powinien z opisanych akt 
boryszowskich642 posiłki dawać Polakom, przez szpary 
na wszystko patrzył i owszem Dorosza, hetmana Zapo
rowskiego, na swoją stronę przekabacił. Czehryn swymi 
ludźmi 1 msze fortece posądzał 1 ledwie z Polskiej nie- 
sczęścia me urągał się, owe przysłowie praktykując: 
„gdzie się dwóch swarzą trzeci za kaletę cap” . Zęby 
przecię ukazał się chrześciajnów przyjacielem, już po 
harapie żórawińskim wysłał niejakiego Hohola z kilką 
set Kozaków w Polesie, wrzkomo na sukurs Polakom, 
a rzeczą samą aby Turczynowi ku Kijowu 1 Białyrusi 
bronili przejścia643. Zgoła niepewna, lubo traktatami 
skończona była moskiewska przyjaźń, niedufająca Po
lakom, która się i na drugi rok tymże zawodem wlokła

642 Chodzi zapewne o rozejm andruszowski.
643 W rzeczywistości B. Hohol byl nakaźnym hetmanem Koza- 
czyzny podległej Rzeczypospolitej.
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tak z Moskwą, jako i z Kozakami. Atoli przecię poleskie 
kraje ku Kijowu w tym czasie odżywiać się poczęły były.

Niechże będzie Bóg błogosławiony, że turecka i ta
tarska zajuszona szabla przynajmniej głębiej po Polscze 
me brodziła, który [rok] jako się sczęściem króla Jana 
sczęśliwie skończył, tak przyszły w Imię Jego Święte 
mech się zaczyna, to jest:

bb

dd

Lekcja niepewna.
Wyraz powtórzony dwa razy.
Lekcja niepewna.
W rkps. „Niejcze”. 

ee W rkps. „uwolniła się by się była”.
Dalej powtórzony raz jeszcze fragment: „Odwróciłabyś była 

tak wielkie spustoszenie”.
8S W rkps. „nie mogli” .
^  Chyba pomyłka kopisty, powinno być „dwóch latach”, mowa 
bowiem o latach „potopu”.
11 W rkps. „których”.
J) W rkps. „na to wolę” .

Po tym w rkps. jest przyimek „od".
Lekcja niepewna.

* W rkps. dalej spójnik „i". 
тш W rkps. „swoim w".

Rok 16  77

Bieg roku tego od zaczęcia jubileuszu generalnego, 
który według zwyczaju, nowoobrany papież Innocenty 
X  wydał644 w Imię Boże zaczynajmy, który dwunie-

644 Jubileusze generalne były ogłaszane nie przy wyborze papieża, 
ale co dwadzieścia pięć lat, Innocenty X  ogłosił jubileusz w I 650 r.,
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dzielny tylko w Polscze był pozwolony, ba 1 w inszych 
krajach. Przy zaczęciu jubileuszu tego, zaraz się też 
i sejm w Warszawie zaczął. W tym tylko czasu nierów
ność, że się jubileusz we dwóch niedzielach skończył, 
sejm zaś 10  stycznia zaczęty aż do Wielkiejnocy przez 
niedziel 12  wlókł się645. Z  jakiej materyi, nie wadzi 
namienić przyna [j] miej dlatego, aby potomność wie
działa, że rady wszystkie Rzeczypospolitej i całość jej 
nisczeje, kiedy w długo poszedłszy na rzeczach lekkich 
i oracyjach niepotrzebnych, fundują się. I natym sejmie 
nie miało [się] było nic niepotrzebnego traktować, 
tylko samych pakt z Turczynem żórawińskich albo po
twierdzenie albo rozerwanie, a dalszych sił przeciwko 
niemu przyczynienie.

Aleć przy tej materyi tysiąc inszych urosło. Między 
inszymi ordynacyi zamojskiej i ostrogskiej komu by 
należało [przekazanie] 1 lubo już był Marcin Zamoyski 
według woli pierwszego ordynata646 odebrał zamojskie 
dobra, przecię niektóre głowy albo ją na Koniecplskie- 
go, niegdy siostrzeńca Zamoyskiego Jana, wojewody 
sendomirskiego, zaciągali, albo żeby w królewsczyz- 
nę była poszła usiłowali. Atoli po wielu kontrowersy- 
jach, które siła czasu wzięły, według prawa Ałecyzyi 
królewskiej3 temuż Marcinowi Zamoyskiemu przysą
dzona, zostawiwszy tylko do żywota Koniecpolskiego 
klucz pewny nad rzeką Sanem nazwany6.

Klemens X  w 1 675 r„ a Innocenty XI, bo jego chyba autor miał na 
myśli, jubileusz nadzwyczajny w I 68 3 r. z racji zwycięstwa pod 
Wiedniem.
645 Sejm obradował od 14  I do 26 IV  Wielkanoc t.r. była iS  IV
646 Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego.
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Tak ta po troszę uspokojona kontrowersyja, ale dru
ga względem ordynacyi ostrogskiej dłużej zabawiła, bo 
po zejściu niedawnym ostatniego ordynata, książęcia 
Aleksandra na Zaslawiu Ostrogskiego, siostrzeńca kró
lewskiego, jedni tę ordynacyją na matkę jego księżnę 
Radziwiłłową, siostrę królewską647, kierowali, drudzy 
żeby się w królewsczyznę także obróciła usiłowali, dru
dzy żeby się siostrze Aleksandrowej jako sukcesorce, 
która była za Wiśniowieckim, hetmanem koronnym648, 
dostała pracowali, drudzy żeby koniecznie kawalerowi 
maltańskiemu, natenczas Lubomirskiemu, według te
noru ordynacyi przysądzona była, następowali. Tych 
była część największa z województw małopolskich od 
kawalera, natenczas chorążego koronnego, przekabaco
na. Ale i nie mniejsza była i tych, którzy na książęcia 
Wiśniowieckiego żonę, a rodzoną siostrę Aleksandra 
zmarłego te dobra być należące rozumieli, nawet i sam 
król jako siostrzenicy swej, w tej mierze wielce fawory
zował i za promocyją województw ruskich i wielgopol- 
skich tego dokazał, żeby te dobra ordynackie ostrogskie 
tejże księżnie Wiśniowieckiej, wojewodzinie bełskiej, 
hetmanowej w[ielkiej] k[oronnej], do zgonu życia 
jej służyły, trybem praktykowanym, że też i ordynac
kie dobra zamojskie siostrze rodzonej Zamoyskiego, 
księżnie Wiśniowieckiej, aż do samej jej śmierci nale
żały, a do tego, że potomka tejże hetmanowej me było, 
ani go się spodziewano, tedy te dobra całe, aby w pose-

647 Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, I°v. W. D. Zasławska— 
—Ostrogska.
648 Teotila Ludwika z Zasławskich—Ostrogskich I°v. Dymitrowa 
Wiśniowiecka, 2°v. J. K. Lubomirska.
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syi książęcia Wiśniowieckiego hetmana coddanec by
ły, osądzono. Więc 1 spustoszenie książę Wiśniowiecki 
dóbr swoich na Podolu, na Wołyniu alegował 1 tak przy 
tych ordynackich dobrach imieniem małżonki swej zos
tał i aż do śmierci one zatrzymał.

Po którego zaś potem ze [j] ściu taż księżna Ostrog- 
ska za synowca tegoż kawalera maltańskiego649 za mąż 
poszła i dóbr tych onego społecznikiem uczyniła. Ale 
się to późniejszych działo czasów. Na kogo zaś te dobra 
ordynackie spadną czas dalszych wieków ukaże.

Dość na tym, że te dwie materyje wiele czasu na 
sejmie wzięły 1 ledwie w kilka niedziel to zwłoką do 
inszego sejmu skończyły się, z wielkim nieukontento- 
waniem Małopolaków, Lubomirskiego kawalera mal
tańskiego na tę ordynacyją promowujących, a tymcza
sem znacznym Rzeczypospolitej zaniedbaniem. Вyły 
1 insze mni[ej] potrzebne przedłużenia sejmu tego 
okazyje i swary i zwady, aleć to przecię powoli król Jan 
rozumem uśmierzył i do rzeczy potrzebniejszych uwa
gi senatorów i posłów nakłaniał.

A tak najpierwej do rachunków skarbowych przystą
piono i do likwidacyi wojska, jako też i do kalkulacyi 
podatków, tak z pogłównego jako i z podymnego, które 
tych czasów wielkie i częste były, skłoniły się. Gdzie po 
kompucie i likwidacyi wojska, nie rachując tych, którzy 
w wojsku się nie stawili, znalazło się długu wojskowego 
12 0 0 0 0 0 0 , suma ledwie sczęśliwych czasów do wypła
cenia podobna. Na regestra już nie deputaci, ale sami 
rotmistrza przysięgali, że tych co [w] wojsku nie byli

649 Mężem jej został Józef Karol, który był bratem stryjecznym 
Hieronima Lubomirskiego.
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nie ochraniają [i] samych tylko obecnych żołnierzów 
na regestrach podali.

Po weryiikacyi regestrów [i] podatków, komisyją 
w Sendomirzu naznaczono, na którą przy hetmanach 
komisarzów celniejszych z każdego województwa tam
że z sejmu ordynowano, aby tak dawne zasługi dawne
mu wojsku, jako i świeżo naznaczonemu, którego tylko 
12 0 0 0  naznaczono650, od dnia pierwszego maja na cały 
rok zapłatę obmyślili. Uchwaliwszy na to trzy raty troje 
poglównego, albo też dawszy na wolę województwom, 
aby mszy podatek, sumie dawnej pogłównego według 
taryfy korespondujący, wymyślili, byle suma cała we
dług pogłównego do skarbu wniesiona była. Na tejże 
komisyi ukrzywdzonym od wojskowych sprawiedliwość 
czynić nakazano i z zasług wytrąciwszy onym oddawać, 
aleć się tam do tego nie każdy docisnął. Chorągwie 
1 ludzi [e] którzykolwiek pod Zórawnem nie były, od 
zasług odsądzono 1 samych banizowano.

Po omówieniu wojska i podatków na niego do pakt 
żórawińskich udano się, które lubo nie wszystkim do 
smaku były, atoli czasowi służąc i łubo się te kondycyje 
na pozór dobre zdały widząc, że posła wielkiego Sta
nisława Gnińskiego651, wojewodę chełmińskiego, de
putowano, za sekretarza przydawszy mu Rzewuskie
go, starostę chełmskiego, którym publiczną instrukcy- 
ją wypisano i autentyku Szejtan baszy ręką pakt żóra
wińskich podpisanego, powierzono, I 00000 na drogę 
z skarbu z prowentu czopowego i szelężnego nazna

650 Liczba ta jak i wielkości zaległych zasług, dotyczą tylko wojska 
koronnego.
651 Jana Gnińskiego.
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czono i żeby jak najprędzej wybierali się, proszono. 
Potem i do cara moskiewskiego dla ponowienia przy
mierza wiecznego książęcia Michała Czartoryskiego, 
wojewodę wołyńskiego, z wojewodą mścisławskim652 653 654 
wyprawiano.

Tamże na tym sejmie pmiądze obmyślono, aby pew
ne jakie dobra slacheckie skupiono na granicy Podola 
i między kwarcianych żołnierzów podzielono, aby tam 
już każda chorągiew na swoim wydzielonym placu 
i w zimie i lecie zostawała i jako mogła tak w siana 
zbieraniu, jako i zbóż, gospodarowała, chałupy sobie 
budowała i chyba okazyi jakiej czasu, uniwersałów do 
ruszenia się, wyglądała. Hiberna jednak dostatnia we
dług proporcyi ludzi na święty Michał65’ pod winą 
trojga płacenia sumy, tak z królewsczyzn jako i dóbr 
duchownych do Lwowa wieziona być powinna była 
i bez wszelkiej remory na święty Marcin6’ 4 od chorągwi 
przysłanym deputatom przez komisarzów oddana i ob
dzielona przed roze[j]ściem się wojska na konsysten- 
cyje. Jeżeliby w tym na święty Marcin ukontentowane 
nie było, nawet i te dobra, które by natenczas hiberny 
zwieść omieszkały, oprócz trojga płacenia sumy nazna
czonej od posesorów doddawać° miały, a między żołnie
rzów podzielone. I zdała się ta uchwała wielce chwaleb
na i żołnierzom pożyteczna. Zrazu zaraz na troje dobra 
pewne pod Trembowlą, pod Buczniową i pod Krze
mieńcem komisarze naznaczeni pokupiwszy, czy też

652 Wojewodą mścisławskim był wówczas Jan Jacek Ogiński, po
słem został jednak wojewoda połocki Kazimierz Jan Sapieha.
653 29 IX.
654 1 1 XI.
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tylko na kredyt u Rzeczypospolitej wziąwszy, między 
żołnierzów rozdali i pewną kwotę wojska na tych tu 
trojgu miejscach według proporcyi rozłożyli i żeby 
sobie jako chcieli i mogli zbóż i sian przysposabiali, 
upomnieli, ażeby hiberny pewnej na święty Marcin 
spodziewali się, upewnili.

I rzuciło się było wojsko do gospodarstwa. Chałupki 
pobudowali, siali, siana zbierali, a kiedy święty Marcin 
przyszedł, a hiberny ledwie co było widać nie tylko 
w obozach, ale i we Lwowie, jak znowu zamarkotne to 
im zdało się i tak kto rozumiał do domów rozjeżdżać 
się poczęli, tam tylko na kwaterach mieszkali, czeladzi 
zostawując. Rzadka chorągiew co by kilku towarzystwa 
przy sobie miała, bo me tylko hiberna, ale i zasługi ejak 
na raku6 do nich dochodziły.

O czym dowiedziawszy się Tatarowie spod Kamień
ca, że się wojsko tak zmniejszyło, na tych miłych 
gospodarzów napadli i gdzie mogli po lasach gosczą- 
cych siana zabierali, a drugich i zabijali.

To się w obozie działo, my się wróćmy do skończenia 
sejmu, który uspokoiwszy te wyżej mianowane matery- 
je, w nowe wszedł trudności. Stąd, slachta podolska 
przez pakta z Turczynem z domów swych [wygnana], 
(wygnańcom przedtem655 przez konstytucyją pozwo
lono i krosińskie starostwo wyłączono) upominali się 
także u Rzeczypospolitej o reklmatorium, gdzie by się, 
utraciwaszy tak wiele dóbr, z żonami i z dziećmi przy
tulić mogli. Ciężka to była bardzo materyja, bo to szło 
o piniądze, których w skarbie nie było, a podatki też

655 Na sejmie 16 73 r.
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lubo wielkie, to na wojsko to na insze ekspensa ordy
nowane. Po wielu tedy alterkacyjach ten sposób wymy
ślono, aby sumę 100000 przez komisarzów swych 
wybierano u sołtysów i lubo ta materyja już sejm roze
rwać miała, przecię ukazawszy to Podolanom, że ta 
suma ledwie nie na milion wynosić by miała, choć 
po złotych 60 in vim wyprawy pachołka od każdego 
sołtysa biorąc, tedyż się przecię namówić dali i tą 
egzakcyją do dwóch czy trzech lat kontentowali się. To 
sprawiwszy, ledwie nie o jutrzni wielkanocnej skoń
czył się pod dyrekcyją Skoraszewskiego, podkomorze
go poznańskiego656, któremu i z królem [zasługi] oko
ło tego sejmu dokończenia przyznawano. Z  tegoż sej
mu sejmiki województwom naznaczono, aby o poda
tkach na sejmie naznaczonych radzili się. Na których 
sejmikach hałasu po troszę było, że w konstytucyje 
niepotrzebne [uchwały], o których na sejmie i wzmia
nki nie było weszły były, aleć to potem ucichło.

Znać podczas tego sejmu przysłali byli Gdańsczanie 
posła, skarżąc się na magistrat swój, iż im z namowy 
jednego tam predykanta wielkie i krzywdy i opresyje 
robi. Prosili tedy, aby król albo sam zjachawszy, albo 
komisarzów zesławszy, te między nimi, które się do 
buntów skłaniały, uspokoił turbacyje. Deklarował król, 
że na uspokojenie tych rzeczy sam ma zjachać na 
pierwszy dzień lipca. Tymczasem rozkazuje, aby w ci
chości oboja strona zostawała, pod zakładem cięższych 
win zobopólnie i uniwersały swoje w tej materyi do 
magistratu posłał. O czym dowiedziawszy się ten pryn-

656 W  M. Skoraszewski był chorążym poznańskim.
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cypał buntów, za przyzwoleniem magistratu, czyli też 
obawiając się kłopotu, cicho z skarbami ujechał z mia
sta 1 w Królewcu pod protekcyją książęcia brandebur- 
skiego udał się657.

Po odprawionym sejmie król mało co w Warszawie 
zabawiwszy, do Torunia z królową 1 niemałym orsza
kiem ludzi udał się 1 tam wspaniale przyjęty i udarowa- 
ny do Grudziąża 1 do Malborka wjachał. Gdzie się 
trochę zabawiwszy, w dalsze Prusy do Elbląga, Głowy, 
a potem i do Gdańska ostatnich dniów czerwca wja- 
chał658. Tam wielkim kosztem od Gdańsczanów przy
jęty i różnymi aplauzami uczczony, powagą swą Pańską 
traktował.

A naprzód od magistratu począwszy, inkwizycyją 
w pewnych krzywdach i pretensyjach pospólstwa czy
nić kazał, owego buntownika, aby go stawiono potrze
bował659, i lubo się już było pospólstwo z magistratem 
poklikowało, król jednak na sąd zasiadł z senatorami. 
I pierwej magistrat o to, że tam tego buntownika wy
puścił nakrył, potem mteresa pospólstwa z tymże ma
gistratem nie bez swego 1 swoich pożytku kwitował. Na 
ostatek o przyczyny zburzenia kościoła jezuickiego py
tał, 1 o inszych Rzeczypospolitej urazkach.

Tymi sprawami aż ku końcowi roku w Gdańsku za
bawił się, przejeżdżając się przez jesień do ogrodów 
gdańskich 1 do Oliwy z królową, która mu tamże córkę

657 Egidiusz Strauch został uwięziony przez elektora, gdy w 1 67.5 r. 
udawał się do Szwecji, aby objąć katedrę na uniwersytecie w Gry
finie.
658 Wjazd do Gdańska nastąpił I VIII.
659 W rzeczywistości król zabiegał o uwolnienie pastora.
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powiła pierwszą po koronacyi, ale Ca potem we trzech 
leciach w Warszawie umarła660. Tamże i siostra królo
wej książęciu Markiesowi poślubiona661, zjechała brze
mienna ze Francyi i córką także powiła. Tamże przysła
ni posłowie od cesarza rzymskiego662, uskarżając się, że 
przeciwko paktom wojsko pewne polskie z ludzi niemal 
hultajskich zgromadzone, nie wiedzieć z czyjego roz
kazania z Weselinim663, cesarza rzymskiego rebelizan- 
tem, w Węgrzech złączyło się i szkody w państwach 
cesarskich robi. Dał kroi respons, że o tym ani on, ani 
Rzeczypospolita nie wie, ale znosić ich moc cesarzowi 
daje, do czego i sam swymi ludźmi dopomoże. Ciż 
posłowie reiormacyi królowej Leonory, Michałowej żo
ny, upominali się. Odpowiedziano na to, że reformacyja 
teraz dla ścisłości skarbu oddana być nie może, ale 
prowizyją od niej z tych starostw, które jej Rzeczypos
polita w reformacyją ofiarowała, co rok król dawać 
submituje się [aż] do wypłacenia oryginalnej sumy.

Duże natenczas panowały między monarchami roz
ruchy, bo cesarz z francuskim królem mając swoje dy- 
senzyje 1 króla szwedzkiego664 do swojej wokował ko-

M0 W czasie pobytu w Gdańsku, trwającego do 1 4  II 1 678  r., 
urodził się Aleksander Benedykt. Natomiast pierwszym dzieckiem 
Sobieskich urodzonym po koronacji była Teresa Kunegunda, która 
zmarła w 1 7 3 0  r.
661 Chodzi o Ludwikę Marię zamężną za F. G. markizem de Bet- 
hune, zwanym „Monsieur le Marquis” .
662 Leopold I.
663 Ferenc Weselenyi wówczas już nie żył. Wśród przywódców 
ruchu antyhabsburskiego, do których m.in. należał i syn zmar
łego Laszlo, coraz większe znaczenie uzyskiwał Imre Thököly, 
w I 6 7 7  t. został on dowódcą wojsk powstańczych.
664 Cesarzem był Leopold I, królem Francji Ludwik X IX  a Szwecji

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



478 Rok 1677

mapaniyi66s. Fryderyk zaś, książę pruskie, posczęszczo- 
ny w Halzacyi i we Margrabstwie665 666, cesarzowi aplau- 
dować (króla polskiego postponowawszy i należytego 
hołdu nie oddawszy według zwyczaju) zdał się i na 
Sczecin ludźmi króla szwedzkiego osadzony zęby os
trzył. Jakoż kilka czasów tę fortecę miawszy w oblęże
niu i mocno jej dokuczywszy, na ostatek przez przyle
głą tam groblę pod mury podstąpiwszy, tak żołnierzów 
jako i miesczan przywiódł, że z nim o poddaniu się 
traktować musieli i 12  panien w złotogłów ubranych 
z jednym czy ze dwoma starszymi wyprawiwszy, miło
sierdzia prosili i klucze od bram z poddaństwem ofia
rowali, które on odebrawszy, do miasta w lekkim pocz
cie ludzi wjachal i Szwedów ze wszystkim wypuściwszy 
wolno na morze, fortecę czyli na siebie czyli na cesarza 
odebrał.

Markotno było trochę o tej fortunie jego słyszeć 
królowi Janowi we Gdańsku mieszkającemu, a tak za
raz na Pomorskiej około Gdańska słusznym sumptem 
zbrojnych ludzi zaciągać kazał, bez wszelkiej tamtych 
obywatelów przykrości, z swojej szkatuły onym i wikt 
i żołd obmyślając. I udawano, że tych ludzi kilka tysięcy 
nawerbowano było. Na co by to było przyszły rok 
pokaże, to tylko pewna, że książę pruskie Fryderyk na 
swojej monecie, najwyższe książę pruskie pisał się, króla

Karol XI.
665 To Ludwik X iy  aby osłabić koalicję antyfrancuską, w której 
m.in. uczestniczyło Cesarstwo i Brandenburgia, wezwał Szwecję 
do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych i zaatakowania elektora.
666 W latach 16 7 5 —16 76  wojska elektora i duńskie opanowały 
Pomorze szwedzkie (Szczecińskie) i sprzymierzony ze Szwecją 
Holsztyn.
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Jana to, który w[ielkim] ks[iążęciem] pruskim pisze 
się, uraziło. Zgoła już się były między mmi zawzięły 
dyfidencyje.

To w Prusiech. W Polscze po skończonym sejmie, po 
sejmikach województw różni różne wymyślali [poda
tki] i nie tylko od głów ludzkich, ale i od wołowych, 
końskich i wszelakiego bydła wynajdywali. Więcej ta
kich było, którzy pogłówne troje według dawnych kwi
tów od lat kilku aprobowane i one poborcom wybierać 
kazali. Do tej biedy i powietrze morowe po części 
szerzyło się, i drogość wielka chleba i inszej żywności, 
a co większa wielki między pospólstwem niedostatek 
bo panowie twarde piniądze drogim szacunkiem wy
brawszy, już o zruceniu szelągów zamyśliwali. Na ko- 
misyją tedy sendomirską ledwie co z tych podatków 
zwieziono i to co było ledwie na artyleryje tylko obró
cono, a mało co żołnierzom w gotowiźnie oddawszy, 
z asygnacyjami do województw w ostatku odsyłano, 
nawet i krzywdy slachcie przez żołnierzów poczynione 
do sczęśliwych lat odłożono.

Ale my do posłów publicznych w obie kraje od 
Rzeczypospolitej wyprawionych wróćmy się. Gniński, 
wojewoda xhelm [m] skb, u zięcia swego Zamoyskiego 
w Zamościu trochę zabawiwszy i na wielką legacyją 
ochędosto sporządziwszy, lubo piniędzy z skarbu nie
co był nabrał, do Lwowa odjechał. Tam od Modrzejow- 
skiego z Stambułu bierze mformacyją, że chan krym
ski6“7 i seraskier, hetman to wielki turecki* 668, S [z] ejta-

“ 7 Selim I Gierej (Gerej).
“ 8 Nie wiemy, o którym z dowódców tureckich autor pisze.
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nowi baszy wielką u Porty sprawili nieprzyjaźń, jakoby 
on przedarowany, pokój pod Zórawnem z Polakami 
uczynił, lubo sam chan największym przedarowania był 
uczestnikiem. O akceptacyjej tedy tej zgody żórawiń- 
skiej u Porty Modrzejowski wątpił. I tak w rozerwaniu 
poseł kilka dni we Lwowie zostając, potem się z Rze
wuskim, sekretarzem swym, złączył i we 300 koni tę 
funkcyją w imię Boże umyślił.

Jakoż ostatnich dniów maja ruszył się, lubo go insze 
z Ukrainy zachodziły wieści. Bo S [z] ej tan basza Portę 
na siebie urażoną mając po ekspedycyi żórawińskiej, 
w tejże liczbie ludzi co i pod Zórawnem, zaciągnowszy 
i budziackich Tatarów [i] Wołoszy niemało, chcąc swo
jej powetować urazy, Chmielnickiego Jurasia gdzieś 
w monastyrze wołoskim cicho rezydującego do siebie 
przybrał i żeby z nim na wojnę szedł perswadował. 
Rozumiejąc, że Kozacy na imię jego, albo na sławę ojca 
jego, kupić się do niego będą i z nim przeciwko M o
skwie pójdą. I powiodła się rada S [z] ej tana baszy, wszę
dzie mu się fortece poddawać poczęły, którym on 
Chmielnickiego za hospodara, na kształt Wołoszy, po
stanowić obiecował imieniem cara Tureckiego®, byle się 
do niego kupili a Moskwę znosić chcieli. I tak przez 
Ukrainę postępując powoli, a wojsko kozackie do siebie 
i Chmielnickiego [wjiestkami kupiąc, aż pod Czehryn 
postąpił.

Tam Doroszenko na imię cara moskiewskiego z Ko
zakami w niemałej kupie zawarł się, na drugi [ej] zaś 
stronie Romadanowski we 30000 Moskwy i Duńców669

669 Kozaków dońskich.
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okopał się, o których dowiedziawszy się i ci, którzy 
w Ukrainie do Chmielnickiego przystawali i postrzegł
szy figle i srogość turecką, [co] cerkwiom i ludziom 
nie przepusczali, cicho nocą niektórzy za Dniepr, dru
dzy do Czehryna uciekali, tak, ze co dzień wojsko 
tureckie i Chmielnickiego zmnie[j] szalo się. Od tych 
zbiegów Romadanowski wziąwszy wiadomość, czajka
mi kilka tysięcy Doroszenkowi zsyła, a sam wyżej prze
ciwko Turkowi za Dniepr przeprawić się usiłuje.

Na co gdy się on sadzi, Turcy nie czekając, impetem 
wielkim z Kozakami i armatą na Czehryn napadają, 
i miasta jako nadpustoszałego łatwo dobywszy, do zam
ku obronnego szturmować poczęli i już w fosach pra
wie byli i drabiny do fortece przykładać chcieli, zgoła 
oblężony [m] ciężkimi byli. Doroszenko kilkaset czyli 
kilka tysięcy ułów psczół do fortece z futorów zwiezio
nych, nowym fortelem w gorąco wielkie na Turków 
w fosę pospusczać kazał. Te porozbijane i rozproszone 
gwałtem na wojsko tureckie padać i one trapić poczęły, 
tak że Turcy zalterowani psczołami, rewers uczynić mu
sieli. I zmieszani, więc i o Romadanowskim z następu
jącym wojskiem słysząc, ustępować poczęli, których 
oblężeńcy wypadłszy z fortece, jako mogąc gromili i więk
szą by w nich szkodę uczynili, gdyby był Romadanow
ski z wojskiem swoim w posiłku im przyszedł. Aleć on 
bokiem tylko po nad Dnieprem powoli ku Czehrynowi 
przebierał się. A tymczasem Turcy od Tatarów, którzy 
ich w tejże nocy odeszli i od Kozaków ukradkiem hopus- 
czenih, o zachowaniu zdrowia swego myślili, a jako mo
gąc spiesząc się do Wołoch mimo Kamieniec i wsi, mia
steczka, które się im przedtem poddawały, ogniem

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



482 Rok 1 6 7 7

i mieczem pustosząc i [z] swym hospodarem Chmiel
nickim, az pod Raszkowę przyszedłszy. Ani ich też 
Romadanowski [nie] gonił, dosyć mając, że Czehryn 
oswobodzon został. Owi zaś spod Raszkowa do Wołoch 
weszli i nad Dunajem rozłożyli się.

O tym dowiedziawszy się car turecki, za złe miał 
S[z]ejtan baszę i chana krymskiego [ukarał], że go 
w tym razie nie posiłkowali, i zaraz inszy na miejsce 
[jego] do Krymu poszedł670, a samego671 [i] S[z]ejtan 
baszę, aby się sprawili wokował, gniewając się, że i tak 
rok Polaków spod Zórawna wypuścili.

Ta tedy nowina Gnmskiego, już w drodze, nie cie
szyła, dlatego, że w tych sprawa króla polskiego zawisła, 
bo oni królowi obiecowali, że fortecę barską, niemirow- 
ską, międzybozką, kalnicką i msze pobliższe Podola, 
Polakom oddane będą, o czym w paktach namienio- 
no było. Co się wszystko na potym pomieszało. Gdy 
bowiem poseł do Stambułu przyjechał w miesiącu wrześ
niu, znaczną odmianę znalazł, bo najpierw gdy u wezy
ra 672 o audiencyją u cesarza prosił, ledwie ją i niery- 
chło uprosił, przed którą gdy wezyrowi pakta żórawiń- 
skie ukazuje i obietnice około zamków i fortec oddania 
upomina się, zaraz go wezyr napomina i aby o tym nie 
wspominał, na łaskę cesarską i zdrowie swoje d[b]ał 
radzi. I tak potym ledwie przed cesarza stanąwszy, 
gdzie przed gniewliwym, pokornie czasowi służącym 
stylem, (człek był bardzo wymowny) łacińskim języ

670 Sułtan Mehmed IV na początku I678 r. pozbawił Selima 
I Giereja tronu, wysuwając na chana Murad Giereja (Gereja).
671 Dotychczasowego chana, czyli Selima Giereja.
612 Kara Mustafy paszy.
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kiem perorował: „Najjaśniejszy 1 Niezwyciężony Cesa
rzu, Majestat Króla Pana M [ego] M [iłościwego], N aj
jaśniejszy i Niezwyciężony Majestat Wasz, zupełnym 
sercem i zupełnym afektem przeciwko T  [wojej] Cesar
skiej Mości przeze mnie swego 1 całej Rzeczypospolitej 
posła nisko pozdrawia 1 zdrowia dobrego życzy. Ubo
lewa przytem wielce na to, że od wielu lat 1 wie
ków stwierdzona Korony Polskiej z domem ‘Otoman- 
[skim]1 przyjaźń, tych mesczęśliwych czasów z jakiejsi 
niefortuny rozerwać się trochę musiała, którą po staro
świecku Król Pan Mój chcąc odnowić koniecznie, prze
ze mnie posła swego łasce 1 dobroczynności Majestatu 
Waszego, który wszystkim Wschodem 1 niemal światem 
kierujesz, do uwagi te swoje Waszej Cesarskiej Mości 
proponuje dezyderia.

Najpierwej prosi wielce, aby wiara krześcijańska ka
tolicka, która w państwach W CM  dotychczas jakokol- 
wiek z łaski W CM  trzyma się i w dalszy czas dotrzy
mana była. Więc grób Jezusa Pana naszego w Jeruzale- 
mie będący, aby z dawna zostający ubogim posesorom 
00. bernardynom był przywrócony. I o to usilnie żąda 
także i w to usilnie uprasza, aby W CM  Tatarów Lipka
mi nazwanych, którzy przedtym za Koroną Polską wo
jowali (i w swoim nabożeństwie, oraz w poszanowaniu 
zostawali), teraz są Rzeczypospolitej naszej wierutny
mi nieprzyjacielami i prawie zguby jej przyczynami, aby 
jako najdalej w państwie W CM  byli ablegowani, ponie
waż z nich wszystkich rozruchów przyczyna. Jescze 
i za utrapionymi obywatelami poddanymi, przyczynia 
się Król J  ego] M [o]ść Pan M [ój] M [iłościwy], aby 
pod protekcyją W CM  przyszedłszy, jako chustką łaską
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W CM  łzy z oczu swych otarli i w domach swoich włas
nych z uznaniem nad sobą władzy Waszej CM  bez
piecznie, lubo to z oddaniem powinności, mieszkać 
mogli. Na ostatek 1 o to Król J[ego] M [o]ść Pan 
M [ój] Mjhłościwy] pokornie prosi, aby więźniowie 
slachta, księża i insi w tak wielu fortecach, to jest 
w zbaraskiej, budzanowskiej, podhajeckiej, bucziackiej 
i inszych zabrani przez akord, na miłosierdzie W CM, 
tak ci którzy tu w okolicy przytomni są, jako i ci co na 
okrętach do wioseł przykowani zostali, jako dobrowol
nie wojsku się W CM  poddali, tak aby byli na wolności 
swoje wypusczeni.

O to tedy usilnie W CM  Pana Mego M  [iłościwego] 
Król Pan Mój uprasza, to jako Pana łaskawego, żąda to 
sobie po łasce 1 wrodzonej dobroczynności pańskiej 
obiecuje. O czym szerzej aby mi było wolno z Jaś
nie Oświeconym wezyrem W CM  konferować i sposo
by pozyskania łaski W CM  umówić, o licencyją i po
zwolenie pokornie proszę i do nóg W CM  upadam".

To rzekłszy na dywan upadł i kraj szaty cesarskiej 
według zwyczaju narodów pocałował. Potem upominki 
dość bogate od króla Jana, przez Rzewuskiego i inszych 
oddawane były, na 300000  talerów bitych one szaco
wano, które nie tylko cesarzowi, ale i wezyrowi i inszym 
baszom i czauszom rozdawano.

Na tak usilną i pokorną posła polskiego perorę, 
jescze krócej sam cesarz usty swymi po turecku odpo
wiedział: „Niech twój Pan długo żyje a Otomanów dom 
prześwietny, niech sobie wysoce poważa i on jako tron 
Boski obserwuje. O Podolu ani wspominać, ani o zam
kach, które są ludźmi naszymi osadzone, aby były od

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1 6 7 7  485

dane pomyśleć, z łaskawości tylko naszej o Lwów 
i o insze pobliższe fortece, aby były w całości zachowa
ne upraszać życzę i to tym sposobem, aby zaraz na 
wiosnę 120 0 0  polskiego wojska przeciwko Moskwie 
z tureckim wojskiem szło, rozkazuję. Na ostatek o ha
raczu, aby co rok Turkom był oddawany na kształt 
poddaństwa”. Wezyrowi to zlecił jako i dalsze konfe- 
rencyje. Potym od cesarza odprawiony.

Nazajutrz z wezyrem traktował, który mu te a me 
maksze pod Zórawnem pakta ukazował, lubo w re
skrypcie poselskim makszym stylem były wyrażone. 
Przy których gdy poseł staje i [na] świadectwo S [z] ej- 
tan baszy i chana krymskiego673 zdaje się, co gdy wezyr 
do przyjazdu wyżej mianowanych i do Porty cytowa
nych wrzkomo, odkłada posłowi, aby ekspedycyi czas 
jaki poczekał do przyjazdu tychże baszów i chana.

Tymczasem przestrzega, aby kogo z swoich do króla 
posłał oznajmując, że to inaczej być nie może, tylko co 
cesarz usty swymi wyrzekł, bo inaczej i poseł z Stam
bułu pewnie by do Polski nie wrócił, gdyby jaka w sło
wach cesarskich contra ventia była. Przy tym pośle i czau- 
sza swego posłać obiecuje, i żeby kupy dworu swego 
umniejszył i do Polski odesłał upomina. Czehrynską 
wspomina ekspedycyją, że na będących tam ludzi tych 
patrzeć cesarzowi niemiło było, bo u nich, że tam 
i wojsko polskie przeciwko Turkom było, udawano.

Powrócił tedy w 200 koni z Stambułu Dzierżek do 
Lwowa z wyżej pomienionymi punktami i jeśli się zda
dzą królowi do aprobacyi intymował. Poseł zaś, ledwie

673 Jeszcze wówczas był nim Selim I Gierej (Gerej).
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nie w sekwestrze, aż do skończenia rok w półtoraset 
koni rezydował i więcej z szkatuły swej, niżeli z lały 
cesarskiej żył. Tymczasem o pośle cara moskiewskiego, 
że idzie prosząc o pokój powiadano i to niemniej posła 
alterowało, bo że Moskwa i Polaków odstąpić miała, 
udawano.

Powróciwszy z Stambułu Dzierżek do Lwowa, króla 
Jana tam me zastał, bo się jescze we Gdańsku uspaka
jając tamteczne sprawy bawił, gdzie też Olszowski, 
arcybiskup po ks [lążęciu] Czartoryskim, obumarł. Jego 
ciało bogato we Gdańsku przy obecności królewskiej 
i miasta procesyjami tak katolików jako i lutrów do 
Gniezna wyprowadzają i tam przy katedrze swej po- 
grzbiono. Arcybiskupstwo podkanclerzemu i biskupo
wi warmińskiemu oddane, a warmińskie Radziejow
skiemu, krewnemu królewskiemu, owego Hieronima 
Radziejowskiego synowi674.

Powietrze osobliwe tego roku w Krakowie i gdzie 
indzi [ej] po Małej Polscze wielkie było i w Warszawie 
me folgowało. O [koło] 20000 ludzi tym powietrzem 
zeszło i lepiej, powiadano. Aleć pono i bez powietrza 
Aleksander Lubomirski, wojewoda krakowski, tego roku 
zszedł z świata. Krzesło wprzód Zebrzydowskiemu675 
i potem prętko Lesczyńskiemu, generałowi wielgopol- 
skiemu, kanclerzowi, dostało się, którego on to jest

674 Z  nominacją Michała Stełana Radziejowskiego były spore 
trudności, król swą pierwszą nominację z XII 1677  t  musiał 
wycofać, sprawa stała się aktualna w 1678 r. po wypełnieniu przez 
Radziejowskiego tormalności związanych z prawami kapituły war
mińskiej.
675 Michał Zebrzydowski był poprzednikiem Aleksandra M. Lubo
mirskiego na urzędzie wojewody krakowskiego.
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kanclerstwa, Wielopolskiemu, staroście krakowskiemu, 
ustąpił676. Ten bowiem w tychże czasiech po Komorow
skiej, siostrę królowej rodzoną, księżnę de Derkien 
pojął był677. Wiele inszych panów tego roku pomarło, 
lecz kto ich narachować może?

Atoli tego roku w Węgrzech hałasy od rebelizantów 
cesarskich z małej okazyi, to jest wprowadzenia jezui
tów do Węgier, których om nienawidząc, jako to lutrzy, 
wszędzie tępili i dyfamowali. O to rozgniewany cesarz, 
Kopę niejakiego, pułkownika, z wojskiem wyprawił prze
ciwko wodzowi tych rebelizantów Weseliniemu678, któ
ry wprzód Jposiłkamh [polskimi] bez wiadomości króla 
1 Rzeczypospolitej zaciągnionymi, pierwej gromił, po- 
tym sam od nich [od wojsk cesarskich] rozgromiony 
i wniwecz znisczony został, luboć znowu Grudziński 
w Pokuciu wojska ludne swywolnych sprowadzał i ku
pił, jawnie cesarzowi powiadając na sukurs Węgrom. Ale 
mu tego nikt nie bronił, tylko przez szpary na to patrząc 
niektórzy szemrali, że to lakcyja królowej sprawowała, 
która by Jakuba królewicza na tym państwie węgierskim 
rada być widziała, aleć to skutku swego jako niepewne 
nie wzięło, jako o tym przyszłego usłyszymy roku.

616 Kanclerzem po nominacji Leszczyńskiego wojewodą krakow
skim został bp J. S. Wydzga, Wielopolski został natomiast pod
kanclerzym, pieczęć wielką otrzymał dopiero 7 III 1679  r.
677 Konstancja Krystyna z Komorowskich Wielopolska zmarła 
w I675 r., a ślub z Marią Anną d’Arquien zawarł Wielopolski 
w 1678 r.
678 Ruch antyhabsburski wywołany byl przede wszystkim łama
niem zasad konstytucyjnych Królestwa Węgiei; a w końcu i znie
sieniem jego odrębności. Wojskami cesarskimi w 1 677  r. dowodził 
gen. Schmidt, a powstańczymi Imre Thököly.
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Teraz ten rok 1677 sczęśliwie poniekąd i żyzny 
Rzeczypospolitej, prócz jednego powietrza, skończywszy, 
do dalszego za Bożą pomocą pospieszmy, który byl:

aa Może „decyzyją królewską”. 
b Zdanie niedokończone, brakuje nazwy klucza. 
cc W rkps. „odebrane”.
^  Może „odpadać”? 
ee Lekcja niepewna.

W rkps. „chełmski”.
SS  W  rkps. „moskiewskiego”, 
hh yy rkps> j0 wypusczeniu i”.
11 W rkps. „Ottoman”, Bielowski odczytał jako „Otomanów”.
II Wyraz powtórzony dwa razy.

Rok 16 7 8

Tymiż wszystkimi jakimi się przeszły rok skończył 
1 tego roku początki zaczynały się wieściami. Dzierżek 
z czauszem tureckim pilno wyglądał króla, aleć król 
kazawszy go splendide zatrzymać do przyjazdu swego, 
nie bardzo do Lwowa kwapił się, ale w Lublinie posłowi 
moskiewskiemu dal audiencyją, który z przychylnością 
wielką pana swego ofiarował się królowi679 i aby miał 
pokój z Turczynem uczynić, aby temu nie wierzył. 
Około czego [w] poście radę uczyniwszy posła wpraw
dzie moskiewskiego wielkimi podarunkami uraczonego 
honorifice odprawił 1 dla skończenia dalszej umowy ksią- 
żęcia Czartoryskiego, wojewodę wołyńskiego, z woje

ew679 Posłami cara Fiodora III Aleksiejewicza byli Iwan Czaadaj. 
i Jemielian Ukraincew.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Rok 1 6 7 8  4 8 9

wodą mścisławskim powtórnie wyprawił680. Sam zaś 
w Lublinie odprawiwszy Wielkanoc681, wprzód do Pi- 
laszkowic majętności swojej, potem do Zamościa zja- 
chał i tam bogato od Zamoyskiego, już kasztelana 
lwowskiego, przyjęty, mało co zabawiwszy, do Żółkwie 
odjachał. A konwokacyją senatorów zebrawszy, dalszą 
obradę około całości Rzeczypospolitej i koło deklaracyi 
owych punktów Turczyna czynił. I konwokacyja wpraw
dzie ta dla niebytności senatorów, osobliwie ks [lążęcia] 
Wiśmowieckiego hetmana 1 inszych wielu, nie doszła, 
do posła jednak w Turczech będącego682 gońca wypra
wiono deklarując, żeby służąc czasowi na wszystkie 
kondycje od Turków podane pozwolił.

Co gdy się tak dzieje, znowu S [z] ejtan basza z cha
nem 1 Chmielnickim, chcąc przeprosić cesarza, na wios
nę z wojskiem ruszył się 1 prosto pod Czehryn poszedł 
i tam małe zastawszy praesidium i miasto w popiół ob
rócone, wszystkimi siłami i sztukami wojennymi na 
zamek nastąpił. Któremu gdy się potężnie oblężeńcy 
bronią, on wrzkomo ustępując, za którym gdy się owi 
z zamku wysypali, potężnie obrócił się i aż do zamku 
z wielką stratą ich pędził. Na ostatek w samą bramę 
wpadłszy zamek otrzymał i ludzi wycinał i sam zamek 
prochami wysadził, tak, że ledwie pamiątka miejsca 
została była.

Patrzył na to z Zadnieprza Romadanowski, hetman 
moskiewski, ale czy nie mogąc, czy nie śmiejąc dać

680 Byli to posłowie wyznaczeni na sejmie 1 677  r., z tym że W. Ks. 
Litewskie reprezentował wojewoda połocki K. J. Sapieha.
681 Wielkanoc t.r. była I О IV
682 Jana Gnińskiego.
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odporu, nieprzyjaciela nie infestował683 * 685, który zajuszo- 
ny insze fortece, to jest Kaniów, Czerkasy, Bohusław 
i insze, ogniem i mieczem pustoszył. A tego w krótkim 
czasie narobiwszy do Wołoch powrócił i tam stanąwszy, 
do Stambułu o poprawie fortuny swej, przy wielu więź
niach, oznajmił. Chmielnickiego zaś monarchą ruskim 
uczyniwszy, aby fortece Niemirów, Bar, Kalnik, Mię- 
dzybóż ludźmi polskimi osadzone odzyskiwał, polecił. 
Ale gdy mu to z trudnością przychodziło, bo żadna ta 
forteca poddać się nie chciała, ów też zwątpiwszy, 
a niektóre tylko miasteczka opanowawszy, w Lisiance 
coś się bawił.

Król Jan tymczasem wesele żony swojej siostry684 
z Wielopolskim kanclerzem odprawował, także i Mod- 
rzejowskiego z Krasicką, wielkich dóbr dziedziczką685, 
za podjęte w Turczech prace pożenił, co się będzie 
z posłem w Stambule działo oczekiwając. Które [wia
domości] gdy przez Rzewuskiego, starostę chełmskie
go, jako sekretarza poselskiego, przychodzą.Tylko, że 
to inaczej być nie może, tylko żeby Polacy i Kamieńca 
zapomnieli i granic [e] Podola i Ukrainy, jako komisa
rze zobopólnie uznają, wiecznie uczynili i zamków osa
dzonych ludźmi polskim ustąpili, haracz oddawali. 
Król rad nierad posłowi na to wszystko przez gońca 
pozwolić kazał i komisarzów na rozgraniczenie Podola 
naznaczył po rzekę Strypę nazwaną.

683 Armia turecka, którą dowodził wielki wezyr Kara Mustafa 
pasza, pobiła także pod Czekrynem armię carską.
884 Anny Marii.
685 Urszula Krasicka, kasztelanka przemyska.
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Markotno to było słyszeć książęciu Wiśniowieckie- 
mu hetmanowi i Sieniawskiemu, którzy za Strypą prze
stronne dobra mając, Turczynowi ich ustąpić utyskiwa
li. Osobliwie Wiśniowiecki hetman na króla narzekał, 
któremu też i król nieco był afekt, a to za to, że ludzi 
przez Lubomirskiego, chorążego koronnego, na wojnę 
węgierską, in vm  wprowadzenia na państwo królewicza 
Jakuba, nawerbowanych, hetman, jako to bez swej woli, 
znosić kazał i kilku szyję uciąć, na początku roku tego. 
aKtóry, że to z instynktu Jana III i królowej Lubomirski 
czynił2, twierdził. Na co ona z piniędzy francuskich so
bie przysłanych siła spendowała, ale to, żeby była si
ły cesarskie uskromiła albo zapaliła, tymczasem poży
tek króla francuskiego z cesarzem i awersyją wojny 
uważając.

Prętko jednak za czułością ks[iążęcia] hetmana ten 
zaciąg węgierski ustał i wniwecz się obrócił, a to z tej 
miary, że i z owąd ich straszono i tam do Węgier po co 
iść nie miano, pamiętając na przeszłoroczną z Weselim 
buntownikiem ekspedycyją. Jako ich Kopa wniwecz roz
prószył686, tak że drudzy ledwie żywi w zamkach We- 
selmiego zimę przebywszy, w wielkiej biedzie do Polski 
powrócili. To tedy i tych nowo zaciężnych z impetu 
węgierskiego odstraszyło. Aleć przecię się i Lubomirski 
do tego nie znał i potym publicznie z tego na sejmie 
sprawował. Królowej przecię markotno było, że siła 
piniędzy wydawszy żadnego imprezy swej skutku nie 
odniosła.

686 Powstańcami dowodził E. Thököly, a wojskami cesarskimi gen. 
Schmidt.
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492 Rok 1678

Król też bdysymulujeb, to widząc codziennie, a nie
pocieszone od Stambułu mając wiadomości w Grodnie 
[w] W[ielkim] Ks[ięstwie] Litewskim, na mstancyją 
panów litewskich sejm naznacza na dzień 5 grudnia, 
wydawszy uniwersały wprzód na sejmiki wojewódzkie 
na dzień 13 października687. Których się siła porozry
wała, ledwie niektóre za wydaniem uniwersałów drugich 
sklijone były.

Wojsko zaś przez ten wszystek czas pod Trembowlą 
i Buczmową i indziej nic nie robiąc gospodarowało, 
domy budowało, młyny, karczmy etc, a hiberny im od 
komisarzów naznaczone coraz oddawano według kom- 
putów dawnych, bo ich ani popisywano przez dwie lecie, 
tylko na kredyt pmiądze rozdawano, lubo przy drugiej 
chorągwi [nad] dwóch albo trzech towarzystwa me 
było, oprócz pocztowej czeladzi i woźnic. I wojsko 
litewskie tymże sposobem wiek swój w próżnowaniu 
trawiło pod dyrekcyją Paca, wojewody wileńskiego, het
mana W[ielkiego] Ks[ięstwa] Litew skiego]. Przecię 
na końcu roku od książęcia brandeburskiego zaciągnieni 
na Szwedów od Prus następujących uderzyli i onych na 
przeprawie jednej dużo znieśli688. Co lubo wprawdzie 
królowi i Pacowi, bo się to w niebytności jego sta
ło, [Szwedzi wypominali?] i żeby pakta umówione689

687 Sejm zwołany został na I 5 XII, sejmiki zaś w większości odbyły 
się 3 XI.
688 Litwini utrudniali armii szwedzkiej dowodzonej przez yen. 
H. Horna już jej przemarsz z Inflant do Prus Książęcych, nasilili 
swe działania wobec Szwedów pobitych przez elektora i wycofu
jących się do Inflant.
687 Chodziło o porozumienie zawarte między Janem III a Karo
lem XI 2 1 VIII 1677  r.
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paktami były upraszali, zaczym się tedy to prętko, jako 
i wojna węgierska, skończyło.

Gorzej i bezbożniej stawili się tego roku Gdańscza- 
nie, choć tak wiele razy w cnocie doświadczeni, osobli
wie ci, którzy wierze katolickiej wielkimi byli nieprzy- 
jacielami, lutrowie i kalwini. Którzy zbuntowawszy się 
a długim zabawieniem się we Gdańsku i wejrzeniem 
w krzywdy katolickie Jana króla uraziwszy się, po od- 
jeździe jego, zaraz na wiosnę, w dzień albo tydzień 
krzyżowy 90, gdy katolicy zwyczajnym trybem z proce- 
syją solenną, prosząc P[ana] Boga o pokój i msze na
leżyte do potrzeb ludzkich rzeczy, pokornie z ducho
wieństwem do Oliwy klasztoru odprawują, owi czy 
z swych ogrodów, bo to w maju było, powracając do 
Gdańska do domu, w wielkim tumulcie na procesyją 
i na księżą napadają. Biją, zabijają, krzyże i chorągwie 
depcą i łamią, obrazy palą, tamże i wielkie msze egzor- 
bitancyje na drodze dobrowolnej, karetami i lektykami 
swymi i końmi wszystkim w procesyi idącym uczyniw
szy i prawie rozgromiwszy. Tym się nie komentowali, 
ale ku Gdańskowi zbliżywszy, klasztor karmelitański 
gwałtownie napadli. Kościół niemal do gruntu zrujno
wali. Najświętszy Sakrament wyrzucili i po nim deptali, 
obrazy i ołtarze z gruntu popsowali i trzech księży 
zakonników to im ganiących zabili na śmierć. Owo 
zgoła co mogli niecnot, tak tym ludziom, co w procesyi 
byli, jako i tym co w klasztorze, wyrządzili. Na ostatek 
kościół karmelitański z gruntu spustoszyli, sami to 
uczyniwszy, potem, wieczorem do domów wrócili się. *

m  W rzeczywistości było to w święto Znalezienia Krzyża (3 V).
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494 Rok 1678

A stali się motorami pewnymi [ci], którzy rzemieśnicz- 
ków, flisów i inszych gawiedzi do siebie przychęciwszy, 
onym ten eksces czynić i zastępywać obiecywali. Naza
jutrz karmelici i ludzie katoliccy czynią o to do magi
stratu skargę, owi że o tym ani wiedzą, ani wiedzieli 
justyiikują się. Atoli z inkwizycyi o kilku hersztach i to 
ludzi podłych wrzkomo dowiedziawszy się, onych w se- 
kwestr biorą, a możniejszym folgują.

Na tymże sejmie od ukrzywdzonych kapłanów i oby- 
watelów katolickich były skargi przed królem i senato
rami i biskupami. Ruszyło to wprawdzie nie jednego, 
atoli dla wywiedzenia się samej rzeczy komisarzowi 
Sarnowskiego, biskupa kujawskiego, jako miejsca tego 
pasterza i Daniłowicza, starostę c...c691 krajczego ko

zy i in-
kwizycyją uczyniwszy, znać dobrze ukontentowani, 
sprawę na przyszły [sąd] zadworny odesłali. Klasztor 
tylko karmelitom restaurować, jako najprędzej magi
stratowi rozkazawszy imieniem królewskim, sami do 
Grodna na sejm z inkwizycyją odjechali i tam tegoż 
roku ustanowionego oczekiwali sejmu691 692.

Rok ten poniekąd był Polakom fortunny, bo i pokoju 
po troszę było i żywności co potrzeba, to tylko, że 
podatków wojsko siła brało, a nic nie robiło, na co 
niektórzy wielce utyskiwali, ale utyskując [y] potem 
umilkli, pamiętając na to, że panu sługa swego czasu 
zawsze potrzebny.

ronnego, naznaczono. Gdzie oni przyjechaws

691 J. K. Daniłowicz był starostą lubelskim i parczewskim.
692 Sprawa tumultu gdańskiego przedstawiona bardzo bałamutnie, 
zob. E. Cieślak, Walki społeczno—polityczne w Gdańsku w drugiej połowie 
XVII w. Interwencja Jana III Sobieskiego, Gdańsk 1962, s. 223—2 6 4 .
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Teraz łaskę Boską w tym roku niezasłużenie ode
brawszy, zasługujmy na drugą w roku da Pan Bóg przy
szłym:

Zdanie niejasne, może powinno być: „który Lubomirski, że to 
z instynktu Jana III i królowej czynił”.

Lekcja niepewna. 
cc Wyraz zatarty.

Rok I 679

Zaczęty przeszłego roku w grudniu sejm w Grodnie 
odprawował się z przodku jako tako, pod dyrekcyją 
Sapiehy,podskarbiego W [ielkiego] Ks[ięstwa] L ise w 
skiego]6 . Na ten sejm zjechało się było posłów cu
dzoziemskich. Był naprzód poseł cara moskiewskiego, 
dość pyszną i przezacną legacyją potrzebował, aby pa
nu jego Ukraina zadmeprska i województwa białoru
skie693 694, albo wiecznymi hołdowały czasy, albo przynaj
mniej przez arendy na lat 10  tamtych krajów [za] 
2 0 0 0 0 0 0 , do cara moskiewskiego695 dyspozycyi i po- 
sesyi były. Ni tak ш siak, tego Polacy czego sami nie 
mieli Moskwie ustąpić musieli do zamierzonego czasu, 
a 2000000 czy zaraz czyli też prętko [Moskwa] wyli
czyli, 1 tak z sobą niezwyczajne Polakom tylko o same 
pmiądze punkta uczynione, poprzysięgali. A do ode
brania tych 2000000 komisarze z senatu: wojewoda

693 Marszalkiem sejmu był Franciszek Sapieha, koniuszy litewski.
694 Autor mówi tu o ziemiach W Ks. Litewskiego, będących po 
rozejmie andruszowskim w posiadaniu Moskwy.
695 Fiodora III Aleksiejewicza.
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496 Rok 1 679

wileński z podskarbim koronnym i lit[ewskim] nazna
czeni, które po tym zaraz odebrane, gdzie się podziały, 
głos rozmaity, ja go nie mianuję696.

O koniunkcyi przeciwko cesarzowi tureckiemu ten
że poseł moskiewski ani mówić dał się z sobą, ale przy 
pośle polskim przy sobie posłanym, do deklaracyi cara 
swego referował. Tak ta legacyja skończona.

Drugi był poseł od cesarza chrześciajńskiego Szaf- 
goci nazwany697. Ten najpierw nastąpienie na Węgry 
Polaków i sukurs rebelizantowi Weselinowi698 imie
niem pana swego inkuzował, potem o posiłki według 
pakt dawnych przeciwko zbuntowanym Węgrom pro
sił, na ostatek wniesienia królowej Leonory upomi
na! się.

Odpowiedziano posłowi, wojna węgierska przez swy- 
wolników polskich [w]znowiona niech Cesarza J [ego] 
M [oś] ci nic nie uraża, bo się to mimo wolą Rzeczypos
politej i wiadomość Króla JMci stało i z tych wszyst
kich co się pokaże, sprawiedliwość Rzeczypospoli
ta uczyni. Co ze strony posiłków Cesarzowi J[ego] 
M [oś] ci assequenter przeciwko Węgrom i ich opiekunom 
Turkom, na to tylko deklaracyją dać nie może, ale posła 
swego z Stambułu czekać będzie. Co z [e] strony refor- 
macyi królowej Leonory, nim się to zupełnie wypłaci 
Królowej J[ej] M [oś]ci, teraz prowizyją proporcjonal

696 Informacje o warunkach, czasie i miejscu rozmów polsko—mo
skiewskich w sprawie przedłużenie rozejmu lub zawarcia pokoju 
błędne, zob. Z. Wójcik, R zeczp o sp o lita  w obec T u rc ji  i R o s j i  1 6 7 4 — 1679, 
Wrocław 1976, s. 143 — i 54.
697 Posłem Leopolda I był Wenzel Altheim.
698 E. Thököly.
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Rok 1679 497

ną Król J [ego] M [oś] ć i Rzeczypospolita oddać co rok, 
potem az do wypłacenia sumy obiecuje.

Przyszedł i poseł francuski699 z zwyczajną ałektu 
przeciwko Polakom atestacyją, byle przeciwnym panu 
swemu żadnych nie dawali posiłków. Był i od Ojca 
Świętego poseł700, który powolnymi słowy i gorącymi 
racyjami na kombinacyją wojny z Turczynem upominał, 
obiecując i z skarbu papieskiego na wojsko w dobrej 
monecie piniędzy, o których gdy go pytano nie dekla
rował, ale w tej materyi do Ojca Świętego posła wypra
wić radził, tam zupełna i Ojca Świętego i inszych kar
dynałów będzie deklaracyja. Byli i węgierscy posłowie 
od Weseliniego rebelizanta701, prosząc o dalsze prze
ciwko cesarzowi posiłki i złota siła obiecując, ale tych 
ledwie nie skonfundowano i, że o sobie bardziej niźli 
o kim radzić [mają], deklarowano.

Najechał potym i poseł od Turek, wojewoda cheł
miński, Gnmski i długą przemową swoje peregrynacy- 
je opowiadając i jako mu się w Stambule powodziło 
informując. To tylko tam sprawiwszy, że Turczyn a 
traktatem żórawmskim kontentując się i nic ani preten
dować, ani wymawiać nie pozwalając, przyjaźń polską 
dalszych będzie upatrował rzeczy jako się z nim Polacy 
obejdą, ponieważ ma różne przestrogi, że Polacy inaczej 
mówią, inaczej czynią. Tymczasem aby rozgraniczenie 
Podola, Ukrainy od Wołynia było z skutkiem wykona
ne, ledwie nie przykazuje a to na przyszłe lato przez

699 F. G. de Bethune.
700 Nuncjuszem Innocentego XI był F. Martelli.
701 Formalnie było to poselstwo od Mihaly Telekiego, kanclerza 
siedmiogrodzkiego, który kierował także dyplomacją powstańców.
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498 Rok 1679

osoby spólnych ko [mi] sarzów. Rezydent aby przy bo
ku cesarskim był ustawiczny rozkazuje. I wyprawiono 
wprawdzie rezydenta i komisarzów do rozgraniczenia 
obrano, ale to skutku nie wzięło w dyskrecyi tureckiej 
nieco dufając.

Te publiczne rzeczy na sejmie traktowane były dość 
długo, aleć prywatne daleko jescze więcej czasu zabrały. 
A najbardziej dytidencyje i emulacyje między książę- 
ciem Wiśniowieckim hetmanem, natenczas wojewodą 
krakowskim, a Lubomirskim, kawalerem chorążym ko
ronnym, dawno zaczęte szerzyły się względem ordyna- 
cyi ostrogskiej. Ten sobie vigore ordynacyi jako kawaler 
dobra ordynackie pretendował, ów imieniem żony swej, 
jako po bracie sukcesorki tych dóbr najbliższej upomi
nał się 1 owszem wszystkie dobra w posesyi swej potęż
nej trzymał. Niedziel 10  niemal ta materyja trudził, tak, 
że się posłowie stronom faworyzujący przy obecności 
królewskiej w senacie do siebie porywali się, i szabel 
dobywszy jeden drugiego ranił był aż ledwie umitygo- 
wał król sam i z królową i z matką księżnej Wiśnio- 
wieckiej, a z siostrą królewską, item księżną Radziwiłło- 
wą. Kiedyż tedyż stanęło na tym, jako i pierwej, aby 
księżna Wiśniowiecka hetmanowa, trybem ordynacyi 
zamojskiej, którą także księżna Wiśniowiecka, króla 
Michała matka, do żywota swego trzymała. Post fata zaś, 
aby na kawalera maltańskiego, który by był natenczas 
urodzonym slachcicem polskim spadły, in quantum kto 
inszy bz domu radziwiłłowskiegob bliższy [by] był 
ordynacyi, nie odwzwie się.

Markotno było słyszeć Lubomirskiemu kawalerowi 
ten dekret, ale mając respekt na owe swoje, na którą
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wszyscy krakali przeciwko cesarzowi z Weselinem rebe- 
lizantem (tak udawano) [koniunkcyją], supersedować 
musiał. Inaczej fortuny swojej próbować deklarował się, 
a książę Wiśniowiecki hetman z żoną swą panem dóbr 
ordynackich ostrogskich został i kilka lat potem z żoną 
żyjąc, potomstwa żadnego nie mając (jako się niżej 
powi[e])> na niechęć jakąś małżonki swej napadł i za
mrzeć musiał. Ale to potem działo się.

Znowu nastąpiła insza, także niezwyczajna w Pol- 
scze i w Litwie materyja. Darowski niejaki, slachcic li
tewski, podpiwszy sobie w gospodzie tamże w Gro
dnie, obraz króla Jana malowany posiekł, pokatował i ok
nem wyrzucił, przydawszy siła słów przykrych i nie
przystojnych Majestatowi Królewskiemu'02, co uczynił 
z niechęci jaki [ej] ś i zapalczywości przeciwko królowi. 
Temu tedy pro crimine laesae Majestatis zaraz tamże mandat 
mstygator litewski dać kazał, i około tej sprawy, tak 
niezwyczajnej, po troszę czasu wzięto. A na ostatek per 
vota senatoria i poselskie na garło tenże Darowski osą
dzony, usilną jednak prośbą i perswazyją królewską 
i łaskawością, ledwie garłem był darowany, wieży jednak 
siedzeniem przez cztery lata koniecznie, nakryty został. 
Aleć to potem, zda się mi z łaski królewskiej, indultum 
było.

Tamże arcybiskup gnieźnieński Wy[d]zga, przed- 
tym [biskup] warmiński i podkanclerz koronny, pieczę
ci większej Wielopolskiemu, podkanclerzowi koronne- 702

702 Darowski oprócz wspomnianego czynu, zniesławiał także króla 
w paszkwilach, a podobno dopuścił się także zdrady stanu, udzie
lając podczas rokowań polsko—moskiewskich w 1678 r. Rosjanom 
informacji stanowiących tajemnicę państwową.
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mu70’ , ustąpił, a mała pieczęć Małachowskiemu, bisku
powi chełm [iń] skiemu dostała się.

Gdańsczanom przeszłoroczny eksces względem pro- 
cesyi krzyżowych dni703 704 kondonowano, ponieważ oni 
kilkunastu pryncypałów tej burdy na pal powbijali, 
inszych zaś, którzy byli pouciekali dobra konfiskowali, 
a z tych dóbr klasztor karmelitom, jako sami będą chcieli 
ze wszystkim ochędóstwem, wystawić podjęli się. Nad
to krzywdy, komu by się jakakolwiek pod ten czas stała, 
którejkolwiek religiej i kondycyi, nadgrodzić obiecali.

Na ostatek dopiero i to in conclave alias w sekrecie 
albo [o] aprobacyi pakt z Turczynem przez posła po
danych, albo o wojnie z nimi myśleć i traktować poczę
li, jak tam podane nie wszyskim zgoła się podobały. Coś 
o wojnie namieniono,cale jakoc Rusin mówi: „z dużym 
brotysia smert’ na umi”705, tak 1 tu uważywszy poten- 
cyją pogańską, a swoich błahe siły i sczupłość wojska, 
a zwłascza pmiędzy w Polscze wielki niedostatek, za 
perswazyją królewską do dalszego czasu tę materyją, 
to jest ad senatus consultum zawiesili, a to z tej miary. 
Słyszeć było natenczas, że d...d zjazd miał być, kędy 
między cesarzem rzymskim i jego elektorami, a królem 
francuskim wojna dawno zaczęta i siła chrześcijaństwu 
wszystkiemu szkodzącą przez pewne umowy uspokojo
na być miała706. Skutku też tej umowy czekać się zdało, 
na którą pewnych sublegatów tamże zaraz na sejmie

703 7 III 1679 r.
704 W święto Znalezienia Krzyża 3 V 1678 r.
705 „Walczyć z silniejszym to nie mieć rozumu”.
706 Pokój między Francją a cesarzem i większością księstw Rzeszy 
zawarto w lutym, a z elektorem brandenburskim w czerwcu t.r.
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poobierano, boć to była wielce radosna nowina, spo
dziewając się, że za zgodnym wszystkich państw chrze
ścijańskich kombinowaniem się i nam Polakom, od któ
rego z nich, albo od wszystkich, jakiekolwiek przeciwko 
zajuszonemu Turczynowi mogą być posiłki.

Obrany pierwej do cesarza chrześcijańskiego Lubo
mirski kawaler, ob[m]awiając Rzeczypospolitą i siebie 
samego, jakoby miał co z Wesehnem707 przeciwko Ma
jestatowi Cesarskiemu moliminować i owszem jeśli po
trzeba, sam wszystkę swoję substancyją stracić, a z ludźmi 
słusznymi do boku cesarskiego stawić się i przy je
go dostojeństwie i zdrowie swoje stracić deklarował. 
Wdzięcznie przyjęty i odprawiony, na potem rzecz sa
mą i alekt swój cesarzowi wyświadczył. Do Ojca Świę
tego i Wenetów wyprawiony Radziwiłł, podkanclerz 
litewski. Do króla francuskiego, morzem, podskarbi 
[koronny] i insi do inszych708.

Na samym końcu wojskową zapłatę wzięto w truty- 
nę, ponieważ żołnierze lubo to gospodarujący w obo
zie, a mało co robiący, ledwie nie z płaczem o zasługi 
swe prosili, które im za trzy lata niemal zatrzymane 
były, oprócz hiberny, [której] także z różnych starostw 
nie oddano. Rachowano tę sumę zasług na 3000000 , 
a piniędzy w skarbie pas. Tu dopiero radzi nieradzi 
posłowie, po długich alterkacyjach skąd by te pmiądze

707 Thököly ’m.
708 M. K. Radziwiłł był posłem nie tylko do Innocentego XI 
i Wenecji, ale także i do cesarza Leopolda I. Do Ludwika XIV 
posłował J. A. Morsztyn, natomiast Hieronim Lubomirski do miast 
północnoniemieckich. Wspomniany zaś ałekt, który potem miał on 
wyrazić cesarzowi, to stormowanie i dowodzenie korpusem, który już 
od lata 1683 r. bronił krajów cesarskich przed Turkami.
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zebrać, tandem ena czwór, pogłówne 1 6 6 1 e roku od lat 
10  wyda[wa]ne pozwolić musieli. Z  tym dokładem, że 
każdemu województwu wolno sobie jakikolwiek mszy 
wymyślić sposób (boć też był niektórym osobom mia
nowicie biskupom, senatorom, urzędnikom koronnym 
i ziemskim obrzydł ten pogłównego podatek), byleby 
suma korespondująca tam tego roku skarbowi wyliczo
na od każdego województwa była.

Więc i komisyja na to we Lwowie naznaczona, która 
repartrycyją wojska 120 00  do każdego województwa 
według proporcyi uczyniła. Tak sejm ten grodzieński 
przede dniem Wiekanocy skończył się709, przy samych 
niemal tylko senatorskich litewskich, bo polscy stęs- 
chniwszy sobie, jako to w mieście niewygodnym bar
dzo, tak długiej rezydencyi, ledwie nie wszyscy rozje
chali się byli. Dlatego też konstytucyje i to z przyda
tkami, aż we 3000 z druku wyszły. Skąd i rezydent do 
Stambułu z dobrą otuchą dotrzymania pakt Turczyno
wi wyprawiony, nazwany Dzierżek, długo tam nieco 
potem w poszanowaniu rezydował710.

Turczyn i Tatarowie cicho sobie natenczas siedzieli, 
tylko Lipkowie obywatelom ukraińskim z Baru i z in
szych [fortec] wielce dokuczali. Za czym co żywo za 
Dniepr pod protekcyją Moskwy z żonami i z dziećmi 
uciekali. Do Kamieńca, nowego z nową lafą posłali 
baszę (bo tam co trzeci rok insze odmieniają), ten 
nieco ukontentowawszy wojsko tameczne, na wielką

709 Wielkanoc t.r. była 2 IV sejm zaś zakończył się 3 t.m.
710 W rzeczywistości rezydentem w Turcji był wówczas i pozostał 
przez dalsze lata Samuel Proski, Dzierżek sprawował mniejszej 
wagi funkcje dyplomatyczne.
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u nich zarobił był mwidyją, tak że cicho pisali cło 
hetmana, żeby następował ku Kamieńcowi, gotowymi 
się być mieniąc do poddania. Aleć się prętko między 
sobą pogaństwo pojednało, zaczym też 1 nasi temu się 
niebardzo kwapili.

Król Jan z Grodna do Wilanowa pod Warszawę, 
pałacu przez się zmurowanego ruszył się 1 tam aż do 
skończenia roku zabawiał się różnymi zabawami. Woj
sko pod Trembowlą i pod Buczmową 1 pod Sniatyniem 
cały rok stało, a po troszę zasług 1 hiberny urywając, 
prawie tam gospodarowało pod dyrekcyją zrazu Lu
bi [e] ńskiego, porucznika usarskiego margrabskiego711, 
a potem Lenkiewicza, podkomorzego mozyrskiego, po
rucznika hetmana wielkiego koronnego712. Inszych ofi
cerów, a nawet i towarzystwa albo mc albo mało co było 
w obozie, każdy czeladzi co zostawiwszy, do domu jeśli 
go miał odjachał. Tam czeladź zbuntowawszy się i pod 
Kamieniec spod Trembowle podali byli czatą i kilka wsi 
tureckich z wydziału już plondrowali, aleć ich basza 
gonić kazał, których dognawszy, Turcy gdy niema
ło żywcem nabrali, tych wszystkich basza do obozu 
do regimentarza odesłać kazał [i] aby sprawiedliwość 
z nich była, żądał. Powiedział regimentarz Łubieński, 
że tego bez woli hetmańskiej czynić nie może. On też, 
to jest basza bokiem, do Bukowiny ludzi pod Sniatyń 
posłał i tam niemało koni tej tam dywizyi pozabierał 
przez swoich posłanników wet za wet oddając. W lecie

711 Wojciech Łubieński, porucznik chorągwi husarskiej J. A. My
szkowskiego.
712 Roman Lenkiewicz Iphorski, porucznik chorągwi pancernej 
D. Wiśniowieckiego.
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każdemu do Kamieńca wtenczas dla handlów i żywno
ści skupienia i i inszych potrzeb, jechać wolno było.

Komisy)a zatym na fschyłku rokuf we Lwowie zaczęła 
się, ale pmiędzy mało co było zwiezionych, zaczym 
deputatów tak na zasługi jako i hibernę asygnacyjami 
zbywali komisarze, hiberny tylko in duplo u retentów 
odbierać kazano per executionem. Zgoła trudno było tego 
roku o pmiądze.

Z  laski Bożej wielka zbóż żyzność była, tak, że się 
przedać zboża z trudnością kto docisnął, nawet i we 
Gdańsku bardzo było staniało. We Lwowie na komisyi, 
hetman Jabłonowski niejakiegoś Janeńka Kozaka roz
strzelać kazał, za to, że wtoliwszy się w łaskę hetmań
ską, wrzkomo Chmielnickiego sekreta z Ukrainy jemu 
referował, a on zdrajca co tylko z hetmana zrozumiał 
do baszy do Kamieńca przez swoich referował, nawet, 
że Lwowa basza łatwo jeśli chce a cicho [by] napadł, 
dostać może, bo i piechoty mało co albo nic i miasta 
mało co obrony pilnują. Te tedy listy przejęte były 
i onemu ukazawszy, zaraz rozstrzelać kazano.

To się na tej komisyi nieco dobrze działo, że ggdyg 
przedtem pułkownicy, hetmani, rotmistrze towarzy
stwu kontentacyje sczodrobliwe dawali, to teraz towa
rzystwo hetmanów i inszą starszyznę z zasług swoich 
koniecznie kontentować musiało i przed nimi jako słu
dzy jacy, czapkowało, na które to largicyje ledwie nie 
sto tysięcy od Moskwy względem Zadnieprza przez 
komisarzów przywiezione, rozeszły się.

W ostatku spokojny był ten rok każdemu, zwłascza 
przy rezydencyi królewskiej w Żółkwi, [gdzie przybył] 
z Wilanowa. Umarł tego roku przecię między inszymi
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Lubomirski, wojewoda krakowski. Po nim wojewódz
two dostało się, jako się rzekło, Wiśniowieckiemu, 
hetmanowi713, a po nim województwo bełskie bratu 
jego rodzonemu książęciu Konstantemu Wiśniowiec- 
kiemu oddane. Umarł i Maksymilian Fredro714, czło
wiek mądry, po Bełżeckim, wojewoda podolski. Po mm 
województwo Kąckiemu, artyleryi generałowi, oddano. 
Więc 1 msze urzędy, przyznać, że według zasług i god
ności rozdawano, bo każdy dosyć uczynił urzędowi 
swemu. My też ten rok sczęśliwie skończywszy, oraz 
1 książeczkę skończyć przyjdzie, jeśli dalsze lata w dru
giej książce Pan Najwyższy terminować pozwoli. A te
raz mech będzie Imię Boskie za wszystko błogosławio
ne. Amen.

aa W rkps. „Turcy”.
kk Oczywista pomyłka kopisty, powinno być „z domu ostrog- 
skich”.
cc Zwrot ten powtórzony dwa razy.
44 Wyraz zamazany.
ee Mozę pomyłka kopisty i raczej ten fragment należałoby zapi
sać: „pogłówne na wzór I66l ".
33 W rkps. fragment ten powtórzono dwa razy.
SS  W rkps. „i”.

713 A. M. Lubomirski zmarł w 1677  t. Dymitr Wiśniowiecki 
wojewodą krakowskim został po śmierci Jana Leszczyńskiego.
711 Andrzej Maksymilian Fredro.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



S łownik
wyrazów i zwrotów 
staropolskich i łacińskich

A
ab anno —  od roku
ab arbitriis et nutu... dependent —  od władzy i woli... zalezne jest 
abdankować —  i) odprawiać, rozpuszczać, podziękować za 

służbę; 2) zostawić w spokoju 
abszyt —  zwolnienie z wojska 
accesit —  przybędzie
ad feliciora tempora... felicitas temporum... dependet —  do szczęśliw

szych czasów... szczęśliwość czasu... zalezy 
ad invicem —  wzajemnie 
ad senatus consultum —  do rady senatu 
adherent —  stronnik, zwolennik 
adwersarz —  przeciwnik
affectu supremum conatum —  afektu ostatni (najwyższy) wy

siłek
aga —  w Turcji tytuły różnych stopni urzędników wojsko

wych i administracyjnych, na Krymie właściwy tytuł we
zyrów chana, kałgi i nureddyna 

akces —  dostęp, przystąpienie 
akcyza —  podatek od towarów 
akkomodować—  i) przystosować, przypodobać;

2 ) układać, godzić; 3) być użytecznym 
akord —  umowa, układ o poddanie się na honorowych warunkach 
akrement —  przyrost
albo sak albo męt —  albo łowić (sakiem), albo pomagać 

(mącić), tu albo aktywnie (walczyć, wysługiwać się), albo 
biernie (akceptować)
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alegować (allegować) —  cytować, powoływać się 
alewiować—  ulgę czynić 
alias —  albo, inaczej
alteracyja —  i) zgryzota; 2) pomieszanie 
alterkacyja —  spór 
altero tanto —  drugie t 
alterować—  i) martwić się; 2) zmieniać 
amori... arctiori profisus — miłości... ściślejszej ofiarując 
anguly —  węgły, narożniki 
anibilować—  znosić, unieważniać 
animorum unio —  jedność umysłów 
annuaty na kożuchy —  corocznie na tzw. upominki 
antecesor —  poprzednik na urzędzie, przodek 
aparament(apparament) —  sprzęt wojskowy 
aparat (parat) —  I ) sprzęt wojskowy; 2) przygotowanie; stać 

w paracie —  być przygotowanym do działań 
apercyja portae aurea —  otwarcie złotej bramy 
applaudować— wyrażać uznanie, entuzjazmować się 
applikacyja (aplikować) —  staranie się, dostosowanie 
armis quaesitam —  zbrojnie nabytą 
armistitium, armistycyja —  zawieszenie brom, rozejm 
asekuracyja —  zobowiązanie, zapewnienie 
assekla —  stronnik —  pochlebca, pieczemarz 
assequenter —  dopuszczenia 
atentować—  podlegać 
atestacyja — poświadczenie, świadectwo 
audentium ambitus —  krąg rozzuchwalonych, zuchwalców 
aukcyja —  powiększenie, przyczynienie 
awersyja —  powstrzymanie

В
banizowac i wywołać kazać—  uznać za niedopuszczalne w kra

jowym obiegu, skazać na wygnanie 
batalia —  bitwa 
baur —  chłop

yle, w podwójnej iliści
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bej —  pan, w Turcji tytuł szlachty, na Krymie tytuł naczel
ników rodów i wyższych dostojników 

bene consulite —  dobrze radźcie 
beneficiorum — dobrodziejstwa
berdyszów, szefelinów —  rodzaje broni berdysz —  siecznej, 

szeflin —  kłującej 
bez braku —  bez wyjątku 
bez... dania kwateru —  nie dając wytchnienia 
bokowe cbleby wybierać —  wymuszać nielegalnie zapłatę na 

wyżywienie wojska 
bonafide —  w dobrej wierze, uczciwie 
borgowy —  kredytowy, na kredyt 
brakować—  dokonywać selekcji
być w niewoli wolnej —  być w niewoli, gdzie nie pozostaje się 

w zamknięciu i można poruszać się

C
cale wykwitować — wyrzucić, całkowicie pozbawić
cekhauz—  arsenał, zbrojownia
cerebele —  mózgownice
certować —  zmagać się
certyfikować —  świadczyć, zawiadamiać
chciwy —  tu pełen chęci
chleb dobrze zasłużonych —  królewszczyzny
chleby —  tu wyżywienie wojsk, także opłaty na wyżywienie
chmiel ominąć —  wytrzeźwieć
chorągwie powiatowe podnosić —  podniesienie chorągwi powia

towej (ziemskiej) było znakiem formowania się pospo
litego ruszenia powiatu (ziemi) —  formować pospolite 
ruszenie powiatów

circa electionem me vivente instituendam —  około postanowienia 
elekcji za mego życia 

commoda —  korzyści 
conscius —  współwinny
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contemptui simplicitatem nostram —  w pogardzie prostodusz- 
ność naszą

continuatim... imperium — kontynuację... władzy 
continue —  ciągle
contra principes tutam — przeciw władcom ubezpieczoną 
cudny —  tu niezwykły
czambuł—  i) najazd, zagon; 2) oddział dokonujący najazdu;

w czambuł —  kupą, w pień 
czasowi służąc —  w tych okolicznościach, wtedy 
czatownik —  wartownik, zwiadowca

Ć
ćwiczenie —  tu wychowanie

D
dat praerium servata salus potiorque metallo est —  daje ratunek 

(pomyślność) zachowując wartość większą nizkrus zec, 
(z którego jest) 

de novo —  na nowo 
de suo —  od siebie, ze swego
debitas mentes —  potrzebną rozwagę, należyte usposobienie 

umysłu
deducere —  wywodzić
dedycyja —  poddanie się
delata —  doniesienie, oskarżenie
deliberacyja —  namysł, zastanowienie
dementować—  podburzać
denegować—  odmówić
deponować —  złozyć
depozytona, depozyty —  rzeczy drogocenne powierzone na 

przechowanie 
derewnia —  wioska 
desideria —  dezyderaty, żądania 
destinabunt —  przeznaczą 
dewtnkować— pozyskiwać, ujmować, rozbrajać
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differetis —  będziecie zwlekać 
do sprawowania —  do walki 
dosyć' okryte —  dość liczne 
doswiaty —  doświadczenia 
dyfamowac —  zniesławiać 
dyjerencyja —  różnica
dyfidencyja —  podejrzenie, niezgoda, trwozliwość
dymiimcyja —  uszczerbek, zmniejszenie, ubytek
dyrygowały —  wysłany
dysensyja —  niezgoda, waśń
dyskrecyja —  i) łaska, ludzkość; 2) roztropność
dysponować —  gotować się na śmierć
dyspozycyja —  rozporządzenie czymś
dystiybuta —  podział
dyswadować—  radzić, doradzać
dysymulowac —  ukrywać, nie dać poznać po sobie
dyzarmować—  rozbroić

E
edocere —  pouczyć 
effective —  faktycznie, rzeczywiście 
egestatem —  ubóstwo (niedostatek) 
egzacerbowany —  rozjątrzony 
egzakcyja —  wybieranie podatków 
egzortacyja —  napomnienie 
ekscypować —  wyłączać 
ekskuzować się —  tłumaczyć
ekspektatywa —  oczekiwanie, nadzieja dostąpienia 
ekspensa —  wydatki, koszty, rozchody 
eksperyment —  starcie, potyczka, walka 
ekspugnacyja —  zdobycie, zwyciężenie 
emulacyja —  rywalizacja 
error —  błąd
et amor recti —  i miłość cnoty
et de repente... consilium —  i nagle... rady

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Słownik 5 11

et ex antiqua principum prosapia oriundus —  i pochodzący ze 
starego panującego rodu 

ewokować —  odwodzić
ex linea materna —  odkąd linia macierzysta, ze strony matki 
ex nunc —  zaraz, natychmiast
ex paterna domo, Uberis votis —  odkąd ojczysty ród wolnymi 

głosami
ex rapientibus —  z rabusiów
ex Volumine wygluzowane —  z Księgi (praw) wymazane, wy

kreślone
exclusive—  wyłącznie, z wyjątkiem 
experiment —  próba

F
fanty —  przedmioty użytkowe lub kosztowności, którymi 

często wypłacano zaległy żołd 
ferowany —  wydany, orzeczony
firmis monumentis in futura —  silnymi (dobrymi) prawami na 

przyszłość 
foldry —  poldery
folgować —  dać spokój, pozostawić
fomentowac —  namawiać, podżegać, zagrzewać
fruktyfikowac —  przynosić pożytek, zysk
fryszt —  termin, określony czas, umowna przerwa w bitwie
funditus —  doszczętnie, całkowicie

G
gałga zob. kaiga 
gas —  zamach
generaliter —  w ogólności, ogółem, powszechnie 
gosczących siana —  zbierających (składających) siano 
gotowizna —  gotówka
grata recordationis memoria continuare —  zatrzymywać wdzięcz

nych wspomnień pamięć
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gratitudinis... et consilio meo in publicum bonum —  wdzięczności...
i postanowieniu mojemu dla dobra publicznego 

gratyfikować —  wynagradzać
gumno —  I ) podwórze gospodarskie, plac w środku zabudo

wań; 2) stodoła

H
hałasować (ałasowac') —  (tu najczęściej) straszyć 
harce —  pojedynkowe walki przed bitwą; harcownicy —  

żołnierze biorący w nich udział 
honorarium —  tu okup 
honorifice —  ze czcią, z uszanowaniem 
horody —  grody, fortece
hyberna (hiberna) —  i) leże zimowe; 2) świadczenia na rzecz 

wojska pozostającego na leżach

I
impet —  I) gwałtowny pęd; 2) atak, gwałtowne natarcie
impetycyja —  roszczenie pretensji, dochodzenie praw 
impostmy —  kłamstwa
impreza —  i) zamiar, przedsięwzięcie; 2)wyprawa wojenna, 

wojna
in casum —  w przypadku
in conclave —  tu na zamkniętym posiedzeniu obu izb bez 

udziału tzw. arbitrów 
in conscientia —  w sumieniu
in direptionem gentium —  na łupiestwo narodów, na rozdzie

lenie przez narody 
in duplo —  podwójnie 
in ejfiectu —  w rzeczywistości 
in genere —  w ogóle
in haereditatem —  w dziedziczne władanie 
in quantum —  o ile 
in vadio —  w zastaw
in vim wprowadzenia —  w celu wprowadzenia siłą
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incompatibilia, constitutio, pro hac vice —  niezgodne z prawem 
złączenie urzędów, konstytucja wobec tej zmiany 

incytament —  napęd 
indulgencyja —  odpuszczenie 
indultum — pobłażone, przebaczone
injamia (poena infamiae) —  zniesławienie, kara pozbawienia 

czci
infamią sejmową ratione korespondencji cum hoste Chmielnicio nakryty 

—  skazany przez sąd sejmowy na infamię z powodu 
korespondencji z wrogiem Chmielnickim 

inferre intendo —  wnieść zamierzam 
infestować— niepokoić, napastować, napadać 
ingrosować —  wpisać, zamieścić 
inkursyja —  napad, najazd 
inkuzować —  obwiniać
inkwizycyja —  badanie, dochodzenie, śledztwo
innotescencyja —  zawiadomienie
insperate —  niespodziewanie
instancyja —  wstawiennictwo, prośba
instrumentem traktatu —  dokumentem traktatu
instygator —  oskarżyciel publiczny
insulta —  I) zniewaga; 2) uderzenie, natarcie, napaść
insula (insula) —  wyspa
intencyja —  zamysł, zamiar
intentum —  zamierzenie
interregni... liceret et accideret — bezkrólewia... mogliby i osła

bialiby
interregnum —  bezkrólewie
intrata —  dochód, zysk
intymować—  oznajmiać, polecać, donosić
invicem —  zmiennie; ad invicem —  na zmianę, kolejno
invidia (inwidyja) —  zawiść, obmowa
inwitować—  zapraszać, namawiać, wzywać
item —  również
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J
jednym dziennym tropem —  jednodniowym marszem 
juramento obseguium et felicitatem —  przysięgą (zaprzysięże

niem) posłuszeństwo i życzliwość 
jmysdykeyja —  władza sądownicza
justyfikacyja —  usprawiedliwianie się, tłumaczenie się z czegoś

К
kałga (gałga) — pierwszy po chanie dostojnik ordy krymskiej, 

zarządzający wschodnią częścią Krymu 
kałkułem —  radą 
kandor — szczerość 
klimakteryczny —  nieszczęśliwy 
kolligaei jkolliganci) —  sprzymierzeńcy 
komenderowani —  I) wysłani; 2) wybrani 
komilton —  towarzysz broni 
komitywa —  towarzystwo, świta, a także zażyłość 
kommizeracyja —  współczucie
kompanija —  i) towarzystwo, towarzysze: 2 ) wyprawa wo

jenna; 3 ) pododdział w regimentach cudzoziemskiego 
zaciągu

kompetytor —  kandydat, współubiegający się 
komput —  rejestr, poczet, liczba 
komunik —  jazda bez taboru
kondescencyja sukcesora —  zniżenie się (odejście) na rzecz 

sukcesora
kondycyja —  i) warunek, zastrzeżenie; 2 ) stanowisko, po

chodzenie, majątek 
konferować—  nadać
konfidencyja —  zaufanie; konfident —  powiernik, przyjaciel 
konfuzyja—  l) zmieszanie, wstyd; 2 ) porażka; 3) zniewaga; 

4 ) zamęt
koniunkcyja —  przymierze, sojusz 
konkludować—  zamykać, postanowić 
konotacyja —  zapiska, notatka
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konsulta —  postanowienia rady senatu 
konsyderować— rozważać, uznać 
konsyltarz —  doradca
konsystencyje —  leże wojskowe, kwatery, opłaty na wyżywienie 

wojsk
kontemptować—  znieważyć
komentować—  zadawalać; kontent —  zadowolony 
kontradykcyja —  sprzeciw; kontradycent —  protestujący 
konwertyci szwedzcy — ci, którzy powrócili ze służby szwedzkiej 
konwokacyja —  zjazd, najczęściej jednak sejm poprzedzający 

elekcję
kornet —  i) chorąży; 2) chorągiew skwadronu jazdy cudzo

ziemskiego zaciągu; 3 ) skwadron jazdy 
kosz —  tu obóz wojskowy, przede wszystkim kozacki lub 

tatarski
kotara (kotarka) —  namiot, szałas 
Kozacy starynm —  starszyzna kozacka
kredensowa: —  I) przewodzić komuś, przodować; 2) wyka

zywać słuszność; sprzyjać komuś 
królestwa sobie... zyczyl dopiąć—  królestwo chciał osiągnąć 
kształtem kładł gabellę —  naznaczał, opieczętowywał? 
kupićsi( —  gromadzić się, zbierać do kupy 
kurfirst (kugfistrz) —  elektor

L
lacesytować—  wyzywać, zaczepiać, napadać 
laßt —  zapłata, wysługa 
lapis ojfensionis —  kamień obrazy 
largi tyją —  datek, dar pieniężny, pieniądze 
legacja —  poselstwo, także darowizna 
lejbkompanija —  oddział gwardii przybocznej 
Leopolda,,, zawiedzione państwo —  Leopold był pozbawiony 

państwa
leweńcy —  opryszkowie, hajdamacy 
libere —  wolno
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liberrima electionis requisita —  wolnej elekcji prerogatywy
licencyja —  swawola
limitować —  odkładać, odraczać

M
mala,,, imminent — nieszczęścia... zagrażają 
male contentus —  źle ukontentowany
malkontent (malekontent) —  opozycjonista, przeciwnik, nieza

dowolony z istniejącej sytuacji 
mandat —  pozew do sądu 
marsowa robota —  walka
me vivente... meret —  za mego życia... zasługuje 
mianować—  I) nazywać, określać; 2) wyznaczać, nominować 
miasto —  (bardzo często także) zamiast 
mięsopust —  zapusty, okres między Bożym Narodzeniem, 

a środą popielcową, tu raczej ostatnie dni tego okresu 
moderować—  hamować, powściągać, prowadzić 
moliftkowany —  zmiękczony 
moliminować —  przedsiębrać
monaster (monastyr) —  klasztor w Kościele prawosławnym 
monimentum gratitudinis in mentibus —  świadectwo wdzięcz

ności w umysłach 
możny —  możliwy
municyje—  I) amunicja; 2) miejsce obronne 
munimentami —  dokumentami
munsztułuk —  nagroda posłańcowi; nowina, wiadomość 
murza (mirza) —  tytuł szlachty krymskiej

N
na dorędztu —  pod ręką 
na doświtaniu —  przed świtem
na imię szwedzkie erygowane —  przez Szwedów wzniesione 
na raku —  bardzo wolny, powoli
na województwo,,, wjechać—  uroczyście objąć urząd wojewody 
na wola. —  na wolność
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nadybać—  napotkać 
nagluzować— naznaczyć, określić 
naiść—  znaleźć
napował... walono —  w dużej ilości bić 
naturali modo fata —  naturalnym sposobem los 
nie znać —  nie przyznawać 
nieduzać —  chorować, nędznieć 
niedziela —  tydzień
niekonwinkowany —  bez dowiedzenia winy 
nieomieszkanie —  natychmiast
niepomazany —  tu nienamaszczony olejami świętymi 
nierozmyänie —  tu nie przemyślawszy 
niesmaki —  tu niesnaski
nimio antiqui moris amorem —  zbytnim przywiązaniem do 

starego zwyczaju
Nohajcowie —  Tatarzy z ordy nohajskiej 
non deerit —  nie odrzeknie się
non tam libenter quam reverenter —  nie tak z chęci jako z ko

nieczności 
novitas —  nowość 
Nowe Lato —  Nowy Rok
nullus ad Rempublicam amor —  żadna do Rzeczypospolitej

miłość
nureddyn —  drugi namiestnik chański, dowódca lewej części 

ordy, zarządzający północną częścią Krymu 
nużą —  i) długotrwale opady; 2 ) znużenie 
nuzne —  znużone
nudność' —  zmęczenie, wycieńczenie

O
obserwować —  przestrzegać, zachowywać; obserwancyja — 

poszanowanie 
ochpdóstwo — dobytek 
ochotnik —  wolontariusz
od ,,, wlewku ekscypować —  od przelania wyłączać się
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odtakował —  odwołał, odejść kazał
odwodem ustępować— cofać się; odwód—  I) tył, straztylna;

2) rezerwa; 3 ) odsiecz, pomoc 
okazyja —  I ) walka, bitwa; 2) okazja 
oktober —  październik
omieszkać—  me skorzystać z okazji, zaniechać, nie wypełniać 

(obowiązków) 
ominować—  przepowiadać
omnes felicitas fructus —  wszelakiej szczęśliwości owoce
onerować —  obciążać
opodal trochę —  nieopodal
opresyja —  pognębienie, ucisk
oprócz związku —  poza związkiem
oprymować —  gnębić
ordynackich margrabskich —  czyli ordynacji pińczowskiej mar

grabiów Myszkowskich
ordynans — rozkaz, polecenie; ordynować —  wysyłać, nakazywać
osadzać —  oblegać
osiągać orężem —  podbijać
osiewki —  zasiewki
ostrogi —  gródki

P
pacjencyja —  cierpliwość
pacta conventa —  umowa zawierająca osobiste zobowiązanie 

elekta
panowie pograniczni —  sąsiedni władcy 
panowie radni — senatorowie
pańskie zaciągnione —  magnackiego zaciągu, prywatne 
parat —  gotowość, przygotowanie, szyk 
partes —  części, dzielnic 
partycyja —  podział
partyja —  I) oddział, grupa; 2) stronnictwo, fakcja 
pas —  przejście, a także pas
paszować— pasować, rezygnować, wycofać się
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penmyjа (penuria) —  niedostatek, nędza
per arma et potentiam tyrannicam quo modo libet hoc occupare Regnum 

—  przez siłę zbrojną, moc tyrańską 1 w jakikolwiek spo
sób okupować to Królestwo 

per executionem —  przez egzekucję
per legem mortalitatis omnia mea... fata —  prawem śmiertelności 

cały mój... los
per potentiam Pana imponować —  mocą (siłą) Pana narzucać
per rationem status —  dla (z powodu) racj i stanu
per successionem —  przez sukcesję, pod pozorem sukcesji
per vota senatoria —  przez glosy senatorskie
pericula interregnorum —  niebezpieczeństwa bezkrólewi
periculum —  niebezpieczeństwo
persekucyja —  prześladowanie, gnębienie
pierwospy —  pora pierwszego, mocnego snu przed północą
plac —  miejce walki
plon —  niewola, jasyr
plus konferencyi —  większego datku, zapłaty
płuzyc —  dobrze służyć
po harapie —  po wszystkim, po zakończeniu
po molodecku —  zuchowato, dzielnie
po przystawaćh —  w miejscach postoju
po woli na akord —  dobrowolnie podda się
poalterować—  wzburzyć
pobór —  podatek, którego podstawą wymiaru był łan
pod dystrybutf —  w rozporządzenie
podczas —  w tym czasie, wtedy
podobny —  tu odpowiedni, zdatny
podsłuchowie —  zwiadowcy, wywiadowcy
podufały —  zaufany, wierny
podymne —  podatek od dymu, czyli od gospodarstwa 
poena infamiae —  kara infamii
poglówne —  podatek od „głowy”, czyli osoby, którego wyso

kość uzależniona była od miejsca w hierarchii społecznej 
pogodny —  tu sposobny, dogodny
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poklikować— pogodzić się, pojednać się 
polny beluard —  połowy bastion, umocnienia 
ponad —  także wzdłuz czego
popule mi, quid amplius potui jacere tibi et non jeci —  ludu mój, com 

ponad to mógł uczynić ci i nie uczyniłem 
pospólstwo —  tu pospolite ruszenie 
post jata —  po śmierci 
postponować —  lekceważyć 
pośledniej —  na końcu, ostatnie 
poślubić—  ślubować
potencyja —  siła zbrojna, moc, zdolność do działań 
potrzeba —  I) wyprawa wojenna, bitwa; 2 ) trudna sytuacja, 

niepowodzenie 
potucha, potuszenie —  namowa 
potykać sip —  zetrzeć się, stoczyć bitwę 
powietrze —  zaraza 
praeeminencyja —  dostojeństwo 
praejudicium —  uszczerbek, naruszenie 
praesidium ('prezydiumj —  załoga twierdzy, straż 
praktyka —  knowanie, intryga 
predykator —  chwalca 
prewarykacyja —  malwersacja 
prezumować—  być przekonanym, wnioskować 
prezumpcyja —  mniemanie, domysł 
prima novembris —  pierwszego listopada 
primatialia — pierwszeństwo dające prawo do funkcji inter- 

reksa
principes... externi —  obcy władcy
pro crimine laesae Majestatis —  za zbrodnię obrazy Majestatu 
pro meo Interesse approbare —  przeze mnie aprobować z po

między biorących udział (w elekcji) 
pro suspecto —  za podejrzane 
pro tunc —  wtenczas 
probabit injenus —  niżej wykaże się 
problema — powiedzenie, sentencja
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próbować dokumentami —  dowodzić dokumentami 
progres —  przebieg, postęp
promować (promowować) —  udzielać poparcia, awansować
promulgowany —  obwieszczony, ogłoszony
propter securitatem —  dla bezpieczeństwa
prosekucyja —  kontynuacja
prosekwować —  kontynuować
protestor —  świadczę
prowent —  dochód, źródło dochodu
prowizyja —  procent
przebierać się —  przedostawać się, przedzierać 
przemohoryczony —  będący w sojuszu, mohoryczą potwierdz

iwszy to
przenajęty —  ponownie pozyskany
przodkować —  postępować z przodu; w przodku —  na czele 
przybarczony —  przyciśnięty 
przymykać się —  przybliżać się, podchodzić 
przypowiedni list —  dokument upoważniający do zaciągania 

(organizowania jednostek wojskowych) 
publice —  publicznie
pustoszyć Marsem —  pustoszyć działaniami wojennymi

Q
Quando ter annus numerabis, Marcus Pascha celebbis, Joannes in 

Corpore stabis, ter totus mundus vae! ingeminabis —  Kiedy po 
trzykroć sześć rok będzie liczony, Marek Paschę (Wiel
kanoc) będzie celebrował, Jan w (Bożym) Ciele stanie, 
trzykroć cały świat biada! będzie jęczał

R
racyje (ratie) —  i) przyczyna, powód; 2) dowód, argument 
rakuskiego domu —  austriackiego domu, habsburskiego rodu 
rankor —  uraza, złość, zawziętość
reassumpsi intentum... a cladibus respirare —  ponowiłem zamiar... 

z nieszczęścia przychodzić do siebie
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rebelizant —  buntownik, powstaniec 
reformacyja—  zabezpieczenie wiana (posagu) zony 
regiment —  I) jednostka cudzoziemskiego zaciągu; 2) ko

menda, dowództwo; 3) oznaka władzy wojskowej 
regimentarz (jrejmentarzj —  dowódca zastępujący hetmana 
regnantium casus —  panujących przypadki 
reklinatorium —  oparcie 
rekognicyja —  I ) kwit, oblig; 2) rozpoznanie 
rekolekcyja (rekollekcyja) —  namysł, zastanowienie się nad po

stępowaniem, także czas na to 
rektyfikować —  uświadamiać 
rekuperować —  oswobodzić 
relaksować —  zwolnić, osłabić, ulżyć 
relationis —  relacyjne 
religia ruska —  religia prawosławna 
remory —  zwłoki 
renowowac —  odnowić 
repartycyja —  rozłożenie 
resuscytować— ponowić, wznowić, powtórzyć 
retardujący —  spóźniający się 
retenty —  sumy niedopłacone, zaległości 
retraktować—  cofnąć, odwołać; retraktata —  odwołanie 
rewerencyja —  szacunek, poważanie, ukłon 
rewers uczynić—  odwrót
rewersał —  dokument zawierający przyrzeczenie 
rewokować —  i) odwołać, cofnąć; 2) wyrzec się błędów 

(w wierze), wrócić do katolicyzmu 
rezolowaćsip —  decydować się
rezolucyja —  I) odwaga; 2) roztopy, odwilż; 3 ) postanowie

nie
rodzaj z plemienia jagiellońskiego korybutowski —  pochodzenie 

z gałęzi korybutowskiej rodu jagiellońskiego (właściwie 
G ledyminowiczów) 

rozciecz —  roztopy, odwilż, słota 
rozhowory —  rozmowy, rokowania
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Słownik 5 2 3

rozrucbać się —  rozejść się, rozlecieć
równej kondycyi... oficerem —  oficerem średniej rangi
rum —  gruz
rumor —  hałas, zamęt
rumować —  przeprowadzać, torować

S
salva gwardyja —  list zelazny, dokument gwarantujący za

chowanie praw 1 bezpieczeństwa 
salwę —  tu zachowanie 
salwować— ratować, ocalić
samodziesiąt —  sam z dziewięcioma, razem w dziesięciu
samopalnik —  strzelec, żołnierz posługujący się samopałem
sedulitas —  gorliwość
sekwestr —  zajęcie dóbr
sepety —  kufry, skrzynie
series —  ciąg, szereg, katalog
silą estymatyi... narazić —  mocno poważanie narazić
sine obturatis —  bez odprzysięgania się
skitowi —  pustelni
sklep —  piwnica
solaria — wynagrodzenia
solenniter —  uroczyście
solicytować—  niepokoić, upraszać, wzywać
sominować—  przepowiadać
sowite —  obfite, znaczne
spendować—  złozyć, ofiarować, odstąpić
spezy — koszty, nakłady
splendide —  okazale
splendor —  ozdoba, wspaniałość
społecznik —  współposesor
sponser—  dający rękojmię, poręczający
spróbowawszy się z sobą —  po stoczeniu bitwy (po starciu 

zbrojnym)
stanowisko ('st асу ja) —  leże wojskowe
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52,4 Słownik

status —  stan 
stentować —  podlegać 
subiekcyja —  skrępowanie, trud
submitowaćsif —  przedstawiać, ofiarować się, zaręczać, ule

gać; submisyja —  uległość, poddanie się 
subordynowany —  podporządkowany, oddany pod rozkazy 
substancyja —  majątek, mienie 
substytut —  zastępca 
succumbere —  upaść
sukcesyja —  dziedziczenie, spadek, odziedziczony majątek 
sukurs —  pomoc, odsiecz, posiłki wojskowe 
summarim —  razem 
sumpt —  koszt
supersedować—  zaniechać, odstąpić od czegoś 
suplement (Supplement) —  dodatek, pomoc, dodatkowy zaciąg 

wojska
suplementów ac —  uzupełnić
suplikować—  błagać, zwracać się z pokorną prośbą 
suspicyja —  posądzenie
sustentacyja —  utrzymanie, wyżywienie, środki do życia 
swego rodzaju —  swego pochodzenia, swej narodowości 
syrnpla —  pojedyncza
szabeltasy —  płaskie torby używane w jeździe węgierskiej, 

później przez huzarów
szwankować—  upaść, mieć wypadek, uszkodzić, ulegać

T
tabam —  ciągnę 
tandem —  wreszcie
Te Deum laudamus —  Ciebie Boże wychwalamy, pierwsze słowa 

kościelnego hymnu dziękczynnego, autorstwa św. Am
brożego

tentować—  próbować, kusić, budzić pożądanie 
termtn —  trudny przypadek 
terminować—  kończyć
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Słownik 525

theatrum digladiabit —  w terenie walczyć będą 
trafunkowym ogniem —  przypadkowym ogniem 
traktament —  przyjęcie, dobre traktowanie 
transakcyja —  przebieg, rozprawa, układy 
transfugg... osadzić— zdrajcę... oblegać 
troistym orszakiem —  trzema kolumnami 
truty nować —  rozważać
trybut powolny —  dobrowolna danina, upominki, do których 

płacenia w myśl postanowień w Buczaczu była zobowią
zana Rzeczypospolita 

trybut —  haracz 
trześnie —  czereśnie 
turbacyja —  troska, zmartwienie
turmy alias kurdygardy —  wieże więzienne także 1 wartownie 
tuszyć —  mieć nadzieję 
tyle troje —  trzy razy tyle

U
uchodzić —  pokonać
ultimus Jagiellonae familiae —  ostatni jagiellońskiego rodu 
t mitygować—  uspokoić
umohotyczywszy —  porozumiawszy się, od mohorycz —  cere

monialne zapicie wódką umowy, układu 
umolifikować—  ułagodzić
unia ruska aby zniesiona była —  aby została skasowana unia 

kościelna (Unia Brzeska) 
uskrobać—  wymknąć się
Штат sim falsus vates —  obym był fałszywym prorokiem

V
vasellus... vicinorum principum — wasal... sąsiedniego władcy 
vigore —  na mocy
vulgo kopowe —  pospolicie zwane kopowe, czyli stanowiące 

równowartość gr.
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5 2 6  Słownik

W
w dorywczą. —  doskokiem 
w iteracie —  w powrocie
w słowach cesarskich contra ventia —  wystąpienie przeciw słowom 

cesarskim, sprzeciw wobec słów cesarskich 
w sprawie —  w szyku
w szancpostrzeżony —  tu powiadomiony, orientujący się 
wakans —  nie obsadzony urząd 
waleta —  pożegnanie
wariować—  zmieniać; waryjacyja —  odmiana, zmienność 
wartogłowów —  niespokojny duch, mąciciel 
wcale —  nienaruszone 
według osoby —  w zależności od rangi 
weneracyja —  cześć 
wenty —  płachty zgrzebne 
wesprzeć —  związać walką, wstrzymać, odeprzeć 
wetować —  I) odwdzięczać się; 2 ) wynagradzać sobie; 3) pro

testować
wezyr —  minister —  doradca na dworze sułtana, chana, kałgi, 

nureddyna
wtci —  listy obwieszczające pospolite ruszenie, pierwsze 

i drugie wzywały szlachtę do gotowości, trzecie do naty
chmiastowego wyruszenia 

wiestki —  wieści 
wiwenda —  żywność, prowiant 
wniesienie —  wiano, posag 
wniwecz—  do szczętu, całkowicie 
wojsko aukcyjałne —  wojsko powiększone 
wekować —  wzywać 
wołokita —  włóczęga
wstręt — przeszkoda; wstręt uczynić— powstrzymać, dać odpór 
wybrakować —  dobrać, wybrać najlepszych 
wyjmować —  wyrzucić
wytrąbić, wywołać—  wyrzucić, uznawać za bezprawme
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Słownik 527

Z
zkucze —  z szałasu, budy z chrustu 
zabiegi —  najazdy
zagon —  wypad, najazd, czambuł tatarski
zalterować— zmieszać, zaniepokoić, zdenerwować
zalterowany —  zmieszany
zasługi —  żołd, zapłata
zaślubić —  ślubować
zawleczony —  wlokący się
zbawić —  pozbawić
zbyteczny —  zbyt wielki
zbytna dufność—  zbyt wielkie zaufanie 1 nadzieja
zdybany —  schwytany
zdybawszy się —  spotkawszy się
zdysgustowany —  zniechęcony, zelżony
zwieść—  ściągnąć, sprowadzić
zwijać chorągwie —  rozwiązywać, rozpuszczać
zwłoka do inszego sejmu —  odłożenie do następnego sejmu

Ź
źle go udawano —  niesłusznie mówiono
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Indeks O sób
rozszerzony

Indeks obejmuje osoby występujące we wstępie, tekście 
Pamiętnika i przypisach. Został on rozbudowany, zawie
ra bowiem, o ile dało się ustalić, podstawowe informac
je biograficzne o osobach występujących na kartach 
dzieła Jemiołowskiego oraz we Wstępie, jeśli mają zwią
zek z jego życiem. Autorzy XIX— i XX—wieczni, których 
nazwiska wyróżniono kursywą, nie mają biogramów.

Hasła z informacją biograficzną zawierają poprawne 
formy nazwisk i imion, a w nawiasach formy oboczne 
stosowane dla określenia danej osoby w tekście druko
wanym i w rękopisie. W odsyłaczach podane są nazwi
ska, pod którymi dane osoby występują w Pamiętniku, 
jeśli formy tych nazwisk nie są poprawne.

Osoby niezidentyfikowane, bez nazwisk i imion, wy
stępują pod hasłem, które znajduje się w tekście, np. 
gwardian klasztoru sokalskiego.

W indeksie użyto następujących znaków 
i skrótów:

f —  zmarł
? —  umieszczony po na
zwisku lub imieniu ozna
cza niepewność co do toż
samości osoby 
bp —  biskup

c. —  córka 
chor. —  chorągiew 
gen. —  generał 
kor. —  koronny 
ks. —  książę 
1. —  lata
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Indeks osób 529

lit. —  litewski
nadw. —  nadworny
ok. —  około
p. —  przed
płk —  pułkownik
рос z. —  początkowy, per
czątek

pow. —  powiat 
rotm. —  rotmistrz 
s. —  syn
tow. —  towarzysz
v. —  voto
w. —  wielki 
zob. —  zobacz 
zm. —  zmarł 
ż. — żonapor. —  porucznik

A
Aadil (Adil) Gierej (Gerej) f ok. 1672, chan krymski 

w 1. 1666—3 V  1671 372. 373, 398,430
Achmet zob. Mehmed (Muhammed, Achmet) IV 
Achmet Gierej zob. Selim I Gierej (Gerej)
Adolf Jan, I I  X 1629-24 X 1689, s. Jana Kazimierza 

Wittelsbacha palatyna Dwu Mostów i Katarzyny Wazów- 
ny, brat Karola X Gustawa, generalissimus armii szwedz
kiej w Polsce 198, 204 

Adys aga zob. Alisz aga 
Adzy Gierej zob. Hadżi Gierej (Gerej)
Ahnibal zob. Hannibal
Akinfiew (Akinfow) Iwan Pawłowicz f po 1671, w 1. 1650— 

-1655  wojewoda jakucki 1 jenisejski, od 1655 bojarzyn, 
w 1660 pod Cudnowem dostał się do niewoli polskiej, 
w której przebywał do sierpnia 1662 288, 298

Akkiemberk zob. Ascheberg (Akkiemberk) Rutger 
Aksak Gabriel f 1655, rotm. chor. kozackiej 143 
Aksak Jan f 1655, stolnik kijowski, rotm. chor. kozackiej

143
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5 3 0  Indeks osób

Aleksander VII (Fabio Chigi) I 599—1667, w 1. 1639—1648 
nuncjusz w Kolonii, od 1 65 I sekretarz stanu, od 1652 
kardynał, od 7 IV 165 5 papież 1 0 1, 17 2 ,3  57

Aleksy Aleksiejewicz (Romanow) 1654—1670, carewicz ro
syjski, s. cara Aleksego Michajłowicza 255, 42 3

Aleksy Michajłowicz Romanow, 1629—1676, car rosyjski od 
23 VII 1645 104—107, 1 14—1 16, 1 19, 125, 132, 133, 
145, 166, 169, 170,214,  220,2 3 8, 2 5 5,274, 295, 299, 
325, ЗЗ8, 359, З81, 413,  427, 440, 467

Alisz aga (Adys aga), wezyr nureddyna Sala Giereja, jeden 
z dowódców tatarskich podczas wyprawy w 1 6 7 2  405

Altheim Wenzel, dyplomata cesarski, w 1. 1678—1679 rezy
dent w Warszawie, w 1682 poseł w Szwecji 496

Ambroży, ok. 340—4 IV 397, św., bp Mediolanu, doktor 
Kościoła 451

Anna Katarzyna Konstancja Wazówna, 1 6 1 9— 1 6 51 , c. Zyg
munta III, od I 6 4 2  ż. Filipa Wilhelma ks. neuburskiego 
381

Anton zob. Zdanowicz Anton
Antoni Rosetti, hospodar mołdawski w 1. 1675—1678
Apah Mihaly, 1632—1690, ks. siedmiogrodzki od I66l

236, 248, 249, 268, 276
Arciszewski Krzysztof, 1592—1654, początkowo w służbie 

Radziwiłłów birzańskich, od 1629 kapitan, a od 163 8 
gen. artylerii w wojsku holenderskim w Brazylii, w 1. 1646— 
— I 6 5 O gen. artylerii kor. 154, 164

Arquien d’ (Derken, Dermem) nazwisko rodowe Marii 
Kazimiery i jej sióstr, zob. Bethune Maria Ludwika de, 
Wielopolska Anna Maria

Ascheberg (Akkiemberk) Rutger, 16 2 1—16 9 1, w czasach 
„potopu” płk, gen., a w końcu feldmarszałek szwedzki 
1 7 8 , 229
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Indeks osób 531

Atchmet Gierej zob. Islam (Atchmet) Giere) (Gerej)

В
Babonaubek Tadeusz Daniel f po I676, oficer gwardii kró

lewskiej, Pers 3 5 1  

Bal Samuel? f 1651 ,  rotm. 87
Bałaban Jerzy, ok. I6 l0—po 1663, s. Aleksandra, staros

ta trembowelski 163 3—1645, w 1. 163 3—16 6 1 rotm. 
chor. husarskiej ipancernej w kompucie kor., 1648—1650 
i 1652—1654 w niewoli tatarskiej, w 165 5 w moskiew
skiej 14З 

Baron zob. Oedt 
Bartoszewicz J. 28,34
Bełzecki Aleksander Stanisław f 1677, s. Jana kasztelana 

halickiego, starosta bełski, wyszogrodzki, kasztelan sa
nocki, od 1657 wojewoda podolski 505 

Bethlen Gergely, oficer siedmiogrodzki, w 1657 dowódca 
załogi w Krakowie 2 3 6

Bethune Franęois Gaston de, 163 8—1692, markiz, dyploma
ta francuski, ambasador w Wiedniu, wieloletni w Warsza
wie 1 w Sztokholmie, szwagier królowej Marii Kazimiery 
477, 497

Bethune Maria Ludwika de, markiza z domu d’Arquien, 
siostra królowej Marii Kazimiery, od 1669 z. Franęois 
477

Białłozor Jerzy f 1665, sekretarz królewski, pisarz skar
bu lit., p. I648 kanonik wileński, od 1658 bp smoleń
ski, od I66I wileński, komisarz w rokowaniach oliwskich 
i z Moskwą w I661 328,329 ,336

Bidziński Stefan f 1704, w wojsku od 1648, od I664 
por. chor. pancernej, starosta chęciński, 1668-1697 pik 
1 strażnik koronny, od 1 6S5 jednocześnie kasztelan san-
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5 32. Indeks osób

domierski, od 1 699 wojewoda sandomierski, kilkakrotnie 
poseł na Krym 3 38 ,3 3 9 ,4 3 4 ,4 6 1 

Biejkowski Janusz f 1699, sędzia wojskowy Związku Świę
conego, od 1673 podstoli, a w 1. I 6 7 6 —1698 stolnik 
czerski 3 29, 3 3 3

Biejkowski Wojciech zob. Biejkowski Janusz 
Bieliński Franciszek Jan f 1667, miecznik kor., marsz, sejmu 

konwokacyjnego 1674, od I 6 8 l  woj. malborski 4 2 2  
Bielawski A. 6 , 1 2 , 1 6 , 2 0 , 2 1 , 2 8 , 2 9 , 34, 36—3 8, 379 
Bieniewski Stanisław Kazimierz f I 6 7 6 , dyplomata, od 

1657 kasztelan wołyński, od 1660 wojewoda czernihow- 
ski, wielokrotny komisarz do układów z Kozakami (jeden 
z twórców ugody hadziackiej), poseł do Moskwy 200, 
220, 22 1, 253, 260, 301

Bilalb zob. Biilow
Bobowski, por. zginął pod Chocimiem 1673 41 8
Bohon zob. Bohun
Bohun (Bohon) Iwan Teodorowicz f 1664, płk kozacki, od 

I651 bracławski, od 1654 kalmcki, od 1657 pawłocki, 
hetman nakaźny od 1663 73, 74, 82, 104, 12 I

Bolesław II Śmiały f 108 I, ks. polski od 105 8, król w 1. 1076— 
-10 7 9  336

Boniecki A 22
Boratyni Tytus Liwiusz, 16 17 —168 I, naukowiec, dyplomata, 

sekretarz królewski, w 1. 1658—1 661 dzierżawca mennicy 
koronnej 3 1 9 , З20, 3 50, 3 5 1 , 3 61, 3 62 

Borek Józef f 1693, substytut marszałka konfederacji woj
skowej 1665—1666 popierającej Lubomirskiego, od 1 6 7 8  
kasztelan radomski 3 50,3 67 

Boriatyński (Borjatyńskij) Jurij Nikitycz f po 1682, woje
woda, 1660 zastępujący W Szeremietiewa na urzędzie
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Indeks osób 5 3 3

wojewody kijowskiego, okolniczy carski 1664, od 1670 
bojarzyn 295

Borzęcki Paweł f 1662, tow. i chorąży w chor. pancernej 
W Myszkowskiego, 16 6 1—1662 substytut marszałka 
Związku Święconego 194, 198, 312 , 3 13 , 3 15 , 3 1 8 , 
319, 321

Branicka z Czarnieckich Aleksandra Katarzyna, 163 8— 1 698, 
c. Stefana, od 1654 z. Jana Klemensa 344

Branicki Jan Klemens, ok. 1624—1673, rotm. królewski, 
1652—1664 starosta chęciński, od 1659 podstoli, od 
I66O stolnik, a od 1662 marszałek nadw. kor., zięć Ste
fana Czarnieckiego 344, 345, 374, 422

Brion (Poryon) Piotr de f 1668, oberszter dragonii gwardii 
królewskiej 1662—1668 3 51

Brodowski, por. chor. pancernej A. Potockiego 3 1 4 , 3 2 3

Bromowski (Broniewski)— Firlej Jan, szlachcic województwa 
ruskiego, malkontent zabity 13 X 1672, gdy w kole 
konfederacji gołąbskiej wystąpił przeciw królowi 401

Broniowski (Broniewski)—Firlej Jan Samuel f po 1674, 
s. Mikołaja kasztelana chełmskiego, por., w pocz. fazie 
Związku Święconego substytut marszałka 312

Bryliński Aleksander, vicesgerent bełski 1664 16
Butler Jan, major dowodzący pod Jasną Górą regimentem 

F. Wolffa 157
Buturlin Wasyl Wasylewicz f 1656, od 1 63 3 stolnik carski, 

od 1650 okolniczy, od I 6 5 2  bojarzyn, wódz rosyjski 
i dyplomata, m.in. w 1654 w Perejasławiu przyjmował od 
Kozaków przysięgę na wierność carowi 106, I I  5, 1 1 6, 
1 19, 1 4 1 , 145, 2 7 0 , 272

Biilow (Bilalb) Bartold Hartwig, szwedzki gen., w czasach 
„potopu" komendant Torunia 265
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5 34 Indeks osób

c
Cecylia Renata Habsburzanka, 16 VII 1 6 1 1  — 24 Ш 1644, 

królowa Polski, od 1637 z, Władysława IV 46 
Chanenko (Haneńko) Michał, ok. 1620—ok. 1680, płkhu-

т n  T /С7 Л  k n z a r k t  w  r z p ś n  n n w n -mański 1660, w 1670 hetman kozacki w części prawo- 
brzeżnej Ukrainy będącej pod kontrolą Rzeczypospolitej 
398, 399, 405, 406, 4 12

Chełmski Marcjan Ścibor? f ok. 1699, płk arkebuzerii 
1664-1667, dragonu 16 7 3-16 7 7 , od 1680 oboźny 
kor.? 120

Chłopicki (Chłopski) Tomasz, słynny zagończyk, płk w 1. 16 6 1- 
-16 63 dowódca oddziałów polskich na Ukrainie 323 

Chłopski zob. Chłopicki
Chmielnicka z Lupulów Rozanda f 1660, c. Bazylego (Wa

syla) hospodara mołdawskiego, od 30 VIII 1652 z. Ty- 
mofieja 96

Chmielnicki Bohdan Zenobi, ok. 1595—6 VIII 1657, w 163 8 
pisarz, wojska zaporoskiego, następnie setnik pułku czeh- 
ryńskiego, przywódca powstania i hetman zaporoski od 
1 6 4 8  4 4 - 5 2 , 54, 55, 57, 58, 60-63, 69, 70, 73, 74,
77, 8 1-8 5 , 89-91, 9 6 -10 1, 103, 104, I0 6 -II0 , 114 , 
1 19, 1 2 1 , 1 2 2 , 12 5 -12 9 , 133, 134, 14 1, 143, 144, 146, 
1 6 6 , 2 0 0 , 219 , 2 2 0 , 234, 2 4 6 , 2 7 2 , 291, 4 8 0  

Chmielnicki Jerzy (Juraszko), ok. 1 6 4 0 -ok. 168 I, s. Boh
dana, w 1 6 5 7  wybrany hetmanem zaporoskim, faktycz
nie władzę sprawował 1659—pocz. 1663, później został 
mnichem, imię zakonne Gedeon, od 1669 na Krymie 
i w Konstantynopolu, 1676 - 1 6 8  I, hetman kozacki z ra
mienia Turcji z tytułem „ks. sarmacki” 2 2 0 , 2 2 1 , 2 7 1 , 
272, 287, 2 8 8 , 290, 292-295,298, 299, 303, 3 10, 3 14, 
3 6 8 , 3 9 8 , 4 8 0 - 4 8 2 , 4 8 9 , 4 9 0 , 5 0 4
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Chmielnicki Tymofiej (Tymosz), 163 2—1653, s. Bohdana, 
zięć hospodara Lupula, w 1. 1652—1653 dowodzący wy
prawami kozackimi na Mołdawię 96, 108, 109, 1 14

Chochoł zob. Hohol
Choiński, tow. zginął 1 8 II 1 6 56 pod Gołębiem 176
Chojecki (Chojnacki), agent J. Lubomirskiego w wojsku 

3 3 5, 345
Cholewiński Bohdan, działacz związku wojska lit., błędnie 

nazywany przez Jemiołowskiego —  Ostrowskim 327
Chowański Iwan Andrejewicz „Tararuj" f 17  IX 1682, kniaź, 

stolnik carski, bojarzyn, 1650—1680 wojewoda różnych 
ujezdów i raznadów, m.in. smoleńskiego i Nowogrodu 
Wielkiego, od 1680 dowódca strzelców, stracony za udział 
w buncie przeciw carównie Zofii 2 14 , 274, 275, 278, 
320

Chowański Piotr Iwanowicz f po 1668, kniaź, stolnik carski, 
1 6 6 0  w niewoli polskiej I I 5 , 1 6 6 , 1 6 7 , 2 7 8

Chrystian У  I 6 4 6 —1699, s. Fryderyka III, od 1670 król 
Danii 2 1 4

Chrystierna zob. Fryderyk III
Chrząstowski z Brzezia Stanisław? f 1660, s. Piotra, od 

1 6 4 5  podsędek krakowski, wybitny parlamentarzysta, je
den z przywódców małopolskich kalwmistów, pierwszy 
z Małopolan podpisał akt poddania Szwedom I 6 4 , 166

Cieciura (Cieciora) Tymofiej f po 1669, płk perejasławski 
od 1656, następnie hetman nakaźny lewobrzeżnej Ukra
iny, w I 6 6 2  zesłany na Sybir 288—290, 292—294

Cieński A. 5
Cieślak E. 494
Conde Ludwik II de Burbon, diuk d’Enghien (Kondeusz), 

16 2 1—1686, wielki wódz francuski, kandydat do tronu
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polskiego 1669 i 1674 309, 350, 354, 362, 371, 376,
3 8 0 , 3 8 I, 3 8 6 , 4 2 4

Czaadajew Iwan Iwanowicz f 1696, okolniczy carski, dyplo
mata 4 8 8

Czaplicki (Czapliński) Daniel, podstarości czehryński, ad
ministrator ukraińskich dóbr A. Koniecpolskiego, w I 6 4 9  
rotm. jego chor. wołoskiej 4 6

Czapliński W 3 4 —3 6
Czarniecki (Czarnecki) Stefan, 1 5 9 9 —1 6  II 1665, por. chor. 

husarskiej KJM, płk, od 1653 oboźny kor., kasztelan 
kijowski od 1 4  V 1655, regimentarz wojsk kor. od 1656, 
wojewoda ruski od 1657, kijowski od 1664, w I6 6 5  
mianowany hetmanem polnym kor. 8 , I I , 1 6 , 103, 104, 
IIO, 1 2 0 —1 2 2 , 135 , 137, 139, I4 7 - I 4 9 , 163, 172, 
1 7 З, 1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 7 9 , I 8 7 - I 8 9 , 1 9 1 , 193, 19 5 - 
- I 9 9 , 201-204 , 2 15 -2  17, 221, 224, 227, 229, 23 I -  
-23 3, 237, 240, 244, 2 4 6 , 247, 2 5 1 , 2 5 2 , 254, 258,
2 59, 266, 273-275 ,277 , 278, 279, 289, 290, 299, 302,
3 1 2 , 3 13, 323, З2 4 , 3 30, 3 3 5, 340, 342-344, 348, 349, 
406

Czarniecki Stefan Stanisław, ok. 163 6—1703, bratanek Ste
fana, starosta kaniowski 1660, od 1662 por. „starej ’ chor. 
husarskiej KJM, płk, pisarz polny kor. od 1 6 7 1, marszałek 
konfederacji gołąbskiej 406, 409, 4Ю, 43 9

Czartoryska Magdalena z Konopackich f 1694, c. Jakuba 
kasztelana elbląskiego, I°v. 1652—1662 Wmcentowa Go
siewska, 2°v. 1668—I 6 8 O Janowa Karolowa Czartoryska 
podkomorzyna krakowska 348

Czartoryski Kazimierz Florian, ok. 16 14 —15 V l674,s. Mi
kołaja Jerzego wojewody wołyńskiego, sekretarz KJM, 
od I 6 4 3  kanonik krakowski, od 1650 bp poznański, 
od 165 5 włocławski (kujawski), 15 IV 1 673 mianowa
ny arcybiskupem gnieźnieńskim, prymasem Polski, in-
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gres 2  I 1674 1 2 , 1 0 2 , 325, 330-332, 38 4 ,4 0 9 ,4 11.
4 2 0 , 422, 426, 442

Czartoryski Michał Jerzy, 16 2 1—1692, brat prymasa Kazi
mierza Floriana, starosta krzemieniecki 1645, od 1658 
wojewoda bracławski, od I66 l wołyński, od 1680 san
domierski, poseł do Moskwy 473 ,486, 488

Czerniak W  2 8

Czertwertyński zob, Czetwertyński
Czetwertyński (Czertwertyński) Aleksander f I 6 4 8 , s. Ste

fana podkomorzego bracławskiego, zamordowany w Tul- 
czynie

Czetwertyński (Czertwertyński)— Swiatopełk Zachariasz 
f I649, s. Hrehorego podkomorzego łuckiego, od 163 8 
starosta raciborski, jednocześnie od 1643 podsędek łuc
ki, rotm. chor. pancernej, zm. z ran odniesionych pod 
Zborowem 65

D
Daniełowicz zob. Daniłowicz
Daniłowicz Jan Karol f 1 6 8 3 , s. Piotra krajczego kor., dwo

rzanin i rotm. królewski, starosta parczewski i lubelski, 
od I 6 7 6  krajczy kor., od 1 6 7 8  podskarbi nadw. kor. 
454, 494

Daniłowicz (Daniełowicz) Jan Mikołaj f 1 6 5 0 , s. Mikołaja 
podskarbiego w. kor., od 1620 podstoli kor., od I 6 2 7  
podskarbi nadw. kor., od 1 6 3 2  podskarbi w. kor., posia
dacz licznych starostw i ekonomii 7 0  

Darowski, szlachcic lit., który podczas sejmu I 6 7 8 / I 6 7 9  
porąbał portret Jana III 499 

Daub zob. Taube 
Dąbrowski zob. Kowalewski
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Dąbrowski, przedstawiciel Litwy do rozmow z chanem krym
skim w 1676? 2 0 9 . 4 6 1

Dąbski (Dolsk!) Stanisław Kazimierz f 1700, sekretarz 
KJM, od 1673 bp chełmski, od 1676 łucki, od 1682 
płocki, od 1692 włocławski (kujawski), 30 III 1700 
mianowany krakowskim, zm. przed zatwierdzeniem pa
pieskim 4 12 ,4 2 4 .4 2 6 ,4 4 1 

Denhof (Dynof) Ernest f 1693, płk, gen. major, a następnie 
gen. lejtnant wojsk kor., od 1 6 7 6  łowczy lit., od 1 68 3 
kasztelan wileński, od 168 5 wojewoda malborski 454 

Denhof ( Dynof) Zygmunt f 1 6 5 5, s. Kaspra wojewody sie
radzkiego, zięć Jerzego Ossolińskiego kanclerza w. kor., 
starosta sokalski, bydgoski, od 1653 także wieluński 
grodzki, rotm. chor. husarskiej i rajtarskiej w kompucie 
kor. 6 4 I

Derken (Derkem) de zob. Arquien d’
Dębiński, niezidentyfikowany 2 17
Dłotowski, miecznik bełski poległ pod Warszawą 1656 

2 11

Dohna (Dona), hrabiowie von 285 
Dolski zob. Dąbski
Dołgoruki (Dołhoruki) Jurij Aleksiejewicz, ok. 1600—1682, 

kniaź, od 1 6 4 8  bojarzyn, 1645—1660 wojewoda różnych 
ujezdów, dowódca wojsk rosyjskich walczących z Rzecz
pospolitą w 1. 1654, 1660-1662 i I 6 6 4 - I 6 6 6 , od I 6 7 6  
wojewoda wojskowy małoletniego cara Fiodora, zabity 
przez strzelców 274 ,275 ,278  

Dona zob. Dohna 
Dorosz zob. Doroszenko
Doroszenko (Dorosz) Hrehory, płk kozacki, brat Piotra 

3 97
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Doroszenko (Dorosz) Piotr, 1627—1698, wnuk Michała 
starszego rejestru 162 5—1628, od 165 3 płk przyłucki, 
od 1654 zwolennik związania się z Polską, w 1661 nobi
litowany przez sejm, od t.r. generalny assawula, od 1666 
hetman Ukrainy prawobrzeżnej, 1669—1676 uznawał 
protekcję Turcji, 1676 poddał się Moskwie, odtąd prze
bywał w głębi Rosji, 1679—1682 wojewoda wiatski 341— 
343, 348,3 59, 3 66,3 68, 3 72,3 97, 3 99 ,419,43 1,432, 
440, 467, 480, 4SI

Douglas (Duglas, Duglass, Duglesz) Robert, 16 I I —1662, 
hrabia, od 1 643 gen. major, od 1647 gen. lejtnant, od 
1656 feldmarszałek wojsk szwedzkich 153, 155, 156, 
159, 164, 165, 167, 1 7 З, 196, 198, 201, 202 

Duglas zob. Douglas 
Duglasa brat? zob. Essen?
Dunin Hieronim, dworzanin królewski, delator w procesie 

J. Lubomirskiego 345 
Dworzaczek Włodzimierz 2 8 2

Dymitr Kantakuzen, kilkakrotnie w 1. 70 i 80. XVII w.
hospodar mołdawski 419  

Dynof (Dynos) zob. Denhof 
Dzędzała zob. Dżałalij
Działyński Adam f 1660, od 1644 starosta bratjański, rotm. 

najpierw własnej chor. pancernej, a od 1659 komputowej 
3 00

Działyński Jan Dominik f 1679, kasztelan chełmiński od
I 6 7 7 / I 6 7 8  204

Dzierżek Remigian?, s. Prandoty, dworzanin królewski, tłu
macz języków orientalnych 4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 8 , 502 

Dzięgielewski J, 7
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Dżałalij (Dzędzala, Dzadzały, Dzedzała, Dzedzalij) Filon, 
płk kropiweński 1649—1654/5, po ucieczce spod Bere- 
steczka Chmielnickiego, kilkudniowy kozacki hetman na- 
kaźny 54, 58, 8 2

Dżambet Gierej (Gerej) soltan, dowodzący jednym z tatar
skich czambułów w 1672 405

E
Edward błędnie zob. Jakub II 
Ejgerei syn Islam Giereja 1 1 9
Eleonora Mantuńska, 1630—1686, c. Karola II Gonzagi 

ks. de Rethel, od 16 5 1 trzecia z. cesarza Ferdynanda III, 
matka Eleonory królowej Polski 3 92 

Eleonora Maria Józefa Elabsburzanka, 1653—1697, c. Fer
dynanda III, od 1670 królowa Polski, z. Michała Korybu- 
ta Wiśniowieckiego, od 1 6 7 8  z. Karola V Leopolda 
ks. lotaryńskiego 387, 38 9 , 39 1—394, 409, 4Ю, 4 13 , 
4 1 8 - 4 2 4 , 427", 442, 455, 477, 496 

Elżbieta Amalia, 163 5-1709 , c. Jerzego II landgrafa heskie
go, od 1653 druga ż. Filipa Wilhelma Wittelsbacha 
palatyna reńskiego 3 8 I

d’Enghien Henryk Juliusz Burbon Conde, 1643—1709, s. Lud
wika II (Kondeusza), od 1663 mąż Anny Henrietty Julii 
z Witteisbachów, siostrzenicy Ludwiki Marii królowej 
Polski 3 0 9 ,3 7 1 ,3  8 1,4 22  

Essen (brat Douglasa?) Hans von, płk szwedzki 165 
Eudoksjusz f 165 I, metropolita Peloponezu i Koryntu? 8 4

F
Ferdynand II, 1578 -16 3  7, s. arcyksięcia Karola, od 16 17  

król Czech, od 1 618 Węgier, od 1 6 1 9 cesarz, ojciec 
Cecylii Renaty 2 1 4 ?, 446,
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Ferdynand III, 1608-1657. s. Ferdynanda II, od 1625 król 
Węgier, od 1627 Czech, od 1637 cesarz, ojciec Eleonory 
Marii Józefy 92, I 2 4 , 2 1 4 ?, 237, 2 4 1 , 275, 2 7 6  

Filip Wilhelm Wittelsbach, 1 6 1 5—1690, od 1653 ks. pala- 
tyn neuburski, od 1685 elektor palatyn reński, kandydat 
do tronu polskiego 1669 i 1674 3 1, 38 I, 42 I, 423,
424

Fiodor III Aleksiejewicz Romanow, 1 661—1682, od 1 6 7 6  
car rosyjski 3 8 1 , 473, 480, 4 8 6 , 4 8 8 , 495, 496 

Firlej Andrzej, ok. 1586—1649/1650, rotm. królewski, od 
I 6 4 O kasztelan bełski, regimentarz wojsk kor. 1649, 
t.r. mianowany wojewodą sandomierskim 61 

Forbm—Janson Toussaint de, 1634—17 13 , dyplomata fran
cuski, bp Marsylii, następnie Beauvais 443, 452 

Forgell (Forgiel) Georg, płk szwedzki 206 
Franz Erdman, 1629—1666, ks. Sachsen—Lauenburg (ks. 

lamburski), w czasie „potopu” w służbie szwedzkiej
I89, 1 9 1, 192

Fredro Andrzej Maksymilian, ok. 1620—1679, wielokrotny 
poseł sejmowy, marszałek izby, od 1654 kasztelan lwow
ski, od I6 7 6  wojewoda podolski, pisarz polityczny 424, 
505

Fredro Jerzy Bogusław, 16 5 1—po I7I0 ,od  1 6 7 6  łowczy kor., 
1 6 8 4 —I 7 O2  kasztelan lwowski, potem ksiądz 454 

Fryderyk III Oldenburg, 1609-1670, s. Chrystiana IY  od 
1 6 4 8  król Danii 2 1 4 , 223, 224, 2 3 8 , 2 4 1 , 243, 254, 
258, 2 7 З, 274, 279, 2 8 О, 2 8 7  

Fryderyk VI, I 6 1 7 - I 6 7 7 , margrabia Baden Durlach, szwa
gier Karola X Gustawa I 8 9 , 19 1, I 9 2

Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, 1620—1688, s. Jerzego 
Wilhelma, od 1640 elektor brandenburski i ks. pruski, 
przez Niemców zwany Wielkim Elektorem 155, 160,
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165, 166, 207, 209, 2  10, 2 12 -2 14 , 2  17, 242, 243,254, 
259 ,2 6 2 , 2 6 6 ,2 7 3 ,2 7 4 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 7 ,39 4 ,4 7 6 ,478, 
492

G
Gaudi (Paudi), oficer wojsk siedmiogrodzkich, w 1657 ko

mendant Brześcia Lit. 2 4 1
Garnier Jan Adam, ppłk wojsk cesarskich posiłkujących Pol

skę w latach „potopu” 252
Gazi Gierej (Gerej) sołtan, nureddyn, a od 1 65 I kałga 

chanów Islam i Mehmed IV Gierejów 129, 130 
Gąsiewski zob. Gosiewski
Gembicki ( Gębicki) Andrzej f 1654, brat Jana 1 Piotra, opat 

trzemeszeński, jednocześnie od 1628 sufragan gnieźnie
ński z tytułem bpa teodozjańskiego, od 1 6 3 8 bp ordyna
riusz łucki 17 1 ,2 5 6 ,2 5 7

Gembicki ( Gębicki) Jan f 1675, od 16 4 1 sekretarz w. kor., 
od 1653 bp chełmiński, od 165 5 płocki, 1 2  III 1674 
mianowany włocławskim (kujawskim) 4 1 1  

Gembicki (Gębicki ) Piotr, ok. I 584-1657, sekretarz w. kor. 
od I 63  3 , podkanclerzy kor. od 163 5, 1 6 3  8—1 6 4 2  kan
clerz w. kor., jednocześnie od 1 6 3 6 bp przemyski, od 
I 6 4 2  bp krakowski 8 5 ,17 1 ,2 3 7 ,2 5 6  

Getkant (Terkant) Fryderyk f 1 6 6 0 , inżynier wojskowy, 
oberszter lejtnant 157, 199, 2 0 0 , 264, 2 9 0  

Gębart (Gembart) Jan, oficer piechoty kor., poległ l 6 5 4 pod 
Buszą 1 2 1  

Gienfi zob. Gyeröffi 
Giereje (Gereje) 5 2 , 2 9 6

Głowacki Piotr f po 16 5 1, płk perejasławski 58 

Głowiecki Adam f 1660, tow. w wojsku kor. 300
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Gmiterek H, 7
Gniewski zob. Gniński
Gniński (Gniewski) Jan f 1685,parlamentarzysta, już 1656 

starosta gnieźnieński, od 1659 podkomorzy pomorski, 
16 6 1—1665 regent w kancelariach kor., od 1665 pod
skarbi nadw. kor., od 1 668 wojewoda chełmiński, od 1 681 
malborski, t.r. przyjął święcenia kapłańskie i został pod
kanclerzym kor. 346, 462, 4 7 2 , 479, 4 8 2 —4 8 6  4 8 9 , 
490, 497, 500

Gorayski, szlachcic bełski zginął 1 6 5 6 pod Warszawą 2 1 1
Gorayski Zbigniew, 1590—1655, parlamentarzysta, od 1641 

kasztelan chełmski, od 1653 kijowski, dyplomata 1 1 8

Gosiewski (Gąsiewski) Korwin Wincenty Aleksander f 29 XI 
1662, od I 6 4 6  stolnik lit., od I 6 5 1  gen. artylerii lit., od 
I 6 5 2  podskarbi w. 1 pisarz lit., od 1654 hetman polny
lit. 1 3 2 , 2 1 8 , 219, 274, 3 1 6 , 3 2 0 , 3 2 6 - 3 2 9 , 347

Gosiewskiego (Gąsiewskiego) żona zob. Czartoryska Ma
gdalena

Grodzicki (Gromadzicki) Krzysztof f 1659, komendant 
Kudaka 1 6 4 8 , od 1652 gen. artylerii kor., od 1658 
kasztelan kamieniecki 100,263

Gromadzicki zob. Grodzicki
Grudziński Andrzej Karol f 1 6 7 8, s. Zygmunta wojewody 

kaliskiego, od 164 1 starosta nakielski, od 1643 rogoziń- 
ski, od 1 6 4 8  kasztelan nakielski, od 1653 wojewoda 
kaliski, a od 1 6 6 1 poznański 1 3  5 , 168,209

Grudziński Stefan Adam f 1 6 8 7 , s. Andrzeja Karola, rotm. 
królewski, od 1 6 7 7  podstoli kor. 4 8 7

Gruszecki Jan Stanisław f po 1 6 7 9 , sędzia ziemski podolski, 
poseł sejmowy 402

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



544 Indeks osób

Grzymukowski Krzysztof, 1620—l 6 8 7 ,od I6S0podkomo- 
rzy kaliski, od 1656 kasztelan poznański, od 1 6 7 9  woje
woda, dyplomata 3 54, 3 62, 3 63, 3 66

Guldenstern (Gundestor) Zygmunt, 1598—1666, s. Jana 
Nilsena, admirała szwedzkiego związanego z Zygmun
tem III, od 1645 starosta sztumski, od 1649 ekonom 
malborski, jednocześnie od 1 6 5 6  kasztelan gdański 2 8 3  

Gundestor zob. Guldenstern 
Gustaw zob. Karol XI
Gyeröffi (Gienfi) Gergely, jeden z zakładników siedmiogro

dzkich pozostawionych w wyniku rokowań pod Czarnym 
Ostrowem, gwardian klasztoru sokalskiego 1 6 4 8  2 4 8 ,
249

H

Habsburgowie (rakuski dom) 307, 4 2 7 , 4 2 8 , 445 
Hadżi (Adzy) Gierej (Gerej), s. Krym Giereja 1 6 8 3 —1 6 8 4  

chan krymski 4 3 7

Halli pasza, dowódca wojsk tureckich w Kamieńcu 402 
Hammersköld Pedar, płk wojsk szwedzkich 1 7 8  

Haneńko zob. Chanenko
Hannibal, 246—1 8 3  p.n.e., wódz i polityk kartagiński 299 
Hatzfeld Melchior f 1658, feldmarszałek cesarski 237, 

2 5 2

Hebda, chorąży roty J. Zamoyskiego, zginął pod Warką
1656 192

Heister Gotfried, gen cesarski 2 6 4  

Henryk, ks. lotaryński zob. Karol V  Leopold 
Herbst S. 2 12
Hlebowicz (Hlebowski) Jerzy Karol f 1669, od l 6 3 9  pod- 

stoli lit., od I 6 4 3  wojewoda smoleński, od 1653 starosta
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generalny zmudzki, od 1668 wojewoda wileński, dyplo
mata 1 1 8 , 262

Hlebowski zob. Hlebowicz
Hlacki zob. Hładki
Hładki (Hłacki) Matwiej (Maksym), w 1. 1 6 4 8 —1652 płk 

mirhorodzki 54, 58, 74
Hohol (Chochoł) Ostafi (Eustachy) f 1679, płk podolski 

(mohylewski), hetman nakaźny 456, 4 6 7

Horn Henrik Freiherr von, 16 1 8—1693, gen. szwedzki 4 9 2

Hreczka (Hareszko), przywódca czerni podolskiej w 1654
120, 121

Hulanicki (Ulanicki) Hrehory f po 1675, płk nizyński, 
potem korsuński, hetman nakaźny, stronnik Rzeczypos
politej 2 7 0 , 2 7 I

Hulewicz Gabriel, starosta zwinogrodzki, rotm. chor. pan
cernej 1 4 З

Hussein (Husein) pasza, beglerbej sylistryjski, dowódca wojsk 
tureckich pod Chocimiem 1673 414. 416, 419, 420

Hussein (Husein) pasza, beglerbej Damaszku, jeden z do
wódców tureckich pod Zórawnem 456

Hynek Jan?, tow. chor. husarskiej S. Rewery Potockiego 1 58

I
Ibrahim (Ibraim) Szejtan, pasza Damaszku, głównodowo

dzący wojskami tureckimi w wyprawie 1676 po Ibrahimie 
Szyszmanie 456, 457, 46 1—464, 472, 4§0, 4 8 5 , 4§9

Ibrahim (Ibraim) Szyszman f 1676, pasza Aleppo 1 Budy, 
głównodowodzący w 1. 1675—1676 434, 43 5, 437,
438, 456

Ibraim pasza? f 1673, jeden z dowódców tureckich pod 
Chocimiem 4Ió
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Iłowiecki Stefan f 1656, szlachcic bełski 2 1 1
Inchan Giere) zob. Mehmed III Gierej (Gerej)
Innocenty X (Giambatistta Pamphili), 1574—7 I 1655, nun

cjusz w Neapolu i w Madrycie, legat w Rzeszy, od 1627 
kardynał, był m.in. protektorem Polski, od 1644 papież 
92, 93, 10 1, 466, 468

Innocenty XI (Benedetto Odescalchi), 1 6 1 1 —12 VIII 1689, 
od 1645 kardynał, od I6 7 6  papież, 1956 beatyfikowany 
428, 466, 469, 497, 501

Islam (Atchmet) Gierej (Gerej) f 1654, w młodości prze
bywał w polskiej niewoli, od 1644 chan krymski 4 6 , 
62-65, 67, 75, 78, 86, 105, ПО, I I I ,  II9 , 120

Izrael zob. Ridderhjelm

J
Jabłonowski Stanisław Jan, 1634—1702, od 1656 rotm., od 

1 6 5 9  oboźny wojskowy, płk, od 1660 strażnik w. kor., od 
1661 oboźny w. kor., od I 6 6 4  wojewoda ruski, od 1692 
kasztelan krakowski, jednocześnie od I 6 7 6  hetman polny 
kor., a od 1682 hetman w. 349, 426, 436, 453, 457, 
472, 504

Jadwiga Eleonora Holsztyn—Gottrop, 1 636— I7H , c. Fry
deryka III ks. holsztyńskiego na Gottrop, od 1654 z. Ka
rola X Gustawa, królowa Szwecji 166, 174, 23 I

Jagiellonowie (Jagiełłowski dom) 305, 306,445
Jakub, patriarcha żydowski 443
Jakub II Stuart (błędnie Edward), 163 3—170 1, ks. Yorku, 

kandydat do tronu Polski, 1685-1688 król angielski, 
później pretendent 42  I

Jakub Kettler, 1 6 1 0—3 I XII 1 681 , od 1642 ks. Kurlandii 
239, 2 8 2 , 285
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Jan Chryzostom, ok. 3 4 7 —407 ,  św., wielki kaznodzieja (Zło
to usty), bp Antiochii i Konstantynopola 3 98—4 0 7  4 4 4

Jan Kazimierz Waza, 2 2  III 1 6 0 9 —1 6  XII 1 6 7 2 ,  król Polski 
1 6 4 8 - 1 6 6 8  5, 1 0 , 1 3 ,  1 5 ,  16 ,  1 8 , 26,  3 1 ,  55,  57,  60,
63 ,  64,  6 6 , 67,  74,  7 6 , 77 ,  8 0 , 8 l ,  8 3 - 8 5 , 8 7 , 8 8 , 9 1 , 
93 ,  94,  99, 1 0 0 , 1 0 2 , I 0 4 - I I 3 , I I 6 - I I 8 , 1 2 0 , 1 2 4 , 
1 2 5 ,  1 3 0 ,  1 3 2 , 1 3 4 ,  1 3 7 - 1 4 0 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 4 9 - 1 5 2 , 
1 5 5 ,  1 5 9 ,  I 6 I - I 6 3 ,  16 7 ,  169,  WO, 1 7 2 - 1 7 4  1 7 7 , 1 7 8 , 
1 8 2 , 1 8 3 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 9 - 2 0 2 , 204,  2 0 6 , 2 0 8 , 2 1 1 — 
—2 1 7 ,  2 1 9 - 2 2 4 ,  2 2 7 - 2 2 9 ,  2 3 I - 2 3 3 , 2 3 5 - 2 3 8 , 2 4 I, 
2 4 3 ,  2 4 7 , 248 ,  2 5 I - 2 5 5 , 259 ,  26 5 ,  269,  2 7 З - 2 7 5 , 
2 8 0 , 2 8 6 , 2 8 8 , 294 ,  300,  3 0 2 , 3 О4 - З О 9 , З 1 З, З 1 5 , 
3 1 7 - З 2 2 , 324,  З2 5 , З2 8 , 3 30, 3 3 1 - 3  39, 3 4 1 ,  3 4 4 -  
- 3 4 6 ,  348,  349,  3 5 1 - 3 5 7 ,  3 6 3 - 3 6 7 ,  3 6 9 - 3 7 1 ,  3 7 5 — 
- 3  79,  З8 1 , 3 8 6 , 4 1 0 ,  4 22 ,  442 ,  4 4 5 - 4 5 1  

Jan III Sobieski, 1 7  VIII 1 6 2 9 —1 7  VI 1 6 9 6 , s. Jakuba, rotm. 
płk, od 1 6 5 6  chorąży w. kor., od 16 6 5  marszałek w. kor., 
jednocześnie od 1 6 6 6  hetman polny, a od 16 6 8  w. kor., 
od 1 6 7 4  król Polski 5, 1 3 ,  1 4 ,  16 ,  1 7 ,  2 1 , 2 8 , 29,  3 I, 
45 ,  9 8 , 1 4 7 ,  1 4 8 , 2 5 7 ,  З4 8 , 349,  3 54, З6 4 , 3 6 6 , 3 7 2 -  
- 3 7 4 ,  376 ,  379,  З8 0 , 3 8 2 , 3 8 9 , 3 9 2 - 3 9 5 ,  3 9 7 - 4 0 1 ,  
4 03 ,  4 0 5 , 4 0 6 , 4 0 8 ^ f I 0 , 4 1 З, 4 1 4 - 4 1 6 , 4 1 8 - 4 2 1 , 
4 2 3 , 42 4 ,  4 2 6 - 4 3 4 ,  4 4 1 ,  44 2 ,  4 4 6 - 4 5 0 ,  458 ,  459 ,  
4 6 I, 462 ,  464 ,  465 ,  4 6 8 , 4 78 ,  4 8 2 - 4 8 5 , 4 8 7 - 4 8 9 ,  
4 9 0 - 4 9 4 ,  4 9 6 - 5 0 0 ,  503 

Janeńko f 1 6 7 9 ,  Kozak
Jankowski, szlachcic bełski, zginął pod Warszawą 1656 2 1 1
Jarząbkowski Jan, tow. chor. pancernej Tyszkiewicza, później 

J. A. Myszkowskiego, komilton i sąsiad Jemiołowskiego 
12 , 14

Jasiński, sługa Hieronima Radziejowskiego 100, IOI 
Jaskólski (Jaskulski) Mariusz Stanisław, 1 6 3 0 — 1 6 8 3, rotm., 

płk i strażnik wojskowy już 1 6 4 8 , marszałek związku
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wojskowego 1659, od 1663 kasztelan sanocki, od I 6 7 6  
kijowski, od I 6 8 0  wojewoda czermhowski, 1 6 8 3  miano
wany podolskim, wielokrotny poseł na Krym i do Turcji 
1 2 0 , 1 7 2 , 203, 208, 249, 269, 2 7 О 

Jelski Roman Antoni?, rotm. chor. pancernej 1 6 6 0 , płk wojsk 
kor. w 1. 16 6 1— 1 6 6 З pozostających na Ukrainie 323 

Jemiołowska Anna?, c. Mikołaja, z. Sobieszczańskiego? 2 2

Jemiołowska z Iłowieckich Katarzyna f po 1693, z. Mikołaja
22

Jemiołowska Marianna?, c. Mikołaja, z. Maskiewicza? 2 2  

Jemiołowski Adam f 1 6 2 8 , sędzia grodzki bełski, ojciec 
Mikołaja 7

Jemiołowski Adam, pisarz grodzki, sędzia i podstarości beł
ski, s. Mikołaja 7 

Jemiołowski Jan, s. Mikołaja 2 2  

Jemiołowski Michał, s. Mikołaja 2 2  

Jesmunt zob. Jeśmian
Jeśmian Krzysztof f I 6 8 7 , płk, od 1672 kasztelan nowo

grodzki, od I 6 7 7  wojewoda smoleński 329, 347 
Johann Georg ks. Anhalt—Dessau f 1693, od 165 5 płk 

szwedzki, od 1 6 5 8 gen. i namiestnik Marchii Branden
burskiej 222

Jonata, s. króla Saula 453
Jozjasz, król judzki, 640—609 p.n.e. 445
Józef, s. patriarchy Jakuba 444
Jurej zob. Boriatynski Jurij Nikitycz

К
Kalinowski Marcin, ok. 1605—2/3 V 1652, s. Walentego 

Aleksandra, p. 1632 podkomorzy podolski, od 163 5 
wojewoda czernihowski, jednocześnie od 1 6 4 6  hetman
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polny kor., 1 6 4 8 —1650 w niewoli tatarskiej 45, 5 I, 6 4 , 
69, 73-76, 78, 79, 8 7 , 90, 94, 96-98, 1 0 0  

Kalinowski brat hetmana, zginął pod Batohem? 98 
Kalinowski Samuel Jerzy f 2 V  1652, s. Marcina, zięć 

Jerzego Ossolińskiego kanclerza w. kor., od 1643 starosta 
bracławski, juz 1648 oboźny wojskowy, od 1649 oboźny 
kor. 96, 103

Kaliński Seweryn Michał f po 1663, rotm. juz 1647, od 
165 3 starosta bracławski, od 165 5 płk w dywizj i A. Ko
niecpolskiego, od jesieni 1655 do wiosny 1656 w służbie 
szwedzkiej, m.in. pod Jasną Górą, w kompucie kor. miał 
chor. pancerną do I66 l 93, 157, 159, 174, 1 83 

Kalkstein Stoliński Chrystian Ludwig von f 1672, oberszter 
lejtnant wojsk kor. 1654, płk brandenburskich 165 5— 
— 1 660, w 1. 1660—1666 płk wojsk lit., jeden z przywód
ców stronnictwa propolskiego w Prusach Książęcych 3 94 

Kaplan Mustafa (Kapłan pasza), pasza Aleppo, wódz turecki 
403, 405, 4 14

Karczewski (Karczowski) Tomasz f 1691, rotm. juz 1655, 
od t.r. łowczy chełmski, od 1664 podczaszy, od 1677 
podstoli sanocki, jednocześnie w 1. 1667—1683 oboźny 
wojskowy, od 1690 kasztelan halicki 434, 46 I

Karol II Stuart, 1630—1685, s. Karola I, od 1 6 5 1 król 
Szkocji, od 1660 król Anglii 4 2  I, 4 4 2  

Karol Ferdynand Waza, 16 13 —1655, s. Zygmunta III, od 
I 6 2 5  bp wrocławski, jednocześnie od 1634 opat czer
wiński, od I 6 3 5  tyniecki, od 1642 bp płocki, do końca 
życia nie miał święceń kapłańskich 55, 57, 12 3 , 3 04  

Karol III Filip Wittelsbach, 166 I - I 7 4 2 , s. Filipa Wilhelma, 
ks. neuburski, od 1 7 1 6  elektor palatyn reński, mąz Lud
wiki Karoliny Radziwiłłówny, szwagier Jakuba Sobieskie
go 3 1 ,4 2 1 —424
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5 5 0  Indeks osób

Karol X Gustaw, 1 6 2 2 —13  II 1 6 6 0 , s. Jana Kazimierza pa- 
latyna Zweibrücken, Dwu Mostów, od 1 6 5 4  król Szwecji 
10,  1 1 7 ,  1 24 ,  1 2 5 ,  I 3 2 - I 4 0 ,  144 ,  I 4 6 - I 4 9 , 1 5 o—1 5 3 ,  
1 5 5 ,  1 6 0 , 1 6 2 , 1 6 5 —167 ,  1 7 0 , 1 7 2 - 1 7 9 , 1 8 1 —1 8 3 , 
1 8 5 - 1 8 9 ,  1 9 2 , 1 9 3 ,  196,  1 9 8 , 200,  2 0 1 ,  204,  2 0 7 -  
- 2 1 0 , 2 1 2 - 2 1 7 , 2 1 9 ,  2 2 1 , 224 ,  2 2 6 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3  5 , 
2  3 6 , 2  3 8 - 2 4 3 , 2 4 5 ,  246 ,  2 5  I, 2 52,  2 54, 2 5 5, 25 8 ,  259 ,  
2 63 ,  2 7 3 , 27 4 ,  279,  2 8 О, 2 8 2 , 2 8 3

Karol XI Gustaw, 165 5—1697) s. Karola X Gustawa, król 
Szwecji od 1660 23 I, 2 7 9 - 2 8 I, 2 8 4 , 2 8 6 , 2 8 7 , 4 4 2 ,
477, 478, 492

Karol V  Leopold, 1 6 4 3  — 1690, s. Henryka, ks. Lotaryngii, 
feldmarszałek cesarski, drugi mąz Eleonory Marii Józefy 
Habsburżanki 3 8 1 ,4 2 1 ,4 2 4 ,4 2 7

Kapłan basza zob. Kapłan Mustafa
Kawecki (Kawiecki) Szymon, chorąży nowogrodzki, oboźny 

konfederacji goląbskiej 203
Kazanowska ze Słuszków Elżbieta f p. 1670, c. Aleksandra 

wojewody trockiego, od 1 6 3 4  z. Adama Kazanowskiego 
marszałka nadw. kor., 1 6 5 0 —1 6 5 2  z. Hieronima Radzie
jowskiego, po unieważnieniu małżeństwa wróciła do na
zwiska pierwszego męża 7 L 9 1

Kazanowski Adam, ok. 1599—25 XII 1649, s. Zygmunta 
podkomorzego kor., faworyt Władysława I\J od 163  3 
stolnik kor., od I 6 3 4  podkomorzy kor., jednocześnie od 
I 6 3 7  kasztelan sandomierski, od 1642 marszałek nadw. 
kor. 7 L 7 2

Kazanowski Adam Hieronim f 29 VI 165 I pod Berestecz- 
kiem, rotm. król., od 1 6 4 2  chorąży sandomierski, następ
nie t.r. kasztelan halicki, po I 6 4 6  płk 1 pisarz polny kor.
87

Kątski (Kącki) Marcin, 163 6—1 7 19, podstoli, stolnik prze
myski, od I 6 6 7  gen. artylerii kor., od 1 6 6 8  starosta
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przemyski, od 1679 kasztelan lwowski, od I 6 8 4  wojewo
da kijowski, od I 7 O2  krakowski, a od 1706 kasztelan 
krakowski 460, 505

Kemeny Janos, 1607—1662, wódz siedmiogrodzki, od 1661 
książę 10 8 ,2 4 3 ,2 4 9 ,2 5 0 ,2 5 1 

KerstenA, 3 3—3 5, 104 
Kętrzyński W 34 
Kijas J, 3 3
Kiniksmark zob. Königsmarck
Kisiel Adam, 1600—1653, s. Hrehorego, od 1635 podko

morzy czernihowski, od 1639 kasztelan czernihowski, od 
I 6 4 6  kijowski, od I 6 4 8  wojewoda bracławski, od 1649 
kijowski, parlamentarzysta i dyplomata 50, 5 I, 58, 60, 69 

Kisiel Mikołaj, ok. 1605—1 65 I, brat Adama, od 163 5 cho
rąży nowogrodzko—siewierski, od 1650 starosta czerka- 
ski, rotm. 1 płk wojsk kor. 50, 74 

Klemens IX (Giulio Rospigliosi), 1600—9 XII 1669, nun
cjusz w Madrycie 1644—1653, sekretarz stanu Aleksan
dra VII, kardynał 1657, od 20 VI 1667 papież 3 57,376 

Klemens X (Emilio de Altieri), 1590—1676, bp Camerino, 
nuncjusz w Polsce, od 1669 kardynał, od 1670 papież 
3 7 6 , 4 2 О, 4 2 3 ,428, 442, 466, 469 

Kłodziński Jan Władysław, rotm. chor. arkebuzern 1649— 
—1653, płk w kampanii żwanieckiej 109

Kłopotowski Jan f 1660, por., a od 1652 rotm. chor. pan
cernej 2 9 О

Kochowski Wespazjan, 163 3 — 1700, tow. chor. husarskiej, 
poeta, historyk 3 2

K o m o r o w s k i  S a m u e l  A l e k s a n d e r  f 1659, r o t m .  od 1632, 
p o d c z a s z y ,  p o d s t o l i ,  o d  1649 c h o r ą ż y ,  a o d  1652 s t a r o s t a  
W iłk o m ir s k i ,  j e d n o c z e ś n i e  o d  1654 o b o ź n y  l i t .  239
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Kondeusz zob. Conde
Kondracki (Konradzki, Kondradzki) Janf 1654, por., potem 

rotm. chor. pancernej Wł. D. Zasławskiego, płk, w 1 6 5  3 
dowódca wojsk polskich działających pod Suczawą 1 0 8 , 
109

Koniecpolski Aleksander, ok. 1620—1659, s. Stanisława het
mana w kor., chorąży w. kor. od 1 641, starosta perejasław- 
ski, płk regimentarz i dowódca dywizji jazdy kor., od 
1 6 5 6  wojewoda sandomierski 51, 6 1 , 7 7 , 9 5 , 1 3 4 , 
147, 1 4 8 , 150, I5 I , 1 54-156 , 165, 174, I 8 3 , 1 8 8 , 1 8 9 ! 
2 6 1 , 2 7 6

Koniecpolski Krzysztof f 1660, brat Stanisława hetma
na w. kor., od 1 6 ЗЗ chorąży w. kor., od I 6 4 I wojewoda 
bełski 2 9 9

Koniecpolski Stanisław f I I  III I 6 4 6 , s. Aleksandra woje
wody sieradzkiego, od 16 1 8 hetman polny kor., a od IV 
1 6 3 2  w., jednocześnie od 1625 wojewoda sandomierski, 
od 163 3 kasztelan krakowski, posiadacz licznych sta
rostw 43, 45

Koniecpolski Stanisław f 1682, s. Aleksandra wojewody 
sandomierskiego, od I 6 7 6  oboźny kor., od l679wojewo- 
da podolski, 1 6 8 2  mianowany kasztelanem krakowskim 
3 59, 454, 455, 459, 469

Kömgsmarck ( Kiniksmark), Hans Christoffer hrabia, 1600— 
—1 6 6 3 , szwedzki feldmarszałek 1 członek rady państwa 
165, 223

Kopa, płk cesarski?, jakoby dowódca wojsk habsburskich 
zwalczających powstańców węgierskich 4 8 7 , 491

Köprülü Kara Mustafa 163 5—1 683, od 1662 admirał, od 
1 6 7 6  w. wezyr turecki 4 8 2 , 4 8 5

Korecki Samuel Karol, ok. 16 2 1—16 5 1, s. Karola Samuela 
kasztelana wołyńskiego, starosta ropczycki 49, 61
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Korff Smilmg a Kreuzburg Wilhelm, płk królewski 1 1  5
Koryciński Mikołaj Andrzej? f p. 1679, s. Stefana kancle

rza w. kor., starosta ojcowski 462
Koryciński Stefan f 165 8, s. Mikołaja kasztelana sądeckiego, 

od 1643 stolnik krakowski, od 1647 starosta oświęcim
ski, od 1652 podkanclerzy, kanclerz w. kor. od 1653 
9 3 ,1 0 2 , 1 1 0

Korycki Krzysztof f 1677, dowódca oddziałów nadw. 
W D. Zasławskiego 1646—165 5, od 165 3 chorąży no
wogrodzko—siewierski, gen. major w służbie szwedzkiej 
1 6 5 8 , od 1659 w brandenburskiej, od 1660 oberszter 
pułków pieszych w służbie polskiej, od 166 I gen. major, 
jednocześnie od 1659 chorąży kijowski, od 1665 podko
morzy chełmiński 434, 4 6 6

Kossakowski Piotr, por. chor. husarskiej 365
Kostka zob. Napierski
Kotowski Konstanty f 1665, od 1657 marszałek mozyrski, 

por. chor. kozackiej A. H. Połubińskiego, substytut mar
szałka związku wojsk lit. 3 13, 326, 327, 329, 347

Kowalowski (Dąbrowski, Kowalski, Odachowski) Jakub 
f 1656, tow. chor. królewskiej husarskiej dowodzonej 
przez A. H. Połubińskiego 209

Kozłowski Grigorij Afanasjewicz, kniaź, stolnik carski, jeden 
z dowódców rosyjskich w 1660 2 8 8 , 298

Krasicka zob. Modrzejowska
Krasiński Jan Kazimierz, 1607-1669, s. Stanisława wojewo

dy płockiego, od I 6 3 4  podkomorzy ciechanowski, od 
1 6 3  7  kasztelan, t.r. kasztelan warszawski, od I 6 4 8  płoc
ki, od I 6 5 O wojewoda, 1658—1668 podskarbi w. kor. 
263, 269, 372, 378

Krosnowski Mikołaj, ok. 1590—1653, kanonik licznych ka
pituł, opat czerwiński, od 16 4 1 bp wendeński, od 1645
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arcybiskup lwowski, bliski współpracownik Karola Ferdy
nanda Wazy 1 7 1 

Królikowski B. 3 3
Kryczyński Aleksander f 1673, od 1648 w wojsku kor., 

1654—72 rotm. chor. tatarskiej, od 1672 w służbie tu
reckiej, bej barski 14 3 ,4 0 7 ,4 3  1 

Krym Gierej (Gerej) f 16 5 1, brat ikałga chana Islam Giereja 
57?

Krym Gierej (Gerej), kałga Aadil Giereja 3 7 2  

Krystyna Waza, 1 6 2 6 —19 IV 1 6 8 9 , c. Gustawa II Adolfa, 
1632—1654 królowa Szwecji 3 0 , 1 1 7  

Krzeczowski (Krzyczewski) Stanisław Michał f 1649, płk 
czehryńskiego pułku wojska zaporoskiego JKM do 1 6 4 8 , 
w powstaniu jeden z głównych zastępców Chmielnickie
go, w I 6 4 9  dowódca wyprawy na Litwę 75, 8 7 , 88 

Krzywonos Maksym f I 6 4 8 , płk czerkaski 49, 58 
Kubala L, 3 1 ,3 2
Kulikowski, tow. chor. pancernej Tyszkiewicza 1 J. A. My

szkowskiego komilton Jemiołowskiego 1 4  

Kuska?, płk kozacki w służbie polskiej 1676 456

L
La Gardie Magnus Gabriel de, 1622—1686, szwagier Karola 

X Gustawa, szwedzki feldmarszałek, od 1660 kanclerz
1 3 3 , 1 3 6 , 1 5 5 , 1 7 4 , 1 8 3 , 2 I 8

Lanckoroński Hieronim f 1697, s. Stanisława hetmana pol
nego kor., od I 6 4 9  por. chor. pancernej ojca, od 1 656 
rotm., od 1 6 5 8  podkomorzy podolski 112 , 400, 4 0 2  

Lanckoroński Stanisław f 1657, od 1646 kasztelan halicki, 
od I 6 4 9  kamieniecki, XI t.r. wojewoda bracławski, od 
1 6 5 2  ruski, jednocześnie 1649—1650 regimentarz wojsk
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kor., a od VI I 6 5 4  hetman polny kor. 6l, 7 8 , 8 4 , 94, 
98,  HO,  I I 9 - I 2 I ,  1 2 9 ,  1 3 0 ,  1 3 4 ,  1 З8 , 1 3 9 ,  14 7 ,  1 5 0 , 
1 5 2 , 1 5 3 ,  1 5 6 ,  160 ,  1 7 1 , 1 7 2 , 2 1  1 , 2 2 1 , 2 2 7 - 2 3 0 , 2 3  3, 
2 3 5

Lanckoroński Wespazjan, ok. 16 12 —1677, s. Samuela ka
sztelana sądeckiego, 1630—1 6 4 2  w zakonie jezuitów, po
tem ksiądz diecezjalny, sekretarz KJM, od 1659 kustosz 
sandomierski, od 1669 bp kamieniecki 400, 402 

Ledóchowski (Leduchowski) Stefan f 1 6 8 3, rotm. chor. 
pancernej, od 1658 podkomorzy krzemieniecki, od I 6 7 6  
kasztelan wołyński, dyplomata 454 

Lenkiewicz Iphorski Roman f po 1690, por. chor. husarskiej 
D. Wiśniowieckiego, podkomorzy mozyrski, regtmentarz 
wojsk kor. I6 7 9 , oboźny wojskowy, płk 503 

Leopold I Habsburg, 1640—1705, s. Ferdynanda III, od 
1654 król Czech, od 1655 Węgier, cesarz od 1 8  VII 
1658 92, 237, 2 4 3 , 259, 2 6 8 , 2 7 3 , 275, 276, 279,
280,286,287, 3 50 ,3 8 I, 3 8 7 , 3 8 9 , 420,442,448, 477, 
478, 4 8 7 , 4 9 1 , 496, 497, 499-501 

Leopold Wilhelm Habsburg, I6 I4 —1 6 6 2 , stryj Leopolda I, 
bp Passawy i Strassburga 1626, Halberstadtu 1627, oło- 
muniecki 1 637, wrocławski 1655, jednocześnie od 1641 
w. mistrz zakonu krzyżackiego 2 7 6  

Lesczyński zob. Leszczyński
Leszczyńska z Czarnieckich Konstancja Joanna f po 1668, 

c. Stefana hetmana polnego kor., od 1656 ż. Wacława 
Leszczyńskiego, który zm. jako wojewoda podlaski 344

Leszczyński (Lesczyński) Andrzej, ok. I 6 O8—16 58 ,  s. Wac
ława kanclerza w. kor., sekretarz KJM, bp wendeński od 
I 6 3 8 , kamieniecki od I 6 4 L  chełmiński od 164 6 ,  jed
nocześnie od 1 6 4 5  podkanclerzy, a od 1650 kanclerz 
w. kor., 1 1  IX I 6 5 2  mianowany arcybiskupem gmeź-
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nieńskim, prymasem Polski, prowizje papieską otrzymał 8 I
1653 7 I , i0 2 ,2 5 6 ,2 5 7

Leszczyński (Lesczyński) Bogusław f 2 3  IX 1659, s. Rafała 
wojewody bełskiego, wielokrotny poseł 1 marszałek sej
mowy, od I 6 4 2  starosta generalny wielkopolski, od 1650 
podskarbi w. kor., od 165 8 podkanclerzy kor., posiadacz 
licznych starostw 70, 105, 106, 139, I7 L  1 7 2 , 2 3 7 , 
256, 263

Leszczyński Bogusław (ok. 1645—1691) s. Bogusława, opat 
czewiński, bp łucki 3 58

Leszczyński (Lesczyński) Jan, 1603 — 1678, s. Andrzeja wo
jewody brzesko-kujawskiego, od 1644 kasztelan gnieź
nieński, od 1653 wojewoda łęczycki, od 1656 poznański, 
jednocześnie od 1659 starosta generalny wielkopolski, od 
I66 l podkanclerzy, od 1666 kanclerz w. kor., od 1 6 7 8  
wojewoda krakowski 168, 208, 3 58, 4 8 6 , 4 8 7 , 505

Leszczyński (Lesczyński) Wacław, 1605—1666, brat Jana, 
od I 6 4 2  referendarz kor. od 1644 bp warmiński, od 
27 I 1659 arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski 256, 
3 2 5 , 3 3 1-3  3 3, 3 55, 3 57

Leszczyński ( Lesczyński) Wacław f 1 6 8 8 , bratanek prymasa 
Andrzeja zięć Stefana Czarnieckiego hetmana polnego 
kor., rotm. chor. pancernej, od 1 6 5 8  krajczy kor., od 1 6 7 3  
wojewoda podlaski 3 4 4

Leżeński (Lityński) Tomasz f 1675, sekretarz KJM, pisarz 
skarbowy, bp chełmski od 1657/8, łucki od 1667 3 55,
3 58, 365, 366, 4 12, 441

Ligęza Paweł f 1 6 5 I , pod Beresteczkiem, s. Mikołaj a, miecz
nik przemyski 8 7

Liniewski Jan f 1654, od 1649 rotm. chor. pancernej 1 19
Liniewski Marcin, łowczy bracławski, marszałek związku 

wojska kor. 1 659 2 7 О
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Limewski Stefan f 1660, rotm. chor. pancernej, płk 1657, 
1660 mianowany chorążym parnawskim 253, 300 

Lityński zob. Lezeński 
Łubom irscy 1 8 4

Lubomirska z Tarłów Barbara f 1689, c. Jana Karola kaszte
lana wiślickiego, I°v. Janowa A. Daniłowiczowa, od 1654 
druga z. Jerzego Sebastiana 343, 3 56 

Lubomirska z Zasławskich —  Ostrogskich Teofila Ludwika 
f 1 7 0 9 , c. Władysława Dominika wojewody krakowskie
go, I°v. Dymitrowa Wiśmowiecka, od 1 6 8 3 z. Józefa 
Karola marszałka w. kor. 470, 4 7L  498, 499 

Lubomirski Aleksander Michał, 16 14 —1677, s. Stanisława 
wojewody krakowskiego, zięć Jerzego Ossolińskiego kan
clerza w. kor., starosta sandomierski 1 63 6, od 1645 ko
niuszy kor., od 1668 wojewoda krakowski 85,299 ,361 

Lubomirski Hieronim Augustyn, ok. 1647—1706, s. Jerze
go Sebastiana, Opat tyniecki 1660, kawaler maltański 
I 6 6 3 / I 6 6 4 , płk wojsk kor., od I 6 7 6  chorąży w. kor., od 
1 6 8 3  marszałek nadw. kor., t.r. feldmarszałek lejtnant 
wojsk cesarskich, od 1692 podskarbi w. kor, jednocześnie 
od I V  1 7 0 2  hetman polny, a od 22 V t.r. w. kor. 3 56, 
37L  454, 470, 471, 491, 498, 501, 505 

Lubomirski Jerzy Sebastian, 1 6 1 6—3 I I 1667, s. Stanisława 
wojewody krakowskiego, od 1 6 4 6  starosta krakowski, od 
II I 6 5 O marszałek nadw., od 9 VIII t.r. w. kor., jednocze
śnie od 1657 hetman polny kor., pozbawiony urzędów 
1665, przywódca rokoszu 12, 7 L  7 2 , 79, Ш , 1 63, 
1 7 1 , 1 7 9 , l8 l ,  193, 196, 197, 19 9 ,2 0 1,2 0 7 ,2 17 ,2 18 , 
2 3 4 - 2 3 6 , 2 3 8 , 239, 244-249, 2 5 1 , 2 5 2 , 263, 264, 
2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 9 - 2 9 1 , 293-298, 3 0 1 , 
3 1 2 , 3 1 7 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 30,3 3 1 , 3 34,3 3 5,343-346, 
3 4 8 - 3 5 8 , 360-367, 369-371, 375, 379, 386
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Lubomirski Józef Karol f 1702, s. Aleksandra Michała, ko
niuszy kor. od I 6 8 3 , marszałek nadw. kor. od 1692, w. od
1 7 0 2  471

Lubomirski Konstanty Jacek, ok. 1620— 1 663, s. Stanisława 
wojewody krakowskiego, starosta sądecki, od 1658 kraj- 
czy i od t.r. podczaszy kor. 85, 3 6 1

Lubomirski Stanisław, ok. 1583 — 1649, s. Sebastiana kaszte
lana wojnickiego, od 1 6 1 8 krajczy, od 1 6 1 9 podczaszy 
kor., od I 6 2 8  wojewoda ruski, od 16 3  8 krakowski, po
siadacz licznych starostw, w tym generalnego krakowskie
go 4 5 , 5 8 , 6 8

Lubomirski Stanisław Herakliusz, ok. 1642—1702, s. Jerze
go Sebastiana, starosta spiski, od 1669 podstoli kor., od 
1 6 7 З marszałek nadw., a od I 6 7 6  w. kor., poeta i pisarz 
polityczny 3 4 6 , 3 4 8 , 3 56, 3 7 1,4 2 2 ,4 5 3

Lubowicki Jan Franciszek f 1674, sekretarz KJM, od 1659 
kasztelan chełmski, a od 1666 wołyński 200, 404

Ludowika zob. Ludwika
Ludwik IX Święty Kapetyng, 12 14 —1270, król Francji od 

1226, wódz szóstej i siódmej wyprawy krzyżowej, 1297 
kanonizowany 444

Ludwik XIV Burbon, 1 63 8—1 7 1 5, s. Ludwika XIII, król 
Francji od 1 6 4 З 273,423,442,445,477,478,491, 501

Ludwika Karolina z Hohenzollernów, 16 17 —1676, c. Jerze
go Wilhelma elektora brandenburskiego, od 1645 ż. Ja
kuba Kettlera ks. Kurlandii 2 8 2

Ludwika (Ludowika) Maria Gonzaga de Nevers, 16 I I —1 0  V 
I 6 6 7 , c. Karola I ks. mantuańskiego, od I 6 4 6  ż. Włady
sława IV od 1649 ż. Jana Kazimierza 6 6 , 6 7 , 7 1 , 9 4 , 
1 2 4 , 1 3 5 , 1 3 9 , 1 6 3 , 1 7 0 ,17 4 , 1 9 9 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 2 1 , 2 2 4 , 
226 -230 ,2  32,23 3 ,257 ,304 ,30 9 ,3  15 ,3  18 ,322 ,3  34, 
3 35, 344, 347, 349, 351,36 1-36 3 ,36 9 ,3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 4 , 4 4 1
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Lumbres Antoine de, dyplomata francuski 263,273 
Lupul (Łupu) Bazyli, ok. 1595—po 1659, hospodar Mołda

wii 1634—1653, teść Janusza Radziwiłła hetmana w. lit. 
i Tymofieja Chmielnickiego 96, 99, 419

Ł
Łascz zob. Łaszcz
Łaszcz (Łascz) Samuel, ok. 1588—15 II 1649, od 1 6 1 1  

rotm. królewski, od 16 2 1 chorąży podolski, od 1630 
starosta owrucki i strażnik kor., w 1 6 4 6  pozbawiony kró- 
lewszczyzn i urzędów, przywrócony do czci i godności 
w 1 6 4 9  49, 58

Łącki Eliasz Jan f 1 68 5, polski komendant Warszawy 1657, 
kapitan, major, oberszter lejtnant w regimencie rajtarii 
J. S. Lubomirskiego 1657—1 663, oberszter dragonii 1665, 
od I 6 6 9  oberszter regimentu pieszego, komendant Lwo
wa I 6 7 2 , gen. major od 1676 222, 241

Łubieński Maciej, 1 5 7 2 —2 8  VIII 1 6 5 2 ,  od 1 6 2  I bp chełm
ski, od 16 2  6 poznański, od 16 3  I włocławski (kujawski), 
arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski od 2 7  XI I 6 4 I 
49,  5 1 ,  55, "57,  60,  I 0 I

Łubieński Wojciech f 1 6 8 7 , por. chor. husarskiej Myszkow
skiego, regimentarz 1679

Łuzecki Stanisław Karol f 1686, s. Wojciecha, rotm. królew
ski, od 16 6 0  podkomorzy drohicki, od 1 6 7 0  kasztelan 
podlaski, regimentarz wojsk kor. 1 6 7 2 , od 168  3 wojewo
da podolski 3 98, 3 99

M
Machowski (Makowski) Sebastian f 1672, por., od 1652 

rotm. chor. pancernej, 1 65 3—1 654 oboźny wojskowy, płk, 
165 5— I 6 6 O por. chor. husarskiej hetmana S. Potockiego, 
potem bp. Trzebickiego, 1663 — 1665 regimentarz wojsk
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kor., od 1668 starosta włodzimierski 13 I, 143, 266, 
295, 3 36, 340, 342, 343, 367. 368

Madalmski (Madaleński) Bonawentura, ok. 1620—1691, 
sekretarz —  kierownik osobistej kancelarii Jana Kazimie
rza, pisarz prowentowy, od 1668 koadiutor biskupa płoc
kiego, od 1674 bp, włocławski (kujawski) od 1 681 4 1 2

Majewski W, 12, 13, 15, 2 7 , 343
Makowski płk zob. Machowski
Maliński Daniel Jęło f 1658, kasztelan bełski od 1649 

257
Malski (Molski) zob. Tański
Małachowski (Miastkowski) Jan, 1623 — 1699, rotm. chor. 

pancernej, p. 165 5 przyjął święcenia kapłańskie, opat 
mogileński, referendarz kor., od 1676 bp chełmiński, 
jednocześnie od I67§ podkanclerzy kor., od 1 681 bp 
krakowski 454, 500

Maria Anna Teresa Wazówna, 1650—16 5 1, c. Jana Kazimie
rza 7 1

Maria Kazimiera de la Grande d’Arquien, 16 4 1—1 7 1 6, od 
1658 ż. Jana Zamoyskiego wojewody sandomierskiego, 
od 1665 z. Jana Sobieskiego, od 1674 królowa Polski 
257. 348,349, 358, 374, 3 8 2 ,44 1,4 4 2 ,4 76 ,4 8 7,4 9 1, 
495, 498

Markowski f 1660, por. chor. pancernej hetmana S. Potoc
kiego 300

Markies zob. Bethune
Markiewicz zob. Narkiewicz
Martelli Francesco, nuncjusz papieski w Polsce 443, 4 5 2 , 

497
Maskiewicz?, zięć Jemiołowskiego 22, 34
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Matczyński Marek, 1 6 3 I —16 97 ,  starosta grabowiecki od 
I 6 6 3 , koniuszy kor. od 1 6 7 6 , podkomorzy kor. od 1 6 8 3, 
wojewoda bełski od 16 86 ,  podskarbi w. kor. od 1 6 8 9 , 
wojewoda ruski od I 6 9 2  454

Mehmed (Achmet, Muhammed) IV Avgi, I 6 4 I—1692, suł
tan turecki I 6 4 8 - I 6 8 7  105, 166,267, 343,368, 397,
399-401, 403-405, 4 1 9 , 428, 430, 434, 448, 462- 
- 4 6 4 , 4 8 О, 4 8 2 - 4 8 5 , 489, 496

Mehmed (Inchan Muhammed) Gierej (Gerej) Щ I6 l0 — 
—1 6 7 4 , chan krymski 16 4 1—1644 i 1654—1666 75,
86, 1 10, 120, 125, 166, 1 7 2 , 200, 249, 250, 2 8 8 , 289, 
373, 4 2 8

Mehmet Usein Bek Jadygier, poseł perski 43 3, 434
Mengli Gierej (Gerej), jeden z dowódców tatarskich posił

kujących wojska kor. w 165 5, nureddyn Mehmed Giereja 
125

Miastkowski zob. Małachowski
Miączyński Atanazy Walenty, 163 9—172 3, rotm. chor. tatar

skiej, później wołoskiej, od 1674 płk wojsk kor., łowczy 
kor. od 1 6 8 4 , podskarbi nadw. kor. od 1689, wojewoda 
wołyński od 1 7 1 3 4 3 8

Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki, 1640—10 XI 1673, 
s. Jeremiego wojewody ruskiego, od 1669 król Polski 
5Д5, 19, 3 1, 89, 1 2 4 ,  379 ,  З8 2 , 3 8 4 -39 7 ,4 0 0 ,4 0 1, 
4 0 3 - 4 0 8 , 4 1 О-4 1 З, 4 1 7 , 4 1 9 - 4 2 2 , 4 24 ,  427, 4 4 2 , 
443, 4 51, 452, 498

Michałko (Michałek, Michalski), młynarz z Tucholi, rajtar 
w służbie szwedzkiej, od 1 65 7 dowódca oddziału ochot
ników zwalczających Szwedów 2 53

Michilet Gierej zob. Selim Gierej (Gerej)
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Mikes (Miki) de Zabola Mihaly, siedmiogrodzki dyplomata, 
kanclerz Jerzego II Rakoczego 108 ,  2 4 3 ,  2 4 7 , 2 4 9 , 
25 0 ,  2 5 1

Modrzewska (Modrzejewska) z Krasickich Urszula, c. Mar
cina Konstantego kasztelana przemyskiego, od 1678 druga 
ż. Andrzeja 490

Modrzewski (Modrzejewski) Andrzej f 1 6 8 3 ,  w wojsku od 
1 6 4 8 , od 16 6 0  rotm. chor. wołoskiej, od 1 6 6 2  pancernej, 
1 6 6 5 —1 6 6 7  strażnik wojskowy, płk, 1 6 7 5  regimentarz 
na Ukrainie, od 16 63  podczaszy sieradzki, od 16 8 0  
starosta radomski, 1682 przemyski, od 1683 podskarbi 
nadw. kor. 1 4 3 , 4 6 5 , 4 7 9 , 4 8 0 , 4 9 0  

Mogilnicki f 1 6 5 3 ,  rotm. wojsk kor. 10 9  

Mohylanka zob. Potocka z Mohyłów
Montecuccoli (Montekukuli) Raimundo, 1609—168 I, feld

marszałek cesarski 252
Montekukuli zob. Montecuccoli
Morsztyn Jan Andrzej, 1 6 2 1 —1 6 9 3 ,  od 1 6 5 8  referendarz 

kor., 1 6 6 8 —1 6 8 3  podskarbi w. kor., pozbawiony urzędów 
na sejmie 1 6 8 3 , dyplomata, poeta 372 ,  378,  496,  5 0 1  

Moszyński Andrzej Ludwik f po 1683, związany z Lubo
mirskimi, w czasie „potopu” służył w chor. Jerzego, od 
1674 juz jako wojski horodelski podstarości spiski, gu
bernator Spiszą w I683 1 9 2

Motowidło Jan f 1 6 7 З pod Chocimiem, zagończyk, 1 6 4 8 — 
—1 6 6 6  jeniec na tureckiej galerze, płk Kozaków na służbie 
polskiej od I 6 7 1 , hetman nakaźny Chanenki 1672, od 
t.r. miał tez swą chorągiew w kompucie kor. 4 1 8  

Müller Burchard von der Lühnen, gen. szwedzki 1 5 7  

Murad Gierej (Gerej) f 1 6 95 ,  chan krymski 1 6 7 S— 1 6 8 3 
482 ,  489

Myszkowscy l 8, 22, 25

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Indeks osób 5 6 З

Myszkowski Franciszek f 1669, por. chor. pancernej W Mysz
kowskiego, starosta korytnicki, od 1658 ordynat piń- 
czowski, kasztelan sochaczewski 1 6 6 1 1 od t.r. bełski 
256, 257, 390

Myszkowski Jan Aleksander f 1 6 8 5 , brat Franciszka, od 
1 660 starosta tyszowiecki i rotm. chor. pancernej, w któ
rej służył Jemiołowski, jednocześnie od I 6 6 4  podkomo
rzy bełski, od I 6 7 6  kasztelan ipłk I 3—1 5 , 1 7 , 1 8 , 16 1, 
194, 256, 265, 503

Myszkowski Stanisław Kazimierz f 1 6 8 4 , s. Franciszka, VI 
ordynat, rotm., a od 1 6 8 3  płk wojsk kor., wojski krakow
ski 459

Myszkowski Władysław Gonzaga f 16 5 8 , margrabia IV 
ordynat, s. Zygmunta marszałka w. kor., rotm., juz 1 6 4 2  
starosta grabowiecki, od 1649 wojewoda bracławski, od 
14  XI t.r. sandomierski, a od 1658 krakowski, miał za 
ż. od 1 644 Annę Mohylankę 134, 168, 1 9 2 , 194, 197, 
2 5 6 , 299

Myśliszewski Jan Michał, por. chor. pancernej hetmana M. Ka
linowskiego l65 I—1 6 5 2 , odtąd do I 6 7 7  miał własną 
chor. w kompucie kor., w 1 6 7 2  chorąży czernihowski, 
rotm. piechoty węgierskiej na załodze Kamieńca Podol
skiego 4 OO

N
Nagórski f I 6 5 6 , szlachcic bełski zginął pod Warszawą 

2 11
Napierski (Kostka—Napierski) Aleksander Leon f 16 5 1, 

tytułował się płk jazdy szwedzkiej, w 16 5 1 organizator 
powstania na Podhalu 85

Narkiewicz (Markiewicz) Mikołaj f 5 I 1665, działacz związ
ku wojska lit., stracony za zabójstwo Gosiewskiego 347

Nebaba Martyn, płk czernihowski 16 5 1 75, 88
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Nieczaj Daniło f 16 5 1, płk bracławski 7 3

Niemierzyc zob. Niemirycz
Niemirycz (Niemierzyc), zamordowany 1 6 4 8  przez podda

nych? 59
Niemirycz (Niemirzyc) Jerzy f 1659, od 164 1 podkomorzy 

kijowski, 1649 płk zaciągów powiatu kijowskiego, od 
165 5 gen. major w służbie szwedzkiej, od 1657 płk 
kozacki 154, 1 7 4 , 176, 245, 252, 261, 2 7 1

Nietyczaj murza, wódz tatarski z potężnego rodu Szirinów 
76

Niewiarowski Stefan f 5 I 1665, sekretarz KJM, rotm., płk 
wojsk lit. 1 6 5 6 , w niewoli moskiewskiej 1 6 5  8—1662, 
marszałek koła rycerskiego konfederacji wojska lit., stra
cony za zabójstwo Gosiewskiego 326, 329, 347

Niezabitowski Aleksander Ludwik f 1675, por. chor. husar
skiej J. Wiśmowieckiego, sędzia wojskowy, od 1657 rotm. 
chor. pancernej, od 1660 por. królewskiej chor. husarskiej, 
płk, 1662—1 6 6 3  marszałek Związku Pobożnego, starosta 
lubelski I 6 6 2 , od I6 6 4  kasztelan sądecki, od 1669 
bełski, regimentarz 1668—1669 303, 304, 390

Nowak T. 6, 10, 12, 202

O
Oboleński Michał Andrejewicz, dyplomata rosyjski, kniaź

1 0 6 , 1 0 7

Obuchowicz Filip Kazimierz, 1 601—1656, wielokrotny po
seł i marszałek sejmowy, od 1649 pisarz lit., od 165 3 
wojewoda smoleński, pamiętnikarz 1 15

Oedt Stefan Franciszek de (Baron) f 1660 pod Słobody- 
szczem, oficer rajtarii w służbie polskiej już 1 655, od 
1657 oberszter regimentu rajtarii J. S. Lubomirskiego 
301
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Ogiński Jan Jacek f 1 6 8 4 , chorąży wołkowyski od 1650, 
marszałek od 1 6 5 7 , pisarz polny lit. od 1668, wojewoda 
mścisławski od 1 6 7 2 , połocki i hetman polny lit. od 
1682 473

Okolski Szymon, 1580—1653, dominikanin, kapelan obo
zowy 1637—1 6 3 8 , prowincjał Rusi od I 6 4 8 , historyk, 
heraldyk 6

Oleśnicki Stanisław f po 1668, rotm. królewski, starosta 
radziejowski 1 12

Olszowski Andrzej, 162 1—29 VIII 1677, kanonik kilku 
kapituł, od 1660 referendarz kor., bp chełmiński od I66l 
jednocześnie w 1. 1666—1 6 7 6  podkanclerzy kor., 1674 mia
nowany, I 6 7 5  otrzymał prowizję papieską na arcybiskup- 
stwo gnieźnieńskie, odtąd prymas Polski 3 5 8 , 3 6 7 , 
3 8 7 , 3 8 9 , 4 0 3 , 4 1 9 , 4 2 О, 430, 442, 454, 486 

Opaliński Jan zob. Opaliński Łukasz młodszy 
Opaliński Krzysztof, ok. 1609—7 XII 1655, s. Piotra woje

wody poznańskiego, od 1637 wojewoda poznański 13 5, 
168

Opaliński Łukasz starszy, 158 I—1 1  IV 1654, s. Andrzeja 
marszałka w. kor., od I6I5  kasztelan poznański, od 1622 
marszałek nadw. kor., od 1630 w., od 1650 wojewoda 
rawski 7 1 , 7 2

Opaliński Łukasz młodszy, ok. I 6 l 2 —1662, s. Piotra woje
wody poznańskiego, poseł i marszałek sejmowy, podko
morzy kaliski, od I641 poznański, od 1650 marszałek 
nadw. kor. 71 ,  72, 92 

Opara Stefan, płk kozacki 3 66  

Osmanowie (Ottomanów dom) 4 8 4 , 4 8 8  

Ossoliński Jerzy, 1595—9 VIII 1650, s. Zbigniewa wojewo
dy sandomierskiego, wybitny parlamentarzysta, od 1632 
podskarbi nadw. kor., od 1636 wojewoda sandomierski,
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566 Indeks osób

od I 6 3 8  podkanclerzy, od I 6 4 3  kanclerz w. kor., mąz 
stanu, pisarz polityczny i pamiętnikarz 44, 45, 55, 63, 
65, 70, 206, 221

Ossoliński Jerzy f 165 I pod Beresteczkiem, s. Maksymilia
na, bratanek Jerzego kanclerza w. kor., rotm. królewski, 
starosta lubelski 8 7

Ossoliński Krzysztof Baldwin f 1649 pod Zborowem, s. Krzy
sztofa, wojewody sandomierskiego, bratanek Jerzego kan
clerza w. kor., starosta stobnicki, ropczycki i wiślicki, rotm. 
królewski 8 7

Ostrorogowie 25
Ostroróg Mikołaj, 1593 — 16 5 1, s. Jana wojewody poznań

skiego, wybitny parlamentarzysta, od 163 3 podstoli, od 
I 6 3 4  stolnik, od I 6 3 6  krajczy, od 163 8 podczaszy kor., 
posiadacz licznych starostw, regimentarz wojsk kor. w 1 6 4 8
i I 6 4 9  51, 53, 61, 66

Ostroróg Mikołaj f 1659, s. Mikołaja podczaszego kor., 
starosta dorohowyski 152

Ostroska zob. Lubomirska z Zasławskich— Ostrogskich
Ostroski zob. Zasławski—Ostrogski
Ostrowski zob. Chlewiński Bohdan
Ottomanów dom zob. Osmanowie
Oxesterna zob. Oxenstierna
Oxenstierna (Oxesterna, Oxestorn) Bengt, s. Axela kancle

rza szwedzkiego i regenta, w czasie „potopu" gubernator 
Warszawy, potem Prus Królewskich 13 8, 173, 193,
196, 205, 206, 2 12 , 2 7 3

Oxenstierna (Oxesterna, Oxestorn) Erik, 1624—1656, s. Axe
la, kanclerz szwedzki 73, 1 7 3 , 19 3 ,205
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P

Pac Krzysztof Zygmunt, 162 I—1 6 8 4 , s. Stefana podkancle
rzego lit., od 1 6 4 6  chorąży w. lit., od 1656 podkanclerzy, 
a od 1 6 5 8  kanclerz w.lit. 3 2 8 , 3 5 1

Pac Michał Kazimierz, ok. 1624—1682, s. Piotra wojewody 
trockiego, rotm. 1 płk wojsk lit., od IV cześnik, a od X 
I 6 5 9  oboźny lit., regimentarz lewego skrzydła wojsk lit. 
1659-1663, od I 6 6 3  wojewoda smoleński i hetman 
polny lit., od I 6 6 7  kasztelan wileński i hetman w. lit., od 
1669 wojewoda wileński 3 36, 3 37, 3 39, 3 5 1—3 5 3, 
362, 4 12 , 4M , 418, 432, 457, 492, 496

Pacowie 3 5 1, 3 52
Pasek Jan Chryzostom, ok. I 6 3 6 - 0 L  170 1, żołnierz i pa- 

miętnikarz 5, 32, 3 6 О
Paudi zob. Gaudi
Pawłowicz zob. Akinfow (Akinfiew)
Persa zob. Baubonaubek
Peter zob. Pother?
Petriceicu (Petryczejko) Stefan, hospodar mołdawski 16 7 2 - 

- 16 7 4  i 1 6 8 4  4 1 9

Piaseczyński (Piasoczyński) Jan f 1679, s. Aleksandra ka
sztelana kijowskiego, starosta nowogrodzko—siewierski 
i ulanowski, rotm. chor. pancernej 73

Piaseczyński (Piasoczyński) Jan f ok. 1 68 3, s. Jakuba cze- 
śnika bracławskiego, od 1 6 4 8  rotm. królewski, od 165 3 
podkomorzy nowogrodzko—siewierski, od 16 6 1 kaszte
lan chełmski 14 7 ,15 0

Piaseczyński (Piasoczyński) Kazimierz f 1659, s. Jakuba, 
rotm., królewski, od 1 6 5 I starosta ostrołęcki i mławski, 
płk po wyjeździe Czarnieckiego dowódca wojsk polskich 
w Danii, zginął pod Nyborgiem 2 59, 274, 2 7 9
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Piaseczyński (Piasoczyński) Stefan Konstanty f I691,s. Ja
kuba, od 1652 rotm. chor. pancernej, od 1654 podstoli 
bracławski, płk w 1 665 pozbawiony urzędów za związki 
z J. S. Lubomirskim, 1669 już starosta bracławski, od 
I 6 7 2  kasztelan brzesko-litewski, od 1 687 wojewoda 
smoleński 348,454

Pileccy, szlachecka rodzina ariańska I 6 4

Pilecki Stefan?, łącznik między Szwedami a Siedmigrodzia- 
nami 1 5 4

Pisarski (Pisarzowski) Achacy f 1673 pod Chocimiem, 
rotm. królewski, po 1669 starosta wolbromski 4 1 8

Pisarzowski zob. Pisarski
Piwo Jan z Opolska f 1673, rotm., od I66 l płk, słynny 

zagończyk, zamordowany z rozkazu Chanenki 4 1 3
Polanowski Aleksander f 1 6 8 7 , por. chor. pancernej A. Dzia- 

łyńskiego 1 6 5 7 , 1662—1 6 6 3  płk, por. husarii J. S. Lubo
mirskiego, od 1 6 7 З por. chor. husarskiej J. Sobieskiego, 
t.r. chorąży sanocki, stolnik 1 chor. w. kor. 3 8 2 , 4 3  8

Połubmski Aleksander Hilary f 1675, podkomorzy słomm- 
ski, już 1650 por. chor. husarskiej KJM, od 1654 pod
stoli i t.r. pisarz polny lit. jednocześnie płk 1 regimentarz 
wojsk lit. prawego skrzydła, od 1669 marszałek w. lit. 
209, 246, 289, 3 3 9, 3 5 1—3 5 3

Porwaniecki f 1656 pod Warką, tow. wojsk kor. 176
Poryon zob. Brion
Pother fPeter) Fryderyk, oficer szwedzki 2 13 , 2 15 , 2 17
Potiomkm Piotr Iwanowicz, wódz 1 dyplomata moskiewski 

145
P o to c c y  3 5 0 , 3 6 2

Potocka z Mohyłów Anna f po 1665, c. hospodara Jeremia
sza, I°v. Maksymilianowa Przerembska, 2°v. J. S. Czarn-
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kowska, 3°v. Władysławowa Myszkowska, od 1658/1661 
druga z. Stanisława „Rewery" 3 62, 3 69 

Potocki Andrzej (Jędrzej) f 1663, s. Jakuba, bratanek het
mana „Rewery", rotm. królewski, starosta winnicki, od 
1655 oboźny koronny, od 1661 wojewoda bracławski
1 5 2 , 184, 2 0 2 , 264, 2 6 6 , 2 7 1 , 2 7 2 , 3 14, 3 15 

Potocki Andrzej (Jędrzej) f 1692, s. Stanisława „Rewery”, 
od I66O chorąży w kor., od 1668 wojewoda kijowski, od 
1 6 8 2  krakowski, t.r. kasztelan krakowski, jednocześnie od 
1 6 8 4  hetman polny kor. 14,397 

Potocki Feliks (Szczęsny) Kazimierz f 1702, s. Stanisława 
„Rewery”, podstoli kor. od 1663, wojewoda sieradzki od 
I 6 6 9 , kijowski od I 6 8 2 , krakowski od 1 683, jednocze
śnie od I 6 9 2  hetman polny kor., 1702 mianowany ka
sztelanem krakowskim i hetmanem w. kor. 292, 3 50, 
3 51, 362, 363, 366, 369, 434 

Potocki Jakub f 1 671, s. Mikołaja hetmana w. kor., od 1664 
pisarz polny kor. 266,2 9 2 ,2 9 5 ,3 0 1  

Potocki Jan f I 6 7 5 , s. Stefana wojewody bracławskiego, 
kasztelan sądecki, od 1663 wojewoda bracławski 143, 
400 , 441, 456

Potocki Karol (Jan Karol) f ok. 1674, podczaszy podolski, 
1649- 1 6 7 2  rotm. chor. pancernej, od 1666 podkomorzy 
bracławski 65

Potocki Mikołaj f 16 5 1, 1633 starosta generalny podolski, 
od 163 6 pisarz polny kor., t.r. woj. bracławski, jednocze
śnie od I 6 3 7  hetman polny kor., od 1646 kasztelan 
krakowski i hetman w. kor. 45, 51, 58, 6 4 , 69, 73—76, 
7 8 , 79, 8 7 , 9 0 , 94

Potocki Mikołaj f po 1673 s. Mikołaja hetmana w. kor., od 
I 6 6 4  starosta generalny podolski 4 0 0 , 402
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Potocki Paweł f 1675/7, s. Stefana wojewody bracławskiego, 
rotm. chor. husarskiej, od 1674 kasztelan kamieniecki 
14 1, 143

Potocki Piotr f 1657, s. Mikołaja hetmana w. kor., rotmistrz 
1636, płk I 6 4 3 , starosta śmatyński 1647, generalny 
podolski I 6 4 9 , od 165 I wojewoda bracławski 94, 99,
1 4 O, 146 , 264

Potocki Stanisław „Rewera", ok. 1589-27  II 1667 , kaszte
lan kamieniecki od I 627 , wojewoda bracławski od 1 63 I , 
podolski od I 6 3 6 , kijowski od 1 6 5 5 ,  krakowski od 1 6 5 8 ,  
jednocześnie od 1 6 5 2  hetman polny, a od 1 6 5 4  w. kor. 
9 ,  I I ,  7 9 ,  98, 9 9 ,  I O I ,  102 , 1 12 , I I 6, 1 1 7 , I I 9, 120 , 
I 28- I 3O, 1 3 3 ,  I 4 O-I4 3 , 147 , 15 O, 152 , 1 5 3 ,  156 , 
160 , 1 7 1 , I 72 , 2 1 1 , 2 2 1 , 227- 23О, 238 , 239 , 2 4 4 -  
- 2 4 9 ,  2 5 2 ,  2 5 6 ,  2 6 0 ,  266, 2 6 7 ,  2 6 9 ,  27О, 272 , 2 7 7 ,  
2 8 9 ,  290, 294- 298, 3 0 0 , 3 12 , 3  1 7 , 3 1 8 , 3 2 4 , 3 3 I ,  3 34, 
3 3 5, 3 3 9 ,  3 4 0 ,  3 5 0 ,  3 5 4 ,  3 5 5 ,  3 6 2 ,  3 6 6 ,  3 7 2 ,  3 7 3 ,  3 7 8

Potocki Stefan f 1 6 4 8 , s. Mikołaja hetmana w. kor., rotm. 
królewski, starosta niżyński 47

Potocki Szczęsny zob. Potocki Feliks (Sczęsny) Kazimierz
Półtorakozuch, płk kozacki działający na Białorusi 119 , 

132

Pracki Aleksander f 1655, tow. chor. husarskiej S. Lancko- 
rońskiego, jeden z buntujących w 165 5 wojsko kwarciane 
przeciw Janowi Kazimierzowi, mianowany przez Karola 
Gustawa płk 10, 154, 1 6 1, 1 63, 170

Prazmowski Michał, 1 6 1 7— 16 IV 1 673, sekretarz w. kor. 
1 6 5 5 , podkanclerzy kor. od 1658, kanclerz od 1 8  VII t.r., 
jednocześnie od 1659 bp łucki, arcybiskup gnieźnieński, 
prymas Polski od 1666 255, 256, 263, 3 17, 3 34, 3 39,
345,347,3 55,3 57,3 58 ,3 6 2 ,3 7 5 ,37 6 ,37 7 ,38 0 ,3 8 1 , 
3 8 8 , 395, 397, 399, 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 1
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Proski Samuel, dyplomata, długoletni rezydent w Stambule 
502

Przyj emski Zygmunt f 1 6 5 2  pod Batohem, p. I 6 4 8  warmii 
francuskiej i szwedzkiej, od 1 6 5 0  pisarz polny kor. i gen. 
artylerii kor. 6 1, 7 8 , 7 9 , 98

Pstrokoński Stanisław f 1657, jezuita, spowiednik Wła
dysława iy  I 6 4 4  wystąpił z zakonu i został biskupem 
chełmskim 1 7 1

R
Radecki Mikołaj, por. chor. pancernej K. Tyszkiewicza, po

tem J. A. Myszkowskiego, od 1686 rotm. 14 
Radziejowski Hieronim, 16 12 —1667, s. Stanisława wojewo

dy łęczyckiego, starosta sochaczewski 1633, łomżyński 
I 6 3 6 , wielkorządca krakowski 1 6 4 8 , od 16 5 1 podkan
clerzy kor., skazany na banicję 1652, przywrócony do czci 
I 6 6 I, wojewoda inflancki 7 fl 9 1-9 3 , 100, 124, 125, 
1 3 6 - 1 3 8 , 1 5 6 , 2 0 0

Radziejowski Michał Stefan, 1645—1705, s. Hieronima, od 
1 6 7 8  bp warmiński, jednocześnie od 1 685 podkanclerzy 
kor., od 1686 kardynał, I 6 8 7  mianowany arcybiskupem 
gnieźnieńskim, prymas Polski 9 3 ,4 8 6  

Radziejowski Stanisław, 1643 — 1670, kpt., starosta kamio- 
nacki, solecki 1 warecki 93

Radziwiłł Bogusław, 1620—1669, chor. w. lit. od 163 8, 
koniuszy lit. od I 6 4 6 , gubernator Prus Książęcych od 
1657 133, 210 , 218 , 219, 22 1, 254, 255 1

Radziwiłł Janusz, 1 6 1 2—3 I XII 1655, podkomorzy lit. od 
1 6 ЗЗ, hetman polny od 1645, starosta generalny zmudz- 
ki od I 6 4 7 , wojewoda wileński od 165 3, hetman w. lit. 
od 1654 87,90,91,96, I I 8, 1 2 0 , 1 3 2 , 13 3, 1 З6 , 155,
165, I 8 8 , 2 1 8 , 219, 2 3 9 , 2 5 4 , 2 5 5
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Radziwiłł Michał Kazimierz, 1 636—1680, stolnik lit. od 
1652, krajczy od 1653, podczaszy od 1656, kasztelan 
wileński od 166 I ,  wojewoda od 1666, podkanclerzy lit. 
od VI 1668, jednocześnie od IX t.r. hetman polny lit., 
szwagier Jana III 4 12 ,4 3 7 ,4 6 2 ,5 0 1 

Radziwiłłowa Anna Maria z Radziwiłłów, I 6 4 O—1 6 6 7 , c. Ja
nusza hetmana w. lit., od 2 4  XI 1665 z, Bogusława 254 

Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich, 1634—1694, c. Jaku
ba, siostra króla Jana III, 1650—1656 z. W D. Zasław- 
skiego—Ostrogskiego, od 1658 z. Michała Kazimierza 
470, 498

Radziwiłłowa Maria z Lupulów f 1 661 , c. Bazylego, hospo
dara mołdawskiego, od 1645 ż. Janusza hetmana w. lit. 9 6 

Radziwiłłowie 1 7 0 , 2 1 8

Radziwiłłówna Ludwika Karolina, 1667—1695, c. Bogusła
wa, I 68  I —1 6 8 7  z. Ludwika Leopolda Hohenzollerna, 
margrabiego brandenburskiego, od 1 0  VIII 1 6 8 7  z. Ka
rola Filipa Wittelsbacha, ks. neuburskiego 3 I 

Rakoczy Jerzy II, 1 6 2 1 —1660, ks. Siedmiogrodu 1 6 4 8 — 
-16 5 8  I I ,  107, 1 0 8 , 167, 234, 235, 2 3 7 - 2 4 2 , 244- 
- 2 5 1 , 255, 267, 2 6 8  

Rakuski dom zob. Habsburgowie
Rej Władysław f 1 6 8 3 , stolnik krakowski 1653, chorąży od 

1657, starosta nowokorczyński od 1659, od 1659/1660 
podskarbi nadw. kor., kasztelan lubelski od 1668, a woje
woda od 1 672 1 18 ,3 3 2

Ridderhjelm (graf Izrael) Israel Isacson, szwedzki gen. ma
jor 1 9 4

Rogowski Samuel, rotm. chor. pancernej od 1652, podczaszy 
chełmski 160, 164, 176 

Rolt, postać niezidentyfikowana 
Romanowski zob. Romodanowski
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Indeks osób 573

Romodanowski (Romanowski) Grigorij Grigoriewicz f po 
1 6 7 8 , kniaź, stolnik carski 1654, bojarzyn 1 6 6 9 , główno
dowodzący wojsk carskich na Ukrainie zadnieprzańskiej 
(lewobrzeżnej) 1663—1 6 7 8  2 2 0 , 3 3 8 , 3 3 9 , 4 2 8 , 4 §0—
- 4 8 2 , 4 8 9

Rościszewski f 1660, tow. lub oficer w wojsku kor., zginął 
pod Słobodyszczami 300

Różycki Jan, 1603—1 6 6 9 , sekretarz KJM, pisarz skarbu kor, 
kanonik gnieźnieński, w 1666 administrator archidiece
zji, od 14 XI 1667 bp chełmski 358,379

Rytel J. 3 3 ,34
Rzeczycki Jerzy f 1649, starosta urzędowski, płk wojsk kor.

65
Rzewuski Michał Florian f  168 7/9 ,  od 1 6 7 0  pisarz ziemski 

lwowski, w 1. 1 6 7 З—1 6 7 9  por. chor. husarskiej, potem 
rotm., od I 6 7 6  starosta chełmski, 1 68 3 płk wojsk kor., 
podskarbi nadw. kor. 456 ,  4 5 7 ,  4 7 2 ,  4 8 0 , 4 8 4 , 490

S
Safa Gier ej (Gerej) f 1703, nureddyn 1672, chan krym

ski 1692 405
Sajkowski A. 3 3, 34
Samczenko zob. Somko
Sapieha Benedykt Paweł f 1707, s. Pawła Jana, podstoli lit. 

I 6 6 4 , stolnik I 6 6 5, podskarbi nadw. 1670, w. lit. I 6 7 6 -  
- 1 7 0 3  495,496

Sapieha Franciszek Stefan f 1686, s. Pawła Jana wojewody 
wileńskiego, cześnik lit. od 1666, koniuszy od 1670, 
marszałek sejmu 1679 495

Sapieha Jan Fryderyk, 1 6 1 8—1 6  III I 6 6 4 , rotm. 1 płk wojsk 
kor., od 1653 pisarz polny kor., I6 5 I- I6 5 7  starosta 
słonimski, potem owrucki 3 0,47, 1 1 2 , 147, 174, 176
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574 Indeks osób

l82, I 8 8 , I 8 9 , I 9 2 , 19 5 ,20 0 ,253 ,274 ,277 , 300, 301, 
339

Sapieha Kazimierz Jan, ok. IÓ40-I3 III 1 7 2 0 , s. Pawła Jana, 
od I 6 7 O woj. płocki, od I 6 8 O hetman polny lit., 1682— 
- I 7 O3 1 I 7 O7 - I 7 O8 hetman w. lit., jedocześnie 16 8 2- 
— 1 7 ОЗ 1 1707— 1 7 2 O woj. wil. 473, 489 

Sapieha Krzysztof, 1625—1665, brat Jana Fryderyka, płk 
wojsk lit., czesnik lit. od II 1658, podstoli od III t.r., 
stolnik od 1 6 5 9 , krajczy od 166 I, jednocześnie starosta 
oszmiański 1 12

Sapieha Paweł Jan, I6IO -I665, oboźny lit. od 1637, pod
stoli od 1645, wojewoda witebski od I 6 4 6 , wileński 
i hetman w. lit. od II 1656 133, 134, 166, 167, 219,
2 2 6 , 246, 2 4 9 , 2 7 8 ,289, 299, 3 16, 3 2 9 , 3  3 4

Sapieha Tomasz, 16 2 1—16 54, brat Jana Fryderyka, rotm., od 
l669 oboźny lit. 1 12

Sarbiewski (Sarbiejewski) Stanisław f 1662, wielokrotny 
poseł 1 marszałek sejmu, starosta grabowiecki, od 1660 
wojewoda mazowiecki 160, 255, 262 

Sarnowski Stanisław f 1 1  XII 168 I, sekretarz KJM, kanonik 
krakowski, od 1658 bp przemyski, od 1676 włocławski 
(kujawski) 2 5 6 ,4 12 ,4 54 ,4 9 4  

Schaffgotsch (Szawgoc) Christoph Leopojd, 1623 — 1703, 
hrabia, dyplomata cesarski, namiestnik Śląska 496 

Schlangenfeld ( Szlangiefeld) Melchior, generalny rachmistrz 
armii szwedzkiej Karola X Gustawa 155 

Schmidt, gen. cesarski 1677 487, 491
Selamet Gierej (Gerej), kałga chana Selima Giereja 1674 

429
Selim I (Michilet) Gierej (Gerej) f 1704, dowódca wojsk 

tatarskich na Ukrainie 1662—1663, chan krymski 1670/
1 6 7 1—1678, I 6 84- I 6 9 1 , 1 6 9 1 —1699,1 7 0 2 - 1 7 0 4  398,
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Indeks osób 575

404, 419, 428-430, 434, 43 5, 437, 456, 461, 4бЗ- 
-465, 479, 480, 4 8 2 , 495

Serny Franciszek f 1656, szlachcic bełski, poległ pod War
szawą 2 1 1

Siekierzyński, rotm. 1 65 I ? 73
Sieniawski Mikołaj Hieronim f 1 68 3, rotm., strażnik kor. 

od 1665-, chor, w. kor. od 1669, marszałek nadw. kor. od 
1676, wojewoda wołyński od 1680, jednocześnie od 
1682 hetman polny kor. 39 7 ,4 14 ,4 18 ,4 23,4 36 ,4 53 , 
491

Sienkiewicz Henryk 3 2
Silnicki (Solnicki) Gabriel f I678, por. chor. husarskiej 

J. Zamoyskiego, potem hetmana S. Potockiego, rotm. 
chor. pancernej, pik, od 1670 kasztelan czernihowski, od 
I676 kamieniecki, poseł do Krymu i Turcji 404 , 423 

Sirko ( Sierko) Iwan f 1680, płk kozacki juz 1654, od 1659 
faktyczny przywódca Siczy Zaporoskiej, od 1663 z tytu
łem atamana koszowego 341, 429 

Skoraszewski (Skuraszewski) Władysław Michał f 1 682/3, 
rotm. juz 1653, od 1659 stolnik dobrzyński, od 1669 
chorąży poznański, starosta bydgoski, wielokrotny poseł 
1 marszałek sejmu 195, 201,475 

Słusczanka zob. Kazanowska ze Słuszków 
Słuszka Bogusław Jerzy f 1657, s. Aleksandra wojewody 

trockiego, starosta rzeczycki, od 1642 stolnik lit., od 
1645 podskarbi nadw. 91, 92 

Słuszka Zygmunt Adam f 1674, s. Aleksandra, rotm., od 
I649 chorąży nadw., od 1656 w. lit., płk wojsk lit. 91 

Słuzewski (Słuzeński) Stanisław, por. chor. kozackiej D. Wiś- 
niowieckiego, rotm. chor. pancernej, 1658—1662 płk 
regimentu dragonu, starosta horodelski 1 9 4
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576 Indeks osób

■ Sobieska Teresa Kunegunda, 1676—1730, c. Jana III, od 
1695 z. Maksymiliana Wittelsbacha elektora bawarskie
go 477

Sobieski Aleksander Benedykt, 6 IX 1677—1714 , s. Jana III, 
królewicz polski 477

Sobieski Jakub, 1 5 8 0 - 1 1  IV 1 6 4 6 , wybitny parlamentarzy
sta, marszałek czterech sejmów, krajczy kor. od 1 6 2 8 , 
podczaszy od 1 63 6, wojewoda bełski od 163 8, ruski od 
I 6 4 I, kasztelan krakowski od I 6 4 6 , ojciec króla Jana 
45, 58

Sobieski Jakub Ludwik Henryk, 1667—1737, s. Jana III, 
królewicz polski 3 I, 442, 487, 491

Sobieski Jan zob. Jan III Sobieski
Sobieski Marek, 1628—1652 f pod Batohem, s. Jakuba ka

sztelana krakowskiego, rotm, starosta krasnostawski 9 8 , 
IOI

Sobieszczański, zięć Mikołaja Jemioła wskiego? 22
Sokołowski Stanisław, podczaszy wyszogrodzki
Soliman (Suliman) pasza f 1673, jeden z dowódców turec

kich? 4 1 6

Solmcki zob. Silnicki Gabriel
Somko (Samczenko) Jakim f 1663, hetman nakaźny na 

Zadnieprzu 229, 303, 3 10
Souches (Zuza, Suse) Ludwik Raduit de, 1 60S— 1 68 3, gen. 

cesarski, po 1660 feldmarszałek 237, 252, 2 6 4

Stadnicki Andrzej Samuel, rotm. chor. pancernej, od 1657 
kasztelan lubaczowski 3 10

Stanisławski Michał Jerzy f 1669, rotm. chor. pancernej, 
chorąży halicki, od 1 661 kasztelan sądecki, od 1665 
wojewoda kijowski 1 76 , 234, 23  5,244

Stankar, szlachcic małopolski, stronnik szwedzki 154, I64
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Indeks osób 577

Stapkowski (Stępkowski) Stefan f 1656 pod Kozienicami, 
por. chor. pancernej W Myszkowskiego 1 9 2

Stenbock ( Sztembork, Stemborg, Stembok), Gustaf Otto, 
hrabia, szwedzki feldmarszałek i admirał, później radca 
stanu 3 8 , 39, 174, 19 6 ,20 1,20 2 ,20 4 ,225-229 ,23  I, 
323, 241, 242, 265

Stetkiewiczówna zob. Wyhowska ze Stetkiewiczów
Stępkowski zob. Stapkowski
Strauch Egidiusz f 1 68  5 , pastor luterański 4 7 6

Strzałkowski, dowodzący oddziałem walczącym ze Szwe
dami 1 7 8

Suchodolski Andrzej, rotm. chor. pancernej, starosta lityński 
119

Sulejman II, szach perski 1666—1694 43 3
Sulimka, jeden z przywódców powstania 1664 na Ukrainie

341
Sulimowski f 1656, szlachcic bełski zginął pod Warszawą

2 11

Supan Gazi aga (Suphan Kazi aga, Suppankazy aga) f po 
1663, dowódca Tatarów posiłkujących Rzeczypospolitą 
w czasie „potopu”, tytułował się wówczas wojewodą ord 
budziackich 1 4 6 , 209, 2 15 , 2 8 9 , 293, 2 9 6 , 297

Szawgoc zob. Schaffgotsch
Szczerbatow (Sczerba) Osip Iwanowicz f po 1663, kniaź, 

stolnik carski, wojewoda różnych ujezdow, od 1 6 6 0  okol- 
niczy, jeden z dowódców w wyprawach na Rzeczypospo
litą 1654-1656  i I66O, I66I—1662 wojewoda Północ
nej Dźwiny 1 1 5 , 2 7 8 , 2 8 8 , 2 9 8 , 3 2 0

Szemberk (Szemberg) Jacek f 1657, starosta bohusław- 
ski, I646—1648 komisarz wojska zaporoskiego, później
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578 Indeks osób

rotm. chor. pancernej i wołoskiej, płk, łowczy podolski 
175

Szeremet zob. Szeremietjew
Szeremietjew (Szeremet) Wasyl Borysowicz f 1 6 8 2 , stolnik 

carski od 163 7 , bojarzyn od 165 3 , dyplomata, od 1656 
wojewoda smoleński, od 1 6 5 8  kijowski i naczelny do
wódca wojsk carskichna Ukrainie, 1 660—168 I w niewoli 
tatarskiej 12 5 - 12 7 , H I, 146, 272, 2 8 8 - 2 9 1 , 29 3- 
-298

Szeremietjew (Szeremet) Wasyl Piotrowicz f 1659, stolnik 
carski od 1625, bojarzyn od 1641, wojewoda licznych 
ujezdów i razriadów w 1 . 16 10 — 1 6 1 9 i 1654—1655 je
den z dowódców w wojnach z Rzeczypospolitą I I 5, 
1 19

Szlangiefeld zob. Schlangenfeld
Szołdrski Andrzej, 1 5 8 3 —1 6 5 0 , sekretarz KJM, kanclerz 

królewicza Władysława Wazy, od 1 6 3 4  bp kijowski, od 
163 5 przemyski, od 1 6 3 6 poznański 1 0 2

Szumowski ( Szomowski) Jan f 1678?, starosta opoczyński 
1660, od 1668 podskarbi nadw. kor., dyplomata, wielo
krotny poseł do Turcji i na Krym 206, 404

Szymanowski, tow. chor. pancernej K. Tyszkiewicza, potem 
J. A. Myszkowskiego, komilton Jemiołowskiego 1 Ą

Ś
Swiderski Jan Samuel f po 1663, por. chor. pancernej 

A. S. Stadnickiego, 1 6 6 1—1663 marszałek związku woj
ska kor. tzw. święconego 3 1 0 —3 1 5 , 3 1 8 , 3 2 4 , 3 30, 
3 3 3, 3 34, 344, 345

Święcicki Stanisław Jacek f 1 6 9 6 , przeor w Czerwińsku, od 
16 5 1 sufragan żmudzki, bp tytularny spigaceński, od 8 II

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Indeks osób 579

1 6 7 7  bp chełmski, 1 6 9 6  mianowany chełmińskim, zm. 
przed uzyskaniem prowizji papieskiej 441 

Świrski (Świerski) Mikołaj f 1677, sekretarz KJM, od 1644 
sufragan chełmski, bp tytularny cytreński, wielokrotny 
deputat kapituły na Trybunał Kor. 3 56

T
Tański Jan, instygator kor. 345, 3 4 6

Tarło Jan Aleksander f 1680, s. Piotra Aleksandra wojewody 
lubelskiego, wojewoda lubelski od 1 6 50, sandomierski od
1665 349

Tarnowski Jan f 2 4  VIII 1669, od 1654 abp lwowski 1 7 1
Taube (Daub) Johan Jacob, płk szwedzki 150, 15 I
Teleki Mihaly, przywódca powstania antyhabsburskiego Węg

rów, kanclerz kuruców 497
Telezyński Wacław, rotm. chor. wołoskiej, potem pancernej 

19
Teodorczyk j. 10, 176
Teodozjusz II, cesarz Wschodu 4 0 8 —4 5 0  444
Terkant zob. Getkant
Tetera-Morzkowski Paweł f 167T  szlachcic polski, od 1660 

pisarz wojska zaporoskiego, 1662—1665 hetman Ukrai
ny prawobrzeżnej, zięć B. Chmielnickiego 2 0 0 , 3 14, 
3 15, 3 2 3, 3 3 5, 341, 3 4 2 , 348, 3 59, 3 66°, 3 6 8

Thököly Imre f 1705, hrabia, przywódca powstania anty
habsburskiego Węgrów, od 1 6 8 2  król Górnych Węgier 
z ramienia Turcji 477, 4 8 7 , 49 1, 496, 501

Tolibowski (Tulibowski) Wojciech f 1665, kanonik włoc
ławski, od I 6 4 4  sufragan płocki z tytułem bp. lacede- 
mońskiego, zarządzający diecezją w imieniu Karola Fer
dynanda Wazy, od 165 5 bp poznański 204
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5 8 0  Indeks osób

Trajan Marcus Ulpius, 5 3 —1 1 7 , od 98  cesarz rzymski 43 0 

Trubeckij Aleksy Nikitycz f 1663, kniaź, bojarzyn, dowódca 
wojsk rosyjskich w walkach z Rzeczypospolitą 2 7 0  

Trzebicki Andrzej, 1607—27 XII 1679, sekretarz KJM, od 
1 6 5 4  podkanclerzy kor., jednocześnie od 1 6 5 5  bp prze
myski, od 1 6 5 8  bp krakowski 1 0 2 , I 7 h 2 3 7 , 2 5 6 , 
3 54, 365, 366, 4 2 2 , 4 2 6 , 443 

Tuchaj bej zob. Tugaj bej
Tugaj (Tuchaj) bej f 1 6 5 1 , od 1 6 4 2  bej perekopski, dowódca 

ordy wspierającej B. Chmielnickiego w pierwszej fazie 
powstania, zm. z ran odniesionych pod Beresteczkiem 
46, 52, 53

Tymff (Tiimpfe) Tynf Andrzej, dzierżawca mennicy 1663 — 
- 16 6 7  319

Tymiński f 1656, tow. wojsk kor., zginął pod Gołębiem 1 7 6  

Tyszkiewicz Felicjan f 1649, s. Jana Ostafiego wojewo
dy brzeskolitewskiego, starosta żytomierski i rzeczycki, 
rotm. i płk wojsk kor. 65

Tyszkiewicz z Łohojska Janusz f 1649, wojewoda kijowski 
ok. 1630—1 6 4 9 , starosta żytomierski 49, 58 

Tyszkiewicz Krzysztof f 1 6 6 0 , s. Jana Ostafiego, podczaszy 
kijów., od 1 6 4 9  rotm. chor. pancernej, starosta żytomier
ski, płk wojsk. kor. 1 6 5 2 , od 1 6 5 6  wojewoda czernihow- 
ski 9 - 1 1, 13 ,73,96 ,98 ,99 , 1 3 О-1 3 2 , 1 4 2 , 145, 160, 
1 6 2 , 2 0 1

U
Uliński, poseł konfederatów tyszowieckich do Jana Kazimie

rza 1 6 1
Urban VIII (Mateo Barberini), 1 5 6 8 —1 6 4 4 , nuncjusz w Bo

lonii następnie w Paryżu, kardynał od 1606, papież od 
1623 55,92
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Indeks osób 5 8 1

U ruski S. 22
Ustrzycki (Ostrzycki) Adam, por. chor. pancernej K. Wiś- 

niowieckiego, 1665—1666 marsz, konfederacji wojska kor. 
popierającej J. S. Lubomirskiego 3 50, 3 56, 3 6 6 , 367

W
Wajer zob. — Weiher
Waldeck Georg Friedrich, 1620—16 9 3,hrabia, gen. branden

burski 1656, od 1664 feldmarszałek cesarski, od 1682 
książę 219

Warszycki Stanisław f 16 8 1, wojewoda mazowiecki od 1632, 
kasztelan krakowski od 16 5 1 94, 363, З6 4 , 3 66

Wasilewski T. 65, 7 b  93, 358 
Wazowie 3 0 5 , 306
Weiher (Wajer) Ludwik f 1 8  II 1656, płk piechoty, od 1 6 4 8  

kasztelan elbląski, t.r. obrońca Zamościa, od 1649 woje
woda pomorski 201

Weseli, Weselin, Weselim zob. Wesselenyi
Wesselenyi (Weseli, Weselin, Weselim) Ferenc, 1606—1667, 

palatyn węgierski, organizator antyhabsburskiego spisku 
w 1664 4 77 ,4 8 7 ,4 9 1,4 9 6 ,4 9 7 ,4 9 9 ,50 1

Wesselenyi Laslo, s. Ferenca, jeden z organizatorów 1 przy
wódców powstania antyhabsburskiego w 1. 1 6 7 8 —1686 
477

Wielhorski Jerzy, podkomorzy chełmski, kasztelan wołyński, 
dyplomata 4 6 1

Wielopolska Anna Maria f 173 3, z domu d Arquin, siostra 
królowej Marii Kazimiery od I 6 7 8  z. Jana, kanclerza 
w. kor. 4 8 7 , 490

Wielopolska z Komorowskich Krystyna f 1675, z. Jana 
kanclerza w. kor. w 1. 1665—1675 4§7
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582 Indeks osób

Wielopolski Jan f 1668, starosta biecki, od 1655 kasztelan 
wojnicki, od 1667 wojewoda krakowski 179

Wielopolski Jan f 1688, s. Jana wojewody krakowskiego, 
starosta krakowski, od I 6 6 4  stolnik kor., od 1 678 pod
kanclerzy i jeszcze t.r, kanclerz w. kor., szwagier Jana III, 
jego trzecią ż. od 1 678 była Anna Maria de la Grande 
d’Arquien 4 8 7 , 490, 499

Wilczkowski Adam, tow. chor. husarskiej S. Czarnieckiego 
12

Wilczkowski Władysław f 168 3 , por. chor. husarskiej 
W Myszkowskiego 165 3, potem A. M. Lubomirskiego, 
płk wojsk kor., regimentarz 166 I 1 1668, cześmk chełm
ski, od I 6 6 I starosta wiski, zwmogrodzki 152, 299, 
3 0 2 , 3 0 3 , 3 10 , 3 II

Wilhelm ks. neuburski zob. Filip Wilhelm
Wimmer J ,  12, 14
Wirszowic zob. Wrzesowicz
Wirtz (Wierć, Wirc, Wiirtz) Paul, 1 6 1 2 —1 6 7 6 , gen major, 

1 6 5 5 —1 6 5 7  szwedzki komendant Krakowa, 1 6 6 8 —1 6 7 4  
feldmarszałek niderlandzki 1 5 0 , 1 8 8 , 1 8 9 , 2 1 7 , 2 3 6 , 
2 4 2 ,  2 5 1

Wiśniowieccy 13, 470
Wiśniowiecka z Zamoyskich Gryzelda Konstancja, 1623— 

—1 6 7 2 , c. Tomasza kanclerza w. kor., od 1 6 3 9  z. Jeremie
go, matka króla Michała Korybuta 359 ,  3 8 2 , 3 8 9 , 3 9 5 , 
4 0 7

Wiśmowiecki Dymitr Jerzy, 163  1 —1 6 8 2 , rotm., od 16 5  8 

strażnik w. kor., od 1 6 6 0  wojewoda bełski, od 1 6 7 8  

krakowski, od 16 8 0  kasztelan krakowski, jednocześnie od 
1 6 6 8  hetman polny, a od 1 6 7 6  w. kor. 1 4 0 , I 4 7 , 1 9 6 , 
2 2 8 , 2 9 2 , 2 9 8 , 2 9 9 ,  37 3 ,  З8 О, 390,  4 0 1 , 4 1 3 , 4 3 3 , 4 3 6 ,  
4 5 3 ,  4 5 7 ,  4 7 1 ,  472 ,  489,  4 9 1 ,  498,  499,  5 0 3 - 5 0 5
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Indeks osób 583

Wiśmowiecki Jeremi (Jarema), 16 12 —20 VIII 1651» od 
I 6 4 6  wojewoda ruski, regimentarz wojsk kor. 1 6 4 8 — 
—1 6 4 9 , ojciec króla Michała Korybuta 4 8 , 5 1—54, 57, 
6 1 , 6 6 , 6 8 , 7 8 - 8 1 , 8 9 , 94, 1 0 6 , 3 8 2 , 3 8 4 , 451 

Wiśniowiecki Konstanty Krzysztof, 1633 — 1685, brat Dy
mitra Jerzego, wojewoda podlaski od 1673, bracławski od 
1676, bełski od 1 6 7 8  454, 4 6 1 , 505

Wiśmowiecki Michał Tomasz Korybut zob. Michał Tomasz 
Korybut Wiśniowiecki

Witowski Stanisław f 1662, podkomorzy łęczycki, od 1 6 4 2  
kasztelan sandomierski, rotm. chor. pancernej, płk wojsk 
kor. НО, 1 7 З, 1 7 5 , I 8 3 , 195, 197, 2 2 8 , 3 14 

Witemberk, Witemberg zob. Wittenberg 
Wittenberg (Witemberk, Witemberg) Arvid f 1656, hrabia, 

feldmarszałek szwedzki 134, 1 36— 1 3 8 , 150, 154, 1 5 6 — 
- 1 6 0 , 163, 164, 165, 167, 1 7 З, 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 2 , 196, 
205, 206, 223

Władysław II Jagiełło, ok. 1 3 55—3 1 V 1434, od 1377 
w. książę litewski, od I 3 8 6 , król Polski 443 

Władysław IV Waza, 19 V 1 5 9 5 —2 0  V  I 6 4 8 , s. Zygmun
ta III, od I 6 3 2  król Polski 43, 44, 4 6 , 49, 5 5, 6 4 , 6 6 , 
7 1, 8 4 , 445, 4 4 6

Wojakowski (Wujakowski) Jan?, poseł od konfederatów ty- 
szowieckich do Jana Kazimierza, potem chorąży przemy
ski, agent J. S. Lubomirskiego? I 6 1  

Wojniłłowicz (Wojniłowicz) Gabriel Michał f po 1 6 6 3 , 
rotm. chor. pancernej od 1 6 5 1 , por. chor. pancernej het
mana „Rewery”, płk wojsk kor., starosta lityński i kroś
nieński 1 0 , 1 4 1 , 162, 1 6 З, 1 7 4 , 2 1 7 - 2 1 9 , 2 2 6

Wolf Fromhold von Ludmgshausen f 1665, oberszter lejt- 
nant gwardii pieszej Władysława IV oberszter gwardii
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584 Indeks osób

pieszej Jana Kazimierza, starosta dyneburski, od 1 6 5 9  
gen. lejtnant, jednocześnie od 1 6 6 0  gen. artylerii kor.

Woliński J. 2 0

Wołodyjewski (Wołodyjowski) f 1672, rotm. zginął w Ka
mieńcu Podolskim 400

Woronicz Aleksander Konstanty f po 1679, rotm. chor, pan
cernej, cześnik kijowski, podkomorzy już 1673 89,228

Wójcik Z. 496

Wrangel (Wrangiel) Johan Mauritz, gen. major szwedzki, 
wzięty w 1656 do niewoli w Warszawie 1 9 8 , 2 0 4 , 2 0 6

Wrzesowicz (Wirszowic) Jan Weihard f 1656, dzierżawca 
żup wielkopolskich, w czasie „potopu", gen. major wojsk 
szwedzkich 1 5 7 , 1 5 9

Wujakowski zob. Wojakowski
Wydzga (Wyżga) Jan Stefan f 1 6 8 5, sekretarz KJM, kazno

dzieja Władysława IY  referendarz kor. od 1652, bp łucki 
od 1655, warmiński od 1659, jednocześnie od 1 6 7 6  
podkanclerzy, a od 1 6 7 8  kanclerz w. kor., od 1 6 7 9  arcy
biskup gnieźnieński, prymas Polski 1 7  1 , 2 5 6 , 4 5 4 , 
4 8 7 , 499

Wyhowska ze Stetkiewiczów Elżbieta (Helena), c. Bohdana 
kasztelana nowogrodzkiego, z. Iwana 3 4 1

Wyhowski Daniel f 1660, płk kozacki, brat Iwana, zięć 
B. Chmielnickiego 145

Wyhowski Iwan (Jan) f 2 6 / 2 7  III I 6 6 4 , szlachcic polski, od 
I 6 4 8  pisarz wojska zaporoskiego, hetman kozacki 1 6 5 7 -  
— 1 6 5 9  od I 6 5 9  wojewoda kijowski I I ,  5 8 , 6 3, 70 ,  8 I, 
2 0 0 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 3 4 ,  2 45 ,  2 5 3 , 2 6 1 ,  2 6 2 , 2 6 6 , 2 7 0 - 2 7 2 ,  
276 ,  2 8 7 , 3 36,  3 4 0 - 3 4 3 ,  3 59

Wysocki Stefan, tow. wojsk kor., ranny 1656 216
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Indeks osób 5 8 5

Wysoczan, jeden z przywódcówpowstania 1 6 6 4  na Ukrainie 
341

Wyżycki Stanisław, por. chor. pancernej D. Wiśniowieckiego, 
chorąży kijowski, regimentarz 1 6 7 2  3 9 9

Wyzga zob. Wydzga

Z
Zamoyski Aleksander f 1 6 5 6 , rotm. chor. pancernej, I 6 4 6 — 

— 1 6 5 6  strażnik w. kor. 59

Zamoyski Jan, 1545—1605, sekretarz KJM, od 1576 pod
kanclerzy, od 1 5 7 8  kanclerz w. kor., jednocześnie od 
1 5 8 1  hetman w. kor., posiadacz licznych starostw, twórca 
potęgi rodu 3 59

Zamoyski Jan „Sobiepan”, 1 6 2 7 - 7  IV 1 6 6 5 , s. Tomasza 
kanclerza w. kor., starosta kałuski, krajczy kor. od 1 6 5 3 , pod
czaszy od 165 5, wojewoda kijowski od 1 6 5 8 , sandomier
ski od 1659, od 1 6 5 8  mąz Marii Kazimiery d’Arquien, 
późniejszej królowej Polski 1 4 2 , 1 7 1 , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 9 2 , 
19 9 ,2 5 7 ,2 9 1-2 9 3 ,3 3 2 , 348,349, 3 5 8 ,35 9 ,3 7 4 , 4 4 1 , 
469

Zamoyski Jan Chrzciciel f 165 5/1656, dominikanin, bp 
bakowski od 163 3, przemyski od 1649, łucki od 1654 
256

Zamoyski Marcin f 1 6 8 9 , rotm. chor. pancernej od 1656, 
podstoli lwowski od 1659, kasztelan od 1 6 7 7 , wojewoda 
bracławski od 1 6 7 8 , lubelski od 1 6 8 2 , podskarbi w. kor. 
od 1685 2 2 8 , 344, 3 59, 4 6 2 , 469, 479, 489

Zasławski—Ostrogski Aleksander Janusz, 1652—1677, s. Wła
dysława Dominika wojewody krakowskiego, siostrzeniec 
Jana III, ordynat 4 7 0 , 4 9 8

Zasławski—Ostrogski Władysław Dominik f 1 6 5 6 , koniuszy 
kor. od I 6 3 6 , wojewoda sandomierski od 1 6 4 5 , krakow-
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586 Indeks osób

ski od 1 6 4 9 , regimentarz wojsk kor. 1 6 4 8  5 1 , 5 2 , 5 8 ,
134, 168

Zbąski Jan Stanisław, 1629—1697, sekretarz KJM, od 1677 
bp przemyski, od 1 6 8 8  warmiński, dwukrotny poseł do 
Rzymu 454

Zbrozek (Zbroszek) Michał f 1691, por. chor. pancer
nej D. Wiśmowieckiego, 165 5—1656 płk jazdy polskiej 
w służbie szwedzkiej, od 1656 rotm. własnej chor. pan
cernej, 1667—1668 oboźny wojskowy, od 1668 strażnik 
wojskowy 3 0, 137, 1 7 4 , I 83

Zdanowicz Anton, płk kozacki, posiłkujący Rakoczego w 1.1 6 5 6 — 
-16 5 7  2 3 4 ,2 3 6 ,2 4 5 ,2 5 2

Zebrzydowski Michał Franciszek f 1 6 6 7 , od 1 6 4 7  miecznik 
kor., rotm. chor. pancernej, od 1 6 6 4  starosta generalny 
krakowski, 1 6 6 7  wojewoda krakowski 2 1 7 , 3 7 8 , 4 8 6

Zieliński łowczy kor. zob. Zelęcki
Zieliński H. 14 ,4 18
Zofia Rakoczy z Batorych, ok. 1 6 2 4 - 1 6 8 0 , od 1 6 4 3  z. Je

rzego II 244
Zołotarenko Iwan Nikiforowicz f 165 5, płk kozacki na 

Białorusi, hetman nakaźny na Zadnieprzu 1 1 8 , 1 3 2

Zusy zob. Souches
Zuzanna Rakoczy z Lorantfich f 1660, od 1 6 1 6 z. Jerze

go I, matka Jerzego II 244
Zygmunt III Waza, I 566—1632, s. Jana III króla Szwecji, od 

1 5 8 7  kroi Polski, od 1 5 9 2  król Szwecji, zdetronizowany 
przez Szwedów 1599 1 1 5 , 2 8 4 , 3 7 7 , 4 4 5 , 4 4 6

Zygmunt Kazimierz Waza, 1640-9 I 1 6 4 7 , s. Władysła
wa IV królewicz polski 4 6
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Indeks osób 587

Ż
Zebrowski Michał f  1 6 7 6  pod Zurawnem, oberszter regi

mentu pieszego juz 16 7 0 ,  od 1 6 7 3  gen. major 4 6 О

Żegocki Krzysztof, I6 l8 —167З, od I646 starosta babimoj- 
ski, przywódca wielkopolskiego powstania antyszwedz- 
kiego, rotm. chor. pancernej i płk rajtarii, od 1657 cho
rąży poznański, od 1659 podkomorzy kaliski, od 1 6 6 6  
wojewoda inowrocławski, 1 668/1 6 6 9  przyjął święcenia 
kapłańskie, od 1 6 6 9  bp chełmski, 1 6 7 3  mianowany włoc
ławskim, zm. przed otrzymaniem prowizji papieskiej 
2 0 2 , 379, h ü ,  4 1 2

Zelęcki (Zieliński) Jan f 1673, pod Chocimiem, starosta 
bydgoski, od 1 6 6 5  łowczy kor., szef regimentu dragonii 
4 1 8 " 454

Żeromski (Rzomski) Kazimierz Chwalibóg f 2 8  XI 1 6 6 2 , 
stolnik wileński od 1654, por. chor. husarskiej W A. Go
siewskiego, marszałek związku wojska lit. 1 6 6 1 —1 6 6 2  
3 13, 325, 326

Zytkiewicz Daniel, instygator kor. 3 34
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I n d e k s

nazw geograficznych

W indeksie użyto następujących skrótów:

m. —  miasto, miasteczko 
m—ć —  miejscowość 
pow. —  powiat, powiato
we

rz. —  rzeka 
w. —  wieś
woj. — województwo 
z. —  ziemia

Przy określaniu położenia miejscowości odwoływano 
się do podziału administracyjnego z II połowy XVII wie
ku, z czasów Mikołaja Jemiołowskiego. Nie uwzględ
niono nazw: Polska, Rzeczypospolita w tekście oraz 
w podpisach pod ilustracjami

A
Aa Kurlandzka, rz. w Kurlandii 2 8 2

Ais (Alsen, Zund), wyspa w cieśninie Mały Bełt 2 59
Andruszów, w. w woj. smoleńskim 3 75
Azj a 444

В
Bar, m„ zamek warowny i ośrodek starostwa niegrodowego 

w woj. podolskim 74, 1 0 8 , 2 5 3 , 2 6 2 , 4 3  U 43 9, 490, 
502

Baranów, m. w woj. sandomierskim 182, 225
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Indeks nazw geograficznych 5 8 9

Baryszówka, m—ć na Zadnieprzu 303, 3 36 
Baryszpol zob. Boryspol 
Basia, rz. na Białorusi 2 7 8

Batoh, m— ć nad Bohem w. woj. bracławskim, pole bitwy 
75, 9 6 - 9 8 , 103, 399

Baturyn (Batoryn), m. na Zadnieprzu nad rz. Sejm 2 2 0

Bełskie (kraje, województwo) 1 8 , 2 3 ,  54,  IOI,  1 3  I,  1 56 ,  
169 ,  289 ,  4 1 2 ,  4 1 З, 4 3 3  

Bełz, m. stolica województwa 19,  1 4 5  

Bełżyce, m. w woj. lubelskim 1 7 3 ,  2 3 8  

Beresteczko, m-ć nad Styrem w woj. wołyńskim, pole bitwy
8, 77 ,  8 5 - 8 7 , 89

Berezyna (Berezyja, Borczyna), rz. na Białorusi I I 8 , 1 2 3 , 
375, 376

Bersadź ( Berszadź), rz. na Bracławszczyźnie, prawy dopływ 
Bohu 129

Będzin (Budzin), m. w woj. krakowskim 1 4 9 , 1 7 0

Biała Cerkiew, m. nad Rosią w woj. kijowskim, ośrodek sta
rostwa niegrodowego 50, 8 9 , 3 03, 3 4 3 , 3 98  

Białe, jezioro w północnej Rosji 300 
Białoruś (Biała Ruś, białoruskie kraje) 4 8 , 7 5 , 8 7 , 9 1 , 

1 1 6 , 1 1 8 , II9 , 1 3 2 , 263, 302, 303, 375, 4 3 2 ’ 4 6 7  

Biecz, m. w woj. krakowskim, ośrodek starostwa grodzkiego
I 6 2

Błonie, m. pow. w z. warszawskiej 2 0 4 , 2 4 2  

Bochnia, m. w woj. krakowskim 1 5 4 , 1 6 3  

Bodzanów, m—ć w woj. krakowskim 2 1 7  

Boh, rz. 7 4 -7 5 ,9 6 -9 8 ,130 ,3 0 0 ,3 9 9
Bohusław, m. nad Rosią w woj. kijowskim, ośrodek starostwa 

niegrodowego 2 9 8 ,490
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590 Indeks nazw geograficznych

Bolechów, m—ć w z, lwowskiej 459 
Borczyna zob. Berezyna 
Borki zob. Buki
Borszczagówka (Porsczowka), m—ć w woj. kijowskim 104,

1 14
Borszczów, m—ć w woj. podolskim 109 
Borysów, m. nad Berezyną w pow. mińskim, ośrodek staro

stwa niegrodowego 1 1 8

Boryspol (Baryszpol), m—ć na Zadmeprzu nad rz. Borysz- 
polką 303, 3 36

Bowsk (Buwola) m. w Kurlandii 2 8 2  

Bracław, m. nad Bohem stolica województwa 1 2 1 , 1 2 2 , 
130, 13 1, 397, 4 2 8 , 43 1-433 

Bracławszczyzna 8,73, И 7
Braiłów (Brahiłów'), m. w woj. bracławskim 3 67, 3 6 8 , 3 7 0 , 

373
Brandenburgia (Margrabstwo) 134 ,254 ,4 78  
Brda (Porda), rz. lewy dopływ Wisły 1 9  5 , 2 0 1  

Brema, m. w Rzeszy 13 4 ,2 4 1
Brodeczczyzna, włość której ośrodkiem były Brody 45 5 
Brodnica, m. w woj. chełmińskim, ośrodek starostwa niegro

dowego 242,2  53
Brody, m. w z. lwowskiej, rezydencja Koniecpolskich 54, 

359, 436, 455, 456, 466 
Browary, m—ć w woj. kujawskim 266 
Bruchnal, m. w z. lwowskiej 143, 3 3 2  

Brześć (Brzyść) Litewski, m. nad Bugiem stolica wojewódz
twa 105, 133 , 1 6 6 , 167, 1 8 8 , 239 -24 1, 276, 277 

Brzezany, m. w z. lwowskiej 436
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Indeks nazw geograficznych 591

Buczacz, m. nad Strypą w z. halickiej I4 I, 457
Buczniowa, m—c w woj. ruskim 473. 4 9 2 , 503

Budziak, step nadczarnomorski na zachód od Krymu 374
Budzyń zob. Będzin
Bug, rz. 7 6 ,1 12 ,2 0 7 ,2 0 8 ,2 6 0
Buki (Borki), m. nad Górnym Tykiczem na granicy woj.

kijowskiego i bradawskiego 1 2 7 —1 2 9 , 302 
Bukowina, kraina historyczna między Karpatami a środko

wym Dniestrem 414, 503
Busk, m. nad Bugiem w woj. bełskim ośrodek starostwa 

niegrodowego 2 8 9 , 395, 397, 4 13 , 423, 455 
Busza, m—ć w woj. podolskim 1 2 0 —1 2 2  

Buwola zob. Bowsk
Bydgoszcz, m. w woj. inowrocławskim 1 3 6 , 195, 201, 2 0 2 , 

254, 255, 262

C
Carogród zob. Konstantynopol
Cecora, m— ć nad Prutem w Mołdawii, pole bitwy 4 2 8  

Chełmska (ziemia) 5 4 , 4 1 2  

Chmielnik, m. w woj. podolskim, pole bitwy 2 7 2  

Chocim, m. i twierdza nad Dniestrem w Mołdawii, pole 
bitwy 25, II0 , 400, 4 14 , 4 1 7 , 4 1 8 , 420-422, 439, 
454

Chojnice, m. w woj. pomorskim 2 2 2 , 224, 227—229, 23 I 
Chołdajówka, m—ć w woj. bracławskim, możliwe że nazwa 

przekręcona? 1 2 2  

Chorwacja 4 2 8

Chorzele (Choczel), m. w woj. mazowieckim 2 3 0  

Cieszanów, m. w woj. bełskim 177, 178
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592 Indeks nazw geograficznych

Cudnów (Czudnów), m—ć nad rz. Teterew w woj. kijowskim 
291, 292, 295, 320

Czarny Ostrów, m—ć nad Bohem w woj. podolskim, pole 
bitwy 1 1 , 2 4 6 , 2 4 8 , 2 5 2  

Czczów zob. Tczew
Czehryń (Czehryn), m. nad Taśminą w woj. kijowskim, ośro

dek starostwa niegrodowego, siedziba hetmanów kozac
kich 298, 303, 343, 397, 440, 467, 480-482, 490 

Czerkasy, m. nad Dnieprem w woj. kijowskim, ośrodek sta
rostwa niegrodowego 4 2 8 , 4 2 9 , 4 9 0  

Czernihowskie (kraje, ziemie) 8 9 , 340 
Czernihów (Czernichów, Czermechowa), m. stolica woje

wództwa czermhowskiego od 163 5 4 8 , 59, 115 , 299,
336

Czersk, m. nad Wisłą stolica z. czerskiej woj. mazowieckiego
1 9 1 ,  1 9 2

Czetusz, m—ć w woj. podolskim 12 I 
Czetwertynówka, m—ć w woj. bracławskim 399 
Częstochowa, m. w woj. krakowskim 1 5 8 , 229, 2 3 0 , 2 3  3 , 

236, 237, 352, 392
Człuchów, m. w woj. pomorskim, ośrodek starostwa gro

dzkiego 2 2 3 , 2 2 8

Czorsztyn, m—ć i zamek w woj. krakowskim 85 

Czortków, m. w z. halickiej 143 
Czudnów zob. Cudnów

D
Dahlen, m. i wyspa u brzegów Inflant 2 8 5

Dania (duńska ziemia) 214 , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 5 4 , 2 5 8 , 259, 
2 6 6 , 2 6 8 , 279, 344
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Indeks nazw geograficznych 593

Danków, m-ć i zamek w woj. krakowskim na pograniczu ze 
Śląskiem 2 3  8

Diewica zob. Sołtykowa Diewica
Dniepr, rz. 4 8 , 68, 88, 9 1 , 96, 97, II6 , 266, 270, 2 7 4  

299,3 02,3 03,3 3 5-3 37,340,344, 345, 3 82,429,440, 
463, 467, 4 8 I, 502

Dniestr, rz. 69, I08, 1 10, I l 6 , 120, 1 2 1 , 128—130, 169, 
2 77, 4 0 0 , 4 1 З-4 1 6 , 457, 4 5 8 , 4 6 З 

Dobryń, m-ć nad Bugiem w woj. brzesko-litewskim 1 6 6 ,
167

Dobrzyń, m. nad Wisłą stolica ziemi dobrzyńskiej 2 3 2  

Dobrzyńska (ziemia) 1 6 6 , 194 
Donajec zob. Dunajec
Drohobycz, m. w woj. ruskim, ośrodek starostwa niegrodo-

wego 2 3 4

Dubno, m. nad Ikwą w woj. wołyńskim 54, 2 7 2 , 3 1 1 ,  456 
Dunaj, rz. 4 OO, 4 1 8 , 4 3 2 , 439, 4 8 2  

Dunajec, rz. 1 4 0

Dunajowce (Dunajowice), m—ć w woj. podolskim 1 2 0  

Dybów, w. w woj. pomorskim 194
Dymówka? (może Demkówka, m—ć w woj. bracławskim) 

122
Dyneburg, m. nad Dźwiną, ośrodek starostwa i główne cen

trum polskich Inflant 2 8 6

Działdowo, m. w Prusach Książęcych 2  30, 2 4 2  

Dźwaniec zob. Zwamec 
Dźwina, rz. 2 8 2 , 2 8 4 —2 8 6

E
Egipt 443,444
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594 Indeks nazw geograficznych

Elbląg, m. w Prusach Królewskich (woj. malborskie) x 3 6,
1 6 5 , 1 6 6 ,  1 7 0 , 2 2 4 , 2 2 8 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 4 2 , 2 5 3 , 2 8 1 , 2 8 6 , ’
2 8 7 , 476 

Estonia 2 8 4

F
Fastów (Chwastów), m. w woj. kijowskim 2 8 8 , 303, 310 
Francja 3 5 0 ,3 7 1 ,3  86 ,444 ,477,500

G
Galia zob. Francja
Gdańsk, m. w Prusach Królewskich I I 8, 13 6, 165, 168, 

195, 2 17 , 219 , 222-229, 2 3 1 - 2 3 3 , 239, 25 1 , 2 6 3 i 
2 7 З, 2 8 О, 2 8 7 , 476-478, 486, 493, 504 

Gliniany, m. w z. lwowskiej 106—108, 1 1  3, 134, 14 1, 
246, 334, 367, 4 12 , 4 1 З, 4 1 7  

Głowa, m—ć w woj. pomorskim 242,476 
Głuchów, m—ć w pow. nowogrodzko—siewierskim na granicy 

z Rosją ЗЗ8

Gniezno, m. w woj. kaliskim 6 , 1 9 6 , 197, 4 8 6  

Gołąb, w. nad Wisłą w woj. lubelskim, pole bitwy 1 0 , 
1 74-176 , 203, 367, 401, 403, 405, 4 0 6 , 409 

Gopło, jezioro 2 2 2  

Gorzyce, w. w woj. sandomierskim 1 8 2  

Gotlandia 2 8 3

Góra Biskupia, przedmieście Gdańska 2 2 8 , 23 I 
Grodno, m. nad Niemnem, stolica pow. w woj. trockim 1 0 2 , 

4 9 2 , 494, 495, 499, 503
Gródek (później Gródek Jagielloński), m. w z. lwowskiej, 

ośrodek starostwa niegrodowego 9, 14 1, 1 4 2 , 144, 
145
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Grubiesza zob. Hrubieszów
Grudziądz (Grudziąc, Grudziąz), m. w woj. chełmińskim, 

ośrodek starostwa niegrodowego 223, 2 3 0 , 2 3 2 , 2 4 2 , 
253, 265, 2 6 6

Gryfino, m. na Pomorzu Szczecińskim 476

H
Hadziacz (Hadjacz), m. nad Psiołemna Zadnieprzu 226, 

268
Halicz, m. stolica z. w woj. ruskim 1 0 8 , 458 
Halzacyja, halzackie księstwo, ziemia zob. Holsztyn 
Heilsberg (Halzberk) zob. Lidzbark Warmiński 
Hoczel zob. Chorzele
Holsztyn (Halzacyja, halzackie księstwo, ziemia), państwo 

w Rzeszy 214 , 224, 241, 254, 258, 259, 262, 266, 
273-275, 279, 287, 344, 478 

Hołzakówka, m—ć w woj. bracławskim 122 
Horodeczna? (Horodec, m. nad Bugiem w woj. brzesko-li

tewskim) 3 8 7

Horynin (Orynin, Horyńsk), m—ć w woj. podolskim 74 
Horyń, rz. lewy dopływ Prypeci 60, 264, 267 
Hrubieszów (Grabiesza, Rubieszów), m. w woj. bełskim 145, 

401, 4 12 , 4 2 1

Humań (Umań), m. w woj. bracławskim 109, 1 1 6, 125, 
1 2 6 , 2 9 8 , 397, 4 2 8 , 429

Husiatyń, m. nad Zbruczem w woj. podolskim 1 0 8 —1 1 0 , 
434

I
Ikwa, rz. prawy dopływ Styru 8 I, 8 4
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Iłża, m. w woj. sandomierskim 189
Inflanty 1 1 8 , 13 3, 167, 207, 214 , 219 , 273. 2 8 4 - 2 8 6

Inowłódź, m. w woj. łęczyckim 137
Inowrocław (Inowrocławek), m. woj. 2 0 1 , 226, 3 6 4

Iwaniska, m—ć w woj. sandomierskim 1 5 6

J
Jabesz (Jabez, Jabes Galaad), m. w południowej Judei 4 5 2  

Jagielnica, m. w woj. podolskim 14 4  457 
Jahrebia zob. Jakubiec
Jakubiec (Jahrebia, Jahubiec), m—ć w woj. bracławskim 1 1 6 , 

123
Janowiec, m—ć i zamek nad Wisłą w woj. sandomierskim

1 5 6 , 1 6 0 , I 6 4 , З4 8

Jarosław, m. nad Sanem w woj. ruskim 144, 178, 179, 
1 8 3 , 240, 332, 358, 404, 4 0 8  

Jasna Góra, klasztor 0 0 . Paulinów w Częstochowie 157—
-15 9

Jassy, m. w Mołdawii 4 1 8

Jaworów, m. w z. lwowskiej, ośrodek starostwa niegrodowe- 
go 14 3 ,3  13 ,440 ,466

Jazłowiec, m. w woj. podolskim I4I, 4 0 2 , 403,4 14 , 439, 
457

Jerozolima (Jeruzalem), m. w Palestynie (Judei) 444, 463,
483

Jezupol, m—ć w z. halickiej 458

К
Kalisz, m. stolica woj. 13 6 , 229, 23 3, 2 6 2  

Kalnik, m. w woj. bracławskim 3 97, 4 2 8 , 43 1, 4 9 0
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Kaługa, m. w Rosji 3 39
Kałusz, m—ć w z. halickiej, ośrodek starostwa niegrodowego

405
Kamienica, m—ć w woj. podolskim 130 
Kamieniec Podolski, m. stolica woj. podolskiego 69, 72, 

75, 99, 108, ПО, I I I ,  1 14, 133, 134, 140, 398, 
400-405, 407-409, 414, 4 15 , 4 17 -4 19 , 423, 428,
43 1, 433----435, 438, 439, 450, 456, 457, 474, 481,
490, 5 0 2 --5 0 4

Kamieniobród, m. w z. lwowskiej I4K 3 31 
Kamień, w. w woj. sandomierskim 1 8 2 , 1 8 3. 18 5 
Kandia, najpotężniejsza twierdza na Krecie, często wówczas 

tą nazwą określano całą wyspę 4 14  
Kaniów, m. nad Dnieprem w woj. kijowskim, ośrodek staro

stwa niegrodowego 12 1 ,  122, 12 5 ,2 7 1 ,  340,490 
Karczew, m—ć w woj. mazowieckim 2 1 1  
Karpaty 69 
Kaszuby 1 3 4

Kazimierz, m. w woj. krakowskim, obecnie dzielnica Krako
wa 16 4 ,2 3 6 ,2 5 1

Kazimierz nad Wisłą, m. w woj. lubelskim, ośrodek staro
stwa niegrodowego 1 5 6 , I 6 4 , 1 7 4 ,2 13 ,2 15  

Kcynia, m—ć w woj. kaliskim, pole bitwy 1 1 , 2 0 2 , 203 
Kijowszczyzna 96
Kijów, m. woj. 60, 61, 69, 88, Il6 , 1 4 I, 266, 2 7 1 , 272, 

288, 295,2 96, 3 3 5, 3 75, 378, 379 ,4 13 ,440 ,46 7, 468 
Kielce, m. biskupów krakowskich w woj. sandomierskim 156, 

3 15 , 317 , З 1 8

Kleparz, przedmieście Krakowa 1 6 4

Kłeck, m—ć w woj. kaliskim, pole bitwy 1 1 , 1 9 6 , 1 9 8
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Kłock zob. Kłeck
Kobryń, m. w woj. brzesko-litewskim 2 4 0 , 3 2 6 , 3 2 7  

Kock, m—ć w woj. lubelskim 1 7 6  

Kołomyja, m. stolica pow. w z. halickiej 4 5 8  

Komarno, m—ć w woj. ruskim 405
Konotop, m— ć w woj. czernihowskim, pole bitwy 2 2 0 , 2 7 0  

Konstantynopol (Carogród, Stambuł), m. stolica państwa 
tureckiego 404, 444, 463, 479, 4 8 2 , 4 8 5 , 4 8 6 , 490, 
496, 497, 502

Konstantynów, m—ć w woj. wołyńskim 49, 5 1—5 3 , 289 
Końskawola (Końskowola), m—ć w woj. lubelskim 1 7 6  

Kopenhaga (Kopenhagen), m. stolica Danii 258, 2 59, 2 7 4 ,
2 79

Koprzywnica (Pokrzywnica), m—ć w woj. sandomierskim 
183

Korczyn zob. Nowe Miasto Korczyn
Koronowo (Koronów), m—ć nad Brdą w woj. inowrocław

skim 2 0 1 , 2 0 2

Korosteszów (Korostów, Korostyszew), m. w woj. kijow
skim 2 9 8

Korsuń, m. nad Rosią w woj. kijowskim, ośrodek starostwa 
niegrodowego, pole bitwy 4 7 ,50  

Korzec, m. w woj. wołyńskim 6 1 
Kościan, m. pow. w woj. poznańskim 1 3 6 , 2 0 2  

Kotelnia, m. w woj. kijowskim 2 8 8  

Kotlice, w. w woj. bełskim 2 1

Kowalewo (Kowalów), m. w woj. chałmińskim 2 4 2 , 253 
Kowel, m. w woj. wołyńskim, ośrodek starostwa niegrodowe

go 1 0 3 , 2 4 0
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Kozielec (Kozulec), m. nad rz. Oster na Zadnieprzu 1 1  5, 
270, 299, 3 56

Kozienice (Kozińce), m. w woj. sandomierskim, ośrodek eko
nomii 1 7 4 , 1 9 1 , 1 9 2 , 2 2 5  

Kórnik, m. w woj. poznańskim 13 6, 202, 242, 262 
Krajenka (Krainka), m—ć w woj. kaliskim 195 
Krakowskie (województwo, kraj) 1 5 6 ,  1 5 9 , 2 3 6

Kraków, m. stołeczne 1 woj. 1 0 , 57,  93,  1 2 2 , 124, 13  5, 
I 3 8 - I 4 O, 1 4 7 - 1 5 1 , 1 5 4 - 1 5 9 ,  1 6 1 —165 ,  16 7 ,  1 7 O, 
1 7 З, 1 7 4 , I 8 8 , 1 9 2 , 1 9 3 ,  2 0 6 , 207 ,  2 1 3 ,  2 1 7 , 2 I 8 , 
2 3 4 - 2 3 6 , 23 8 , 2 4 О-2 4 2 , 2 4 4 , 2 5 1 , 2 5 2 , 25 6 ,  2 5 8 , 
2 8 8 , 307 ,  З2 3 , 350,  3 7 1 , З8 5 , З8 8 , 3 8 9 , 4 2 7 , 4 8 6  

Krasne, m. prywatne Zamoyskich w woj. bracławskim 73 
Krasnobród, m. w woj. ruskim 405  

Krasnystaw, m. pow. w z. chełmskiej 145 ,  4 0 1  

Kraśnik, m. w woj. lubelskim 23 8, 246 
Krosno, m. w z. sanockiej, ośrodek starostwa niegrodowego

162, 1 7 1

Królewiec, stolica Prus Książęcych 4 7 6  

Krupa m—ć w woj. wołyńskim 4 0 1

Kruszwica, m. w woj. brzesko-kujawskim 1 3  6 , 2 2 2 , 2 4 2  

Kryłów (Krzyłów, Krzywiec), m. Ostrorogów nad Bugiem 
w woj. bełskim 2 6 0 , 2 6 4

Krym 50, 52, 99, 129, 13 I, 146, 219 , 2 7 1 , 298, 303, 
3 3 1, 339, 374, 429 ,435,482 

Krynki, m—ć w pow. grodzieńskim 2 1 8 , 219 , 274, 275 
Krzemieniec, m. pow. w woj. wołyńskim 2 7 2 , 4 7 3  

Krzyłów, Krzywiec zob. Kryłów 
Krzysztoforek, czyli zamek Krzyżtopór zob. Ujazd 
Kujawy 2  56, 3 54, 3 64
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Kunice, m— ć w woj. bracławskim 122
Kupczyńce (Kopczyńce), m—ć w z. halickiej, pole bitwy 76
Kurlandia, księstwo lenne Rzeczypospolitej 2 3 9, 273, 

28 2 ,28 6
Kuson?, miejscowość niezidentyfikowna 242

L
Latyczów, m. w woj. podolskim, ośrodek starostwa grodz

kiego I 3 I, 169
Lembursko—białyńskie księstwo zob. lęborsko—bytowskie 

księstwo
Lewartów zob. Lubartów
Leżajsk m. nad Sanem w z. przemyskiej, ośrodek starostwa 

megrodowego 1 8 I , l 8 2

Lęborsko—bytowskie (lembursko—białyńskie) księstwo 262 
Lipniki, m—ć w woj. chełmińskim 242 
Lisianka, m—ć nad rz. o tej samej nazwie w woj. kijowskim 

340, 463, 490
Lidzbark Warmiński fHeilsberg, Halsberk), m. na Warmii

242
Litwa zob. Wielkie Księstwo Litewskie 
Lubar, m. nad Słuczą w woj. wołyńskim, pole bitwy 48, 60, 

98, 290, 295, 3 10 
Lubartów, m. w woj. lubelskim 176 
Lubeka, m. w Rzeszy 1 1 8 

Lubelskie (województwo) 156 ,289 
Lublin, m. woj. 20 ,5  5 ,67 ,9 3, 122, 144, 145, 156, 160, 

176, 1 8 8 , 19 2 ,2 12 ,2 13 ,2 3 8 ,2 3 9 ,2 5 6 ,2 6 3 ,2 6 7 , 269, 
395, 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 9 , 4 8 8 , 4 8 9
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Lubomi, m. w z. chełmskiej, ośrodek starostwa niegrodowe- 
go 253, 262

Lubowla, m. na Spiszu, ośrodek starostwa megrodowego 
139, 170

Lwów, m. stolica z. i woj. ruskiego 3 7, 5 5, 58, 62, 67, 87, 
106, 107, 14 1, 142, 144-146, 1 6 1 , 17 1 , 172, 174, 177, 
178, I83, 234-236, 24О, 249 -251, 269, 270, 303, 
3 11, З1З, 3 18 -3 2 1 ,  325, 328, 3 30-3 3 5, 3 59, 372, 
3 95,39 6 ,4 0 3-4 0 5 ,4 0 7 ,4 13 ,4 17 ,4 19 ,4 2 0 ,4 33 ,4 34 , 
43 6-43 8 ,440,457 ,458 ,462,465,466 ,473, 479 ,480, 
485 , 488, 502, 504

Ł
Ładyżyn (Ładyszyn), m. nad Bohem w woj. bracławskim 

3 97,3 99,428
Łańcut, m. prywatne Lubomirskich w z. przemyskiej 1 7 2 , 

235, 236, 335
Łęczyca, m. woj. 13 5 ,2 2 1 ,2 2 2
Łęczyckie (województwo) 1 3 7 , 156
Lęgonice, m—ć w woj. rawskim 3 67
Łobzów, m—ć w woj. krakowskim 1 3 9
Łojów, m—ć w pow. rzeczyckim woj. mścisławskiego, pole 

bitwy 7 5
Łosice, m. w woj. podlaskim 239
Łowicz, m. w woj. łęczyckim, rezydencja arcybiskupów gnieź

nieńskich 1 7 З, 1 7 4 , 194, 199, 201, 2 1 7 , 3 53, 408- 
- 4 1 0

Lubnie, m. na Zadnieprzu do I 6 4 8  centrum dóbr Wiśnio- 
wieckich 1 1 5

Łuck, m. pow. w woj. wołyńskim 6 I, 240, 43 6, 456
Łuka, m—ć na Pokucia 4 14
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Łuków, m. stolica z. w woj. lubelskim 5 5

M
Magierów, m—ć w z. lwowskiej, pole bitwy 1 1 , 2 4 6 , 3 I 3 
Malbork, m. woj. i twierdza w Prusach Królewskich 13 6 , 

165, 16 6 ,174 , 19 6 ,224 ,230 ,24 2 ,253 ,26 0 ,26 5,270 , 
2 7 2 , 2 7 9 - 2 8 1 , 2 8 3 , 2 8 6 , 2 8 6 , 2 8 7 , 3 2 9 , 347,446,476 

Malcebork, m—ć w Inflantach 2 8 6  

Małopolska I0I,  1 1 3, HO, 150, 1 6 7 , 170, I7 Ł  174, 
2 13 , 244, 253, 355, 3 59, 363, 364, 396, 397, 4 § 6  

Margrabstwo zob. Brandenburgia 
Mazowsze 166, 1 7 4 , I 8 3 , 2 4 О, 244, 275 
Mątwy, m—ć w woj. inowrocławskim, pole bitwy 2 6 , 3 57, 

364, 365, 367, 369
Merecz, m. w woj. trockim, ośrodek starostwa megrodowego 

43
Mężyków? przeprawa na Dnieprze 16, 340 
Mielec, m. w woj. sandomierskim 150, 1 5 1 , 1 8 9  

Międzybóż, m. w woj. podolskim 62, 1 16, 1 17, 1 3 I, 1 32, 
414 , 439, 490

Międzyrzecz, m. i starostwo w woj. poznańskim 2 4 2  

Mikulińce (Mikulinice), m—ć w z. halickiej 43 5 
Mińskie (województwo) 1 3 2  

Mitawa (Nitawa), m. stolica Kurlandii 2 8 2  

Mława, m. w woj. płockim 2 3 0  

Mogilno, m. w woj. kaliskim 23 3 
Mogiła, w. w woj. krakowskim 1 5 0 , 2 17  
Mohylew (Mohylów), m. nad Dnieprem w pow. orszańskim 

woj. witebskiego, ośrodek ekonomii 75, 303, 3 4 0  

Mohylów, m. w woj. podolskim 130 ,2 7 7
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Mołdawia (Włochy) 96, 97, 99, 1 0 8 , 1 1 0 , 1 1 1 , 2 4 5 ,4 0 0 , 
4 1 8 , 419, 429, 439, 456, 4 6 1 , 4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 2 , 490 

Monasterzyska (Monastyrcze), m. w woj. bracławskim 104 
Morawy 267 
Morze Czarne 44 
Moskwa państwo zob. Rosja
Moskwa ( stolica), m. stolica państwa moskiewskiego (rosyj

skiego) 1 0 6 , 1 1 4 , 3 2 3 , 3  38 
Mścisław, m, woj. 375, 376 
Mścisławskie (województwo) 1 3 2  

Multany zob. Wołoszczyzna 
Myszarówka, m. w woj. bracławskim 1 16

N
Naddnieprze 88

Nakło, m. 1 starostwo w woj. kaliskim 2 0 2  

Narew, rz. 2 0 8

Narol, m—ć w woj. bełskim 177
Niemcy I 7 h 4 4 6
Niemiez, m—ć pod Wilnem 255
Niemirów, m. w woj. bracławskim 299, 397, 490
Niemirów, m—ć w woj. bełskim 405
Niepołomice, m, w woj. krakowskim, ośrodek starostwa nie- 

grodowego I 63

Nieporęt ( Nieporzęt ), rezydencja królewska pod Warszawą 
209, 377

Nieszawa, m—ć w woj. inowrocławskim 2 3 0  

Nitawa zob. Mitawa
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Nizyn, m. nad rz. Ostr na Zadnieprzu, ośrodek starostwa 
niegrodowego 115,299 

Nogat, odnoga Wisły 262
Nohaj, stepy nadczarnomorskie na wschód od Krymu 374, 

429, 43 5
Noteć, rz, 13 5 ,13 6 ,2 0 2
Nowe, m. nad Wisłą w woj. pomorskim, ośrodek starostwa 

niegrodowego 22 3 ,2  3 2 ,242 
Nowe Miasto, m. w woj. chełmińskim 2 32 
Nowe Miasto, m—ć w woj. rawskim 2 1 3 , 215, 217 
Nowe Miasto Korczyn, m. w woj. sandomierskim, ośrodek 

starostwa niegrodowego 153, 154, 156, 189 
Nowogródek Siewierski, m. pow. w woj. czernihowski 50 
Nowogródzkie (województwo) 132
Nowy Dwór (Nowodwór), m—ć w. woj. mazowieckim 206, 

207, 214, 224
Nyborg, m. na duńskiej wyspie Fionn 274 
Nysa, m. na Śląsku 348

O
Obleszczyce zob. Oleszyce
Ochmatów, m—ć w woj. kijowskim, pole bitwy 9, 126, 

128, 291
Okumew, m—ć w z. warszawskiej 2 1 1 
Olbórz zob. Wolbórz
Olesko (Oleszko) m—ć, w woj. wołyńskim 59 
Oleszyce (Obleszyce), m—ć w woj. bełskim 178, 225 
Olędry zob. Żuławy
Oliwa, m—ć 1 opactwo pod Gdańskiem 22 3, 2 3 9, 476, 

493
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Ollyje zob. Ozylia
Ołhopol, m—ć w woj. bracławakim 61 
Ołyka, m. w woj. wołyńskim 
Omełda? (może Orneta m. na Warmii) 242 
Opoczno, m. w woj. sandomierskim, ośrodek starostwa nie- 

grodowego 135, I38, 139
Opolsko—raciborskie księstwo 149
Orsza, m. nad Dnieprem stolica pow. w woj. witebskim 375, 

376
Ostr (Ostrz, Ostrze), m. w woj. czerńihowskim, ośrodek 

starostwa niegrodowego 11 5, 3 36 
Ostropol, m—ć w woj. wołyńskim 62 
Ostróg, m. w woj. wołyńskim, centrum ordynacji ostrogskiej 

I I 9, З58, 456 
Ostrz, Ostrze zob. Ostr 
Ozylia (Ollyje), wyspa na Bałtyku 284 
Ozochowce (Nowy Zbaraż), m—ć w woj. wołyńskim 246, 

435

P
Pakość, m. w woj. inowrocławskim 202, 242, 262 
Palczyn, m—ć na Kujawach 3 54—3 56, 3 58 
Palestyna 444
Paryż, m. stolica Francji 375, 386, 442 
Pawołocz(a), m. w woj. kijowskim 89, 103 
Perejasław (Peresław) m. na Zadnieprzu, ośrodek starostwa 

niegrodowego 60, I I 5, 270, 299, 3 03 
Perekop, m. i twierdza na Krymie 429 
Peresław zob. Perejasław
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Petranka, m—ć w z. halickiej 405 
Pielaszkowice, w. w woj. lubelskim 489 
Pilica, rz. lewy dopływ Wisły 191, 213, 353, 3 54, 363, 

3 64
Piła, m. w woj. poznańskim, ośrodek starostwa niegrodowego 

135
Piławce, m—ć w woj. wołyńskim, pole bitwy 8, 52, 57 
Pińczów, m. w woj. sandomierskim, centrum ordynacji Mysz

kowskich 156, 189
Pińsk, m. pow. nad Prypecią w woj. brzesko-litewskim 75 
Piotrków (obecnie Piotrków Trybunalski), m. w woj. sie

radzkim, ośrodek starostwa grodzkiego 92 
Płaszowa (Płaszówka), rz. prawy dopływ Styru 80, 83 
Pławucza?, m—ć niezidentyfikowana 2 52, 253 
Płock, m. woj. 2 3 2 ,4 12  
Płoskirów, m—ć w woj. podolskim 246 
Podgórze (Pogórze) 10, 144, 167, 1 88, 189, 234—236, 

248, 404 , 405
Podhajce, m. 1 zamek w z. lwowskiej, pole bitwy 14, 17, 

129, 13 1, 298, 373, 41З, 430 
Podlasie (Podlasze, podlaskie województwo) 50, 156, 183, 

218 , 219, 239, 240, 244, 276, 289, 3 12, 3 51, 4 12  
Podnieprze 16, 340 
Podniestrze (Poddmestrze) 129
Podole (podolskie kraje, województwo) 54, 59, 69, 73 

104, 109, 113, 140, 14 1, I 56, 277, 298,3 3 I , 368- 37o’, 
3 72, 3 74, 403 , 404 , 414 , 419,42  3, 430 , 434,43 5,43 8,’ 
439 , 456, 462, 463, 467 , 471, 482, 484, 490, 497

Pohrebyszcze, m. w woj. bracławskim 104 
Pokrzywnica zob. Koprzywnica
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Pokucie, kraina na Rusi Czerwonej nad górnym Prutem 
i Czeremoszem 69, 113, 13 I, 169, 234, 23 5, 246, 
277, 458 , 467 , 487

Polesie (poleskie kraje) 4§, 54, 59—61, 75, 88, 96, 112 , 
24О, 407, 4 6 3 ,467, 468

Połock, m. nad Dźwiną stolica woj. 328, 375, 376 
Połockie (województwo) 132
Połonka, m—ć w pow. słonimskim woj. nowogródzkiego, pole 

bitwy 278 
Pomorska zob. Pomorze
Pomorze ("Pomorska, pomorskie kraje) I I ,  1 3 4 , 2 1 7 , 2 1 9 ,  

221 ,  234, 2 54 ,  2 7 3 ,  284 ,  2 8 7  

Pomorze Szczecińskie 1 3 4 , 2 5 9 , 4 7 8  

Porda zob. Brda
Porsczówka zob. Borszczagówka 
Porta Ottomańska zob. Turcja 
Potok, m. w z. halickiej 141, 143 
Pozapusz zob. Przasnysz
Poznań, m. woj. 1 36, 195, 202, 222, 242, 262
Praga, m. pod Warszawą, obecnie dzielnica Warszawy 11 ,

2 0 8 , 2 1 2

Prądnik, rz. 154
Preszów, m. na Słowacji 244, 245
Prostki, m—ć na granicy z Prusami Książęcymi, pole bitwy 

219
Pruskie kraje 234
Prusy Królewskie 133, 136, 207, 217,  240, 242, 253, 

263, 266, 272, 279, 2 8 1, 287, 289, 307, 446, 476, 479

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



608 Indeks nazw geograficznych

Prusy Książęce 154, 15 5, 159, 160, 165, 166, 172—174, 
183, 188, 271- 219, 226, 229,2  3 1 ,23 3,23 8, 273, 280, 
286, 492

Prut, rz. prawy dopływ Dunaju 414
Przasnysz (Pozapusz), m. w woj. mazowieckim 2 3 1 ,232,  

258
Przemyśl, m. nad Sanem, stolica z. w woj. ruskim 162,

i 63, 178, 179,235,404
Przyłuki ( Przyłuka), m. nad rz. Udaj na Zadmeprzu 11 5 
Psków, m, w Rosji 328, 375,376 
Ptycza (Ptycz), rz. lewy dopływ Prypeci 3 11 
Puławy, m. w woj. lubelskim 175, 221 ,  366, 3 67 
Pułtusk, m. w woj. mazowieckim 232

R
Racibórz, m. stolica księstwa Raciborskiego będącego w za

stawie u Wazów I63 
Radnot, m. w woj. siedmiogrodzkim 2 34 
Radom, m. pow. w woj. sandomierskim 215 
Radomyśl, m—ć w woj. sandomierskim 182 
Radymno, m—ć nad Sanem w z. przemyskiej 179 
Raszków (Raszkowa), m—ć w woj. podolskim I 30 , 482 
Ratno, m. w woj. ruskim 240 
Rawa (Mazowiecka), m. woj. 238, 3 53 , 363 
Rawskie (województwo) 1 38, 156,213
Robczyce zob. Ropczyce 
Rogoźno, m. w woj. poznańskim 242 
Ropczyce (Robczyce), m. w woj. sandomierskim, ośrodek 

starostwa niegrodowego I6 l
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Rosja (Moskwa) II , 30, 105, 108, I I I ,  1 12 , 1 1 5, 1 1 8 , 
1 3 3 ,200,255, 266,270, 274 ,2 8 6 , 2 8 8 ,294, 296,304, 
3 16 ,320 ,3  2 8 ,3 3 5,3 3 8 ,34 4 ,373-3  75,378 ,3  79,3 82, 
3 8 2 , 3 85,429,432,434, 440,446,449,454,462, 468, 
480, 4 8 6 , 495

Rosien, m. w Inflantach 2 8 6

Roś, rz. prawy dopływ Dniepru 300
Rubieszów zob. Hrubieszów
Ruda, w. w woj. ruskim 341
Rudnik, w. w woj. sandomierskim l 8 l, 182, 240
rumeński wysep zob. Runo
Runo, wyspa na Bałtyku 2 8 5

Ruś Czerwona ( Ruś, ruskie kraje, województwo) 6, 9, 2 5, 
53, 54,60, 65, 10 1, 1 1 3, 1 17, 1 3 I, 156, 160, 16 1 , 168, 
16 9 ,2 32 ,2 34 ,2 5 3 ,2 7 5 , 323 ,355 ,359 ,36 7 , 370, 407, 
433, 463, 465, 466

Ryczywół, m. w woj. sandomierskim 19 I, 225 
Ryga, m. stolica Inflant 167, 214 , 219, 2 8 2 , 286 
Rzesza Niemiecka (Cesarstwo) 166, 214 , 224, 344, 3 50, 

478, 500
Rzym, m. 30, 7 1 , 92, 93, 1 1 7 , 357, 376, 379, 4 1 1, 466

S
Sambor, m. nad Dniestrem w z. przemyskiej, ośrodek eko

nomii 23 5 ,240 ,244 ,405
San, rz. II, 1 7 8 , 179, 182, 1 8 3 , I 8 8 , 193,246,405,469 
Sandomierskie (Sendomierskie województwo) 156 ,236  
Sandomierz (Sendomirz), m. nad Wisłą stolica woj. 122,

15 3, 15 5, 1 5 6 , 1 5 9 , 164, 165, 173, 1 7 8 , 1 8 3 - I 8 6 , I 8 9 , 
19 2 , 2 3 8 , 244, 465, 472
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Sącz (Nowy Sącz), m—ć w woj. krakowskim 1 3 9  

Sendomierskie zob. Sandomierskie 
Sendomirz zob. Sandomierz 
Seret, rz. prawy dopływ Dniestru 14 1 
Siedmiogród (Siedmiogrodzkieksięstwo) 2 3 4 , 2 4 4 , 2 4 5  

267, 268, 276 
Sielec zob. Solec
Sieradzkie (województwo) 137, 156, 367,433 
Siewierz, m. na Zadnieprzu 1 1  5 
Siewsk, (Szewsk) m. w Rosji 3 3 8
Skaryszów, w. między Pragą a Ramionkiem, obecnie osiedle 

Warszawy 2 0 9 ,2 11  
Skawina w. w woj. krakowskim 2 1 8  

Skoki, w. w woj. sandomierskim 173 
Skole (Skoła), m—ć w z. halickiej 234, 244, 258 
Skroła zob. Skole (Skoła)
Skwarzowa, m—ć w woj. bracławskim 13 ,4 13  
Słodyszcze, m—ć w woj. kijowskim 293, 295, 298, 302 
Słomniki, m—ć w woj. krakowskim 158, 159 
Słuck, m. w pow. i woj. nowogrodzkim 75s 
Słucz, rz. lewy dopływ Horynia 64, 104, 267 
Słupcz?, m—ć w woj. ruskim 264 
Smoleńsk, m. woj. 1 1 5, I I 6, 1 1 8, 328, 375 
Smotrycz, rz. lewy dopływ Dniestru 402 
Sobotów zob. Subotów
Sokal, m. nad Bugiem w woj. bełskim, ośrodek starostwa 

megrodowego 54, 63, 76, 77, 80, 9 8 , 99, Ю1, 145, 
267, 3 50, 436 

Sokołów zob. Sokołówka
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Sokołówka (Sokołów), m—ć w z. lwowskiej 343 
Solec (Sielec), m. nad Wisłą w woj. sandomierskim, ośrodek 

starostwa niegrodowego 156, 3 18—321 
Sołotwina, m—ć w z. halickiej 458 
Sołtykowa Diewica, m—ć w woj. czernihowskim 3 3 8 
Soroka, m—ć nad Dniestrem w Mołdawii 130 
Stambuł zob. Konstantynopol 
Staniątki, w. w woj. krakowskim 2 17  
Stanisławów, m. w woj. ruskim 43 9, 456, 461, 462 
Starodub, m. pow. w woj. smoleńskim 75 
Stary Konstantynów 76
Stawiszcze, m. w woj. kijowskim, pole bitwy 126, 342, 

343, 397 
Ster zob. Styr 
stolica zob. Moskwa
Stobnica, m. w woj. sandomierskim, ośrodek starostwa nie

grodowego 156
Stradom, przedmieście Krakowa 164 
Stryj, m. w woj. ruskim, ośrodek starostwa niegrodowego 

234, 245, 341, 405
Strypa, rz. na granicy Wołynia i Podola 404, 434, 463, 

490, 491
Strzemeszno (Strzemesna), w. w woj. sandomierskim 2 1 5 ,

2 17 ,  22 1
Styr (Ster), rz. prawy dopływ Prypeci 60, 65, 77, 79 
Subotów (Sobotów), m—ć w woj. kijowskim 7 0 , 91, 99, 

1 14 , 2 2 0 , 298
Suczawa, m. w Mołdawii 99, 108, 109, 1 1  3, 114 , 243, 

4 31
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Sulzyn (Sulżyńce, Sułzyńce, Szulżyńce), m. w woj. wołyń
skim 49. 6 I, 62 

Swarynów, w. w woj. bełskim I 8 
Szarogród, m. w woj. podolskim 120 
Szczebrzeszyn, m—ć w z. chełmskiej woj. ruskiego 407, 4 08  

Szczecin Wielki, m. stołeczne Pomorza Szwedzkiego 134, 
2 4 1-24 3, 252, 259, 2 7 3 , 478 

Szczerzec, m—ć w z. lwowskiej 3 1 1 ,  313 
Szczurowiec, m—ć nad rz. Styr w woj. bełskim 4 1 2  

Szewsk zob. Siewsk 
Sztokholm, m. stolica Szwecji 2 8 7  

Szulzynce zob. Sulżyńce
Szwecja (Królestwo Szwedzkie) 100, 1 1 8 , 124, I 5 I, 165, 

1 6 6 , 1 7 З, 2 1 4 , 2 8 2 - 2 8 4 , 344, 476, 478

Ś
Ściany (Ściana), m—ć nad Rosawą w woj. bracławskim 73
Śląsk 134, 149, I6 l, I 6 4 , I 6 7 , 168, 199 ,237, 3 51, 363, 

36 6 , 367
Sniatyń, m. nad Prutem w z, halickiej, ośrodek starostwa 

niegrodowego 414 , 503
Świder, m—ć nad rz. Świder w woj. mazowieckim 2 1 1 
Świeca, rz. prawy dopływ Dniestru 459

T
Tajkury, m—ć w woj. wołyńskim 1 12
Tarnopol, m. w woj. ruskim 1 1 9 , 146, 2 8 9 , 3 50, 413
Tarnów, m. w woj. sandomierskim 140, 162
Tatry 72

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Indeks nazw geograficznych 613

Tczew (Czczow), m. pow. nad Wisłą w woj. pomorskim) 
ośrodek starostwa grodzkiego 222, 2 4 2 , 25 3 

Tenczyn (Tęczyn), zamek w m—ci Rudno w woj. krakowskim
2 1 7

Teterwa (Teterów, Teterew), rz. prawy dopływ Dniepru 292
Tęczyn zob. Tenczyn
Tomaszów, m. w woj. bełskim 177
Toruń, m. w woj. chełmińskim 136, 1 65, 166, 194. 196, 

204, 206, 2 30, 2 32,242, 253,259, 264-266, 283, 355, 
427, 476

Trembowla, m. w z. halickiej, ośrodek starostwa grodowego 
3 8 О, 3 8 9 , 3 9 3 ,4 3 8 , 473, 492, 503 

Trestna, Trestemec zob. Trościamec
Trościaniec (Trestna), m—ć w woj. bracławskim 1 2 1, 399 
Trylisy (Trylisty), m—ć w woj. kijowskim 8 9 , 95 
Tuchola, m. w woj. pomorskim, ośrodek starostwa niegrodo- 

wego 2 2 3 , 2 7 7

Tulczyn, m—ć w woj. bracławskim 12 I
Turcja (Porta Ottomańska) 44, 4 5 , 105, 3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 8 , 

3 6 6 , 397, 3 9 8 , 407, 490, 497 
Tykocin, m. nad Narwią w woj. podlaskim, ośrodek staro

stwa megrodowego 239 ,275 
Tyniec, m—ć w woj. krakowskim 2 1 8

Tyszowce, m-ć w woj. bełskim, ośrodek starostwa niegrodo- 
wego 160

Tyśmienice, m—ć w z. halickiej 4 5 8

U
Uchanie, m—ć w woj. bełskim 145 
Uhnowo, m—ć w woj. bełskim 177
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Ujazd, w. w woj. sandomierskim 156, 23 8 
Ujazdów, rezydencja królewska na przedmieściach Warszawy 

201, 3 19, 410, 4 1 1
Ujście (Uście), m—ć w woj. poznańskim 13 5, 136 
Ukraina 8,9, II ,  13 ,2 7 ,4 4 -4 6 ,4 8 -5 0 ,5 7 -5 9 ,6 1-6 2 , 

64-65, 69-72, 74, 76, 8 1 , 84, 86, 88, 8 9 , 9 1, 99, 100, 
103, 104, I07-I09, 1 12 , I I4 - I I6 ,  I I 9 - I 2 I ,  12 2 -  
- 1 2 5 , 13 I, 132, 140, 146, 2 I9 -2 2 I, 245, 246, 252,
2 5 3 ,26 l, 263,264, 2 7 0 , 2 7 2 , 277, 2 8 7 , 2  8 8 , 2 9 0 , 2 9 2 , 
294, 298-300, 303, 309, З 1 4 , 3 15, 323, 3 3 5, 3 36, 
3 4 1-3 4 4 ,3 4 8 ,35 0 ,35 9 ,36 6 ,36 8 ,36 9 ,3 7 4 , 3 7 5 , 3 9 2 , 
395, 397, 39 9 ,4 13 ,4 14 , 428,430-434,43 6,43 9,447, 
462, 4 6 3 , 467, 4 8 О, 4SI, 490, 497, 504

Umań zob. Humań
Uniejów, m—ć nad Wartą w woj. sieradzkim 199, 201, 202 
Uście, m—ć w woj. podolskim 129, 13 5,458

W
Wałcz, m. pow. w woj. poznańskim 23 3, 242, 262 
Warka, m. nad Pilicą w z. czerskiej 1 1 ,  19 1—194 
Warmia 263
Warszawa, m. 1 1 ,  49, 51, 5 5, 67, 68, 7 1 , 8 7 , 9 2 , 99, 1 1 2 , 

1 17, 13 3, 13 5, 137, 1 З8 , 1 6 6 , 167, WO, 173, 174, 1 7 7 , 
189, 1 9 1 , 193, 196, 1 9 9 - 2 0 2 , 2 0 4 - 2 0 8 , 2 1 2 - 2 1 4 , 
2 2 1 , 2 3  8 , 2 4 0 - 2 4 2 , 2 4 6 , 2  52,2 56,2 59,278,3 I I , 318,
3 19,3 3 5,3 5 1,3 5 5 ,3 59,366-3 68 ,3 70,3 7 1 , 3 8 0 ,3 8 2 , 
3 8 5 - 3 8 7 , 392-394, 3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 8 - 4 1 0 , 4 1 З, 418,
4 19 ,4 2 1-4 23 ,4 27 ,4 55 ,4 6 5 ,4 6 9 ,4 79 ,4 77 ,4 8 6 , 503 

Warta, rz. 1 3 5

Wasilków (Wasiłów), m. w woj. kijowskim 88 
Wasiłów zob. Wasilków
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Welawa, m. w Prusach Książęcych 255, 262 
Wenecja 501
Werki, w. pod Wilnem, siedziba biskupów wileńskich II, 

275
Węgry 1 13, 134, 234, 237, 2 4 4 , 2 4 5 , 250, 267, 2 7 6 , 

344, 4 2 8 , 477, 487, 490, 491, 496 
Wiedeń, m. 3 1, 9 2 , 93, 1 0 0 , 124, 2 6 8 , 3 4 8 , 3 8 7 , 3 9 2 , 

469
Wieliczka, m. w woj. krakowskim 154, 1 6 3 
Wielkie Księstwo Litewskie (Litwa) 2 5 , 4 3 , 4 6 , 7 5 , 8 7 , 

102, 106, II4 , 1 19, 120, 125, I 3 2 , 133, 166, 167, 189, 
209, 219 , 244, 2 6 2 , 2 7 4 - 2 7 8 , 2 8 2 , 2 8 3 ,28 5, 2 8 6 , 2 8 9 , 
2 9 0 , 3 0 2 , 307, 3 1 2 , 3 2 0 , 3 2 3 , 3 2 6 , 3 2 8 , 329, 3 3 6 , 3 4 7 , 
3 52, 3 6 1,3  75, 3 76,3 9 3 ,409 ,4 12 ,426 ,428 ,43 1,432, 
440, 443, 4 5 2 , 457, 4 9 2 , 495, 499 

Wielkopolska (Wielgopolska, Wielka Polska) I I ,  1 3  5— 
- 13 7 ,  1 4 0 , 159, 1 7 2 , 193, 1 9 6 , 199, 207, 2 2 1 , 2 4 0 -  
-243, 252, 254, 258, 266, 275, 3 52, 3 54-3 56, 3 5 9 , 
3 64, 3 95-3 97

Wieprz, rz. 1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 8 , 2 13 ,4 0 5  
Wilanów, w. pod Warszawą, rezydencja Jana III 5 0 3 , 504 
Wilno, m. stolica woj. i W Ks. Litewskiego I I 5, 1 3 2 , 1 3 3 , 

134, 136, 166, 167, 263, 320, 326^327 
Winnica, m. nad Bohem w woj. bracławskim, ośrodek staro

stwa grodowego 7 4

Wisła,rz .  I I ,  5 3 , 5 5 , 1 5 5 , 160, 173, 175, I 8 2 - 1 8 9 , 193, 
19 5 ,2 0 4 ,2 0 7 -2 10 ,2 12 ,2 13 ,2 15 ,2 2 1 ,2 2  5,23 6 , 2  3 8 ! 
2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 6 2 , 2 8 8 ,3 13, 3 1 8 ,3 3 2, 3 6 7 , 4 0 1 ,’ 
403, 436 

Wisłok, rz. 1 4 4
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Wiśnicz, m. w woj. krakowskim, rezydencja Lubomirskich 
139, 140, 163, 370

Wiśniowczyk, m—ć w woj. ruskim 2 4 9 , 2 5 0 , 2 6 8  

Wiśniowiec, m. w woj. wołyńskim 4 3  5 

Witebsk, m. nad Dźwiną, stolica woj. 3 2 8  

Włochy 3 7 6

Włocławek (Wrocławek), m. w woj. brzesko-kujawskim 194. 
226

Wojnicz, m—ć w woj. krakowskim, pole bitwy 1 4 0 , 144,
146, 147, 162

Wolbórz (Olbórz), m. w woj. sieradzkim, rezydencja bisku
pów włocławskich 2 2 4 , 226, 325 

Wołochy zob. Mołdawia 
Wołogoszcz 1 3 4

Wołoszczyzna (Multany) 96, 2 4 5 , 344 
Wołyń (Wochyń, wołyńskie kraje, województwo) 6, 53, 

54, 59, 60, 65, 70, 73, 93, IOI, 102, 104, 112 , 1 1 3, 
1 17, II9 , 13 1 , 1 5 6 , 1 6 1 , 169, 1 8 3 , 188 ,240,267,272, 
2 7 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 8 ,3 10 , 3 1 2 , 3 3  I, 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 2 , 374, 
3 9 9 ,4 0 1,4 0 7 ,4 12 ,4 13 ,4 3  3,43 5,45 5 ,4 56 ,4 6 4 ,465, 
467, 471, 497

Wrocław, m. na Śląsku 3 8, 3 4 8 , 3 50, 3 66, 3 67 
Wrocławek zob. Włocławek

Z
Zadmeprze 13, 1 6 , 4 8 , 75, 1 1 5 ,2 2 0 ,2 7 1 ,3 0 0 ,3 0 2 , 3 36 , 

3 39, 375,440, 489, 504 
Załozice (Założec), m-ć w z. lwowskiej 459 
Zamość (Zamoście), m. w z. chełmskiej, centrum ordynacji 

zamojskiej 7, 54, 55, 57, 5 8 , 1 4 4 , 145, 160, 16 1, 1 7 6 ,
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Indeks nazw geograficznych 617

1 77, 206 ,223,2  57, 276, 3 58,3 87, 3 95,404,406,408,
4 13 ,4 79 , 489 

Zaporoże 46,359
Zasław, m. w woj. wołyńskim 61, 289, 3 10, 456 
Zawichost, m—ć i zamek nad Wisłą w woj. sandomierskim 

1 5 6 , 1 7 З - 1 7 5 , 2 3 8 , 245, 3 14, 33 1 
Zbaraż, m. i zamek w woj. wołyńskim, pole bitwy 62, 63, 

65, 67, 246, 43 5
Zborów, m—ć w z. lwowskiej, pole bitwy 63, 67, 75, 87, 

I I I ,  2 6 l

Zielenie (Zieleńce, Zeleniec), m, w woj. podolskim 73, 
108

Znowu? zob. Głowa?
Zund zob. Ais
Zwiahel m, woj. wołyńskim 61
Zwoleń, m. w woj. sandomierskim, ośrodek starostwa nie- 

grodowego 156

Ż
Żarnów, m. w woj. sandomierskim 13 8, 13 9 
Zeleniec zob. Zielenie
Żmudź 132, 133,  174, 2I8, 219, 239, 246, 254, 285, 

286
Żnin, m. w woj. kaliskim 203
Żółkiew, m. w ziemi lwowskiej 2 4 6 , 407, 43 3, 434, 436, 

455, 466, 489, 504
Żółte Wody, rz., dopływ Małego Ingułu, pole bitwy 47, 50,

58
Żórawno (Żurawno), m—ć w woj. ruskim, pole bitwy 20,

2 5, 459, 462, 462, 465, 472, 480, 482, 485
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6 1 S Indeks nazw geograficznych

Żuławy (Olędry) 232 
Zurawno zob. Zórawno
Zwaniec (Dźwaniec), m—ć i zamek nad Dniestrem w woj.

podolskim, pole bitwy 108—110 , 1 1 3 , 2 43 , 2 89  
Żywiec, m. i dobra w woj. krakowskim 3 77, 3 86 
Żywotów, m—ć w woj. braclawskim 59, 1 2 8 , 129
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4 . ............ .
......V ocr

2ytomierz c v ^ P \Korostyszów
ChwastówC^ * ̂  „

Biała cerkiew

"л'" W I dl MOPUI V/ЭЬМ
Zydac^&r Brzeźany [  ̂ PJoskirówPs^

Zurawno^dhajCe°  \Trembowola Jarmolińce»^
•^H ALICZ V [ O % V

O  % й п г* а г* Л  Czortków r / u , . r i ^ ,n \ / \ .  Y ? ,
Kałusz

»otok

O Latyczów

•HALICZ V I  O \  v  öwinnica
t  > е - °  “ Г  7 " “ * '  o X V ! » »  C mm„ »! *  лп«*.П|/ i / Zieńków 1683 *••••••••* v,> а  „ у . .  *^fotok ( ciskała \  1 O Kainik К

KopystrzyńO***OOrynin 0  \  i
, KAMIENIEC PODOLSKI Szarogród4  n

i  f Kołomvja\__rtsnlatyńI 'S« •- __,Уг.

Ochmatów
О

Humań
О

» Bałta
------ . --------"V .Чл*..

i  ^ л /V • • • • • .

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 


	Wstęp

	Pamiętnik

	Rok 1648

	Rok 1649

	Rok 1650

	Rok 1651
	Rok 1652

	Rok 1653

	Rok 1654

	Rok 1655

	Rok 1656

	Rok 1657

	Rok 1658

	Rok 1659

	Rok 1660

	Rok 1661

	Rok 1662

	Rok 1663

	Rok 1664

	Rok 1665

	Rok 1666

	Rok 1667

	Rok 1668

	Rok 1669

	Rok 1670
	Rok 1671

	Rok 1672

	Rok 1673

	Rok 1674

	Rok 1675

	Rok 1676

	Rok 1677

	Rok 1678


	Słownik

	Indeks Osób

	Spis Ilustracji




