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si\304\231szlachcicem. Lecz Bohdan Chmielnicki napisa\305\202 tak

o sobie tylko raz. W kilkuset znanych nam listach ju\305\274ani s\305\202o-

wem nie wspomnia\305\202 o swym pochodzeniu. Ogromne znaczenie
ma i to, \305\274ecytowany wy\305\274ej list pisany by\305\202w gor\304\205cych chwilach

bitwy zborowskiej, a jego adresatem by\305\202kr\303\263lJan Kazimierz,

a wi\304\231cuzna\304\207 go musimy za argument przetargowy w rokowa-
niach, kt\303\263rych ostatecznym rezultatem by\305\202augoda zborowska.

W tej sytuacji o wiele istotniejszy jest ko\305\204cowy fragment zacy-

towanego zdania ni\305\274jego p<?cz\304\205tek.

Trudno te\305\274mie\304\207za z\305\202eChmielnickiemu, \305\274ewi\304\231cej ju\305\274nie de-

klarowa\305\202 swego szlacheckiego pochodzenia. Poza tym w rea-
liach siedemnastowiecznych deklaracj\304\231 tak\304\205w zupe\305\202no\305\233cizast\304\231-

powa\305\202 odcisk pier\305\233cienia herbowego pod listem. Skoro dyspo-
nujemy zachowanymi w oryginale listami hetmana kozackiego,

problem winien przesta\304\207 istnie\304\207. Wystarczy przecie\305\274 uwa\305\274nie

przyjrze\304\207 si\304\231herbowi widniej\304\205cemu na odci\305\233ni\304\231tych pod nimi)11)))



Bohdan Chl11ielnicki)

Pami\304\231ci \305\273ony po\305\233wi\304\231cam)))

W historiografii spotykamy si\304\231raczej ze zgodn\304\205 ocen\304\205 plan\303\263w

wojny tureckiej W\305\202adys\305\202awa IV, w tym miejscu zajmiemy si\304\231

zatem g\305\202\303\263wniedzia\305\202alno\305\233ci\304\205kr\303\263la oraz kanclerza wielkiego ko-

ronnego Jerzego Ossoli\305\204skiego w kontek\305\233cie wci\304\205gania Koza-

czyzny w przygotowania do rozpocz\304\231cia dzia\305\202a\305\204wojennych

przeciw Turcji. By\305\202ato bowiem praktyczna edukacja polityczna
Bohdana Chmielnickiego i okres, w kt\303\263rym ukszta\305\202towa\305\202y si\304\231

jego pogl\304\205dy polityczne. P\303\263\305\272niejszelata dowiod\305\202y, \305\274eChmiel-

nicki nie zmarnowa\305\202 nadarzaj\304\205cej si\304\231okazji i uczniem by\305\202pil-

nym. Znakomita znajomo\305\233\304\207 funkcjonowania aparatu w\305\202adzy

Rzeczypospolitej, kt\303\263r\304\205w\303\263wczas posiad\305\202, by\305\202ajednym z g\305\202\303\263w-

nych \305\272r\303\263ddjego sukces\303\263w.

W\305\202adys\305\202awIV ju\305\274od d\305\202u\305\274szegoczasu snu\305\202swe wielkie plany

rozpocz\304\231cia krucjaty przeciw niewiernym. Marzy\305\202o mu si\304\231

oswobodzenie grobu Chrystusowego i wyzwolenie wszystkich
chrze\305\233cijan spod panowania muzu\305\202ma\305\204skiego. W planach tych

niepo\305\233lednia rola mia\305\202a przypa\305\233\304\207Kozaczy\305\272nie.. W ten spos\303\263b

kr\303\263li kanclerz tworzyli program, kt\303\263ry r\303\263wnocze\305\233nie by\305\202spe\305\202-

nieniem olbrzymich ambicji politycznych ich obu, a przy okazji

pozwoli\305\202by zahamowa\304\207 wzrost antypolskich nastroj\303\263w na Ukrai-

nie. Po b\305\202yskotliwej wiktorii ochmatowskiej hetmana wielkiego
koronnego Stanis\305\202awa Koniecpolskiego W\305\202adys\305\202awIV ze zdwojo-

n\304\205energi\304\205 przyst\304\205pi\305\202do realizacji swych zamys\305\202\303\263w.

Poochnlatowska atmosfera bowiem by\305\202awyj\304\205tkowo sprzyjaj\304\205-

ca dla kr\303\263la. Pami\304\231ta\304\207jednak musimy, \305\274eod czas\303\263w Kazimie-

rza Jagiello\305\204czyka Polska i Turcja stara\305\202y si\304\231nawzajem unikn\304\205\304\207

bezpo\305\233redniej konfrontacji zbrojnej. Od dnia 22 III 1489 r., kie-

dy to Kazimierz Jagiello\305\204czyk przez swego pos\305\202aMiko\305\202aja Fir-

leja zawar\305\202 pok\303\263j z su\305\202tanem Bajazidem II, traktat ten potwier-
dzony przez ka\305\274dego kolejno zasiadaj\304\205cego na tronie kr\303\263la pol-

skiego. Jedynie w latach 1620-1621 dosz\305\202o do konfliktu zbroj-

nego pomi\304\231dzy obiema pot\304\231gami, lecz ju\305\274w 1623 r. su\305\202tan Mu-

rad IV odnowi\305\202 traktat pokojowy z Zygmuntem III. Po obj\304\231ciu

. tronu przez W\305\202adys\305\202awa IV do stolicy nad Bosforem wys\305\202any

zosta\305\202 Stanis\305\202aw Koniecpolski. Rezultatem jego poselstwa by\305\202

kolejny trakfat pokojowy. W traktacie znalaz\305\202o si\304\231wiele posta-

nowie\305\204 reguluj\304\205cych wzajemne stosunki polsko-tureckie. I tak
strona polska zgodzi\305\202a si\304\231na wyp\305\202acanie chanowi krymskiemu

corocznych \"upomink\303\263w\", kt\303\263re mia\305\202y stanowi\304\207 gwarancj\304\231

jego przyja\305\272ni oraz powstrzymania Kozak\303\263w od napad\303\263w na

ziemie su\305\202tana. Turcja zobowi\304\205za\305\202a si\304\231w zamian usun\304\205\304\207wszy-)23)))
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Po powrocie z wyprawy mo\305\202dawskiej Bohdan Chmielnicki

chcia\305\202 czym pr\304\231dzej zdyskontowa\304\207 jej sukces i wykorzysta\304\207 go

do umocnienia swej pozycji tak w Kozaczy\305\272nie, jak i wobec

Rzeczypospolitej. Zw\305\202aszcza to drugie zadanie by\305\202oniezwykle

trudne do wykonania. Z\305\202upienie Jass i uzyskanie obietnicy od-
dania Tymofiejowi r\304\231kiRozandy Lupul\303\263wny z pewno\305\233ci\304\205nie

przysporzy\305\202o hetmanowi kozackiemu splendoru w\305\233r\303\263dszla-

chty. Nie m\303\263wi\304\205cju\305\274o najpot\304\231\305\274niejszych magnatach Rzeczy-

pospolitej, kt\303\263rzy od dawna zamierzali i\305\233\304\207w \305\233ladyJanusza Ra-

dziwi\305\202\305\202a.Najcz\304\231\305\233ciej chodzi\305\202o im wprawdzie o zabezpieczenie
spokojnej przysz\305\202o\305\233ci swym pierworodnym potomkom, lecz

byli i tacy, jak hetman polny koronny Marcin Kalinowski, kt\303\263-

rzy w ka\305\274dej chwili gotowi byli po\305\233lubi\304\207hospodar\303\263wn\304\231.

Chmielnicki wiedzia\305\202 r\303\263wnocze\305\233nie, \305\274enie b\304\231dzie w stanie wy-

t\305\202umaczy\304\207si\304\231przed Rzecz\304\205pospolit\304\205 ze swych ostatnich posu-
ni\304\231\304\207.Postanowi\305\202 si\304\231wi\304\231cnie t\305\202umaczy\304\207,a wr\304\231cz przeciwnie

-

t\305\202umaczenia zast\304\205pi\304\207\305\274\304\205daniami.Zbli\305\274aj\304\205cysi\304\231sejm zwyczajny
stanowi\305\202 najlepsz\304\205 ku temu okazj\304\231. Jan Kazimierz wyznaczy\305\202

termin sejmik\303\263w wojew\303\263dzkich na 7 XI 1650 r. Po dw\303\263ch ty-

godniach od tej daty mia\305\202y si\304\231zebra\304\207 sejmiki generalne, tak by
sejm rozpocz\304\205\305\202obrady w dniu 5 grudnia.
Z mo\305\202dawsk\304\205 wypraw\304\205 Chmielnickiego i przygotowaniami do
obrad sejmowych zwi\304\205zana by\305\202ajeszcze jedna inicjatywa kr\303\263-

lewska. Tym razem Jan Kazimierz zwr\303\263ci\305\202si\304\231do senator\303\263w

i w specjalnym li\305\233ciez 10 listopada wskaza\305\202 im spos\303\263b przyj\305\233cia

z pomoc\304\205 Lupulowi. Kr\303\263lpisa\305\202,\305\274ehospodar wo\305\202oski \"tej przy-

si\304\231gi,jako przymuszony, trzyma\304\207 nie chce, je\305\274eli b\304\231dzie zosta-

wa\305\202pod protekcj\304\205 nasz\304\205 i Rzptej, tego \305\274\304\205da,aby m\303\263g\305\202indigenet

na tym sejmie otrzyma\304\207, kt\303\263rego, je\305\274eli nie otrzyma musia\305\202by

przysi\304\231dze Chmielnickiemu danej dosy\304\207 czyni\304\207.

Podajemy to do uwagi Uprze i Wier. W., aby\305\233cie, Uprze

i Wier. W., mi\304\231dzy tak\304\205wiel\304\205 nieprzyja\305\272ni, a przeciwko nam
i tej Rzptej prawie skonfederowanymi s\304\205siadami tego jednego
chcieli przych\304\231ci\304\207\"l.

Chmielnicki nie zamierza\305\202 bezczynnie przypatrywa\304\207 si\304\231przygo-

towaniom do obrad sejmowych i co wa\305\274niejsze, jak ju\305\274zazna-

czyli\305\233my, nie my\305\233la\305\202te\305\274wcale odpiera\304\207 stawianych mu zarzu-

t\303\263w. Taktyka, jak\304\205zastosowa\305\202 hetman kozacki musi budzi\304\207 u-

znanie. Mamy za\305\233prawo przypusz\037.la\304\207, \305\274ewsp\303\263\305\202czesnych wpra-)))
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Wst\304\231p)

Kozacy gotowi byli za niego .odda\304\207 \305\274ycie. Duchowie\305\204stwo pra-

wos\305\202awne witaj\304\205c go u pami\304\231taj\304\205cych czasy \305\233wietno\305\233ciRusi

Z\305\202otych Wr\303\263t widzia\305\202o .w nim od Boga danego wyzwoliciela.
Dla szlacheckiego spo\305\202ecze\305\204stwa Rzeczypospolitej Obojga Na-

rod\303\263w by\305\202on uosobieniem z\305\202a,istnym Antychrystem, cho\304\207

byli i tacy, kt\303\263rzy widzieli w nim karz\304\205c\304\205r\304\231k\304\231Stw\303\263rcy.

Doprawdy trudno znale\305\272\304\207w dziejach posta\304\207, kt\303\263ra takjak Boh-

dan Zenobiusz Chmielnicki, spotka\305\202a si\304\231u wsp\303\263\305\202czesnych i po-

tomnych z r\303\263wnie skrajnymi ocenami. Kim wi\304\231cby\305\202ten cz\305\202o-

wiek czczony przez jednych i przeklinany przez drugich?

Odpowiedzi na to pytanie daremnie szukaliby\305\233my na stronach hi-

storycznych rozpraw po\305\233wi\304\231conych jego dzia\305\202alno\305\233ci.A s\304\205tych

stron tysi\304\205ce, posta\304\207 bowiem ostatniego w dziejach wodza po-
wstania kozackiego zawsze cieszy\305\202a si\304\231wielkim zainteresowaniem

dziejopis\303\263w. Lecz \305\274adnemu z nich nie uda\305\202o si\304\231dotychczas spoj-
rze\304\207na \305\274ycieBohdana Chmielnickiego z perspektywy ch\305\202odnego

obserwatora jego poczyna\305\204, usi\305\202uj\304\205cegozrozumie\304\207 motywy, jaki-
mi si\304\231kierowa\305\202. Historycy polscy z regu\305\202y nie interesowali si\304\231

kwesti\304\205 cel\303\263w stawianych sobie przez Chmielnickiego. Wynika\305\202o

to z faktu, \305\274ewzniecone przez niego powstanie traktowali jako
typowy bunt poddanych w niczym nie r\303\263\305\274ni\304\205cysi\304\231od wcze\305\233niej-

szych wyst\304\205pie\305\204Kosi\305\204skiego, Nalewajki czy Pawluka. W tej sy-

tuacji po stronie Rzeczypospolitej szukano przyczyn, kt\303\263re spo-

wodowa\305\202y t. \305\274eBohdan Chmielnicki nie podzieli\305\202 losu swoich po-

przednik\303\263w. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku i to, \305\274epra-

wie wszystkie prace po\305\233wi\304\231conepowstaniu Chmielnickiego, jakie

wysz\305\202y spod pi\303\263rhistoryk\303\263w polskich, powsta\305\202y w okresie utraty

niepodleg\305\202o\305\233ci, co z g\303\263rynarzuca\305\202o wyb\303\263r konwencji tak dobrze

nam znanej ze stron sienkiewiczowskiej trylogii. Nie mo\305\274emy te\305\274

zapomina\304\207 o dzia\305\202alno\305\233cicenzury pa\305\204stw zaborczych i szczeg\303\263l-

nym uczuleniu cenzor\303\263w rosyjskich na kwesti\304\231 ukrai\305\204sk\304\205,co sta-

nowi jednak problem sam w sobie i wymaga podj\304\231cia \305\274mudnych

bada\305\204 historiograficznych.

Historiografia rosyjska i ukrai\305\204ska tylko w jednym punkcie pa-
trzy\305\202y na powstanie Chmielnickiego oczami jego przyw\303\263dcy.

Chodzi o_czywi\305\233cie o kwesti\304\231 przy\305\202\304\205czenia Ukrainy do pa\305\204stwa

moskiewskiego. Mo\305\274emy \305\233mia\305\202ozaryzykowa\304\207 twierdzenie, \305\274e

nad historiografiami tymi ci\304\205\305\274y\305\202kompleks Perejas\305\202awia, spod

kt\303\263rego nie potrafi\305\202y si\304\231one wyzwoli\304\207.)5)))



To ostatnie stwierdzenie w pe\305\202niodnosi si\304\231r\303\263wnie\305\274do histo-

riografii radzieckiej. Niekt\303\263rzy z jej reprezentant\303\263wnie usi\305\202uj\304\205

przyj\304\205\304\207innej cezury ko\305\204cowej powstania Chmielnickiego ni\305\274

stycze\305\204 1654 r. Wielu zak\305\202ada natomiast a priori, \305\274ecelem, jaki

postawi\305\202 sobie Chmielnicki ju\305\274w chwili wybuchu powstania,
by\305\202oprzy\305\202\304\205czenie Ukrainy do Rosji. W\305\233r\303\263dhistoryk\303\263w rosyj-
skich hipoteza ta nie znalaz\305\202a zwolennik\303\263w poza jej tw\303\263rc\304\205

M. Maksymowiczem.

Przyj\304\231cie takiego za\305\202o\305\274eniauwik\305\202a\305\202ohistoryk\303\263w radzieckich

w wiele sprzeczno\305\233ci. S\305\202usznie bowiem podkre\305\233laj\304\205c antyfeu-

dalny charakter wydarze\305\204 na Ukrainie z lat 1648-1657 pr\303\263bo...

wali oni pogodzi\304\207 ten fakt z ch\304\231ci\304\205przej\305\233cia szerokich mas lud-

no\305\233ci Ukrainy pod panowanie rosyjskie. A przecie\305\274 ka\305\274dy ruch

spo\305\202eczny o charakterze antyfeudalnym wypisywa\305\202 na swych
sztandarach has\305\202o zrzucenia wszelkich wi\304\231z\303\223Wpodda\305\204stwa.

Ch\305\202opi ukrai\305\204scy nie zamierzali przechodzi\304\207 pod czyjekolwiek

panowanie, a ju\305\274z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205pod panowanie cara Alekse-

go Michaj\305\202owicza. Dobrze bowiem wiedzieli, \305\274enie ul\305\274y\305\202oby

to ich losowi. Zreszt\304\205 i sam car doskonale zdawa\305\202 sobie spraw\304\231,

czym mog\305\202o grozi\304\207 rozszerzenie si\304\231wyst\304\205pie\305\204ch\305\202opskich na

ziemie moskiewskie. Wszak rok 1648 by\305\202rokiem wielkich nie-

pokoj\303\263w spo\305\202ecznych, kt\303\263re w pierwszej kolejno\305\233ci ogarn\304\231\305\202y

sam\304\205Moskw\304\231.

Tak wi\304\231cw historiografii powsta\305\202y co najmniej trzy wizerunki

Chmielnickiego, lecz cho\304\207wszystkie s\304\205rezultatem interpretacji

tych samych \305\272r\303\263de\305\202,to jednak \305\274aden nie daje obiektywnego

opisu postaci najwi\304\231kszego z hetman\303\263w kozackich. Dlatego te\305\274

istnieje pilna potrzeba prowadzenia dalszych bada\305\204, zadawania

nowych pyta\305\204 materia\305\202owi \305\272r\303\263d\305\202owemu.Tylko na tej drodze
znale\305\272\304\207mo\305\274emy odpowied\305\272 na pytanie, kim by\305\202i do czego
zmierza\305\202 Bohdan ChmielnickL Tym bardziej \305\274epowstanie

Chmielnickiego ma do dzisiaj poza swym historycznym znacze-

niem ci\304\205gle \305\274ywy wymiar polityczny i to on w\305\202a\305\233niezaci\304\205\305\274y\305\202

na pogl\304\205dach wielu pokole\305\204 historyk\303\263w, kt\303\263rzy ukazuj\304\205c syl-

wetk\304\231 Bohdana Chmielnickiego starali si\304\231dopasowa\304\207 j\304\205do ram

swego \305\233wiatopogl\304\205du.

Podejmuj\304\205c pr\303\263b\304\231prze\305\202amania dotychczasowych stereotyp\303\263w,

starali\305\233my si\304\231przede wszystkim zrozumie\304\207 motywy, jakimi
kierowa\305\202 si\304\231Bohdan Chm.ielnicki w prze\305\202omowych chwilach

swego \305\274ycia, zawsze maj\304\205c w pami\304\231ci s\305\202owa wybitnego pol-

skiego historyka Adama Kerstena, kt\303\263ry we wst\304\231pie do biogra-
fii Stefana Czarnieckiego napisa\305\202: \"Je\305\233lihistoria ma by\304\207nauk\304\205, 6)))



strze\305\274my si\304\231prac o tendencjach Rawity-Gawro\305\204skiego, ale nie

pochwalajmy te\305\274skrajnie przeciwnych. Skrajno\305\233\304\207nie prowadzi
ani do dobrej przyja\305\272ni, ani do w\305\202a\305\233ciwego rozumienia historii.

Historiografia, zar\303\263wno polska, rosyjska, jak i ukrai\305\204ska, ma

tu zbyt wiele grzech\303\263w na sumieniu, by dodawa\304\207 do nich
\"

nowe .)))



I. Polityczna eduka\037ja)

Micha\305\202 Hruszewski, najwybitniejszy historyk ukrai\305\204ski, wypo-

wiedzia\305\202 s\305\202owa, kt\303\263re winny by\304\207przestrog\304\205 dla ka\305\274dego histo-

ryka przyst\304\231puj\304\205cego do pracy nad \305\274yciorysem Bohdana

Chmielnickiego. Stwierdzi\305\202 on mianowicie, \305\274e\"osobista bio-

grafia Chmielnickiego jest r\303\263wnie uboga w realia i niew\304\205tpliwe

fakty, jak i niezmiernie bogata w legendy\".

Rzeczywi\305\233cie jest rzecz\304\205 wr\304\231cz zdumiewaj\304\205c\304\205, jak niewiele wie-

my na temat \305\274yciaBohdana Chmielnickiego, zw\305\202aszcza do roku

1648. I, co gorsze, s\304\205to w wielu wypadkach informacje maj\304\205ce

znikome oparcie w materiale \305\272r\303\263d\305\202owym.Budowano wi\304\231chi-

potezy podpieraj\304\205c je fragmentami zda\305\204zapisanych na margine-
sach dokument\303\263w i uzasadniaj\304\205c stwierdzeniami wyczytywany-
mi pomi\304\231dzy wierszami. Gdy uzmys\305\202owimy sobie, jak wiel-

k\304\205s\305\202aw\304\231zdoby\305\202 Chmielnicki w ostatnich latach swego \305\274ycia

i skonfrontujemy to ze \305\272r\303\263d\305\202amim\303\263wi\304\205cymi nam o jego \305\274yciu,

\305\202atwo zrozumiemy my\305\233l Hruszewskiego ostrzegaj\304\205c\304\205 przed le-

gendami kr\304\205\305\274\304\205cymipo latach i utrwalaj\304\205cymi w \305\233wiadomo\305\233ci

kolejnych pokole\305\204 daleki od rzeczywistego wizerunek najwi\304\231-

kszego hetmana Kozaczyzny Zaporoskiej.
Bohdan Chmielnicki znalaz\305\202 swego biografa dopiero po up\305\202y-

wie dw\303\263ch wiek\303\263w, kiedy to rozdzielenie ziarna od plew byfo

ju\305\274 rzeczywi\305\233cie zadaniem prawie niewykonalnym. Zreszt\304\205

N. Kostomarow, bo o nim mowa, wcale nie zamierza\305\202 tego

czyni\304\207 i w rezultacie pierwsza biografia Chmielnickiego pisana

przez zawodowego historyka pod wzgl\304\231dem warto\305\233ci nauko-

wej niewiele przewy\305\274sza Ogniem i. mieczem Henryka Sienkiewi-
cza. W dodatku kilka mit\303\263w w \305\274yciorysie Chmielnickiego za-

wdzi\304\231czamy w\305\202a\305\233nieKostomarowowi. Wiele b\305\202\304\231dnychs\304\205d\303\263w

zosta\305\202o po latach zweryfikowanych dzi\304\231ki pracy kolejnych po-
kole\305\204 historyk\303\263w. Lec\305\274jak zawsze, gdy skazani jeste\305\233my na hi-

potezy, balansujemy na kraw\304\231dzi tworzenia legend. Spr\303\263buje-

my nie budowa\304\207 nowych hipotez, a jedynie spokojnie przyjrze\304\207

si\304\231tym, kt\303\263re ju\305\274funkcjonuj\304\205 w nauce i poprzez odrzucanie

skrajno\305\233ci przybli\305\274y\304\207si\304\231do ziarna prawdy.
Ka\305\274da biografia winna zaczyna\304\207 si\304\231od podania daty narodzin
i imion rodzic\303\263w bohatera. Wsp\303\263\305\202cze\305\233nieprzyzwyczaili\305\233my si\304\231

do tego stereotypu, tak w \305\274yciu codziennym, jak i przy czyta-
niu prac biograficznych. Zaczynaj\304\205c opis kolei \305\274ycia Bohdana

Chmielnickiego zmuszeni jeste\305\233my z\305\202ama\304\207ten stereotyp. Po 8)))



prostu biografii Chmielnickiego nie mo\305\274emy rozpocz\304\205\304\207od tych

encyklopedycznych danych, gdy\305\274 ich nie znamy. Lecz biograf
z czystym sumieniem mo\305\274e odpowiedzie\304\207: nie wiem, jedynie
na pytanie o imi\304\231matki Bohdana Chmielnickiego, nie wymie-
nia go bowiem \305\274adne \305\272r\303\263d\305\202o.Z ca\305\202\304\205za\305\233pewno\305\233ci\304\205mo\305\274e stwier-

dzi\304\207,\305\274eojciec p\303\263\305\272niejszego hetmana kozackiego nosi\305\202imi\304\231Mi-

cha\305\202.Pozostaje wi\304\231cdo rozstrzygni\304\231cia sprawa najistotniejsza -
kiedy i gdzie przyszed\305\202 na \305\233wiat Bohdan Chmielnicki. Odpo-
wiedzi na te pytania musimy poprzedzi\304\207

s\305\202owem nie lubianym

przez historyk\303\263w: prawdopodobnie.

Bohdan Chmielnicki. urodzi\305\202 si\304\231prawdopodobnie w r. 1595
w Czehryniu, przy czym bardziej wiarygodna jest data ni\305\274

miejsce urodzenia. W r. 1649 przyby\305\202 na Ukrain\304\231 pose\305\202wenecki

Miko\305\202aj Sagredo. To on w\305\202a\305\233niesk\305\202adaj\304\205craport Signorii

stwierdzi\305\202, \305\274eBohdan Chmielnicki ma lat 54. Sk\304\205d Sagredo

wzi\304\205\305\202owe 54 lata, nie wiemy. Lecz Republika Wenecka przy-

wi\304\205zywa\305\202azbyt du\305\274\304\205wag\304\231 do wydarze\305\204 na Ukrainie, a jej s\305\202u\305\274-

ba dyplomatyczna cieszy\305\202a si\304\231na tyle zas\305\202u\305\274on\304\205s\305\202aw\304\205,\305\274enie

mamy powod\303\263w nie ufa\304\207s\305\202owom Sagreda. Nie potwierdza ich

niestety \305\274adne inne \305\272r\303\263d\305\202o,cho\304\207 praktycznie wszyscy, kt\303\263rzy

zetkn\304\231li si\304\231z Chmielnickim w pocz\304\205tkowej fazie powstania,

twierdzili, i\305\274ma on oko\305\202o pi\304\231\304\207dziesi\304\231ciulat.

Pr\303\263buj\304\205custali\304\207 miejsce narodzin Bohdana zmuszeni jeste\305\233my

powiedzie\304\207 kilka s\305\202\303\263wo jego ojcu. A nie jest to rzecz\304\205 prost\304\205.

Na pewno wiemy jed.ynie, \305\274ew ostatnich latach XVI w. miesz-
ka\305\202on w nale\305\274\304\205cejdo hetmana wielkiego koronnego \305\273\303\263\305\202kwi,

i to naj prawdopodobniej w samym zamku, gdy\305\274 wymieniany

jest w\305\233r\303\263ds\305\202ughetma\305\204skich. Z domem \305\273\303\263\305\202kiewskichby\305\202blis-

ko zwi\304\205zany w\305\202a\305\233cicielOleska Jan Dani\305\202owicz, kt\303\263ry w 1605 r.

zosta\305\202 zi\304\231ciem hetmana. Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274ew\305\202a\305\233niew\305\233r\303\263d

ludzi \305\273\303\263\305\202kiewskiego.szuka\305\202 Dani\305\202owicz pomocnik\303\263w, kt\303\263rym

m\303\263g\305\202bypowierzy\304\207 dzie\305\202o zagospodarowania dopiero co otrzy-
manego starostwa korsu\305\204skiego.

Wyb\303\263r pad\305\202na Micha\305\202a Chmielnickiego i nieistotne jest dla nas
w tym miejscu, jak do tego dosz\305\202o, lecz kiedy to nast\304\205pi\305\202o.

A to wiemy z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205. Starostwo korsu\305\204skie otrzyma\305\202

Dani\305\202owicz pomi\304\231dzy r. 1592 a 1594, przy czym w r. 1594 by\305\202

on ju\305\274starost\304\205 korsu\305\204skim, Micha\305\202 Chmielnicki za\305\233sprawowa\305\202

w jego imieniu rz\304\205dy podstaro\305\233ci\305\204skie w Czehryniu.

Gdy wi\304\231cprzyjmiemy r. 1595 za dat\304\231narodzin Bohdana, to ich

miejscem by\305\202by Czehry\305\204. Za Czehryniem przemawia te\305\274pozy-

cja, jak\304\205 gr\303\263d ten zdoby\305\202 sobie w latach 1648-1657. By\305\202on)9)))



w\303\263wczas niekwestionowan\304\205 stolic\304\205 Ukrainy, a przynajmIej tej

jej cz\304\231\305\233ci,nad kt\303\263r\304\205kontrol\304\231 sprawowa\305\202a administracja hetma\305\204-

ska. To w\305\202a\305\233nienad brzeg Ta\305\233miny pod\304\205\305\274a\305\202yposelstwa z We-

necji i Stambu\305\202u, Sztokholmu i Moskwy oraz oczywi\305\233cie

z Warszawy.

Sentyment, jakim darzy\305\202 Chmielnicki Czehry\305\204, m\303\263g\305\202oczywi\305\233-

cie wynika\304\207 r\303\263wnie\305\274z faktu, \305\274ez pobliskim Subotowem zwi\304\205-

zane by\305\202oca\305\202ejego doros\305\202e \305\274ycie, czy te\305\274z racji politycznych.

Tworz\304\205c swe pa\305\204stwo kozackie musia\305\202 Chmielnicki znale\305\272\304\207dla

niego gr\303\263dsto\305\202eczny. Kij\303\263w nie nadawa\305\202 si\304\231do tej roli g\305\202\303\263wnie

ze wzgl\304\231du na pozycj\304\231 zajmowan\304\205 w nim przez metropolit\304\231 Syl-

westra Kossowa. Nie bez znaczenia by\305\202ate\305\274praktycznie ci\304\205g\305\202a

obecno\305\233\304\207w mie\305\233cie wojewody Adama Kisiela. Z kolei Tre-
chtymir\303\263w by\037 wprawdzie symbolem sukces\303\263w odnoszonych

przez Kozaczyzn\304\231 w walce z Rzecz\304\205pospolit\304\205, lecz wybranie go
na stolic\304\231 mog\305\202oby by\304\207odczytane przez masy kozackiej \"czerni\"

jako uk\305\202on w stron\304\231 Kozaczyzny rejestrowej, a tego hetman z ca\305\202\304\205

pewno\305\233ci\304\205sobie nie \305\274yczy\305\202.Pozostawa\305\202 wi\304\231cCzehry\305\204
-

najbli\305\274-

szy sercu hetmana, mo\305\274ew\305\202a\305\233niedlatego, \305\274eby\305\202jego miastem ro-

dzinnym i w nim sp\304\231dzi\305\202beztroskie lata dzieci\305\204stwa.

Najpowa\305\274niejsz\304\205 kontrkandydatur\304\231 Czehrynia jako miejsca na-
rodzin Bohdana Chmielnickiego stanowi \305\273\303\263\305\202kiew.Gor\304\205cym

propagatorem tej hipotezy by\305\202Stanis\305\202aw Bar\304\205cz, ca\305\202\304\205dusz\304\205 od-

dany \305\273\303\263\305\202kwi.Badaniom jej dziej\303\263w po\305\233wi\304\231ci\305\202praktycznie ca\305\202e

\305\274ycie. Bar\304\205cz usi\305\202owa\305\202udowodni\304\207, \305\274eMicha\305\202 Chmielnicki prze-
szed\305\202na s\305\202u\305\274b\304\231do Dani\305\202owicza dopiero, gdy ten zosta\305\202 zi\304\231ciem

hetma\305\204skim. Tak wi\304\231cdo r. 1605 Micha\305\202 Chmielnicki mia\305\202by ,

mieszka\304\207 w \305\273\303\263\305\202kwi.Pogl\304\205d ten przede wszystkim stoi w sprze-
czno\305\233ci z jednoznacznymi przekazami \305\272r\303\263d\305\202owymistwierdza-

j\304\205cymi, i\305\274Micha\305\202 Chmielnicki najp\303\263\305\272niej w 1594 r. by\305\202ju\305\274

podstaro\305\233cim czehry\305\204skim. Nie mamy te\305\274\305\274adnej w\304\205tpliwo\305\233-

ci co do tego, \305\274ematka Bohdana Chmielnickiego wywodzi\305\202a

si\304\231z warstwy kozackiej. Kozackie c\303\263rki za\305\233o wiele \305\202atwiej

mo\305\274na by\305\202o spotka\304\207 w okolicach Czehrynia ni\305\274w odleg\305\202ej

\305\273\303\263\305\202kwi.Id\304\205ctropem kozackiego pochodzenia matki Bohdana
r\303\263wnie logicznie uzasadnionym miejscem jego urodzin mo-
g\305\202yby by\304\207Czerkasy czy te\305\274Perejas\305\202aw. Obie te hipotezy po-

jawi\305\202y si\304\231zreszt\304\205 w pracach historyk\303\263w. Nie maj\304\205 one jed-
nak \305\274adnego oparcia w materiale \305\272r\303\263d\305\202owymi s\304\205rezultatem

ekwilibrystycznych wyczyn\303\263w ich tw\303\263rc\303\263w. Przyk\305\202adowo

M. Pietrowskij, g\305\202\304\231bokowierz\304\205cy, \305\274eBohdan Chmielnicki

przyszed\305\202 na \305\233wiat w Perejas\305\202awiu, przekonanie swe opiera 10)))



na fakcie, i\305\274pierwsza \305\274onahetmana pochodzi\305\202a w\305\202a\305\233niez Pere-

jas\305\202awia.

Reasumuj\304\205c wywody na temat daty i miejsca narodzin Bohdana

Chmielnickiego pozosta\305\204my przy Czehryniu i stwierdzeniu, i\305\274

w 1595 r. miejscowemu podstaro\305\233ciemu Micha\305\202owi Chmielnic-

kiemu urodzi\305\202 si\304\231syn, kt\303\263remu na chrzcie nadano imiona Boh-
dan Zenobiusz. Skoro jednak on sam nigdy swym drugim
imieniem si\304\231nie

pos\305\202ugiwa\305\202, potraktujmy t\304\231infor,macj\304\231 wy\305\202\304\205cz-

nie jako ciekawostk\304\231.

Stajemy obecnie przed najwa\305\274niejszym dylematem w \305\274yciorysie

Bohdana Chmielnickiego. Musimy rozstrzygn\304\205\304\207 kwesti\304\231 jego

pochodzenia spo\305\202ecznego, sprowadzaj\304\205c\304\205 si\304\231do odpowiedzi na

pytanie, czy by\305\202szlachcicem. Jest to pytanie wr\304\231cz fundamen-

talne dla reali\303\263w wieku, w kt\303\263rym przysz\305\202o mu \305\274y\304\207.Nic wi\304\231c

dziwnego, \305\274ew\305\202a\305\233nieta sprawa wywo\305\202a\305\202anajzacieklejsze spory
w\305\233r\303\263dhistoryk\303\263w.

Koronnym argumentem tych, kt\303\263rzy s\304\205przekonani o szlachec-

kim pochodzeniu ,najpot\304\231\305\274niejszego hetmana w dziejach Koza-

czyzny, jest jego w\305\202asne zdanie, w kt\303\263rym stwierdza on: \"Wi-
dzi Pan B\303\263g, \305\274emja, najni\305\274szym podn\303\263\305\274kiem b\304\231d\304\205cNaja\305\233niej-

szego Majestatu WKMci, z dzieci\305\204stwa lat moich, urodziwszy

si\304\231urodzonym Chmielnickim, do tych s\304\231dziwych lat moich nie

by\305\202em w \305\274adnej rebelliej przeciwko Majestatowi WKMci, Panu
memu Mi\305\202o\305\233ciwemu\"1.

Rzeczywi\305\233cie zwrot \"urodziwszy si\304\231urodzonym\" oznacza\305\202

w siedemnastowiecznej polszczy\305\272nie przyznanie si\304\231do faktu

urodzenia si\304\231szlachcicem. Lecz Bohdan Chmielnicki napisa\305\202 tak

o sobie tylko raz. W kilkuset znanych nam listach ju\305\274ani s\305\202o-

wem nie wspomnia\305\202 o swym pochodzeniu. Ogromne znaczenie
ma i to, \305\274ecytowany wy\305\274ej list pisany by\305\202w gor\304\205cych chwilach

bitwy zborowskiej, a jego adresatem by\305\202kr\303\263lJan Kazimierz,

a wi\304\231cuzna\304\207 go musimy za argument przetargowy w rokowa-
niach, kt\303\263rych ostatecznym rezultatem by\305\202augoda zborowska.

W tej sytuacji o wiele istotniejszy jest ko\305\204cowy fragment zacy-

towanego zdania ni\305\274jego p<?cz\304\205tek.

Trudno te\305\274mie\304\207za z\305\202eChmielnickiemu, \305\274ewi\304\231cej ju\305\274nie de-

klarowa\305\202 swego szlacheckiego pochodzenia. Poza tym w rea-
liach siedemnastowiecznych deklaracj\304\231 tak\304\205w zupe\305\202no\305\233cizast\304\231-

powa\305\202 odcisk pier\305\233cienia herbowego pod listem. Skoro dyspo-
nujemy zachowanymi w oryginale listami hetmana kozackiego,

problem winien przesta\304\207 istnie\304\207. Wystarczy przecie\305\274 uwa\305\274nie

przyjrze\304\207 si\304\231herbowi widniej\304\205cemu na odci\305\233ni\304\231tych pod nimi)11)))



piecz\304\231ciach i odnale\305\272\304\207go w kt\303\263rymkolwiek z herbarzy. Spr\303\263-

bujmy p\303\263j\305\233\304\207tym tropem. W najokazalszej postaci herb Bohda-
na Chmielnickiego wyst\304\231puje na karcie tytu\305\202owej rejestru Woj-
ska Zaporoskiego b\304\231d\304\205cegowynikiem ugody zborowskiej. Pi-
sane w j\304\231zyku ruskim s\305\202owa: \"Na staro\305\274ytny klejnot Pan\303\263w

Chmielnickich\" poprzedzaj\304\205 otoczon\304\205 bogatym ornamentem,

stylizowan\304\205 liter\304\231 \"W\" zwie\305\204czon\304\205 krzy\305\274em. A wi\304\231cAbdank,

jeden z najstarszych polskich herb\303\263w, pami\304\231taj\304\205cy czasy piasto-
wskie i znany nam z

pi\304\231tnastowiecznych \"Rolli\". Herb ten spo-
tka\304\207r\303\263wnie\305\274mo\305\274emy na kilku uniwersa\305\202ach, zabezpieczaj\304\205cych

w\305\202asno\305\233\304\207cerkiewn\304\205, wydanyc4 przez Chmielnickiego mona-

styrom.
Podobny charakter ma te\305\274doskonale zachowany dokument,

przechowywany w bibliotece PAN w Krakowie. Pod uniwer-

sa\305\202em wydanym w dniu 22 VII 1655 r. monasterowi Husty\305\204-

ski emu przez \305\274on\304\231Bohdana Chmielnickiego Ann\304\231 odci\305\233ni\304\231ty

zosta\305\202 herb Abdank. Na pr\303\263\305\274nojednak szukali\305\233my nazwiska

Chmielnickiego w\305\233r\303\263dszlachty piecz\304\231tuj\304\205cej si\304\231Abdankiem.

Argumenty I. P. Krypjakewycza, \305\274eChmielnicki by\305\202tak drob-

nym szlachcicem i tak ma\305\202oznanym, i\305\274nie interesowali si\304\231nim

heraldycy, s\304\205niepowa\305\274ne. Do herbarzy nie wchodzi\305\202o si\304\231po-

przez liczb\304\231 posiadanych wiosek i zdobyty splendor, lecz przez

urodzenie. Najprostszym wnioskiem nasuwaj\304\205cym si\304\231po usta-

leniu powy\305\274szych fakt\303\263w jest stwierdzenie, \305\274eBohdan Chmiel-

nicki bezprawnie piecz\304\231towa\305\202 si\304\231herbem Abdank. Zwolennicy
i przeciwnicy tezy o szlacheckim pochodzeniu Bohdana Chmiel-

nickiego pos\305\202uguj\304\205si\304\231w tym miejs'cu identyczn\304\205 argumentacj\304\205

dla udowodnienia swych przeciwnych tez. Pierwsi zapytuj\304\205, \305\274e

skoro Chmielnicki podszywa\305\202 si\304\231pod cudzy herb, to dlaczego
\305\274aden ze \"wsp\303\263\305\202herbownik\303\263w\" przeciw temu. nie zaprotesto-
wa\305\202.Drudzy ripostuj\304\205, \305\274eprzecie\305\274 jest rzecz\304\205 oczywist\304\205, i\305\274gdy-

by Chmielnicki by\305\202szlachcicem herbu Abdank, to w chwili gdy

sta\305\202on u szczytu pot\304\231gi, do koligacji z nim przyzna\305\202by si\304\231nieje-

den zubo\305\274a\305\202yszlachetka. W ca\305\202ejRzeczypospolitej nie znalaz\305\202 si\304\231

jednak nikt taki. Jak wi\304\231cwidzimy, na tej drodze nie znajdzie-
my rozwi\304\205zania nurtuj\304\205cego nas problemu.

Przyjrzyjmy si\304\231teraz argumentom tych, kt\303\263rzy s\304\205absolutnie

przekonani, \305\274eChmielnicki szlachcicem nie by\305\202.Pod wzgl\304\231dem

przytaczanych dowod\303\263w w niczym nie ust\304\231puj\304\205oni swoim ad-

wersarzom. W\305\233r\303\263dargument\303\263w, maj\304\205cych oparcie w materiale

\305\272r\303\263d\305\202owym,najcz\304\231\305\233ciejwymieniane s\304\205dwie konstytucje sejmo-
we. Pierwsza uchwalona zosta\305\202a w 1638 r., a interesuj\304\205cy nas 12)))



jej fragment brzmi: \"wi\304\231c y assawu\305\202owie mai\304\205 byd\305\272 szlachta

w rzemio\305\233le r:ycerskim do\305\233wiadczona, niepodeyrzaney cnoty
i wiary. Setnicy y atamani, ci maj\304\205byd\305\272 z Kozak\303\263w samych,

dobrze nam y Rzpltey zas\305\202u\305\274onych ludzi rycerskich obierani\".

Po upadku powstania Pawluka Bohdan Chmielnicki w\305\202a\305\233niena

mocy tej konstytucji utraci\305\202 stanowisko pisarza wojskowego,
cho\304\207,jak ju\305\274wiemy, w samym powstaniu udzia\305\202u nie bra\305\202.Od

r. 1638 przez nast\304\231pne dziesi\304\231ciolecie Bohdan Chmielnicki by\305\202

zaledwie setnikiem w pu\305\202ku czehry\305\204skim, a jedyn\304\205 przeszkod\304\205

stoj\304\205c\304\205mu na drodze do awansu by\305\202aniemo\305\274no\305\233\304\207dowiedzenia

swego szlacheckiego pochodzenia. Mia\305\202on bowiem w tym cza-
sie wypr\303\263bowanych zwolennik\303\263w w\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej,
a i w\305\233r\303\263dczerni cieszy\305\202 si\304\231popularno\305\233ci\304\205, skoro parokrotnie

pos\305\202owa\305\202do Warszawy. Natomiast W\305\202adys\305\202awowi IV i Rzeczy-

pospolitej przys\305\202u\305\274y\305\202si\304\231w tych latach nieraz. Przyznajmy, \305\274e

s\304\205to argumenty istotne.

W\305\233r\303\263dkonstytucji sejmu ekstraordynaryjnego z 1659 r. pod
nr 11 kryje si\304\231drugi z dowod\303\263w \"niskiego pochodzenia\" Boh-

dana Chmielnickiego. Oto tre\305\233\304\207podj\304\231tej w\303\263wczas uchwa\305\202y:

\"lako wszystko W oysko Zaporoskie, do \305\202askii klemenycyi na-

szey przypu\305\233cili\305\233my, tak nie pami\304\231taj\304\205c\305\274adnych uraz urodzone-

go Jerzego Chmielnickiego, potomka Bohdana Chmielnickiego

hetmana zaporoskiego, w protekcy\304\205 nasz\304\205 bierzemy, a chc\304\205c go

przych\304\231ci\304\207do dzie\305\202rycerskich tudzie\305\274 naszey y Rzpltey us\305\202ugi,

kleynot szlachectwa polskiego onemu konferuiemy\"2.
Jak wi\304\231cwidzimy, w dwa lata po \305\233mierci Bohdana Chmielnic-

kiego do szlachectwa przypuszczono jego syna. Czy jednak by-

\305\202obyto mo\305\274liwe w wypadku szlachectwa ojca lub gdyby przy-
najmniej uchodzi\305\202 on za szlachcica w opinii wsp\303\263\305\202braci. Ot\303\263\305\274

nie, sprawa nie jest tak jednoznaczna i wymaga przypomnienia

praw i zwyczaj\303\263w Rzeczypospolitej. Stanowi\305\202y one bowiem, \305\274e

na mocy konsytucji sejmowej nobilitowany mo\305\274e by\304\207r\303\263wnie\305\274

ten, kto z urodzenia szlachcicem ju\305\274jest lub te\305\274szlachectwa zo-

sta\305\202pozbawiony. Najlepsz\304\205 ilustracj\304\205 pierwszej z zasygnalizo-

wanych mo\305\274liwo\305\233ci by\305\202yindygenaty nadawane cudzoziemcom,
na mocy kt\303\263rych szlacheckie spo\305\202ecze\305\204stwo Rzeczypospolitej

przyjmowa\305\202o ich do swego grona i rozci\304\205ga\305\202ona nich przywile-

je, jakimi samo si\304\231cieszy\305\202o. Z reg\304\205\305\202ycudzoziemcy ci nie ust\304\231-

powali urodzeniem \"braciom szlachcie\".

Istotniejszy jest jednak w naszym wypadku drugi z wariant\303\263w.

Odwo\305\202ujemy si\304\231bowiem jeszcze raz do relacji pos\305\202\303\263wwenec-

kich. W r. 1650 przyby\305\202 na Ukrain\304\231 Alberto Vimina, kt\303\263ry mia\305\202)13)))



kontynuowa\304\207 dzie\305\202o zapocz\304\205tkowane przez znanego nam JUz
Sagreda. Poselstwo Viminy doczeka\305\202o si\304\231wielu opracowa\305\204,
a przekazane przez niego informacje uznane zosta\305\202y przez histo-

ryk\303\263w za absolutnie wiarygodne. O Bohdanie Chmielnickim
napisa\305\202, \305\274eby\305\202synem szlachcica, kt\303\263ry pozbawiony zosta\305\202 szla-

chectwa i skazany na wygnanie. Sze\305\233\304\207lat p\303\263\305\272niejprzyby\305\202 do

Czehrynia cz\305\202owiek, kt\303\263ry o wiele lepiej ni\305\274Wimina orientowa\305\202

si\304\231w prawach Rzeczypospolitej, sam bowiem skazany na bani-

cj\304\231sp\304\231dzi\305\202reszt\304\231 \305\274ycia na wygnaniu w Siedmiogrodzie. Cz\305\202o-

wiekiem tym by\305\202Samuel Gr\304\205dzki, tym. razem przybywaj\304\205cy

jako pose\305\202 kr\303\263la szwedzkiego. R\303\263wnie\305\274on twierdzi\305\202, \305\274eojciec

Bohdana Chmielnickiego by\305\202polskim szlachcicem skazanym na

banicj\304\231 i og\305\202oszonym infamisem. Przypomnijmy sobie teraz, co

pisali\305\233my o zwi\304\205zkach Micha\305\202a Chmielnickiego z Dani\305\202owi-

czem. W\303\263wczas interesowa\305\202a nas g\305\202\303\263wniedata opuszczenia

przez niego \305\273\303\263\305\202kwi.Teraz znamy przyczyny. Propozycja Dani-
\305\202owicza przysz\305\202a prawdopodobnie w sam\304\205por\304\231. Na pograniczu
Dzikich P\303\263lwyroki s\304\205d\303\263wRzeczypospolitej stawa\305\202y si\304\231mar-

twymi literami prawa. Mo\305\274e wi\304\231crzeczywi\305\233cie u Viminy i Gr\304\205-

dzkiego znajduje si\304\231klucz do rozwi\304\205zania zagadki spo\305\202ecznego

pochodzenia Bohdana Chmielnickiego?
Najcenniejsze \305\272r\303\263d\305\202oukrai\305\204skie, jakim dysponujemy do okresu

powstania Chmielnickiego, stanowi tak zwany Litopys Samo-

wydca. Jego autor jest nam nie znany, lecz naj prawdopodobniej

by\305\202nim uczestnik powstania, p\303\263\305\272niejszypodskarbi wojskowy
za czas\303\263w hetmana Jana Brzuchowieckiego, Roman Rakuszka-

-Romanowskyj. Niew\304\205tpliwie autor Litopysu by\305\202naocznym

\305\233wiadkiem wielu opisywanych wydarze\305\204, tote\305\274 przyj\304\231\305\202osi\304\231

okre\305\233la\304\207go mianem Samowydca. Niewiele m\303\263wi on nam, nie-

stety, o pochodzeniu Bohdana Chmielnickiegq i stwierdza jedy-
nie, \305\274e:\"W mie\305\233cie Czehryniu mieszka\305\202 setnik Bohdan Chmiel-

nicki, Kozak do\305\233wiadczony w wojennych sprawach kozackich,

bieg\305\202y w pi\305\233mie i cz\304\231sto bywaj\304\205cy w poselstwach na dworze
kr\303\263lewskim\"3.

Z braku jednoznacznych dowod\303\263w nie jeste\305\233my w stanie defi-

nitywnie rozstrzygn\304\205\304\207, czy Bohdan Chmielnicki by\305\202szlachci-

cem. Sam z pochodzenia czu\305\202si\304\231Kozakiem i wielokrotnie to

podkre\305\233la\305\202.W tym kontek\305\233cie Samowydec jest chyba najbli\305\274szy

prawdy. Tym bardziej \305\274ewiele s\305\202uszno\305\233cikryje si\304\231w stwier-

dzeniu Karola Szajnochy, zawartym w jego znakomitych

Dw\303\263ch latach dziej\303\263w naszych, i\305\274Kozaczyzna Zaporoska stano-

wi\305\202aw realiach Rzeczypospolitej Obojga Narod\303\263w swoistego 14)))



rodzaju stan trzeci, w ka\305\274dym b\304\205d\305\272razie do pewnego stopnia
szlachecki.

Dylemat szlacheckiego pochodzenia Bohdana Chmielnickiego

spowodowa\305\202, \305\274eznale\305\272li si\304\231historycy usi\305\202uj\304\205cygo omin\304\205\304\207.Naj-

dalej zabrn\304\205\305\202na tej drodze historyk rosyjski I. Kamanin, kt\303\263ry

w 1913 r. wyst\304\205pi\305\202z hipotez\304\205 o mieszcza\305\204skim pochodzeniu
Bohdana Chmielnickiego. Pope\305\202ni\305\202on jednak kardynalny b\305\202\304\205d

ju\305\274w za\305\202o\305\274eniachswego wywodu. Uzna\305\202 mianowicie, \305\274ewy-

st\304\231puj\304\205cew \305\272r\303\263d\305\202achokre\305\233lenie \"Chmiel\", niew\304\205tpliwie odno-

sz\304\205cesi\304\231do Chmielnickiego, stanowi pierwotne nazwisko p\303\263\305\272-

niejszego hetmana. Jest to nieporozumienie, mo\305\274emy jedynie

m\303\263wi\304\207o przezwiskowym znaczeniu s\305\202owa \"Chmiel\" bior\304\205cym

si\304\231z prostego skr\303\263cenia nazwiska Chmielnicki. Dalsze zawi\305\202e

konstrukcje Kamanina s\304\205zupe\305\202nie bezprzedmiotowe.

G\305\202o\305\233naswego czasu by\305\202ate\305\274hipoteza Tomasza Padurry, wobec

kt\303\263rej wsp\303\263\305\202czesny historyk stoi jednak bezradny. Padurra bo-
wiem powo\305\202ywa\305\202 si\304\231na \305\272r\303\263d\305\202ajedynie jemu dost\304\231pne i w do-

datku przez siebie nie opublikowane. Ca\305\202ahipoteza, szczeg\303\263\305\202o-

wo zrelacjonowana przez Franciszka Rawit\304\231-Gawro\305\204skiego

w jego biografii Chmielnickiego, sprowadza si\304\231do stwierdze-

nia', \305\274eMicha\305\202 Chmielnicki w rzeczywisto\305\233ciby\305\202synem rze\305\272ni-

ka w Chmielniku na Podolu i mia\305\202na imi\304\231Berko. Berko by\305\202

przyk\305\202adnym wyznawc\304\205religii moj\305\274eszowej, lecz z nieznanych

przyczyn uzna\305\202 wyznanie rzymsko-katolickie za jedyn\304\205 praw-

dziw\304\205 wiar\304\231 i zjawi\305\202 si\304\231u miejscowego kapelana zamkowego
\305\274\304\205daj\304\205cchrztu. W kaplicy zamkowej ochrzczono wi\304\231c Berka

nadaj\304\205c mu imi\304\231Micha\305\202 i tworz\304\205c nazwisko od nazwy miejsco-
wo\305\233ci, w kt\303\263rej rozegra\305\202y si\304\231te wydarzenia. Dop\303\263ki w r\304\231cehi-

storyk\303\263w nie dostan\304\205 si\304\231\"legendarne\" \305\272r\303\263d\305\202aPadurry, spraw\304\231

\305\274ydowskiego pochodzenia Bohdana Chmielnickiego musimy
od\305\202o\305\274y\304\207ad acta jako nieuzasadnion\304\205.

O wiele mniejsze kontrowersje wzbudza kwestia wykszta\305\202ce-

nia, jakie w m\305\202odo\305\233ciodebra\305\202 Bohdan Chmielnicki. Historycy

s\304\205na og\303\263\305\202zgodni, \305\274ejak na realia swej epoki by\305\202cz\305\202owiekiem

wykszta\305\202conym. Przede wszystkim biegle pos\305\202ugiwa\305\202si\304\231pis-

mem i dobrze radzi\305\202 sobie z \305\202acin\304\205.Pami\304\231tajmy, \305\274e\305\202acina bar-

dzo d\305\202ugo zachowa\305\202a sw\303\263j uniwersalny charakter j\304\231zyka mi\304\231-

dzynarodowego ijej znajomo\305\233\304\207by\305\202awr\304\231cz nieodzowna. Wpra-
wdzie wi\304\231kszo\305\233\304\207tekst\303\263w \305\202aci\305\204skichwychodz\304\205cych z kancelarii

hetma\305\204skiej by\305\202a pisana przez Jana Wyhowskiego, jednak
Chmielnicki w bezpo\305\233rednich rokowaniach z pos\305\202ami zagrani-

cznymi nie korzysta\305\202 z jego us\305\202ug. Przyk\305\202adowo wspomniany')15)))



ju\305\274Vimina rozmawia\305\202 z Chmielnickim w cztery oczy i rozu-
mieli si\304\231doskonale. SWi znajomo\305\233\304\207\305\202aciny Chmielnicki zaw-

dzi\304\231cza\305\202kilkuletniemu pobytowi w lwowskim kolegiumjezuic-
kim. Zosta\305\202o ono za\305\202o\305\274onew 1608 r. przez hetmana Stanis\305\202awa

\305\273\303\263\305\202kiewskiegoi prawdopodobnie to za jego wstawiennictwem
uda\305\202o si\304\231Micha\305\202owi Chmielnickiemu umie\305\233ci\304\207syna w kole-

gium. Uko\305\204czy\305\202w nim Bohdan klasy gramatyki, poetyki i re-
toryki. By\305\202to wystarczaj\304\205cy kapita\305\202 wiedzy, by m\303\263cstwierdzi\304\207,

\305\274enie zmarnowa\305\202o si\304\231lat sp\304\231dzonych w szkolnej \305\202awie.

W 1648 r. Bohdan Chmielnicki ponownie stan\304\205\305\202pod murami

Lwowa. Mimo \305\274enie szuka\305\202 w nim wspomnie\305\204 z m\305\202odo\305\233ci,to

je jednak znalaz\305\202. Wys\305\202annikiem mieszczan lwowskich maj\304\205cym

nak\305\202oni\304\207\"Chmiela\" do zwini\304\231cia obl\304\231\305\274eniamiast.a zosta\305\202 ksi\304\205dz

Andrzej Mokrski, w\303\263wczas kanonik regularny trzemeszy\305\204ski.

By\305\202on doktorem teologii i mia\305\202za sob\304\205kilkuletni\304\205 praktyk\304\231

wyk\305\202adowcy w lwowskim kolegium jezuickim. Mimo up\305\202ywu

lat Bohdan Chmielnicki pozna\305\202 go; \"przy posp\303\263lstwie nic

wszak\305\274e nie m\303\263wi\305\202,dopiero gdy znale\305\272li si\304\231sam na sam, za

nogi go ob\305\202api\305\202i za -\304\207wiczenia dzi\304\231kowa\305\202\"4.

Cz\304\231sto powtarzana jest te\305\274wersja o pobieraniu przez Bohdana

Chmielnickiego nauk w brackiej szkole kijowskiej. jest to jed-
nak zupe\305\202nie niemo\305\274liwe. Przede wszystkim szko\305\202a ta zosta\305\202a

za\305\202o\305\274onadopiero w 1617 r., gdy Bohdan ze swoimi dwudzie-

stoma dwoma wiosnami dawno przesta\305\202 ju\305\274by\304\207m\305\202odzie\305\204cem

i z pewno\305\233ci\304\205nie szko\305\202a by\305\202amu w g\305\202owie. Poza tym znamy
dw\303\263ch wychowank\303\263w tej szko\305\202y, kt\303\263rych losy splataj\304\205 si\304\231z ko-

lejami \305\274yciaBohdana Chmielnickiego. joachim Jerlicz w wyni-
ku powstania wznieconego przez Chmielnickiego utraci\305\202 wszy-

stko, co posiada\305\202, i zmuszony by\305\202szuka\304\207 schronienia za murami

monastyr\303\263w. jan Wyhowski zawdzi\304\231cza\305\202 hetmanowi zaporos-
kiemu \305\274ycie i nies\305\202ychan\304\205 wr\304\231cz karier\304\231. Lecz ani jerlicz, ani

Wyhowski nigdy nie wspominali o tym, \305\274eBohdan Chmielnic-

ki by\305\202ic\304\205szkolnym koleg\304\205. \".

Rok 1620 przynosi nam pierwsz\304\205 absolutnie pewn\304\205 informacj\304\231

w \305\274yciorysie Bohdana Chmielnickiego. Wtedy to u boku ojca

wzi\304\205\305\202on udzia\305\202 w potrzebie cecorskiej hetmana Stanis\305\202awa \305\273\303\263\305\202-

kiewskiego. W feralnym dla Rzeczypospolitej pa\305\272dzierniku

1620 r. poleg\305\202 Micha\305\202 Chmielnicki, jego syn za\305\233dosta\305\202 si\304\231do

niewoli tureckiej. Sam Chmielnicki tak pisa\305\202o tych wydarze-
niach w li\305\233ciedo kr\303\263laJana Kazimierza: \"jako\305\274 to znaczy wierna

moja us\305\202uga jeszcze pospo\305\202u z s\305\202awnej pami\304\231ci niebo\305\274czykiem

rodzicem moim Micha\305\202em Chmielnickim, podstaro\305\233cim czeh- 16)))



ry\305\204skim, kt\303\263ry na us\305\202udze \305\233.p. Pana Ojca WKMci i wszystkiej
Rzpltej na Cecorze g\305\202ow\304\231sw\304\205po\305\202o\305\274y\305\202;gdzie i ja przy niebo\305\274-

czyku ojcu mym srogie wi\304\231zienie przez dwa roki przecierpia-
\305\202em.Gdy mnie Pan B\303\263gz tej niewoli wyzwoli\304\207 raczy\305\202\"s.

Chmielnicki przebywa\305\202 prawdopodobnie w Stambule; tak\304\205in-

formacj\304\231 znajdujemy w pracy historyka tureckiego Naimy.
Lecz pozosta\305\202e stwierdzenia tego historyka s\304\205tak nieprawdopo-

dobne, \305\274estawiaj\304\205 pod znakiem zapytania r\303\263wnie\305\274sam fakt po-

bytu Chmielnickiego w
stolicy nad Bosforem. Nie jeste\305\233my

w stanie ustali\304\207, w jakich okoliczno\305\233ciachChmielnicki odzyska\305\202

wolno\305\233\304\207.Ostatnie zdanie cytowanego wy\305\274ej listu przemawia za

przyj\304\231ciem wersji o ucieczce, pozosta\305\202e cz\304\231sto powtarzane hipo-

tezy (wykupi\305\202a go matka, kr\303\263l Zygmunt III za zas\305\202ugi ojca,

przyjaciele rodziny) wydaj\304\205 si\304\231by\304\207mniej prawdopodobne.
Niewiele wiemy na temat nast\304\231pnych pi\304\231tnastu lat \305\274yciaBohda-

na Chmielnickiego. Z pewno\305\233ci\304\205wr\303\263ci\305\202do Subotowa i zamie-
szka\305\202w zabudowanym przez ojca dworze po\305\202o\305\274onym na szczy-
cie wysokiego jaru, sk\304\205dm\303\263g\305\202spogl\304\205da\304\207na malowniczo wij\304\205c\304\205

si\304\231w dole Ta\305\233min\304\231.Od Czehrynia Subot\303\263w odgrodzony by\305\202

g\305\202\304\231bokimparowem, na po\305\202udnie za\305\233a\305\274po horyzont ci\304\205gn\304\205\305\202si\304\231

bezkresny step
- os\305\202awione Dzikie Pola. Czy poci\304\205gn\304\205\305\202na nie

Bohdan Chmielnicki? By\304\207mo\305\274e, gdy\305\274w tym czasie uczynili to

praktycznie wszyscy Kozacy. Oto bowiem za namow\304\205 Rzeczy-

pospolitej Kozaczyzna wpl\304\205ta\305\202asi\304\231w walki wewn\304\231trzne na

Krymie. Kozacy stan\304\231li u boku Szahin Gereja i mieli mu po-

m\303\263c w zmaganiach z D\305\274anibeg Gerejem, kt\303\263rych stawk\304\205 by\305\202

tron w Bakczysaraju. Nie dysponujemy jednak ani jednym \305\272r\303\263-

d\305\202emwymieniaj\304\205cym Chmielnickiego w\305\233r\303\263duczestnik\303\263w tych

wydarze\305\204. Mo\305\274e wi\304\231c Bohdan postanowi\305\202 i\305\233\304\207w \305\233lady ojca'

i szuka\304\207 swej szansy na magnackim dworze. Z pewno\305\233ci\304\205pod-

j\304\205\305\202tak\304\205pr\303\263b\304\231.Przez pewien czas bowiem by\305\202koniuszym u Mi-

ko\305\202aja Potockiego. Wtedy to dosz\305\202o do zatargu pomi\304\231dzy nim

i jego chlebodawc\304\205. W Brodach uko\305\204czono w\305\202a\305\233niewznoszenie

pot\304\231\305\274nejfortecy i Potoccy zaprosili liczne grono go\305\233cimaj\304\205cych

podziwia\304\207 kunszt budowniczych. Potocki mia\305\202zapyta\304\207 Chmiel-

nickiego o wra\305\274enie, jakie wywar\305\202a na nim forteca. Odpowied\305\272

koniuszego. pono\304\207 tak rozw\305\233cieczy\305\202a pot\304\231\305\274nego magnata, \305\274e

mia\305\202zamiar w\305\202asnor\304\231cznie zuchwa\305\202ego s\305\202ug\304\231skr\303\263ci\304\207o g\305\202ow\304\231.

S\305\202owa, kt\303\263re w\303\263wczas wypowiedzia\305\202 Chmielnicki, rzeczywi\305\233cie

mog\305\202y wyprowadzi\304\207 z r\303\263wnowagi Potockiego. Stwierdzi\305\202 bo-

wiem, \305\274eco r\304\231celudzkie stworzy\305\202y, to i zniszczy\304\207 mog\304\205.

Wespazjan Kochowski, jeden znajwybitniejszych siedemnasto-)17)
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wiecznych dziejopis\303\263w polskich, w swej Historii Polski od Jlllicrc;

W\305\202adys\305\202awaIV zapisa\305\202 te same s\305\202owa, lecz mia\305\202y one by\304\207odpo-

wiedzi\304\205 Chmielnickiego na pytanie Stanis\305\202awa Koniecpolskiego

i dotyczy\304\207 Kudaku. Kochowski, pisz\304\205c swe dzie\305\202o w czasach,

gdy Chmielnicki cieszy\305\202 si\304\231w\305\233r\303\263dszlachty zas\305\202u\305\274eniez\305\202\304\205s\305\202aw\304\205

i adresuj\304\205c je do szerokiego kr\304\231gu odbiorc\303\263w, uzna\305\202widoczrlie

za celowe odnie\305\233\304\207epizod dotycz\304\205cy ma\305\202oznanej fortecy w Bro-
dach do pot\304\231\305\274nejtwierdzy kudackiej, kt\303\263r\304\205rzeczywi\305\233cie znisz-

czy\305\202ykozackie r\304\231ce.

Przed gniewenl Potockiego Chnlielnicki zmuszony by\305\202po raz

pierwszy w swym \305\274yciu szuka\304\207 schronienia na Zaporo\305\274ll. Gdy

przebrzmia\305\202y echa walk na Krymie i w zapomnienie posz\305\202a

sprawa brodzie\305\204ska, powr\303\263ci\305\202do swego Subotowa. Na pewno
za\305\202o\305\274y\305\202w tym czasie rodzin\304\231. Oko\305\202o 1625 r. o\305\274eni\305\202si\304\231z Ann\304\205

Somk\303\263wn\304\205, siostr\304\205 Jakima Somka, bogatego Kozaka perejas\305\202a-

wskiego, kt\303\263ry doszed\305\202 do maj\304\205tku dzi\304\231ki sporym talentom ku-

pieckim. Dw\303\263r subotowski wkr\303\263tce rozbrzmiewa\305\202 szczebiotcn1

licznego potomstwa. W jednym z siedemnastowiecznych dia-

riuszy znajdujemy nast\304\231puj\304\205cy zapis: \"Z obozu pod Bia\305\202opolc\305\20211

d. 14 October r. 1651. Zjecha\305\202a si\304\231by\305\202a wszystka rodzina

Chmielnickiego, \305\274onaz dziatkami, cztery c\303\263rkiju\305\274dorastaj\304\205ce

i syn\303\263w dw\303\263ch m\305\202odszych, a trzeci ten TYlTIOSzek starszy\".

Rozszyfrujmy ten lakoniczny przekaz nie znancgo nam autora.

Spo\305\233r\303\263dczterech c\303\263rek naj starsza by\305\202aKatarzyna, nazywana te\305\274

niekiedy O\305\202en\304\205.W r. 1656 zosta\305\202a ona \305\274on\304\205Daniela Wyhow-

skicgo, brata generalnego pisarza Wojska Zaporoskiego i najpo-
t\304\231\305\274niejszcgo po Chmielnickim cz\305\202onka starszyzny generalnej

Jana Wyhowskiego. Po \305\233n1ierci n1\304\231\305\274aponownie wysz\305\202a za 111\304\205\305\273

i tym razem nie za byle kogo. Drugim bowicm n1\037\305\273ClTIKata-

rzyny zosta\305\202 Pawe\305\202 Tetera, b\304\231d\304\205cypo \305\233mierci Chmielnickiego

praw\304\205 r\304\231k\304\205Jana Wyhowskiego.

Znamy r\303\263wnie\305\274imi\304\231drugiej z c\303\263rck Chmielnickiego. By\305\202ani\304\205

po\305\233lubiona Janowi Neczajowi S\037efanida. Jan by\305\202bratemjedncgo

z najs\305\202ynlliejszych pu\305\202ko\\vllik\303\263w kozackich Daniela NcczajJ.
Sanl obra\305\202jednak inn\304\205drog<; i od 1650 r. a\305\274do stycznia 1654 r.

by\305\202rezydentem przy dworze chana Islam Gereja III. Po radzie

perejas\305\202awskiej \\vrt)ci\305\202 na Ukraill\\ i po \037ll1icrci Jana Zo\305\202otorenki

dowodzi\305\202 si\305\202alTIikozacki\305\20211i na terenie Bia\305\202orusi. W r. 1658 po-
szed\305\202za Janem Wyhowskim i sta\305\202si\304\231jednym z naj gor\304\231tszych

propJgJtor\303\263w idei l1gud y h\037ldzidckilj. \\(' grudniu 1 ()59 r. \\\"pad\305\202

w r\\ce rosyjskie i jak \\vielu innych zcs\305\202allY zosta\305\202 na Syberit;.

Jan Neczaj w r. 1683 przebywa\305\202 jeszcze w Tobolsku. W trzy 18)))



lata p\303\263\305\272niejznajdujemy go jednak u boku Piotra Doroszenki,

jako zwolennika wprowadzenia cara na tron polski. Dalsze jego

losy s\304\205nam nie znane. Podobnie jak nie znamy imion dw\303\263ch

pozosta\305\202ych c\303\263rek hetmana. Jedna z nich na pewno by\305\202a\305\274on\304\205

setnika korsu\305\204skiego, kt\303\263ry zgin\304\205\305\202w 1654 r.

Najstarszym synem Bohdana Chmielnickiego by\305\202urodzony

w r. 1632 Tymofiej, i to w nim pok\305\202ada\305\202ojciec najwi\304\231ksze na-

dzieje. Autor cytowanego wcze\305\233niej diariusza zanotowa\305\202 na

ko\305\204cu swej relacji o rodzinie Chmielnickiego nast\304\231puj\304\205c\304\205uwa-

g\304\231na temat Tymofieja: \"zaprawd\304\231 tyran z niego, chocia\305\274 jesz-

cze w m\305\202odych leciech\"6. W 1640 lub 1642 r. przyszed\305\202 na \305\233wiat

drugi z syn\303\263w hetma\305\204skich Juraszko. Lecz cytowane \305\272r\303\263d\305\202o

m\303\263wi jeszcze o jednym synu Bohdana Chmielnickiego. Na
jego podstawie historycy snuli hipotezy, i\305\274prawdopodobnie

chodzi o syna, kt\303\263ry poni\303\263s\305\202\305\233mier\304\207z r\304\231kisiepaczy nas\305\202anych

przez Daniela Czapli\305\204skiego. Jest to nielogiczne, zatarg z Cza-

pli\305\204skim mia\305\202bowiem miejsce w 1647 r., a wi\304\231cgdyby rzeczy-
wi\305\233cie jeden z syn\303\263w Chmielnickiego w\303\263wczas zgin\304\205\305\202,to nie

nl\303\263g\305\202bywraz z matk\304\205 przyby\304\207 do obozu pod Bia\305\202opolem. Prze-

de wszystkim za\305\233w li\305\233cieChmielnickiego do hetmana Miko\305\202aja

Potockiego czytamy: \"Ten\305\274e p. Czapli\305\204ski na moj\304\205 zniewag\304\231

syna mi, ch\305\202opca ma\305\202ego, kaza\305\202z czeladzi swej na rynku pojma-
wszy, Tatarzynowi swemu zabi\304\207, \305\274eledwie \305\274ywego zastawio-

\"7no .

Owym nla\305\202ynl ch\305\202opcem z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205by\305\202Tynl0fiej nlaj\304\205cy

w\303\263wczas 15 lat. Poniewa\305\274 \305\274adne inne \305\272r\303\263d\305\202onie wspomina
o trzecim synu Chmielnickiego, autor cytowanego diariusza

musia\305\202 wi\037c si\304\231pomyli\304\207.

Pierwsz\304\205 w pe\305\202nipo\305\233wiadczon\304\205 \305\272r\303\263d\305\202owoinformacj\304\231 o Chmiel-

nickim od chwili jego powrotu z Turcji posiadamy dopiero
z kOl1ca 1637 r. 24 grudnia jako pisarz Wojska Zaporoskiego
podpisa\305\202 on kapitulacj\304\231 borowick\304\205.

Rzeczpospolita postanowi\305\202a tym razem definitywnie rozstrzyg-
n\304\205\304\207problcm kozacki. Konstytucja sejmowa z r. 1638 stanowi\305\202a:

\"A gdy za zdarzeniem boskim, jako wszystkich wojsk zast\304\231p\303\263w

pana, pogromiwszy je i poraziwszy, od Rzeczypospolitej nad
ni\304\205wisz\304\205ce nicbezpiecze\305\204stwo odwr\303\263conc zosta\305\202o, wszelkie tedy

ich [Kozak\303\263w
- J. K] dawne prawa, starsze\305\204stwa, prorogatywy,

dochody i inne godno\305\233ci przez wierne pos\305\202ugi ich od przodk\303\263w

naszych nabyte, a teraz t\304\205rcbeli\304\205 straconc, na wiecznc czasy inl

odejmujemy, chc\304\205c mie\304\207tych, kt\303\263rych losy wojny pozostawi\305\202y

w\305\233r\303\263d\305\274ywych, za w ch\305\202opy obr\303\263cone posp\303\263lstwo\"8.)19)))



Obrady sejmowe w r. 1638 toczy\305\202y si\\ r\303\263wnoczc\305\233ni<.: z trwaj\304\205-

cymi na Ukrainie walkami. KI<;skapod Kurnejkarni, kt\303\263rej pro-

st\304\205konsekwencj\304\205 by\305\202akt bezwarunkowej kapitulacji Kozaczyz-
ny podpisany w Wigili\304\231 Bo\305\274.ego Narodzenia 1637 r. pod Boro-

wic\304\205, nie by\305\202abowicm r\303\263wnoznaczna z ca\305\202kowitynl rozbiciem

si\305\202kozackich. Z nadej\305\233ciem wiosny Ostrzanin, Hunia i Putyw-
lec ponownie podnie\305\233li bro\305\204przeci\\v \"LachoITI\" . Sytuacj\037 zaog-
ni\305\202yjeszcze wie\305\233ci dochodz\304\205ce z Warszawy. Tego samego dnia,
19 kwietnia, gdy w izbie poselskiej przedstawiciele starszyzny
kozackiej pokornie prosili o 1110\305\274liwo\305\233\304\207uzupe\305\202nienia rejestru,

gdy\305\274w ostatnich walkach poleg\305\202o wielu rejestrowych, pod mu-
rami stolicy odbywa\305\202a si\304\231krwawa rozprawa z Pawlukiem ijego
towarzyszami. A

przecie\305\274 pod Boro\\vic\304\205 Adam Kisiel zar\304\231czy\305\202

Kozakom, \305\274ewydani przyw\303\263dcy powstania nie zostan\304\205 strace-

ni. Rzeczypospolita jeszcze raz udowodni\305\202a, \305\274enie zamierza li-

czy\304\207 si\304\231ze s\305\202owenl danynl Kozakonl. Ostatecznie dopiero
24 XI 1638 r. hetmanowi polnemu Miko\305\202ajowi Potockiemu

uda\305\202o si\304\231na uroczysku Mas\305\202owy Staw zmusi\304\207 Kozaczyzn\304\231 do

podporz\304\205dkowania si\304\231konstytucji sejlTIOwej i przestrzegania
warunk\303\263w kapitulacji borowickiej.
Znaczna cz\304\231\305\233\304\207starszyzny kozackiej nie wierzy\305\202a po Kumejkach
w mo\305\274liwo\305\233\304\207pokonania Rzeczypospolitej i zrozumia\305\202a, \305\274eoca-

lenia szuka\304\207 nale\305\274y na drodze rokowat1. We wrze\305\233niu 1638 r.

dla wszystkich sta\305\202osi\304\231jasne, \305\274emieli oni racj\304\231. Na zwo\305\202anej

radzie kozackiej postanowiono wys\305\202a\304\207delegacj\304\231 do Warszawy
w celu podj\304\231cia stara\305\204 o niewprowadzanie w \305\274ycie znanej nam

ju\305\274konstytucji sejmowej. W sk\305\202ad delegacji wybrany zosta\305\202

r\303\263wnie\305\274Bohdan Chmielnicki. Poselstwo kozackie by\305\202ojednak

sp\303\263\305\272nionei przyby\305\202o do Warszawy dopiero 9 grudnia, czyli po
Komisji na Mas\305\202owym Stawie i po zamkni\304\231ciu obrad sejmu.
W tej sytuacji zdecydowano poczeka\304\207 do nast\304\231pnego sejmu,

wyznaczonego na jesiet1 przysz\305\202ego roku. Pos\305\202owie koza\037cy po-
nownie przybyli do Warszawy 28 pa\305\272dziernika i przebywali
w stolicy do 25 listopada 1633 r. I tym raZelTI w sk\305\202adzie posel-

stwa znalaz\305\202 si<; Bohdan Chmielnicki. Wys\305\202annicy kozaccy osta-

tecznie nie zostali przyj\304\231ci przez sejm, lecz prawdopodobnie
spotkali si\304\231z kr\303\263lem. Wszystkie szczeg\303\263\305\202yzwi\304\205zane z tym epi-
zodem w \305\274yciuBohdana Chmielnickiego zawdzi\304\231czamy Z. \305\232wi-

talskiernu, kt\303\263ry ustali\305\202je na podstawie rachunk\303\263w sejmowych

zachowanych w Archiwull1 Skarbu Koronncgo.
W listopadzie 1639 r. Bohdan Chn1ielnicki ponownie na prze-

ci\304\205gprawie siedmiu lat znika nam z pola widzenia. I tym razem 20)))



nic nl0\305\274emy na podstawie wiarygodnych \305\272r\303\263de\305\202odtworzy\304\207

jego los\303\263w. Najprawdopodobniej gospodarzy\305\202 w Subotowie,
i to z sukcesami, o czym \305\233wiadczy lista strat, jakie poni\303\263s\305\202

w czasie zatargu z
Czapli\305\204skinl. Z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205za\305\233nie bra\305\202

udzia\305\202u w \305\274yciu politycznym Rzeczypospolitej, gdy\305\274jest nie-

mo\305\274liwe, by nie
zachowa\305\202y si\304\231na ten temat \305\274adne przekazy.

W okresie tym mamy te\305\274do czynienia z jeszcze jedn\304\205 frapuj\304\205c\304\205

zagadk\304\205 w biografii p\303\263\305\272niejszego hetmana kozackiego. Ca\305\202a

sprawa si\304\231gakorzeniami XVII w., a konkretniej 1663 r. Wtedy

to bowiem w Pary\305\274u wydana zosta\305\202a praca Pierre' a de Chevaliera
pod tytu\305\202em Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne.
Sama praca jest ca\305\202kowicie wiarygodnym \305\272r\303\263d\305\202emdo odtwo-

rzenia wydarze6 na Ukrainie z lat powstania Chmielnickiego.
Lecz w tym wypadku interesuje nas nie jej tre\305\233\304\207,a otwieraj\304\205ca

j\304\205dedykacja. W niej bowiem zawarte jest stwierdzenie rozpala-

j\304\205cedo dzisiaj nami\304\231tne spory w\305\233r\303\263dhistoryk\303\263w. Gdy z wyda-
nego w r. 1672 angielskiego przek\305\202adu ksi\304\205\305\274kiChevaliera usu-

ni\304\231to ow\304\205dedykacj\304\231, ca\305\202yproblem znikn\304\205\305\202jak za dotkni\304\231ciem

czarodziejskiej r\303\263\305\274d\305\274ki.Zreszt\304\205 ca\305\202epokolenia historyk\303\263w pod-

chodzi\305\202y do dedykacji Chevaliera podobnie jak angielski wy-
dawca jego dzie\305\202. Tak post\304\205pi\305\202Engel w swej monumentalnej
Historii Ukrainy i ukrai\305\204skich Kozak\303\263w, jak i Bantysz-Kamienskij
oraz Markiewicz w swych historiach Ukrainy. Dopiero w 1899 r.

rosyjski historyk A. W. Po\305\202owcow, powo\305\202uj\304\205csi\304\231na swe odkry-
cia w archiwach francuskich, nada\305\202 wielkiego rozg\305\202osu sprawie

udzia\305\202u Kozak\303\263w Zaporoskich w toczonych w latach 1645-
-1646 walkach we Flandrii. Nic nie wspomina\305\202 wprawdzie

o udziale samego Chmielnickiego, lecz pierwszy krok zosta\305\202

uczyniony. I rzeczywi\305\233cie wkr\303\263tce coraz g\305\202o\305\233niejby\305\202oo Koza-

kach pod Dunkierk\304\205 i Chmielnickim nad Sekwan\304\205. Znalaz\305\202y si\304\231

te\305\274dowody \305\272r\303\263d\305\202owe,a raczej jeden. W\305\202a\305\233nieowa dedykacja
w pracy Chevaliera, w kt\303\263rej zwraca si\304\231on do by\305\202ego ambasa-

dora Francji przy dworze warszawskim hrabiego de Bregy. Na

s\305\202owach skre\305\233lonych r\304\231k\304\205kr\303\263lewskiego doradcy opieraj\304\205 si\304\231

wszystkie hipotezy stwierdzaj\304\205ce pobyt Bohdana Chmielnickie-

go we Francji. Chevalier pisa\305\202: \"Chmielnickiemu, kt\303\263ry przy-

by\305\202z g\305\202\304\231biRosji do Francji, poradzono, aby zwr\303\263ci\305\202si\304\231do Pana

[tzn. de Bregy'ego - J. K.], kt\303\263ry mo\305\274e da\304\207\305\233wiadectwo o tyle

prawdziwe o jego warto\305\233ci i jego Kozak\303\263w, \305\274eby\305\202Pan prawie

naocznym \305\233wiadkiem w czasie sErawowania przez Pana funkcji

ambasadora, kiedy to Pana wspania\305\202e cechy jak r\303\263wnie\305\274charak-

ter tego zaszczytnego stanowiska przysporzy\305\202y Panu wiele \305\202as-)21)))



kawo\305\233ci i zaufania zmar\305\202ego kr\303\263la W\305\202adys\305\202awa, narodzin ich

wojny i zna\305\202Pan wszystkie motywy i sekrety. Zaanga\305\274owa\305\202

Pan r\303\263wnie\305\274du\305\274\304\205liczb\304\231 tych awanturnik\303\263w do s\305\202u\305\274byw pie-

chocie\"9.

Spraw\304\231 ewentualnego pobytu Zaporo\305\274c\303\263w na s\305\202u\305\274biekardyna\305\202a

Mazzariniego chyba ostatecznie rozstrzygn\304\205\305\202 Zbigniew W\303\263jcik,

kt\303\263ry wiosn\304\205 1970 r. przeprowadzi\305\202 szczeg\303\263\305\202ow\304\205kwerend\304\231 wc

francuskim archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz

w Archiwum Wojskowym w Chateau de Vincennes pod Pary-

\305\274enI, po czym opublikowa\305\202 jej wyniki. Przeprowadzenie kwe-

rendy weryfikuj\304\205cej lapidarne opisy bibliograficzne Po\305\202owcowa

sta\305\202osi\304\231kwesti\304\205 o tyle istotn\304\205, \305\274ena nich opiera\305\202 si\304\231w\305\202a\305\233nie

I. P. Krypjakewycz, pisz\304\205c wydan\304\205 w 1954 r. biografi\304\231 Bohda-

na Chmielnickiego, w kt\303\263rej rozbudowa\305\202 w\304\205tek pobytu Zapo-
ro\305\274c\303\263wwe Flandrii i uzna\305\202ich udzia\305\202 w obl\304\231\305\274eniuDunkierki za

udowodniony. Za Krypjakewyczem poszli wszyscy historycy

radzieccy, \305\202\304\205czniez wydawcami ukrai\305\204skiego przek\305\202adu pracy

Chevaliera. Nie musimy dodawa\304\207, \305\274eprzek\305\202ad ukaza\305\202 si\304\231ze

znan\304\205 nanl ju\305\274dedykacj\304\205. Tym sposobem niejako pomi\304\231dzy

wierszami udowodniono fakt pobytu Chmielnickiego we Fran-

cji w 1645 r.

TynIczasenl poszukiwania Zbigniewa W\303\263jcika stawiaj\304\205 pod

znakiem zapytania w og\303\263le udzia\305\202 Zaporo\305\274c\303\263w w obl\304\231\305\274eniu

Dunkierki, a jego hipoteza, \305\274ewzmianki o Kozakach w \305\272r\303\263-

d\305\202achfrancuskich odnosz\304\205 si\304\231prawdopodobnie do fornlacji ko-
zackich w oddzia\305\202ach polskich, jest wielce przekonywaj\304\205ca. Nie

mo\305\274e za\305\233by\304\207mowy o udowodnieniu pobytu samego Chmiel-
nickiego na zie111i francuskiej. Przede wszystkin1 on san1 nigdy

o tym nie wspomina\305\202. Nadaremnie szukaliby\305\233nlY te\305\274jakichkol-

wiek wzmianek na ten temat w rocznikach \"Gazette de France\",
i to z lat, gdy Bohdan Chnlielnicki sta\305\202si\\ jedn\304\205 z picr\\\\:szopla-

nowych postaci \305\274ycia politycznego Europy. A przecie\305\274 z pew-

no\305\233ci\304\205przypomnianoby sobie w\303\263wczas jego pobyt nad Sekwa-

n\304\205.To sanI Chevalier, chc\304\205c podnie\305\233\304\207atrakcyjno\305\233\304\207 ksi\304\205\305\274kidla

francuskiego czytelnika i doda\304\207 splendoru de Bregy'e111U, wpad\305\202

na pomys\305\202 \"sprowadzenia\" Chmielnickiego do Francji. Nam
za\305\233pozostaje zanIkn\304\205\304\207te wywody zdaniel1I M. Korduby , pod
kt\303\263rym w pe\305\202nisi\304\231podpisujemy: \"podr\303\263\305\274do Francji jest tak\304\205

sam\304\205 legend\304\205, jak to, \305\274e[Chmielnicki
- J. oK.] przyj\304\205\305\202islam,

bra\305\202udzia\305\202 w wyprawach na Morze Czarne i wojnic snI0lcl1-

skiej\" .

Bohdan Chmielnicki zaj\304\231ty by\305\202zreszt\304\205 ju\305\274w tym czasie spra- 22)))



wami zwi\304\205zanymi z wojennymi planami kr\303\263la W\305\202adys\305\202awa IV.

W historiografii spotykamy si\304\231raczej ze zgodn\304\205 ocen\304\205 plan\303\263w

wojny tureckiej W\305\202adys\305\202awa IV, w tym miejscu zajmiemy si\304\231

zatem g\305\202\303\263wniedzia\305\202alno\305\233ci\304\205kr\303\263la oraz kanclerza wielkiego ko-

ronnego Jerzego Ossoli\305\204skiego w kontek\305\233cie wci\304\205gania Koza-

czyzny w przygotowania do rozpocz\304\231cia dzia\305\202a\305\204wojennych

przeciw Turcji. By\305\202ato bowiem praktyczna edukacja polityczna
Bohdana Chmielnickiego i okres, w kt\303\263rym ukszta\305\202towa\305\202y si\304\231

jego pogl\304\205dy polityczne. P\303\263\305\272niejszelata dowiod\305\202y, \305\274eChmiel-

nicki nie zmarnowa\305\202 nadarzaj\304\205cej si\304\231okazji i uczniem by\305\202pil-

nym. Znakomita znajomo\305\233\304\207 funkcjonowania aparatu w\305\202adzy

Rzeczypospolitej, kt\303\263r\304\205w\303\263wczas posiad\305\202, by\305\202ajednym z g\305\202\303\263w-

nych \305\272r\303\263ddjego sukces\303\263w.

W\305\202adys\305\202awIV ju\305\274od d\305\202u\305\274szegoczasu snu\305\202swe wielkie plany

rozpocz\304\231cia krucjaty przeciw niewiernym. Marzy\305\202o mu si\304\231

oswobodzenie grobu Chrystusowego i wyzwolenie wszystkich
chrze\305\233cijan spod panowania muzu\305\202ma\305\204skiego. W planach tych

niepo\305\233lednia rola mia\305\202a przypa\305\233\304\207Kozaczy\305\272nie.. W ten spos\303\263b

kr\303\263li kanclerz tworzyli program, kt\303\263ry r\303\263wnocze\305\233nie by\305\202spe\305\202-

nieniem olbrzymich ambicji politycznych ich obu, a przy okazji

pozwoli\305\202by zahamowa\304\207 wzrost antypolskich nastroj\303\263w na Ukrai-

nie. Po b\305\202yskotliwej wiktorii ochmatowskiej hetmana wielkiego
koronnego Stanis\305\202awa Koniecpolskiego W\305\202adys\305\202awIV ze zdwojo-

n\304\205energi\304\205 przyst\304\205pi\305\202do realizacji swych zamys\305\202\303\263w.

Poochnlatowska atmosfera bowiem by\305\202awyj\304\205tkowo sprzyjaj\304\205-

ca dla kr\303\263la. Pami\304\231ta\304\207jednak musimy, \305\274eod czas\303\263w Kazimie-

rza Jagiello\305\204czyka Polska i Turcja stara\305\202y si\304\231nawzajem unikn\304\205\304\207

bezpo\305\233redniej konfrontacji zbrojnej. Od dnia 22 III 1489 r., kie-

dy to Kazimierz Jagiello\305\204czyk przez swego pos\305\202aMiko\305\202aja Fir-

leja zawar\305\202 pok\303\263j z su\305\202tanem Bajazidem II, traktat ten potwier-
dzony przez ka\305\274dego kolejno zasiadaj\304\205cego na tronie kr\303\263la pol-

skiego. Jedynie w latach 1620-1621 dosz\305\202o do konfliktu zbroj-

nego pomi\304\231dzy obiema pot\304\231gami, lecz ju\305\274w 1623 r. su\305\202tan Mu-

rad IV odnowi\305\202 traktat pokojowy z Zygmuntem III. Po obj\304\231ciu

. tronu przez W\305\202adys\305\202awa IV do stolicy nad Bosforem wys\305\202any

zosta\305\202 Stanis\305\202aw Koniecpolski. Rezultatem jego poselstwa by\305\202

kolejny trakfat pokojowy. W traktacie znalaz\305\202o si\304\231wiele posta-

nowie\305\204 reguluj\304\205cych wzajemne stosunki polsko-tureckie. I tak
strona polska zgodzi\305\202a si\304\231na wyp\305\202acanie chanowi krymskiemu

corocznych \"upomink\303\263w\", kt\303\263re mia\305\202y stanowi\304\207 gwarancj\304\231

jego przyja\305\272ni oraz powstrzymania Kozak\303\263w od napad\303\263w na

ziemie su\305\202tana. Turcja zobowi\304\205za\305\202a si\304\231w zamian usun\304\205\304\207wszy-)23)))



stkich Tatar\303\263w z Budziaku i nie nadawa\304\207 im tam godno\305\233ci pa-

sz\303\263w i bej\303\263w.

Pierwszym krokiem W\305\202adys\305\202awa IV na drodze do realizacji
swych plan\303\263w by\305\202oz\305\202amanie wynegocjowanego przez Koniec-

polskiego traktatu w cz\304\231\305\233ciodnosz\304\205cej si\304\231do stosunk\303\263w pols-
ko-tatarskich. Pod dat\304\20529 II 1644 r. kanclerz litewski Albrycht

Stanis\305\202aw Radziwi\305\202\305\202zanotowa\305\202 w swym pami\304\231tniku: \"Tego

dnia odby\305\202a si\304\231tajna narada, czy nale\305\274y pos\305\202a\304\207
Tatarom zwyk\305\202e

podarunki, czy nie, i czy stosownie do pakt\303\263w
odda\304\207 je w Ka-

mie\305\204cu, czy pos\305\202a\304\207do samego Perekopu i czy teraz, po napa-

dzie tatarskim, nie nale\305\274y zatrzyma\304\207 ich a\305\274do sejmu. Postano-

wiono nie dawa\304\207, a\305\274po zako\305\204czeniu sejmu\"10. Kr\303\263lzatrzyma\305\202

te\305\274przyby\305\202ych w tym czasie do Warszawy pos\305\202\303\263wtatarskich,

uzasadniaj\304\205c ten krok nieokazaniem przez nich skruchy za sty-
czniowy najazd.
W czerwcu 1644 r. odby\305\202a si\304\231rada senatu, w kt\303\263rej uczestniczy-

\305\202arekordowa liczba 49 senator\303\263w. Postanowiono na niej zwo\305\202a\304\207

w lutym 1645 r. posiedzenie sejmu i na nim miano zadecydo-
wa\304\207o dalszej polityce wobec Chanatu Krymskiego. W konsek-

wencji oznacza\305\202o to, \305\274esejm mia\305\202zadecydowa\304\207 o dalszych lo-
sach plan\303\263w kr\303\263lewskich. W uniwersa\305\202ach rozes\305\202anych na sej-
miki szlacheckie W\305\202adys\305\202awIV \305\274\304\205da\305\202zatwierdzenia przez izb\304\231

uchwa\305\202y senatu wstrzymuj\304\205cej wyp\305\202at\304\231upomink\303\263w dla Tata-

r\303\263w.

Obrady sejmu rozpocz\304\231\305\202ysi\304\23113 lutego i ju\305\274w dniu nast\304\231pnym

kanclerz Jerzy Ossoli\305\204ski otwarcie wezwa\305\202 pos\305\202\303\263wdo prokla-
mowania wojny z Krymem. Nie wiemy, czy stronnictwu kr\303\263-

lewskiemu uda\305\202oby si\304\231przeforsowa\304\207 -w izbie uchwa\305\202y zezwala-

j\304\205cena wojn\304\231 krymsk\304\205, i to mimo niezaprze\"czalnych talent\303\263w

oratorskich Ossoli\305\204skiego. 27 marca bowiem up\305\202yn\304\205\305\202ustawo-

wy termin zako\305\204czenia obrad i nie zgodzono si\304\231na ich prolon-

gat\304\231. Nie pomog\305\202y ani racjonalne argumenty marsza\305\202ka Izby,

ani protesty prymasa Macieja \305\201ubie\305\204skiego. Niedoj\305\233cie do sku-

tku sejmu by\305\202orozwi\304\205zaniem, kt\303\263re w sumie zadawala\305\202o W\305\202a-

dys\305\202awa IV. Zgodnie z obowi\304\205zuj\304\205cymi prawami nadal pozo-
stawa\305\202a w mocy decyzja senatu z 29 II 1644 r. Wydawa\305\202o si\304\231,\305\274e

wstrzymanie wyp\305\202aty upomink\303\263w i zatrzymanie pos\305\202\303\263wwy-

starczy' do sprowokowania chana i na Polsk\304\231 spadnie kolejny

najazd tatarski. Wtedy kr\303\263lzobowi\304\205zany do jego odparcia roz-

pocznie dzia\305\202ania wojenne nosz\304\205ce wszelkie znamiona obron-

nych. W po\305\233cigu za\305\233za \"sko\305\233nookimi wojownikami\" na tery-
torium. Chanatu Krymskiego mia\305\202yby wkroczy\304\207 ju\305\274nie wojska 24)))



koronne, a prywatne poczty magnackie, czemu kr\303\263lnie by\305\202by

w stanie zapobiec. Reszty, to znaczy przekszta\305\202cenia wojny

krymskiej w tureck\304\205, mieli dokona\304\207 Kozacy, kt\303\263rzy zwodowa-

liby na rw\304\205cy nurt Dniepru swe zwinne czajki i jak za dawnych

lat ruszyli na Morze Czarne.
Do realizacji tego planu niepotrzebna by\305\202azgoda sejmu, gdy\305\274

formalnie kr\303\263ldzia\305\202a\305\202byzgodnie z jego wol\304\205. Musia\305\202 natomiast

W\305\202adys\305\202awIV zapewni\304\207 sobie pomoc najpot\304\231\305\274niejszych magna-

t\303\263w, kt\303\263rych chor\304\205gwie, przekraczaj\304\205c granice Rzeczypospoli-

tej, mia\305\202y wykaza\304\207 si\304\231wyj\304\205tkow\304\205 niesubordynacj\304\205. Kr\303\263l wie-

dzia\305\202, \305\274edroga do serc i umys\305\202\303\263wmagnackich wiedzie przez
okazanie im swej \305\202aski, obrady sejmowe za\305\233by\305\202ynajlepsz\304\205 ku

temu okazj\304\205. Tu\305\274po ich rozpocz\304\231ciu nast\304\205pi\305\202owielkie rozdaw-

nictwo wakans\303\263w. Wtedy to w\305\202a\305\233nieAndrzej Leszczy\305\204ski

otrzyma\305\202 mniejsz\304\205 piecz\304\231 koronn\304\205, a Kazimierz Leon Sapieha
zosta\305\202 podkanclerzym litewskim. Gdy zabrak\305\202o urz\304\231d\303\263w,kr\303\263l

m\303\263g\305\202w jeszcze jeden spos\303\263b okaza\304\207 sw\304\205\305\202ask\304\231.Skorzysta\305\202

z tego Jeremi Wi\305\233niowiecki, kt\303\263rego przychylno\305\233\304\207 by\305\202aW\305\202ady-

s\305\202awowi IV szczeg\303\263lnie potrzebna. 23 marca kr\303\263lna korzy\305\233\304\207

kniazia Jaremy rozstrzygn\304\205\305\202 sp\303\263ro Rumno i nada\305\202 mu prawo

wieczystego posiadania odebranych Adamowi Kazanowskiemu

d\303\263br le\305\274\304\205cychw okolicy tej miejscowo\305\233ci.

W\305\202adys\305\202awowi IV przyby\305\202 te\305\274jeszcze jeden sojusznik, tym cen-

niejszy, \305\274emetod\304\205 okazywania \305\202askinie m\303\263g\305\202go pozyska\304\207. By\305\202

nim drugi po kr\303\263lu urz\304\231dnik Rzeczypospolitej, hetman wielki

koronny i kasztelan krakowski Stanis\305\202aw Koniecpolski. Wpra-
wdzie by\305\202on sk\305\202onny poprowadzi\304\207 wojska koronne jedynie do

ostatecznej rozprawy z Tatarami, lecz jego olbrzymi autorytet
by\305\202dla kr\303\263la wystarczaj\304\205c\304\205 tarcz\304\205, za kt\303\263r\304\205m\303\263g\305\202bysi\304\231skry\304\207

przed spodzi'ewanymi atakami szlachty.

Koniecpolski, o wiele lepiej ni\305\274W\305\202adys\305\202awIV orientuj\304\205cy si\304\231

w nastrojach szlacheckich, by\305\202jedynym cz\305\202owiekiem w Rzeczy-

pospolitej, kt\303\263ry m\303\263g\305\202szcz\304\231\305\233liwiedoprowadzi\304\207 do ko\305\204ca plany

kr\303\263lewskie, o ile oczywi\305\233cie popar\305\202by je w ca\305\202ejrozci\304\205g\305\202o\305\233ci.

Tego jednak nie wiemy, gdy\305\274nag\305\202a\305\233mier\304\207hetmana spowodo-

wa\305\202a, \305\274eo jego pogl\304\205dach mo\305\274emy s\304\205dzi\304\207jedynie ze s\305\202ynnego

Dyskursu o zniesieniu Tatar\303\263w krymskich i lidze z Moskwq, kt\303\263ry

praktycznie sta\305\202si\304\231jego testamentem politycznym. Koniecpol-
ski d\305\202ugo waha\305\202 si\304\231z og\305\202oszeniem Dyskursu i prawdopodobnie
dopiero 5 I 1646 r. zdecydowa\305\202 si\304\231podzieli\304\207 swymi przemy\305\233le-

niami z kr\303\263lem i zaprezentowa\304\207 sw\303\263j Dyskurs na tajnej radzie
senatu z udzia\305\202em jedynie senator\303\263w rezydent\303\263w. Zapoznajmy)25)))



si\304\231bli\305\274ej z tym niezwyk\305\202ym dowodenl nl\304\205dro\305\233cipolitycznej
hetmana i uczy\305\204my to pod k\304\205tem interesuj\304\205cego nas tematu.

Tym bardziej \305\274ew\305\202a\305\233niesytuacja w Kozaczy\305\272nie by\305\202ag\305\202\303\263wn\304\205

przyczyn\304\205, dla kt\303\263rej hetman przyby\305\202 do stolicy, mimo \305\274eca\305\202-

kowicie poch\305\202oni\304\231ty by\305\202przygotowaniami do \305\233lubu z siostr\304\205

\305\201ukasza Opali\305\204skiego, zaledwie 15-1etni\304\205 Zofi\304\205.

Plan Koniecpolskiego zak\305\202ada\305\202zdobycie P\303\263\305\202wyspuKrymskiego

przy \305\233cis\305\202ymwsp\303\263\305\202dzia\305\202aniupolsko-rosyjskim i w tym punkcie
nie by\305\202w niczym oryginalny. W Polsce ju\305\274wcze\305\233niej odzywa\305\202y

si\304\231g\305\202osynawo\305\202uj\304\205cedo likwidacji Chanatu Krymskiego, a kr\303\263l

chcia\305\202 tego dokona\304\207 w\305\202a\305\233niewsp\303\263lnie z carem. Dla Koniecpol-
skiego, podobnie jak dla W\305\202adys\305\202awa IV, zdobycie p\303\263\305\202wyspu

nic stanowi\305\202o te\305\274celu samego w sobie. Lecz w tym miejscu

ko\305\204cz\304\205si\304\231zbie\305\274no\037ci pomi\304\231dzy koncepcjami kr\303\263la i hetmana.

O ile ten pierwszy snu\305\202fantastyczne wizje, to hetman, odwrot-
nie, kierowa\305\202 si\304\231skrajnym realizmem politycznynl i propono-
wa\305\202oddanie Krymu pod panowanie rosyjskie. Widzia\305\202 te\305\274nie-

bezpiecze\305\204stwa tkwi\304\205ce w takim rozwi\304\205zaniu problemu tatar-

skiego, lecz od razu mia\305\202gotow\304\205 koncepcj\304\231, jak im przeciw-
dzia\305\202a\304\207i pisa\305\202w Dyskursie: \"Zaczym de medio [o dobru og\303\263\305\202u]

my\305\233l\304\205cprzed kilk\304\205 laty, napad\305\202 mi by\305\202na my\305\233ljeden spos\303\263b:

aby si\304\231by\305\202omy\305\233la\305\202ode matrimonio [o ma\305\202\305\274e\305\204stwie]Kr\303\263lewi-

cza jm. Ka'zimierza w Moskwie ea conditione [pod warun-

kiem], \305\274ebymu by\305\202ow\305\202o\305\233cijakie tej tu Ukrainy przyleg\305\202e ratio-

ne dotis [z tytu\305\202u posagu] puszczono do Moskwy ... nie wiem
przecie\305\274, czy nie satiusby [lepiej] by\305\202oMoskw\304\231 tam mie\304\207 [na

Krymie], podejrzane nam przyjacio\305\202y, ni\305\274elipogany, jawne nie-

przyjacio\305\202y\" .

Koniecpolski, jak przysta\305\202o na zapobiegliwego wodza, przed-
si\304\231wzi\304\205\305\202kroki maj\304\205ce umo\305\274liwi\304\207realizacj\304\231 planu od strony woj-
skowej. W tym celu wys\305\202a\305\202na Krynl swego s\305\202ug\304\231Sebastiana

Adersa, kt\303\263ry w przebraniu kupieckim uda\305\202si\304\231na p\303\263\305\202wysep

pod pozorem wykupienia z niewoli swego brata. Mimo wszy-

stko Aders mia\305\202ograniczone pole dzia\305\202ania, hetman wyprawi\305\202

zatem r\303\263wnie\305\274zbieg\305\202ego z ordy murz\304\231 tatarskiego Azanleta

wraz z oddzia\305\202em kozackim w okolice Oczakowa.
Na tej samej radzie senatu w dniu 5 stycznia Koniecpolski po-

dzieli\305\202 si\304\231te\305\274z obecnymi ostatnimi wie\305\233ciami, jakie nadesz\305\202y do

niego z Ukrainy. Musia\305\202y to by\304\207informacje wiarygodne, gdy\305\274

hetman dysponowa\305\202 doskoIlale zorganizowanym wywiadem,
a znaj\304\205c nastroje w\305\233r\303\263dKozak\303\263w \"mia\305\202zawsze pilne na sprawy
i prywatne ich post\304\231pki oko\". Wie\305\233ci za\305\233by\305\202yalarmuj\304\205ce, het- 26)))



manowi bowiem doniesiono, \305\274eKozacy \"zacz\304\231li od nicdawne-

go czasu traktowa\304\207 z Tatarami krymskimi lig\304\231, cale si\304\231jem

podda\304\207 obiecuj\304\205c, byle jem tylko szczyrze na Lachy pomogli,

co lubo powabna rzecz i Tatarom by\305\202a, naturalnie jednak ich

ku chrze\305\233cijanom diffidencya [niedowierzanie], czyli te\305\274szczc-

g\303\263lna Boska nad ojczyzn\304\205 nasz\304\205 providentia [opatrzno\305\233\304\207], spra-

wowa\305\202a to, \305\274edot\304\205d ta liga effektu S\\\\lcgo jeszcze by\305\202anie \\\\'zit;-

\305\202\"11a .

Relacja hetmana utwierdzi\305\202a kr\303\263la w konieczno\305\233ci przyspiesze-
nia przygotowa\305\204 do wojny. Dzia\305\202ania prowadzonc by\305\202yr\303\263\\\\\"-

nolegle w dw\303\263ch kierunkach. Po pierwsze rozpocz\304\231to
na szero-

k\304\205skal\304\231zakrojon\304\205 akcj\304\231dyplomatyczn\304\205 maj\304\205c\304\205
na celu zdoby-

cie funduszy na wystawienie wojska, z drugiej strony postano-
wiono natychmiast nawi\304\205za\304\207kontakt z przedstawicielami star-

szyzny kozackiej. Ca\305\202o\305\233\304\207spraw zwi\304\205zanych z udzia\305\202em Koza-

czyzny w planowanej \\vojnic oddano w r\037ce hetmana wielkiego

koronnego.

Przygotowania wojenne by\305\202yw pdnym toku, a Warszawa ba-
wi\305\202asi\304\231z okazji przybycia do stolicy kr\303\263lowej Ludwiki Marii

Gonzagi de Nevers, gdy gruchn\304\231\305\202awie\305\233\304\207o nag\305\202ej \305\233mierci Stani-

s\305\202awa Koniecpolskiego. Trudno przeceni\304\207 znaczenie \305\233mierci

hetmana dla dalszego rozwoju wypadk\303\263w. Powszechny by\305\202\305\274al

po \305\233mierci \"m\304\231\305\274apo wsze czasy wielkiego, kt\303\263rego szanowali

Turcy i Tatarzy, a chan tatarski przed jego \305\233mierci\304\205prosi\305\202, by

przyj\304\205\305\202go za swego syna ... G\305\202\304\231bokoby\305\202awstrz\304\205\305\233ni<;ta Rzecz-

pospolita tak wielk\304\205 strat\304\205 i wkr\303\263tce, o czyn1 ni\305\274ej, w\305\233r\303\263d

westchnie\305\204 uczu\305\202a jego brak\"12.

Prawdziwe rozmiary nieszcz\037\305\233cia, jakie spad\305\202o na Rzeczpospoli-

t\304\205,znali jedynie naj bli\305\274siwsp\303\263\305\202pracownicy kr\303\263lewscy, wtajem-

niczeni w aktualny stan przygotowa\305\204 do wojny. Kluczowego
znaczenia nabra\305\202o znalezienie odpowiedzi na pytanie -

jak

w tej sytuacji zachowaj\304\205 si\304\231Kozacy i jak daleko zaszed\305\202 Koniec-

polski w pertraktacjach ze starszyzn\304\205? Odpowiedzi na te pytania
zabra\305\202 jednak hetman ze sob\304\205do grobu. Nale\305\274a\305\202ospodziewa\304\207

si\304\231najgorszego, \305\274eprzygotowania kozackie s\304\205na uko\305\204czeniu

i nic ju\305\274nie b\304\231dzie w stanie zapobiec wybuchowi na Ukrainie,
o ilc plany wojny tureckiej nie zostan\304\205 sfinalizowane. Naty-

chmiast przyst\304\205piono do dzia\305\202ania, lecz rozpocz\304\231cie krok\303\263w

wojennych na obecnym etapie przygotowa\305\204 by\305\202oniemo\305\274liwo\305\233-

ci\304\205,pozostawa\305\202o wit;c jedynie powstrzynlanie Kozak\303\263w.

W tym celu na Ukrain\304\231 uda\305\202si\304\231starosta \305\201om\305\274y\305\204skiHieronim

Radziejowski, ciesz.\304\205cy si\304\231w tym czasie pe\305\202nym zaufaniem kr\303\263-)27)))



lewskim. Radziejowski, zaopatrzony w listy kr\303\263lewskic, mia\305\202

te\305\274ponownie nawi\304\205za\304\207zerwane wraz ze \305\233mierci\304\205Koniecpol-

skiego kontakty ze starszyzn\304\205 kozack\304\205. Z powierzonego zadania

wys\305\202annik kr\303\263lewski wywi\304\205za\305\202si\304\231bez zarzutu, ponl0g\305\202y nlU

w tym rozleg\305\202e znajomo\305\233ci, jakie posiada\305\202 na Ukrainie, mi\304\231dzy

innymi z asawu\305\202\304\205wojskowym Janem Barabaszem.

W rezultacie misji Radziejowskiego w pierwszych dniach kwien1ia
1646 r. do Warszawy przybyli przedstawiciele starszyzny. Posiada-
my bezsporne dowody, \305\274ew przeprowadzonych w\303\263wczas rozmo-

wach ze strony kozackiej uczestniczyli asawu\305\202owie Jan Barabasz
i Diasz Karaimowicz, asawu\305\202a pu\305\202kowy Maksym Nestorenko oraz

setnik czehry\305\204ski Bohdan Chmielnicki. Krypjakewycz podaje, \305\274ew

sk\305\202addelegacji wchodzili jeszcze Roman Peszta i jacko Klisza.

Dokonajmy w tym miejscu przegl\304\205du najwa\305\274niejszych przeka-
z\303\263w\305\272r\303\263d\305\202owych,m\303\263wi\304\205cych o przeprowadzonych w Warsza-
wie roznl0wach, gdy\305\274jeszcze nie raz przyjdzie nanl wraca\304\207 do

zapad\305\202ych wtedy decyzji.
Stanis\305\202aw O\305\233wi\304\231cimw swym Diariuszu zanotowa\305\202: \"Dlaczego

tan1\305\274e zaraz z pos\305\202an1i kozackimi, mi\304\231dzy kt\303\263renli byli naten-

czas w Warszawie Barabasz, Ilias, starynni i P\303\263ldobrze wiado-

mi Kozacy, tak\305\274e Nestorenko i Chmielnicki, traktowano od
kr\303\263lajnl. i pos\305\202aweneckicgo, na t\304\231wojn\304\231 ich zaci\304\205gaj\304\205c,na co

si\304\231dali \305\202acno nam\303\263wi\304\207,obiecawszy stawi\304\207 na t\304\231ekspedycy\304\205

morsk\304\205 sze\305\233\304\207dziesi\304\205tcz\303\263\305\202n\303\263wdobrze armowanych, byleby na

spr.awicnie i sporz\304\205dzenie ich n10gli nlic\304\207po stu talar\303\263w na ka\305\274-

dy, kt\303\263re in1 zaraz dla lepszej ich assekuracyjej dano i sze\305\233\304\207ty-

si\304\231cytalar\303\263w odliczono\"13.

R\303\263wnie\305\274do joachinla jerlicza dotar\305\202y wie\305\233ci o uk\305\202adach kr\303\263la

z Kozakami. \"Bo skoro kr\303\263ljm\304\207
-

pisa\305\202
-

zamy\305\233li\305\202mie\304\207z

Turczynem wojn\304\231, pozwoli\305\202 im na morze i\305\233\304\207po wio\305\233nie, da-

\\VSZC in1 i ich starSZC111U, przezwiskicll1 Dorosze\305\204kowi [trudno

dociec kogo Jerlicz nla na my\305\233li
- l.K.], kilkana\305\233cie tysi\304\231cy ze

skarbu pieni\304\231dzy, za kt\303\263re pod\305\202ug zwyczaju ich kozackiego wo-
lno\305\233\304\207\\vszelak\304\205 nadawszy, nlimo wiadonl0\305\233ci Rzeczypospolitej

i hetman\303\263w koronnych, zni\303\263s\305\202szysi\304\231kr\303\263lz kanclerzem naten-

czas Ossoli\305\204skim, zdrajc\304\205, i niekt\303\263remi osobami, kt\303\263re aplan-

dowali sto\305\202owi kr\303\263lcwskiemu\"I-\305\202.

Dalsze szczeg\303\263\305\202ytego utrzymywanego w najwi\304\231kszej tajemnicy

spotkania wysz\305\202y na jaw dopiero po wybuchu powstania na
Ukrainic. Na sejnlach konwokacyjnynl i elekcyjnym w 1648 r.
szlachta domaga\305\202a si\304\231ujawnienia dzia\305\202a\305\204kr\303\263la i kanclerza, kt\303\263-

rych podejrzewano o doprowadzenie do wybuchu powstania. 28)))



Ju\305\274na odbywaj\304\205cej si\304\231od 26 lipca do 1 sierpnia w Warszawie

konwokacji Adam Kisiel stara\305\202si\304\231wyja\305\233ni\304\207spraw\304\231 list\303\263w kr\303\263-

lewskich, kt\303\263re znalaz\305\202y si\304\231w r\304\231kach Chmielnickiego: \"Potem

przypomniano listy ... Ale pan Kisiel . . . powiedzia\305\202, i\305\274to ju\305\274

s\305\202ysza\305\202od jm. pana krakowskiego, jakoby takowe listy mia\305\202y

by\304\207od, kr\303\263la jmci \305\233.p. dawno dane podczas jeszcze tureckiej
wojny zamys\305\202\303\263w, kt\303\263re to Chmielnicki zmy\305\233li\305\202i uda\305\202przed

Kozakami za nowe, aby tych by\305\202tern pr\304\231dzej in suas partes [na
swoj\304\205 stron\304\231] do rebelliej poci\304\205gn\304\205\305\202.Jako\305\274 zda\305\202o mu si\304\231to.

Od\305\202o\305\274ywszy tego inkwizycy\304\205 o takowych listach, sk\304\205dby, jako,

i przez kogo dane by\305\202y, sessy\304\205 sko\305\204czono, a na wota Senator-
skie na jutro zaproszono\"15.
Do sprawy powr\303\263cono na sejmie elekcyjnym, gdzie\" przedsta-
wiono zeznania kozackie, w kt\303\263rych nie by\305\202onic innego, jak

tylko to, \305\274ezmar\305\202y kr\303\263lnoc\304\205[wtedy] naradza\305\202 si\304\231z siedmiu do-

radcami i Kozakami i \305\274ezosta\305\202 wydany przywilej, aby nasze

chor\304\205gwie nie posuwa\305\202y si\304\231za Bia\305\202\304\205Cerkiew\"16.

Zacytowany fragment pochodzi z pami\304\231tnika Albrychta S. Ra-

dziwi\305\202\305\202a.W Ksi\304\231dze Pami\304\231tniczej Jakuba Micha\305\202owskiego znaj-

duje si\304\231Diariusz Sejmu Elekcyjnego. Oto jego fragment, w kt\303\263-

rym mowa jest o odczytaniu na posiedzeniu w dniu 6 XI 1648 r.
zezna\305\204 kozackich: \"Pierwszy Kozak Micha\305\202 Druszellko z Bia\305\202ej

Cerkwi. Ojciec jego bywa\305\202 pos\305\202em na sejm od Wojska Zaporo-
skiego. Dawniej by\305\202w potrzebie pierwszej pod Kurnejkarni
i regestrowemi Kozakami. Barabaszc\305\204ko, Eliasze6ko i Chn1iel

byli u kr\303\263la jmci \305\233.p., kt\303\263rym przywilej da\305\202kr\303\263ljmci tak na

aukcy\304\205 wojska, jako i na wolno\305\233\304\207i\305\233\304\207na morze, na co by\305\202arada

\037 nocy i siedem senator\303\263w by\305\202ona tej radzie\".

Zacytujemy jeszcze fragment owej instrukcji pos\305\202\303\263wkozackich,

na kt\303\263r\304\205powo\305\202ywa\305\202si\304\231Adam Kisiel w czasie konwokacji: \"By\305\202a

wola j. k. mci, aby\305\233my na morze szli i pieni\304\205dze dano nam na

czo\305\202ny, a Wojska Zaporowskiego miano przyczyni\304\207 6000. Czego
nam starsi nie pozwolili, aby nas by\305\202o12 000\"17.

W \305\233wietle zacytowanych \305\272r\303\263de\305\202wy\305\202ania si\304\231nan1 w nliar\304\231 czy-

teIny obraz owej nocnej narady kr\303\263la z wys\305\202annikami kozacki-

mi. Ju\305\274sam fakt, i\305\274do spotkania dosz\305\202o w nocy, i to na poko-
jach kr\303\263lewskich, dowodzi, \305\274eW\305\202adys\305\202awIV obawia\305\202 si<; stano-

wiska Kozaczyzny i uczyni\305\202 wszystko, by narada utrzymana zo-
sta\305\202aw pe\305\202nej tajemnicy. Bezsporny wydaje si\304\231fakt wystawie-
nia przez kr\303\263la pisemnych gwarancji zawartego porozun1ienia,
niestety nie jeste\305\233my w stanie odtworzy\304\207 tre\305\233ci tych aokulnen-

t\303\263w.
Najistotniejsz\037

z punktu widzenia dalszego rozwoju wy-)29)))



padk\303\263w wydaj\304\205 si<; by\304\207obietnice kr\303\263lewskie podwojenia woj-

ska kozackiego w stosunku do obowi\304\205zuj\304\205cych od r. 1638 limi-
t\303\263woraz gwarancja wycofania wojsk k\037ronnych z terytorium

po\305\202o\305\274onego na po\305\202udniowy wsch\303\263d od Bia\305\202ej Ccrkwi. W tynl

drugim wypadku mieliby\305\233my do czynienia z pierwsz\304\205 pr\303\263b\304\205

wyodr\304\231bnienia obszaru znajduj\304\205cego si\304\231pod. bezpo\305\233redni\304\205 kon-

trol\304\205kozack\304\205.

O wiele mniej kontrowersji budzi kwestia zobowi\304\205za\305\204 kozac-

kich. Po prostu przystali oni na propozycje kr\303\263lewskie i go-

towi byli wykona\304\207 zadania, jakie wy.znaczy\305\202 im W\305\202adys\305\202a\\\\.IV

w swych planach wojny tureckiej.
Jednym z rezultat\303\263w porozumienia kr\303\263la' z Kozakami by\305\202o

utwicrdzcnie si\037 W\305\202adys\305\202awa IV w przekonaniu, \305\274emo\305\274c spo-

kojnie kontynuowa\304\207 przygotowania wojenne. Wkr\303\263tce mia\305\202o

si\304\231okaza\304\207, \305\274erado\305\233\304\207kr\303\263la by\305\202aprzedwczesna, tym bardziej \305\274e

w zaistnia\305\202ychokoliczno\305\233ciachW\305\202adys\305\202a'A'IV zdecydowa\305\202 si\304\231na

og\305\202oszenic swych plan\303\263w. Na rezultaty tego posuni\304\231cia nie mu-

sia\305\202kr\303\263ld\305\202ugo czeka\304\207. Gdy 12 V 1646 r. do Warszawy przyby\305\202

kanclcrz wielki litewski Albrycht Stanis\305\202aw Radziwi\305\202\305\202,stolica

wrza\305\202a od plotek, a na ustach wszystkich by\305\202ojedno s\305\202owo -

wojna. Sam Radziwi\305\202\305\202nie wiedzia\305\202 zreszt\304\205, o jak\304\205wojn\304\231 chodzi

i by\305\202przekonany, \305\274eto Szwedzi szykuj\304\205 si\037 do wkroczcnia

w granice Rzeczypospolitej. Fakt ten najlepiej dowodzi, w jak

\305\233cis\305\202ejtajemnicy utrzymywane by\305\202yprzygotowania.

Wkr\303\263tcc jednak kanclcrz litewski ju\305\274\\vicdzia\305\202, o jak\304\205 wojn<;

chodzi. Powiadomi\305\202 go o tym Jerzy Ossoli\305\204ski dodaj\304\205c, \305\274ewoj-

na turecka zosta\305\202a formalnie og\305\202oszona i dla oficer\303\263w wydano

ju\305\274patenty. Radziwi\305\202\305\202ainteresowa\305\202a 'przede wszystkim kwestia,

jakimi piecz\304\231ciami pos\305\202u\305\274y\305\202si\304\231W\305\202adys\305\202awIV wydaj\304\205c dla kapi-

tan\303\263w listy, na mocy kt\303\263rych mieli oni prawo czyni\304\207 zaci\304\205gi.

Ossoli6ski o\305\233wiadczy\305\202w tynl 1110nlcncic, \305\274elisty te \\vysz\305\202y bez

piecz\304\231ci, gdy za\305\233kanclerz litewski stwierdzi\305\202, \305\274ewcze\305\233niej da

sobie odci\304\205\304\207r\304\231k\304\231,ni\305\274zezwoli na przy\305\202o\305\274eniepiecz\304\231ci Wielkiego

Ksi\037stwa Litewskiego, kanclerz wielki koronny \\v pe\305\202nipopar\305\202

stanowisko swego litewskiego kolcgi. Postawa Ossoli6skiego
w rozmowie z Radziwi\305\202\305\202em nie powinna nas dziwi\304\207. Kanclerz

'\\v tej krytycznej ch\\vili postano\\\\\"i\305\202 po prostu zadba\304\207 przede

wszystkim o w\305\202asn\304\205sk\303\263r\304\231i opu\305\233ci\305\202kr\303\263la w obawie przed s\305\202usz-

nym gniewem. szlachty.

W\305\202adys\305\202awIV nadal nic rezygno\\ya\305\202 z przeci\304\205gni\304\231cia
11J \\v\305\202asn\304\205

stron<; co znaczniejszych senator\303\263w, lecz by\305\202yto darenlne wy-
si\305\202ki.Nie uda\305\202o si\304\231te\305\274kr\303\263lowi wykorzysta\304\207 okazji, jak\304\205

stano- 30)))



wi\305\202owesele Urszuli Ossoli\305\204skiej, c\303\263rki kanclerza, z Sanluelem

Kalinowskim. Wreszcie dosz\305\202o do otwartego konfliktu W\305\202ady-

s\305\202awa IV z senatem. W tej sytuacji kr\303\263lpostanowi\305\202 od\305\202o\305\274y\304\207swe

starania do uroczysto\305\233ci koronacyjnych Ludwiki Marii, kt\303\263re

wyzna,czone zosta\305\202y na 17 lipca.

Nast\304\231pnego dnia w podkrakowskiej wsi Lobz\303\263w odby\305\202a si\304\231taj-

na rada senatu. W\305\202adys\305\202awIV zapewni\305\202 zebranych, \305\274enie uczy-
ni\305\202nic, co by\305\202oby pogwa\305\202ceniem praw Rzeczypospolitej i nie

my\305\233la\305\202nawet o wojnie tureckiej. Wszystkie swoje dotychczaso-

we posuni\304\231cia kr\303\263luzasadni\305\202 konieczno\305\233ci\304\205 zabezpieczenia gra-
nic przed napadami tatarskimi. Wyja\305\233nienia kr\303\263lewskie nie usa-

tysfakcjonowa\305\202y zebranych senator\303\263w, kt\303\263rzy nalegali, by od-

wo\305\202a\305\202sw\303\263jzaplanowany ju\305\274wcze\305\233niej wyjazd do Lwowa. Kr\303\263l

o\305\233wiadczy\305\202w tym momencie, \305\274emusi jecha\304\207 do stolicy woje-
w\303\263dztwa ruskiego, by w pewnych sprawach porozumie\304\207 si\304\231

z hetmanem polnynl koronnynl. Darcmnic senatorowie nak\305\202a-

'niali W\305\202adys\305\202awa IV, by zawezwa\305\202 hetmana do Krakowa lub

Warszawy, czy te\305\274przez zaufanego pos\305\202annika przekaza\305\202 mu

swoj\304\205 wol\304\231. W\305\202adys\305\202awowi IV nie uda\305\202o sit; prze\305\202ama\304\207oporu

senator\303\263w i trzydniowe obrady zako\305\204czy\305\202ysi\304\231podj\304\231ciem decy-

zji o zwo\305\202aniu na 23 pa\305\272dziernika posiedzenia sejmu.
Kr\303\263lnie zamierza\305\202 jednak zatrzyma\304\207 si\304\231w po\305\202owie drogi i wy-

jecha\305\202 do Lwowa. Czeka\305\202y tam na niego wspania\305\202e przyj\304\231cia

i festyny b\304\231d\304\205cerezultatem rozgrywki tocz\304\205cej si\304\231o pozostaj\304\205c\304\205

po \305\233l11ie\305\202-ciKoniecpolskiego w r\304\231kach kr\303\263lewskich wielk\304\205 bu\305\202awt;

koronn\304\205. Losy tej pierwszej po kr\303\263lewskiej godno\305\233ci w Rzeczy-

pospolitej rozstrzygn\304\231\305\202y ,si\304\231praktycznie we Lwowie.

Nale\305\274y przy tytn pami<;ta\304\207, \305\274ewakuj\304\205ca bu\305\202awa by\305\202aostatnim

atutem, jaki pozosta\305\202 w r\304\231kach monarchy, tym bardziej \305\274enie

by\305\202o kandydata, kt\303\263ry do\305\233wiadczeniem, zaletami charakteru

i zdolno\305\233cianli militarnymi dor\303\263wna\305\202by zl11ar\305\202c111u hetmanowi.

Tak wi\304\231cswe wyniesienie przysz\305\202y hetman wielki koronny za-

wdzi\304\231cza\305\202by g\305\202\303\263wnie\305\202ascekr\303\263lewskiej. W\305\202adys\305\202awIV nie po-
trafi\305\202jednak wykorzysta\304\207 tego atutu i jeszcze raz uleg\305\202nan10-

wom Ossoli\305\204skiego.

Wspomnieli\305\233my wcze\305\233niej o \305\233lubie c\303\263rki kanclerza wielkiego

koronncgo z Sanluelcnl Kalinowskin1, \305\202atwo wi\\c b\037dzie 113111

rozszyfrowa\304\207 gr\304\231,jak\304\205prowadzi\305\202 Ossoli\305\204ski. Kanclerz postano-
wi\305\202Za wszelk\304\205 cenn\304\231 doprowadzi\304\207 do oddania wielkiej bu\305\202awy

korol1nlj w r<;ce ojca S\\\\Tojcgo zi\\cia wojewody czerniho\\vskie-

go Marcina Kalinowskiego. Plany kanclerskie powiod\305\202y si\304\231

w 50 procentach. Oto bowiem, gdy kr\303\263lwraz z kr\303\263low\304\205podej-)31)))wojsko zbaraskie wypu\305\233ci\304\207, je\305\274eli te\305\274dadz\304\205 za si\304\231600 000 106)))



lTIowani byli przez syna zmar\305\202ego hetmana chor\304\205\305\274egokoronne-

go Aleksandra Koniecpolskiego w Brodach i Podhorcach, uda\305\202o

si\304\231Ossoli\305\204skiemu wym\303\263c na W\305\202adys\305\202awie IV oddanie bu\305\202awy

polnej koronnej w r\304\231ceMarcina Kalinowskiego. W ten spos\303\263b

wprawdzie tylko polna, lecz zawsze hetma\305\204ska, bu\305\202awa przyda-

\305\202asplendoru kanclerskiemu familiantowi.

Oddanie urz\304\231du hetmana polnego w r\304\231ceMarcina Kalinowskie-

go praktycznie przes\304\205dzi\305\202olosy wielkiej bu\305\202awy koronnej. G\305\202\303\263-

wnym bowiem kandydatem do niej stawa\305\202 si\304\231dotychczasowy

hetman polny Miko\305\202aj Potocki. Tak te\305\274si\304\231sta\305\202oi 13 IX 1646 r.
kr\303\263lprzekaza\305\202 t\304\231godno\305\233\304\207w jego r\304\231ce.Doprowadzi\305\202o to zreszt\304\205

do ostrego zatargu z kr\303\263low\304\205.Kiedy bowiem W\305\202adys\305\202awIV,

roztrwoni\305\202 znaczne sumy z pieni\304\231dzy Ludwiki Marii, przyrzek\305\202

jej \305\274etylko za jej zgod\304\205 nadawa\305\202 b\304\231dzie wszelkie godno\305\233ci

i
urz\304\231dy. W ten spos\303\263b kr\303\263lowa mia\305\202asobie powetowa\304\207 straty,

jakie ponios\305\202a. Przekazanie za\305\233bu\305\202awy Potockiemu odby\305\202o si\304\231

poza jej plecami.

Ju\305\274najbli\305\274sza przysz\305\202o\305\233\304\207mia\305\202audowodni\304\207, jak wielkim b\305\202\304\231dem

by\305\202o oddanie wielkiej bu\305\202awy koronnej w r\304\231cePotockiego.

Lecz kr\303\263luczyni\305\202 to niejako z konieczno\305\233ci, gdy\305\274nie m\303\263g\305\202sobie

pozwoli\304\207 na dalsze jej zatrzymanie przy sobie, bo jeszcze bar-

dziej pog\305\202\304\231bia\305\202obyto nastroje antykr\303\263lewskie w\305\233r\303\263dszlachty.

R\303\263wnocze\305\233nie nie uda\305\202o si\304\231kr\303\263lowi pozyska\304\207 dla swych pla-
n\303\263wnikogo z mo\305\274nych Rzeczypospolitej. St\304\205doddanie bu\305\202awy

Potockiemu, stanowi\304\205ce naturalny awans dotychczasowego
hetmana polnego, by\305\202owyborem najmniejszego z\305\202a.

O tym, \305\274ena Miko\305\202aja Potockiego nie b\304\231dzie m\303\263g\305\202liczy\304\207

w swej walce z opozycj\304\205 magnack\304\205, przekona\305\202 si\304\231W\305\202adys\305\202aw

IV ju\305\274w sierpniu 1646 r. Wtedy to, zrezygnowawszy ostatecz-

nie z wyjazdu do Kamie\305\204ca Podolskiego i postanowiwszy wr\303\263-

ci\304\207ze Lwowa do Warszawy, rozkaza\305\202 kr\303\263lPotockiemu, by po-

ci\304\205gn\304\205\305\202z wojskiem ku Kamie\305\204cowi i oczekiwa\305\202 dalszych rozka-

z\303\263w. Hetman polny jednak tego nie uczyni\305\202.

\"Przcszkod<;
- pisze Radziwi\305\202\305\202-

stanowi\305\202y listy wielu senato-

r\303\263w do Potockiego, by tego nie czyni\305\202, a raczej oci\304\205ga\305\202si\304\231

i jako\305\233 omija\305\202 polecenie kr\303\263la, wiedz\304\205c, \305\274ejego obowi\304\205zkiem

jest strzec Rzeczypospolitej i tym \305\274o\305\202nierzempowstrzymywa\304\207

obronnie nieprzyjaciela\" lH.

Im bli\305\274ejby\305\202owyznaczonego terminu rozpocz\304\231cia obrad sejmo-

wych, tyn1 atnl0sfera w kraju stawa\305\202a si\304\231bardziej napi\304\231ta. Ma-

sowo zacz\304\231\305\202ysi<; pojawia\304\207 paszkwile polityczne atakuj\304\205ce bez-

po\305\233rednio kr\303\263la, a nierzadko, mimo formalnego wycofania 32)))



swego poparcia dla plan\303\263w kr\303\263lewskich, i kanclerza Ossoli\305\204-

skiego. Nie brak\305\202o i obszernych dyskurs\303\263w, kt\303\263rych autorzy

nie szcz\304\231dzili trudu, by przekona\304\207 masy szlacheckie o szykuj\304\205-

cym si\304\231zamachu na idea\305\202y \"z\305\202otej wolno\305\233ci\".

Obrady sejmowe rozpocz\304\231\305\202ysi\304\23125 pa\305\272dziernika, 27 za\305\233w imie-

niu kr\303\263la zabra\305\202 g\305\202oskanclerz wielki koronny. Mowa Ossoli\305\204-

skiego, jak zwykle nienaganna pod wzgl\304\231dem formalnym, lecz

przy tym niezwykle mglista i
stawiaj\304\205ca znak r\303\263wno\305\233cipomi\304\231-

dzy \305\274\304\205daniemzezwolenia na wojn\304\231 tureck\304\205 a konieczno\305\233ci\304\205

zmiany statusu wielickich \305\274upsolnych, niczego nie zmieni\305\202a

w nastrojach szlacheckich. Wota senatorskie rozwia\305\202y resztki

nadziei, jakie m\303\263g\305\202jeszcze \305\274ywi\304\207kr\303\263l. Senatorowie bowiem

wyst\304\205pili zgodnie przeciw planom W\305\202adys\305\202awa IV. W izbie za\305\233

rozleg\305\202y si\304\231nawet g\305\202osy gro\305\274\304\205cezerwaniem sejmu, je\305\274eli po-

czynione zaci\304\205gi nie zostan\304\205 natychmiast rozpuszczone. D\305\202ugo

dyskutowano nad kszta\305\202tem \305\274\304\205da\305\204poselskich, lecz ich ostatecz-
na lista, kt\303\263r\304\205marsza\305\202ek izby Jan Miko\305\202aj Stankiewicz przedsta-
wi\305\202kr\303\263lowi 28 listopada, przesz\305\202a oczekiwania najbardziej zacie-

trzewionych w walce z kr\303\263lem deputat\303\263w szlacheckich. W\305\202ady-

s\305\202awIV zmuszony by\305\202wyrazi\304\207 zgod\304\231 na wszystkie \305\274\304\205daniapo-

s\305\202\303\263w,co w praktyce oznacza\305\202o ca\305\202kowity upadek jego plan\303\263w.

Misternie wznoszony od wielu miesi\304\231cy gmach run\304\205\305\202jak do-

mek z kart. Rzeczpospolita nie da\305\202asi\304\231wci\304\205gn\304\205\304\207w wojn\304\231,

z kt\303\263rej, zdaniem szlachty, zawsze wysz\305\202aby pokonana. Zwy-

ci\304\231stwo Turcji bowiem oznacza\305\202o niewol\304\231 dla Rzeczypospolitej,

zwyci\304\231stwo za\305\233W\305\202adys\305\202awaIV dla wielu r\303\263wnoznaczne z wpro-
wadzeniem przez niego w\305\202adzy absolutnej, kt\303\263rej konsekwencj\304\205

by\305\202aby \"niewola\" szlachty.

W\305\202adys\305\202awIV znu\305\274ony ci\304\205g\305\202ymiwalkami z sejmem postanowi\305\202

zaniecha\304\207 dalszych stara\305\204 o jego poparcie, co jednak wcale nie
oznacza\305\202o rezygnacji z doprowadzenia do ko\305\204ca swych zamie-

rze\305\204. Przede wszystkim postanowi\305\202 kr\303\263lpoprzez prowadzenie

polityki stwarzania fakt\303\263w dokonanych zmusi\304\207 Rzeczpospolit\304\205

do poddania si\304\231jego woli. Prze\305\233led\305\272my kolejne posuni\304\231cia W\305\202a-

dys\305\202awa IV, gdy\305\274prowadzi\304\207 one b\304\231d\304\205wprost do wybuchu po-
wstania na Ukrainie. Nast\304\205pi\305\202o

w momencie szczeg\303\263lnie fa-

talnym dla Rzeczypospolitej, gdy\305\274 r\303\263wnocze\305\233nie ze \305\233mierci\304\205

kr\303\263la. Mimo woli nasuwa si\304\231w tym miejscu por\303\263wnanie z sy-

tuacj\304\205, jaka powsta\305\202a w chwili zgonu g\305\202\303\263wnego\"kontrolera\"

poczyna\305\204 kozackich, hetmana Stanis\305\202awa Koniecpolskiego.

Lecz wtedy kr\303\263lowi uda\305\202o si\304\231powi\304\205za\304\207zerwane nici porozu-
mienia z Kozaczyzn\304\205. Wraz z zej\305\233ciem z areny politycznej W\305\202a-)33)
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dys\305\202awa IV nie pozostawa\305\202 ju\305\274na niej nikt, kto by\305\202by w stanie

powt\303\263rzy\304\207 manewr kr\303\263la z 1646 r.

Pierwszym krokiem W\305\202adys\305\202awa IV by\305\202oodprawienie przeby-

waj\304\205cego ju\305\274od trzech miesi\304\231cy w Polsce poselstwa tatarskie-

go. Kr\303\263lskorzysta\305\202 z nadarzaj\304\205cej si\304\231okazji, by sprowokowa\304\207

chana. Pos\305\202owi tatarskiemu o\305\233wiadczono, \305\274enie otrzyma \305\274adnej

odpowiedzi i nie dopuszczono go nawet do uca\305\202owania r\304\231ki

kr\303\263lewskiej. Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274ewys\305\202annicy cha\305\204scy uznali

takie potraktowanie za r\303\263wnoznaczne z wypowiedzeniem woj-

ny Chanatowi.

Wcze\305\233niej do Moskwy wys\305\202any zosta\305\202 Adam Kisiel w celu sfi-
nalizowania sprawy sojuszu antytatarskiego. Wie\305\233ci o tym nie

mog\305\202y nic dotrze\304\207 do Bakczysaraju.
W sierpniu 1647 r. mia\305\202o miejsce wydarzenie, kt\303\263re spotka\305\202o si\304\231

z ca\305\202kowicie sprzecznymi ocenami historyk\303\263w, a jest w spos\303\263b

bezpo\305\233redni zwi\304\205zane z wybuchem powstania Chnlielnickiego.
Oto bowiem nagle wyjecha\305\202 na Ukrain\304\231 kanclerz wielki koron-

ny Jerzy Ossoli\305\204ski. Ju\305\274wsp\303\263\305\202cze\305\233nizachodzili w g\305\202ow\304\231,co te\305\274

sk\305\202oni\305\202okanclerza do tak nag\305\202ego wyjazdu i jaki by\305\202jego cel.

Historycy nie rozwi\304\205zali tej zagadki i ju\305\274chyba nie rozwi\304\205\305\274\304\205.

Najobszerniej spraw\304\231 wyprawy Ossoli\305\204skiego omawia Ludwik
Kubala w swej znakomitej biografii kanclerza. Kubala sta\305\202na

stanowisku, \305\274ejedynym \305\233wiadectwem dotycz\304\205cym uk\305\202ad\303\263w

Ossoli\305\204skiego z Kozakami jest relacja Gr\304\205dzkiego. Gr\304\205dzki sta-

nowi w tym wypadku rzeczywi\305\233cie \305\272r\303\263d\305\202onajobszernicjsze,

lecz czy mo\305\274emy mu w pe\305\202nizaufa\304\207? Z pewno\305\233ci\304\205nie. Przede

wszystkim jego informator, cho\304\207 by\305\202naocznym \305\233wiadkiem

wydarze\305\204, to jednak opowiada o nich dopiero po o\305\233miu latach.

Te osiem lat w dziejach Ukrainy to ca\305\202aepoka, i to epoka jak\305\274e

burzliwa. Z perspektywy r. 1655 szczeg\303\263\305\202yzawarte w realacji

Gr\304\205dzkicgo wydaj\304\205 si\304\231prawdopodobnc, lecz w rcaliach sicrpnia
1647 r. s\304\205nie do przyj\304\231cia. Odnosi si\304\231to zw\305\202aszcza do przekaza-
nia przez kanclerza Chmielnickiemu chor\304\205gwi wraz z bu\305\202aw\304\205

i tytu\305\202cnl hetnlana kozackiego. W lccie 1647 r. Chnliclnicki by\305\202

jedynie setnikiem czehry\305\204skim i nie nale\305\274a\305\202do pierwszoplano-

wych postaci w\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej. Sk\304\205dwi\304\231ctak wielkie

jego wynicsienie? Oczywi\305\233cie w \305\233wietle cyto\\\\'anych ju\305\274nJ

stronach tej pracy \305\272r\303\263de\305\202mo\305\274emy za\305\202o\305\274y\304\207z du\305\274\304\205doz\304\205prawdo-

podobie\305\204stwa, \305\274ei tym razem by\305\202ypisarz generalny Wojska

Zaporoskiego uczestniczy\305\202 \\y roznlo\\YJch pro\\\\. ,Hlzonych przez
Ossoli\305\204skiego.

Po zakwestionowaniu jednak wersji wydarze\305\204, jak\304\205pozostawi\305\202 34)))



nam Gr\304\205dzki, stajemy rzeczywi\305\233cie w obliczu prawie ca\305\202kowi-

tego milczenia \305\272r\303\263de\305\202na temat rokowa\305\204 Ossoli\305\204skiego ze star-

szyzn\304\205 kozack\304\205. Naszym zdaniem s\304\205dwie g\305\202\303\263wneprzyczyny

takiego stanu rzeczy. Pierwsza, to fakt utrzymania ca\305\202ejmisji

kanclerza w \305\233cis\305\202ejtajemnicy
-

by\305\202to efekt nauczki, jak\304\205wy-

ci\304\205gn\304\205\305\202W\305\202adys\305\202awIV z do\305\233wiadcze\305\204 1646 r. Druga z tych przy-
czyn zwi\304\205zana jest ze \305\233mierci\304\205syna kr\303\263lewskiego Zygmunta
Kazimierza, kt\303\263re to wydarzenie usun\304\231\305\202ow cie\305\204wyjazd Osso-

li\305\204skiego. Tak wi\304\231cnaj cenniejsze \305\272r\303\263d\305\202ado tego okresu, Radzi-
wi\305\202\305\202i O\305\233wi\304\231cim, m\303\263wi\304\205nam g\305\202\303\263wnieo spra\\\\'ach zwi\304\205zanych

z nag\305\202\304\205\305\233mierci\304\2057-letniego kr\303\263lewicza.

R\303\263wnie\305\274 poszukiwania w \305\272r\303\263d\305\202achr\304\231kopi\305\233miennych
nie

przynios\305\202y rozwi\304\205zania zagadki. W tej sytuacji musimy pozo-

sta\304\207przy stwierdzeniu O\305\233wi\304\231cima, \305\274ew sierpniu 1647 r.

\"j.m. p. kanclerz koronny wyjecha\305\202 z Warszawy w zamy\305\233lo-

n\304\205dawno drog\304\231 na Zadnieprze, Baturyn, Konotop i insze

miejscowo\305\233ci swoje tam le\305\274\304\205ce,lennemu prawem trzymane,

chc\304\205c nawiedzi\304\207, kt\303\263rej drogi takowa by\305\202a, lubo skryta oka-

zya\"1<J. Wyja\305\233nienie owej \"skrytej okazyi\", jakie daje O\305\233wi\304\231-

cim w dalszym ci\304\205gu swej relacji, jest ma\305\202oprzydatne w kon-

tek\305\233cie interesuj\304\205cego nas tematu, gdy\305\274 dotyczy ono pr\303\263by

za\305\274egnania przez kanclerza konflikt\303\263w, jakie pojawi\305\202y si\304\231

w Cerkwi po \305\233mierci metropolity kijowskiego Piotra Mohy\305\202y.

Musimy jednak za\305\202o\305\274y\304\207,bo tego wymaga logika, \305\274ewyjazd

Ossolit1skicgo spowodowany by\305\202g\305\202\303\263wniekonieczno\305\233ci\304\205 poro-

zumienia si\304\231z Kozakami i nak\305\202onienia ich do wytrwania u boku

W\305\202adys\305\202awa IV.

Nie wienlY, jakie by\305\202ybezpo\305\233rednie wyniki przeprowadzonych

przez Ossoli\305\204skiego rozm\303\263w, gdy\305\274 Bohdan Chmielnicki osta-

tecznie przekre\305\233li\305\202wojenne plany kr\303\263la, co w praktyce oznacza-
\305\202or\303\263\\vnic\305\274niepowodzcnie nlisji kanclerza. W dodatku na Osso- .

Ii\305\204skiego posypa\305\202y si\304\231gromy po wybuchu powstania na Ukra-
inie, gdy\305\274 powszechnie s\304\205dzono, \305\274ejego tajemnicza wyprawa
na kresy by\305\202az tyn1 wybuchenl bezpo\305\233rcdnio zwi\304\205zana: \"Bo co

si\304\231sta\305\202oz\305\202ego w Koronie Polskiej
-

pisze Jerlicz
- od ch\305\202op-

stwa, to wszystko przez kr\303\263la, zdrad\304\231 dotkliw\304\205 kanclersk\304\205,

cz\305\202owieka bezbo\305\274nego ta k\305\202\303\263tnia,a tak wielkie krwi przelanie
i ha\305\204ba, a na\305\233miewisko od postronnych s\304\205siad\303\263wstan\304\231\305\202a,\305\274eod

ch\305\202op\303\263wi poddanych swych zawojowanemi i wniwecz obr\303\263co-

nen1U zostali\305\233my \"\037O.

Drugim ze wsponlnianych wydarzct1 sicrpniowych by\305\202anag\305\202a

\305\233mier\304\207kr\303\263lewicza Zygmunta Kazimierza, syna W\305\202adys\305\202awa IV)35)))



z ma\305\202\305\274e\305\204stwaz Cecyli\304\205 Renat\304\205, w kt\303\263rym kr\303\263lpok\305\202ada\305\202wielkie

nadzieje. Kr\303\263lewicz zmar\305\202 9 VIII 1647 r. Historycy s\304\205na og\303\263\305\202

zgodni, \305\274estosunkowo \305\202atwe ust\304\231pstwa W\305\202adys\305\202awa IV przed

\305\274\304\205daniamiszlachty w 1646 r. spowodowane by\305\202ypo cz\304\231\305\233citro-

sk\304\205o przysz\305\202o\305\233\304\207syna. Opinia taka znajduje potwierdzenie na
stronach pami\304\231tnika kanclerza litewskiego: \"Tymczasem, acz-
kolwiek to ukrywa\305\202, bardzo go dr\304\231czy\305\202autrata jedynego syna
i m\303\263wiono, \305\274epowiedzia\305\202, i\305\274skoro Bogu podoba\305\202o si\304\231zabra\304\207

syna, to \305\274yczy\305\202bysobie, by spotka\305\202o go to jaki\305\233czas wcze\305\233niej,

poniewa\305\274 nigdy by nie zmieni\305\202 zamiaru prowadzenia wojny
z Turcj\304\205 i by\305\202by go doprowadzi\305\202 do skutku\".

Czy rzeczywi\305\233cie
- jak uwa\305\274a Ludwik Kubala - \305\233mier\304\207jedy-

naka nie za\305\202ama\305\202akr\303\263la, lecz pobudzi\305\202a go do czynu? Chyba nie.

W\305\202adys\305\202awIV ca\305\202yczas my\305\233la\305\202o zapewnieniu synowi korony,
z chwil\304\205 jego \305\233mierci utraci\305\202, cel, do kt\303\263rego d\304\205\305\274y\305\202.Wprawdzie

kr\303\263lw dalszym ci\304\205gu realizowa\305\202 swe plany, lecz w jego dzia\305\202a-

niach zabrak\305\202o tej \305\274elaznej konsekwencji, kt\303\263ra go dotychczas
cechowa\305\202a. A w\305\202a\305\233nieteraz, gdy plany te wchodzi\305\202y w faz\304\231rea-

lizacji, konsekwencja ta by\305\202a najbardziej potrzebna. Zreszt\304\205

i cytowana wy\305\274ej wypowied\305\272 kr\303\263lewska dowodzi, \305\274e\305\233mier\304\207

kr\303\263lewicza w du\305\274ym stopniu zawa\305\274y\305\202ana stanie ducha W\305\202ady-

s\305\202awa IV w ostatnim okresie jego \305\274ycia.

jesieni\304\205 1647 r. mia\305\202y miejsce wydarzenia, kt\303\263re w du\305\274ej mierze

u\305\202atwi\305\202yChmielnickiemu osi\304\205gni\304\231ciena p\305\202aszczy\305\272nie dyploma-

tycznej pierwszego sukcesu, jakim by\305\202o zawarcie na wiosn\304\231

1648 r. sojuszu kozacko-tatarskiego. Chodzi o budz\304\205ce za\305\274arte

spory w\305\233r\303\263dhistoryk\303\263w wyprawy na Dzikie Pola, kt\303\263re pra-

wie r\303\263wnocze\305\233nie podj\304\231li jeremi Wi\305\233niowiecki i Aleksander

Koniecpolski. Ich bezpo\305\233rednim skutkiem by\305\202ouwiarygodnie-

nie s\305\202\303\263wChmielnickiego o gro\305\274\304\205cymTatarom ze strony Rze-

czypospolitej niebezpiecze\305\204stwie, co w konsekwencji spowodo-
wa\305\202ouzyskanie przez Kozak\303\263w jak\305\274e skutecznej pomocy tatar-

skiej.
Szukaj\304\205\037 \305\272r\303\263de\305\202tych wypraw musimy cofn\304\205\304\207si\304\231dok\305\202adnie

o dwa lata do sierpnia 1646 r., kiedy to \"kr\303\263lw drodze powro-

tnej ze Lwowa przez jaros\305\202aw na trzy dni zatrzyma\305\202 si\304\231w domu

Towarzystwa, przyjmowany przez starost\304\231 ka\305\202uskiego Zamoy-

skiego, przedtem za\305\233zajecha\305\202 do wojewody ruskiego i chor\304\205\305\274e-

go koronnego, gdzie zosta\305\202 uhonorowany i obdarzony\"21.

Prawdopodobnie w\305\202a\305\233niew czasie owej wizyty kr\303\263lewskiej za-

pad\305\202y pierwsze decyzje w sprawie zorganizowania przez Wi\305\233-

niowieckiego i Koniecpolskiego prowokacyjnych wypraw na 36)))



Dzikie Pola. Mo\305\274liwe, \305\274emia\305\202y si\304\231one zbiec w czasie z mar-
szem Potockiego ku Kamie\305\204cowi. Jak pami\304\231tamy, plany te spa-
li\305\202yna panewce w zwi\304\205zku z niezastosowaniem si\304\231hetmana do

polece\305\204 kr\303\263lewskich. W tym kontek\305\233cie za ca\305\202kowicie b\305\202\304\231dny

musimy uzna\304\207 s\304\205dWiktora Czermaka, \305\274ewyprawy te by\305\202yre-

zultatem prywatnej inicjatywy obu magnat\303\263w.

Podstawow\304\205 przeszkod\304\205 uniemo\305\274liwiaj\304\205c\304\205wsp\303\263lne dzia\305\202ania Wi\305\233-

niowieckiego z Koniecpolskim by\305\202ich sp\303\263ro Hadziacz i Chorol.
Szeroko o tym zatargu pisze W\305\202adys\305\202awTomkiewicz w biografii

wojewody ruskiego. O jego ostro\305\233ci najlepiej \305\233wiadczy fakt, \305\274e

20 maja, czyli w dniu, w kt\303\263rym mia\305\202asi\304\231odby\304\207 rozprawa s\304\205do-

wa, ksi\304\205\305\274\304\231zwo\305\202a\305\202w swym domu prawdziw\304\205 rad\304\231wojenn\304\205. Jej

uczestnik zanotowa\305\202: \"Ksi\304\205\305\274\304\231Wi\305\233niowiecki zebra\305\202 wszystkich

s\305\202ug,kt\303\263rych by\305\202oz nim wszystkiego ludu blisko 4000. Zebra-
wszy tego okrom piechoty i drobniejszego ludu, uczyni\305\202 przed-

mow\304\231 do wszystkich, prosz\304\205c, aby wszyscy przy nim stali i ko\305\204-

czyli, co on zacznie. Bo deklarowa\305\202 si\304\231z tern, \305\274eje\305\274eliprzysi\304\231gnie,

zaraz wstawszy chor\304\205\305\274egoszabl\304\205 mia\305\202ci\304\205\304\207i wszystkich siec, kt\303\263-

rzyby si\304\231przy nim oponowali, by i kr\303\263lasamego, a wy, powiada,
wszyscy co do jednego, dworni s\305\202udzy i m\305\202\303\263d\305\272,do senatorskiej

izby ci\305\233niejcie si\304\231i posi\305\202kujcie mi\304\231\"22.

Ostatecznie Wi\305\233niowieckiego zobowi\304\205zano do zwrotu Hadziacza,
a w sprawie Chorola postanowiono, \305\274epozostanie on przy Ko-

niecpolskim, kt\303\263ry wyp\305\202aci ksi\304\231ciu 100 tys. z\305\202tytu\305\202em odszkodo-

wania. Maj\304\231tno\305\233\304\207ta by\305\202awprawdzie dziedziczn\304\205 w\305\202asno\305\233ci\304\205Wi\305\233-

niowieckiego, lecz dekretem sejmowym zosta\305\202a uznana za kr\303\263-

lewszczyzn\304\231 i przesz\305\202a w r\304\231ceKoniecpolskich
-

st\304\205dtaki werdykt

s\304\205dowy. Rozstrzygni\304\231cie to nie zadawala\305\202o \305\274adnej ze stron i, jak
pisze Radziwi\305\202\305\202,\"d\305\202ugo pracowano nad sposobem zawarcia zgo-
dy, bo oni nie chcieli ze sob\304\205rozmawia\304\207, ka\305\274dy z nich m\303\263wi\305\202

z kr\303\263lem osobno, sk\305\202adaj\304\205cdzi\304\231ki za po\305\233rednictwo . . . Potem ro-
zeszli si\304\231,podawszy sobie r\304\231cechyba niezbyt szczerze, bo cho-

r\304\205\305\274ypowiedzia\305\202 do mnie: \302\273COpomo\305\274e zgoda, kt\303\263ra szybko

wybuchnie nienawi\305\233ci\304\205?\302\253
\"23

Za\305\202agodzenie sporu pozwoli\305\202o jednak na zorganizowanie przez
obu magnat\303\263w wypraw w stepy, lecz ka\305\274dy z nich dzia\305\202a\305\202oso-

bno. Obaj za\305\233niewiele na Dzikich Polach wsk\303\263rali. Wi\305\233nio-

wiecki podszed\305\202 pod sam Perekop, lecz nie napotka\305\202 po drodze

\305\274adnych si\305\202tatarskich. Nie lepiej powiod\305\202o si\304\231i Koniecpolskie-

mu, cho\304\207pod Oczakowem uda\305\202o mu si\304\231zagarn\304\205\304\207kilkutysi\304\231cz-

ne stado koni i byd\305\202a.

Czambu\305\202y tatarskie znikn\304\231\305\202yjednak nagle z Dzikich P\303\263l.G\305\202\303\263w-)37)))



n\304\205przyczyn\304\205 takiego stanu rzeczy by\305\202akolej\037a. fa\037a \037amieszek
wc-

wn\304\231trznych, jakie ogarn\304\231\305\202y
Chanat KrymskI JesIenI\304\205 1647 r. Ich

sprawc\304\205 by\305\202Sefer Gazi aga. Sytuacja wewn\304\231trzna Chanatu w du-

\305\274ejmierze zdetcrminowa\305\202a podj\304\231cie przez chana Islam Gereja III de-

cyzji o udzieleniu pomocy Chmielnickiemu, musimy zatem w tym

miejscu przynajmniej zasygnalizowa\304\207 jej najistotniejsze elementy.
Islam Gcrcj III zasiad\305\202 na tronie cha\305\204skim w lipcu 1644 r. Za-

wdzi\304\231cza\305\202to w du\305\274ejmierze Sefer Gaziemu adze, prowadz\304\205cemu

w stolicy nad Bosforem gr\304\231,kt\303\263rej stawk\304\205 by\305\202az jednej strony

jego g\305\202owa, z drugiej za\305\233pe\305\202nia w\305\202adzy na Krymie. Koronnym

argumentem w r\304\231kach Sefer Gaziego by\305\202aoczywi\305\233cie kl\304\231ska Tata-

r\303\263ww bitwie pod Ochmatowem.
.J

Zmiana aparatu w\305\202adzy na Krymie nast\304\205pi\305\202ar\303\263wnocze\305\233nie z obj\304\231-

ciem tronu przez Islam Gereja III. Ju\305\274w dniu przybycia nowego
chana do Bakczysaraju (10 VII 1644 r.) tytu\305\202ka\305\202gi,czyli pierwsze-

go namiestnika chana i
zarz\304\205dcy wschodniej cz\304\231\305\233ciChanatu,

otrzyma\305\202 Krym Gerej. W dniu nast\304\231pnym na stanowisko nuredi-

na powo\305\202any zosta\305\202bratanek Islama Gazi Gerej. Sefer Gazi aga zo-

sta\305\202wezyrem cha\305\204skim i by\305\202ato najwy\305\274sza godno\305\233\304\207,jak\304\205m\303\263g\305\202

on osi\304\205gn\304\205\304\207nie pochodz\304\205c z rodu Gerej\303\263w. Wkr\303\263tce jednak dosz-

\305\202odo zatargu pomi\304\231dzy ka\305\202g\304\205Krym Gerejem i rosn\304\205cym w si\305\202\304\231

wezyrem, w kt\303\263rego wyrriku na przdomie kwietnia i maja 1645 f.

Sefer Gazi aga utraci\305\202 przej\305\233ciowo stanowisko wezyra, aTugaj,
p\303\263\305\272niejszynajbli\305\274szy wsp\303\263\305\202pracownik Chmielnickiego, tytu\305\202beja

perekopskiego. Islam Gerejowi III nie uda\305\202osi\304\231jednak opanowa\304\207

sytuacji wewn\304\231trznej. \"W ziemi krymskiej -
pisze o tych wyda-

rzeniach w swojej kronice Had\305\274y Mehmed Senai -
pogmatwa\305\202o

si\304\231by\305\202ow\303\263wczas wszystko niby te w\305\202osy na g\305\202owie Murzyna.

Stan taki trwa\305\202bez przerwy d\305\202u\305\274ejmo\305\274eni\305\274dwa lata, za\305\233wskutek

zatarg\303\263w i zawzi\304\231tych wa\305\233ni kraj zmierza\305\202 do zguby\"24.
Ostatecznie chan zmuszony by\305\202ponownie odda\304\207 urz\304\205d wezyra

w r\304\231ceSefer Gaziego agi, co nast\304\205pi\305\202ow dniu 28 XI 1647 r.
R\303\263wnie\305\274Tugaj odzyska\305\202 swoje stanowisko, lecz kres walkom

wewn\304\231trznym na Krymie po\305\202o\305\274y\305\202odopiero zaanga\305\274owanie si\304\231

Chanatu w wydarzenia na Ukrainie.
Na Ukrainie za\305\233zim\304\205 1647/1648 r. dobiega\305\202 tragicznego ko\305\204ca

zatarg setnika czehry6skiego Bohdana Zenobiusza Chmielnic-
kiego z zarz\304\205dzaj\304\205cym z ramienia chor\304\205\305\274egokoronnego Alek-

sandra Koniecpolskiego starostwem czehry\305\204skim Danielem

Czapli\305\204skim. Drobny, tak typowy zreszt\304\205 dla XVII w., sp\303\263r

o kobiet\304\231 da\305\202pocz\304\205tek prawdziwej burzy, jaka rozp\304\231ta\305\202asi\304\231nad

Rzecz\304\205pospolit\304\205. 38)))



II. Ku
hetll1a\305\204skiej

bu\305\202awie)

Na wiosn\304\231 1647 r. pojawi\305\202a si\304\231w okolicach Czehrynia kobieta,

kt\303\263r\304\205Franciszek Rawita-Gawro\305\204ski jak\305\274e s\305\202usznie nazwa\305\202 istn\304\205

Helen\304\205 kresow\304\205. Po blisko 350 latach od czas\303\263w, w kt\303\263rych

\305\274y\305\202a,pami\304\231\304\207o niej zagin\304\231\305\202a.Nie zdoby\305\202a sobie s\305\202awy swej

imienniczki spod Troi, cho\304\207 wsp\303\263\305\202cze\305\233nicz\304\231sto por\303\263wnywali

j\304\205z bohaterk\304\205 Homera. Pono\304\207 by\305\202ar\303\263wnie pi\304\231kna. Nie wiemy,

sk\304\205dprzyby\305\202a i nie znamy jej wcze\305\233niejszych los\303\263w. Znajduje-

my j\304\205natomiast w Subotowie u boku Bohdana Chmielnickie-
go, kt\303\263ry by\305\202ju\305\274w tym czasie wdowcem. Trudno nam te\305\274dzi\305\233

ustali\304\207 czy to jej niezwyk\305\202a uroda, czy te\305\274fakt, \305\274ena Dzikich

Polach w og\303\263le trudno by\305\202osobie znale\305\272\304\207towarzyszk\304\231 \305\274ycia,

spowodowa\305\202y, i\305\274nag\305\202ym afektem zapa\305\202a\305\202odo niej r\303\263wnocze\305\233-

nie dw\303\263ch niem\305\202odych ju\305\274zreszt\304\205 konkurent\303\263w.

Daniel Czapli\305\204ski, zarz\304\205dzaj\304\205cy z polecenia Aleksandra Koniec-

polskiego starostwem czehry\305\204skim, nie mia\305\202zamiaru rezygno-
wa\304\207ze zdobycia \"pi\304\231knej Heleny\" tylko dlatego, \305\274ezamieszka\305\202a

ona pod wsp\303\263lnym dachem z setnikiem czehry\305\204skim. Uzna\305\202

przy tym, \305\274enajlepszym sposobem odebrania mu jej b\304\231dzie

pozbawienie setnika Subotowa. Tym bardziej, \305\274eChmielnicki

nie m\303\263g\305\202wykaza\304\207 si\304\231dostatecznymi dowodami w\305\202asno\305\233cina t\304\231

posiad\305\202o\305\233\304\207.Czapli\305\204ski maj\304\205c za sob\304\205chor\304\205\305\274egokoronnego na-

jecha\305\202 Subot\303\263w i si\305\202\304\205usun\304\205\305\202z niego Chmielnickiego. Mocno

poturbowano w\303\263wczas naj starszego syna setnika, o czym
wspominali\305\233my w poprzednim rozdziale. Sam Chmielnicki za

nielegalne u\305\274ytkowanie d\303\263br do niego nienale\305\274\304\205cych osadzony

zosta\305\202 w wi\304\231zieniu. Motywy, jakimi kierowa\305\202 si\304\231Czapli\305\204ski

by\305\202yoczywiste. Nie ulega te\305\274w\304\205tpliwo\305\233ci krzywda, jakiej doz-

na\305\202Chmielnicki. Tymczasem \"pi\304\231kna Helena\" zmieni\305\202a opieku-

na i zamieszka\305\202a z Czapli\305\204skim, kt\303\263ry wkr\303\263tce j\304\205po\305\233lubi\305\202.

Chmielnicki za wstawiennictwem \305\274ony podstaro\305\233ciego i por\304\231-

czeniem starszyzny rejestrowej wypuszczony zosta\305\202 na wol-

no\305\233\304\207.Sprawa wyda\305\202a si\304\231by\304\207za\305\202atwiona. W walce o kobiet\304\231 za-

wsze musi kto\305\233wygra\304\207, z regu\305\202y wygrywa silniejszy. Lecz ani

chor\304\205\305\274ykoronny Aleksander Koniecpolski, ani tym bardziej

Czapli\305\204ski nie wiedzieli o tym, \305\274eBohdan Chmielnicki by\305\202nie

tylko setnikiem czehry\305\204skim, ale te\305\274jednym z niewielu wta-

jemniczonych w wojenne plany W\305\202adys\305\202awa IV, i co wi\304\231cej,

mia\305\202w tych planach do odegrania powa\305\274n\304\205rol\304\231. Tymczasem

Czapli\305\204skiemu wydawa\305\202o si\304\231,\305\274edysponuje broni\304\205, za pomoc\304\205)39)))

moskiewskienlu. Z dokulnentan1i tymi
Jask\303\263lski i Sulejman aga zostali natychmiast wyprawieni w dro-

g\304\231powrotn\304\205. Zastosowany fortel okaza\305\202 si\304\231by\304\207skuteczny)))



kt\303\263rej ostatecznie pogr\304\205\305\274ykonkurenta i raz na zawsze zamknie
za nim wi\304\231zienne kraty. Przeciwko Chmielnickiemu wysun\304\205\305\202

Czapli\305\204ski oskar\305\274enie o zdrad\304\231, i to oskar\305\274enie, na kt\303\263rego po-

parcie mia\305\202niezbite dowody. Bohdan Chmielnicki rzeczywi\305\233cie

przygotowywa\305\202 morsk\304\205 \"chadzk\304\231\" Kozak\303\263w, a to w my\305\233lobo-

wi\304\205zuj\304\205cych ustaw oznacza\305\202o zdrad\304\231 kr\303\263la i Rzeczypospolitej.
W tym momencie na plan dalszy odsun\304\231\305\202ysi\304\231wszystkie do-

tychczasowe krzywdy, jakich dozna\305\202 Chmielnicki, pos\304\205dzenie

o zdrad\304\231 przepe\305\202ni\305\202okielich goryczy. \"I ju\305\274Chmielnicki nie

maj\304\205c si\304\231do kogo uciec, na Ni\305\274si\304\231uda\305\202,do inszych tak\305\274esimi-

liter [podobnie] ukrzywdzonych, kt\303\263rych numerus [liczba] nie-

ma\305\202a po tamtych Ni\305\274owych krajach i po insu\305\202ach morskich,

kt\303\263rzy Chmielnickiego ducem [wo.dzem] sobie obrali\"1.
Nie osobiste krzywdy zatem, kt\303\263rych dozna\305\202, ale pos\304\205dzenie

o zdrad\304\231 przes\304\205dzi\305\202oo ucieczce Chmielnickiego na Ni\305\274.A prze-
cie\305\274Chmielnicki dzia\305\202a\305\202naj prawdopodobniej nie tylko za wie-
dz\304\205kr\303\263la, lecz wr\304\231cz na jego polecenie. Tak zem\305\233ci\305\202osi\304\231pro-

wadzenie w tajemnicy przygotowa\305\204 do wojny i niezaprzestanie
przez kr\303\263la tych dzia\305\202a\305\204pomimo zdecydowanego pot\304\231pienia

jego plan\303\263w przez sejm.
Nie stoimy oczywi\305\233cie na stanowisku, \305\274ezatarg Chmielnickie-

go z Czapli\305\204skim by\305\202zasadnicz\304\205 przyczyn\304\205 wybuchu powstania

kozackiego w r. 1648. Przyczyny te tkwi\305\202y g\305\202\303\263wniew narasta-

j\304\205cych na Ukrainie sprzeczno\305\233ciach ekonomicznych. Wpraw-
dzie w walkach z lat 1637-1638 Kozaczyzna ponios\305\202a olbrzy-

mie straty i Rzeczpospolita mog\305\202a uzna\304\207, \305\274eproblem kozacki

zosta\305\202 definitywnie rozwi\304\205zany, by\305\202yto jednak tylko pozory,
kt\303\263rych wystarczy\305\202o zaledwie na lO-letni okres spokoju. ;Rze-

czywi\305\233cie, od chwili pojawienia si\304\231Kozaczyzny jako zorganizo-

wanej si\305\202yspo\305\202ecznej stanowi\305\202o to swoisty ewenement. Nic

wi\304\231cdziwnego, \305\274eju\305\274wsp\303\263\305\202cze\305\233nizwykli okre\305\233la\304\207lata 1638-

-1648 na Ukrainie jako okres \"z\305\202otego pokoju\".

Lata te charakteryzowa\305\202y si\304\231przede wszystkim gwa\305\202townym

nasileniem akcji kolonizacyjnej na-'ziemiach ukrai\305\204skich. Przy-

j\304\231\305\202aona form\304\231 rozrastania si\304\231do niespotykanych rozmiar\303\263w

po\305\202o\305\274onych na tych terenach latyfundi\303\263w magnackich i powsta-
nia wielu samodzielnych pod wzgl\304\231dem gospodarczym, a nieje-
dnokrotnie i politycznym, udzielnych ksi\304\231stw \"kr\303\263lewi\304\205tkre-

h
\"

sowyc .

Klasycznym przyk\305\202adem tego typu dzia\305\202alno\305\233ci by\305\202a s\305\202ynna

\"wi\305\233niowiecczyzna\", kt\303\263ra w latach czterdziestych XVIIw.

pod rz\304\205dami ksi\304\231cia JeFemiego Wi\305\233niowieckiego osi\304\205gn\304\231\305\202aapo-)

\037)
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geum swej pot\304\231gi. Niewiele pot\304\231dze Wi\305\233niowieckiego ust\304\231po-

wali i inni magnaci kresowi: Stanis\305\202aw Koniecpolski, Stanis\305\202aw

Lubomirski, Jerzy Niemirycz, Jakub Sobieski, Janusz Tyszkie-
wicz, czy Janusz i Dominik Zas\305\202awscy, \305\274ewymienimy tylko

najpot\304\231\305\274niejszych.

Proces powstania latyfundi\303\263w magnackich poci\304\205ga\305\202za sob\304\205

okre\305\233lone skutki dla miejscowej ludno\305\233ci. Cz\304\231ste by\305\202ywypadki

zbrojnego zagarni\304\231cia ziem s\304\205siad\303\263w,co przy niewydolno\305\233ci

\303\263wczesnego aparatu s\304\205downiczego Rzeczypospolitej z regu\305\202y

doprowadza\305\202o do bezprawnego u\305\274ytkowania sporych nieraz

obszar\303\263w ziem poprzez stwarzanie fakt\303\263w dokonanych. Na te-

renach takich prowadzono ekstensywn\304\205 gospodark\304\231 absolutnie

nie licz\304\205c\304\205si\304\231nie tylko z nastrojami, ale mo\305\274liwo\305\233ciami ch\305\202o-

p\303\263w. Dla wielu jedynym ratunkiem by\305\202a ucieczka na Ni\305\274.

A przecie\305\274 jeszcze przed kilkunastoma laty ziemie ukrai\305\204skie

stanowi\305\202y tradycyjny obszar zbiegostwa z centralnych dzielnic

Rzeczypospolitej ch\305\202op\303\263w,kt\303\263rzy zach\304\231cani d\305\202ugimi latami

wolnizny widzieli na tych ziemiach przysz\305\202o\305\233ci dla siebie

i swych rodzin. Po 1638r. kresy wschodnie upodobni\305\202y si\304\231pod

wzgl\304\231dem ucisku feudalnego do pozosta\305\202ych ziem Rzeczypo-

spolitej Obojga Narod\303\263w. To gwa\305\202towne zderzenie ch\305\202op\303\263w

ukrai\305\204skich z nieznan\304\205 im rzeczywisto\305\233ci\304\205 zrodzi\305\202o u nich silne

poczucie braku stabilizacji, kt\303\263rego rezultaty okaza\305\202y si\304\231zgubne

dla Rzeczypospolitej.

G\305\202\303\263wn\304\205przyczyn\304\205 gwa\305\202townego pogorszenia si\304\231sytuacji mate-

rialnej ch\305\202opstwa ukrai\305\204skiego by\305\202rozbudowany na niespoty-

kan\304\205 w innych cz\304\231\305\233ciachkraju skal\304\231 system dzier\305\274aw. By\305\202on

konsekwencj\304\205 powstania olbrzymich latyfundi\303\263w, gdy\305\274stano-

wi\305\202jedyny spos\303\263b zarz\304\205dzania tymi maj\304\205tkami. Dzier\305\274awcy,

zdaj\304\205c sobie spraw\304\231 z czasowego charakteru swego \"panowa-
nia\", starali si\304\231z podleg\305\202ego im terytorium wycisn\304\205\304\207maksi-

mum korzy\305\233ci, i to w jak najkr\303\263tszym czasie. Gdy do tego nie
czuli nad sob\304\205twardej r\304\231kimagnata, co by\305\202oregu\305\202\304\205mo\305\274ejedy-

nie z wyj\304\205tkiem \"wi\305\233niowiecczyzny\", dopuszczali si\304\231olbrzy-

mich nadu\305\274y\304\207i cho\304\207formalnie dzia\305\202o si\304\231to ze szkod\304\205 w\305\202a\305\233cicie-

la, to jednak praktycznie ci\304\231\305\274artych nadu\305\274y\304\207spada\305\202 na barki

miejscowego ch\305\202opstwa.

Charakteryzuj\304\205c sytuacj\304\231 spo\305\202eczn\304\205ziem ukrai\305\204skich przed
r. 1648 musimy wspomnie\304\207 o jeszcze jednej odr\304\231bno\305\233ci tych

ziem, wi\304\205\305\274\304\205cejsi\304\231zreszt\304\205 \305\233ci\305\233lez wcze\305\233niej zasygnalizowanymi

problemami. Odr\304\231bno\305\233\304\207t\304\231stanowi\305\202a olbrzymia rola \305\273yd\303\263w,

kt\303\263rzy przej\304\231li w swe r\304\231cedziedziny \305\274ycia naj istotniejsze dla)41)))



kszta\305\202towania si\304\231nastroj\303\263w spo\305\202ecznych mas plebejskich Ukra-

iny. Hieronim Pinocci, sekretarz kr\303\263laJana Kazimierza, zapisa\305\202

na ten temat nast\304\231puj\304\205ce, jak\305\274e charakterystyczne zdania:

,,0 \305\273ydziech ukrainnych.

\305\273ydzi na Ukrainie s\304\205od dawnych czas\303\263w tym sposobem i ta-
kiem prawem jako po innych miastach koronnych, ale s\304\205wiel-

kiego serca i wielkiej dzielno\305\233ci. Zachowali si\304\231przed tym skro-

mnie, p\303\263ki sami panowie, kt\303\263rzy starostami byli, w Ukrainie

rezydowali. Dali si\304\231im rozprzestrzeni\304\207 od 30 lat, jako starostwa
pocz\304\231\305\202yby\304\207dawane dzieciom w pieluchach, kiedy zarz\304\205d ich

pad\305\202do r\304\205ks\305\202ugpa\305\204skich, kt\303\263rzy pocz\304\231li dawa\304\207 ucho \305\273ydom,

a ci wielkie proponowali znosi\304\207 intraty z miejsc, gdzie \305\274adnych

nie by\305\202o, ofiaruj\304\205c arendy po 20 tysi\304\231cy z\305\202otych, byle tylko pan
zakaza\305\202, aby \305\274aden gorzo\305\202ki nie pali\305\202ani szynkowa\305\202 tylko oni.

Co z wielk\304\205 ci\304\231\305\274ko\305\233ci\304\205Kozak\303\263w dzia\305\202o si\304\231,osobliwie gdy na

instancye \305\274ydowskie wysy\305\202ali podstarostowie kot\305\202y i garce go-
rza\305\202czane r\304\205ba\304\207,gdzie takowe znale\305\272li\"2.

Nie mo\305\274emy te\305\274zapomina\304\207 o roli, jak\304\205na kszta\305\202towanie si\304\231po-

staw ludzi zamieszkuj\304\205cych ukrainne wojew\303\263dztwa Rzeczypo-

spolitej wywiera\305\202o prawos\305\202awie. Przede wszystkim interesuje
nas ten problem w odniesieniu do Kozaczyzny.
Kozacy byli w zasadzie wyznaniowo indyferentni i do 1620 r.
nie wysuwali pod adresem Rzeczypospolitej \305\274adnych postula-

t\303\263wo charakterze religijnym. Po tym roku sytuacja uleg\305\202a jed-

nak zmianie. Szukaj\304\205c \305\272r\303\263de\305\202tego zjawiska musimy cofn\304\205\304\207si\304\231

do sprawy unii brzeskiej. Na jeden z najistotniejszych jej rezul-

tat\303\263w zwr\303\263ci\305\202uwag\304\231 Zbigniew W\303\263jcik pisz\304\205c w Dzikich Polach

w ogniu, \"\305\274epo unii brzeskiej mamy do czynienia z jednej stro-

ny z hierarchi\304\205 bez wiernych, z drugiej - z wiernymi bez hie-

rarchii\" .
W\305\202a\305\233niez kwesti\304\205 wskrzeszenia hierarchii

prawos\305\202awnej na

Ukrainie wi\304\205\305\274esi\304\231bezpo\305\233rednie wci\304\205gni\304\231cie Kozaczyzny w or-

bit\304\231spor\303\263w wyznaniowych. Dokona\305\202 tego patriarcha jerozo-
limski Teofanes, kt\303\263rego dzia\305\202alno\305\233\304\207na terytorium Rzeczypo-

spolitej nosi\305\202a wszelkie znamiona dywersji tureckiej. To on
w\305\202a\305\233nie19 X 1620 r. w kijowskiej cerkwi Bohojawlenija przy

zachowaniu zasad \305\233cis\305\202ejkonspiracji wy\305\233wi\304\231ci\305\202na metropolit\304\231

kijowskiego i halickiego ihumena monasteru Sw. Miko\305\202aja

w Kijowie Hioba-Boreckiego. W drodze powrotnej do Turcji

uda\305\202o si\304\231te\305\274Teofanesowi spotka\304\207 z \303\263wczesnym hetmanem ko-

zackim Piotrem Konaszewiczem-Sahajdacznym. Rezultatem

tego spotkania by\305\202ostateczny sojusz Kozaczyzny z prawos\305\202a- 42)))



wiem. Oko\305\202o 1622 r. popi zaj\304\231li miejsca w radach kozackich,
wkr\303\263tce te\305\274w \305\274\304\205daniachkozackich wysuwanych pod adresem

Rzeczypospolitej znalaz\305\202y si\304\231punkty domagaj\304\205ce si\304\231zaprzesta-

nia ucisku cerkwi
prawos\305\202awnej przez unit\303\263w.

Wst\304\205pienie na tron
\037'\305\202adys\305\202awaIV, zdecydowanie bardziej tole-

rancyjnego w sprawach wyznaniowych do swego ojca, roko-
wa\305\202onadzieje na rozwi\304\205zanie zaostrzaj\304\205cych si\304\231konflikt\303\263w reli-

gijnych. Tym bardziej \305\274ew pactach conventach kr\303\263la znalaz\305\202

si\304\231punkt m\303\263wi\304\205cyo \"uspokojeniu\" prawos\305\202awia.
W 1633 r.

W\305\202adys\305\202awIV formalnie uzna\305\202 istnienie w pa\305\204stwie
hierarchii

prawos\305\202awnej. Gdy za\305\233kr\303\263lzabiega\304\207 zacz\304\205\305\202o wzgl\304\231dy Koza-

czyzny w zwi\304\205zku ze swymi planami wojennymi, uda\305\202o mu si\304\231

przeprowadzi\304\207 w sejmie zr\303\263wnanie w prawach unit\303\263w z pra-

wos\305\202awnymi. Lecz dalsze ust\304\231pstwa, a zw\305\202aszcza kasacja unii

brzeskiej, by\305\202yju\305\274niemo\305\274liwe. Gdy Bohdan Chmielnicki rzuci\305\202

has\305\202o walki z Lachami, to, jak \"Zobaczymy jedn\304\205 z g\305\202\303\263wnych

przyczyn swego kroku wymieni\305\202 prze\305\233ladowania \"staro\305\274ytnej

religii greckiej\". By\305\202ato cena, jak\304\205przysz\305\202o zap\305\202aci\304\207Rzeczypo-

spolitej za nierozwi\304\205zanie problemu r\303\263wnouprawnienia prawo-
s\305\202awia oraz niefortunne dzie\305\202o unii brzeskiej.

Zasygnalizowali\305\233my najistotniejsze, naszym zdaniem, zjawiska

powoduj\304\205ce wzrost napi\304\231\304\207spo\305\202ecznych na Ukrainie i prowa-
dz\304\205ce nieuchronnie do wybuchu kolejnego powstania kozackie-

go. Wymienienie wszystkich przyczyn wp\305\202ywaj\304\205cych na taki

rozw\303\263j sytuacji jest w tym miejscu niemo\305\274liwe.

Gmach Rzeczypospolitej ju\305\274od dawna by\305\202skutecznie podmino-

wany; wystarczy\305\202o tylko podpali\304\207 lont. Dokona\305\202 tego Bohdan

Chmielnicki z przyczyn, o kt\303\263rych opowie 011 sam. Oddajmy
mu wi\304\231cg\305\202os:

\"Pan Czapli\305\204ski, upodobawszy sobie futor, m\303\263jw\305\202asny ojcow-

ski pod Czehrynem, na Sobotowie, nie mog\304\205c inaczej, uprosi\305\202

sobie u nieboszczyka \305\233.pami\304\231ci p. krakowskiego na pomienio-
nym futorze s\305\202obod\304\231sadzi\304\207, gdziem mia\305\202na swoje wy\305\274ywienie

4 stawki rybne i m\305\202yn, niwy, zakopy, siano\305\274\304\231ci,na co mam

i przywilej j.k. m., i tam zszedszy si\304\231z lud\305\272mi na t\304\231s\305\202obod\304\231,

gumno mi zbo\305\274a, kt\303\263rego by\305\202okop 400, co je od kilku lat zbie-
rano, lub ten g\305\202odny snopemi z gumna rozni\303\263s\305\202i, co by\305\202ozasia-

nego zbo\305\274a na niwach, wszystko przepad\305\202o, byd\305\202em, koniami

a owcami wyt\305\202oczono; i tak mi\304\231precz gwa\305\202townie ze wszyst-
kiego wygnano, tylko mi\304\231,jako w imi\304\231 Bo\305\274e na arendarzu

czehry\305\204skim 150 fl. wzi\304\231\304\207rozkazano, a ten grunt wa\305\274y i kosz-

tuje mi\304\2311000 ...)43)))



Bo za tak rok, gdym przyszed\305\202 odjego k.m., jako nam by\305\202ona

morze pozwolono, zauwa\305\274ono Tatary pod Czehryniem,

gdzie\305\233my byli z miasta wypadli, jecha\305\202em w kupie razem z p.
pu\305\202kownikiem swojem, zajechawszy mi\304\231w ty\305\202u,mi\304\231dzy wsi\304\205,

w polu, jeden \305\274o\305\202nierz,p. Daszewski ci\304\205\305\202mi\304\231umy\305\233lnie szabl\304\205

po szyjej, a \305\274eby\305\202au mnie miszurka, rozci\304\205\305\202mi on\304\231miszurk\304\231

na d\305\202o\305\204wszerz, tylko dwia k\303\263\305\202kapo\305\233rodku szabl\304\231 zatrzyma\305\202y,

\305\274eg\305\202owa nie zlecia\305\202a -
wymow\304\231 uczyni\305\202: \302\273jam

- powiada -
rozumia\305\202, \305\274eTatarzyn \302\253,a przecie\305\274 w wojsku z pp jecha\305\202em, je-

\305\233li\305\274to nie czyja umy\305\233lnie naprawa ... P. Dolgert, teraz nowo
zostawszy urz\304\231dem czehry\305\204skim, gdym tak rok z panem czeh-

ry\305\204skim przywozi\305\202 do w. m. m. m. pana [M. Potockiego, gdy\305\274

do niego adresowany by\305\202ten list - J. K.] dw\303\263ch Tatarz\304\205t, bez

bytno\305\233ci mojej konia mego w\305\202asnego, sier\305\233ci\304\205siwego, kt\303\263rego

mi by\305\202amatka \305\274ony mojej przys\305\202a\305\202a,wzi\304\205\305\202ze stajni za po-
\305\202owszczyzn\304\205 ...

P. Komorowski, zi\304\231\304\207tego pana Czapli\305\204skiego, maj\304\205c na mi\304\205za

szwagra swego rankor, \305\274empocz\304\205\305\202ubogiej ojczyzny swojej do-

chodzi\304\207, odpowiedzia\305\202 przy Harasku Niedzwiedowskim i przy-
si\304\231g\305\202,ukl\304\205kn\304\205wszy przed niem: \302\273\305\273eju\305\274

- powiada -
p. Hara-

sku, z tym Chmielnickim naszym nie mo\305\274emy prawem co czy-

ni\304\207,a to przysi\304\231gam, \305\274ew lada dzie6 pos\305\202yszycie, \305\274ego nie

masz: bo my mamy takich sprawc\303\263w, \305\274ego gdziekolwiek zdy-

bawszy zabij\304\205, czego\305\274by jeszcze czeka\304\207\302\253\"3.

Nie czeka\305\202 te\305\274Chmielnicki. W po\305\202owie grudnia 1647 r. odby\305\202a

si\304\231w Czehryniu s\305\202ynna uczta, na kt\303\263r\304\205zaprosi\305\202 mi\304\231dzy innymi

Barabasza, \303\263wczesnego tytularnego hetmana Kozaczyzny, kt\303\263-

ry przechowywa\305\202 listy kr\303\263lewskie wydane Kozakom w czasie
ich poselstwa do Warszawy w r. 1646. By\305\202ato wystarczaj\304\205ca
bro\305\204 dla poderwania Kozaczyzny do walki. Wsp\303\263\305\202czesny wy-

darzeniom, nie znany nam z imienia autor opublikowanego

przez E. I. Chrz\304\205szcza Diariusza czy to kroniki o pocz\304\205tkach rebel-

liey kozackiey zanotowa\305\202: \"U poili Barbasza w iedney Pasiece,
kt\303\263remu chustk\304\231 wyci\304\205gwszy z kieszeni pos\305\202ali do iego \305\274ony.

Day do rady przywileye: bia\305\202og\305\202owauwierzy\305\202a chustce. Przy-

wileie wyda\305\202a, a oni znowu chustk\304\231 do kieszeni Barbasza w\305\202o-

\305\274yli.Przywileie Chmielnicki zabra\305\202 do siebie\"4.

Po zdobyciu list\303\263w kr\303\263lewskich zdecydowa\305\202 si\304\231Chmielnicki na

ucieczk\304\231 na Ni\305\274;jego wyb\303\263r pad\305\202na Tomak\303\263wk\304\231, wysepk\304\231,

kt\303\263ra by\305\202asiedziQ\304\205 Siczy do r. 1593, kiedy to zniszczyli j\304\205Tata-

rzy. W XVII w. Tomak\303\263wka cz\304\231\305\233ciejzwana by\305\202aBuckiem,

a jej opis zawdzi\304\231czamy Wilhelmowi Beauplanowi. Wkr\303\263tce 44)))



okaza\305\202o si\304\231,jak nieprzeci\304\231tnym talentem organizacyjnym i zdol-
no\305\233ciami politycznymi obdarzony by\305\202 Bohdan Zenobiusz

Chmielnicki.

Wie\305\233\304\207o ucieczce Chmielnickiego rozesz\305\202a si\304\231lotem b\305\202yskawicy

po ca\305\202ejUkrainie. Wiedziano te\305\274,\305\274eschroni\305\202 si\304\231on na Bucku.

Hetman koronny Miko\305\202aj Potocki by\305\202przekonany, i\305\274Chmiel-

nicki przygotowuje si\304\231do obrony: \"Na Buckach i w Nizie ho-

rod sobie gotuje i fortyfikuje, i z niego umy\305\233li\305\202si\304\231mocno. bro-

ni\304\207\".Zdawa\305\202 sobie te\305\274hetman spraw\304\231
z gro\305\274\304\205cegoRzeczypo-

spolitej niebezpiecze\305\204stwa: \"Je\305\233li zdawna o tym nie my\305\233la\305\202

[Chmielnicki
- J. K.], jako ten bunt ma zacz\304\205\304\207i jako go trak-

towa\304\207, racz WKM\304\207 uwa\305\274y\304\207numerum [liczb\304\231] jego ludzi,

w tych czasiech 3000, kt\303\263remi, strze\305\274 Bo\305\274e, \305\274eby w Ukrain\304\231

wszed\305\202, te trzy tysi\304\205ce pr\304\231dko by si\304\231we sto tysi\304\231cy obr\303\263ci\305\202y

i mieliby\305\233my co z temi swawolnikami czyni\304\207\". Tym bardziej
\305\274esytuacja na Ukrainie do dawna by\305\202anapi\304\231ta: \"Jeden p. ksi\304\205\305\274\304\231

wojewoda ruski u poddanych swoich wzi\304\205\305\202kilkadziesi\304\205t tysi\304\231cy

samopa\305\202\303\263w, nu\305\274insi!\"5

Chmielnicki tymczasem dzia\305\202a\305\202szybko. G\305\202\303\263wn\304\205przeszkod\304\205

utrudniaj\304\205c\304\205 mu opanowanie Zaporo\305\274a by\305\202adragonia, kt\303\263ra

pod dow\303\263dztwem pu\305\202kownika Stanis\305\202awa G\303\263rskiego na wyso-
ko\305\233ci Chortycy broni\305\202a dost\304\231pu do Siczy. W ostatnich dniach

stycznia 1648 r., pomimo \305\274eG\303\263rskiemu przyszed\305\202 na pomoc
Stanis\305\202aw Micha\305\202 Krzeczowski ze swym pu\305\202kiem, za\305\202oga polska

zosta\305\202a zniesiona.

Potocki natychmiast odpowiedzia\305\202 na to posuni\304\231cie Chmielnic-

kiego i 5 lutego ruszy\305\202 z wojskiem koronnym z Baru w kierun-
ku na Korsu\305\204. Rozkaza\305\202 te\305\274,by pu\305\202kownik Kaniowski wkro-

czy\305\202natychmiast na Zaporo\305\274e i wraz z za\305\202og\304\205Kudaku po\305\202o\305\274y\305\202

kres rebelii.

R\303\263wnocze\305\233nie wyda\305\202 Potocki uniwersa\305\202, kt\303\263rego ton nie mo\305\274e

pozostawi\304\207 z\305\202udze\305\204co do intencji autora: \"Wszystkim, kt\303\263rzy

si\304\231kolwiek przy Chmielnickim bawicie, przestrzegam i napo-
minam, aby\305\233cie si\304\231z tej kupy swawolnej rozeszli, a samego zi-

mawszy do r\304\205kmoich oddali, wiedz\304\205c o tyn1, i\305\274je\305\274eli tej mojej
woli nie wykonacie, wszystkie dostatki wasze, kt\303\263re we w\305\202o\305\233ci

macie, zabra\304\207, \305\274ony, dzieci wy\305\233cina\304\207ka\305\274\304\231\"6.

Potocki by\305\202przekonany, \305\274epost\304\231puje s\305\202usznie, w cytowanym

ju\305\274li\305\233ciedo W\305\202adys\305\202awa IV pisa\305\202:\"Chocia\305\274em si\304\231jak w Ukra-

in\304\231ruszy\305\202, nie ruszy\305\202em si\304\231ad profundendum christianum san-

guiem [dla rozlania krwi chrze\305\233cija\305\204skiej] i swego czasu neces-
sarium [niezb\304\231dnego] tej Rzpltej, ale abym nie dobywszy bro-)45)))



ni strachem samym wojn\304\231 sko\305\204czy\305\202i, rozumiem, przys\305\202ug\304\231

WKMci uczyni\305\202. Dot\304\205d jeszcze Kozacy \305\274adnej krwi krople od

wojsk WKMci nie uronili i nie uroni\304\205\"7. Ju\305\274za niespe\305\202na dwa

miesi\304\205ce od chwili, w kt\303\263rej pisa\305\202te s\305\202owa, M. Potocki na w\305\202a-

snej sk\303\263rze przekona\305\202 si\304\231jak bardzo si\304\231myli\305\202.

Chmielnicki tymczasem przygotowy\\va\305\202 si\304\231do oczekuj\304\205cej go

walki. Pierwszoplanowym zadaniem stawa\305\202o si\304\231zabezpieczenie

ty\305\202\303\263woraz wzmocnienie si\305\202kozackich niezb\304\231dn\304\205 w walce

z wojskami koronnymi konnic\304\205. Tylko jeden sojusznik spe\305\202nia\305\202

r\303\263wnocze\305\233nie oba te warunki -
Tatarzy.

W historiografii do dzi\305\233spotka\304\207 si\304\231mo\305\274emy z twierdzeniem,

\305\274ew lutym 1648 r. Chmielnicki osobi\305\233cie uda\305\202si\304\231na Krym
i w bezpo\305\233rednich rozmowach z Islam Gerejem III nak\305\202oni\305\202go

do udzielenia mu pomocy. S\304\205dtaki oparty jest na dw\303\263ch prze-

kazach \305\272r\303\263d\305\202owych:Samuela Wieliczki i Mirona Costina oraz

wykorzystuj\304\205cej je pracy G. Karpowa. Po opublikowaniu kro-
niki Senaiego (wcze\305\233niej udowadnia\305\202 to ju\305\274o. G\303\263rka) nie mo-

\305\274emy mie\304\207 \305\274adnych w\304\205tpliwo\305\233ci co do faktu, \305\274erokowania

z Tatarami prowadzi\305\202 Chmielnicki przy pomocy swych wys\305\202an-

nik\303\263w. \"Ot\303\263\305\274ten
w\305\202a\305\233ni,

Chmielnicki - pisze Senai -
jako

rozumny cz\305\202owiek i nieustraszony bohater wyrzuci\305\202 pod\303\263wczas

z serca dawn\304\205 swoj\304\205 wrogo\305\233\304\207wobec religii muzu\305\202ma\305\204skiej. By\305\202

on ze wszech miar zmuszony do szukania opieki u najszcz\304\231\305\233li-

wszego w\305\202adcy jegomo\305\233ci. Z tego powodu p r z y j e c h a l i o d

niego pos\305\202owie [podkre\305\233lenie moje
- l.K.] z pr\303\263b\304\205o po-. . \"

moc I poparcIe .

Pos\305\202owie kozaccy dysponowali wieloma atutami w rozmowach
prowadzonych w Bakczysaraju. Przede wszystkim mieli niezbite

dowody w postaci list\303\263w W\305\202adys\305\202awaIV na poparcie swych s\305\202\303\263w

o przygotowaniach Rzeczypospolitej do ataku na Krym. Nieda-

wne wyprawy Koniecpolskiego i Wi\305\233niowieckiego stanowi\305\202y ko-

lejny dow\303\263d. Chmielnickiemu sprzyja\305\202a te\305\274napi\304\231ta sytuacja we-

wn\304\231trzna w Chanacie, o kt\303\263rej by\305\202amowa wcze\305\233niej.

Islam Gerej III postanowi\305\202 skorzysta\304\207 z nadarzaj\304\205cej si\304\231okazji

i \"raczy\305\202 ... pos\305\202a\304\207na pomoc owemu Chmielnickiemu kilku
emir\303\263w [dow\303\263dc\303\263w] Tatar\303\263w, kt\303\263rzy urz\304\205dzaj\304\205\305\202owy na nie-

przyjaciela, a ... Tugaj beja, komendanta granicznego zamku

Ferahkerman, wyznaczy\304\207 i mianowa\304\207wodzem oraz zwierzch-
nikiem nad owym wojskiem\"8.

Nie mo\305\274e nas dziwi\304\207 fakt, \305\274ew\305\202a\305\233nieTugaj bej stan\304\205\305\202na czele

posi\305\202k\303\263wtatarskich. By\305\202on, jak pami\304\231tamy, obok Sefer Gazie-

go agi g\305\202\303\263wn\304\205postaci\304\205 opozycji antycha\305\204skiej i bez wzgl\304\231du na 46)))



rozw\303\263j sytuacji na Ukrainie pozbycie si\304\231go z P\303\263\305\202wyspuby\305\202o

Islam Gerejowi jak najbardziej na r\304\231k\304\231.Posuni\304\231cie takie stano-

wi\305\202ote\305\274swoistego rodzaju asekuracj\304\231 na wypadek, gdyby Wy-
soka Porta zechcia\305\202a przypomnie\304\207 chanowi, \305\274eprowokowanie

Rzeczypospolitej w chwili, gdy Turcja zaanga\305\274owana jest

w wojn\304\231 z Wenecj\304\205, mo\305\274e kosztowa\304\207 go g\305\202ow\304\231.

Zapewniwszy sobie pomoc tatarsk\304\205 w kwietniu 1648 r.,
Chmielnicki postanowi\305\202 ruszy\304\207 z Zaporo\305\274a. Potocki za\305\233roz-

dzieli\305\202 swe si\305\202yna trzy cz\304\231\305\233ci.Sam zaj\304\205\305\202pozycj\304\231 pomi\304\231dzy Kor-

suniem a Czehryniem. Cz\304\231\305\233\304\207wojska, g\305\202\303\263wnieoddzia\305\202y Koza-

k\303\263w rejestrowych, pod dow\303\263dztwem asawu\305\202\303\263w Barabasza

i Karaimowicza, mia\305\202a p\305\202yn\304\205\304\207na cz\303\263\305\202nachw d\303\263\305\202Dniepru, by

potem po\305\202\304\205czy\304\207si\304\231z g\305\202\303\263wnymkorpusem interwencyjnym, jaki
stanowi\305\202 oddzia\305\202 pod wodz\304\205 syna hetma\305\204skiego Stefana Potoc-

kiego i komisarza Szemberga. Celem dzia\305\202ania mia\305\202o by\304\207prze-

ci\304\231ciedrogi Chmielnickiemu, kt\303\263ry szed\305\202tradycyjnym szlakiem

najazd\303\263w tatarskich.

W dniu 4 maja dosz\305\202o do buntu oddzia\305\202\303\263wp\305\202yn\304\205cychDnieprem.

Barabasz i Karaimowicz zap\305\202acili \305\274yciem za sw\304\205wierno\305\233\304\207Rzeczy-

pospolitej. Praktycznie przes\304\205dzi\305\202oto losy grupy Stefana Potoc-

kiego. \"Tedy to wszystko wojsko ... Chmielnicki, z\305\202\304\205czywszy

si\304\231z ord\304\205, obl\304\231g\305\202ich i na ka\305\274dy dzie\305\204 do naszych szturmuj\304\205 po-

t\304\231\305\274nie.Ju\305\274to niedziel dwie, 29 Apr., jako ich orda z Kozakami

osadzi\305\202a, a\305\274do tego czasu ich dobywa u \305\273\303\263\305\202tychW \303\263d\".

Pr\303\263bowano jeszcze ratowa\304\207 si\304\231uk\305\202adami: \"A nie mog\304\205c si\304\231od

nas posi\305\202k\303\263wdoczeka\304\207, musieli z nimi traktowa\304\207 . . . Ale zdraj-

cy nie dotrzymali, jako zwykle, s\305\202owa, bo stoj\304\205cych trudno

by\305\202obra\304\207i si\305\202aby musieli swoich potraci\304\207, ale tego czekali,

\305\274ebysi\304\231z taborem ruszyli. A gdy si\304\231ruszyli z taborem z miej-
sca w \304\207wier\304\207mili, ze wszystkich stron na nich i urwali przodek

taboru, a potem ostatek u Knia\305\274nych Bajrak\303\263w wzi\304\231li wszyst-

ko, furi\304\231swoj\304\205 i orda, i Kozacy wywar\305\202szy\"Y.

W tym czasie Potocki by\305\202w odleg\305\202o\305\233cioko\305\202o 1 00 km od \305\273\303\263\305\202-

tych W\303\263d i tkwi\305\202 w przekonaniu, \305\274esyn poradzi sobie z bunto-
wnikami. 19 maja pod Czerkasami dowiedziano si\304\231o tragedii,

jaka rozegra\305\202a si\304\231u Knia\305\274nychBajrak\303\263w, i natychmiast ruszono

w kierunku Korsunia. 24 maja hetman wyda\305\202 miasto na \305\202up\305\274o\305\202-

nierzy, po czym przeprawiono si\304\231na prawy brzeg Rosi i rozpo-
cz\304\231to budow\304\231 warownego obozu. 25 maja w obozie polskim

odby\305\202a si\037 rada wojenna, starli si\037 na niej przedstawiciele dw\303\263ch

koncepcji dals\037ego prowadzel1ia walki. Hetman polny koronny

Marcin Kalinowski sta\305\202na stanowisku, \305\274enale\305\274y broni\304\207 si\304\231)47)))



w obozie, lecz wi\304\231kszo\305\233\304\207popar\305\202a Miko\305\202aja Potockiego: \"Bro-

ni\304\205csi\304\231w miejscu pewna wszystkich zguba: taborem uchodz\304\205c

jaka\305\274kolwiek nadzieja. Otr\037biono cicho przez minsztuk, \305\274eby

porzucili wszystkie ci\304\231\305\274kiewozy, jedno lekczejsze dla taboro-
wania \305\274ebywzi\304\231li\".

Na to tylko czeka\305\202 Chmielnicki: \"Wszed\305\202 tabor w t\304\231d\304\205brow\304\231

jako w matni\304\231 jak\304\205: nie m\303\263g\305\202dalej post\304\205pi\304\207dla zakopanych
i zacie\305\233nionych dr\303\263g. Na ty\305\202taboru wszystk\304\205 pot\304\231g\037nacierali

Tatarowie: Kozacy z przodka i bok\303\263w, z przygotowanych
sza\305\204c\303\263wwielk\304\205 szkod\304\231 czynili. Bronili si\304\231nasi w ka\305\274dym k\304\205cie

taboru m\304\231\305\274nie:ale tak usiedleni wielkiej pot\304\231dze nieprzyjaciel-

skiej wydo\305\202a\304\207nie mogli: bronili si\304\231cztery godziny. W p\303\263\305\202dopo-

\305\202udnia pocz\304\231\305\202asi\304\231ta nieszcz\304\231sna bitwa, a w po\305\202udnie, kiedy ju\305\274

Tatarowie przez kupy ulicami taborowemi w tabor wpadli, bili,

siekli, i ostatek taboru rozgromiwszy padli na \305\202upy
- wtenczas

uchodzi\305\202, kto m\303\263g\305\202\"to.26 maja wojsko koronne, jedyna realna
si\305\202a,jak\304\205dysponowa\305\202a Rzeczypospolita, przesta\305\202o istnie\304\207.

O sukcesach kozackich u \305\273\303\263\305\202tychW \303\263di pod Korsuniem nie za-

decydowa\305\202a pomoc tatarska. Oddzia\305\202 Tugaj beja by\305\202nieliczny

i w dodatku bardzo s\305\202abouzbrojony. W tym kontek\305\233cie mo\305\274e-

my m\303\263wi\304\207jedynie o psychologicznym znaczeniu pojawienia si\304\231

Tatar\303\263w u boku Chmielnickiego. G\305\202\303\263wn\304\205przyczyn\304\205 kl\304\231sk

wojsk koronnych by\305\202ykardynalne b\305\202\304\231dypope\305\202nione przez Mi-

ko\305\202aja Potockiego, kt\303\263re bezlito\305\233nie wykorzysta\305\202 Chmielnicki.

Podobnego zdania byli i wsp\303\263\305\202cze\305\233ni.Joachim Jerlicz nie pozo-
stawi\305\202 przys\305\202owiowej suchej nitki na hetmanie koronnym:
\"Wi\304\231cej radzi\305\202o kieliszku i szklanicach -

pisa\305\202
- ni\305\274elio dobru

Rzeczpospolitej i ca\305\202o\305\233cionej; jako\305\274 w nocy radzi\305\202 o pannach
albo dziewkach m\305\202odych i nadobnych, \305\274onkach, b\304\231d\304\205csam

w staro\305\233ci lat podesz\305\202ych, nie znosz\304\205c si\304\231ani radz\304\205c kolegi swe-

go Marcina Kalinowskiego, hetmana polnego, ani innych pu\305\202-

kownik\303\263w i rotmistrz\303\263w tak te\305\274Towarzystwa. Z powodu pi-
ja\305\204stwa ustawicznego i wielkiego wszetecze\305\204stwa zatraci\305\202 woj-

sko, uczyni\305\202 ha\305\204b\304\231i nies\305\202aw\304\231wieczn\304\205 Koronie Polskiej, potraci\305\202

syn\303\263w koronnych, \305\274o\305\202nierzystarych i czeladzi niema\305\202o\" tt.

Po kl\304\231sce korsu\305\204skiej sytuacja Rzeczypospolitej wydawa\305\202a si\304\231

beznadziejna: \"Poniewa\305\274 \305\274adna si\305\202aju\305\274nie sta\305\202ana przeszkodzie,

Tatarzy i Kozacy wdarli si\304\231a\305\274pod Bia\305\202\304\205Cerkiew, bior\304\205c wielki

\305\202up.I z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205, gdyby nie zostali powstrzymani si\305\202\304\205

Bo\305\274\304\205i wstawiennictwem Bogarodzicy, mogli kusi\304\207 si\304\231o sam

Krak\303\263w i Warszaw\304\231 bez niczyjego oporu. Bowiem taki strach
zapanowa\305\202, i\305\274wszyscy my\305\233leli bardziej o ucieczce ni\305\274o obro- 48)))



nie. Chocia\305\274 bowiem w roku 1620 podobna kl\304\231ska pogn\304\231bi\305\202a

Kr\303\263lestwo, gdy\305\274ubyli obaj hetmani, jeden zabity drugi pojma-

ny, sta\305\202osi\304\231to poza Kr\303\263lestwem, za zbli\305\274aniem si\304\231zimy, gdy
w kraju kwit\305\202pok\303\263j, teraz za\305\233w samych wn\304\231trzno\305\233ciach Kr\303\263le-

stwa, przez wiaro\305\202omnych poddanych, i z pierwsz\304\205 wiosn\304\205,

z kt\303\263r\304\205w polach wszystko s\305\202u\305\274yposuwaniu si\304\231wrogiego woj-
k

\"
s a .

Gdy na Ukrainie dope\305\202nia\305\202si\304\231los wojsk koronnych, 20 maja
zmar\305\202 kr\303\263lW\305\202adys\305\202awIV. W tych trudnych chwilach ster nawy
pa\305\204stwowej pr\037ej\304\205\305\202w swe r\304\231cekanclerz wielki koronny Jerzy
Ossoli\305\204ski. Wprawdzie zgodnie z prawami Rzeczypospolitej
godno\305\233\304\207kanclerska ustawa\305\202a wraz ze \305\233mierci\304\205kr\303\263la i kanclerz

m\303\263g\305\202podj\304\205\304\207swoje. obowi\304\205zki dopiero po koronacji nowego
w\305\202adcy, to jednak Maciej \305\201ubie\305\204ski, na kt\303\263rego jako prymasa

. Polski i interrexa w okresie bezkr\303\263lewia przechodzi\305\202a najwy\305\274sza

w\305\202adza w pa\305\204stwie, nie by\305\202w stanie sprosta\304\207 tym obowi\304\205zkom,

g\305\202\303\263wnieze wzgl\304\231du na podesz\305\202y wiek. Dla pe\305\202no\305\233ciobrazu do-

dajmy, \305\274ew pocz\304\205tkach czerwca r\303\263wnie\305\274na Jerzego Ossoli\305\204-

skiego spad\305\202niezwykle bolesny cios. 6 czerwca zmar\305\202jego syn,
starosta bydgoski.
Mimo tych wszystkich przeciwno\305\233ci kanclerz z wielk\304\205 energi\304\205

przyst\304\205pi\305\202do dzia\305\202ania. Z powodu niemo\305\274liwo\305\233ci przybycia

prymasa do Warszawy Ossoli\305\204ski uda\305\202si\304\231do \305\201owicza. W trak-

cie spotkania ustalono dalszy tryb post\304\231powania. Wydano uni-

wersa\305\202y zawiadamiaj\304\205ce Rzeczpospolit\304\205 o \305\233mierci W\305\202adys\305\202awa

IV oraz wyznaczaj\304\205ce na dzie\305\204 25 czerwca termin sejmik\303\263w

szlacheckich i na 16 lipca konwokacj\304\231. Postanowiono te\305\274podj\304\205\304\207

kroki w celu przyj\305\233cia z pomoc\304\205 hetmanom koronnym. R\303\263w-

nocze\305\233nie uznano, \305\274enale\305\274y jak najszybciej naradzi\304\207 si\304\231w szer-

szym gronie senatorskim. Po powrocie do stolicy okaza\305\202o si\304\231,

\305\274ewszystkie ustalenia z \305\201owicza s\304\205nieaktualne. 1 czerwca przy-
sz\305\202awiadomo\305\233\304\207 o zniesieniu u \305\273\303\263\305\202tychW\303\263d oddzia\305\202u Stefana

Potockiego. W tej sytuacji kanclerz s\305\202usznie uzna\305\202, \305\274enie mo\305\274na

czeka\304\207 do 25 czerwca i listami wezwa\305\202 do zwo\305\202ania w poszcze-

g\303\263lnych wojew\303\263dztwach partykularnych zjazd\303\263w szlacheckich,

kt\303\263re mia\305\202y zast\304\205pi\304\207sejmiki. Sam za\305\233poleci\305\202 senatorom i okoli-

cznej szlachcie stawi\304\207 si\304\231w Warszawie. Wszystkie te posuni\304\231ci\037

okaza\305\202y si\304\231sp\303\263\305\272nione, wieczorem 5 czerwca do stolicy dotar\305\202a

hiobowa wie\305\233\304\207o kl\304\231sce korsu\305\204skiej.

Nie s\304\205do ko\305\204ca znane motywy, jakimi kierowa\305\202 si\304\231Ossoli\305\204ski

podejmuj\304\205c kolejne posuni\304\231cie, by\304\207mo\305\274e nie widzia\305\202 on po

prostu innej drogi ratunku lub, co wydaje si\304\231bardzi\342\202\254jprawdo-)49)
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podobne, zdecydowa\305\202 si\304\231postawi\304\207 wszystko na jedn\304\205 kart\304\231

w przekonaniu o s\305\202uszno\305\233ciswych racji. 6 cZerwca do Warsza-
wy przyby\305\202 prymas Maciej \305\201ubie\305\204skii w trzy dni p\303\263\305\272niejroz-

pocz\304\231\305\202ysi\304\231obrady senator\303\263w i szlachty wezwanych do stolicy
przez kanclerza, by zdecydowa\304\207 o podatkach i ewentualnym za-

ci\304\205gni\304\231ciu\305\274o\305\202nierza.Ten drugi cel zosta\305\202 zreszt\304\205 osi\304\205gni\304\231ty.

Samo wojew\303\263dztwo mazowieckie szybko wystawi\305\202o 600 jazdy

pancernej, 300 piechoty niemieckiej i 700 dragon\303\263w. Wkr\303\263tce

jednak szlachta zgromadzona w Warszawie ze zdziwieniem spo-

strzeg\305\202a, \305\274ekanclerz przekszta\305\202ci\305\202 ten partykularny zjazd w kon-

wokacj\304\231 generaln\304\205. Co wi\304\231cej, 9 czerwca wydany zosta\305\202 uni-

wersa\305\202 podpisany przez 66 os\303\263b zaczynaj\304\205cy si\304\231od s\305\202\303\263w:\"My,

Rada Koronna i \305\232wiecka\". Uniwersa\305\202 wzywa\305\202, aby sejmiki
w poszczeg\303\263lnych wojew\303\263dztwach uchwali\305\202y z.amian\304\231 wyzna-

czonej na 25 czerwca konwokacji na elekcj\304\231 oraz zaci\304\205g \305\274o\305\202nie-

rza i pospolitego ruszenia. W tej sytuacji uniwersa\305\202 nale\305\274a\305\202ouz-

na\304\207za pierwsze i drugie wici. W uniwersale zwracano si\304\231te\305\274

do Litwy, aby jej wojska pod\304\205\305\274y\305\202ynatychmiast na pomoc
Ukrainie. Wszystkie te decyzje uzna\304\207 musimy za s\305\202uszne i cho\304\207

sprzeczne z prawami Rzeczypospolitej, to s\305\202u\305\274\304\205cejednak jej do-

bru. Ossoli\305\204ski posun\304\205\305\202si\304\231jednak za daleko. We wspomnia-
nym uniwersale na dow\303\263dc\303\263w wojska i pospolitego ruszenia

wyznaczono ksi\304\231cia Dominika Zas\305\202awskiego, wojewod\304\231 sando-

mierskiego, Miko\305\202aja Ostroroga, podczaszego koronnego oraz
Aleksandra Koniecpolskiego, chor\304\205\305\274egokoronnego. To w\305\202a\305\233-

nie im Kozacy nadadz\304\205 p\303\263\305\272niejniezwykle trafne przydomki

\"Pierzyny\", \"\305\201aciny\" i \"Dzieciny\".
W dniu 13 VI 1648 r. uniwersa\305\202 rozes\305\202ano po kraju i z chwil\304\205 t\304\205

Rzeczpospolita stan\304\231\305\202aw obliczu ca\305\202kowitej anarchii. Wszy-
stkie sejmiki uchwali\305\202y w swych instrukcjach, by ich pos\305\202o-

wie w czasie konwokacji \"naj surowsz\304\205 podnie\305\233li protestacy\304\205\"

przeciw tej \"partykularnej konwokacyi\". Szlacheckie g\305\202owy

do bia\305\202o\305\233cirozpali\305\202a zw\305\202aszcza sprawa mianowania regimen-

tarzy. Zwyczajowo pod nieobecno\305\233\304\207 hetman\303\263w koronnych
w\305\202adza nad wojskiem przechodzi\305\202a w r\304\231cehetman\303\263w litew-

skich, najliczniejsze by\305\202yjednak g\305\202osy domagaj\304\205ce si\304\231oddania

bu\305\202awy w r\304\231ceksi\304\231cia Jeremiego Wi\305\233niowieckiego. Jak fatal-

nym w skutkach mia\305\202o si\304\231okaza\304\207 przekazanie dow\303\263dztwa

w r\304\231celudzi absolutnie nienadaj\304\205cych si\304\231do jego piastowa-
nia, przekona\305\202a si\304\231Rzeczpospolita ju\305\274we wrze\305\233niu pod Pi\305\202a-

wcami. Wtedy to Albrycht S. Radziwi\305\202\305\202z w\305\202a\305\233ciw\304\205sobie

m\304\205dro\305\233ci\304\205zanotowa\305\202: \"Zaiste, naj prawdziwsza to rzecz, i\305\274 50)))



lepsze jest wojsko jeleni z wodzem lwem ni\305\274wojsko lw\303\263w

z wodzem jeleniem\"12.

Wszystkie opisane wcze\305\233niej posuni\304\231cia Ossoli\305\204skiego by\305\202yre-

zultatem przyj\304\231tej przez niego linii post\304\231powania, wynikaj\304\205cej

z wiary w skuteczno\305\233\304\207 za\305\274egnania konfliktu na Ukrainie na dro-
dze rokowa\305\204 z Chmielnickim i w tej sytuacji skoncentrowaniu
si\304\231na walce elekcyjnej.

Pocz\304\205tkowo pr\303\263bowano nawi\304\205za\304\207kontakt z przyw\303\263dc\304\205 po-

wstania za po\305\233rednictwem chor\304\205\305\274egosandomierskiego Adama

Kazanowskiego, \"kt\303\263rego przedtem \305\202\304\205czy\305\202a\305\233cis\305\202aprzyja\305\272\305\204

z Chmielnickim, sprawc\304\205 rebellii Kozak\303\263w\". To co nie uda\305\202o

si\304\231Kazanowskiemu, powiod\305\202o si\304\231wojewodzie brac\305\202awskiemu

Adamowi Kisielowi, kt\303\263ry nie czekaj\304\205c na polecenie prymasa

czy kanclerza przyst\304\205pi\305\202do rokowa\305\204 z Chmielnickim. W tym
celu wojewoda wys\305\202a\305\202do Czehrynia swego zaufanego s\305\202ug\304\231,

ihumena klasztoru w Huszczy ojca Petroniusza \305\201aska, kt\303\263ry

\"Wyjecha\305\202 z Huszczy 18 junii ... Die 27 junii stan\304\205\305\202w Czehry-
nie u Chmielnickiego, kt\303\263ry tam z koszem i z armat\304\205 stoi, przy
nim 10 000 wojska i dzia\305\20274. W dzie\305\204 \305\233w.Piotra i Paw\305\202a 29

junii by\305\202arada. W tej radzie ten ojciec \305\201asko naprz\303\263d oddawa\305\202

list od j.m.p. wojewody brac\305\202awskiego i podarki, pos\305\202ane na

Wojsko Zaporoskie\" 13.

Niestety nie zachowa\305\202 si\304\231do naszych czas\303\263w ani orygina\305\202, ani

te\305\274\305\274adna z kopii przekazanego przez \305\201aska listu. Nie wiemy
te\305\274,jakie to podarki dla Wojska Zaporoskiego przywi\303\263z\305\202wy-

s\305\202annik wojewody brac\305\202awskiego. Znamy natomiast tre\305\233\304\207pro-

pozycji, z jakimi przybywa\305\202, z listu do prymasa \305\201ubie\305\204skiego

z 30 VI 1648 r.: Chmielnicki mia\305\202odpra wi\304\207Tatar\303\263w , wr\303\263ci\304\207

na Zaporo\305\274e i wys\305\202a\304\207pos\305\202\303\263wdo Rzeczypospolitej.
Z tego samego listu dowiadujemy si\304\231,\305\274eKisiel wcale nie by\305\202

przekonany o skuteczno\305\233ci swych dzia\305\202atl: \"Bo lubom sobie za-
wsze \305\274yczy\305\202dla przygody u Kozak\303\263w konfidencyej, ale obawiam

si\304\231,\305\274ebymi nie przypomnieli Kurnejskiej, \305\274etam na przysi\304\231g\304\231

moj\304\205poddali si\304\231,kt\303\263ra by\305\202ataka, \305\274eich wodzowie gard\305\202em mieli

by\304\207darowani, a potem nie dotrzymano tego\"14.

O ostatecznych wynikach poselstwa swego wys\305\202annika powia-

domi\305\202 wojewoda brac\305\202awski prymasa w kolejnym li\305\233cie:

\"Tandem [w ko\305\204cu] stan\304\205\305\202na tym, s\305\202ucha\304\207rady j.m.p. woje-

wody, nie i\305\233\304\207dalej, i Tatar:\303\263w, skoro si\304\231wr\303\263c\304\205z zagon\303\263w,

w polach zatrzyma\304\207, a pos\305\202\303\263wwyprawi\304\207 do Rzeczypospoli-

tej\"15. W praktyce oznacza\305\202o to zawieszenie broni, a\305\274do czasu

powrotu wys\305\202annik\303\263w kozackich z Warszawy. Do stolicy przy-)51)
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byli oni w pierwszych dniach. lipca. Na czele poselstwa sta\305\202Fe-

dor Wieszniak, a w jego sk\305\202adzie znale\305\272li si\304\231:Hrehory Bo\305\202dar,

\305\201ukian Mozyra i pisarz Wojska Zaporoskiego Iwan Pietruszen-
ko.
Pos\305\202owie kozaccy przywie\305\272li ze sob\304\205oficjalny list datowany na
dzie\305\204 12 VI 1648 r., a zaadresowany na imi\304\231kr\303\263la W\305\202adys\305\202awa

IV, cho\304\207\305\201asko powiadomi\305\202 ju\305\274Chmielnickiego o \305\233mierci kr\303\263-

la, oraz listy do marsza\305\202ka koronnego Adama Kazanowskiego
i ksi\304\231cia Dominika Zas\305\202awskiego. Karol Szajnocha wspomina
jeszcze o listach do kanclerzy Jerzego Ossoli\305\204skiego i Albrychta
Stanis\305\202awa Radziwi\305\202\305\202a.\305\273\304\205daniakozackie zosta\305\202y zawarte w In-

strukcji do jego kr\303\263lewskiej mo\305\233ci,pana naszego mi\305\202o\305\233ciwego,pos\305\202a\305\204-

com naszym od Wojska Zaporoskiego danej. \"

Od strony formalnej wszystkie cytowane wcze\305\233niej dokumenty

s\304\205podobne i nosz\304\205 prawie identyczny podpis jak list do kr\303\263la.

Bohdan Chmielnicki tytu\305\202uje si\304\231w tym czasie: \"na ten czas star-

szy Wojska j.k. mci Zaporoskiego\".
Pierwszych dwana\305\233cie punkt\303\263w Instrukcji stanowi\305\202y skargi ko-

zackie, kt\303\263rych list\304\231otwiera\305\202o \305\274\304\205danieukr\303\263cenia przez kr\303\263la sa-

mowoli dzier\305\274awc\303\263w ukrainnych. Po tych skargach zamiesz-
czono narzekania na pu\305\202kownik\303\263w kozackich. Jak pami\304\231tamy,

od r. 1638 wszyscy pu\305\202kownicy kozaccy musieli wywodzi\304\207 si\304\231

spo\305\233r\303\263dszlachty. Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274emi\304\231dzy nimi i ich pod-
komendnymi dochodzi\305\202o do cz\304\231stych zatarg\303\263w. Dopiero pod
koniec Instrukcji znalaz\305\202y si\304\231\305\274\304\205daniao charakterze og\303\263lniej-

szym. Kozacy domagali si\304\231wyp\305\202acenia zaleg\305\202ego \305\274o\305\202duoraz

w imieniu \"duchowie\305\204stwa staro\305\274ytnej religii greckiej\" zwrotu

zagarni\304\231tych przez unit\303\263w cerkwi, mi\304\231dzy innymi w Lublinie,

Krasnym Stawie i Sokalu. Instrukcja ko\305\204czy\305\202asi\304\231napomnieniem

pos\305\202\303\263w,by nie wracali z Warszawy nie uzyskawszy potwier-

dzenia wszystkich przywilej\303\263w kozackich: \"Aby\305\233my przy

wszelakich wolno\305\233ciach naszych wojskowych, tak od zesz\305\202ych

\305\233.pami\304\231ci kr\303\263l\303\263wpolskich, jako od j.k.mci teraz szcz\304\231\305\233liwie

nam panuj\304\205cego na dawnych i przywilejami zatwierdzonych
prawach, cale i nienaruszenie zostawa\304\207 mogli\"16.

\305\273\304\205daniakozackie by\305\202ywi\304\231cstosunkowo skromne i nie mog\305\202y

zaskoczy\304\207 scnator\303\263w, kt\303\263rym zosta\305\202y przedstawione. Jedynie
stanowcze postawienie sprawy przywr\303\263cenia prawos\305\202awnym

ich stanu posiadania z okresu przed uni\304\205brzesk\304\205 mog\305\202o niepo-

koi\304\207. Przede wszystkim brak w nich jednak by\305\202osformu\305\202owa-

nego ju\305\274wcze\305\233niej postulatu wyodr\304\231bnienia z terytorium Rze-

czypospolitej obszaru b\304\231d\304\205cegopod wy\305\202\304\205czn\304\205konrol\304\205 Koza\": 52)))



czyzny. \305\273\304\205da\305\202tego Chmielnicki w pierwszym li\305\233cieskierowa-

nym do hetmana Potockiego, a p\303\263\305\272niej,po Korsuniu, domaga\305\202

si\304\231tego w imieniu hetmana kozackiego Tugaj bej, kt\303\263ry

\"stwierdzi\305\202 w\303\263wczas, \305\274eKozacy \305\274\304\205daj\304\205:Naprz\303\263d, aby po Bia\305\202\304\205

Cerkiew udzielone mieli i ograniczone pa\305\204stwo ... aby do

miast, zamk\303\263w i dzier\305\274aw ani starostowie, ani wojewodowie,
\305\274adncgo prawa nie mieli\" 17.

\305\271r\303\263de\305\202odst\304\205pienia przez Chmielnickiego od stawiania Rzeczy-
pospolitej radykalnych \305\274\304\205da\305\204upatrywa\304\207 musimy w trudnej sy-
tuacji, w jakiej znalaz\305\202 si\304\231on po Korsuniu, oraz doskona\305\202ej

orientacji przyw\303\263dcy kozackiego w rozwoju sytuacji wewn\304\231-

trznej w Polsce. Stwierdzenie o trudnej sytuacji, wydawa\304\207 si\304\231

mo\305\274e nieuzasadnione, tym bardziej \305\274e,jak pisze Samowydec,
a potwierdzaj\304\205 to praktycznie wszystkie \305\272r\303\263d\305\202a,na Ukrainie po

rozej\305\233ciu si\304\231wiadomo\305\233ci o zniesieniu hetman\303\263w koronnych na-

st\304\205pi\305\202masowy proces nap\305\202ywu ch\305\202op\303\263ww szeregi powsta\305\204cze.

Lecz w\305\202a\305\233niew tym \305\274ywio\305\202owym i niemo\305\274liwym do opanowa-
nia procesie \"kozaczenia\" ludno\305\233ci Ukrainy tkwi\305\202a postawowa

trudno\305\233\304\207.Chmielnicki doskonale zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z faktu,

\305\274epotrzeba czasu, by z tych mas stworzy\304\207 regularne oddzia\305\202y

zdolne do kontynuowania walki. St\304\205dw Instrukcji znalaz\305\202y si\304\231

\305\274\304\205dania,kt\303\263re nie tylko nie zamyka\305\202y drogi do rozm\303\263w, a wr\304\231cz

do nich zach\304\231ca\305\202y.

Sytuacja formalnego zawieszenia broni by\305\202adla Chmielnickiego

rozwi\304\205zaniem optymalnym. Celowo u\305\274yli\305\233myokre\305\233leoia \"for-

mainego\", gdy\305\274najbardziej radykalne\" \305\274ywio\305\202yChmielnicki od-

da\305\202w r\304\231ce.Maksyma Krzywonosa, kt\303\263ry umiej\304\231tnie je wyko-

rzystywa\305\202 dla rozszerzenia terytorium znajduj\304\205cego si\304\231pod bez-

po\305\233redni\304\205 kontrol\304\205 kozack\304\205. Wszelkie ataki, \305\274edzia\305\202alno\305\233\304\207

Krzywonosa stoi w sprzeczno\305\233ci
z zawartymi porozumieniami

odpiera\305\202 sam pu\305\202kownik kozacki: \"Pisze do mnie ksi\304\205\305\274\304\231pan

wojewoda sandomierski, hetman koronny, abym przesta\305\202 zno-

si\304\207nami\304\231tno\305\233ci i krwie rozlania, i ju\305\274em by\305\202zaniecha\305\202, ale mi\304\231

pan Wi\305\233niowiecki do tego pobudza\305\202 swoim tyra\305\204stwem, kt\303\263re-

go nad braci\304\205 nasz\304\205 w Niemirowie i w Pohrebyszczach wyko-
nywa\305\202, \305\233widrami oczy wywierci\304\207 kaza\305\202\"18.

Sam Chmielnicki w tym czasie surowo kara\305\202wszystkich naru-

szaj\304\205cych zawieszenie broni, czego nejlepszym dowodem by\305\202o

stracenie winnych napadu na \305\201ubnie: \"Przyprowadzono zza

Dniepru kilku swawolnik\303\263w, kt\303\263rych zebrawszy si\304\23115 000

z. w\305\202o\305\233cix.j. m. Wi\305\233niowieckiegoi z w\305\202o\305\233ciperejas\305\202awskiej, tak-

\305\274ei z Ni\305\274y\305\204skich i in., \305\201ubnie szturmem wzi\304\231li, spl\304\205drowali,)53)))



oJcow Bernardyn\303\263w wysiekli i wiele szlachty i szlachcianek.
Kaza\305\202 Chmielnicki dw\303\263m szyj\304\231uci\304\205\304\207,a dw\303\263ch albo trzech po-
s\305\202a\305\202do x.j.m.p. wojewody ruskiego o\305\233wiadczaj\304\205c, i\305\274nie Koza-

cy to robi\304\205, ale poddani w\305\202a\305\233niex.j.m. podbuntowani\"t9.

Drugim powodem, dla kt\303\263rego Chmielnicki zmuszony by\305\202

wej\305\233\304\207na drog\304\231 rokowa\305\204 z Rzecz\304\205pospolit\304\205, byli Tatarzy, kt\303\263-

rzy po \305\273\303\263\305\202tychWodach i Korsuniu my\305\233leli ju\305\274jedynie o tym,

jak najszybciej odstawi\304\207 na Krym setki posiadanych je\305\204c\303\263w

i bogate \305\202upy,jakie sta\305\202ysi\304\231ich udzia\305\202em.

Zaznaczyli\305\233my wy\305\274ej, \305\274eby\305\202ajeszcze jedna przyczyna pow\305\233ci\304\205-

gliwo\305\233ci Chmielnickiego w stawianiu \305\274\304\205da\305\204pod adresem Rze-

czypospolitej - doskona\305\202a orientacja w sytuacji wewn\304\231trznej

Polski w okresie bezkr\303\263lewia. Mo\305\274na zaryzykowa\304\207 twierdze-

nie, \305\274etak. Ossoli\305\204ski jak i Chmielnicki kierowali si\304\231tymi sa-

mymi powodami -
zbli\305\274aj\304\205c\304\205si\304\231elekcj\304\205 i konieczno\305\233ci\304\205 wy-

grania jej dla swych w\305\202asnych cel\303\263w.

Zanim przejdziemy do om\303\263wienia rezultat\303\263w poselstwa kozac-

kiego oraz postanowie\305\204 zapad\305\202ych w czasie konwokacji, musi-

my zatrzyma\304\207 si\304\231przez chwil\304\231 nad jeszcze jednym czynnikiem,
kt\303\263ry wr\304\231cz uniemo\305\274liwi\305\202 Chmielnickiemu kontynuowanie
dzia\305\202a\305\204'wojennych. Czynnikiem tym by\305\202akomplikuj\304\205ca si\304\231za

spraw\304\205 aktywno\305\233ci dyplomacji polskiej sytuacja mi\304\231dzynarodo-

wa. B\304\231d\304\205cdopiero w fazie kszta\305\202towania si\304\231administracja het-

ma\305\204ska nie umia\305\202a skutecznie przeciwdzia\305\202a\304\207 posuni\304\231ciom pol-
skim. Kluczowe znaczenie mia\305\202o w tym wypadku stanowisko

Turcji i Rosji wobec wydarze\305\204 na Ukrainie.

Pojawienie si\304\231u boku Chmielnickiego Tatar\303\263w spowodowa\305\202o,

\305\274ew Rzeczypospolitej u\305\233wiadomiono sobie, i\305\274przede wszyst-
kim nale\305\274y jak najszybciej interweniowa\304\207 w Stambule, by Tur-
cja przestrzega\305\202a obowi\304\205zuj\304\205cego j\304\205traktatu pokojowego z Pol-

sk\304\205.Adam Kisiel ju\305\274w marcu 1648 r. pisa\305\202do hetmana Miko\305\202a-

ja Potockiego: \"Nie od rzeczy zda\305\202o by si\304\231za\305\274y\304\207jakiej konfe-

rencji, lub prosto z ord\304\205 lub przez Port\304\231, i\305\274my dotrzymamy
cale pakt naszych we wszystkim, \305\274ejednak cz\304\231\305\233\304\207swawolnych

Kozak\303\263w oderwa\305\202a si\304\231,dajmy zna\304\207,aby wiedzieli o nich, a przy
tym, \305\274ejako zdrajc\303\263w i na Zaporo\305\274u ich znajdowa\304\207 i bra\304\207b\304\231-

dziem y .
\"

Wojewoda brac\305\202awski w kolejnym li\305\233ciedo hetmana radzi\305\202, aby

postraszy\304\207 Turcj\304\231 Kozakami. Miko\305\202aj Potocki by\305\202jednak prze-

ciwny rozwi\304\205zaniom proponowanym przez Kisiela, widzia\305\202 bo-

wiem niebezpiecze\305\204stwa, jakie kry\305\202y si\304\231,jego zdaniem, za ze-
zwoleniem Kozakom na wypraw\304\231 morsk\304\205 i w pisanym 14 kwiet- 54)))



nia w Czerkasach li\305\233cie u\305\233wiadamia\305\202 je Kisielowi: \"Bo kiedy
Kozacy p\303\263jd\304\205na morze, Tatarowie te\305\274i Turcy do nas p\303\263jd\304\205,

a nasza jaka gotowo\305\233\304\207,jaka pot\304\231ga, jakie si\305\202y,wyra\305\274a\304\207tego

WMM panu nie chc\304\231\"20.

Potocki po upewnieniu si\304\231,\305\274esojusz kozacko-tatarski sta\305\202si\304\231

faktem, wys\305\202a\305\202jednak do wezyra Ahmeda paszy list, w kt\303\263rym

donosi\305\202, \305\274estosownie do przymierza z Port\304\205 zagrodzi\305\202 Koza-

kom drog\304\231 na Morze Czarne, a ci za to po\305\202\304\205czylisi\304\231z Tatarami

i razem z nimi pustosz\304\205 Rzeczpospolit\304\205.

Po kl\304\231skach u \305\273\303\263\305\202tychW\303\263d i pod Korsuniem problem rozer-
wania ligi kozacko-tatarskiej sta\305\202si\304\231pierwszoplanowym zada-

niem dyplomacji polskiej. Prymas \305\201ubie\305\204skiwys\305\202a\305\202w\303\263wczas

utrzymany w niezwykle ostrym tonie list do Wysokiej Porty.
R\303\263wnocze\305\233nie usi\305\202owa\305\202nam\303\263wi\304\207przebywaj\304\205cych w Warszawie

pos\305\202\303\263wfrancuskich do interwencji w Pary\305\274u. Prymas mia\305\202na-

dziej\304\231, \305\274eFrancja nak\305\202oni Turcj\304\231, by ta zakaza\305\202a Tatarom udzie-

lania pomocy Chmielnickiemu. Wcze\305\233niej w tym samym kie-
runku dzia\305\202a\305\202ju\305\274kanclerz litewski Albrycht S. Radziwi\305\202\305\202,kt\303\263ry

stara\305\202 si\304\231przekona\304\207 stoj\304\205cego na czele poselstwa francuskiego
hrabiego Ludwika d' Arpajon, \"aby zechcia\305\202 powstrzyma\304\207

Szwed\303\263w i nak\305\202oni\304\207Turka, aby rozkaza\305\202 Tatarom powr\303\263ci\304\207do

w\305\202asnych le\305\274,co obieca\305\202 uczciwie wykona\304\207 i o to prosi\304\207 swego

k
'

l \"21ro a .

R\303\263wnie\305\274Jerzy Ossoli\305\204ski, kt\303\263ry jeszcze przed listem prymasa
pisa\305\202do wezyra Ahmeda paszy, teraz wys\305\202a\305\202list do kardyna\305\202a

Mazzariniego z pro\305\233b\304\205o interwencj\304\231 w Stambule. I interwencja
ta rzeczywi\305\233cie nast\304\205pi\305\202a,lecz jej sprawcami nie byli rezyduj\304\205cy

na sta\305\202eu boku su\305\202tana pos\305\202owie francuscy, a hospodar mo\305\202-

dawski Bazyli Lupu!.

Lupul zasiad\305\202 na tronie w Jassach w r. 1643 i utrzyma\305\202 si\304\231na

nim przez 19 lat. Tylko dwaj hospodarowie mo\305\202dawscy, Alek-

sander Dobry i Stefan Wielki, mogli w historii hospodarstwa
pochwali\304\207 si\304\231d\305\202u\305\274szymokresem panowania. Lupul doskonale
zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z tego, jakim zagro\305\274eniem s\304\205dla niego

sukcesy Chmielnickiego. Postanowi\305\202 wi\304\231c im przeciwdzia\305\202a\304\207,

a jego pierwszym posuni\304\231ciem by\305\202oudzielenie poparcia oraz

opatrzenie swoistym komentarzem listu Ossoli\305\204skiego do Ah-

meda paszy. Uczyni\305\202 to Lupul w swym li\305\233cied9 wezyra, \"us-

kar\305\274aj\304\205c,i\305\274Rzeczpospolita propter hostilitatem [przez wro-

go\305\233\304\207]chana krymskiego, kt\303\263ry si\304\231z rebeli\304\205 kozack\304\205 z\305\202\304\205czywszy

nieoszacowane w pa\305\204stwach koronnych szkody uczyni\305\202, woj-

ska tak niemieckie, jako i polskie bardzo wielkie spodabia,)55)))



w g\305\202oswo\305\202aj\304\205c,i\305\274poprzysi\304\231\305\274one mi\304\231dzy cesarzem otoma\305\204skim

a Rzecz\304\205pospolit\304\205 pakta przez chana krymskiego s\304\205\305\202amane\".

Radzi\305\202 te\305\274hospodar Turkom, \"\305\274eby tym pr\304\231dzej Tatar\303\263w od

Kozaki oderwali ... i disciplina \305\233ci\305\233leonych zatrzymywali\".
List Lupula by\305\202wr\304\231cz mistrzowskim posuni\304\231ciem. Turcja to-

cz\304\205ca ci\304\231\305\274kieboje z Wenecj\304\205 i prze\305\274ywaj\304\205ca g\305\202\304\231bokikryzys

wewn\304\231trzny nie mog\305\202a sobie w \305\274adnym wypadku pozwoli\304\207 na

konflikt zbrojny z Rzecz\304\205pospolit\304\205. W stolicy nad Bosforem
doskonale pami\304\231tano niedawne plany wojny tureckiej W\305\202ady-

s\305\202awa IV, miano wi\304\231c wszelkie powody, by uwierzy\304\207 Lupu-

lowi, i\305\274Rzeczpospolita \"wojska bardzo wielkie sposobia\" .
I uwierzono. Ahmed pasza otrzymawszy list hospodara mo\305\202da-

wskiego kaza\305\202 natychmiast wezwa\304\207 kapi kahyasi cha\305\204skiego

(tytu\305\202 taki nosili przedstawiciele zho\305\202dowanych przez Turcj\304\231

pa\305\204stw, na sta\305\202erezyduj\304\205cy w Stambule), kt\303\263remu poleci\305\202 uda\304\207

si\304\231do chana z rozkazem zaprzestania udzielania pomocy
Chmielnickiemu.
Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274egdy w trzy dni po wyje\305\272dzie ze Stambu-

\305\202uposelstwa wioz\304\205cegochanowi rozkaz nie mieszania si\304\231w we-

wn\304\231trzne sprawy Rzeczypospolitej przed obliczem su\305\202tana sta-

n\304\231liwys\305\202annicy Islam Gereja III, spotka\305\202o ich nieoczekiwane

przyj\304\231cie. Nie pomog\305\202y \305\274adne wyja\305\233nienia ani nawet deklaracja
gotowo\305\233ci uderzenia wraz z Kozakami na Wenecj\304\231. Wezyr

przeczytawszy list chana kaza\305\202 jego pos\305\202\303\263wob\305\202o\305\274y\304\207kijami,

\"miast kaftan\303\263w, kt\303\263rych si\304\231na znak wdzi\304\231czno\305\233ci spodzie-

l
.

\"22wa 1 .

Wysoka Porta nie omieszka\305\202a r\303\263wnie\305\274czym pr\304\231dzej powiado-

mi\304\207 kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossoli\305\204skiego

o podj\304\231tych decyzjach. Wezyr w swym li\305\233ciezapewni\305\202, \305\274.esu\305\202-

tan b\304\231d\304\205cprzeciwny \305\202amaniu uk\305\202ad\303\263wwys\305\202a\305\202do chana odpo-
wiednich ludzi ze stanowczym rozkazem w tej sprawie. Ahmed
pasza doda\305\202 te\305\274,\305\274eje\305\274eli chan jeszcze raz dopu\305\233ci si\304\231podobnego

wykroczenia, to niechybnie spotka go los Mehmeda i Szahina

Gerej\303\263w, su\305\202tan bowiem trwa niewzruszenie przy pokoju
i przyja\305\272ni z kr\303\263lem i Rzecz\304\205pospolit\304\205. Jest rzecz\304\205 charaktery-

styczn\304\205, \305\274estrona turecka tak w li\305\233ciedo Islam Gereja III, jak
i do Ossoli\305\204skiego odwo\305\202a\305\202asi\304\231do przyk\305\202adu Mehmeda i Sza-

hina Gerej\303\263w, to oni bowiem w\305\202a\305\233nienie zawahali si\304\231w wal-

kach o tron w Bakczysaraju korzysta\304\207 z pomocy kozackiej.
Zdecydowana reakcja Turcji i podj\304\231te przez ni\304\205dzia\305\202ania, zw\305\202a-

szcza zakaz kupowania je\305\204c\303\263wkrymskich, musia\305\202y wywrze\304\207

wra\305\274enie na Tatarach i doprowadzi\305\202y do sytuacji, w kt\303\263rej 56)))



Bohdan Chmielnicki nie m\303\263g\305\202liczy\304\207 na skuteczn\304\205 pomoc ze

strony Chanatu Krymskiego.
Niejasne by\305\202ote\305\274dla niego stanowisko, jakie wobec wydarze\305\204

na Ukrainie zajmuje Rosja. Na moskiewski Kreml bardzo szyb-
ko dotar\305\202y wie\305\233ci o wyst\304\205pieniu Chmielnickiego. Adam Kisiel

ju\305\27428 III 1648 r. pisa\305\202 o tym do wojewody putywlskiego.
J. Do\305\202gorukiego wiedz\304\205c, \305\274enie zachowa on tej informacji dla
siebie, lecz natychmiast przeka\305\274e j\304\205do Moskwy. W tym te\305\274

celu Kisiel doni\303\263s\305\202wojewodzie, \305\274eChmielnicki nosi si\304\231z za-

miarem przeci\304\205gni\304\231cia na swoj\304\205 stron\304\231 Kozak\303\263w do\305\204skich i na-

k\305\202onienia ich do zorganizowania wyprawy morskiej, co niew\304\205t-

pliwie sprowokowa\305\202oby Turcj\304\231. Wnioski winien wyci\304\205gn\304\205\304\207

wojewoda putywlski ju\305\274sam. Z relacji Kisiela wynika\305\202o wszak

niezbicie, \305\274ebunt Chmielnickiego stanowi jednakowe zagro\305\274e-

nie dla Polski i Rosji, a wi\304\231cwsp\303\263\305\202dzia\305\202aniew jego likwidacji

by\305\202oby najkorzystniejszym rozwi\304\205zaniem dla obu stron.

Dopiero po blisko trzech miesi\304\205cach od daty napisania przez Ki-
siela tego listu otrzyma\305\202 on formalne polecenie zwr\303\263cenia si\304\231do

Rosji o pomoc w walce z Chmielnickim. Maciej \305\201ubie\305\204ski,

kt\303\263ry w tej sprawie pisa\305\202do wojewody brac\305\202awskiego, k\305\202ad\305\202

g\305\202\303\263wnynacisk na konieczno\305\233\304\207 nak\305\202onienia Rosjan do uderzenia
na Krym.

Jak pami\304\231tamy, w czerwcu 1646 r. Adam Kisiel uda\305\202si\304\231do Mo-

skwy w celu sfinalizowania sojuszu antytatarskiego. Wpraw-
dzie wojewoda brac\305\202awski przyby\305\202 za p\303\263\305\272no,gdy\305\274 car, by za-

bezpieczy\304\207 pogranicze rosyjskie przed napadami ordy, zawar\305\202

ju\305\274uk\305\202ad z chanem, to j,ednak podpisano w\303\263wczas traktat, na

mocy kt\303\263rego Rzeczpospolita i Moskwa mia\305\202y sobie nawzajem

spieszy\304\207 z pomoc\304\205 w wypadku najazdu tatarskiego na ich tery-
torium. Teraz prymas \305\201ubie\305\204skichcia\305\202, by Adam Kisiel nak\305\202o-

ni\305\202cara do wywi\304\205zania si\304\231z tego traktatu. Chmielnicki za\305\233mu-

sia\305\202uczyni\304\207 wszystko, by do tego. nie dopu\305\233ci\304\207.Tym bardziej
\305\274erozchodzi\305\202y si\304\231wie\305\233ci, i\305\274oddzia\305\202y rosyjskie gotowe s\304\205wkro-

czy\304\207na Ukrain\304\231 i pom\303\263c wojskom koronnym w przywracaniu

porz\304\205dku.

W tym kontek\305\233cie musimy rozpatrywa\304\207 pierwszy list Bohdana

Chmielnickiego do cara Aleksego Michaj\305\202owicza, pisany
w Czerkasach w dniu 18 VI 1648. Potwierdzaj\304\205 taki punkt wi-

dzenia tak\305\274e kolejne listy skierowane do wojewod\303\263w mos-

kiewskich, wszystkie utrzymane w tym samym, niezwykle

ostrym tonie. Do czasu wyja\305\233nienia si\304\231stanowiska rosyjskiego

w kwestii wydarze\305\204 na Ukrainie Chmielnicki zmuszony by\305\202)57)))



gra\304\207na zw\305\202ok\304\231,naj\305\202atwiej za\305\233m\303\263g\305\202to uczyni\304\207 deklaruj\304\205c goto-

wo\305\233\304\207rozpocz\304\231cia rokowa\305\204 z Rzecz\304\205pospolit\304\205.

Jak wi\304\231cwidzimy, by\305\202obardzo wiele przyczyn, kt\303\263re z\305\202o\305\274y\305\202y

si\304\231na fakt, \305\274eKozacy pomimo b\305\202yskotliwych zwyci\304\231stw

i praktycznego zniesienia pod Korsuniem armii koronnej nie ru-

szyli w g\305\202\304\205bRzeczypospolitej, cho\304\207ta pozbawiona kr\303\263la i het-

man\303\263w sta\305\202apraktycznie przed nimi otworem. Bohdan Chmiel-
nicki doskonale wiedzia\305\202, \305\274enie nadszed\305\202 jeszcze czas ostatecz-

nych rozstrzygni\304\231\304\207 i jedna bitwa mo\305\274e przekre\305\233li\304\207 wszystkie

dotychczasowe sukcesy. Za przegran\304\205 za\305\233musia\305\202by zap\305\202aci\304\207

w\305\202asn\304\205g\305\202ow\304\205.

Wr\303\263\304\207myteaz do spraw zwi\304\205zanych z przybyciem do Warszawy
pos\305\202\303\263wkozackich. 9 lipca odby\305\202a si\304\231u prymasa \305\201ubie\305\204skiego

narada, w czasie kt\303\263rej zdecydowano zatrzyma\304\207 pos\305\202\303\263wdo

konwokacji, kiedy to miano podj\304\205\304\207ostateczne decyzje w spra-
wie propozycji Chmielnickiego. Traktowano przy tym wys\305\202an-

nik\303\263w kozackich z wszelkimi honorami, a prymas wyda\305\202 nawet

bankiet na ich cze\305\233\304\207.

Zgodnie z wcze\305\233niejszymiustaleniami 16 lipca rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231

obrady Konwokacji Warszawskiej, czyli pierwszego sejmu
w okresie bezkr\303\263lewia. Mimo napi\304\231tej sytuacji towarzysz\304\205cej

rozpocz\304\231ciu obrad sprawnie uporano si\304\231ze sprawami procedu-

ralnymi, a nawet w przeciwie\305\204stwie do wielu innych sejm\303\263w

z tego okresu dosz\305\202o do jednomy\305\233lnego wyboru Bogus\305\202awa Le-

szczy\305\204skiego na marsza\305\202ka izby.

G\305\202\303\263wnymproblemem, przed jakimi stan\304\231\305\202akonwokacja, by\305\202a

kwestia kozacka i konieczno\305\233\304\207 wypracowania jednolitej linii po-
st\304\231powania w stosunku do Chmielnickiego. W zasadzie \305\233ciera\305\202y

si\304\231ze sob\304\205dwie koncepcje: pokojowa, widz\304\205ca drog\304\231 wyj\305\233cia

z kryzysu poprzez rokowania z Chmielnickim, i wojenna, kt\303\263-

rej zwolennicy uwa\305\274ali, \305\274ejedyne rozwi\304\205zanie stanowi\304\207 mo\305\274e

st\305\202umienie si\305\202\304\205buntu kozackiego.. Niekwestionowanym przy-
w\303\263dc\304\205pierwszego z tych stronnictw by\305\202kanclerz wielki koron-

ny Jerzy Ossoli\305\204ski, a jego g\305\202\303\263wnymadwersarzem podkancle-

rzy Andrzej Leszczy\305\204ski. Jednak sztandarow\304\205 postaci\304\205 obozu

stawiaj\304\205cego na wojn\304\231 by\305\202ksi\304\205\305\274\304\231Jeremi Wi\305\233niowiecki.

Obrady konwokacji toczy\305\202y si\304\231w niezwyk\305\202ej, jak na towarzy-

sz\304\205ce jej okoliczno\305\233ci, atmosferze. Ju\305\274nie tylko z Ukrainy
nadchodzi\305\202y gro\305\272ne wie\305\233ci. Szlachta przybywaj\304\205ca do Warsza-

wy z terytorium Wielkiego Ksi\304\231stwa Litewskiego opowiada\305\202a

po zajazdach o powsta\305\202ych ch\305\202opach, kt\303\263rych liczb\304\231 okre\305\233lano

na oko\305\202o 12 tys. Najgro\305\272niejsze by\305\202yoczywi\305\233cie wyst\304\205pienia 58)))



ch\305\202opskie na ziemiach granicz\304\205cych z Ukrain\304\205. Pad\305\202Starodub,

w kt\303\263rym wymordowano szlacht\304\231. W Homlu starosta wyda\305\202

w r\304\231cepowsta\305\204c\303\263w wszystkich \305\273yd\303\263w,kt\303\263rzy szukali schro-

nienia za murami miasta. Ros\305\202a krwawa s\305\202awa Maksyma Krzy-

wonosa, kt\303\263ry po spl\304\205drowaniu wojew\303\263dztwa brac\305\202awskiego

ruszy\305\202 ku Wo\305\202yniowi. Tymczasem obrady sejmu konwokacyj-
nego toczy\305\202y si\304\231\"utartym zwyczajem [i] sprawy za\305\202atwiano

opieszale \"23.

Nazajutrz po otwarciu obrad w izbie poselskiej odczytano pro-

pozycj\304\231 prymasa. By\305\202aona niew\304\205tpliwie skonsultowana z Os-
soli\305\204skim, a by\304\207mo\305\274e i jego autorstwa. Zrelacjonowano w niej
dotyczczasowe starania o przywr\303\263cenie pokoju w kraju i r\303\263w-

nocze\305\233nie apelowano do pos\305\2029W, by przed podj\304\231ciem decyzji

w sprawach kozackich wys\305\202uchali sprawozdania Adama Kisiela

z jego pertraktacji z Chmielnickim. Ossoli\305\204ski liczy\305\202 w tym

wypadku na to, \305\274eKisielowi uda si\304\231przekona\304\207 szlacheckich de-

putat\303\263w o dobrych ch\304\231ciach Bohdana Chmielnickiego i nak\305\202o-

ni\304\207ich do zaaprobowania linii post\304\231powania kanclerza. Jednak

pr\303\263ba wyja\305\233nienia przyczyn wybuchu powstania kozackiego
podj\304\231ta przez wojewod\304\231 brac\305\202awskiego wypad\305\202a zupe\305\202nie nie-

przekonywaj\304\205co. Gdy za\305\233Kisiel poruszy\305\202 spraw\304\231 list\303\263w kr\303\263-

lewskich, na kt\303\263re powo\305\202ywa\305\202a si\304\231instrukcja kozacka, omal nie
dosz\305\202o do zerwania obrad.

Dnia 18 lipca rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231wota senatorskie. Wszyscy w na-

pi\304\231ciu oczekiwali na wyst\304\205pienie g\305\202\303\263wnegooponenta Ossoli\305\204-

skiego podkanclerzego koronnego Andrzeja Leszczy\305\204skiego.

Wotowa\305\202 on jako trzeci z kolei i \"powiedzia\305\202, i\305\274opr\303\263cz popalo-

nych wsi i miast tak wielu, i bez liczby ludu pomordowancgo

wzi\304\231to w niewol\304\231 ludzi 213 000, \305\274eko\305\233cio\305\202ysprofanowano,

z\305\202upiono, wielkie krzywdy Bogu samemu poczyniono i wszy-
stkie tameczne w\305\202o\305\233ciw popi\303\263\305\202obr\303\263cono\"24.

Ten wst\304\231p nie wr\303\263\305\274y\305\202nic dobrego Ossoli\305\204skiemu. I rzeczywi-
\305\233cieLeszczy\305\204ski wyst\304\205pi\305\202zdecydowanie przeciw rokowaniom

z Chmielnickim i og\305\202oszeniu amnestii dla uczestnik\303\263w buntu.

Sprzeciwi\305\202 si\304\231te\305\274podkanclerzy wyp\305\202acaniu Tatarom zaleg\305\202ych

upomink\303\263w argumentuj\304\205c, \305\274ejest to niemo\305\274liwe ze wzgl\304\231du na

wysoko\305\233\304\207naros\305\202ych sum. W konkluzji Leszczy6ski radzi\305\202zgro-

madzi\304\207 wojsko oraz \"aby do s\304\205siedzkich pa\305\204stw pos\305\202ano i wzgl\304\231-

dem posi\305\202k\303\263wich u\305\274yto\".

Mowa podkanclerzego by\305\202adla wszystkich zaskoczeniem, po-
wszechnie bowiem s\304\205dzono, \305\274eOssoli\305\204skiemu uda\305\202o si\304\231nak\305\202o-

ni\304\207Leszczy\305\204skiego, by ten w czasie konwokacji nie wyst\304\231po-)59)))

Do miast pu\305\202ku kijowskiego wys\305\202a\037y zosta\305\202 Wasilij Kikin. Do

samego Kijowa udali si\304\231natomiast bojarzyn Fiodor Kurakin 218)))
Moskwa w sprawie uchod\305\272c\303\263w z Ukra-

iny, by\305\202orezultatem olbrzymiej konsternacji, kt\303\263r\304\205wywo\305\202a\305\202a)
175)))



wa\305\202przeciw koncepcjom kanclerza. Potwierdzeniem tego faktu

by\305\202przecie\305\274 jednomy\305\233lny wyb\303\263r marsza\305\202ka izby. Nie by\305\202oto

jedyne zaskoczenie, jakie czeka\305\202o pos\305\202\303\263ww tym dniu. Jako
ostatni zabra\305\202 g\305\202osOssoli\305\204ski \"i chocia\305\274 p\305\202on\304\205\305\202wielk\304\205 niech\304\231ci\304\205

do podkanclerzego, biskupa che\305\202mi\305\204skiego, przy\305\202\304\205czy\305\202si\304\231do

jego g\305\202osU
25 .

Ten krok Ossoli\305\204skiego jeszcze raz potwierdzi\305\202, jak nieprzeci\304\231-

tnym talentem politycznym by\305\202on obdarzony. Maj\304\205c za sob\304\205

poparcie wi\304\231kszo\305\233cisenatu niczym nie ryzykowa\305\202,
a formalnie

popieraj\304\205c Leszczy\305\204skiego wytr\304\205ci\305\202mu z r\304\231kiwszystkie atuty.

Dalszy przebieg konwokacji, w pe\305\202nipo my\305\233li Ossoli\305\204skiego,

zawdzi\304\231cza\305\202 on w du\305\274ej mierze tej swoistej wolcie politycznej,
na jak\304\205zdoby\305\202 si\304\231ju\305\274na wst\304\231pie obrad.

Po przerwie niedzielnej, 20 lipca, kontynuowano wota senator-

skie. W dniu nast\304\231pnym za\305\233mia\305\202y miejsce dwa niezwykle isto-
tne wydarzenia: odprawa pos\305\202\303\263wkozackich oraz relacja przyby-
\305\202egoz Ukrainy Marka Sobieskiego.
Poselstwa przybywaj\304\205ce do Warszawy z regu\305\202y odprawiane by\305\202y

przez specjalnie powo\305\202ywan\304\205 komisj\304\231, na kt\303\263rej czele stawa\305\202jeden

z kanclerzy. Nie istnia\305\202 bowiem zwyczaj stawania pos\305\202\303\263wprzed

sejmem. Lecz tym razem pos\305\202owie kategorycznie za\305\274\304\205daliprzyby-

cia pos\305\202\303\263wkozackich do izby poselskiej. Wprawdzie komisarze

wyznaczeni do rozm\303\263w z Kozakami stwierdzili, \305\274eci nie maj\304\205nic

do dodania ponad to, co pos\305\202om znane ju\305\274by\305\202oz odczytanej
w izbie Instrukcji, to jednak szlacheccy deputaci nadal domagali si\304\231

przyprowadzenia Kozak\303\263w. Tak te\305\274si\304\231sta\305\202o.

Wys\305\202annicy Bohdana Chmielnickiego wprowadzeni zostali do

izby poselskiej przez sekretarzy kr\303\263lewskich i pytano ich o trzy

rzeczy. Po pierwsze: kto zezwoli\305\202 na wypraw\304\231 morsk\304\205 i na po-

wi\304\231kszenie rejestru Wojska Zaporoskiego, po \"drugie: kto wy-

p\305\202aci\305\202na te cele pieni\304\205dze i z jakiego skarbu, i po trzecie: gdzie
znajduj\304\205 si\304\231listy i przywileje, o kt\303\263rych wspomina Chmielnicki

w danej im instrukcji poselskiej. Kozacy bladzi i wystraszeni
twierdzili, \305\274enic nie wiedz\304\205 o \305\274adnych listach czy przywilejach.

Gdy za\305\233marsza\305\202ek izby Bogus\305\202aw Leszczy\305\204ski usi\305\202owa\305\202wydo-

by\304\207z nich bardziej konkretne informacje i stwierdzi\305\202, \305\274ewidzia-

no u nich jak\304\205\305\233skrzynk\304\231 z listami, odpowiedzieli, i\305\274\"mieli

skrzynk\304\231 ma\305\202\304\205,kt\303\263r\304\205za p\303\263\305\202toragrosza sami kupili, w kt\303\263rej li-

sty od Chmielnickiego z instrukcj\304\205 chowali\"26.

Przes\305\202uchanie pos\305\202\303\263wkozackich nie przynios\305\202o wi\304\231cspodziewa-

nych rezultat\303\263w. Ci bowiem zr\304\231czenie zas\305\202onili si\304\231twierdze-

niem: \"my ne znajemo, starszy naszi widut\" . 60)))



Natomiast relacja Marka Sobieskiego rzuci\305\202a nieco wi\304\231cej \305\233wiat-

\305\202ana wypadki, jakie rozegra\305\202y si\304\231na Ukrainie. Sobieski z\305\202o\305\274y\305\202

j\304\205na posiedzeniu senatu, co wywo\305\202a\305\202oostre sprzeciwy w izbie

poselskiej. Pos\305\202owie twierdzili, \305\274esta\305\202o si\304\231to ze z\305\202amaniem

praw Rzeczypospolitej, gdy\305\274je\305\274eli chodzi o sprawy publiczne,
a zw\305\202aszcza bezpiecze\305\204stwo ojczyzny \"nie tylko pos\305\202om, ale

i ka\305\274demu szlachcicowi godzi si\304\231mie\304\207wiadomo\305\233\304\207\". Ostatecz-

nie znaleziono kompromisowe wyj\305\233cie z sytuacji. O swym spo-
tkaniu z Chmielnickim mia\305\202Sobieski opowiedzie\304\207 w obecno\305\233ci

wszystkich pos\305\202\303\263w,o sytuacji za\305\233,w jakiej znalaz\305\202a si\304\231twierdza

kudacka, jedynie senatorom i wyznaczonym pos\305\202om. Dla nas

w\305\202a\305\233niesprawozdanie Sobieskiego z rozm\303\263w przeprowadzo-

nych z Chmielnickim jest szczeg\303\263lnie cenne. Oddajmy wi\304\231c

g\305\202osMarkowi Sobieskiemu:

\"B\304\231d\304\205cz Kudaku do \305\233p.kr\303\263lajm. (o \305\233mierci jego nie wiedz\304\205c)

pos\305\202any, dla \305\233cis\305\202o\305\233cidrogi nie mog\305\202em inaczej, tylko na ob\303\263z

Chmielnickiego jecha\304\207, ten mi\304\231zatrzyma\305\202 przez 5 dni, interim

[tymczasem] znosz\304\205c si\304\231ze starszyn\304\205 drug\304\205 wojska swego, je\305\233li

mnie mia\305\202pu\305\233ci\304\207,albo nie, gdy stan\304\231\305\202oconclusum [ostatecznie],

\305\274ebypuszczono, tak mi powiedzia\305\202:
\302\273Wolno by mi ci\304\231pu\305\233ci\304\207

i nie pu\305\233ci\304\207,ale \305\274empos\305\202\303\263wswoich pos\305\202a\305\202do Warszawy pro-

sz\304\205co mi\305\202osierdzie, dlatego ci\304\231puszczam, aby\305\233upewni\305\202 Rzecz-

pt\304\205o prawdziwym moim upokorzeniu i \305\274ebymoi pos\305\202owie we

wszystkim wiar\304\231 mieli\302\253.

Pyta\305\202si\304\231go p. Sobieski, kto im da\305\202pieni\304\231dzy na cz\303\263\305\202ny,odpo-

wiedzia\305\202, \305\274e\302\273krzywdy wielkie i opresje przywiod\305\202y mnie

i Wojsko Zaporoskie do tej rezoluciej\302\253(, b\304\231d\304\205cprzy tym pytany
od p. Sobieskiego, czemu przystojnicszym sposobem krzywd
i Wojska Zaporowskiego nie upomina\305\202 si\304\231, odpowiedzia\305\202

Chmielnicki: \302\273Wielkie pud\305\202o suplikaty nazbiera\305\202bym, kt\303\263re\305\233my

w naszych krzywdach panom r\303\263\305\274nymoddawali. Ale wy, pp.
Polacy, kr\303\263la nie s\305\202uchacie i na niego nie dbacie, ka\305\274dy si\304\231swoj\304\205

g\305\202ow\304\205rz\304\205dz\304\205c,nic nie czynicie. Zaczym, gdy\305\233my si\304\231cz\304\231stokro\304\207

kr\303\263lowi j. m. krzywd naszych uskar\305\274ali, tak nam powiedzia\305\202:

Poniewa\305\274 inaczej nie mo\305\274ecie, przez szable waszych wolno\305\233ci

dochod\305\272cie, m\303\263wi\304\205cformaliter po rusku: Czeres szablu wa-
szych wolnosti odystajte\"27.
Ostatnie s\305\202owa Sobieskiego wywo\305\202a\305\202yponownie burz\304\231 wok\303\263\305\202

sprawy list\303\263w kr\303\263lewskich i kontakt\303\263w W\305\202adys\305\202awa IV ze star-

szyzn\304\205 kozack\304\205. Lecz i tym razcn1 obaj kanclerze koronni za-
\305\233wiadczyli, \305\274ez ich kancelarii nie wysz\305\202y \305\274adne listy do Koza-

k\303\263w. Dosz\305\202o jednak do starcia Ossoli\305\204skiego z Leszczy\305\204skim:)61)))



\"Po t\305\202umaczeniu si\304\231podkanclerzego, to samo i kanclerz koron-
ny powiedzia\305\202 dodaj\304\205c, by uk\305\202u\304\207biskupa, \305\274e\302\273ka\305\274dycz\305\202owiek

uczciwy i cnotliwy to samo o mnie my\305\233li, co o sobie sa-

mym\302\253 \"28.

Niezwykle ciekawe s\304\205te\305\274obserwacje Sobieskiego poczynione
w obozie kozackim: \"S\305\202ysza\305\202to te\305\274mi\304\231dzy Kozakami pan So-

bieski ... i\305\274oni tej nadzieje s\304\205i tak m\303\263wili mu: \302\273Wy, chudzi

pacho\305\202cy, co si\304\231teraz \305\233lacht\304\205chrzcicie, b\304\231dziecie bojarami,

a tylko panowie wasi \305\233lacht\304\205b\304\231d\304\205,a kr\303\263ljedyn\304\205 g\305\202ow\304\205,kt\303\263rego

wy i m y wszyscy s\305\202ucha\304\207b\304\231dziecie samego \302\253\"29.

Relacja Marka Sobieskiego uwiarygodni\305\202a starania pos\305\202\303\263wko-

zackich i ich zapewnienia o ch\304\231cipogodzenia si\304\231z Rzecz\304\205pospo-

lit\304\205.Tym samym mia\305\202a du\305\274y w-p\305\202yw na dalszy przebieg kon-

wokacji i zwyci\304\231stwo koncepcji zako\305\204czenia konfliktu na dro-
dze rokowa\305\204 z Chmielnickim. Zwr\303\263\304\207my jednak szczeg\303\263ln\304\205

uwag\304\231 na te jej fragmenty, kt\303\263re m\303\263wi\304\205nam o pogl\304\205dach

Chmielnickiego na funkcjonowanie aparatu w\305\202adzy w Polsce,

pogl\304\205dach ukszta\305\202towanych niew\304\205tpliwie pod wp\305\202ywem bez-

po\305\233rednich kontakt\303\263w z W\305\202adys\305\202awem IV. Bardzo szybko

udzieli\305\202y si\304\231one czerni, o czym \305\233wiadczy ko\305\204cowy fragment

relacji Sobieskiego. Prawdopodobnie by\305\202oto rezultatem \305\233wia-

domej dzia\305\202alno\305\233ciChmielnickiego, kt\303\263rej celem by\305\202oprzygo-

towanie gruntu dla realizacji przyj\304\231tego programu polityczne-

go. W kontek\305\233cie cytowanych wcze\305\233niej \305\272r\303\263de\305\202,a zw\305\202aszcza in-

strukcji pos\305\202\303\263wkozackich i relacji Sobieskiego, wy\305\202aniaj\304\205si\304\231

og\303\263lne zarysy tego programu. Jego g\305\202\303\263wnymza\305\202o\305\274eniemby\305\202o

uzyskanie konkretnych przywilej\303\263w dla Kozaczyzny w zamian
za udzielenie poparcia programowi wzmocnienia w\305\202adzy kr\303\263-

lewskiej w Polsce. Przyj\304\231cie przez Chmielnickiego takich za\305\202o-

\305\274e\305\204programowych by\305\202oca\305\202kowicie uzasadnione i 'przemawia\305\202y

za nim om\303\263wione ju\305\274realia, w jakich znalaz\305\202 si\304\231Chmielnicki

po Korsuniu. Tym bardziej \305\274eokres bezkr\303\263lewia i dotychczaso-
we sukcesy kozackie upewnia\305\202y Chmielnickiego w przekonaniu
o mo\305\274liwo\305\233ci zrealizowania postawionych sobie cel\303\263w.

W ostatnim dniu obrad sejmu konwokacyjnego, 21 lipca, wy-

znaczono po 6 pos\305\202\303\263wz ka\305\274dego wojew\303\263dztwa w celu opraco-
wania instrukcji, jak\304\205mieli otrzyma\304\207 komisarze udaj\304\205cy si\304\231na

rozmowy z Chmielnickim. Instrukcja ta zaczyna\305\202a si\304\231od pod-
kre\305\233lenia konieczno\305\233ci po\305\233piechu w dzia\305\202aniach komisarzy, co

sta\305\202ojednak w wyra\305\272nej sprzeczno\305\233ci z wyznaczonym termi-
nem komisji, kt\303\263ra mia\305\202a rozpocz\304\205\304\207dzia\305\202alno\305\233\304\207w Kijowie 23

sierpnia. Przewidywano przy tym, \305\274erokowania z Chmielnic- 62)))



kim potrwaj\304\205 do 6 wrze\305\233nia. Sama instrukcja tylko w og\303\263lnych

zarysach formu\305\202owa\305\202a cele, jakie Rzeczpospolita stawia\305\202a przed

swoimi komisarzami.

Mieli si\304\231oni stara\304\207 o uwolnienie wszystkich je\305\204c\303\263wprzetrzy-

mywanych przez Kozak\303\263w oraz zwr\303\263cenie armat i chor\304\205gwi

zdobytych u \305\273\303\263\305\202tychW\303\263d i pod Korsuniem. Komisarze mieli
si\304\231te\305\274stanowczo domaga\304\207 zerwania przez Chmielnickiego
wszelkich uk\305\202ad\303\263wz Tatarami i wyrzeczenia si\304\231przez niego na

przysz\305\202o\305\233\304\207kontakt\303\263w z ord\304\205. W kwestii u\305\202o\305\274eniana przysz\305\202o\305\233\304\207

stosunk\303\263w z Kozaczyzn\304\205 i przywr\303\263cenia jej utraconych przywi-
lej\303\263w, o co szczeg\303\263lnie upominali si\304\231pos\305\202owie kozaccy, instru-

kcja zezwala\305\202a na za\305\202o\305\274enieprzez komisarzy obietnicy przywr\303\263-

cenia zasad ugody perejas\305\202awskiej. By\305\202oto jedno z najkorzyst-
niejszych rozwi\304\205za\305\204dla Kozaczyzny. Ugoda ta bowiem zawar-
ta zosta\305\202a w czerwcu 1630 r. po pora\305\274ce wojsk koronnych do-

wodzonych przez Stanis\305\202awa Koniecpolskiego w starciu z od-
dzia\305\202ami Tarasa Fedorowicza w\305\202a\305\233niew okolicach Perejas\305\202awia.

Mi\304\231dzy innymi zwi\304\231kszono w\303\263wczas rejestr Wojska Zaporos-

kiego z 6 do 8 tys. Z innych postanowie\305\204 zawartych w instruk-

cji na uwag\304\231 zas\305\202uguje wyra\305\272ny zakaz organizowania przez Ko-
zak\303\263w \"chadzek morskich\" oraz polecenie u\305\233wiadomienia im,

\305\274e\305\274\304\205daniawyp\305\202acenia zaleg\305\202ego \305\274o\305\202dus\304\205bezpodstawne, gdy\305\274

pod Korsuniem odebrali go sobie ju\305\274z nawi\304\205zk\304\205.W cz\304\231\305\233ciko\305\204-

cowej instrukcja napomina\305\202a komisarzy, \"aby \305\274adnego osobliwe-

go wydzia\305\202u z d\303\263brRzptej Wojsku Zaporoskiemu nie czynili \"30.

Jak pami\304\231tamy, Chmielnicki wycofa\305\202 si\304\231z postulatu i przywiezio-
na przez Wieszniaka instrukcja ju\305\274go nie zawiera\305\202a.

Reasumuj\304\205c nale\305\274y stwierdzi\304\207, \305\274eodpowied\305\272 Rzeczypospolitej
na postawione jej \305\274\304\205daniaby\305\202ar\303\263wnie jak one realistyczna.
Wiele zale\305\274a\305\202ojednak od wyboru komisarzy. Przy du\305\274ym polu

manewru, jakie dawa\305\202a instrukcja, i praktycznie nieograniczo-
nych pe\305\202nomocnictwach dla komisarzy sukces rokowa\305\204 zale\305\274a\305\202

od osobistych zdolno\305\233ci i umiej\304\231tno\305\233ci prowadzenia przez nich

rozm\303\263w z Chmielnickim.

Pe\305\202ny sukces w walce o ustalenie sk\305\202adu komisji, a zw\305\202aszcza

wyboru jej przewodnicz\304\205cego, odni\303\263s\305\202Jerzy Ossoli\305\204ski. Na jej
czele bowiem stan\304\205\305\202wojewoda brac\305\202awski Adam Kisiel, a w
sk\305\202ad weszli: podkomorzy przemyski Franciszek Dubrawski,
podkomorzy mozerski Teodor Micha\305\202 Obuchowicz i podstoli

pozna\305\204ski Adam Sie\305\202ski. Wszyscy oni, a zw\305\202aszcza Kisiel, po-
dzielali pogl\304\205dy kanclerza i wierzyli w mo\305\274liwo\305\233\304\207porozumienia

si\304\231z Chmielnickim.)63)))



Sejm konwokacyjny mia\305\202jeszcze do za\305\202atwienia dwie niezwykle
istotne sprawy: rozstrzygni\304\231cie czy odda\304\207 komend\304\231 nad woj-
skiem w r\304\231cenowych hetman\303\263w, czy te\305\274pozostawi\304\207 j\304\205Potoc-

kiemu i Kalinowskiemu oraz wyznaczenie terminu elekcji.

Sprawa ewentualnego powo\305\202ania nowych hetman\303\263w, dotych-
czasowi bowiem przebywali w niewoli, przewija\305\202a si\304\231przez

wszystkie dni konwokacji. Nigdy nie by\305\202ajednak wniesiona

pod obrady, cho\304\207 na mianowanych w czasie \"partykularnej
konwokacji\" regimentarzy powszechnie nie by\305\202ozgody. W tym
ostatnim stwierdzeniu zawarta jest r\303\263wnocze\305\233nie odpowied\305\272 na

pytanie, dlaczego ta bodaj\305\274e najwa\305\274niejsza ze spraw znalaz\305\202a si\304\231

na samym ko\305\204cu listy spraw do za\305\202atwienia. By\305\202oto rezultatem

przebieg\305\202o\305\233ci Ossoli\305\204skiego, kt\303\263ry by\305\202prawdziwym mistrzem

w sterowaniu obradami sejmowymi. Kanclerz doskonale zda-

wa\305\202sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274ejedyn\304\205 szans\304\205 przeforsowania swej

koncepcji trzech regimentarzy by\305\202o przesuni\304\231cie debaty nad

tym punktem na koniec obrad. Wtedy to brak czasu i zm\304\231czenie

trwaj\304\205cymi ju\305\27416 dni obradami dawa\305\202y gwarancj\304\231, \305\274eop\303\263rpo-

s\305\202\303\263wb\304\231dzie do pokonania za cen\304\231nawet nieistotnych ust\304\231pstw.

Tym bardziej \305\274e\"w sprawie regimentarzy w Koronie i wo-
dz\303\263w wojska arcybiskup i wszyscy duchowni senatorowie pro-

ponowali potwierdzenie trzech, wcze\305\233niej mianowanych\". Ar-

gumentacja samego Ossoli\305\204skiego trafia\305\202a w sedno trapi\304\205cych

pos\305\202\303\263ww\304\205tpliwo\305\233ci: \"Kanclerz koronny pragn\304\205\305\202,\305\274eby tamci

pozostali, kt\303\263\305\274bowiem by\305\202by bardziej pokrzywdzony: czy ten,

kt\303\263ry zosta\305\202 pomini\304\231ty, czy ten, kt\303\263remu odebrano ju\305\274raz jed-

n\304\205w\305\202adz\304\231.Przeto nale\305\274y rozdzieli\304\207 w\305\202adz\304\231,a nikomu nie b\304\231dzie

dana przyczyna do obrazy\". Odezwa\305\202y si\304\231oczywi\305\233cie r\303\263wnie\305\274

i g\305\202osy krytykuj\304\205ce dokonany wyb\303\263r i domagaj\304\205ce si\304\231oddania

regimentarstwa Wi\305\233niowieckiemu lub wyznaczenia nad trzema

regimentarzami czwartego.
Ludwik Kubala w swej biogr,afii Ossoli\305\204skiego podaje, \305\274ebis-

kup Andrzej Gembicki wyst\304\205pi\305\202nawet z wielce orginaln\304\205 pro-

pozycj\304\205: \"Zaprawd\304\231 dobry \305\274o\305\202nierzjest Chmiel, mo\305\274na mu od-

da\304\207dow\303\263dztwo\". Ostatecznie Bogus\305\202aw Leszczy\305\204ski swym

wyst\304\205pieniem przechyli\305\202 szal\304\231 zwyci\304\231stwa na stron\304\231 Ossoli\305\204-

skiego, argumentuj\304\205c, \305\274eje\305\274eli obecnych regimentarzy ,,\302\273inny-

mi ... zast\304\205pimy, z pewno\305\233ci\304\205 szybciej ni\305\274Kozak\303\263w siebie

wzajemnie porani\304\205\302\253... I tak ucich\305\202o poruszenie, szczeg\303\263lnie

gdy podkanclerzy litewski o\305\233wjadczy\305\202, \305\274eRzeczpospolita za-

twierdzi dora\305\272nych wodz\303\263w wojska nie przez prawo, ale przez

reskrypt oddany do archiwum\"31. 64)))



Jedyn\304\205 modyfikacj\304\205 rozwi\304\205zania przyj\304\231tego przez zjazd warsza-

wski w dniu 9 czerwca by\305\202owybranie 32 komisarzy wojen-
nych, kt\303\263rzy mieli s\305\202u\305\274y\304\207rad\304\205zatwierdzonym przez konwoka-

cj\304\231regimentarzom. Ossoli\305\204skiemu uda\305\202o si\304\231wi\304\231cprzeforsowa\304\207

w izbie decyzj\304\231, kt\303\263ra w chwili rozpocz\304\231cia obrad wydawa\305\202a si\304\231

absolutnie nie do przyj\304\231cia. Ten jego ostatni sukces najtrafniej
skomentowa\305\202 Kubala pisz\304\205c: \"Zamiast trzech, stan\304\231\305\202oteraz 35

wodz\303\263w - to wystarczy\305\202o, aby nie jedn\304\205, ale 35 bitew prze-
...\"

grac .

Ostatni\304\205 z zapad\305\202ych w czasie konwokacji decyzji by\305\202owyzna-

czenie terminu elekcji na dzie\305\204 6 X 1648 r. By\305\202to kolejny b\305\202\304\205d,

co podni\303\263s\305\202August Soko\305\202owski w swych niezwykle poczyt-
nych Ilustrowanych dziejach Polski pisz\304\205c, \305\274ezgodnie z obowi\304\205-

zuj\304\205cymi ustawami sejm elekcyjny powinien odby\304\207 si\304\231w ci\304\205gu

6 tygodni po konwokacyjnym, a zatem w po\305\202owie wrze\305\233nia.

Ze wzgl\304\231du na og\303\263ln\304\205sytuacj\304\231 nale\305\274a\305\202onawet termin przy\305\233pie-

szy\304\207.

Ju\305\274wsp\303\263\305\202cze\305\233nibardzo krytycznie oceniali rezultaty konwoka-

cji, a ich s\304\205dy podzielili praktycznie wszyscy pisz\304\205cy o tym
okresie historycy.
W pierwszych dniach sierpnia nic jednak nie wskazywa\305\202o, \305\274e

rokowania z Chmielnickim nie dojd\304\205 do skutku. Adam Kisiel
11 sierpnia w swym li\305\233ciez R\303\263wnego donosi\305\202 kanclerzowi Osso-

li\305\204skiemu: \"Bo skoro pos\305\202owie moji przyjechali do Chmielnic-

kiego, mam t\304\231wiadomo\305\233\304\207, \305\274eKrzywonosa wzi\304\231to do armaty,
a przykowano za szyj\304\231\305\202a\305\204cuchem,szlacht\304\231 te\305\274wszystk\304\205, cokol-

wiek wi\304\231\305\272ni\303\263wby\305\202oprzy Krzywonosie, wypuszczono i wi\304\231cej sta

kazali po\305\233cina\304\207Tatarom tych rozb\303\263jnik\303\263w, a sam z wojskiem za-

stanowiwszy pu\305\202kicofn\304\205\305\202si\304\231i na mnie czeka\"32.

Jest rzecz\304\205 zastanawiaj\304\205c\304\205, jak cz\304\231sto z Ukrainy nadchodzi\305\202y in-

formacje o narastaj\304\205cych w\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej konflik-

tach. W wielu listach donoszono o uwi\304\231zieniu, a niekiedy nawet

straceniu Krzywonosa. R\303\263wnocze\305\233nie dochodzi\305\202y wie\305\233ci przeci-

wne, m\303\263wi\304\205ceo straceniu Chmielnickiego i wybraniu hetma-
nem w\305\202a\305\233nieMaksyma Krzywonosa.
Przekonanie o s\305\202abo\305\233ciKozak\303\263w i wiara w skuteczno\305\233\304\207 dzia\305\202a\305\204

komisji Kisiela by\305\202ypowszechne. St\304\205dwidok gromadz\304\205cych si\304\231

pod Glinianami wojsk koronnych bardziej przypomina\305\202 pole

elekcyjne ni\305\274ob\303\263z wojskowy. Kolejne listy Kisiela w niczym
nie zm\304\205ci\305\202yatmosfery beztroski i pewno\305\233ci siebie l\305\233ni\304\205cych

przepychem wojsk, zw\305\202aszcza za\305\233prywatnych poczt\303\263w mag-

nackich. Uwagi ksi\304\231cia Jeremiego Wi\305\233niowieckiego, jakie po-)65)
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czyni\305\202 on w li\305\233ciepisanym do jednego z regimentarzy, podcza-
szego koronnego Miko\305\202aja Ostroroga, a zamykaj\304\205ce si\304\231w stwier-

dzeniu bezsensowno\305\233ci gromadzenia si\305\202pod Glinianami, nie zo-

sta\305\202ywys\305\202uchane, g\305\202osyza\305\233tak trze\305\272we jak Jerzego Szornela na-

le\305\274a\305\202ydo rzadko\305\233ci: \"Chmielnicki sztuk\304\205, jak\304\205z hetmany szed\305\202,

tak\304\205z nami idzie, b\305\202aganas i prosi o uspokojenie przez traktaty,

a tu zmyka na nas pu\305\202kownik\303\263w swoich i ch\305\202opstwo insze

zbuntowane przez swoj\304\205 fakcy\304\205 wsadza na pany, i sam wrzeko-
mo o tern nie wiedz\304\205c, szczuje ... a potem wysilonych sam
wzmocniwszy si\304\231aggrcdietur [uderzy]\".

Tymczasem komisarze wyznaczeni na rokowania z Chmielnic-

kim w li\305\233ciedo senator\303\263w z 27 sierpnia donosili, \305\274eszanse na

doj\305\233cie do porozumienia z Kozakami s\304\205znikome. Adam Kisiel

nie zrezygnowa\305\202 jednak z doprowadzenia swej misji do ko\305\204ca

i w tym samym dniu wys\305\202a\305\202list do Chmielnickiego. Nie by\305\202o

w nim ju\305\274nic z hardo\305\233ci, jaka cechowa\305\202a poprzednie listy woje-

wody:
nA WM\304\207 upad\305\202szy na oblicze swoje, upok\303\263rz si\304\231majestatowi

Boskiemu, a nie \305\274yczostatniego wylania krwie chrze\305\233cija\305\204skiej.

A\305\274eli nie masz Boga na niebie, kt\303\263ry wszystko widzi? C\303\263\305\274ci

wzdy ojczyzna nasza winna, kt\303\263ra Ci\304\231chowa\305\202a? C\303\263\305\274domy

i o\305\202tarze tego Boga; kt\303\263ry\304\207da\305\202\305\274yciena \305\233wiecie? Co my, jedni,

kt\303\263rzy WMci i Wojsku Zaporoskiemu ch\304\231cinasze o\305\233wiadczyli\305\233-

my, a drudzy, kt\303\263rzy przynajmniej nic nie winni? ... Dni sze\305\233\304\207

od daty tego listu b\304\231d\304\231czeka\305\202 na rezolucy\304\205 WMci tam gdzie
w pobli\305\274u wojska Rpltej ... albo \305\274eju\305\274Rplta przed Panem Bo-

giem od poddanych swoich w nienawi\305\233ci swojej tak utrapiona,
ma pu\305\233ci\304\207to wszystko na dekret Bo\305\274y i od niego pomsty ocze-
k

. , \" 33l wac .

Adam Kisiel nie musia\305\202 na odpowied\305\272 czeka\304\207 a\305\274sze\305\233\304\207dni,

otrzyma\305\202 j\304\205ju\305\274w dniu nast\304\231pnym. Chmielnicki bowiem czeka\305\202

ju\305\274tylko na przybycie Tatar\303\263w, a list Kisiela dawa\305\202 mu znako-

mit\304\205 okazj\304\231 zyskania na czasie. Zaprosi\305\202 wi\304\231chetman kozacki

komisarzy pod Konstantyn\303\263w, by rozpocz\304\205\304\207rozmowy. Adam

Kisiel uzna\305\202 ju\305\274sam\304\205 zgod\304\231 Chmielnickiego na rozpocz\304\231cie

uk\305\202ad\303\263wza sw\303\263josobisty sukces. Nikt ju\305\274jednak nie podziela\305\202

optymizmu wojewody brac\305\202awskiego. Pomi\304\231dzy Kisielem a re-

gimentarzami stoj\304\205cymi na czele zgromadzonych pod Gliniana-
mi wojsk dosz\305\202o nawet do otwartego konfliktu. Kisiel za\305\233nadal

z uporem godnym lepszej sprawy szed\305\202 raz wybran\304\205 drog\304\205

i ka\305\274dy list graj\304\205cego na zw\305\202ok\304\231Chmielnickiego bra\305\202za dobr\304\205

monet\304\231. 66)))



Tymczasem oba wojska sta\305\202ynaprzeciw siebie, lecz nikt nie po-
dejmowa\305\202 dzia\305\202a\305\204zaczepnych. Polacy ci\304\205gle spierali si\304\231mi\304\231dzy

sob\304\205, Kozacy za\305\233czekali na Tatar\303\263w. 20 IX 1648 r. oddzia\305\202y

polskie ruszy\305\202y spod Lwowa i rozbi\305\202y ob\303\263zw okolicy Konstan-

tynowa. W pobliskich Pi\305\202awcach skoncentrowane by\305\202yg\305\202\303\263wne

si\305\202ykozackie. W obozie polskim odby\305\202a si\304\231narada, w kt\303\263rej

uczestniczy\305\202o ponad 40 komisarzy. Wszyscy byli zgodni co do

tego, \305\274enale\305\274y ruszy\304\207 naprzeciw Chmielnickiego. Lecz nadal
nie ruszano. 21 wrze\305\233nia oraz w dniu nast\304\231pnym dosz\305\202o do

pierwszych potyczek zbrojnych, z kt\303\263rych zwyci\304\231sko wyszli

Polacy. Gdy jednak rozesz\305\202y si\304\231pog\305\202oski o zbli\305\274aniu si\304\231Tata-

r\303\263w, \"w nocy... z 22 na 23, kiedy starszyzna, bez ujawniania
komukolwiek tego zamiaru, potajemnie rzuci\305\202a si\304\231do ucieczki,

wszyscy rozbiegli si\304\231;wozy, \305\274ywno\305\233\304\207,uzbrojenie, \305\202upyzosta-

wiono pierwszemu, kt\303\263remu pos\305\202u\305\274yszcz\304\231\305\233cie... Dzia\305\202o si\304\231

to w takim przera\305\274eniu i
po\305\233piechu, \305\274eniekt\303\263rzy do obiadu

ubiegli 18 mil. Uciekali wi\304\231c, przez nikogo nie \305\233cigani, niepom-

ni na szlachectwo, na wstyd, na to, w jakim stanie pozostaje
Rzeczpos polita\" 34.

Wszelki komentarz do s\305\202\303\263wkaclerza Albrychta Stanis\305\202awa Ra-

dziwi\305\202\305\202awydaje si\304\231zb\304\231dny. Dodajmy tylko, \305\274etak \305\272r\303\263d\305\202aukra-

i\305\204skie, jak i tatarskie podkre\305\233laj\304\205 fakt ucieczki Polak\303\263w z pola
walki na sam\304\205 wie\305\233\304\207o zbli\305\274aniu si\304\231Tatar\303\263w. Pod Pi\305\202awcami

ostatecznie prysn\304\205\305\202mit o pot\304\231dze militarnej Rzeczypospolitej.
Mia\305\202o to kolosalne znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji. Do-

bitnie przekonali si\304\231o tym komisarze Rzeczypospolitej, kt\303\263rzy

w lutym 1649 r. przybyli do Perejas\305\202awia na rozmowy z Chmiel-
nickim: \"Odzywa\305\202o si\037 i pu\305\202kownik\303\263w kilkana\305\233cie; jako jasze-
wski, jasno m\303\263wi\304\205c:\302\273ju\305\274min\304\231\305\202yte czasy, kiedy nas siod\305\202ali La-

chy. Nad naszymi lud\305\272mi chrze\305\233ciany, silni nam byli Dragona-
mi. Tepcr si\304\231ich nie boimy. Doznali\305\233my my pod Pi\305\202awcami:

nie oni to Lachowie, co przedtem bywali i bijali Turki, Mosk-

w\304\231,Tatary, Niemce. Nie Zamojscy, \305\273\303\263\305\202kiewscy,Chodkiewi-

czowie, Chmieleccy, Koniecpolscy; ale Tch\303\263rzowscy, Zaj\304\205-

czkowscy, detynie w \305\274elazu poubierane. Pomerli od strachu',
skoro nas ujrzeli, i pouciekali, cho\304\207Tatar wi\304\231cej nie by\305\202oz razu

we \305\233rod\304\231,tylko 3.000. Kiedy by, och, byli do pi\304\205tku poczekali

i jeden by by\305\202do Lwowa \305\274ywnie uszed\305\202\"35.

Tym razem Chmielnicki poszed\305\202\" w \305\233ladzwyci\304\231stwa\" i si\305\202yko-

zacko-tatarskie skierowa\305\202y si\304\231ku Lwowie. 6 pa\305\272dziernika do

miasta dotar\305\202y pierwsze podjazdy tatarskie. Dzie\305\204 wcze\305\233niej

Lw\303\263w opu\305\233ci\305\202wraz z wojskiem knia\305\272 jeremi Wi\305\233niowiecki)67)))



udaj\304\205c si\304\231do Zamo\305\233cia, a jego wyjazd nosi\305\202wszelkie znamiona

ucieczki. 8 pa\305\272dziernika pod mury miasta nadci\304\205gn\304\231\305\202yg\305\202\303\263wne

si\305\202yChmielnickiego. Rozpocz\304\231\305\202o si\304\231obl\304\231\305\274enieLwowa.

Sytuacja, w jakiej znalaz\305\202 si\304\231Lw\303\263w ijego mieszka\305\204cy wydawa-
\305\202asi\304\231beznadziejna. Pomimo heroicznej decyzji spalenia przed-
mie\305\233ci podj\304\231tej przez rajc\303\263w miejskich wydawa\305\202o si\304\231,\305\274eka\305\274dy

kolejny szturm musi zako\305\204czy\304\207 si\304\231wtargni\304\231ciem Kozak\303\263w

wraz z ich tatarskimi sojusznikami do miasta. Sami mieszka\305\204cy
uwa\305\274ali zreszt\304\205, \305\274eswe ocalenie zawdzi\304\231czaj\304\205 cudowi, kt\303\263rego

sprawc\304\205 by\305\202b\305\202ogos\305\202awiony Jan z Dukli. W rok po odst\304\205pieniu

Kozak\303\263w miasto wznios\305\202o przed ko\305\233cio\305\202emBernardyn\303\263w ko-

lumn\304\231, na kt\303\263rej szczycie ustawiono pos\304\205g Jana z Dukli, po\305\233-

rodku za\305\233umieszczono napis: \"Miasto Lw\303\263w za przyczyn\304\205 Jana

z Dukli 1648 cudownie uwolnione od obl\304\231\305\274eniaBohdana

Chmielnickiego i Tohaj beja, chana tatarskiego, pomnik ten

wystawi\305\202o, 1649.\" Nigdy jednak lwowianie nie my\305\233leli o bez-

warunkowej kapitulacji i gotowi byli do ko\305\204ca broni\304\207 swego

miasta, chlubnie przy tym zapisuj\304\205c si\304\231w dziejach cz\305\202owiecze\305\204-

stwa. Oto bowiem gdy Chmielnicki za\305\274\304\205da\305\202od nich wydania

\305\273yd\303\263wtwierdz\304\205c, \305\274eto oni s\304\205przyczyn\304\205 wojny i za ich pieni\304\205-

dze czynione s\304\205zaci\304\205gi przeciw Kozakom, lwowianie odpowie-
dzieli mu dumnie, i\305\274\305\273ydzi s\304\205poddanymi kr\303\263la i Rzeczypospo-

litej nie za\305\233miasta, z kt\303\263rego mieszka\305\204cami gotowi s\304\205\305\274y\304\207

i umiera\304\207 i nie mo\305\274e by\304\207mowy o ich wydaniu.
Tydzie\305\204 przed rozpocz\304\231ciem obl\304\231\305\274eniaLwowa Rzeczpospolita
utraci\305\202a ostatni symbol swej w\305\202adzy nad Ukrain\304\205. Twierdza Ku-

dak skapitulowa\305\202a przed pu\305\202kami Maksyma Nestorenka, Prokopa

Szumejki i Ja\305\233ka Wo\305\202czenka. Niewielkim pocieszeniem by\305\202fakt,

\305\274eby\305\202ato kapitulacja honorowa i Nestorenko z\305\202o\305\274y\305\202.uroczyst\304\205

przysi\304\231g\304\231,\305\274eb\304\231d\304\205przestrzegane jej warunki.

Zasadnicz\304\205 przyczyn\304\205 podj\304\231cia przez Chmielnickiego decyzji
o ruszeniu w g\305\202\304\205bRzeczypospolitej, opr\303\263cz oczywi\305\233cie blama\305\274u

armii koronnej pod Pi\305\202awcami, by\305\202ykorzystne zmiany w sytu-
acji mi\304\231dzynarodowej, jakie nast\304\205pi\305\202yod chwili zwyci\304\231stwa

korsu\305\204skiego. Przede wszystkim hetman kozacki mia\305\202ju\305\274pew-

no\305\233\304\207,\305\274eRosja nie przyjdzie z pomoc\304\205 Rzeczypospolitej.

1 VI 1648 r. bowiem wybuch\305\202o zbrojne powstanie ludno\305\233ci

Moskwy.

Symptomy nadci\304\205gaj\304\205cego kryzysu w pa\305\204stwie moskiewskim

by\305\202yzauwa\305\274alne ju\305\274w ostatnich latach panowania cara Micha\305\202a

Romanowa. Gdy po jego \305\233mierci obj\304\205\305\202w\305\202adz\304\231zaledwie 16-letni

syn Aleksy, dominuj\304\205c\304\205 pozycj\304\231 w pa\305\204stwie zdoby\305\202 jego wy- 68)))



chowawca Borys Morozow. Wkr\303\263tce wok\303\263\305\202Morozowa ukszta\305\202-

towa\305\202a si\304\231nowa elita w\305\202adzy.. Tajemnic\304\205 poliszynela by\305\202yol-

brzymie nadu\305\274ycia pope\305\202nione przez grup\304\231 wszechw\305\202adnych

bojar\303\263w stoj\304\205cych za Morozowem. Sytuacj\304\231 gwa\305\202townie zao-

strzy\305\202o wprowadzenie nowego, podwy\305\274szonego podatku solne-

go. 17 maja Aleksy Michaj\305\202o\\vicz opu\305\233ci\305\202stolic\304\231 i uda\305\202si\304\231do

Troicko-Sergiejewskiego monasteru. Gdy wraca\305\202 1 czerwca,

drog\304\231 zagrodzi\305\202y mu t\305\202umy posp\303\263lstwa. Pr\303\263bowano wr\304\231czy\304\207

carowi petycj\304\231 z \305\274\304\205daniemukarania winnych nadu\305\274y\304\207.Ochrona

carska poradzi\305\202a sobie jednak z demonstrantami.
W dniu nast\304\231pnym podczas uroczystej procesji do monasteru

Seretenskiego ponownie usi\305\202owano wr\304\231czy\304\207petycj\304\231 carowi.

Schwytano nawet za uzd\304\231konia, na kt\303\263rym jecha\305\202 Aleksy Mi-

chaj\305\202owicz, a towarzysz\304\205cy mu bojarzy zmuszeniu byli przyj\304\205\304\207

petycj\304\231. Zosta\305\202a ona jednak podarta i rzucona w t\305\202um, car za\305\233

bezpiecznie schroni\305\202 si\304\231za murami Kremla. Wzburzo\037ym t\305\202u-

mom uda\305\202o si\304\231jednak wedrze\304\207 na dziedziniec kremlowski. Gdy
w dodatku praktycznie wszystkie pu\305\202ki strzeleckie odm\303\263wi\305\202y

udzia\305\202u w t\305\202umieniu buntu, car zmuszony by\305\202p\303\263j\305\233\304\207na ust\304\231pst-

wa. W r\304\231cet\305\202umu wydani zostali dwaj naj bli\305\274si wsp\303\263\305\202praco-

wnicy Morozowa, Pleszczajew i Trachaniotow, a on sam zam-
kni\304\231ty zosta\305\202 w klasztorze. Fala bunt\303\263w wkr\303\263tce przetoczy\305\202a si\304\231

przez ca\305\202\304\205Rosj\304\231, przy czym do najpowa\305\274niejszych wyst\304\205pie\305\204

dosz\305\202o na po\305\202udniu. Na fakt ten zwr\303\263ci\305\202auwag\304\231 Danuta Czer-

ska w swej pracy o powstaniu moskiewskim pisz\304\205c, \305\274enasilenie

rozruch\303\263w na po\305\202udniu mo\305\274e mie\304\207 zwi\304\205zek z powstaniem na

Ukrainie. Co wi\304\231cej, wiadomo\305\233ci o sukcesach powstania
Chmielnickiego mog\305\202y by\304\207jednym z czynnik\303\263w, kt\303\263re zain-

spirowa\305\202y wybuch powstania w Moskwie. W ka\305\274dym razie

Chmielnicki z wielk\304\205 ulg\304\205przyj\304\205\305\202doniesienia o wydarzeniach
w Rosji.
R\303\263wnie korzystne dla hetmana kozackiego zmiany nast\304\205pi\305\202y

w sytuacji wewn\304\231trznej Turcji. 8 VI 1648 r. janczarzy dokonali
przewrotu pa\305\202acowego:

\"Z Warszawy pisano do komisarzy, aby przyspieszyli pok\303\263j,

gdy\305\274 wojewoda wo\305\202oski powiadomi\305\202 podczaszego koronnego,
\305\274eTurcy zamkn\304\231li swego cesarza w wi\304\231zieniu i wybrali na jego
miejsce syna, o\305\233mioletniego ch\305\202opca. Ten rozkaza\305\202, \305\274ebyTata-

rzy uderzyli ca\305\202\304\205si\305\202\304\205na Kr\303\263lestwo Polskie, a on sam chce i\305\233\304\207za
. . \" 36nImI .

Najprawdopodobniej jedn\304\205 z przyczyn buntu janczar\303\263w by\305\202o

niezadowolenie z prowadzonej przez su\305\202tana Ibrahima polityki)69)))



wzgl\304\231dem Rzeczypospolitej, w tym zw\305\202aszcza zakazanie Tata-

rom udzielania pomocy Chmielnickiemu. Potwierdzaj\304\205 taki

punkt widzenia cytowane wy\305\274ej 's\305\202owa. Jak diametralny zwrot

nast\304\205pi\305\202w polityce tureckiej w odniesieniu do wydarze\305\204 na

Ukrainie, najlepiej \305\233wiadczy list nowego wezyra Sufi Mehmeda

paszy skierowany do kanclerza Ossoli\305\204skiego, w kt\303\263rym radzi\305\202

on, by wpierw Rzeczpospolita wype\305\202ni\305\202awarunki przymierza
z su\305\202tanem i zap\305\202aci\305\202aTatarom nale\305\274ne upominki, a dopiero

wtedy skar\305\274y\305\202asi\304\231na chana. Identycznej tre\305\233ci list otrzyma\305\202 r\303\263-

wnie\305\274 prymas Maciej \305\201ubie\305\204ski.

Zmiany, jakie zasz\305\202y w stolicy nad Bosforem, gwarantowa\305\202y

Chmielnickiemu przede wszystkim dalsz\304\205 pomoc tatarsk\304\205 i r\303\263-

wnocze\305\233nie stwarza\305\202y perspektyw\304\231 uzyskania wsparcia ze stro-

ny Wysokiej Porty. 23 pa\305\272dziernika Tatarzy, wzi\304\205wszy olbrzy-

mi okup i tysi\304\205ce je\305\204c\303\263w,odeszli spod Lwowa kieruj\304\205c si\304\231ku

Kamie\305\204cowi Podolskiemu. W dniu nast\304\231pnym ku Zamo\305\233ciowi

poci\304\205gn\304\205\305\202Chmielnicki. W pierwszych dniach listopada armia
kozacka wraz z nielicznymi posi\305\202kuj\304\205cymi j\304\205oddzia\305\202ami tatar-

skimi stan\304\231\305\202apod murami Zamo\305\233cia. Od Wis\305\202y dzieli\305\202o j\304\205nie-

wiele ponad 100 km. Dalszy los Rzeczypospolitej w du\305\274ej mie-

rze uzale\305\274niony by\305\202od wynik\303\263w elekcji. N a wyb\303\263r nowego

kr\303\263la czeka\305\202 te\305\274pod Zamo\305\233ciem Chmielnicki.

Sejm elekcyjny rozpocz\304\205\305\202obrady 6 X 1648 r. odprawieniem
przez prymasa Macieja \305\201ubie\305\204skiego mszy, w czasie kt\303\263rej ka-

zanie wyg\305\202osi\305\202kanonik lwowski Jan Stefan Wyd\305\274ga. Pocz\304\205tko-

wo Chmielnic,ki by\305\202zwolennikiem kandydatury ksi\304\231cia sied-

miogrodzkiego Jerzego I Rakoczego lub jego syna Zygmunta.
By\305\202o to rezultatem stara\305\204, jakie podj\304\205\305\202ksi\304\205\305\274\304\231,by pozyska\304\207 so-

bie przychylno\305\233\304\207 hetmana kozackiego. Wojewoda krakowski,
Stanis\305\202aw Lubomirski w li\305\233ciedo kanclerza Ossoli\305\204skiego pisa\305\202:

\"Rakocy wiele czyni w nadziej i na Chmielnickiego. To mi\304\231dzy

innymi ofiarowa\305\202 mu hetma\305\204stwo koronne\"37.

G\305\202\303\263wnymi stronnikami Rakoczych w Polsce byli: przewodz\304\205cy

pot\304\231\305\274nemu stronnictwu Radziwi\305\202\305\202\303\263wbir\305\274a\305\204skichjanusz Radzi-

wi\305\202\305\202,kt\303\263rego ksi\304\205\305\274\304\231siedmiogrodzki pozyska\305\202 dzi\304\231ki zabiegom

hospodara Mo\305\202dawskiego Bazylego Lupula b\304\231d\304\205cegote\305\233ciem

janusza, oraz knia\305\272jarema Wi\305\233niowiecki, co nabiera swoistego
kolorytu w zestawieniu z popraciem, jakiego kandydaturze
siedmiogrodzkiej udziela\305\202 Bohdan Chmielnicki. Nag\305\202a \305\233mier\304\207

starego ksi\304\231cia Jerzego I Rakoczego (11 X 1648 r.) przekre\305\233li\305\202a

marzenia Rakoczych o koronie polskiej. W tej sytuacji jedyny-
mi kandydatami do korony maj\304\205cymi realne szanse na zwyci\304\231z- 70)))



two w walce elekcyjnej zostali dwaj przyrodni bracia zmar\305\202ego

kr\303\263la: Jan Kazimierz i Karol Ferdynand. Obaj byli synami Zyg-
munta III i jego drugiej \305\274onyarcyksi\304\231\305\274nej Konstancji, c\303\263rki Ka-

rola Habsburga, arcyksi\304\231cia Styrii, Karyntii i Krainy, oraz Ma-
rii Krystyny Wittelsbach. Przypomnijmy, \305\274eW\305\202adys\305\202awIV by\305\202

synem Zygmunta III i jego pierwszej \305\274ony Anny, starszej sio-

stry Konstancji. Obaj kr\303\263lewicze posiadali poparcie niemal\305\274e

r\303\263wnych sobie stronnictw. Rzeczypospolitej grozi\305\202 d\305\202ugiokres

bezkr\303\263lewia lub, co gorsze, r\303\263wnoczesny wyb\303\263r Jana Kazimie-

rza i Karola Ferdynanda. Dopiero rezygnacja Karola Ferdynan-
da z ubiegania si\304\231o koron\304\231 zapobieg\305\202a bratob\303\263jczej walce. G\305\202\303\263-

wnym sprawc\304\205 wycofania przez Karola Ferdynanda swojej kan-
dydatury by\305\202Bohdan Chmielnicki, a ra(;zej jego 200-tysi\304\231czna

armia stoj\304\205ca pod Zamo\305\233ciem. 6 listopada Chmielnicki przez je-

dnego z pojmanych rajtar\303\263w przekaza\305\202 list do Wi\305\233niowieckiego
na kt\303\263rego ko\305\204cu dopisa\305\202 nast\304\231puj\304\205ce s\305\202owa: \"Czego bardzo \305\274a-

\305\202ujemy, \305\274edla dw\303\263ch lada jakich ludzi, ksi\304\205\305\274\304\231ciaWiszniowiec-

kiego i chor\304\205\305\274egokoronnego, m\305\202odego ich rozumu, ojczyzna
nasza wniwecz si\304\231obraca. Czego \305\274alsi\304\231,Panie Bo\305\274e, aby was

doszed\305\202szy, z \305\202askiBo\305\274ej pok\303\263j stan\304\205\305\202,i aby\305\233my si\304\231szcz\304\231\305\233liwie

doczekali w Koronie Polskiej pana, kt\303\263rego nam Pan B\303\263gpo-

b\305\202ogos\305\202awi. A mianowicie \305\274y\304\207zyliby\305\233mysobie przyrodzonego

pana kr\303\263lewicza jegomo\305\233\304\207 Kazimierza, kt\303\263remu daj, Panie

Bo\305\274e, aby\305\233my jako \305\233wi\304\231tejpami\304\231ci ojcu jego i \305\233wi\304\231tejpami\304\231ci

rodzonemu jego bratu W\305\202adys\305\202awowi IV, panu naszemu mi\305\202o\305\233-

ciwemu, oddawali podda\305\204stwo pod us\305\202ugami swemi, wiernie

\305\274yczymy\"38.

Chmielnicki doskonale zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274elist ten

niezw\305\202ocznie przes\305\202any zostanie do Warszawy. I rzeczywi\305\233cie,

jeszcze w tym samym dniu o p\303\263\305\202nocyspecjalny goniec zabra\305\202

list i najprawdopodobniej ju\305\2748 listopada by\305\202on w r\304\231kach Wi\305\233-

niowieckiego. Ksi\304\205\305\274\304\231na trzydziestym posiedzeniu sejmu elek-

cyjnego w dniu 12 listopada zdecydowa\305\202 si\304\231na og\305\202oszenie jego

tre\305\233ci.

Z chwil\304\205 rezygnacji Karola Ferdynanda losy elekcji by\305\202yprzes\304\205-

dzone. 17 listopada Jan Kazimierz wybrany zosta\305\202 Kr\303\263lem Pol-

ski. Zawdzi\304\231cza\305\202 koron\304\231 g\305\202\303\263wnieJerzemu Ossoli\305\204skiemu. Nie

zawaha\305\202 si\304\231przy tym kanclerz wielki koronny ponownie z\305\202ama\304\207

prawa Rzeczypospolitej, bo tym by\305\202oprzeprowadzenie elekcji

przed zaprzysi\304\231\305\274eniem przez kandydata pact\303\263w convent\303\263w. Jan

Kazimierz dokona\305\202 tego dopiero 20 listopada i w tej sytuacji po-

zosta\305\202y one identyczne z tymi, jakie przyj\304\205\305\202W\305\202adys\305\202awIV.)71)))
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Ten kolejny fortel Ossoli\305\204skiego z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205zapobieg\305\202

dalszemu os\305\202abieniu w\305\202adzy kr\303\263lewskiej. Lecz nie to najbardziej
wzburzy\305\202o szlacht\304\231. Kanclerzowi zarzucano przede wszystkim
pogwa\305\202cenie zasady wolnej elekcji. Tak bowiem powszechnie
odebrano wykorzystanie przez Ossoli\305\204skiego w walce elekcyj-

nej poparcia, jakiego kandydaturze Jana Kazimierza udzieli\305\202

Bohdan Chmielnicki. W jednym z licznych paszkwili, jakie po-

jawi\305\202y si\304\231w tym czasie, czytamy:

jecha\305\202na Ukrain\304\231 [Ossoli\305\204ski
- J. K.] Kozak\303\263w buntowa\304\207.

Wtem umiera W\305\202adys\305\202aw,on si\304\231skrobie w g\305\202ow\304\231

I tak\304\205ma sam ze sob\304\205tajemn\304\205rozmow\304\231:

Kr\303\263lumar\305\202,ale ja \305\274yw,mam subiectum takie,
\305\273eja przecie\305\274poka\305\274\304\231sztuki me wszelakie.
Kazimierza obior\304\205,cho\304\207nie chc\304\205Polacy,
Bo\304\207na\305\204tylko nastaj\304\205ludzie lada jacy ...
C\303\263\305\274uczyni\304\207, wi\304\231cpisa\304\207list do Chmielnickiego,
Aby si\304\231tu przybli\305\274y\305\202,a post\304\231pk\303\263wjego

Zl\304\231kn\304\205si\304\231,elekcyi koniec uczyniwszy,
A ja si\304\231b\304\231d\304\231cieszy\305\202koron\304\231zb\305\202a\305\272niwszy...

Ci zdrajcy in viscera zwiedli Chmielnickiego,
Potem kr\303\263lastawili perfumowanego
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K\305\202opoty kanclerza nie interesuj\304\205 nas w tym miejscu, cho\304\207przy-

pomnijmy, \305\274eju\305\274wsp\303\263\305\202cze\305\233niinicja\305\202y ICR (Ioannes Casimirus

Rex) odczytywali jako Initium Calamitatis Regni (Pocz\304\205tek

Niedoli Kr\303\263lestwa). Co jednak sk\305\202oni\305\202oBohdana Chmielnickie-

go do opowiedzenia si\304\231za kandydatur\304\205 Jana Kazimierza? Odpo-
wiedzi\304\205 naj prostsz\304\205 by\305\202oby stwierdzenie, \305\274epo prostu stan\304\205\305\202po

stronie tych, kt\303\263rzy d\304\205\305\274ylido za\305\274egnania konfliktu na Ukrainie
na drodze rokowa\305\204 z Kozaczyzn\304\205. .Maj\304\205c do wyboru wojowni-
cze stronnictwo Karola Ferdynanda z Wi\305\233niowieckim na czele

i ugodowe z Ossoli\305\204skim, praktyczni\037 wyboru nie mia\305\202.

Jednak Bohdan Chmielnicki opowiedzia\305\202 si\304\231za Janem Kazimie-

rzem nie tylko z czysto koniunkturalnych wzgl\304\231d\303\263w. Decyzja

jego wynika\305\202a z g\305\202\304\231bokiegoprzekonania o s\305\202uszno\305\233ciprzyj\304\231tego

po Korsuniu programu politycznego sprowadzaj\304\205cego si\304\231do

zagwarantowania Kozaczy\305\272nie praw i przywilej\303\263w, jakimi cie-

szy\305\202asi\304\231przed kl\304\231sk\304\205Pawluka. Chmielnicki wierzy\305\202 w tym cza-

sie, \305\274egwarancji ta\037ich mo\305\274e udzieli\304\207 jedynie kr\303\263l,lecz pod wa-

runkiem, \305\274eulegnIe wyra\305\272nemu wzmocnieniu jego pozycja
w pa\305\204stwie. Do wzmocnienia w\305\202adzy kr\303\263lewskiej d\304\205\305\274y\305\202te\305\274Os-

soli\305\204ski i w tym punkcie drogi kanclerza i, jak na razie samo-

zwa\305\204czego, hetmana kozackiego zbieg\305\202y si\304\231.Chmielnicki w li\305\233-

cie do Jana Kazimierza pisa\305\202: \"A co wi\304\231ksza, jako\305\233my wyrozu- 72)))



mieli z wi\304\231\305\272ni\303\263wz wojska zbitego kwarcianego, \305\274eWasz\304\205 Kr\303\263-

lewsk\304\205 Mo\305\233\304\207,pana naszego mi\305\202o\305\233ciwego i dziedzica, za kr\303\263la

mie\304\207nie chc\304\205;widz\304\205c my tedy to ze wszystkiem Wojskiem Za-
poroskim, wiernymi s\305\202ugami Waszej Kr\303\263lewskiej Mo\305\233ci, \305\274esi\304\231

staraj\304\205 o inszego kr\303\263la, ruszyli\305\233my si\304\231byli umy\305\233lnie dlatego, by

wed\305\202ug woli Waszej Kr\303\263lewskiej Mo\305\233ci, pana naszego mi\305\202o\305\233ci-

wego, ju\305\274tych kr\303\263lik\303\263wpobocznych nie by\305\202o. O to Pana Boga
prosimy, aby wasza kr\303\263lewska mo\305\233\304\207,pan nasz mi\305\202o\305\233ciwy,ra-

czy\305\202by\304\207samodzier\305\274c\304\205, jako i inszy kr\303\263lowie, a nie tak jako
\305\233wi\304\231tejpami\304\231ci ich mo\305\233\304\207przodkowie Waszej Kr\303\263lewskiej Mo\305\233-

ci w\305\202a\305\233niew niewoli byli\"40.
.

Chmielnicki stoj\304\205cjeszcze pod Lwowem wys\305\202a\305\202te\305\274do Warsza-

wy poselstwo, kt\303\263re mia\305\202o przedstawi\304\207 \305\274\304\205daniakozackie. Na

jego czele stan\304\205\305\202znany nam ju\305\274ksi\304\205dz Andrzej Mokrski, w jego
sk\305\202adzie za\305\233znalaz\305\202 si\304\231stryjeczny brat Bohdana Zachariasz
Chmielnicki. Spod Lwowa pos\305\202owie wyjechali 15 listopada
i ju\305\274po dtiwi\304\231ciu dniach byli w stolicy. Przywie\305\272li oni ze sob\304\205

Kondycje pos\305\202ane do Warszawy na imi\304\231Chmielnickiego m\305\202odszego

i ksi\304\231dza Mokrskiego, bezcenne \305\272r\303\263d\305\202om\303\263wi\304\205cenam, jakim
zmianom uleg\305\202o stanowisko Chmielnickiego po Pi\305\202awcach.

Punkt pierwszy Kondycji pozosta\305\202 w zasadzie niezmieniony
w stosunku do Instrukcji, z jak\304\205do Warszawy przyby\305\202 Wiesz-

niak. Punkt drugi by\305\202z jednej strony niew\304\205tpliwie najistotniej-

szy, lecz z drugiej budzi\305\202 wiele kontrowersji: \"\305\273eby kwarciane-

go wojska nie by\305\202o, a oni sami b\304\231d\304\205broni\304\207 Rzeczypospolitej\".

Czy by\305\202to powr\303\263t do \305\274\304\205daniawydzielenia terytorium b\304\231d\304\205cego

pod bezpo\305\233redni\304\205 kontrol\304\205 kozack\304\205? Jak pami\304\231tamy, \305\274\304\205danieta-

kie pojawi\305\202o si\304\231ju\305\274w okresie bitwy u \305\273\303\263\305\202tychW\303\263d, lecz doty-

czy\305\202oobszaru po\305\202o\305\274onego za Bia\305\202\304\205Cerkwi\304\205. Taki te\305\274by\305\202w\303\263w-

czas faktyczny zakres w\305\202a'dzy hetma\305\204skiej. Obecnie rozpo\305\233cie-

ra\305\202asi\304\231ona daleko poza granice wojew\303\263dztw ukrainnych, to

znaczy brac\305\202awskiego, czernihowskiego i kijowskiego. Usuni\304\231-

cie z tego obszaru wojsk kwarcianych oznacza\305\202o w praktyce

wyrzeczenie si\304\231przez Rzeczpospolit\304\205 kontroli nad tym teryto-
rium. Pry\037atne hufce, nawet je\305\233lipozosta\305\202yby w dobrach mag-
nackich, absolutnie interes\303\263w Rzeczypospolitej nie zabezpiecza-

\305\202y,chroni\305\202y bowiem jedynie stan posiadania \"kr\303\263lewi\304\205tkreso-

wych\". Lecz l.akoniczno\305\233\304\207 oma\037Tianego \305\274\304\205daniask\305\202ania do

udzielenia na postawione pytanie odpowiedzi przecz\304\205cej. Raczej

by\305\202at\304\205,pr\303\263ba sonda\305\274u, na jak daleko id\304\205ce ust\304\231pstwa gotowa

jest p\303\263j\305\233\304\207Rzeczpospolita.

Punkt trzeci omawianego dokumentu nie wymaga komentarza:)73)))



\"\305\273eby Chmielnickiemu dano na Ukrainie starostwo, jakie sobie

upod0ba, a do tego starostwa na dwadzie\305\233cia mil gruntu\", po-
dobnie jak punkty czwarty i si\303\263dmy, oba dotycz\304\205ce puszczenia

w zapomnienie tego, \"co si\304\231sta\305\202o\".

Punkty pi\304\205ty, sz\303\263sty i \303\263smy stanowi\304\205 znaczne rozszerzenie \305\274\304\205-

da\305\204kozackich: \"\305\273eby wolno na morze wychodzi\304\207, kiedy ze-

chc\304\205i w jakiej kupie b\304\231d\304\205chcieli; \305\273eby si\304\231s\304\205dzili prawem Tata-

r\303\263wlitewskich, a Tatarowie litewscy s\304\205dz\304\205si\304\231takim prawem,

jako szlachta; \305\273eby nie byli pod w\305\202adz\304\205pp. hetman\303\263w koron-

nych, tylko pod w\305\202adz\304\205kr\303\263lajmo\305\233ci i swego z Kozak\303\263w het-

mana mieli \"41. Najistotniejszy z cytowanych punkt\303\263w wydaje

si\304\231punkt sz\303\263sty, gdy\305\274 \305\274\304\205daniezr\303\263wnania Kozaczyzny w pra-
wach ze szlacht\304\205 do listopada 1648 r. nie pojawi\305\202o si\304\231na \305\274adnej

li\305\233ciepostulat\303\263w kozackich.

Por\303\263wnuj\304\205c majow\304\205 Instrukcj\304\231 z listopadowymi Kondycjami rzu-
ca si\304\231w oczy brak w tych drugich jakichkolwiek skarg na dzier-

\305\274awc\303\263wczy pu\305\202kownik\303\263w kozackich, kt\303\263re w wi\304\231kszo\305\233ciwy-

pe\305\202nia\305\202yInstrukcj\304\231. W Kondycjach brak te\305\274\305\274\304\205da\305\204o charakterze

wyznaniowym, lecz zawarte one zosta\305\202y w cytowanym wy\305\274ej

li\305\233cie do Jana Kazimierza. Znalaz\305\202 si\304\231w nich natomiast punkt
dotycz\304\205cy bezpo\305\233rednio hetmana. Dowodzi to znacznego

\302\267wzmocnienia pozycji samego Chmielnickiego. R\303\263wnocze\305\233nie

musimy stwierdzi\304\207, \305\274ezawarty w Kondycjach program politycz-
ny daleki jest od radykaliz\037u i w zasadzie nie wykracza poza

ramy cel\303\263w nakre\305\233lonych w maju 1648 r. Wiele punkt\303\263w sfor-

mu\305\202owano nieprecyzyjnie i mo\305\274e by\304\207interpretowane bardzo

dowolnie, jak przyk\305\202adowo punkt drugi czy sz\303\263sty. By\305\202oto re-

zultatem niepewno\305\233ci, jaka cechowa\305\202a Chmielnickiego i grono

jego najbli\305\274szych wsp\303\263\305\202pracownik\303\263w, a kt\303\263rej \305\272r\303\263d\305\202emby\305\202a

elekcja Jana Kazimierza. Wprawdzie wyb\303\263r kr\303\263la nast\304\205pi\305\202zgod-

nie z kozackimi \"sugestiami\", to jednak stanowisko, jakie zaj-
mie on w kwestii wydarze\305\204 na Ukrainie, pozostawa\305\202o ca\305\202kowi-

t\304\205zagadk\304\205.

Chmielnicki nie musia\305\202 czeka\304\207 d\305\202ugo na jej rozwi\304\205zanie. Jan Ka-

zimierz ju\305\27414 listopada, czyli w dniu uzyskania pewno\305\233ci swe-

go zwyci\304\231stwa elekcyjnego, wys\305\202a\305\202do Chmielnickiego swego
sekretarza Jakuba \305\232miarowskiego, kt\303\263ry pod Zamo\305\233\304\207dotar\305\202 18

listopada. Karol Szajnocha w dodatkach do swych Dw\303\263ch lat

.dziej\303\263w naszych zamieszcza list Martyna Dembickiego, z kt\303\263re-

go dowiadujemy si\304\231o rezultatach tego poselstwa oraz o fakcie

mini\304\231cia si\304\231w drodze wys\305\202annika Jana Kazimierza z jad\304\205cym

do Warszawy Mokrskim: \"Pana Chmielnickiego zastali w \305\201u- 74)))z
kampani\304\205 beresteck\304\205 by\305\202adzie\305\202em przypadku.)
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bunkach, mila za Zamo\305\233ciem, kt\303\263ry ju\305\274ordynowa\305\202 pu\305\202ki ko-

zackie pod Lublin a Tohaj beja ze 40 000 pod Warszaw\304\231, i tak

go zastali, \305\274eju\305\274by\305\202oi pod arn1at\304\231 zaprz\304\231\305\274ono. Skoro mu jed-
nak dano list kr\303\263lajegomo\305\233ci, zaraz si\304\231kaza\305\202.wraca\304\207 pod Czer-

min ku Brodom i ku Podhorcom ... Ksi\304\231dza Mokrskiego po-
s\305\202a\305\202do kr\303\263lajegomo\305\233ci, kt\303\263ry si\304\231min\304\205\305\202z nim\".

Smiarowski powr\303\263ci\305\202do Warszawy 3 grudnia. W tym czasie

Mokrski by\305\202ju\305\274w drodze powrotnej do Chmielnickiego. Kr\303\263l

bowiem odprawi\305\202 go 1 grudnia z prywatnym listem i uczyni\305\202

to wbrew woli wi\304\231kszo\305\233cisenator\303\263w. Jan Kazimierz dzi\304\231kowa\305\202

za: \"Pierwsze oddanie wiernego podda\305\204stwa waszego, kt\303\263re\305\233cie

ju\305\274nam za \305\202ask\304\205Bo\305\274\304\205na tronie siedz\304\205cym przez wielebnego

ksi\304\231dza Andrzeja Mokrskiego oddali\" oraz zawiadomi\305\202 hetmana

kozackiego o swej elekcji: \"Nie zaniechali\305\233my i my pod\305\202ug da-

wnych zwyczaj\303\263w obwie\305\233ci\304\207was wed\305\202ug elekcyej naszej i \305\202ask\304\205

nasz\304\205 kr\303\263lewsk\304\205 przez umy\305\233lnego pos\305\202a naszego urodzonego
Stanis\305\202awa Cho\305\202dakowskiego ju\305\274o\305\233wiadczyli\305\233my\".

Zanim przejdziemy do om\303\263wienia dalszego ci\304\205gu listu kr\303\263lew-

skiego, zatrzymajmy si\304\231przy ostatnim z zacytowanych zda\305\204.

Wi\304\205\305\274esi\304\231ono bowiem bezpo\305\233rednio z zasygnalizowanym pro-
blemem odprawienia Mokrskiego wbrew woli senatu, kt\303\263ry po

zapoznaniu si\304\231z Kondycjami przywiezionymi przez pos\305\202\303\263wko-

zackich postanowi\305\202 zatrzyma\304\207 tych ostatnich, a Chmielnickie-
mu udzieli\304\207 odpowiedzi wymijaj\304\205cej, przynajmniej do czasu

wycofania wojsk kozackich w g\305\202\304\205bUkrainy. W tym celu anty-
datowano uniwersa\305\202 kr\303\263lewski tak, aby sprawia\305\202 wra\305\274enie pisa-

nego przed przybyciem Mokrskiego do Warszawy. Z tym w\305\202a-

\305\233nieuniwersa\305\202em do Chmielnickiego wys\305\202ano Stanis\305\202awa Cho\305\202-

dakowskiego. Decyzj\304\231 t\304\231podj\304\231to na ostatnim posiedzeniu sena-

tu, zamykaj\304\205cym obrady sejmu elekcyjnego.

Jan Kazimierz listem wr\304\231czonym Mokrskiemu praktycznie prze-
kre\305\233li\305\202zabiegi senator\303\263w, gdy\305\274przyj\304\205\305\202wszystkie \305\274\304\205daniaprzy-

wiezione przez Mokrskiego i Zachariasza Chmielnickiego,
obwarowuj\304\205c je \305\274yczeniami, kt\303\263rc hctman kozacki i tak zc

wzgl\304\231du na nadci\304\205gaj\304\205c\304\205ziemi\304\231 zamierza\305\202 spe\305\202ni\304\207:\"Aby\305\233cie jed-

nak na zwyk\305\202e miejsca swoje natychmiast powr\303\263cili, zgroma-

dzone posp\303\263lstwo rozprawili, Tatar\303\263w, aby si\304\231dalsze nie dzia\305\202o

pa\305\204stw naszych spustoszenie, odprawili, a do nas pos\305\202\303\263wwa-

szych jako najpr\304\231dzej wys\305\202ali i komisarz\303\263w naszych oczeki-
}

.\"4\
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Tymczasem wraz ze Smiarowskim do Warszawy przybyli nowi

pos\305\202owie kozaccy. Na czele poselstwa sta\305\202Jan Hyra, a w jego)75)))



sk\305\202adwchodzili: Dymitr Czerkieski, Matwiej H\305\202adki i Bogdan
Sokolnicki. Pos\305\202owie o\305\233wiadczyli, \305\274eChmielnicki odst\304\205pi\305\202od

obl\304\231\305\274eniaZamo\305\233cia i odprawi\305\202 Tatar\303\263w. jednocze\305\233nie prosili,

by na czele komisji wyznaczonej do rokowa\305\204 z hetmanem ko-

zackim ponownie stan\304\205\305\202Adam Kisiel. jak wi\304\231c widzimy,

Chmielnicki uprzedzi\305\202 cytowane wy\305\274ej \305\274\304\205daniakr\303\263lewskie

i w czasie gdy wioz\304\205cy je Mokrski nie przekroczy\305\202 jeszcze gra-
nic Mazowsza, okaza\305\202o si\304\231,\305\274ew praktyce zosta\305\202y one ju\305\274spe\305\202-

nIone.

Na przybycie poselstwa Hyry odpowiedzia\305\202 jan Kazimierz li-

stem z 21 grudnia, w kt\303\263rym w kolejnych zdaniach powt\303\263rzy\305\202

punkt po punkcie obietnice zawarte w li\305\233cie z 1 grudnia. Po

czym, prawdopodobnie wychodz\304\205c z za\305\202o\305\274enia,\305\274eChmielnic-

kiemu doskonale znany jest zakres w\305\202adzy kr\303\263lewskiej w Pol-

sce, dopisa\305\202: \"A cokolwiek na tej Komissyej pomiarkowano b\304\231-

dzie, to za odniesion\304\205 suplik\304\205 przez pos\305\202y od Wojska naszego

Zaporowskiego, na szcz\304\231\305\233liwej, da Pan B\303\263g, Koronacyej Sej-
mie ut,wierdzi\304\207 chcemy\"43.

Dnia 24 listopada Chmielnicki zwin\304\205\305\202obl\304\231\305\274enieZamo\305\233cia

i przez Sokal-Dubno-Ostr\303\263g-\305\273ytomierz ruszy\305\202 ku Kijowo-
wi. Krok ten spotka\305\202 si\304\231w historiografii z wieloma sprzeczny-
mi ocenami. Wiemy, \305\274ei w\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej, z Krzy-
wonosem na czele, by\305\202o wielu przeciwnik\303\263w powrotu nad

Dniepr. Historiografia ukrai\305\204ska zarzuci\305\202a Chmielnickiemu

kompromisow\304\205 postaw\304\231 wobec Rzeczypospolitej. Uczyni\305\202 to

przede wszystkim Micha\305\202 Hruszewski pisz\304\205c, \305\274epo Pi\305\202awcach

Chmielnicki m\303\263g\305\202nie tylko przej\305\233\304\207ca\305\202\304\205Ukrain\304\231 wzd\305\202u\305\274i wszerz,

ale i Bia\305\202oru\305\233,Litw\304\231 i sam\304\205 Polsk\304\231 nie napotykaj\304\205c \305\274adnego

oporu ... jednak\305\274e Chmielnicki nie my\305\233la\305\202o tym, uwa\305\274a\305\202,\305\274e

i bez tego wystarczaj\304\205co ubli\305\274y\305\202majestatowi Rzeczypospolitej\".
Karol Szajnocha, t\305\202umaczy\305\202wycofanie si\304\231Kozak\303\263w spod Zamo-

\305\233ciawzgl\304\231dami wr\304\231cz irracjonalnymi i przypisywa\305\202 je duchowi

opieku\305\204czemu czuwaj\304\205cemu nad zgn\304\231bion\304\205Polsk\304\205.

Trze\305\272wiej oceniali sytuacj\304\231 wsp\303\263\305\202cze\305\233ni.Kanclerz Radziwi\305\202\305\202

uwa\305\274a\305\202,\305\274epuszczenie Kozak\303\263w spod Zamo\305\233cia by\305\202opowa\305\274-

nym b\305\202\304\231dem:\"To za\305\233jak najgorzej si\304\231sta\305\202o,bo nadarzona spo-
sobno\305\233\304\207uratowa\305\202a znu\305\274onych i trudno\305\233ciami zimy zmuszonych
do odst\304\205pienia Kozak\303\263w, natomiast nas, kt\303\263rzy w tym czasie

mogliby\305\233my wzi\304\205\304\207pomst\304\231, zatrzyma\305\202a, by\305\233my raczej my\305\233leli

o prywatnej ni\305\274publicznej pom\305\233cie\"-\305\2024.

Pisz\304\205c o prywatnej pom\305\233cie kanclerz litewski mia\305\202na my\305\233li \305\274\304\205-

dania ukarania winnych kl\304\231ski pi\305\202awieckiej, o kt\303\263re to rozbi\305\202y 76)))
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si\304\231praktycznie obrady sejmu elekcyjnego. W cytowanych wy-
\305\274ejzdaniach zawarta jest ca\305\202aprawda o motywach, jakimi kie-.
rowa\305\202 si\304\231Chmielnicki podejmuj\304\205c decyzj\304\231 o zwini\304\231ciu obl\304\231\305\274enia

Zamo\305\233cia. Hetman kozacki opr\303\263cz talentu politycznego obda-

rzony by\305\202r\303\263wnie\305\274cech\304\205, kt\303\263ra ten talent pozwala\305\202a mu wyko-

rzysta\304\207
-

dalekowzroczno\305\233ci\304\205 po\305\202\304\205czon\304\205
z umiej\304\231tno\305\233ci\304\205trze\305\272-

wej oceny sytuacji. Po\305\202o\305\274eniearmii kozackiej bowiem by\305\202o,

wbrew pozorom, niezwykle ci\304\231\305\274kie.Chmielnicki r\303\263wnie do-

brze jak Radziwi\305\202\305\202zdawa\305\202 sobie spraw\304\231
z faktu, \305\274ez nadej\305\233ciem

zimy jego armia przemieni si\304\231w niekarne \"kupy swawolne\",
kt\303\263re chor\304\205gwie koronne zaprawione do walk w warunkach zi-
mowych bez trudu poznosz\304\205. Inicjatywa kr\303\263lewska pozwala\305\202a

unikn\304\205\304\207tego niebezpiecze\305\204stwa. Tym bardziej \305\274ew\305\233r\303\263dwojsk

kozackich stoj\304\205cych pod murami Zamo\305\233cia wybuch\305\202a epidemia,

dziesi\304\205tkuj\304\205ca wprost pu\305\202kikozackie. Nie oszcz\304\231dzi\305\202aona i pu\305\202-

kownik\303\263w kozackich, wtedy w\305\202a\305\233niezmar\305\202 Maksym Krzywo-
nos.

Bohdanowi Chmielnickiemu w czasie odwrotu spod Zamo\305\233cia

towarzyszy\305\202 pose\305\202kr\303\263lewski Stanis\305\202aw Cho\305\202dakowski, kt\303\263ry po

powrocie w li\305\233ciedo starosty lwowskiego Adama Sieniawskie-

go pisa\305\202: \"Za \305\202ask\304\205Bo\305\274\304\205i szcz\304\231\305\233ciemjego kr\303\263lewskiej mo\305\233ci,

pana mego mi\305\202o\305\233ciwego, powr\303\263ci\305\202em si\304\231do pana Chmielnic-

kiego, starszego Wojska Zaporowskiego, z zapewnieniem i po-
stanowieniem pokoju, kt\303\263rego odprowadzi\305\202em a\305\274pod Paw\305\202ocz

do Bia\305\202opo\305\202a,gdzie przy mnie jedno wojsko rozprawi\305\202, a drugie
w Kijowie rozprawi\304\207 mia\305\202.Armat\304\231 jedn\304\205 mia\305\202po\305\274yczy\304\207w Ki-

jowie, a drug\304\205 w Perejas\305\202awiu. Tom z nim postanowi\305\202, aby

szlachta bezpiecznie w domach swoich mieszka\305\202a, gdzie uniwer-

sa\305\202yswoje po wszystkiej Ukrainie rozes\305\202a\305\202,aby wsz\304\231dzie ch\305\202opi

panom swoim wszelakie pos\305\202usze\305\204stwo i podda\305\204stwo oddawali

. . . I to postanowi\305\202em z nim, o co i sam bardzo prosi\305\202, aby\305\233cie

waszmo\305\233\304\207mi\305\202o\305\233ciwipanowie wszystkie przest\304\231pstwa i zbrod-

nie, kt\303\263remu majestat Bo\305\274y i jego kr\303\263lewskiej mo\305\233ci obrazili,

przebaczy\304\207 raczyli\"45.

Dysponujemy jednym z uniwersa\305\202\303\263w hetma\305\204skich wspomnia-

nych przez Cho\305\202dakowskiego. Wyda\305\202 go Chmielnicki w Ostro-

gu 12 XII 1648 r. Charakterystyczne jest jego zako\305\204czenie:

\"Kt\303\263ry uniwersa\305\202 we Lwowie przeczytawszy, prosiemy, aby
by\305\202i do Kamie\305\204ca Podolskiego odes\305\202any, gdzie s\305\202yszym, \305\274esi\304\231

tam szlachty niema\305\202o zebra\305\202o; do kt\303\263rych si\304\231powt\303\263rnie z uni\305\274e-

niem s\305\202u\305\274bamiswemi jako najpilniej oddajemy\"46. Jak wi\304\231cwi-

dzimy, Chmielnickiemu zale\305\274a\305\202o,by zw\305\202aszcza na Ukrainie)77)))
tatarskie 212
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uwierzono w jego szczere intencje pogodzenia si\304\231z Rzecz\304\205po-
.

spolit\304\205.

W tym samym dniu co Chmielnicki r\303\263wnie\305\274Jan Kazimierz

wyda\305\202 w Warszawie uniwersa\305\202 obwieszczaj\304\205cy zako\305\204czenie

wojny kozackiej. R\303\263wnocze\305\233nie zgodnie z wol\304\205 hetmana ko-

zackiego na czele komisji, maj\304\205cej ustali\304\207 ostateczne warunki

ugody z Kozaczyzn\304\205, stan\304\205\305\202wojewoda brac\305\202awski Adam Ki-

siel. W sk\305\202ad komisji weszli ponadto: kasztelan kijowski
Maksymilian Brzozowski, podkomorzy lwowski Wojciech

Miaskowski, chor\304\205\305\274ynowogrodzki Miko\305\202aj Kisiel oraz pod-

czaszy brac\305\202awski Jakub Zieli\305\204ski. W pracach komisji mieli
te\305\274uczestniczy\304\207 sekretarze kr\303\263lewscy Zachariasz Czetwer-

ty\305\204ski i znany ju\305\274Chmielnickiemu Jakub Smiarowski. Wst\304\231p-

ne warunki ugody ustalone przez Cho\305\202dakowskiego i sk\305\202ad

komisji wyznaczonej do jej ostatecznego sfinalizowania zda-
wa\305\202y si\304\231wskazywa\304\207, \305\274etym razem ogie\305\204 na Ukrainie zosta-

nie skutecznie ugaszony.
Chmielnicki tymczasem wkroczy\305\202 do Kijowa. U \"z\305\202otych

wr\303\263t\" wita\305\202o go duchowie\305\204stwo prawos\305\202awne i uczniowie

Akademii Mohyla\305\204skiej, kt\303\263rzy wyg\305\202aszali penegiryki na cze\305\233\304\207

zwyci\304\231skiego hetmana. Us\305\202ysza\305\202wi\304\231c Chmielnicki, \305\274ejest

\"Moj\305\274eszem wiary ruskiej\" i od Boga danym wyzwolicielem,

na poparcie tych s\305\202\303\263wprzypominano etymologi\304\231 imienia Boh-

dan, czyli od Boga dany.

\"Wyje\305\274d\305\274a\305\202sam patryarcha z miasta Kijowa przeciw niemu
z metropolit\304\205 tutecznym [Sylwester Kossow - J. K.]; da\305\202mu

podle siebie na saniach praw\304\205 r\304\231k\304\231\"47.Naocznym \305\233wiadkiem

tego powitania by\305\202przebywaj\304\205cy w\303\263wczas w Kijowie Jerlicz:
\"Chmielnicki hetman, powr\303\263ciwszy od Zamo\305\233cia do Kijowa,

przyjecha\305\202 w niedziel\304\231, w wiecz\303\263r po nieszporach, kt\303\263remu

dwa albo i dziesi\304\231\304\207razy lepiej byli kijowianie radzi, i poczciwo-
\305\233cilepsz\304\205 wyrz\304\205dzili ani\305\274eli wojewodom\"48.

W Kijowie pozosta\305\202 Chmielnicki jedynie do ko\305\204ca roku.

1 I 1649 r. by\305\202ju\305\274w swym ulubionym Czehryniu. Czeka\305\202a tam

na niego owa znana nam ju\305\274Helena kresowa, primo voto Cza-

pli\305\204ska, obecnie Chmielnicka. Nie wiemy, kiedy opu\305\233ci\305\202apod-

staro\305\233ciego czehry\305\204skiego, lecz przecie\305\274 obecnie nie m\303\263g\305\202on si\304\231

ju\305\274r\303\263wna\304\207z pot\304\231\305\274nym hetmanem kozackim. Wiemy nato-

miast, w jakich okoliczno\305\233ciach zosta\305\202a ona formalnie \305\274on\304\205

Bohdana Chmielnickiego.

Uwa\305\274ny czytelnik z pewno\305\233ci\304\205spostrzeg\305\202, \305\274eChmielnickiego

u bram Kijowa wita\305\202 \"s.am patryarcha\". Prawdopodobnie jesz- 78)))



cze stoj\304\205c pod Lwowem postanowi\305\202 Chmielnicki doprowadzi\304\207
do ko\305\204ca spraw\304\231 swego ponownego ma\305\202\305\274e\305\204stwa.Wtedy to bo-

wiem wys\305\202a\305\202do Jass, stolicy hospodarstwa mo\305\202dawskiego, pu\305\202-

kownika Si\305\202uana Mu\305\274y\305\202owskiego polecaj\304\205c mu sprowadzi\304\207

przebywaj\304\205cego tam w\305\202a\305\233niepatriarch\304\231 jerozolimskiego Paisiu-

sza. Patriarcha by\305\202potrzebny hetmanowi kozackiemu przede
wszystkim w celu uwiarygodnienia jego stara\305\204 o pomoc mos-

kiewsk\304\205, o czym opowiemy w nast\304\231pnym rozdziale. Lecz skoro

Mu\305\274y\305\202owski uwin\304\205\305\202si\304\231tak sprawnie, \305\274ePaisiusz ju\305\274pod koniec

grudnia 1648 r. by\305\202w Kijowie, to nale\305\274a\305\202opo\305\202\304\205czy\304\207przyjemne

z po\305\274ytecznym. Zanim przyst\304\205piono do rozm\303\263w o wielkiej po-

lityce, Paisiusz
wy\305\233wiadczy\305\202 Chmielnickiemu drobn\304\205 przys\305\202ug\304\231

i udzieli\305\202 mu \305\233lubu z
Czapli\305\204sk\304\205. \305\232lubodby\305\202 si\304\231oczywi\305\233cie per

procura, bo, jak ju\305\274wiemy, pi\304\231kna Helena przebywa\305\202a w tym
czasie w Czehryniu. Wojciech Miaskowski, do kt\303\263rego relacji

z rokowa\305\204 w Perejas\305\202awiu zaraz przejdziemy, w swym diariu-
szu zanotowa\305\202 kilka szczeg\303\263\305\202\303\263wzwi\304\205zanych z tym wydarze-
niem: \"Zaraz po tym [po og\305\202oszeniu za\305\233lubin hetmana - J. K.]
z dzia\305\202wszystkich bito na triumf, Chmiel za to patriarsze da\305\202

sze\305\233\304\207koni i tysi\304\205c z\305\202otych, patriarcha za\305\233Chmielnickiemu \305\274e-

nie, Czapli\305\204skiej, pos\305\202a\305\202do Czehrynia absolucj\304\231 z grzech\303\263w

i \305\233lubma\305\202\305\274e\305\204ski,czego przecie metropolita kijowski uczyni\304\207 nie

.chcia\305\202, jako cnotliwszy. Pos\305\202a\305\202jej przy tym upominki: trzy
\305\233wiece, kt\303\263re same jakoby zapala\304\207 si\304\231mia\305\202y, mleko Naj\305\233wi\304\231t-

szej Panny scilicet [naturalnie] i cytryn mis\304\231\"49.

Odzyska\305\202 wi\304\231cBohdan Chmielnicki Helen\304\231, lecz szcz\304\231\305\233ciaprzy

niej nie zazna\305\202. Nie m\303\263g\305\202wr\303\263ci\304\207z ni\304\205nad brzeg Ta\305\233miny i z

okien subotowskiego dworu podziwia\304\207 bezkresu step\303\263w.

Ukraina sta\305\202aw ogniu, i to on ten ogie\305\204 wznieci\305\202.

1 I 1649 r. wyruszy\305\202 z Warszawy Wojciech Miaskowski. Op\303\263\305\272-

nienie wyjazdu komisji traktatowej na Ukrain\304\231 spowodowane

by\305\202ozabiegami Ossoli\305\204skiego, kt\303\263ry nie chcia\305\202 dopu\305\233ci\304\207,by re-

zultaty rokowa\305\204 z Chmielnickim znane by\305\202yprzed ko\305\204cem ma-

j\304\205cego rozpocz\304\205\304\207obrady 19 stycznia sejmu koronacyjnego. For-
malnie Miaskowskiego zatrzyma\305\202y w Warszawie sprawy finan-
sowe. Jak sam pisze, wyruszy\305\202 dopiero 1 stycznia z powodu
\"nierych\305\202ej odprawy skarbu\". Nie by\305\202yto jedyne problemy, ja-
kie musiano pokona\304\207 ju\305\274na wst\304\231pie wyprawy. Kolejne wy\305\202oni-

\305\202ysi\304\2316 stycznia, gdy Miaskowski dotar\305\202 do Brze\305\233cia, gdzie od-

m\303\263wiono mu przydzielenia eskorty.

Nazajutrz spotka\305\202 si\304\231w Kobryniu z przewodnicz\304\205cym komisji

Adamem Kisielem i przekaza\305\202 mu pobrane ze skarbu 10 tys.)79)))



floren\303\263w. 21 stycznia komisarze przeprawili si\304\231przez S\305\202ucz

i wjechali w granice wojew\303\263dztwa kijowskiego. Naprzeciw
nim wyjecha\305\202 \"Duniec, pu\305\202kownik, i Tysza, setnik ... we 400

koni Kozak\303\263w\". 27 stycznia komisarze stan\304\231li w Nowosio\305\202-

kach. Nie mog\304\205c si\304\231doczeka\304\207 przez tydzie\305\204 odpowiedzi od

Chmielnickiego, wys\305\202ano do hetmana Czetwerty\305\204skiego,
z kt\303\263rym wcze\305\233niej ustalono, by stara\305\202si\304\231nak\305\202oni\304\207Chmielnic-

kiego do przyjazdu do Kijowa, i ruszono ku stolicy Ukrainy.
6 lutego dotarto pod bramy miasta, lecz nie zosta\305\202r one otwarte

przed komisarzami.
Dnia 11 lutego powr\303\263ci\305\202do Chmielnickiego Czetwerty\305\204ski.
Hetman przebywa\305\202 w tym czasie w Perejas\305\202awiu i tam te\305\274za-

prasza\305\202 Kisiela. Podj\304\231to jeszcze jedn\304\205 pr\303\263b\304\231przeniesienia roz-

m\303\263w do Kijowa. Tym razem do Chmielnickiego pojechali
Mi-

ko\305\202aj Kisiel i Jakub Smiarowski, Chmielnicki po\305\274osta\305\202jednak

nieugi\304\231ty. 19 lutego komisarze dotarli do Perejas\305\202awia: \"Chmiel-

nicki, heman, wyjecha\305\202 przeciwko nam na p\303\263\305\202\304\207wierci mile

w pole w kilkadziesi\304\205t koni z pu\305\202kownikami, assawu\305\202ami, setni-

kami i muzyk\304\205 wojenn\304\205, pod znakiem, bu\305\204czukiem i czerwon\304\205

chor\304\205gwi\304\205. Po przywitaniu i przemowie kozackiej wsiad\305\202 na sa-

nie do nas po lewej r\304\231cej.m. pana wojewody. Wje\305\274d\305\274aj\304\205c

w miasto ze 20 dzia\305\202uderzy\304\207 kaza\305\202i do swego dworu na obiad

zaprosi\305\202\" .

Dnia 20 lutego nast\304\205pi\305\202ouroczyste przekazanie Chmielnickiemu

przywiezionych przez komisarzy bu\305\202awy'hetma\305\204skiej i chor\304\205-

gwi kr\303\263lewskiej: \"Naznaczone miejsce temu aktowi na ulicy
szerokiej przed dworem Chmielnickiego, gdzie te\305\274blisko niego
stali pos\305\202owie moskiewski z w\304\231gierskim. Nie\305\233li przed nami bu-

\305\202aw\304\231p. Krzetowski, \305\202owczy, a chor\304\205giew p. Kulczy\305\204ski, skar-

bnik kijowski, a przed nimi tr\304\205by i b\304\231bny hetma\305\204skie ozywa\305\202y

si\304\231.Czeka\305\202 w kole Chmielnicki w altembasowym czerwonym
sobolim kopieniaku pod bu\305\204czykiem z pu\305\202kownikami i insz\304\205

\"

starszyzn\304\205 .

Przebieg uroczysto\305\233ci zak\305\202\303\263ci\305\202pu\305\202kownik kozacki Filon Dza-

dza\305\202y, kt\303\263ry' zaatakowa\305\202 wojewod\304\231 brac\305\202awskiego krzycz\304\205.c:

\"I ty, Kisielu, ko\305\233\304\207z ko\305\233ci naszych, odszczepi\305\202e\305\233 si\304\231,a przysta-

jesz z Lachy\". Dopiero interwencja Chmielnickiego zapobieg\305\202a

porwaniu si\304\231do szabel. Adam Kisiel \037r\304\231czy\305\202hetmanowi koza-

ckiemu listy, kredens komisarski oraz hetma\305\204sk\304\205bu\305\202aw\304\231turku-

sow\304\205, a Miko\305\202aj Kisiel, chor\304\205\305\274ynowogrodzki, czerwon\304\205 ch\304\205r\304\205-

giew z bia\305\202ym or\305\202em i napisem: \"Joannes Casimirus Rex Polo-. \"
80nlae .)))
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Tego samego dnia rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231rokowania. Kisiel zwr\303\263ci\305\202si\304\231

do Chmielnickiego \"pokazuj\304\205c mu, jako wielkie upominki bie-
rze dzi\305\233odj.k. mci, czego affektowa\305\202: Naprz\303\263d amnistya prze-

sz\305\202ych spraw i przest\304\231pstw jego; potem wolno\305\233\304\207starodawnej

religii greckiej; aukcya regestrowego wojska, z restytucy\304\205 daw-

nych praw i swob\303\263d zaporowskich; na ostatek regiment 'nad

wojskiem\". Jak wi\304\231cwidzimy, by\305\202yto warunki znane ju\305\274het-

manowi kozackiemu z list\303\263w kr\303\263lewskich.

Odpowied\305\272 Chmielnickiego unaoczni\305\202a komisarzom, przed jak

trudnym stoj\304\205zadaniem: \"Za tak wielk\304\205 \305\202ask\304\231
- m\303\263wi\305\202- kt\303\263-

r\304\205mi kr\303\263lj.m.m\304\207 przez WM\304\207 pokaza\305\202, \305\274ei w\305\202adz\304\231nad woj-
skiem przys\305\202a\305\202,i przesz\305\202e moje przest\304\231pstwa przebacza, uni\305\274enie

dzi\304\231kuj\304\231.Co jednak tycze kommisyjej, ta trudno si\304\231teraz ma

zacz\304\205\304\207odprawowa\304\207. Wojska w kupie nie masz, pu\305\202kownicy

i starszyzna daleko; bez nich nie mog\304\231 i nie \305\233mi\304\231nic uczyni\304\207:

idzie o zdrowie moje\". Po czym nast\304\205pi\305\202y\305\274\304\205daniawydania

Czapli\305\204skiego i ukarania ksi\304\231cia Wi\305\233niowieckiego jako g\305\202\303\263w-

nych sprawc\303\263w wojny oraz gro\305\272by pod adresem Janusza Radzi-
wi\305\202\305\202a:\"Pos\305\202a\305\202emtam kilka pu\305\202k\303\263w,a do Radziwi\305\202\305\202anapisa\305\202em,

\305\274eje\305\233lito jednemu z chrze\305\233cijan uczyni\305\202, tedy ja to\305\274400 wi\304\231\305\272-

niom Lachom, kt\303\263rych mam, uczyni\304\231 i oddam swoje\". W osta-
tnim z cytowanych zda6 Chmielnickiemu chodzi\305\202o o zaj\304\231cie

przez dowodzone przez Radziwi\305\202\305\202awojska litewskie Mozyru
i Turowa, kiedy to hetman litewski \"jednego ma\305\202ojca na pal ka-

za\305\202wbi\304\207\".

Rokowania w dniu 20 lutego przebiega\305\202y w napi\304\231tej atmosfe-

rze. Niedawny wys\305\202annik kozacki do Warszawy pu\305\202kownik

czerkaski Fedor Wieszniak \"do bu\305\202awy porwa\305\202 si\304\231na xi\304\231dza \305\201\037-

towskiego, karmelit\304\231 ... \305\274etylko rzek\305\202, \305\274emog\304\205 si\304\231te nowiny
z Litwy o Mozerze i Turowie odmieni\304\207\". W czasie kolejnych

spotka\305\204 sytuacja nie uleg\305\202a zmianie. Chmielnicki nie dopu\305\233ci\305\202

te\305\274do spotkania Kisiela z przebywaj\304\205cym w tym czasie w Pere-

jas\305\202awiu wys\305\202annikiem carskim Michaj\305\202owem. Wszelkie argu-

menty wysuwane przez Kisiela i innych komisarzy nie trafia\305\202y

do Chmielnickiego.

Ostatecznie 23 lutego hetman kozacki wy\305\202o\305\274y\305\202swe racje:

\"Szkoda howoryti mnoho. .
Kiedy mnie Potoccy szukali za

Dnieprem, by\305\202czas traktowaty ze mn\304\205;po \305\274\303\263\305\202towodzkieji kor-

su\305\204skiej igraszce by\305\202czas; pod Pi\305\202awcami i Konstantynowem

by\305\202;na ostatek pod Zamo\305\233ciem i kiedym od Zamo\305\233cia szed\305\2026

niedziel do Kijowa, by\305\202.Teper ju\305\274czasu nie masz; ju\305\274em doka-

za\305\202,o czernem nie my\305\233la\305\202zrazu i dalej com umy\305\233li\305\202.Wybij\304\231)81)

6 - J. Kaczmarczyk. Bohdan Chmielnicki)))



z lackiej niewoli nar\303\263d ruski wszystek; a com pierwej o szkod\304\231

moj\304\205 i krzywd\304\231 wojowa\305\202, teraz wojowa\304\207 b\304\231d\304\231o wiar\304\231 prawo-

s\305\202awn\304\205nasz\304\205. Pomo\305\274e mi tego czer\305\204 wszystka, po Lublin, po
Krak\303\263w, kt\303\263rej ja nie odst\304\205pi\304\231;bo to prawa r\304\231kanasza. \305\273eby\305\233-

cie za\305\233ch\305\202opstwa nie zni\303\263s\305\202szyw Kozak\303\263w nie uderzyli, b\304\231d\304\231

mia\305\202200 000-300 000 swoich; ord\304\231wszystk\304\205 przy tern. Tokaj

bej na hawrani blisko mnie jest, m\303\263jbrat, moja dusza, jedyny
sok\303\263\305\202na \305\233wiecie, got\303\263w wszystko uczyni\304\207 zaraz, co ja zechc\304\231.

Wieczna z nimi nasza kozacka przyja\305\272\305\204,kt\303\263rej \305\233wiat nie rozer-

wie. Za granic\304\231 na wojn\304\231 nie p\303\263jd\304\231,szabli na Turki i Tatary nie

podnios\304\231; dosy\304\207 mam na Ukrainie i Podolu a Wo\305\202yniu teraz;

dosy\304\207 wczasu, dostatku i po\305\274ytku w ziemi i xi\304\231stwie mojem po

Lw\303\263w, Che\305\202n1 i Halicz. A stan\304\205wszy nad Wis\305\202\304\205,powiem dal-

szym Lachom: \302\273Sedijte a mo\305\202cijte Lachy\302\253. I duk\303\263w, i kniazi\303\263w

tam zahoni\304\231, a b\304\231d\304\205liz Zawi\305\233la krzyka\304\207, znajd\304\231 ja ich tam pew-
nie. Nie postoi mi noga \305\274adnego kniazia i szlache.tki w Ukrai-
nie; a zachoczet-li chleba kt\303\263ry z najmniejszych, niechaj Wojsku
Zaporowskiemu pos\305\202uszny b\304\231dzie, a na korola nie krzyka\" .
W s\305\202owach Chn1ielnickiego zawarta by\305\202aju\305\274wyra\305\272na koncepcja

polityczna odnosz\304\205ca si\304\231do przysz\305\202o\305\233ciUkrainy. Hetman bo-

wiem m\303\263wi o Ksi\304\231stwie Ruskim po Lw\303\263w, Che\305\202m i Halicz,

zbudowanyn1 przy pon10CY tatarskiej. W \305\233wietle materia\305\202u \305\272r\303\263-

d\305\202owego trudny do rozstrzygni\304\231cia jest problem ewentualnej
zale\305\274no\305\233citego ksi\304\231stwa od Rzeczypospolitej. W kazdym razie
Chmielnicki w lutyn1 1649 r. twierdzi\305\202: \"KroI krolem budet,

aby kara\305\202szlachty i \305\233cina\305\202duki i kniazie, aby by\305\202wolnym sobie

. . . Prawda to jest, \305\274emja ma\305\202y, lichy cz\305\202owiek, ale mi to B\303\263g

da\305\202,\305\274emjest jednow\305\202adzc\304\205 samodzier\305\274c\304\205 ruskin1. Niech budiet

korol korolem, jak si\304\231jemu wydajet\" .
,-

Jerzego Ossoli\305\204skiego najbardziej przerazi\304\207 musia\305\202y s\305\202owa

Chn1ielnickiego, \305\274e\"na Turki i Tatary\" szabli nie podniesie.
Kanclerz bowiem nadal d\304\205\305\274y\305\202do rozwi\304\205zania problemu ukrai\305\204-

skiego poprzez zrealizowanie plan\303\263w zmar\305\202ego kr\303\263la i by\305\202prze-

konany, \305\274ewszelkie ust\304\231pstwa ze strony Rzeczypospolitej s\304\205je-

dynie \305\233rodkiem do nak\305\202onieniaKozaczyzny do wojny z \"pot\304\231g\304\205

p\303\263\305\202ksi\304\231\305\274yca\".

Adam Kisiel nie zamierza\305\202 jednak zrezygnowa\304\207 z doprowadze-
nia do skutku rozpocz\304\231tych rokowa\305\204. Stara\305\202 si\304\231przede wszy-
stkim ustali\304\207 z Chmielnickim jakie\305\233 konkretne postanowienia.
Na pierwszy ogie\305\204 posz\305\202a pr\303\263ba okre\305\233lenia wielko\305\233ci rejestru,

sko\305\204czy\305\202asi\304\231ona jednak niepowodzeniem. Na propozycj\304\231 usta-

lenia liczby Kozak\303\263w rejestrowanych na 12, a nawet 15 tys. 82)))



\"odpowiedzia\305\202 Chmielnicki: \302\273Naszto pisaty tylo, tylo? Nie sta-
je teho, budiet 100 000: tylo budiet, kilo ja zahoczu\302\253\".

Nast\304\231pnie wojewoda brac\305\202awski chcia\305\202 przynajmniej uzyska\304\207

zapewnienie wydania je\305\204c\303\263wpolskich i zaprzestania krwawych
prze\305\233ladowa\305\204, w kt\303\263rych celowa\305\202 pu\305\202kownik brac\305\202awski Daniel

Neczaj. I tym razem spotka\305\202o go jednak niepowodzenie: \"Nie
kaza\305\202en1 niewinnych zabija\304\207

- brzmia\305\202a odpowied\305\272 Chmielnic-

kiego
- ale kt\303\263ry do nas przysta\304\207 nie chce albo na wiru naszu

chrestiti si\304\231.Wolno mi tam rz\304\205dzi\304\207:jam tam pan; jam wojewo-
d\304\205kijowskin1. Da\305\202mi to B\303\263gprzez szable moje; i co wi\304\231cej,

szkoda howoryty\".
Ostatecznie dopiero 25 lutego uda\305\202o si\304\231Kisielowi uzyska\304\207 od

Chmielnickiego pisemne warunki ewentualnej ugody.
Hetman \"kaza\305\202 koncypowa\304\207 punkta, kt\303\263re b\304\231d\304\205limu si\304\231podo-

ba\304\207,obieca\305\202 podpisa\304\207, kt\303\263rych to summa jest:

a) \305\274ebynigdzie w wojew\303\263dztwiekijowskim unii nie by\305\202o,

b) aby metropolita kijowski w senacie mia\305\202miejsce,

c) tak\305\274e wojewoda z kasztelanem aby religii greckiej byli,

d) ko\305\233cio\305\202yrzymskie, kt\303\263re w niwecz obr\303\263cono i trupy z gro-
b\303\263w wyrzucono, xi\304\231\305\274apozabijani, potopieni, tak jako s\304\205,teraz

zostawa\304\207 cale maj\304\205,

c) opr\303\263cz jezuit\303\263w, kt\303\263rzy wszystkiego przyczyn\304\205 zan11esza-
. \"

nla .

Pi\304\231\304\207zacytowanych punkt\303\263w dowodzi\305\202o, \305\274eChmielnicki trak-

towa\305\202ju\305\274sprawy religijne czysto instrumentalnie, wykorzystu-
j\304\205cje dla osi\304\205gni\304\231ciacel\303\263w politycznych. Wracaj\304\205c do zasygna-

lizowanego ju\305\274problemu pojawienia si\304\231w pogl\304\205dach Chmiel-

nickiego konkretnej koncepcji politycznej, \305\274\304\205daniemiejsca

w senacie dla metropolity i urz\304\231d\303\263wwojewody i kasztelana dla

prawos\305\202awnych dowodzi\305\202oby jednak, \305\274ehetman kozacki wi-

dzia\305\202swe ksi\304\231stwo w \305\233cis\305\202ejunii z Rzecz\304\205pospolit\304\205.

Chmielnicki 25 lutego nie wiedzia\305\202 jeszcze, \305\274epomi\304\231dzy Janem
Kazimierzem i Jeremim Wi\305\233niowieckim w czasie sejmu korona-

cyjnego dosz\305\202o do ostrego zatargu, kt\303\263ry praktycznie wyklucza\305\202

przekazanie bu\305\202awy wielkiej koronnej w r\304\231ceksi\304\231cia. Dowodzi

tego kolejny punkt: \"Aby xi\304\205\305\274eWi\305\233niowiecki, jako autor wt\303\263-

rej wojny, \305\274adnyn1 sposoben1 nie by\305\202hetmanem koronnym,

inaczej z nim \305\274y\304\207i pu\305\233ci\304\207w Ukrain\304\231 nie chc\304\231\".

Punkt nast\304\231pny oznacza\305\202 w praktyce fiasko komisji Kisiela:

\"Kon1issyidoko\305\204czenie na sporz\304\205dzenie regestr\303\263w do wiosny,
do Zielonych \305\232wi\304\205tekruskich, do pierwszej trawy od\305\202o\305\274one,

pod rzek\304\231 Rusaw\304\231; co teraz dla odleg\305\202ych pu\305\202k\303\263wi g\305\202odu by\304\207)83)))



nie mog\305\202o. Na kt\303\263r\304\205komissy\304\231, aby Czapli\305\204ski by\305\202wydany,

potrzebuje\" .

Niezwykle cenne s\304\205dla nas punkty \"i\" oraz \"k\": \"i) Tymcza-
sem wojska koronne i litewskie nie maj\304\205wchodzi\304\207 w wojew\303\263-

dztwo kijowskie po Hory\305\204 i Prype\304\207 rzeki, a od podolskiego
i brac\305\202awickiego wojew\303\263dztwa po Kamieniec,

.

k) tak\305\274e Wojska Zaporowskie za te rzeki przechodzi\304\207 nie
. \"

maj\304\205 .

Punkt ostatni stanowi\305\202 obietnic\304\231 wydania na \"przysz\305\202\304\205komis-

sy\304\231\"wszystkich wi\304\231\305\272ni\303\263wpod warunkiem \"aby te\305\274Czapli\305\204ski

wydany by\305\202natenczas\".

Od maja 1648 r. by\305\202to ju\305\274trzeci program polityczny, jaki sfor-

mu\305\202owany zosta\305\202 przez Chmielnickiego. Gdy\305\274 to w\305\202a\305\233nieon

by\305\202jego tw\303\263rc\304\205,a wiele z element\303\263w tego programu przeforso-
wa\305\202hetman nawet wbrew zdaniu starszyzny kozackiej. Tym ra-
zem rzuca si\304\231w oczy jego konkretno\305\233\304\207 b\304\231d\304\205carezultatem przy-

j\304\231tejprzez Chmielnickiego koncepcji politycznej.
By\305\202orzecz\304\205 oczywist\304\205, \305\274ekomisarze Rzeczypospolitej nie mogli
si\304\231zgodzi\304\207 na przyj\304\231cie proponowanych przez Chmielnickiego

rozwi\304\205za\305\204, cho\304\207i tak sk\305\202onni byli i\305\233\304\207na daleko id\304\205ceust\304\231pstwa:

\"Nie chcieli\305\233my tych punkt\303\263w przyj\304\205\304\207,tylko jako\305\233my byli po-

dali, aby po S\305\202uck rzek\304\231 wolno by\305\202okorol1nym wojskom cho-

dzi\304\207,i po Bar, Winnic\304\231, Brac\305\202aw, a nie Kamieniec ... Ale ...
oporu ruszy\304\207 \305\274adnym sposobem nie mogli\305\233my. Przekre\305\233li\305\202na-

sze punkta, z samym tylko listem gotowa\304\207 si\304\231nam kaza\305\202w dro-

g\304\231,z wojn\304\205 pr\304\231dk\304\205gotow\304\205. Przysz\305\202o nam invitis [wbrew woli]
i na to pozwoli\304\207, aby\305\233my sami z r\304\205ktyra\305\204skich wynie\305\233\304\207mogli,

a kr\303\263lajmci i Rplt\304\205 przestrzec\"50.

Dnia 26 II 1649 r. komisarze wyjechali z Perejas\305\202awia zabieraj\304\205c

ze sob\304\205podpisane przez Chmielnickiego Punkta supliki do maje-

statu j.k. mo\305\233cii Rzeczypospolitej Wojska j.k. mo\305\233ciZaporoskiego,

\"i dwa listy; jeden do kr\303\263lajmci, drugi do pana kanclerza\" oraz
\"w upominku wa\305\202acha siwego i w worku 500 albo 600 czer-

wonych z\305\202otych\". Otrzymane pieni\304\205dze Kisiel rozda\305\202 zaraz

w\305\233r\303\263dprzebywaj\304\205cych w Perejas\305\202awiu je\305\204c\303\263wpolskich.

Wspomniana suplika wraz z podpisanymi r\303\263wnie\305\274przez

Chmielnickiego Punktami przez ja\305\233nie wielmo\305\274nego jmci woje-

wod\304\231brac\305\202awickiego i ich mm. pan\303\263w komisarz\303\263w od j. k. m. zes\305\202a-

nych, z Bohdanem Chmielnickim, hetmanem zaporoskim, postano-
wione i ze wszystkiem wojskiem, dnia 24 mca lutego, 1649 roku

powtarza\305\202y ustalenia zapisane przez Wojciecha Miaskowskie-

go pod dat\304\20523 lutego. 84)))



W drodze powrotnej konlisarze przekonali si\304\231,\305\274ez wynegocjo-

wanych wcze\305\233niej przez Cho\305\202dakowskiego postanowie\305\204, r\303\263w-

nie\305\274niewiele pozosta\305\202o. Jedynym rezultatem przeprowadzo-

nych w Perejas\305\202awiu rokowaI1 by\305\202ozawieszenie broni do Zielo-

nych \305\232wi\304\205tekruskich, kt\303\263rych data przypada\305\202a w 1649 r. na
dzie\305\204 23 maja.
W pierwszych dniach stycznia 1649 r., gdy Wojciech Miaskow-
ski by\305\202ju\305\274w drodze na Ukrain\304\231, r\303\263wnie\305\274Jan Kazimierz opu\305\233ci\305\202

stolic\304\231 i uda\305\202si\304\231do Cz\304\231stochowy \"aby z\305\202o\305\274y\304\207podzi\304\231kowanie

za na\305\202o\305\274on\304\205na skronie koront;\" . Zasadniczym jednak celem

podr\303\263\305\274ykr\303\263lewskiej by\305\202Krak\303\263w, gdy\305\274 tam 17 stycznia mia\305\202y

si\304\231odby\304\207 uroczysto\305\233ci koronacyjne, po kt\303\263rych na 19 tego\305\274

nliesi\304\205ca wyznaczono pocz\304\205tck obrad sejmu koronacyjnego. Jan
Kazimierz przyby\305\202 do Krakowa 10 stycznia i ustanowi\305\202 jako

swoj\304\205 siedzib\304\231 nie zamek, lecz \305\201obz\303\263w.15 stycznia dosz\305\202o do

zasygnalizowanego ju\305\274zatargu kr\303\263la z wojewod\304\205 ruskim, knia-

ziem Jeremim Wi\305\233niowieckim. W dniu tym \"cia\305\202oW\305\202adys\305\202awa-

-cz\305\202owieka oddawano ziemi, przestrzegaj\304\205c tego wszystkiego,
co zwyk\305\202o sit; czyni\304\207 przy pogrzebach kr\303\263l\303\263w... Nabo\305\274el1-

stwo celebrowa\305\202 arcybiskup, a po sko\305\204czonej mszy biskup poz-
na\305\204ski wyg\305\202osi\305\202do\305\233\304\207pi\304\231kn\304\205oracj\304\231. My, urz\304\231dnicy, potrzaska-

li\305\232111Ynasze oznaki w\305\202adzy, a tym \305\202oskotenl z\305\202o\305\274yli\305\233nlYofiar<;

cieniom kr\303\263la. Poniewa\305\274 [nowy] kr\303\263lresztki z\305\202amanegoznaku

chor\304\205gwi kr\303\263lewskiej oddawa\305\202 [zwykle] do r\304\205khetman\303\263w,

wi\037c chocia\305\274 tylko do czasu Wi\305\233niowiecki by\305\202naznaczonym

wodzem, oczekiwa\305\202 jednak tego, jako zast\304\231pca w dow\303\263dztwie

wojskiem. Lecz kr\303\263l, pomin\304\205wszy go ku jego niezadowoleniu,
odda\305\202 te resztki w r\037ce pokojowca\".

Autorem cytowanej wy\305\274ej relacji jest Albrycht Stanis\305\202aw Radzi-

wi\305\202\305\202,kt\303\263ry sta\305\202na uboczu tocz\304\205cej si\304\231walki stronnictw, lecz

sk\305\202ania\305\202si\037 raczej ku koncepcj0111 O\305\233soli6skiego; st\304\205djego

stwierdzenie, \305\274eWi\305\233niowiecki liczy\305\202 na potwierdzenie przez
kr\303\263la jego godno\305\233ci hetma\305\204skiej. W rzeczywisto\305\233ciJan Kazi-
nlierz obowi\304\205zany by\305\202to uczyni\304\207, gdy\305\274na nl0CY decyzji sejnlu
elekcyjnego w\305\202a\305\233niew r\304\231ceWi\305\233niowieckiego przekazano na-

czelne dow\303\263dztwo, co by\305\202or\303\263wnoznaczne z pe\305\202nieniem przez

niego funktji hetnlana wielkiego koronnego. Pozbawi\304\207 go tej

godno\305\233ci m\303\263g\305\202kr\303\263ldopiero po koronacji. Posuni\304\231cie Jana Kazi-

mierza odebra\305\202 ksi\304\205\305\274\304\231jako osobist\304\205 obraz\304\231, co by\305\202ozupe\305\202nie

zrozunlia\305\202e w opisanych okoliczno\305\233ciach. Wprawdzie kr\303\263l li-

cz\304\205c si\304\231z gro\305\272nymi nast\304\231pstwami swego posuni\304\231cia odes\305\202a\305\202

ostatecznie grot chor\304\205gwi Wi\305\233niowieckiemu, co nie zmieni\305\202o)85)))



ju\305\274faktu, \305\274eincydent ten ostatecznie por\303\263\305\274ni\305\202najpot<;\305\274niejszego

magnata Rzeczypospolitej z kr\303\263lem. Konsekwencje tego odczu\305\202

Jan Kazimierz ju\305\274na pocz\304\205tku obrad sejmu koronacyjnego.
Kr\303\263l d\304\205\305\274y\305\202do wyboru na marsza\305\202ka sejmu Jerzego Sebastiana

Lubomirskiego, \303\263wczesnego starost\304\231 generalnego krakowskie-

go. Przeciwko tej kandydaturze stanowczo zaprotestowali po-

s\305\202owie mazowieccy argumentuj\304\205c, \"i\305\274nie mog\304\205 w\305\233r\303\263dpos\305\202\303\263w

zasiada\304\207 ci, kt\303\263rzy pod Pi\305\202awcami wobec Kozak\303\263w porzucili

ob\303\263z\". Lubomirski za\305\233by\305\202w okresie bitwy pod Pi\305\202awcamijed-

nyn1 z komisarzy wojskowych. Protest pos\305\202\303\263wn1azowieckich

skutecznie zablokowa\305\202 rozpocz\304\231cie obrad. Tym bardziej \305\274e

z kolejn\304\205 protestacj\304\205 wyst\304\205pili deputaci z wojew\303\263dztwaruskie-

go, a uczynili to z pewno\305\233ci\304\205za rad\304\205swego wojewody. Przez

tydzie\305\204 izba nie mog\305\202a upora\304\207 si\304\231z problemami proceduralny-
mi. Trwa\305\202y w tym czasie mi\304\231dzy innymi rugi poselskie, czyli
usuwanie pos\305\202\303\263wwybranych niezgodnie z prawami Rzeczypo-
spolitej.
Tymczasem uda\305\202o si\304\231.za\305\202atwi\304\207jedynie wyra\305\274enie przez senat

zgody na po\305\233lubienie przez Jana Kazimierza wdowy po W\305\202ady-

s\305\202awie IV. Propozycja kr\303\263lewska by\305\202aw tym wypadku zgodna
z interesami senator\303\263w, ca\305\202\304\205spraw\304\231 wi\304\231cza\305\202atwiono praktycz-
nie od r\304\231ki.Pos\305\202u\305\274onosi\304\231przy tym argumentami, kt\303\263re trafia\305\202y

do przekonania najszerszym kr\304\231gom spo\305\202ecze\305\204stwa szlacheckiego:

\"Poniewa\305\274 za\305\233i r\303\263\305\274newypadki zachodz\304\205, i skarb kr\303\263lewski jest

wyczerpany, a je\305\233lizjawi\305\202aby si\304\231nowa kr\303\263lowa, to Rzeczpospolita

musia\305\202aby zadba\304\207 o wydatki na poselstwa i jej wiano, przytoczo-

no wi\304\231cliczne okoliczno\305\233ci za tym, by wdowa, \305\274onabrata, na

nowo ukoronowana wst\304\205pi\305\202aw zwi\304\205zek ma\305\202\305\274e\305\204ski\".

Jak wi\304\231cwidzimy, podstawowym kryterium, jakim si\304\231w tym

wypadku kierowan<;>, by\305\202atroska o w\305\202asne sakwy. Gdy w ra-

chub\304\231 wchodzi\305\202y jakiekolwiek koszty, imano si\304\231wszelkich spo-

sob\303\263w, by ich unikn\304\205\304\207.Wprawdzie w powszechnym odczuciu

poddanych ma\305\202\305\274e\305\204stwokr\303\263la z bratow\304\205 uwa\305\274ano za zwi\304\205zek

kazirodczy, to jedynie biskup przemyski Pawe\305\202 Piasecki zde-

cydowanie si\304\231mu przeciwstawi\305\202. Gdy nie wystarcza\305\202o formalne

zaspokojenie sumienia na drodze wyszukiwania wszelakich kru-

czk\303\263w prawnych, ka\305\274dy m\303\263g\305\202si\304\231podpisa\304\207 pod s\305\202owami kan-

clerza Radziwi\305\202\305\202a:\"Ja, by wyzna\304\207 prawd\304\231, zawsze by\305\202em prze-

ciwnego zdania, skoro Jednak nie mog\305\202em przeszkodzi\304\207, rzuci-

\305\202emtych kilka s\305\202\303\263w:\302\273Poniewa\305\274widz\304\231, i\305\274duchowni, kierowni-

cy naszych sumie\305\204, godz\304\205 si\304\231na kr\303\263lewsk\304\205propozycj\304\231, s\304\205dz\304\231,

\305\274ewypada mnie, laikowi, poniecha\304\207 skrupu\305\202u\302\253\". 86)))



Dopiero 25 stycznia uda\305\202o si\304\231wreszcie dokona\304\207 jednomy\305\233lnego

wyboru marsza\305\202ka izby. Zosta\305\202 nim podkomorzy przemyski
Franciszek Dubrawski.

Sejm koronacyjny Jana Kazimierza nale\305\274y do najlepiej opraco-

wanych sejm\303\263w z czas\303\263w Pierwszej Rzeczypospolitej. Za-

wdzi\304\231czamy to przede wszystkim Stefanii Ochmann i jej pracy
Sej\"1 koronacyjny Jana Kazitnierza w 1649 r. Skoncentrujemy si\304\231

wi\304\231cw tym miejscu jedynie na sprawach kozackich, kt\303\263re po-

\305\202o\305\274y\305\202ysi\304\231g\305\202\304\231bokimcieniem na obradach tego sejmu.
W pierwszym dniu obrad propozycj\304\231 kr\303\263lewsk\304\205 przedstawi\305\202

pos\305\202om kanclerz Jerzy Ossoli\305\204ski. M\303\263wi\305\202o narastaj\304\205cym nie-

bezpiecze\305\204stwie ze strony Szwed\303\263w oraz zakusach Rakoczych
na koron\304\231 Jana Kazimierza. Dopiero w kotlcowej cz\304\231\305\233ciswego

wyst\304\205pienia nawi\304\205za\305\202kanclerz do sprawy powstania na Ukrai-
nie, ostrzegaj\304\205c, \305\274e\"przymierze Tatar\303\263w z Kozakami podejrza-
ne\", a \"Turek widzi rozgrywaj\304\205c\304\205 si\304\231tragedi\304\231 i nic zabraknie

mu ch\304\231ciopanowania Kr\303\263lest\\\\ta\"51.

W dniu 27 stycznia rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231wota senatorskie, lecz praw-
dziwa walka rozgorza\305\202a z chwil\304\205, gdy \"g\305\202osdoszed\305\202 do urz\304\231dni-

k\303\263w\". 30 stycznia wotowa\305\202 kanclerz Jerzy Ossoli\305\204ski. Rzuci\305\202 na

szal\304\231ca\305\202ysw\303\263jtalent oratorski, by przekona\304\207 pos\305\202\303\263w,\305\274ejedyn\304\205

drog\304\205 ratunku dla Rzeczypospolitej s\304\205rokowania z Chmielnic-

kim, a nast\304\231pnie wsp\303\263lne z Rosj\304\205 uderzenie na Chanat Krym-
ski. W najbardziej interesuj\304\205cej pos\305\202\303\263wkwestii pi\305\202awieckiej Os-

soli\305\204ski by\305\202zdania, \305\274ez jej rozpatrzeniem nale\305\274y zaczeka\304\207 do

relacji wojewody sandomierskiego, ksi\304\231cia Dominika Zas\305\202aw-

skiego. Ossoli\305\204skiego popar\305\202 kanclerz wielki litewski Albrycht
Stanis\305\202aw Radziwi\305\202\305\202.Podobnego zdania byli i pozostali urz\304\231dni-

cy: podkanclerzy litewski Kazimierz Leon Sapieha, marsza\305\202ek

nadworny koronny Adam Kazanowski i marsza\305\202ek nadworny

litewski Antoni Jan Tyszkiewicz.
Ca\305\202kowicie odmiennego zdania by\305\202natomiast podkanclerzy ko-

ronny Andrzej Leszczy\305\204ski. Oto co powiedzia\305\202 on na temat sy-
tuacji na Ukrainie: \"Nie spuszczajn1Y sit;, \305\274eChn1ielnicki ust\304\205-

pi\305\202,bo nie wiemy, co za sztuk\304\205 si\304\231to sta\305\202o. Obawia\304\207 si\304\231nanl

nale\305\274y, czy ust\304\205piwszy teraz z niesposobnym do wojowania
w zimie ludem, na wiosn\304\231 nie o\305\274yje. Doznali\305\233lny jego koncep-
t\303\263w, kiedy nas traktatami zabawia\305\202, a tymczasem pot\304\231\305\274nczgro-

madzi\305\202 ordy. Pojechali teraz komisarze, ale ja si\304\231obawiam, \305\274e

nic z traktat\303\263w nie b\304\231dzie, a je\305\233lib\304\231dzie tedy pod najsromotniej-

szymi dla nas warunkami, a luboby i traktaty stan\304\231\305\202y,nie zaraz

bunty ch\305\202opskie si\304\231uspokoj\304\205\"52.)87)))



Starcie, do kt\303\263rego dosz\305\202o w senacie, w niczym nie odbi\305\202o si\304\231

na toku obrad izby, nadal nie mog\304\205cej upora\304\207 si\304\231ze spraw\304\205 pi-

\305\202awieck\304\205.1 lutego zmuszono wojewod\304\231 sandomierskiego do

wyt\305\202umaczenia si\304\231z decyzji podejmowanych mi\304\231dzy 19 a 23

wrze\305\233nia 1648 r. pod Pi\305\202awcami. Zas\305\202awski jednak zas\305\202oni\305\202si\304\231

lukami w pami\304\231ci, a zw\305\202aszcza w\304\205t\305\202o\305\233ci\304\205g\305\202osu, odczytano wi\304\231c

jedynie jego relacj\304\231 przygotowan\304\205 na sejm elekcyjny. Spotka\305\202a

si\304\231ona z wr\304\231cz wrogim przyj\304\231ciem w\305\233r\303\263dszlacheckich deputa-

t\303\263w, kt\303\263rzy przez nast\304\231pny tydzie\305\204 burzliwie dyskutowali nad

sposobami ukarania pi\305\202awieckich uciekinier\303\263w. Na czo\305\202onieza-

dowolonych wysun\304\205\305\202si\304\231starosta \305\202om\305\274y\305\204skiHieronim Radzie-

jowski, kt\303\263rego ksi\304\205\305\274\304\231Dominik wprost oskar\305\274y\305\202o spowodo-
wanie ucieczki. Ostatecznie 8 lutego uda\305\202o si\304\231pos\305\202om uzgodni\304\207

tekst konstytucji pi\305\202awieckiej. Stanowi\305\202a ona, \305\274ewszyscy odpo-
wiedzialni za kl\304\231sk\304\231wojsk Rzeczypospolitej b\304\231d\304\205s\304\205dzeni na

przysz\305\202ym sejmie. Ustalono r\303\263wnie\305\274,\305\274ew sk\305\202adzie specjalnie

powo\305\202anego w tym celu s\304\205dusejmowego ka\305\274de wojew\303\263dztwo

b\304\231dzie reprezentowane przez jednego pos\305\202a.

Konstytucja ta by\305\202ajedyn\304\205, jak\304\205uda\305\202o si\304\231uchwali\304\207 w ustawo-

wym terminie trwania sejmu. Sejm koronacyjny Jana Kazimie-

rza bowiem zwo\305\202any zosta\305\202jako sejm nadzwyczajny i mia\305\202pra-

wo trwa\304\207 jedynie trzy tygodnie. Spotka\305\202o si\304\231to zreszt\304\205 z liczny-
mi protestami szlachty, gdy\305\274 sejmy nadzwyczajne mog\305\202y by\304\207

zwo\305\202ywane jedynie w wypadku skrajnego zagro\305\274enia Rzeczy-

pospolitej. Zdaniem za\305\233wi\304\231kszo\305\233ciszlacheckich deputat\303\263w w

styczniu 1649 r. sytuacja taka nie mia\305\202a miejsca. Sejm korona-

cyjny winien wi\304\231cobradowa\304\207 jako sejm zwyk\305\202y, czyli sze\305\233cio-

niedzielny. W niczym nie zmienia\305\202o to jednak faktu, \305\274ew po-

wsta\305\202ych okoliczno\305\233ciach konieczna stawa\305\202a si\304\231prolongata

obrad. Starali si\304\231o ni\304\205zar\303\263wno marsza\305\202ek izby, jak i prymas.
Dopiero jednak Jerzemu Ossoli\305\204skiemu, kt\303\263ry jak nikt inny
umia\305\202 trafi\304\207 do serc i umys\305\202\303\263wbraci szlachty, uda\305\202o si\304\231uzyska\304\207

zgod\304\231 pos\305\202\303\263wna przed\305\202u\305\274enie obrad. Potoczy\305\202y si\304\231one jednak
w niebezpiecznym dla kr\303\263la i kanclerza kierunku.

U chwalono wystawienie 19 tys. armii koronnej oraz zgod\304\231 na

zwo\305\202anie w razie potrzeby pospolitego ruszenia. Zdecydowano,
\305\274edla zatwierdzenia ewentualnych traktat\303\263w Kisiela z Chmiel-

nickim powo\305\202a si\304\231czterdziestoosobow\304\205 komisj\304\231, kt\303\263ra wraz

z kr\303\263lem i senatotami b\304\231dzie posiada\305\202a kompetencje sejmu. Jest
to najlepszy dow\303\263d na to, \305\274enie wierzono w mo\305\274liwo\305\233\304\207doj\305\233cia

do porozumienia z Chmielnickim. W przeciwnym bowiem ra-
zie szlachta nigdy nie dopu\305\233ci\305\202aby do stworzenia precedensu, 88)))



kt\303\263ry w przysz\305\202o\305\233cigrozi\305\202 os\305\202abienienl pozycji sejnlu. R\303\263wnie\305\274

warunki, na jakich miano zaakceptowa\304\207 wynegocjowane w Pe-

rejas\305\202awiu porozumienie, by\305\202ynierealne: zwrot wszystkich za-

garni\304\231tych maj\304\205tk\303\263w, zakaz zanlicszkiwania Kozak\303\263w w do-

brach prywatnych (wolno im by\305\202oprzebywa\304\207 jedynie na terenie

kr\303\263lewszczyzn), zast\304\205pienie pu\305\202k\303\263wkozackich regularnymi

chor\304\205gwianli koronnymi w pilnowaniu przepraw dniepro-
wych. Wystarczy por\303\263wna\304\207te warunki z punktami przekaza-
nymi przez Chmielnickiego Kisielowi, by przekona\304\207 si\304\231,\305\274e

w praktyce oznacza\305\202y one rezygnacj\304\231 z jakiegokolwiek porozu-
mienia z

Kozaczyzn\304\205.

Ossoli\305\204ski natychmiast z\037ozumia\305\202 powag\304\231 sytuacji i postanowi\305\202

zablokowa\304\207 obrady, prawdopodobnic chc\304\205c jedynie zyska\304\207 na

czasie. Zgodzi\304\207 si\304\231bowiem nale\305\274y z twierdzeniem Stefanii

Ochmann, \305\274eszczeg\303\263lnie Ossoli\305\204skiemu trudno przypisa\304\207 ch\304\231\304\207

zerwania sejmu, gdy\305\274 bez jego zgody nie nl\303\263g\305\202byzrealizowa\304\207

swoich zamierze\305\204. Jako pretekstem pos\305\202u\305\274y\305\202si\304\231Ossoli\305\204ski

spraw\304\205 pi\305\202awieck\304\205.Znaj\304\205c szczeg\303\263lne uczulenie pos\305\202\303\263wna tym

tle, kanclcrz nic zezwoli\305\202 na wprowadzenie uchwalonej 8 lutego
konstytucji do ko\305\204cowych postanowie\305\204 sejmu. Ossoli\305\204skiemu

oczywi\305\233cie absolutnie nie chodzi\305\202o o obalenie konstytucji pi\305\202a-

wieckiej, jego cclenl by\305\202oniedopuszczenie do przyj\304\231cia om\303\263-

wionych wy\305\274ej postanowie\305\204. Pocz\304\205tkowo nikt nie zorientowa\305\202

si\304\231w prawdziwych intencjach kanclerza i w izbie poselskiej

wrza\305\202o do trzeciej nad ranem. Ostatecznie jednak rozszyfrowa-

no gr\304\231kanclerza i konstytucja pi\305\202awiecka upad\305\202a. Pos\305\202owie tym

razem nie pozwolili si\304\231wymanewrowa\304\207 Ossoli\305\204skiemu. Jeden
z nich, pisarz wiski Adam Glinka-Janczewski, nie wytrzynla\305\202

jednak i wykl\304\205\305\202\"sprawc\303\263w ucieczki i ha\305\204by narodu\" oraz odda\305\202

ich \"ogniom piekielnym. Smiechem przyj\304\231to t\304\231\305\233wieck\304\205eksko-

munik\304\231\"53.

W dniu 13 lutego o godzinie czwartej nad ranem marsza\305\202ek sej-

mu uroczy\305\233cie zamkn\304\205\305\202obrady. Rzeczpospolita nie zamierza\305\202a

pertraktowa\304\207 z Chmielnickim. Przypomnijmy jednak, \305\274ei on

nie mia\305\202zamiaru wi\304\205za\304\207sobie r\304\205kuk\305\202adami.)))



III. U szczytu s\305\202a\\\305\202VY)

Bohdan Chmielnicki nie by\305\202pierwszym przyw\303\263dc\304\205 kozackim,

w kt\303\263rego r\304\231kach znalaz\305\202a si\304\231bu\305\202awa hetma\305\204ska i czerwona

chor\304\205giew z kr\303\263lewskim or\305\202em. Przed nim wyr\303\263\305\274nienia tego

dost\304\205pi\305\202Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny, a by\305\202to wyraz wdzi\304\231-

czno\305\233ci kr\303\263lewicza W\305\202adys\305\202awa
za pomoc okazan\304\205 mu przez

Kozak\303\263w w czasie jego wyprawy moskiewskiej. Lecz Bohdan

Chmielnicki by\305\202pierwszym, kt\303\263remu Rzeczpospolita oficjalnie

przyzna\305\202a tytu\305\202hetmana. Pami\304\231tajmy bowiem, \305\274egdy Sahajda-

czny jako pierwszy spo\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej podpisywa\305\202

ugod\304\231 rastawick\304\205, to zezwolono jedynie by jego podpis poprze-

dza\305\202y s\305\202owa \"starszy Wojska j.k.mci Zaporoskiego\". Jednak
wr\304\231czenie Chmielnickiemu w czasie rokowa\305\204 w Perejas\305\202awiu

bu\305\202awy wcale nie oznacza\305\202o uznania jego godno\305\233ci przez Rzecz-

pospolit\304\205. Nast\304\205pi\305\202oto dopiero na mocy ugody zborowskiej.
Tymczasem, jak ju\305\274wiemy, Rzeczpospolita i Kozaczyzna przy-
gotowywa\305\202y si\304\231do decyduj\304\205cego starcia.

Bohdan Chmielnicki r\303\263wnocze\305\233nie z prowadzonymi rozmowa-

mi z komisarzami polskimi podj\304\205\305\202starania o zapewnienie sobie

popracia w obliczu zmierzenia si\304\231z ca\305\202\304\205pot\304\231g\304\205Rzeczypospoli-

tej Obojga Narod\303\263w. Na plan pierwszy wysuwa\305\202a si\304\231kwestia

przeci\304\205gni\304\231cia na swoj\304\205 stron\304\231 lub przynajmniej zneutralizowa-

nia pot\304\231\305\274negos\304\205siada ze wschodu. Chmielnicki postanowi\305\202 tego

dokona\304\207 przy pomocy znanego nam ju\305\274patriarchy jerozolim-

skiego Paisiusza. Ju\305\274w czasie rozm\303\263w w Kijowie hetmanowi

kozackiemu uda\305\202o si\304\231nak\305\202oni\304\207patriarch\304\231, by ten przedstawi\305\202

Aleksemu Michaj\305\202owiczowi pro\305\233by kozackie. Paisiusz mia\305\202te\305\274

u\305\202atwi\304\207udaj\304\205cemu si\304\231wraz z nim do Moskwy pu\305\202kownikowi

Mu\305\274y\305\202owskiemu audiencj\304\231 u cara.

Jad\304\205c przez Putywl i Ka\305\202ug\304\23129 I 1649 r. Paisiusz wraz z Mu\305\274y-

\305\202owskim dotarli do Moskwy. Ju\305\274w w dniu nast\304\231pnym do pa-

triarchy przyby\305\202 osobisty wys\305\202annik cara dumski diak Micha\305\202

W o\305\202oszeninow, kt\303\263ry ceremonialnym zapytaniem o zdrowie

potwierdzi\305\202 fakt uznania godno\305\233ci poselskiej Paisiusza. W tej sy-
tuacji patriarcha przedstawi\305\202 W o\305\202oszeninowi cel swego przyjazdu
do Moskwy i w trakcie rozmowy z nim powiedzia\305\202, \305\274e\"przyje-

cha\305\202on do wielkiego gosudara dlatego, \305\274egr\303\263b Pa\305\204ski w Jero-
zolimie jest w wielkim d\305\202ugu, a sp\305\202aci\304\207go nie ma czym\"1. By\305\202

to niew\304\205tpliwie rzeczywisty cel wybrania si\304\231Paisiusza w drog\304\231

do Moskwy, lecz po rozmowach z Chmielnickim mia\305\202patriar- 90)))



cha do za\305\202atwienia w stolicy car\303\263w powa\305\274niejsz\304\205 spraw\304\231.
Tote\305\274

zaraz po wyja\305\233nieni\037 przyczyn swego przyjazdu o\305\233wiadczy\305\202

Wo\305\202oszeninowi, \305\274ew czasie swego pobytu w\305\233r\303\263dKozak\303\263w

przekona\305\202 si\304\231,i\305\274pragn\304\205 oni zosta\304\207 poddanymi cara. W tym mo-
mencie jeste\305\233my w stanie. bez trudu rozszyfrowa\304\207,

do jakich
wniosk\303\263w doszli Chmielnicki i Paisiusz w czasie swych d\305\202,ugich

i prowadzonych bez \305\233wiadk\303\263wr.ozm\303\263w. Wybrali taktyk\304\231, kt\303\263-

ra wydawa\305\202a si\304\231najskuteczniejsza w rozmowach z Rosja,nami
- deklarowanie przej\305\233cia pod p\037nowanie Aleksego Michaj\037o-

wicza w zamian za udzielenie pomocy w walce z janam Kazi-
. .

mlerzem.
.

Wo\305\202oszeninow pomin\304\205\305\202jednak milczeniem deklaratywne
stwierdzenie Paisiusza, gdy\305\274 bardziej interesowa\305\202a go posta\304\207

przyby\305\202ego wraz z patriarch\304\205 pu\305\202kownika kozac.kiego. Pai-

siusz zapytany o Mu\305\274y\305\202owskiego nie mia\305\202jednak zbyt wiele

do powiedzenia i stwierdzi\305\202 jedynie, \305\274eChmielni\304\207ki pos\305\202a\305\202go

wraz z nim, by s\305\202u\305\274y\305\202mu za przewodnika. W tym samym
dniu Mu\305\274y\305\202owski zaspokoi\305\202 jednak ciekawo\305\233\304\207Wo\305\202oszenino-

wa, pu\305\202kownik kozacki bowienl przyj\304\231ty zosta\305\202 w Poselskim

Prikazie. Dotyczy\305\202o to zw\305\202aszcza roli, jak\304\205ma on do odegra-
nia w Moskwie, gdy\305\274 tre\305\233\304\207jego poselstwa pozosta\305\202a tajemni-

c\304\205.Jak do tego dosz\305\202o?

W czasie rozm\303\263w w Poselskim Prikazie Mu\305\274y\305\202owskiego zapy-

tano wprost, w jakim celu przyby\305\202 wraz z Paisiuszem do Mo-

skwy. W odpowiedzi pu\305\202kownik powt\303\263rzy\305\202wersj\304\231 znan\304\205 nam

ju\305\274z rozmowy Paisiusza z Wo\305\202oszeninowem. Stwierdzi\305\202 po

prostu, \305\274eChmielnicki wys\305\202a\305\202go, by Paisiusza w wojennym
czasie nie spotka\305\202o jakie\305\233 nieszcz\304\231\305\233cieza spraw\304\205 Polak\303\263w. Od-

powied\305\272 ta oczywi\305\233cienie zadowoli\305\202a rosyjskich dyplomat\303\263w,
a dalsze wyja\305\233nienia Mu\305\274y\305\202owskiego wprawi\305\202y ich w prawdzi-
we zadumienie. Pu\305\202kownik ni mniej, ni wi\304\231cej o\305\233wiadczy\305\202, \305\274e

rzeczywi\305\233cie ma co\305\233do przekazania, lecz uczyni to jedynie
w bezpo\305\233redniej rozmowie z carem. Nadaremnie t\305\202umaczono

mu, i\305\274jest to niemo\305\274liwe, gdy\305\274zwyczaj nie zezwala na bezpo-
\305\233rednie rozmowy pos\305\202\303\263wz carem i wszyscy przybywaj\304\205cy do

Moskwy wys\305\202annicy, przekazuj\304\205 swoje poselstwo w\305\202a\305\233nie

w Poselskim Prikazie. Mu\305\274y\305\202owski zas\305\202oni\305\202si\304\231rozkazem het-

ma\305\204skim i pozosta\305\202 nieugi\304\231ty. Up\303\263r op\305\202aci\305\202si\304\231,gdy\305\274
4 lutego

pose\305\202 kozacki zosta\305\202 wraz z Paisiuszem przyj\304\231ty na specjalnej

audiencji przez cara.

Bezpo\305\233rednie rezultaty poselstwa Paisiusza i Mu\305\274y\305\202owskiego

by\305\202y skromne. Patriarsze o\305\233wiadczono, \305\274epomi\304\231dzy carem)91)))



i kr\303\263lem polskim panuje \"wieczny pok\303\263j\", kt\303\263rego car nie

mo\305\274e naruszy\304\207. Je\305\274eli za\305\233Kozacy chc\304\205przej\305\233\304\207pod panowanie

rosyjskie, to mog\304\205 to uczyni\304\207 bez naruszenia obowi\304\205zuj\304\205cych

Rzeczpospolit\304\205 i Moskw\304\231 traktat\303\263w, gdy\305\274zezwalaj\304\205 na to wa-

runki pokoju polanowskiego.
W sumie poselstwo Paisiusza i Mu\305\274y\305\202owskiego musimy uzna\304\207

za sukces dyplomacji hetma\305\204skiej. Wprawdzie Chmielnickiemu

nie uda\305\202o si\304\231osi\304\205gn\304\205\304\207tego, na czym mu najbardziej zale\305\274a\305\202o-

bezpo\305\233redniej pomocy wojskowej, to jednak ju\305\274sam fakt przy-

j\304\231ciaMu\305\274y\305\202owskiego przez cara dawa\305\202 hetmanowi kozackiemu

do r\304\231kipowa\305\274ny atut, jakim by\305\202amo\305\274liwo\305\233\304\207szachowania na

p\305\202aszczy\305\272nie dyplomatycznej tak Polski, jak i Turcji.
Z omawianym poselstwem zwi\304\205zane jest te\305\274bezpo\305\233rednio

przybycie na Ukrain\304\231 go\305\204ca carskiego Wasilija Michaj\305\202owa.

G\305\202\303\263wnymjego zadaniem by\305\202ouzyskanie potwierdzenia s\305\202\303\263w

Paisiusza i Mu\305\274y\305\202owskiego. U\305\202atwi\304\207mia\305\202mu to list Aleksego
Michaj\305\202owicza do Chmielnickiego, kt\303\263ry goniec przekaza\305\202

w trakcie tocz\304\205cych si\304\231w Perejas\305\202awiu rokowa\305\204 polsko-kozac-

kich. Nie zachowa\305\202 si\304\231jednak do naszych czas\303\263w \305\274aden z odpi-
s\303\263wtego listu, o jego tre\305\233ci zatem wnioskowa\304\207 mo\305\274emy jedy-

nie z odpowiedzi Chmielnickiego oraz instrukcji, jak\304\205otrzyma\305\202

kolejny wys\305\202annik carski na Ukrain\304\231 Grigorij Unkowski. Alek-

sy Michaj\305\202owicz radzi\305\202Kozakom, by \"w pokoju \305\274yliz Lachami

i ksi\304\231stwem litewskim i \305\274ebywi\304\231cej krew chrze\305\233cija\305\204ska si\304\231nie

la\305\202a\"2.

Na Kremlu 14 marca odby\305\202a si\304\231po\305\274egnalna audiencja Mu\305\274y\305\202o-

wskiego. W obecno\305\233ci cara pu\305\202kownika kozackiego \305\274egna\305\202Wo-

\305\202oszeninow, obdarowuj\304\205c go przy tym sorokiem soboli i 30 ru-
blami. Poselstwo to oraz wymiana list\303\263w pomi\304\231dzy Aleksym

Michaj\305\202owiczem i Chmielnickim zamykaj\304\205 etap nawi\304\205zywania
stosunk\303\263w ukrai\305\204sko-rosyjskich. Od marca 1649 r. do stycznia
1654 r. drog\304\231 pomi\304\231dzy Czehryniem a Mosk\037T\304\205 przemierzy po-
nad 20 poselstw. Gra rozpocz\304\231ta przez Chmielnickiego zapro-
wadzi go ostatecznie w \305\233lepy zau\305\202ek, z kt\303\263rego nie b\304\231dzie mia\305\202

ju\305\274wyj\305\233cia. Rosja oka\305\274e si\304\231partnerem zbyt pot\304\231\305\274nym, by li-

czy\304\207si\304\231z ambicjami Bohdana Chmielnickiego.
Wraz z powracaj\304\205cym Mu\305\274y\305\202owskim na Ukrain\304\231 pod\304\205\305\274yliko-

lejni wys\305\202annicy carscy: Grigorij Unkowski i Siemion Domasz-
niew. Wyruszyli oni z Moskwy 16 marca 1649 r. i w ostatnim

dniu miesi\304\205ca dotarli do Putywla. Bez dnia odpoczynku udali

si\304\231w dalsz\304\205 drog\304\231 otrzymawszy od wojewody putywlskiego
Mikifora Pleszczajewa 40 je\305\272d\305\272c\303\263weskorty. 2 kwietnia pos\305\202o- 92)))



wie przybyli w pobli\305\274e Konotopu, a naprzeciw nich wyjecha\305\202

setnik konotopski Iwan Rybaczenko wraz z atamanem i pisa-

rzem. Do dyspozycji Unkowskiego oddana zosta\305\202a ca\305\202asotnia

konotopska i w tej sytuacji ludzie Pleszczajewa mogli spokojnie
wr\303\263ci\304\207do Putywla. Unkowski spodziewa\305\202 si\304\231zasta\304\207 Chmielni-

ckiego w Perejas\305\202awiu. Gdy jednak dotar\305\202 do miasta 10 kwiet-

nia, okaza\305\202o si\304\231,\305\274ehetman przebywa w Czehryniu. W tej sytu-

acji wys\305\202annicy carscy 16 kwietnia stan\304\231li nad brzegiem Ta\305\233mi-

ny. Tutaj po\305\274egnali si\304\231z Mu\305\274y\305\202owskim, kt\303\263ry uda\305\202si\304\231do

Chmielnickiego, by powiadomi\304\207 go o przybyciu pos\305\202\303\263wcar-

skich.

P\303\263\305\202wiorsty od Czehrynia Unkowskiego powita\305\202 w imieniu

ojca Tymofiej Chmielnicki. Wy\305\202oni\305\202ysi\304\231jednak trudno\305\233ci z do-

staniem si\304\231do miasta, gdy\305\274 szeroko rozlana Ta\305\233mina uniemo-

\305\274liwi\305\202awjazd. Nie przygotowano te\305\274tratw, na kt\303\263rych mo\305\274na

by przeprawi\304\207 konie. Ostatecznie przeprawiono si\304\231w \305\202odziach,

a na drugim brzegu czeka\305\202y konie przys\305\202ane przez hetmana.

Dnia 16 kwietnia Chmielnicki w otoczeniu starszyzny kozackiej

przyj\304\205\305\202pos\305\202\303\263wcarskich. Unkowski odda\305\202 hetmanowi gramot\304\231

carsk\304\205, kt\303\263r\304\205ten po przeczytaniu przekaza\305\202 Wyhowskiemu. Po

wzajemnej wymianie grzeczno\305\233ci spotkanie zako\305\204czy\305\202o si\304\231

wsp\303\263ln\304\205biesiad\304\205. 19 kwietnia rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231rozmowy, w kt\303\263-

rych opr\303\263cz Chmielnickiego i Unkowskiego wzi\304\231li udzia\305\202 Wy-

howski i Domaszniew. Chmielnicki od razu odrzuci\305\202 propozy-

cj\304\231pogodzenia si\304\231z Rzecz\304\205pospolit\304\205. Jego argumentacja najle-

piej \305\233wiadczy o pogl\304\205dach hetmana na kwesti\304\231 aktualnego stanu

stosunk\303\263w polsko-kozackich. \"Obecnie w Polsce i na Litwie-
m\303\263wi\305\202- wybrali na kr\303\263lestwo Jana Kazimierza, brata kr\303\263la

W\305\202adys\305\202awa, i koronowa\305\202a, i przysi\304\231ga\305\202aPolska i Litwa, a kr\303\263l

im przysi\304\231ga\305\202,a nas B\303\263god nich uwolni\305\202 - kr\303\263la my\305\233my nie

wybierali i nie koronowali, i krzy\305\274a jemu nie ca\305\202owali\305\233my,

i z woli Bo\305\274ej w ten spos\303\263b uwolnili\305\233my si\304\231od nich\"3.

W s\305\202owach Chmielnickiego niewiele by\305\202oprawdy. Jak pami\304\231ta-

my, Jan Kazimierz zawdzi\304\231cza\305\202 sw\303\263j wyb\303\263r w du\305\274ej mierze

w\305\202a\305\233niehetmanowi kozackiemu, kt\303\263rego zaraz po koronacji za-
wiadomi\305\202 o swym wyniesieniu \"na tron. Taktyka zastosowana

przez Chmielnickiego w rokowaniach z Unkowskim sprowa-
dza\305\202a si\304\231do utwierdzenia .pos\305\202a carskiego w przekonaniu, i\305\274

mo\305\274liwe jest udzielenie pomocy Kozakom bez nara\305\274enia si\304\231Ro-

sji na zarzut z\305\202amania postanowie\305\204 pokoju polanowskiego.

Odpowied\305\272 Unkowskiego sprowadza\305\202a si\304\231do stwierdzenia, \305\274e

i tak liczne s\304\205dowody pomocy rosyjskiej dla Wojska Zaporos-)93)))



kiego. Przede wszystkim za\305\233car zezwoli\305\202 na zakup zbo\305\274a na te-

renie pa\305\204stwa moskiewskiego i jego wyw\303\263z na Ukrain\304\231, bez

czego \"w Wojsku Zaporoskim wielu zmar\305\202oby z g\305\202odu i prze-

ciw Polakom z b\037aku chleba nie by\305\202oby
komu stawa\304\207\".

Rozmowa z Unkowskim by\305\202aniezwykle trudna i Chmielnic-
kiemu wyra\305\272nie wymyka\305\202a si\304\231z r\304\205kinicjatywa. W tej sytuacji
hctn1an postanowi\305\202 u\305\274y\304\207naj pot\304\231\305\274niejszego argumentu, jakim

dysponowa\305\202
- sojuszu kozaco-tatarskiego. O\305\233wiadczy\305\202 wi\304\231c

Unkowskiemu, \305\274etylko dzi\304\231ki Kozakom pa\305\204stwo rosyjskie

unikn\304\231\305\202opot\304\231\305\274negonajazdu ordy, gdy\305\274Chmielnickiemu uda\305\202o

si\304\231odwie\305\233\304\207od tego zamiaru chana Islam Gereja III. Hetman ko-

zacki nie musia\305\202 dodawa\304\207, \305\274enast\304\231pnym razem mo\305\274e okaza\304\207 si\304\231

n1niej czu\305\202y na bezpiecze\305\204stwo granic moskiewskich. Jednak
Unkowski i tym razem nie da\305\202si\304\231zbi\304\207z tropu i o\305\233wiadczy\305\202, \305\274e

zamiary tatarskie nie s\304\205gro\305\272ne dla pa\305\204stwa tak pot\304\231\305\274negojak

Rosja pod panowanien1 Aleksego Michaj\305\202owicza. Po tej b\305\202ys-

kotliwej ripo\305\233cie pose\305\202carski zaatakowa\305\202 hetmana za ci\304\205g\305\202ena-

ruszanie granicy moskiewskiej przez pustosz\304\205ce pogranicze od-

dzia\305\202y kozackie. Chmielnickicmu nie pozosta\305\202o nic innego, jak

wyda\304\207 Wyhowskiemu polecenie natychmiastowego wys\305\202ania

do pogranicznych miast kontrolowanych przez Wojsko Zapo-

roskie rozkazu karania \305\233n1ierci\304\205wszystkich \"swawolnik\303\263w\"

przekraczaj\304\205cych granic\304\231 rosyjsk\304\205.

Chmielnicki nie m\303\263g\305\202by\304\207zadowolony z rezultat\303\263w rozm\303\263w

przeprowadzonych z Unkowskin1, kt\303\263ry okaza\305\202 si\304\231wytraw-

nym dyplomat\304\205 i nie pozwoli\305\202 sobie na przckroczenie zalece\305\204

otrzymanej w Moskwie instrukcji. Rosja nie czu\305\202asi\304\231jeszcze na

si\305\202ach, aby czynnie anga\305\274owa\304\207 si\304\231w rozw\303\263j wypadk\303\263w na

Ukrainie. Poselstwo Unkowskiego mia\305\202o przede wszystkim

przekona\304\207 Chmielnickiego o przychylno\305\233ci cara oraz zapewni\304\207

Rosji poparcie w\305\233r\303\263dstarszyzny i adn1inistracji kozackiej. S\305\202u-

\305\274y\305\202ytemu bogate dary rozdzielone pomi\304\231dzy najbli\305\274s\037ych

wsp\303\263\305\202pracownik\303\263w
hetmana. Sobolami i rublami hojnie szafo.-

wa\305\202r\303\263wnie\305\274Unkowski w czasie swej drogi powrotnej do Mo-

skwy. Sobole nie zawsze tc\305\274spe\305\202nia\305\202yrol\304\231upomink\303\263w, czasem

stanowi\305\202y wynagrodzenie za us\305\202ugi. Na przyk\305\202ad \"w O\305\202mazo-

wic o\305\202n1azowskien1u stenikowi Iwanowi Szczurence dana para

soboli dlatego, \305\274eon n1\303\263wi\305\202,jak by\305\202w poselstwie na Litwie
u Radziwi\305\202\305\202ai w jakich sprawach i dlatego, \305\274eon hetmanowi

, .\"

sWOJ .

Chmiclnicki nie da\305\202jednak za wygran\304\205 i postanowi\305\202 jeszcze raz

spr\303\263bowa\304\207 uzyska\304\207 pomoc rosyjsk\304\205. Zadanie nak\305\202onienia cara 94)))



do zmiany stanowiska otrzyma\305\202 pu\305\202kownik czehry\305\204ski Fedor

Wieszniak, kt\303\263ry wraz z powracaj\304\205cym Unkowskim uda\305\202si\304\231

w tym celu do Moskwy. W li\305\233cie, kt\303\263ry pose\305\202 kozacki mia\305\202

wr\304\231czy\304\207carowi, Chmielnicki da\305\202wyra\305\272nie do zrozumienia,
\305\274enie ma zaufania do Unkowskiego i prosi\305\202 cara, by przed

podj\304\231ciem ostatecznej decyzji wys\305\202ucha\305\202pos\305\202a kozackiego.

Wieszniaka przyj\304\231to w Moskwie niezwykle uroczy\305\233cie. Dwu-

krotnie 2 i 13 czerwca, spotka\305\202 si\304\231z carem. Aleksy Michaj-
\305\202owicz jeszcze raz zapewni\305\202 go o swej przychylno\305\233ci dla W oj-
ska Zaporoskiego, lecz swego stanowiska w kwestii udziele-

nia Chmielnickiemu pomocy wojskowej nie zmieni\305\202. W li\305\233cie

wr\304\231czonym Wieszniakowi car przypomnia\305\202 hetmanowi koza-

ckiemu, \305\274epomi\304\231dzy jego ojcem Micha\305\202enl Fiodorowiczen1

i s\305\202awnej pami\304\231ci kr\303\263lem W\305\202adys\305\202awem \"zawarto \302\273wieczny

pok\303\263j\302\253... I nam, wielkiemu gosudaru, z tego powodu na zie-
n1ie litewskie wojn\304\205 nast\304\231powa\304\207, zbrojnych naszych ludzi posy-
\305\202a\304\207i \302\273wiecznego pokoju\302\253 narusza\304\207 nie wolno\"4. W Moskwie
doskonale orientowano si\304\231w aktualnej sytuacji na Ukrai-
nie i wiedziano, \305\274ew najbli\305\274szych dniach n1usz\304\205 zapa\305\233\304\207

rozstrzygni\304\231cia. Postanowiono wi\304\231c zaczeka\304\207. Fedor Wiesz-

niak po powrocie z Moskwy zasta\305\202 Chmielnickiego pod mu-

ranli Zbara\305\274a.

W pierwszych miesi\304\205cach 1649 r. sporo uwagi po\305\233wi\304\231ci\305\202

Chmielnicki kwestii uzyskania pomocy rosyjskiej. Nie zapom-
nia\305\202jednak, i\305\274gra, kt\303\263r\304\205rozpocz\304\205\305\202,wymaga\305\202a zabezpieczenia
sobie mo\305\274liwo\305\233ci manewru. St\304\205dpozostawienie w zawieszeniu

perejas\305\202awskich rokowa\305\204 z Rzecz\304\205pospolit\304\205 oraz nag\305\202y wzrost

aktywno\305\233ci dyplomacji hetma\305\204skiej.

W tym samym czasie, gdy Mu\305\274y\305\202owski wyprawiony zosta\305\202 do

lass, by sprowadzi\304\207 Paisiusza, w dalsz\304\205 drog\304\231 wyruszy\305\202 pu\305\202ko-

wnik Filon Dzadza\305\202y, kt\303\263rego celem by\305\202astolica nad Bosforem.

Dzadza\305\202y wi\303\263z\305\202list Chmielnickiego do su\305\202tana Mehmeda IV.

List ten datowany na 28 XI 1648r. opublikowany zosta\305\202w Doku-

,,,eutach Bohdana Chlneltlyckoho, lecz wydawcy, I. Butycz i I. Kry-
pjakewycz, uznali, \305\274enale\305\274y umie\305\233ci\304\207go w dodatkach. Powo-
dem takiego usytuowania listu by\305\202ozakwestionowanie przez

nich jego autentyczno\305\233ci. Nie ma jednak \305\274adnych dowod\303\263\\\\'

upowa\305\274niaj\304\205cych do postawienia takiej hipotezy.
Hetman informowa\305\202 w swym li\305\233ciesu\305\202tana o przyczynach, dla

kt\303\263rych zmuszony by\305\202podnie\305\233\304\207bro\305\204przeciw Rzeczypospolitej
oraz relacjonowa\305\202 rezultaty dot jchczasowych walk: \"A nam

Pan B\303\263gw nagrod\304\231 krzywd naszych wi\304\231ksz\304\205po\305\202owic\304\231Kr\303\263le-)95)))



stwa Polskiego: Ukrain\304\231, Bia\305\202\304\205Ru\305\233,Wo\305\202y\305\204,Podole ze wszyst-

k\304\205Rusi\304\205 a\305\274po Wis\305\202\304\231pozwoli\305\202 odebra\304\207.\"

Chmielnicki przeceni\305\202 wprawdzie w\305\202asne sukcesy, lecz nie

uczyni\305\202 tego bynajmniej kieruj\304\205c si\304\231pych\304\205. Cytowany wy\305\274ej

fragment mia\305\202s\305\202u\305\274y\304\207urealnieniu propozycji zawartej w nast\304\231p-

nych zdaniach listu: \"Gdzie ju\305\274w takim progresie szcz\304\231\305\233cianie

inszego meta umy\305\233li\305\202awszystka religja grecka szuka\304\207 sobie, tyl-

ko wiecznego w\305\202adc\304\231przyj\304\205\304\207sobie za pana i obro\305\204c\304\231,Wasz\304\205

Cesarsk\304\205 Mo\305\233\304\207pana mego mi\305\202o\305\233ciwego, jako tego, kt\303\263rego \305\274a-

dne pa\305\204stwo nie strzyma dla wielko\305\233ci ludzi rycerskich w pa\305\204-

stwie WCM zostaj\304\205cych, do kt\303\263rych i nasze Wojsko Zaporos-
kie \305\274ycz\304\205sobie by\304\207przy\305\202\304\205czonemi i zostawa\304\207 wiecznymi ho\305\202do-

wnikami ... Na kt\303\263re pos\305\202usze\305\204stwo, wiar\304\231 i podda\305\204stwo racz

WCM zes\305\202a\304\207basz\303\263w pogranicznych, sylistryjskiego i bia\305\202ogro-

dzkiego, przy kt\303\263rych by\305\233my przysi\304\231g\304\231potwierdzili, podda-

wszy im to pa\305\204stwo do w\305\202adzy, przez szable nabyte. Gdzie je\305\233li

rozka\305\274esz WCM ostatek Kr\303\263lestwa i Litw\304\231 odebra\304\207, nie przy-

wodz\304\205c wiele wojska swego, temi\305\274ja lud\305\272mi swemi w kr\303\263tkim

czasie doka\305\274e tego\".

Oczywi\305\233cie nie ulega w\304\205tpliwo\305\233ci, \305\274eChmielnicki nie my\305\233la\305\202

o oddaniu Ukrainy pod panowanie Mehmeda IV. Zreszt\304\205 po-

dobnie instrumentalnie traktowa\305\202 on identyczn\304\205 propozycj\304\231

uczynion\304\205 Aleksemu Michaj\305\202owiczowi. Naszym zdaniem nie
chodzi\305\202o mu nawet o owe \"niewiele wojsk su\305\202ta\305\204skich\", kt\303\263re

mia\305\202y mu dopom\303\263c w ostatecznym pokonaniu Rzeczypospoli-
tej. Chyba \305\274eza wojska te uznamy si\305\202y,jakimi dysponowa\305\202
chan Islam Gerej III. Chmielnicki uzna\305\202po prostu, \305\274enajlepsz\304\205

form\304\205 zabezpieczenia sobie pomocy tatarskiej, w sytuacji gdy

w bezpo\305\233rednich rokowaniach z chanem niewiele ju\305\274mo\305\274na

by\305\202ozaoferowa\304\207, b\304\231dzie rozkaz su\305\202ta\305\204ski.Tym bardziej \305\274eby\305\202

jeszcze jeden pow\303\263d, dla kt\303\263rego hetman musia\305\202 szuka\304\207 nad

Bosforem poparcia dla swych uk\305\202ad\303\263wz chanem. Wiedzia\305\202 on

bowiem, \305\274eWysoka Porta przygotowuje si\304\231do generalnej roz-

prawy z Wenecj\304\205 i w tej sytuacji Islam Gerej zostanie wezwany
do stawienia si\304\231pod sztandary Mehmeda IV. O tym, \305\274eobawy

Chmielnickiego by\305\202ys\305\202uszne, przekonuje nas list przebywaj\304\205ce-

go w\303\263wczas w Stambule pos\305\202a polskiego Wojciecha Bieczy\305\204-

skiego, kt\303\263ry donosi\305\202, \305\274eWysoka Porta postanowi\305\202a z nadej-
\305\233ciem wiosny wyruszy\304\207 przeciw Wenecji i przygotowano ju\305\274

w tym celu ponad 100 galer oraz \305\274echo\304\207 Turkom uda\305\202o si\304\231

zgromadzi\304\207 zaledwie 6-tysi\304\231czn\304\205armi\304\231 l\304\205dow\304\205,to jednak su\305\202tan

spodziewa si\304\231przybycia co najmniej 20-tysi\304\231cznych posi\305\202k\303\263w 96)))
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tatarskich. Hetman kozacki doskonale zdawa\305\202 sobie spraw\304\231

z tego, czym mo\305\274e grozi\304\207 utrata poparcia ze strony Islam Gere-
ja, kt\303\263ry zmuszony b\304\231dzie wspiera\304\207 armie su\305\202ta\305\204skiedaleko od

brzeg\303\263w Dniepru. Taka by\305\202ageneza i zasadnicze cele poselstwa
Dzadza\305\202ego.

Chmielnicki postanowi\305\202 jednak spr\303\263bowa\304\207za\305\202atwi\304\207jeszcze jedn\304\205

spraw\304\231. Zako\305\204czy\305\202wi\304\231csw\303\263jlist do su\305\202tana nast\304\231puj\304\205cymi s\305\202owa-

mi: \"A mnie za prac\304\231, podn\303\263\305\274kowi swemu, jakem pierwej prosi\305\202,

tak i teraz powtarzam uni\305\274on\304\205pro\305\233b\304\231moj\304\205, \305\274eby\305\233Hospodarstwo

W o\305\202oskie z mi\305\202o\305\233ciwej\305\202askiswojej konferowa\304\207 raczy\305\202, wiedz\304\205c to

zapewne, \305\274ehospodar wo\305\202oski tera\305\272niejszy jest zdrajc\304\205 WCM\".

Jak pami\304\231tamy, jedn\304\205 z g\305\202\303\263wnychprzyczyn cofni\304\231cia si\304\231Koza-

k\303\263w w g\305\202\304\205bUkrainy po odniesieniu pierwszych zwyci\304\231stw

i praktycznym zlikwidowaniu armii koronnej by\305\202azdecydowa-

na real.ccja Turcji zmuszaj\304\205ca Tatar\303\263w do powrotu na Krym.
Decyzje podj\304\231te przez Wysok\304\205 Port\304\231 w du\305\274ej mierze \"zawdzi\304\231-

cza\305\202\"Chmielnicki hospodarowi mo\305\202dawskiemu Bazylemu Lu-

pulowi. Teraz nada\305\274y\305\202asi\304\231okazja do rewan\305\274u. Tym bardziej \305\274e

pewny siebie Lupul pozwoli\305\202 sobie na rozbicie kilku czambu\305\202\303\263w

tatarskich wracaj\304\205cych spod Lwowa na Budziak. Wprawdzie

z plan\303\263w mo\305\202dawskich na razie nic nie wysz\305\202o, to jednak nie

ulega w\304\205tpliwo\305\233ci, \305\274em\303\263g\305\202j1d\305\273teraz hetman spokojnie przyst\304\205-

pi\304\207do rokowa\305\204 z Tatarami. Mia\305\202y one ju\305\274zreszt\304\205 jedynie wy-
miar konsultacji taktycznych i jedynie w li\305\233ciedo ka\305\202giKrym

Gereja b\305\202ysn\304\205\305\202Chmielnicki swym wielkim talentem: \"Lecz jako
oni z dawna zwykli [Polacy

- J. K.] nieprawd\304\205 i\305\233\304\207,tak i teraz

tego za\305\274ywaj\304\205,nie pos\305\202yszawszy wojska WCM, teraz na nas na-
st\304\231puj\304\205i wzi\304\231li przed si\304\231znie\305\233\304\207nas na Krym i\305\233\304\207chc\304\205, czego im,

Panie Bo\305\274e, nie dopom\303\263\305\274. O czym pewn\304\205 wiadomo\305\233\304\207 mamy

od kr\303\263la w\304\231gierskiego, kt\303\263ry nas ostrzega i WCM, \305\274ei Szweda

zaci\304\205gaj\304\205na nas, ale Szwed\303\263w jeszcze nie masz\"5. Jak wi\304\231cwi\":

dzimy, hetman nie omieszka\305\202 wspomnie\304\207 o wsp\303\263lnym niebez-

piecze\305\204stwie gro\305\274\304\205cymTatarom i Kozakom ze strony Rzeczy-
pospolitej. Szwedzi mieli je jedynie unaoczni\304\207, lecz czym pr\304\231-

dzej hetman zaznaczy\305\202, \305\274eich \"jeszcze nie masz\".

Mniejsze znaczenie mia\305\202y w tym czasie stosunki ukrai\305\204sko-sied-

miogrodzkie. Nie m\303\263g\305\202Chmielnicki liczy\304\207 na realn\304\205 pomoc Je-

rzego II Rakoczego, nie grozi\305\202o mu te\305\274z jego strony \305\274adne nie-

bezpiecze\305\204stwo. Nie oznacza\305\202o to jednak, \305\274edyplomacja het-

ma\305\204ska nie obj\304\231\305\202aswym dzia\305\202aniem i tej sfery. Chmielnickiemu
nadal zale\305\274a\305\202ona utrzymaniu Rakoczego w przekonaniu, \305\274epo-

mimo ostatecznego poparcia w czasie elekcji kandydatury Jana)97)

7 - J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki)))



Kazimierza, pragnie utrzymywa\304\207 przyjazne stosunki z Siedmio-

grodem. W dniu swojego powrotu do Czehrynia, 1 I 1649 r.,

skierowa\305\202 hetman do ksi\304\231cia siedmiogrodzkiego dwa listy.
W pierwszym stwierdza\305\202, \305\274ewzajemna przyja\305\272\305\204przynosi obo-

p\303\263lne korzy\305\233ci i informowa\305\202 o wys\305\202aniu poselst\037a.
W drugim

proponowa\305\202 wzajemn\304\205 wymian\304\231 informacji oraz stwierdza\305\202, \305\274e

reszt\304\231 przeka\305\274e pose\305\202 w czasie bezpo\305\233redniej rozmowy z ksi\304\231-

cIem.

Dzia\305\202alno\305\233\304\207dyplomacji hetma\305\204skiej w pierwszych miesi\304\205cach

1649 r. dowodzi, \305\274enadrz\304\231dnym celem Chmielnickiego by\305\202o

zapewnienie sobie pomocy wojskowej z zewn\304\205trz lub przynaj-

mniej niedopuszczenie do udzielenia takiej pomocy Rzeczypo-

spolitej. Z analizy poszczeg\303\263lnych list\303\263w hetma\305\204skich wy\305\202ania

si\304\231wyra\305\272ny obraz metod, jakimi chcia\305\202 on osi\304\205gn\304\205\304\207ten cel.

Udowodni\305\202 przy tym Chmielnicki, \305\274eobce s\304\205mu jakiekolwiek

doktrynalne uprzedzenia i potrafi skutecznie pos\305\202ugiwa\304\207 si\304\231za-

sadami politycznego pragmatyzmu. R\303\263wnocze\305\233nie list do Jerze-

go i Zygmunta Rakoczych wskazuje nam na jeszcze jedn\304\205 cha-

rakterystyczn\304\205 cech\304\231 post\304\231powania hetmana -
niezwyk\305\202\304\205prze-

bieg\305\202o\305\233\304\207i zdecydowanie na wykorzystanie wszelkich mo\305\274liwo-

\305\233cios\305\202abienia Rzeczypospolitej.

W obliczu zbli\305\274aj\304\205cego si\304\231starcia 2:brojnego pilnego uporz\304\205dko-

wania wymaga\305\202a te\305\274sytuacja wewn\304\231trzna ziem znajduj\304\205cych si\304\231

pod bezpo\305\233redni\304\205 kontrol\304\205 kozack\304\205. Droga do tego wiod\305\202a po-

przez rozbudow\304\231 administracji hetma\305\204skiej. Opar\305\202 si\304\231przy tym
hetman na od lat funkcjonuj\304\205cym w wojsku Zaporoskim syste-
mie pu\305\202k\303\263w,spe\305\202niaj\304\205cych r\303\263wnocze\305\233nie funkcje centr\303\263w woj-

skowych i administracyjnych. W pierwszej kolejno\305\233ci rozbudo-

wano 6 starych pu\305\202k\303\263wrejestrowych: czehry\305\204ski, czerkaski,

korsu\305\204ski, kaniowski, bia\305\202ocerkiewski i perejas\305\202awski. Do

1648 r. pu\305\202ki te liczy\305\202y po 1000 Kozak\303\263w rejestrowych, teraz

przyk\305\202adowo sam pu\305\202kbia\305\202ocerkiewski liczy\305\202blisko 4 tys. reje-
strowych. W miar\304\231 rosn\304\205cych potrzeb organizowano nowe pu\305\202-

ki, kt\303\263rych liczebno\305\233\304\207dochodzi\305\202a na wiosn\304\231 1649 r. nawet do
20 tys. Z nowo zorganizowanych pu\305\202k\303\263wdo najpot\304\231\305\274niejszych

na prawym brzegu Dniepru Rale\305\274a\305\202y:kijowski, huma\305\204ski

i winnicki, na lewym za\305\233:czernihowski, przy\305\202ucki, ni\305\274y\305\204ski

i mirhorodzki.

Ostateczne ukszta\305\202towanie si\304\231administracji hetma\305\204skiej b\304\231dzie

jednak dopiero rezultatem ugody zborowskiej, lecz ju\305\274
teraz

sprawnie wype\305\202nia\305\202aona swe zasadnicze funkcje. Podkanclerzy
litewski Kazimierz Leon Sapieha pisa\305\202w li\305\233ciez obozu wojsk 98)))



litewskich: \"Czynsze wybieraj\304\205 na Ukrainie, po cztery talary
z ojczyzny gospodarza ka\305\274dego, Chmielnickiemu na t\304\231woj-

\"6
n\304\231.

Tymczasem na Ukrainie od pocz\304\205tku roku trwa\305\202y starcia po-

mi\304\231dzy oddzia\305\202ami polskimi i kozackimi. W czasie rokowa\305\204

w Perejas\305\202awiu, gdy Kisiel chcia\305\202 uzyska\304\207 przynajmniej zwol-

nienie je\305\204c\303\263wpolskich, Chmielnicki odpowiedzia\305\202: \"Szkoda

o tern howoryty; B\303\263gmi to da\305\202.Puszcz\304\231 ich, je\305\233li\305\274adnej za-

czepki na wojn\304\231 z Litwy i od Lach\303\263w nie budu majet. Niechaj
tu poczeka Potocki brata swego starost\304\231 kamienieckiego, kt\303\263ry

mi Bar, moje w\305\202asne miasto, zajecha\305\202; w mojem Podolu krew

chrze\305\233cija\305\204sk\304\205leje. Kaza\305\202em tam pu\305\202ki ruszy\304\207 i \305\274ywego sobie

przywie\305\233\304\207\"7.

Wynegocjowane przez Kisiela zawieszenie broni niewiele zmie-
ni\305\202ow obrazie sytuacji. W marcu kanclerz litewski zanotowa\305\202:

\"Mimo rozejmu mi\304\231dzy naszymi i Kozakami jedni z drugimi
kilka razy si\304\231starli i zawsze szcz\304\231\305\233liwiedla naszej strony\"8. Po-

cz\304\205tkowo Polacy rzeczywi\305\233cie odnosili znaczne sukcesy.
Opr\303\263cz wspomnianego ju\305\274zdobycia Baru przez oddzia\305\202 staro-

sty kamienieckiego Piotra Potockiego wyparto Kozak\303\263w tak\305\274e

z Zas\305\202awia. W dodatku po\305\202\304\205czonym, zreszt\304\205 przypadkowo, si-

\305\202omPotockiego i Miko\305\202aja Ostroroga uda\305\202o si\304\231rozbi\304\207 20-tysi\304\231-

czny oddzia\305\202 kozacki, wys\305\202any przez Chmielnickiego w celu
odbicia Baru. Sukces by\305\202tym cenniejszy, \305\274eKozak\303\263w wspiera\305\202

4-tysi\304\231czny czambu\305\202 tatarski. Lecz ju\305\274 pod koniec marca

z Ukrainy zacz\304\231\305\202ynadchodzi\304\207 mniej pomy\305\233lne wie\305\233ci. Janusz

Radziwi\305\202\305\202,\303\263wczesny hetman polny litewski, informowa\305\202, \305\274e

Kozacy przekroczyli lini\304\231 graniczn\304\205 ustalon\304\205 w Perejas\305\202awiu

i siej\304\205zamieszanie na terenach litewskich.

Jan Kazimierz tymczasem za rad\304\205wszechw\305\202adnego ju\305\274Ossoli\305\204-

skiego trwa\305\202nadal w przekonaniu, \305\274ejedyna droga rozwi\304\205zania

konfliktu na Ukrainie wiedzie przez porozumienie si\304\231z Chmiel-

nickim. Nie odwiod\305\202a go od tego zamiaru nawet relacja Kisiela,

kt\303\263rej skutek by\305\202wr\304\231cz odwrotny do tego, co dyktowa\305\202 zdro-

wy rozs\304\205dek. 27 III 1649 r. kr\303\263lwys\305\202a\305\202do hetmana kozackiego

niezwykle d\305\202ugi list, w kt\303\263rym wyrazi\305\202 zgod\304\231 praktycznie na

wszystkie \305\274\304\205daniakozackie, odm\303\263wi\305\202za\305\233jedynie wydania
w r\304\231ceChmielnickiego podstaro\305\233ciego czehry\305\204skiego Daniela

Czapli\305\204skiego, lecz obieca\305\202, \305\274e\"instygatorowi [najwy\305\274szypro-
kurator Rzeczypospolitej - J. K.] naszemu rozka\305\274emyna przy-
sz\305\202ysejm onego pozwa\304\207, aby tam\305\274e wed\305\202ug zas\305\202ug swoich su-

rowie by\305\202karany\"9. Informowa\305\202wreszcie Jan Kazimierz Chmiel-)99))) 152)))



nickiego o wys\305\202aniu specjalnego pos\305\202a, kt\303\263rym zosta\305\202 dobrze

znany Kozakom Jakub \305\232miarowski.

Inicjatywa kr\303\263lewska by\305\202aChmielnickiemu jak najbardziej na

r\304\231k\304\231.Pozwala\305\202a mu bowiem spokojnie czeka\304\207 na chana Islam

Gereja III, kt\303\263ry dopiero 29 V 1649 r. wyruszy\305\202 z Bakczysaraju.

W listach z 24 kwietnia i 13 maja zapewnia\305\202 wi\304\231chetman koza-

cki, \305\274eczeka na \305\232miarowskiegoi stara si\304\231,by ustalony w Perc-

jas\305\202awiu termin rozpocz\304\231cia rokowa\305\204 (Zielone \305\232wi\304\205tkiw 1649 r.

przypada\305\202y w dniu 23 maja) zosta\305\202 dotrzymany.

Dopiero 25 maja Kisiel i jad\304\205cy wraz z nim do Chmielnickiego
podkomorzy mozyrski Teodor Micha\305\202 Obuchowicz zrozumie-

li, \305\274edotychczasowe zapewnienia hetmana kozackiego by\305\202y

zwyk\305\202ym fortelem. Wcze\305\233niej dope\305\202ni\305\202si\304\231los \305\232miarowskiego,

kt\303\263ry podj\304\205\305\202si\304\231\"buntowa\304\207 Kozak\303\263w i pos\305\202a\305\202go kr\303\263lJm\304\207do

Chmielnickiego w poselstwie, ale wprawdzie na bunty, dawszy
mu ze 40 albo 50 przywilej\303\263w z okienkami dla tych Kozak\303\263w,

co by chcieli odsta\304\207 od Chmielnickiego\". \305\232miarowski przyby\305\202

do Czehrynia 15 kwietnia i Chmielnicki bardzo szybko zorien-

towa\305\202 si\304\231w podw\303\263jnej grze pos\305\202akr\303\263lewskiego. Dobrze poin-

formowany sekretarz Jana Kazimierza Hieronim Pinocci zano-

towa\305\202: \"Tedy obr\303\263ciwszy si\304\231do \305\232miarowskiego [Chmielnicki
- J. K.] wyrzuci\305\202 mu zdrad\304\231 i bunty. Co kiedy on pocz\304\205\305\202nege-

re [negowa\304\207], pos\305\202a\305\202gwa\305\202tem po jego szkatu\305\202\304\231.Otworzono j\304\205

i najdziono z 50 przywilej\303\263w z okienkami, kt\303\263re Chmielnicki

porzuci\305\202 na stole. Dopiero starszyzna porwawszy si\304\231do szabel

zr\304\205bali go, a jeszcze na p\303\263\305\202\305\274ywego grzebali\"H).

Podstawowym b\305\202\304\231dem,jaki pope\305\202nionopodejmuj\304\205c pr\303\263b\304\231oba-

lenia Chmielnickiego, by\305\202oniedocenienie jego pozycji. Wiosn\304\205

1649 r. by\305\202aona nie do podwa\305\274enia. Uwielbia\305\202y go masy czer-

ni, a i w\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej nikt na razie nie kwestiono-
wa\305\202linii PQlitycznej hetmana. \305\232mier\304\207\305\232miarowskiego by\305\202ar\303\263w-

noznaczna z przekre\305\233leniem szans na pokojowe rozwI\304\205zanie

konfliktu polsko-kozackiego.

Tymczasem Jan Kazimierz listem z 5 maja wezwa\305\202 senator\303\263w

do Warszawy na konsultacje, kt\303\263rych termin wyznaczy\305\202 na

1 czerwca. Kr\303\263l liczy\305\202na zaakceptowanie wypracowanej przez
Ossoli\305\204skiego linii post\304\231powania. Wie\305\233ci nadchodz\304\205ce z Ukra-

iny rozwia\305\202y jednak te nadzieje i 9 maja z kancelarii kr\303\263lewskiej

wysz\305\202y listy, kt\303\263re szlachta mia\305\202a traktowa\304\207 jako pierwsze
i drugie wici. Od pocz\304\205tku maja bowiem na Ukrainie toczy\305\202y

si\304\231ju\305\274regularne dzia\305\202ania wojenne.

W ojska koronne pod wodz\304\205 nowych regimentarzy: kasztelana 100)))
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belskiego J\304\231drzeja Firleja, kasztelana kamienieckiego Stanis\305\202awa

Lanckor06skiego oraz Miko\305\202aja Ostroroga, przekroczy\305\202y lini\304\231

Horynia i S\305\202uczy kieruj\304\205c si\304\231ku Staremu Konstantynowowi.
Takie by\305\202y bowiem wyra\305\272ne polecenia kr\303\263lewskie. Lecz i\037h

wype\305\202nienie przypisa\304\207 musimy raczej przypadkowi, gdy\305\274regi-

mentarze absolutnie nie panowali nad sytuacj\304\205, ka\305\274dy za\305\233prag-

n\304\205\305\202,by armia koronna stan\304\231\305\202aobozem w miejscu najlepiej za-

bezpieczaj\304\205cym jego prywatne interesy. Wi\304\231kszo\305\233\304\207domaga\305\202a

si\304\231zas\305\202onienia Wo\305\202ynia przed oddzia\305\202ami kozackimi, lecz byli
i tacy, kt\303\263rzy domagali si\304\231,by szybkim marszem i\305\233\304\207na Kamie-

niec Podolski, kt\303\263rego umocnienia gwarantowa\305\202y przetrwanie
nawet

najd\305\202u\305\274szego obl\304\231\305\274enia.

Chmielnicki za\305\233na czele si\305\202kozackich spokojnie czeka\305\202 pod Bia-

\305\202\304\205Cerkwi\304\205 na przybycie Islam Gereja III. 24 czerwca hetman

wiedzia\305\202 ju\305\274, \305\274e'g\305\202\303\263wnesi\305\202ytatarskie przeprawi\305\202y si\304\231przez

Dniepr. Wtedy te\305\274postanowi\305\202 ruszy\304\207 na Stary Konstantyn\303\263w.

Gdy picrwsze wie\305\233ci o tym dotar\305\202y do obozu polskiego, zdecy-
dowano cofn\304\205\304\207si\304\231w kierunku na Czo\305\202ha6ski Kamie\305\204. Armia

koronna wkroczy\305\202a na drog\304\231 wiod\304\205c\304\205wprost do powt\303\263rzenia

si\304\231Pi\305\202awiec. Na alarmuj\304\205ce listy Jana Kazimierza do regimenta-
rzy Firlej odpowiada\305\202 wprawdzie natychmiast, lecz odpowiedzi
te dowodzi\305\202y jedynic ca\305\202kowitej utraty przcz wodz\303\263w kontroli

nad wojskiem. W takich okoliczno\305\233ciach 30 czerwca regimenta-
rze stan\304\231li przed murami Zbara\305\274a.

Obl\304\231\305\274enieZbara\305\274a nale\305\274y do najlepiej opracowanych epizod\303\263w

z okresu powstania Chmielnickiego. Pisa\305\202o nim Ludwik Fr\304\205\305\233

i Ludwik Kubala, wiele za\305\233cennych spostrze\305\274e\305\204 zawiera najno-
wsza biografia ksi\304\231cia Jaremy Wi\305\233niowieckiego pi\303\263raJana Wi-

dackiego. W tej sytuacji skoncentrujemy si\304\231jedynie na wyda-
rzeniach, kt\303\263re w spos\303\263b bezpo\305\233redni zwi\304\205zane by\305\202yz postaci\304\205

Bohdana Chmielnickiego.
Dnia 7 lipca pod Zbara\305\274 przyby\305\202 Jarema Wi\305\233niowiecki, kt\303\263ry

po dw\303\263ch dniach na czele swych chor\304\205gwi wkroczy\305\202 do twier-

dzy. Uczyni\305\202 to niemal\305\274e w ostatniej chwili, gdy\305\274ju\305\27410 lipca
o \305\233wicie z mur\303\263w mo\305\274na by\305\202oujrze\304\207 nadci\304\205gaj\304\205cych Tatar\303\263w.

Nast\304\231pnego dnia pojawi\305\202 si\304\231Chmielnicki na czele g\305\202\303\263wnychsi\305\202

kozackich. Do Warszawy wie\305\233ci o tych wydarzeniach dotar\305\202y

17 lipca. Pierwszym, kt\303\263remu uda\305\202o si\304\231wydosta\304\207 z obl\304\231\305\274onego

Zbara\305\274a, by\305\202doskonale nam znany Daniel Czapli6ski. Trudno
znale\305\272\304\207w dziejach przyk\305\202ad wi\304\231kszej odwagi, bo raczej nie po-
dejrzewamy podstaro\305\233ciego czehry6skiego o brak wyobra\305\272ni.

Z pewno\305\233ci\304\205zdawa\305\202 on sobie spraw\304\231 z tego, co go czeka w wy-)))



padku wpadni\304\231cia w r\304\231ceChmielnickiego. Czapli\305\204ski nie tylko

przedar\305\202 si\304\231przez si\305\202ynieprzyjacielskie, ale przyprowadzi\305\202 te\305\274

staro\305\233cie sokalskiemu Zygmuntowi Denhoffowi, stoj\304\205cemu

w\303\263wczas w Brodach, je\305\204ca pojmanego w czasie swej karko\305\202o-

mnej wyprawy. Od Czapli\305\204skiego pochodzi\305\202y te\305\274pierwsze in-

formacje na temat liczebno\305\233ci oddzia\305\202\303\263w kozacko-tatarskich

stoj\304\205cych pod Zbara\305\274em. Twierdzi\305\202 on, \305\274ewprawdzie chan jest

pod Zbara\305\274em, lecz ma przy sobie jedynie 10 tys. ordy.
Zagadnienie liczebno\305\233ci wojsk zgromadzonych przez Chmiel-

nickiego pod Zbara\305\274em zawsze wzbudza\305\202o wiele kontrowersji,
a liczby podawane przez historyk\303\263w dochodzi\305\202y nawet do 400

tys. Ostatnie badania Tadeusza Wasilewskiego wydaj\304\205 si\304\231k\305\202a\305\233\304\207

kres tym sporom. W biografii Jana Kazimierza pisze on, \305\274epo-

\305\202\304\205czonesi\305\202ynieprzyjacielskie nie przekracza\305\202y 150 tys. \305\274o\305\202nierzy,

nie licz\304\205c czerni.

Tymczasem Jan Kazimierz by\305\202ju\305\274w drodze na Ukrain\304\231. Takie

bowiem decyzje zapad\305\202y na tocz\304\205cych si\304\231w pierwszym tygod-
niu czerwca w Warszawie obradach senatu. 3 lipca kr\303\263ldotar\305\202

do Lwowa, w kt\303\263rym wyda\305\202 uniwersa\305\202y og\305\202aszaj\304\205ce trzecie

wici. W czasie pobytu kr\303\263la w mie\305\233cie przyby\305\202 pose\305\202 wenecki

Contarini, kt\303\263ry przywi\303\263z\305\202wiadomo\305\233\304\207 o zwyci\304\231stwach floty .

weneckiej nad Turkami. Powszechnie s\304\205dzono, \305\274ew tej sytuacji
su\305\202tan odwo\305\202a Tatar\303\263w z Ukrainy i rozesz\305\202y si\304\231nawet pog\305\202oski,

\"jakoby od Porty inszego chana miano przys\305\202a\304\207na pa\305\204stwo

krymskie\" 11.

Jan Kazimierz pokrzepiony tymi wie\305\233ciami postanowi\305\202 nie cze-

ka\304\207na zgromadzenie wszystkich si\305\202i ruszy\305\202 ku Zbara\305\274owi.

Czujno\305\233\304\207kr\303\263lewsk\304\205u\305\233pi\305\202ote\305\274rozbicie przez wojska litewskie

pod wodz\304\205 Janusza Radziwi\305\202\305\202aoddzia\305\202\303\263wkozackich maj\304\205cych

zabezpieczy\304\207 od p\303\263\305\202nocyg\305\202\303\263wnyteatr dzia\305\202a\305\204wojennych. Na

czele tych oddzia\305\202\303\263wpostawi\305\202 Chmielnicki pu\305\202kownika kijow-

skiego Stanis\305\202awa Krzyczewskiego. By\305\202to polski szlachcic, kt\303\263-

ry pod Korsuniem dosta\305\202 si\304\231do niewoli tatarskiej i podobnie
jak Jan Wyhowski zosta\305\202 wykupiony przez Chmielnickiego. Do

bitwy dosz\305\202o 31 lipca pod \305\201ojowem i ze zmiennym szcz\304\231\305\233ciem

toczy\305\202a si\304\231ona przez ca\305\202ydzie\305\204. Na noc Kozacy zamkn\304\231li si\304\231

w mocno ufortyfikowanym taborze. Niestety nie wiemy,
co dzia\305\202o si\304\231w obozie kozackim tej nocy. Rano okaza\305\202o si\304\231,

\305\274elicz\304\205ca na pocz\304\205tku starcia prawie 35 tys. armia kozacka
znikn\304\231\305\202a.

W obozie kozackim Polacy znale\305\272li jedynie \"okrytego ranami

Krzyczewskiego oraz szlachcica Szapk\304\231. Wdzi\304\231cznie przyj\304\205\305\202het- 102)))



man takiego go\305\233cia i podj\304\231to najwi\304\231ksze starania, by wyzdro-
wia\305\202,ale daremnie, bo popad\305\202szy w omdlenie, zmar\305\202. Gdy zo-

baczono, \305\274ejest ju\305\274bliski \305\233mierci, zapytano, czy chce wezwa\304\207

ruskiego duchownego, popa. Odpowiedzia\305\202: \302\273Czterdziestu nie

wystarczy\302\253. Przeto niekt\303\263rzy wspomnieli o katolickim, ale on
znowu, \305\274ebardziej \305\274yczy\305\202bysobie kubka wody. Potem j\304\231cz\304\205c

i rw\304\205c w\305\202osy wielokro\304\207 powtarza\305\202: \302\273Czy to nie dosy\304\207 zgubi\304\207

30 000 ludzi?\302\253 Raczej rozpacz przynios\305\202a mu \305\233mier\304\207ni\305\274rany.

M\303\263wi\304\205,\305\274epowiedzia\305\202 tak\305\274e: \302\273Mnie to raczej nale\305\274a\305\202omie\304\207

Radziwi\305\202\305\202a za je\305\204ca, a oto przeciwnie si\304\231sta\305\202o\302\253\"12. Kl\304\231ska

Krzyczewskiego pod \305\201ojowem mia\305\202a istotny wp\305\202yw na dal-

szy rozw\303\263j sytuacji, otwiera\305\202a bowiem wojskom litewskim

drog\304\231 do Kijowa.
Kr\303\263l wkroczy\305\202 do Zamo\305\233cia 21 lipca i chocia\305\274 nadal nie by\305\202o

\305\274adnych sprawdzonych informacji o g\305\202\303\263wnychsi\305\202ach wroga,

postanowi\305\202 ruszy\304\207 dalej. Po dwudniowym odpoczynku w Kra-
snym Stawie poci\304\205gni\304\231to ku Sokalowi, gdzie w klasztorze oj-
c\303\263w berna\037dyn\303\263w odby\305\202a si\304\231rada wojenna. Mimo licznych
sprzeciw\303\263w zapad\305\202a na niej decyzja o skierowaniu si\304\231wprost

na Zbara\305\274. Dopiero wieczorem 6 sierpnia pod Toporowem do-
tar\305\202ydo Jana Kazimierza wiarygodne informacje na temat aktu-

alnego po\305\202o\305\274eniawojsk obl\304\231\305\274onych w Zbara\305\274u. Zawarte one

by\305\202yw listach przyniesionych z twierdzy przez Miko\305\202aja Skrze-

tuskiego, tak dobrze. nam znanego ze stron Ogniem i mieczem.

Wprawdzie Sienkiewicz przechrzci\305\202 swojego bohatera nadaj\304\205c

mu imi\304\231Jan, to jednak dramatyczne okoliczno\305\233ci jego drogi

pod Topor\303\263w odtworzone na stronach Trylogii w pe\305\202niodpo-

wiadaj\304\205 prawdzie historycznej. Wyczyn Skrzetuskiego zas\305\202ugu-

je na tym wi\304\231ksze uznanie, \305\274eby\305\202on niepor\303\263wnywalnie trud-

niejszy od znanej nam ju\305\274wyprawy Czapli\305\204skiego z pierwszej
fazy obl\304\231\305\274enia.Obecnie, jak pisali sami obl\304\231\305\274eni,\"nieprzyjaciel

nas obtoczy\305\202 woko\305\202o, \305\274eptak \037o nas i od nas nie przeleci.\"

Skrzetuski za sw\303\263jwyczyn otrzyma\305\202 jedynie od kr\303\263la 100 czer- .

wonych z\305\202otych oraz od kanclerza szaty i konia. Nigdy za\305\233nie

doczeka\305\202 si\304\231nadania obiecanego mu przez Jana Kazimierza

\"pierwszego wakuj\304\205cego starostwa\". Dzielnie stawa\305\202 p\303\263\305\272niej

bohater spod Zbara\305\274a pod Beresteczkiem i w czasie \"potopu\"

s\305\202u\305\274\304\205cpod komend\304\205 Czarnieckiego. By\305\202te\305\274u boku Jana Sobie-

skiego, gdy Turcy wkroczyli w granice Rzeczypospolitej.
.

Sytuacja zbara\305\274an by\305\202aju\305\274w tym czasie krytyczna. W li\305\233ciedo

kr\303\263la pisali: \"Nie mamy prochu, ledwie na trzy dni. Racz

WKM\304\207 consulere [pom\303\263c] wojsku temu, . bo wielka szkoda)103)))



WKMci i Rpltej b\304\231dzie za zgub\304\205 tego wojska, kt\303\263re \305\274adn\304\205miar\304\205

dalej tygodnia subsistre [stawia\304\207 oporu] nie nl0\305\274e. Prosimy tedy,

dla Boga, o posi\305\202ek, a prochu jak najwi\304\231cej przys\305\202a\304\207\"13.

Jan Kazimierz postanowi\305\202 jak najszybciej zado\305\233\304\207uczyni\304\207pro\305\233-

bom bohaterskich obro\305\204c\303\263wZbara\305\274a. Rozpocz\304\205\305\202swe dzia\305\202ania

od wydania 7 sierpnia uniwersa\305\202u, kt\303\263ry w spos\303\263b ostateczny

mia\305\202pogr\304\205\305\274y\304\207Chmielnickiego. W rzeczywisto\305\233ciza\305\233uniwersa\305\202

ten dowodzi\305\202 ca\305\202kowitej utraty przez kr\303\263la poczu<;ia polityczne-

go realizmu: \"Jednak, i\305\274ten zdrajca Chmielnicki i niegodny
imienia chrze\305\233cijat1skiego nie przesta\305\202 zwi\304\205zku z poga\305\204stwem
. . . a na koniec na wojsko nasze, kr\303\263la i pana swego, pomaza\305\204-

ca Bo\305\274ego, nast\304\205pi\305\202zleconego sobie od nas nad Wojskiem Za-
poroskim hetmat1stwa przeciwko nam, jako niewdzi\304\231czny \305\202aski

naszej, za\305\274ywaj\304\205c, przeto sk\305\202adamy go z tego\305\274 hetma\305\204stwa

i \305\274ebyza zdrajc\304\231 naszego i wszystkiej ojczyzny, i narodu ruskie-
go nieprzyjaciela by\305\202miany, opowiadamy. Wam za\305\233rozkazuje-

my, aby\305\233cie go wi\304\231cej za hetmana nie znali, nie mieli ani w ni-

czym s\305\202uchali, ale zgromadzili si\304\231do Semena Zabuskiego, kt\303\263-

rego wam za hetmana w\305\202adz\304\205.i powag\304\205 nasz\304\205 kr\303\263lewsk\304\205poda-

jemy\"14.
Uniwersa\305\202 nie m\303\263g\305\202odnie\305\233\304\207\037adnego skutku. O pozycji Chmiel-

nickiego w tym czasie pisali\305\233my przy okazji poselstwa \305\232miaro n

wskiego. Kr\303\263l, wierz\304\205c jednak bardziej w powag\304\231 swego maje-
statu ni\305\274w realn\304\205 si\305\202\304\231wojsk koronnych, postanowi\305\202 naty-

chmiast ruszy\304\207 na pomoc obl\304\231\305\274onym.

Oddzia\305\202y kr\303\263lewskie 15 VII 1649 r. dotar\305\202y pod Zbor\303\263w. Gdy

rankiem po mszy \305\233wi\304\231tejrozpocz\304\231to przepraw\304\231 przez Stryp\304\231,

nast\304\205pi\305\202atak wojsk kozacko-tatarskich. Dzie\305\204 ten z pewno\305\233ci\304\205

na zawsze pozosta\305\202 w pami\304\231ci Jana Kazimierza. Oto co o owej
feralnej dla kr..\303\263la niedzieli pisa\305\202uczestnik bitwy zborowskiej

Wojciech Miaskowski: \"Od kilkuset lat nie by\305\202aPolska i kr\303\263l

\305\274aden w takich terminach ... Ma\305\202o si\304\231nie wr\303\263ci\305\202aona clades

[kl\304\231ska] pod Warn\304\205 albo Legnic\304\205, albo kiedy Baty, chan tatar-
ski, 12 niedziel mieszka\305\202 w Krakowie. Ale i ten dzie\305\204, p\303\263kiPol-

ska ... b\304\231dzie, pami\304\231tny chlde et caede [kl\304\231sk\304\205i rzezi\304\205] braciej

naszej, kt\303\263rych trupy okry\305\202y na mil\304\231 wielk\304\205 pola zborow-

k
.

\"15S te .

Tylko nadci\304\205gaj\304\205ca noc uratowa\305\202a wojska kr\303\263lewskie od ca\305\202ko-

witej kl\304\231ski. Z nadej\305\233ciem \305\233witu znaleziono wiele porzuconych

chor\304\205gwi i nie ulega\305\202o w\304\205tpliwo\305\233ci, \305\274ejedynie \305\233cis\305\202ypier\305\233cie\305\204

kozacko-tatarski otaczaj\304\205cy Polak\303\263w powstrzymywa\305\202 ocala\305\202ych

z pogromu przed ucieczk\304\205. W dodatku szerzy\305\202y si\304\231pog\305\202oski 104)))



105)

o ucieczce kr\303\263la: Jan Kazimierz jednak nie zwa\305\274aj\304\205cna niebez-

piecze\305\204stwo kr\304\205\305\274y\305\202po obozie, staraj\304\205c si\304\231doda\304\207 odwagi swym
\305\274o\305\202nierzom. W takich okoliczno\305\233ciachzwo\305\202ano rad\304\231wojenn\304\205.

Toczy\305\202a si\304\231ona w czasie kolejnych s'zturm\303\263w kozackich dziel-

nie Qdpieranych przez czelad\305\272 obozow\304\205 wspieran\304\205 przez drago-
n\303\263w. Zorganizowano nawet \"wycieczk\304\231\" przeciw Kozakom,

w kt\303\263rej wzi\304\231li udzia\305\202 ochotnicy z Zabuskim na czele.
Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274eodbywaj\304\205ca si\304\231w takich okoliczno\305\233ciach

rada
przebiega\305\202a w napi\304\231tej atmosferze. Jedni byli zdania, \305\274ena-

le\305\274ynatychmiast rozpocz\304\205\304\207odwr\303\263t do Lwowa, drudzy t\305\202uma-

cz\304\205cutopijno\305\233\304\207tego rozwi\304\205zania proponowali przebicie si\304\231do

Zbara\305\274a, licz\304\205c na nadej\305\233cie wojsk litewskich. Ostatecznie zde-

cydowano si\304\231p\303\263j\305\233\304\207za rad\304\205Ossoli\305\204skiego i podj\304\205\304\207rokowania

z Islam Gerejem III. Nie by\305\202to pomys\305\202 oryginalny, gdy\305\274meto-

dy tej pr\303\263bowali ju\305\274Zbara\305\274anie, zachowanie za\305\233chana po

otrzymaniu wiadomo\305\233ci o zbli\305\274aniu si\304\231wojsk kr\303\263lewskich

wskazywa\305\202o na mo\305\274liwo\305\233\304\207rozerwania sojuszu kozaco-tatar-

skiego .

Ju\305\274bowiem 7 sierpnia chan wiedzia\305\202 o zbli\305\274aniu si\304\231Jana Kazi-

mierza, lecz dopiero 11 sierpnia zawiadomi\305\202 o tym Chmielnic-

kiego. Uczyni\305\202 to Islam Gerej za rad\304\205swego wezyra, kt\303\263ry

\"pogr\304\205\305\274ywszy si\304\231w morzu zadumy i skupienia wyrazi\305\202 takie

oto celne zdanie: Niech chan natychmiast da zna\304\207hetmanowi

Kozak\303\263w dnieprza\305\204skich, znakomitemu m\304\231\305\274owinazwiskiem

Chmielnicki, jak si\304\231maj\304\205sprawy i niech on wesp\303\263\305\202ze swymi

wybornymi strzelcami rusza razem z nami na spotkanie kr\303\263la\".

O czym my\305\233la\305\202Islam Gerej przez te pi\304\231\304\207dni? Senai zapisa\305\202, \305\274e

\"po uzyskaniu takiej wiadomo\305\233ci o z\305\202aczynnym kr\303\263lu wahano

si\304\231,co robi\304\207\"16. Islam Gerej III doskonale orientowa\305\202 si\304\231

w nik\305\202o\305\233cisi\305\202kr\303\263lewskich. Wiedzia\305\202, \305\274ew starciu z po\305\202\304\205czo-

nymi wojskami tatarsko-kozackimi s\304\205one bez szans. R\303\263wno-

cze\305\233nie ostateczne pokonanie Rzeczypospolitej, a nawet jej
zbytnie os\305\202abienie, nie le\305\274a\305\202ow interesie Chanatu Krymskie-
go. Dla Tatar\303\263w rozwi\304\205zaniem optymalnym by\305\202a sytuacja

s\\\\'Ioistej r\303\263wnowagi si\305\202pomi\304\231dzy Rzecz\304\205pospolit\304\205 i Kozaczy-

zn\304\205.R\303\263wnowagi, kt\303\263rej gwarancj\304\205 by\305\202awsp\303\263\305\202praca kozacko-

-tatarska. Chan zdawa\305\202 te\305\274sobie spraw\304\231 z gwa\305\202townie rosn\304\205-

cej si\305\202yKozaczyzny, kt\303\263ra stawa\305\202a si\304\231r\303\263wnorz\304\231dnym partne-

rem dla Chanatu. Kl\304\231ska Jana Kazimierza oznacza\305\202aby unieza-

le\305\274nienie si\304\231Kozak\303\263w od ich tatarskich sojusznik\303\263w. Do tego
Islam Gerej nie chcia\305\202 dopu\305\233ci\304\207.Tym bardziej \305\274eznane mu

by\305\202y \"podejrzane\" kontakty Chmielnickiego z carem Alek-)))



sym Michaj\305\202owiczem, kt\303\263re stanowi\305\202y sygna\305\202 ostrzegawczy dla

ca\305\202ejTatarszczyzny.

Ostatecznie za rad\304\205swego wezyra Islam Gerej stan\304\205\305\202na czele si\305\202

kozacko-tatarskich i ruszy\305\202 naprzeciw kr\303\263la. Nadal nie by\305\202jed-

nak przekonany o s\305\202uszno\305\233ciswej decyzji. W krytycznym mo-
mencie 15 sierpnia z opresji wybawi\305\202 go list kr\303\263lewski.

Pisz\304\205c do chana Jan Kazimierz postanowi\305\202 wykorzysta\304\207 pewien

istotny fragment \305\274yciorysu Islam Gereja III. Dosta\305\202 si\304\231on

w r. 1629 w czasie jednej z potyczek nad Dniestrem do niewoli
polskiej. Pojmali go ludzie \303\263wczesnego wojewody ruskiego
Stanis\305\202awa Lubomirskiego. P\303\263\305\272niejszychan pocz\304\205tkowo znaj-
dowa\305\202 si\304\231w r\304\231kach Hermolausa Lig\304\231zy, p\303\263\305\272niejprzebywa\305\202 na

dworze podkanclerzego koronnego Tomasza Zamoyskiego, jed-
nego z naj \305\233wiatlej szych obywateli Rzeczypospolitej. W 1634 r.
Islam Gerej po S-letniej niewoli odzyska\305\202 wolno\305\233\304\207.Zawdzi\304\231cza\305\202

to w r\303\263wnej mierze swemu bratu chanowi Beduhar Gerejowi
i W\305\202adys\305\202awowi IV. Chan wystara\305\202 si\304\231w stolicy nad Bosforem,

by udaj\304\205cy si\304\231w\305\202a\305\233niedo Polski pose\305\202 turecki upomina\305\202 si\304\231

o Islama, a kr\303\263lprzychyli\305\202 si\304\231do tej pro\305\233by.

Nie przypuszczamy, aby przypomnienie chanowi tego epizodu

z jego \305\274yciazadecydowa\305\202o o przyj\304\231ciu kr\303\263lewskiej oferty przy-

ja\305\272ni. Rozstrzygaj\304\205ce znaczenie mia\305\202y w tym wypadku nadrz\304\231d-

ne racje polityczne Chanatu Krymskiego. 16 sierpnia kr\303\263l

otrzyma\305\202 odpowied\305\272 na sw\303\263j list: \"Pos\305\202any przy tym list wasz

przyjacielski doszed\305\202 nas ... Prawda to jest nieomylna, ale

temu si\304\231dziwujemy, \305\274e\305\233cie\305\274adnego dot\304\205d cz\305\202eka do nas nie

przys\305\202ali ... Je\305\274eli tedy z go\305\233ciem i przyjacielem swoim macie
co traktowa\304\207, wy\305\233lijcie\305\274kanclerza pierwszego, wezyra swego,
a my te\305\274z naszej strony wy\305\233lemy wezyra naszego, niechaj mu.. . \"

opowIe Intencj\304\231 wasz\304\205 .

Jan Kazimierz natychmiast zareagowa\305\202 na list Islam Gereja
i jeszcze w tym samym dniu rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231rozmowy polsko-

-tatarskie, kt\303\263rych rezultaty by\305\202ydla Rzeczypospolitej wyj\304\205t-

kowo niekorzystne. \"We czwartek [17 sierpnia - J. K.] sta-

n\304\231\305\202azgoda, kt\303\263r\304\205dniami p. kanclerz ko\305\204czy\305\202z Tatarami.

Taka pierwsza: odst\304\205pi\304\207tego wojska zaraz: druga: wzi\304\205\304\207

600 000 za to, a \305\274eim z pe\305\202nej sk\305\202adki nie by\305\202otylko 100 000,

p. starost\304\231 sokalskiego [Zygmunt Denhoff] bior\304\205 ze sob\304\205do

ordy, a\305\274ostatek odeszl\304\205, jeszcze upominki urz\304\231dnikom; trze-

cia: upominki zwyczajne co rok p\305\202aci\304\207;czwarta: braterstwo

wieczne na ka\305\274dego nieprzyjaciela opr\303\263cz Kozak\303\263w; pi\304\205ta:

wojsko zbaraskie wypu\305\233ci\304\207, je\305\274eli te\305\274dadz\304\205 za si\304\231600 000 106)))
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albo kogo w zastawie ... sz\303\263sta: aby mu wolno by\305\202okraj pu-

stoszy\304\207, nazad id\304\205c\"17.

W rokowaniach polsko-tatarskich uczestniczy\305\202 r\303\263wnie\305\274Bohdan

Chmielnicki. Lecz przypad\305\202a mu w nich jedynie rola statysty.
W chwili gdy Islam Gerej III podj\304\205\305\202decyzj\304\231 o rozpocz\304\231ciu per-

traktacji z Janem Kazimierzem, run\304\231\305\202ywszystkie plany hetmana

kozackiego d\304\205\305\274\304\205cegodo politycznej niezale\305\274no\305\233ci Ukrainy. Ko-

zacy ()puszczeni przez Tatar\303\263w nie byli 'w stanie doko\305\204czy\304\207roz-

pocz\304\231tej walki. Po zniesieniu przez wojska litewskie armii
Krzyczewskiego nie dysponowa\305\202 Chmielnicki \305\274adnymi rezer-

wami, a Jan Kazimierz w dalszym ci\304\205gu m\303\263g\305\202liczy\304\207 na wzmo-

cnienie swych si\305\202.Po stronie kr\303\263la by\305\202ate\305\274przewaga strategicz-

na, gdy\305\274 ca\305\202aarmia kozacka skoncentrowana by\305\202aw okolicach

Zborowa i
odleg\305\202ego zaledwie o 40 km Zbara\305\274a. W dodatku

istnia\305\202o potencjalne niebezpiecze\305\204stwo zwr\303\263cenia si\304\231przeciw

Kozakom ich niedawnych tatarskich sojusznik\303\263w. W tej sytu-

acji Chmielnicki zmuszony by\305\202rozpocz\304\205\304\207uk\305\202ady z Janem Kazi-

mIerzem.
Kr\303\263lwraz z odpowiedzi\304\205 Islam Gereja III 15 sierpnia otrzyma\305\202

list od Chmielnickiego. Hetman stwierdza\305\202 w nim, \305\274enigdy nie

bra\305\202udzia\305\202u w \"\305\274adnej rebeliej przeciwko majestatowi kr\303\263lew-

skiemu\" i przypomina\305\202 zas\305\202ugi ojca i swoje, jakie oddali Rze-
czypospolitej pod Cecor\304\205. Dalej t\305\202umaczy\305\202Chmielnicki przy-

czyny, dla kt\303\263rych zmuszony by\305\202szuka\304\207 pomocy tatarskiej:

\"Racz\305\274e WKM z \305\202askiswej pa\305\204skiej wysokim a mi\305\202o\305\233ciwym

rozs\304\205dkiem swym kr\303\263lewskim uwa\305\274a\304\207i mi\305\202o\305\233ciwiewys\305\202ucha\304\207

tych pan\303\263w, kt\303\263rych tam si\305\202ajest przy boku WKM, jako mi\304\231

nads\304\205dzili, a. niewinnie, do i. m. m. pan\303\263w dzier\305\274awc\303\263w ukrain-

nych dolegliwo\305\233ci, \305\274emnie z pychy, ale z wielkich bied swoich,

b\304\231d\304\205cwygna\305\204cem z w\305\202asnej ojczyzny mojej, z ubogich d\303\263br

moich, musia\305\202em po niewoli przygarn\304\205\304\207 si\304\231i upa\305\233\304\207do n\303\263g

wielkiego caraj.m. krymskiego, aby mnie wprawi\305\202 do mi\305\202o\305\233ci-

wej \305\202askiWKMPMM\".

Sta\304\207te\305\274by\305\202oChmielnickiego na nut\304\231ironii, pisa\305\202bowiem dalej:

\"A ja bynajmniej woli i rozkazani\304\205 WKM PM, nie chc\304\231by\304\207

przeciwnym; poniewa\305\274 WKM to hetma\305\204stwo kozackie nazna-

czy\304\207raczy\305\202 Zabuskiemu, racz\305\274e go WKM zarazem \303\263wdzie do

Wojska Zaporoskiego wys\305\202a\304\207,a ja zaraz bu\305\202aw\304\231i chor\304\205giew,

kt\303\263r\304\205teraz trzymam z \305\202askiWKM onemu oddam\".

Przypomnia\305\202 wreszcie hetman swoje us\305\202ugi oddane Janowi Ka-

zimierzowi w czasie elekcji: \"Wszakern ja z Wojskiem Zaporo-
skim zaw.\305\274dy na pocz\304\205tku szcz\304\231\305\233liwego obrania na to pa\305\204stwo)))



WKM bardzo si\304\231stara\305\202 i teraz tego \305\274ycz\304\231,aby\305\233by\305\202mocnIeJ-

szym panem w Koronie Polskiej, ani\305\274eli \305\233.pami<;ci pan, ojciec
i brat WKM\"18.

Odpowied\305\272
kr\303\263lewska by\305\202akr\303\263tka i \305\202atwa do przewidzenia:

\"Atoli my, jako pomazaniec Bo\305\274y, na\305\233laduj\304\205cw tym samego
Pana Boga, kt\303\263ry ludziom i najwi\304\231ksze wyst\304\231pki zwyk\305\202 przeba-

czywa\304\207, gotowi\305\233my ci\304\231przyj\304\205\304\207do \305\202askinaszej i przy tym urz<;-
dzie ci\304\231zatrzyma\304\207, byle\305\233 tylko prawdziwie szczerze i rzetelnie

wiar\304\231 swoj\304\231 i powinne podda\305\204stwo nam odda\305\202, nie wa\305\274\304\205csi\304\231

wi\304\231cej do obcych pan\303\263w, ani inszych poddanych naszych nie

buntuj\304\205c, i tych, kt\303\263rych dot\304\205d przy sobie trzymasz, rozpu\305\233ci-

wszy, wojska wszystkie od siebie rozprawi\305\202\"19.

W dniach 16 i 17 sierpnia Chlniclnicki skierowa\305\202 jeszcze dwa

listy do Jana Kazimierza. W pierwszym wyja\305\233ni\305\202kr\303\263lowi przy-

czyny stracenia Smiarowskiego, ko\305\204cz\304\205cswe wywody jak\305\274e

trafilym stwierdzeniem: \"Ten nieboszczyk na jak\304\205zarabia\305\202, ta-

k\304\205\305\274i zap\305\202at\304\231otrzyma\305\202\". W drugim Chmielnicki intormowa\305\202

kr\303\263la o przygotowaniu listy \305\274\304\205da\305\204kozackich oraz wraca\305\202 do

swego zatargu z Czapli\305\204skim. Po raz pierwszy zreszt\304\205 nie \305\274\304\205da\305\202

qetman wydania podstaro\305\233ciego w swe r\304\231ce,a prosi\305\202, \"aby on

t\304\205\305\233mierci\304\205by\305\202pokarany, jak on mnie \305\274yczy\305\202,zaczem by na

wieczne czasy insi takich zbrodni czyni\304\207 nie wa\305\274yli si\304\231\"20.

Dnia 18 sierpnia rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231rokowania. \"Wyjechali i.m.pp.
komisarze w pole do traktowania pos\305\202anych od Chmielnickiego

punkt\303\263w. J.m.p. kanclerz koronny, j.m.p. podkanclcrzy
W. Ks. Lit., j.m.p. wojewoda be\305\202ski, j.m.p. sandomierski,

j.m.p. wojewoda kijowski, tam pocz\304\205wszy od po\305\202udnia, a\305\274do

samego wieczora traktowali z Chmielnickim i z pewnyn1i,

imieniem wszystkich Kozak\303\263w, asau\305\202ami \"21.

\305\273\304\205daniakozackie zawarte by\305\202yw dokumencie nosz\304\205cym tytu\305\202

Punkta o potrzebach Wojska Zaporoskiego, do jego kro mci, pana na-

szego mi\305\202o\305\233ciwego.Jest to jeden z najistotniejszych dokument\303\263w

z okresu powstania Chmielnickiego, stanowi bowiem najpe\305\202niej

wy\305\202o\305\274onyprogram polityczny hetn1ana i dowodzi, jak szybko
uda\305\202o si\304\231ten program dostosowa\304\207 do reali\303\263w stworzonych

przez traktat polsko-tatarski. Mamy pe\305\202neprawo przypuszcza\304\207,
\305\274eprogram ten powsta\305\202

\\v trakcie burzliwych dy\037kusji \\v gronie

najbli\305\274szych wsp\303\263\305\202pracownik\303\263w Chmielnickiego w nocy z 16
na 17 sierpnia. Jecha\305\202 bowiem hetman pod Zbor\303\263w, by zreali-

zowa\304\207 sw\304\205koncepcj\304\231 niezale\305\274nego pa\305\204stwa kozackiego, lecz

gdy zdrada tatarska mu to uniemo\305\274liwi\305\202a, potrafi\305\202 sformu\305\202owa\304\207

pod adresem Rzeczypospolitej list\304\231\305\274\304\205da\305\204,kt\303\263rych spe\305\202nienie 108)))



przybli\305\274a\305\202ogo przynajmniej do idei Ksi\304\231stwa Ruskiego.

Chmielnicki w punkcie pierwszym wyst\304\205pi\305\202z \305\274\304\205daniemca\305\202ko-

witej niezale\305\274no\305\233ci s\304\205downiczej Kozak\303\263w opartej na starym

prawie zwyczajowym Siczy Zaporoskiej. Przypomnijmy, \305\274e

w poprzednich programach postulat niezawis\305\202o\305\233ci s\304\205downiczej

Kozaczyzny chciano zrealizowa\304\207 poprzez domagania si\304\231przy-

znania Kozakom praw, jakimi s\304\205dzili si\304\231Tatarzy litewscy.
W punkcie drugim zakre\305\233lono granice obszaru, na kt\303\263rym ad-

ministracja hetma\305\204ska przeprowadzi operacj\304\231 oddzielenia pos-

p\303\263lstwa od Wojska Zaporoskiego. Domaga\305\202a si\304\231tego strona

polska, rozumia\305\202 Chmielnicki, a popiera\305\202a walcz\304\205ca o swe przy-

wileje starszyzna kozacka. Dokument stanowi\305\202, \305\274ekontroli ko-

zackiej podlegaj\304\205 ziemie \"pocz\304\205wszy od Dniestru, Byrliniec,
Bar, po Konstantyn\303\263w Stary, po S\305\202ucz i za S\305\202ucz ... wpada

Prype\304\207, po Dniepr, a od Dniepru, od Lubacza pocz\304\205wszy do

Starod\304\231bu, a\305\274do granicy mo\037kiewskiej, z Trubeckiem, w tych
pomienionych miastach sami my wojskiem przepis uczynimy,
a godnych tylko mo\305\202ojc\303\263w,kt\303\263rzy by ho\305\274ybyli do us\305\202ugi jego

kr. mci i wszystkiej Rzptej, takich naznaczymy. Po kt\303\263rych

miastach mi\304\231dzy wojskowych naszych aby chor\304\205gwie jako cu-

dzoziemskie, tak i polskie stanowisk \305\274adnych nie mieli i stacji
\305\274adnych bra\304\207nie wa\305\274yli si\304\231\".

Kolejne punkty traktowa\305\202y o sprawach wolno\305\233ci religii greckiej
i w zasadzie by\305\202ypowt\303\263rzeniem wcze\305\233niejszych \305\274\304\205da\305\204.Kilkaje-

dnak sformu\305\202owa\305\204 by\305\202ooryginalnych i wychodzi\305\202o poza do-

tychczasowe kanony. Na przyk\305\202ad w punkcie czwartym zapisano:
\"Metropolita kijowski od patriarchy konstantynopolskiego we-

d\305\202ugzwyczaju staro\305\274ytnego po\305\233wi\304\231ceniebra\304\207i od niego wieczne-
mi czasy z duchowie\305\204stwem ruskim nale\305\274e\304\207powinien b\304\231dzie\".

By\305\202to powr\303\263t do stanowiska, dla kt\303\263rego pozyska\305\202 Kozaczyzn\304\231

jeszcze Teofanes. Przypomnijmy w tym miejscu, \305\274esprawa ta le-

g\305\202au podstaw unii brzeskiej, kt\303\263raprzecie\305\274 w zamys\305\202ach jej tw\303\263r-

c\303\263wmia\305\202anie dopu\305\233ci\304\207do podporz\304\205dkowania polskiego Ko\305\233cio\305\202a

prawos\305\202awnego patriarsze moskiewskiemu. Interpretuj\304\205c szerzej

ten punkt mo\305\274emy stwierdzi\304\207, \305\274eChmielnicki absolutnie nie bra\305\202

pod uwag\304\231 oddania Ukrainy pod panowanie Aleksego Michaj\305\202o-

wicza. Wszak wtedy domaga\305\202by si\304\231zwierzchno\305\233ci nad Ko\305\233cio\305\202em

wschodnim dla patriarchy moskiewskiego, co w
spos\303\263b jedno-

znaczny odczytane by\305\202oby na Kremlu.

Po\305\233rednio popraciem dla powy\305\274szej argumentacji jest punkt 7
dokumentu: \"Cerkiew ruska w Krakowie, w Warszawie, w Lu-

l09 blinie i po inszych miastach, nie wymuj\304\205c tych, kt\303\263re i przed-)))



tym byli, by\304\207ma\". Wyst\304\231powa\305\202 w tym momencie Chmielnicki

jako obro\305\204ca prawos\305\202awia na terytoriunl ca\305\202ejRzeczypospolitej.

Dowodzi to, i\305\274hetman widzia\305\202 przysz\305\202o\305\233\304\207Ukrainy w ramach

pa\305\204stwa polsko-litewskiego i temu aksjomatowi podporz\304\205dko-

wa\305\202sw\303\263j program. Wyra\305\272nie uwidaczniaj\304\205 to kolejne punkty
zborowskie, b\304\231d\304\205ceprecyzyjniejsz\304\205 wersj\304\205 supliki wr\304\231czonej

Kisielowi w Perejas\305\202awiu:

,,10. Urz\304\231dy wszelakie po wszystkich wojew\303\263dztwach ziem-

skie, grodzkie i miejskie w miastach kr\303\263lewskich, \305\233wieckich

i duchownych, pocz\304\205wszy od Kijowa po Bia\305\202\304\205Cerkiew, po

granic\304\231 tatarsk\304\205, na Zadnieprzu, w wojew\303\263dztwie czernihow-

skim nie rzymskiej religiej, ale greckiej od jego kro mci podda-
wane by\304\207maj\304\205 ...

17. Metropolita kijowski z dwiema w\305\202adykami sto\305\202ek w senacie

mie\304\207ma, prerogatywy tej zostaj\304\205c jako i senatorowie duchowni

religiej rzymskiej.
18. A \305\274ekr\303\263ljego m\304\207podczas szcz\304\231\305\233liwej koronacjej swo-

jej na wiar\304\231 greck\304\205 nie przysi\304\231ga\305\202, teraz tak na ca\305\202o\305\233\304\207praw

wiary greckiej, jako i na te wszystkie punkta z senatorami

sze\305\233\304\207mar\303\263\305\274nychwiar i Rpltej sze\305\233\304\207mapos\305\202ami na sejmie po-. \"

przysI\304\205c ma .

Koronnym argumentem na poparcie tezy, \305\274ew realiach sierpnia
1649 r. przysz\305\202o\305\233\304\207Wojska Zaporoskiego widzia\305\202 Chmielnicki

w przywr\303\263ceniu mu przez Rzeczpospolit\304\205 jego dawnych praw,

jest punkt 15: \"Wszystkie za\305\233uchwa\305\202y sejmowe przeciwko ca-

\305\202o\305\233ciWojska Zaporoskiego, praw i wolno\305\233ci, jako nies\305\202usznie

uczynione, tak\305\274e konstytucj\304\205 zniesione by\304\207maj\304\205\".

W punktach zborowskich by\305\202okilka, kt\303\263re nie zmieni\305\202y swego

brzmienia od chwili pojawienia si\304\231w \305\274\304\205daniachkozackich. Do-

tyczy\305\202o to zakazu przebywania w Kijowie i innych miastach

ukrainnych jezuit\303\263w, cho\304\207 teraz zakaz ten rozszerzono na

wszystkich zakonnik\303\263w \"religiej rzymskiej\" oraz \305\273yd\303\263w,

z tym \305\274ew tym wypadku w przeciwie\305\204stwie do poprzedniego

z\305\202agodzono \305\274\304\205danie,dodaj\304\205c: \"chyba \305\274ena czas z kupiectwem
przyje\305\274d\305\274a\304\207b\304\231d\304\205\".

Punkty 12 i 14 by\305\202yrezultatem wykrystalizowania si\304\231wok\303\263\305\202

Wyhowskiego grupy starszyzny kozackiej, kt\303\263rej przedstawi-

ciele legitymowali si\304\231pochodzeniem szlacheckim: ,,14. Szla-

chta, kt\303\263ra by si\304\231na ten czas w Wojsku Zaporoskim, tak reli-

giej greckiej, jako i rzymskiej lubo zawojowana, lubo jakim\305\274e-

kolwiek sposobem przy Wojsku Zaporoskim zostawa\304\207 musz\304\205-

ca, znajdowa\305\202a, ci aby za rebelizant\303\263w i za infamis\303\263w poczyta- 110)))



ni nie byli i je\305\233liby w czym os\304\205dzeni byli, aby te infamie kon-
.

stytucj\304\205 zniesione i pokasowane by\305\202y\".

Nie zapomniano te\305\274o reszcie starszyzny i szeregowych Koza-
kach, kt\303\263rym si\304\231poszcz\304\231\305\233ci\305\202o

w czasie \"zamieszania\". Stan ich
posiadania zagwarantowa\304\207 mia\305\202punkt 13: ,,0 rzeczy za\305\233wsze-

lakie ko\305\233cielne i cerkiewne podczas zamieszania wojennego za-
brane przez Kozak\303\263w i u kogokolwiek zabrane nikt nikogo \305\274a-

dnym sposobem turbowa\304\207 i przymawia\304\207 nie ma, ale komu na-
tenczas od Kozak\303\263w dostali si\304\231,przy tym zostawa\304\207 maj\304\205\".

W propozycjach kozackich znalaz\305\202o si\304\231te\305\274stwierdzenie, kt\303\263re

z jednej strony podkre\305\233la\305\202o ich wrogo\305\233\304\207do unii, z drugiej za\305\233

by\305\202o oryginaln\304\205 pr\303\263b\304\205zrekompensowania sobie strat wyni-
k\305\202ych z przywi\304\205zania do prawos\305\202awia: \"A na odebrane cerkwie
i dobra cerkiewne tym osobom, kt\303\263re nigdy w uniej nie by\305\202y,

przywileja dane by\304\207maj\304\205\"22.

Jan Kazimierz zaakceptowa\305\202 praktycznie wszystkie \305\274\304\205daniako-

zackie, kt\303\263re poddane zosta\305\202y jedynie zabiegom formalnym

umo\305\274liwiaj\304\205cym przekszta\305\202cenie ich w Deklaracj\304\231 laski j.k.mci
urodzonemu hetmanowi i Wojsku Zaporoskiemu.

W preambule Deklaracji kr\303\263lpotwierdza\305\202 zachowanie wszela-

kich dawnych wolno\305\233ci Wojska Zaporoskiego oraz informowa\305\202

o wydaniu przywileju stwierdzaj\304\205cego ten fakt. Na mocy tego\305\274

przywileju Kozaczyzna uzyska\305\202a praktycznie niezawis\305\202o\305\233\304\207s\304\205do-

wnicz\304\205, czego domagano si\304\231w pierwszym punkcie zborow-

skim, z tym jednak, \305\274ew praktyce mia\305\202o to oznacza\304\207 pe\305\202ni\304\231

w\305\202adzy s\304\205downiczej dla hetmana: \"A osobliwie to im przywile-

jem naszym warujemy, i\305\274s\304\205dzeni by\304\207nie maj\304\205od naszych sta-

rost\303\263w, dzier\305\274awc\303\263w i namiestnik\303\263w, ale ich hetmani we

wszystkich sprawach rozs\304\205dki czyni\304\207 maj\304\205, a ka\305\274demu potrzeb-

nemu czyni\304\207 sprawiedliwo\305\233\304\207 powinni b\304\231d\304\205\"23.

W\305\202a\305\233ciwytekst Deklaracji laski rozpoczyna\305\202 si\304\231od podania licz-

by 40 tys. Wojska Zaporoskiego, na kt\303\263r\304\205zezwala\305\202 kr\303\263l.Liczby

tej nie ma w omawianych wy\305\274ej punktach, gdy\305\274ustalona zosta-

\305\202ajeszcze przed ich powstaniem w trakcie rokowa\305\204 Ossoli\305\204-

skiego z Sefer Gazim. ag\304\205i wpisana w tekst traktatu polsko-
-tatarskiego. Nie by\305\202o wi\304\231c potrzeby wraca\304\207 do tej sprawy
w Deklaracji wymieniono natomiast miasta, w kt\303\263rych przepro-

wadzony mia\305\202by\304\207spis Wojska Zaporoskiego: \"Od Dniepru
pocz\304\205wszy z tej tu strony w Dymirze, Hornojstajpolu, Koro-

steszowie, Pawo\305\202oczy, Pohrebyszczach, Przy\305\202uce, Winnicy,

Brac\305\202awiu, a stamt\304\205d z Brac\305\202awia do Jampola ku Dniestrowi,
tak\305\274eod Dniestru ku Dniepru rozumie\304\207 si\304\231ma, i w regestr ko-)111)))



zacki maj\304\205 by\304\207przyjmowane, a z drugiej za\305\233strony Dniepru
w Ostrzu, Czernichowie, Ni\305\274ynie, Romnie a\305\274do granicy mo-

skiewskiej i Dniepru\". Jak wi\304\231cwidzimy, ustalenia te pokrywa-
j\304\205si\304\231z \305\274\304\205daniamizawartymi w punktach zborowskich. Podano
te\305\274w Deklaracji dok\305\202adn\304\205dat\304\231sporz\304\205dzenia rejestru. Mia\305\202on

by\304\207gotowy \"najdalej do nowego lata \305\232wi\304\231taRuskiego, da li

Pan B\303\263gdoczeka\304\207 przysz\305\202ego 1650\".

W Deklaracji laski znalaz\305\202y si\304\231ponadto dwa stwierdzenia, kt\303\263-

rych nie uj\304\231to w punktach: \"Czehryn miasto, tak jako jest
w swoim obr\304\231bie, przy bu\305\202awie Wojska ZaRroskiego ma by\304\207

zawsze, kt\303\263ry i tera\305\272niejszemu starszemu Wojska Zaproskiego
urodzonemu Bohdanowi Chmielnickiemu j.k.m\304\207 czyni\304\205c go

wiernym s\305\202ug\304\205swoim i Rzeczypospolitej, konferuje\".
I wreszcie jedyny zakaz, jaki si\304\231znalaz\305\202 w kr\303\263lewskiej Deklaracji

laski: \"Gorza\305\202k\304\205Kozacy szynkowa\304\207 nie maj\304\205, krom tego co na

w\305\202asn\304\205potrzeb\304\231
zrobi\304\207\"24. Przyznajmy wi\304\231c, \305\274ezakaz ten sfor-

mu\305\202owany zosta\305\202 nad wyraz liberalnie.

Ugoda zborowska spotka\305\202a si\304\231z jednoznacznymi ocenami pi-
sz\304\205cych o niej historyk\303\263w. Podkre\305\233lali oni przede wszystk.im jej
kompromisowo\305\233\304\207. Jednak skala tego kompromisu by\305\202aju\305\274oce-

niana bardzo r\303\263\305\274nie.I tak o ile Krypjakewycz uwa\305\274a\305\202,\305\274eto

w\305\202a\305\233nieKozaczyzna g\305\202\303\263wnieza spraw\304\205 zdrady tatarskiej zmu-

szona by\305\202ado istotnych ust\304\231pstw, to Kubala sta\305\202na stanowisku,

\305\274eugoda by\305\202awynikiem ca\305\202kowitej kapitulacji Jana Kazimierza

przed Chmielnickim. Zreszt\304\205 argumentacja Kubali by\305\202aw tym

wypadku jak zwykle wielce przekonywaj\304\205c\304\205, lecz opiera\305\202a si\304\231

na jednostronnej interpretacji tekstu ugody. Stanowczo przece-

nia\305\202te\305\274Kubala niebezpiecze\305\204stwa, jakie nios\305\202y ze sob\304\205rozwi\304\205-

zania zborowskie dla Rzeczypospolitej. Dopiero Zbigniewowi
W\303\263jcikowi w Dzikich Polach w ogniu oraz W\305\202adys\305\202awowi A. Ser-

czykowi na stronach jego Historii Ukrainy uda\305\202o si\304\231odej\305\233\304\207od

scholastycznych rozwa\305\274a\305\204na temat skali kompromisu, zwr\303\263cili

bowiem uwag\304\231 na niezwykle istotny fakt, \305\274eugoda zborowska

by\305\202akompromisem, z kt\303\263rego nietrwa\305\202o\305\233ci zdawa\305\202y sobie spra-

w\304\231wszystkie strony sk\305\202adaj\304\205cepod ni\304\205podpisy. Dodajmy jed-
nak, \305\274etak dla Rzeczypospolitej jak i Kozaczyzny, zreszt\304\205

z' r\303\263\305\274nychpowod\303\263w, ugoda ta by\305\202apo prostu konieczno\305\233ci\304\205.

Tertium non datur -
trzeciego wyj\305\233cia nie by\305\202o.

Uroczyste zaprzysi\304\231\305\274enie uk\305\202ad\303\263w zborowskich nast\304\205pi\305\202o

19 VIII 1649 r. Najpierw sfinalizowano spraw\304\231 traktatu polsko-

-tatarskiego. Wys\305\202annikiem kr\303\263lewskim do chana by\305\202Andrzej

Miaskowski. W li\305\233ciedo kr\303\263lewicza Karola Ferdynanda opisa\305\202 112)))
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on sw\304\205misj\304\231: \"Jam z rozkazania kr\303\263laj. m\305\233ciodni\303\263s\305\202te pakta.
Wita\305\202em chana, kt\303\263ry do\305\233\304\207splendide i pa\305\204sko sta\305\202w namiotach

swoich. Ordy\305\204c\303\263w strojnych oko\305\202o niego sroga rzecz, osoby
zacne, konie dobre, pancerze wyborne i janczar\303\263w kilkaset

przed namiotem. Sam w szubie ceglastej aksamitnej sobolej;

podle niego brat jego siedzia\305\202 So\305\202tan Ga\305\202ga, podle niego Nura-

din So\305\202tan. Trzeba by osobno t\304\231jego munificenti\304\205 [szczodro\305\233\304\207]

opisa\304\207; tam\305\274e pan starosta sokalski zosta\305\202. Pieni\304\205dze Solimana-

dze oddano (a po drugie do Lwowa pos\305\202ano). Kanclerzowi

dano trzy tysi\304\205ce czerwonych z\305\202otych, Solimanadze pi\304\231\304\207set.

Chcieli koniecznie, aby si\304\231by\305\202kr\303\263lJM\305\233\304\207wprz\303\263d z obozem ru-

szy\305\202,tandem [w ko\305\204cu] wielk\304\205 prac\304\205 wymog\305\202em u kanclerza,

aby si\304\231chan ruszy\305\202 i \305\274eby zagony rewokowa\305\202, \305\274eby wi\304\231\305\272nie,

kt\303\263rzy tam byli, odda\305\202 i praestitit [zar\304\231czy\305\202]to wszystk<? Ru-

szy\305\202si\304\231chan po obiedzie mile od nas\".

Do wieczora trwa\305\202y natomiast targi z Chmielnickim, kt\303\263ry

wci\304\205\305\274wyszukiwa\305\202 nowe przeszkody uniemo\305\274liwiaj\304\205ce zaprzy-

si\304\231\305\274enieugody. Najpierw domaga\305\202 si\304\231,by i kr\303\263lr\303\263wnocze\305\233nie

z nim z\305\202o\305\274y\305\202przysi\304\231g\304\231,potem wr\303\263ci\305\202do sprawy Czapli\305\204skiego

i za\305\274\304\205da\305\202natychmiastowego wydania podstaro\305\233ciego. W tym

ostatnim wypadku na postaw\304\231 Chmielnickiego niew\304\205tpli,wie

decyduj\304\205cy wp\305\202yw mia\305\202pobyt Czapli\305\204skiego w obozie kr\303\263lew-

skim, by\305\202on bowiem rotmistrzem w chor\304\205gwi Aleksandra Ko-

niecpolskiego. Wys\305\202annicy kr\303\263lewscy nierozwa\305\274nie o\305\233wiadczy-

li, \305\274eto raczej Chmielnicki powinien odda\304\207 \305\274on\304\231podstar\303\263\305\233cie-

mu. Hetman wpad\305\202 w furi\304\231i jeszcze po przysi\304\231dze lamentowa\305\202

nad uczynion\304\205 mu krzywd\304\205: \"Czaplickiej odst\304\205pi\304\207nie chcia\305\202

i ju\305\274po przysi\304\231dze wo\305\202a\305\202,\305\274ebymu kr\303\263lj. m. szyj\304\231kaza\305\202uci\304\205\304\207\".

W ko\305\204cu jednak uda\305\202o si\304\231prze\305\202ama\304\207up\303\263r Chmielnickiego

i \"ju\305\274mrokiem w polu na koniu przed panem wojewod\304\205 kijow-

skim i panem kanclerzem koronnym przysi\304\231g\304\231odda\305\202\"25.

Dopiero nazajutrz mia\305\202o miejsce uroczyste przeproszenie kr\303\263la

przez Chmielnickiego. Hetman kozacki przyjecha\305\202 do obozu

polskiego po otrzymaniu w charakterze zak\305\202adnika starosty ge-

neralnego krakowskiego Jerzego Lubomirskiego. Barwny opis

przeprosin na podstawie relacji naocznego \305\233wiadka tego wyda-

rzenia chor\304\205\305\274egonadwornej chor\304\205gwi Jana Kazimierza, Jakuba

Micha\305\202owskiego, da\305\202Kubala w swym szkicu o obl\304\231\305\274eniuZba-

raza.

W Zbara\305\274u nadal jednak nic nie wiedziano o rezultatach bitwy

zborowskiej. Z zachowania si\304\231Kozak\303\263w wnioskowano raczej,
\305\274ena polach zborowskich rozwia\305\202y si\304\231resztki nadziei na ratu-)
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nek. Obawy te potwierdzi\305\202o ponowne pojawienie si\304\231Tatar\303\263w

pod murami Zbara\305\274a. W dotychczasowej historiografii powsze-
chnie s\304\205dzono, \305\274epo zawarciu traktatu polsko-tatarskiego Islam

Gerej III od razu wycofa\305\202 si\304\231na Krym, a pod Zbara\305\274 poci\304\205gn\304\205\305\202

sam Chmielnicki. Kronika Senaiego ostatecznie obala ten po-

gl\304\205d: \"S\305\202owem, gdy w ten spos\303\263b zosta\305\202y ustalone i postano-
wione sprawy pokoju i zgody, gdy ju\305\274z obu stron zosta\305\202

ugruntowany i umocniony fundament uk\305\202adu i przymierza,
rankiem dnia nast\304\231pnego, a by\305\202to pi\304\205tek [20 sierpnia

- J. K.]
uwie\305\204czony zwyci\304\231stwem sztandar i podobne do plejad wojsko

. .. ruszy\305\202y stamt\304\205d znowu w stron\304\231 Zbara\305\274a ... W niedziel\304\231

[22 sierpnia
- J. K.] chan z niezliczonym wojskiem przyby\305\202

i dotar\305\202 do wojska naj szcz\304\231\305\233liwszego w\305\202adcy, pozostawionego

dla oblegania nienawistnego taboru znajduj\304\205cego si\304\231w Zbara-

\305\274u.Namiot monarszy rozbito w\303\263wczas na po\305\202udnie od zamku

z baraskiego \"26.

Dzie\305\204 wcze\305\233niej, w sobot\304\231 21 sierpnia, do obl\304\231\305\274onych dotar\305\202y

pierwsze wie\305\233ci o zawartym pokoju. Przynie\305\233li je Tatarzy.
Wkr\303\263tce informacja ta zosta\305\202a potwierdzona przez przybycie do
Zbara\305\274a pos\305\202a\305\204caz listem od komisarzy. Jednak Romaszkie-
wicz, kt\303\263ry by\305\202tym w\305\202a\305\233niepos\305\202a\305\204cem, nie umia\305\202 poda\304\207 \305\274ad-

nych szczeg\303\263\305\202\303\263wzawartych traktat\303\263w i stwierdzi\305\202 jedynie, \305\274e

do Zbara\305\274a jad\304\205specjalni wys\305\202annicy kr\303\263lewscy, kt\303\263rych jed-

nak zatrzyma\305\202 Chmielnicki. Wszystko to wzbudzi\305\202o u zbara\305\274an

podejrzenia co do wiarygodno\305\233ci otrzymywanych informacji.

Tym bardziej \305\274eRomaszkiewicz nagabywany o szczeg\303\263\305\202ywy-

darze\305\204 pod Zborowem o\305\233wiadczy\305\202, i\305\274\"nie jego to relacyej nale-

\305\274y\".Nadal wi\304\231ctrwa\305\202a wymiana ognia. Nie przerwa\305\202y jej na-

wet pierwsze bli\305\274sze informacje na temat warunk\303\263w pokoju.

Zawarte bowiem one by\305\202y w dostarczonym pod wiecz\303\263r do

twierdzy li\305\233cieChmielnickiego, w kt\303\263rym hetman pisa\305\202, \305\274eby

zbara\305\274anie dostarczyli chanowi obiecan\304\205 sum\304\231 wykupu. List

hetmana kozackiego wywo\305\202a\305\202powszechne oburzenie, \"bo tego
nigdy nie by\305\202o, aby chanowi mieli co obiecowa\304\207, raczej dekla-

rowali si\304\231wszyscy polec, a nie tylko si\304\231nie poddawa\304\207, ale ani

odkupowa\304\207. Zaczem gdy odpisano Chmielnickiemu, \305\274enie

damy, \305\274e\305\233mytam umrze\304\207 mieli, srodze si\304\231rozgniewa\305\202 i dot\304\205d

przysi\304\205g\305\202nie wypu\305\233ci\304\207z obl\304\231\305\274enia,a\305\274nas za \305\202ebwywlecze.

Znowu tedy ad arma\".
Ostatecznie obro\305\204cy Zbara\305\274a postawieni jednak zostali przed
faktami dokonanymi, stworzonymi przez wcze\305\233niejsze ustalenia

Jerzego Ossoli\305\204skiego i Sefer Gaziego agi. Po otrzymaniu oku- 114)))
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pu Islam Gerej III pozosta\305\202 jeszcze przez jeden dzie\305\204 pod Zbara-

\305\274emi dopiero w \305\233rod\304\23125 sierpnia ruszy\305\202 w drog\304\231 powrotn\304\205 na

Krym. W tym samym dniu odst\304\205pi\305\202od Zbara\305\274a i Chmielnicki:

\"Z poranku zaraz rusza\304\207 si\304\231pocz\304\205\305\202tabor nieprzyjacielski, za

kt\303\263remi na ostatku z chor\304\205gwiami dosy\304\207 \305\233wietnemi o po\305\202udniu

ruszy\305\202 si\304\231Chmielnicki ... Ruszy\305\202a si\304\231ta szara\305\204cza od zorzy

prawie, a\305\274do po\305\202udnia,
w kilkadziesi\304\205t szereg\303\263w tabor sprawi-

\"

wszy .

Nazajutrz Zbara\305\274 opu\305\233cili jego obro\305\204cy. Smutny to by\305\202po-

ch\303\263d. Wi\304\231kszo\305\233\304\207jego uczestnik\303\263w sz\305\202apieszo ze spuszczonymi

g\305\202owami i z poczuciem daremno\305\233ci swego trudu. Drog\304\205 przez

Tarnopol i Gliniany kierowali si\304\231ku Lwowowi. Za ca\305\202ykomen-

tarz obrony Zbara\305\274a niech pos\305\202u\305\274yostatni zapis z Diariusza obszer-

nego obl\304\231\305\274eniaZbara\305\274a: \"Die 29 Augusti. Spod Tarnopola ruszyli\305\233-

my si\304\231ku Lwowowi, ka\305\274dy pu\305\202kswoim traktem, w kt\303\263rej dro-

dze, \305\274esi\304\231zg\305\202odzona czelad\305\272 owoc\303\263w niedojrza\305\202ych dorwa\305\202a [bo

trudno by\305\202oo cWeb], si\305\202aich pochorza\305\202o
i pomar\305\202o\".

Jan Kazimierz 29 sierpnia wyda\305\202 uniwersa\305\202 odwo\305\202uj\304\205cy pospoli-

te ruszenie. Informowa\305\202 w nim szlacht\304\231 o zawarciu traktatu

z Tatarami oraz ugody z Kozaczyzn\304\205 i w tej sytuacji stwierdzi\305\202:

\"Dajemy tedy ten uniwersa\305\202 nasz, aby\305\233cie Uprzejmo\305\233ci i Wier-

no\305\233ci Wasze, kt\303\263rzy\305\233ciejeszcze w pospolitem ruszeniu do nas
nie doszli, nazad si\304\231do dom\303\263w waszych powracali, nie \305\274ycz\304\205c

Wierno\305\233ciom Waszym dalszych w ci\304\205gnieniu niepotrzebnych

niewczas\303\263w\"27.

Stan\304\205wszy w Warszawie kr\303\263lwyda\305\202 instrukcje na sejmiki wyz-
naczaj\304\205c ich termin na 11 pa\305\272dziernika, tak aby sejm m\303\263g\305\202roz-

pocz\304\205\304\207obrady 22 listopada. Instrukcja, bardzo obszerna i szcze-

g\303\263\305\202owa,by\305\202a w zasadzie pr\303\263b\304\205usprawiedliwienia si\304\231kr\303\263la

z niefortunnej wyprawy zborowskiej, kt\303\263r\304\205przedstawia\305\202a jako
sukces Jana Kazimierza. Wyra\305\274a\305\202te\305\274kr\303\263lnadziej\304\231, \305\274eszlachta

ze zrozumieniem przyjmie rozwi\304\205zania zborowskie i przysz\305\202y

sejm potwierdzi je przysi\304\231g\304\205uczynion\304\205 Kozakom w imieniu ca-

\305\202ejRzeczypospolitej.

Reakcja na instrukcj\304\231 kr\303\263lewsk\304\205 by\305\202a\305\202atwa do przewidzenia,
szlachta nie zamierza\305\202a wierzy\304\207 kr\303\263lowi. Ca\305\202asprawa ugody

z Chmielnickim wyda\305\202a jej si\304\231wielce podejrzana, wszak zawar-
to j\304\205nie czekaj\304\205c na zgromadzenie przez Rzeczpospolit\304\205 wszyst-

kich si\305\202.Nie rozumiano te\305\274,dlaczego nie wzi\304\231\305\202oudzia\305\202u w bi-

twie zborowskiej zwyci\304\231skie wojsko litewskie pod hetmanem

Januszem Radziwi\305\202\305\202em. Pyta\305\204 by\305\202o zreszt\304\205 wiele, lecz odpo-
wied\305\272 na nie pada\305\202a prawie zawsze ta sama - zdrada. Nie od-)
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wa\305\274ono si\304\231jednak pos\304\205dzi\304\207o ni\304\205kr\303\263la, tak wi\304\231cponownie g\305\202\303\263-

wnym obiektem atak\303\263w sta\305\202si\304\231Ossoli\305\204ski. Autor najpoczyt-

niejszego jesieni\304\205 1649 r. druku ulotnego w Polsce, nosz\304\205cego

wymowny tytu\305\202 Compediuffl rad IMPana kanclerza koronnego,
wymienia\305\202 tych rad a\305\274dwana\305\233cie. Najgro\305\272niej brzmia\305\202 dla Os-

soli\305\204skiego fragment odnosz\304\205cysi\304\231bezpo\305\233rednio do okresu bi-
.

twy zborowskiej. Pamflecista zapytywa\305\202:
na co zas\305\202u\305\274y\305\202taki

kanclerz, \"kt\303\263ry wojsko pod Zbara\305\274em, kwiat szlachty i si\305\202ary-

cerstwa, z prywatnych przyczyn zgubi\304\207 chcia\305\202, a nie docze-

kawszy si\304\231ich wyzwolenia ku Lwowowi powr\303\263ci\305\202,a oni, oni,

bracia, od wszystkiego odpad\305\202szy, siod\305\202a na ramiona wzi\304\205wszy

za kr\303\263lem w\304\231drowali\" oraz taki \"kt\303\263ry na to zezwoli\305\202, aby orda

zagony rozpu\305\233ciwszy, dusze chrze\305\233cija\305\204skie w niewol\304\231 zagna-

\305\202
\" 28a .

Ossoli\305\204ski broni\305\202 si\304\231twierdz\304\205c, \305\274enie mo\305\274e by\304\207oskar\305\274ony za

rady, kt\303\263rych udziela\305\202 kr\303\263lowi w dobrej wierze, i to nie jako
kanclerz, a osoba prywatna. W tej sytuacji kr\303\263lm\303\263g\305\202ich po

prostu nie s\305\202ucha\304\207.W sumie obrona Ossoli\305\204skiego wypad\305\202a

blado i nieprzekonywaj\304\205co. Ca\305\202aRzeczpospolita wrza\305\202a z obu-

rzenia, a pa\305\272dziernikowe sejmiki zmieni\305\202y si\304\231w generaln\304\205 pr\303\263b\304\231

si\305\202przed zbli\305\274aj\304\205cym si\304\231sejmem walnym. Rozpalone g\305\202owy

ostudzi\305\202o jednak kolejne niebezpiecze\305\204stwo, jakie zawis\305\202o nad

maj\304\205tkami szlacheckimi. Niep\305\202atne od chwili wybuchu powsta-
nia na Ukrainie wojsko grozi\305\202o wybraniem sobie nale\305\274nego mu

\305\274o\305\202dubez ogl\304\205dania si\304\231na skarb Rzeczypospolitej. Tym bar-

dziej \305\274esumy, o jakie chodzi\305\202o, i tak przerasta\305\202y jego mo\305\274liwo-

\305\233ci.Sporz\304\205dzony 13 IX 1649 r. we Lwowie Komput dlugu woj-

ska, podany lla scjtn przez komisarz\303\263w zamyka\305\202 si\304\231kwot\304\205 astro-

nomiczn\304\205
- 2 264 171 floren\303\263w. Do kwoty tej nale\305\274a\305\202ojeszcze

dodac 33 414 floreny dla obro\305\204c\303\263w Kamie\305\204ca oraz bli\305\274ej nie

okre\305\233lon\304\205sum\304\231 dla wojewody ruskiego Jeremiego Wi\305\233niowiec-

kiego i chor\304\205\305\274ego koronnego Aleksandra Koniecpolskiego,

\"kt\303\263rzy na obron\304\231 Rpltej w obsydyej Zbaraskiej zostawili\".

KOtnpllt ko\305\204czy\305\202si\304\231przypomnieniem jeszcze jednego d\305\202ugu, jaki

mia\305\202aRzeczpospolita do sp\305\202acenia: \"et tractamenta Tatarom pro
antecedentibus annis [i zw\305\202oka Tatarom za poprzednie lata] fl.
60 000\"

2<) .

Zgromadzenie tak poka\305\272nych
sum wymaga\305\202or\303\263wnomiernego

obci\304\205\305\274eniapodatkami wszystkich ziem Rzeczypospolitej i w tej
sytuacji ucich\305\202y nieco spory wok\303\263\305\202ostatnich wydarze\305\204 na

Ukrainie. Kanclerz Radziwi\305\202\305\202we wrze\305\233niu zanotowa\305\202: \"To tyl-
ko mo\305\274emy powiedzie\304\207, \305\274eokr\304\231t Rzeczypospolitej, acz podziu- 116)))
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rawiony, zosta\305\202 wyrwany z tej wojennej burzy. Przysz\305\202a sejmo-

wa ocena ustali, co nale\305\274y my\305\233le\304\207,czego si\304\231spodziewa\304\207 ...

Kozacy i plebs pope\305\202nili nies\305\202ychane zbrodnie, poniewa\305\274 nies\305\202y-

chane by\305\202ynasze grzechy\"30.

Jan Kazimierz i Ossoli\305\204ski byli przekonani o s\305\202uszno\305\233ciswych

decyzji. Utwierdza\305\202y ich w tym wie\305\233ci nadchodz\304\205ce z Ukrainy.
Bo cho\304\207nie zawsze by\305\202yonc najwesclsze, to jednak niew\304\205tpli-

wie wskazywa\305\202y na fakt, \305\274eBohdan Chmielnicki chce prze-
strzega\304\207 zawartego porozumienia.
\305\201ukasz Miaskowski, s\304\231dzia podolski, otrzyma\305\202 we wrze\305\233niu

z Ukrainy list, kt\303\263rego nadawca pisa\305\202:\"O panu hetmanie to s\305\202y-

sz\304\231,o czym mi powiadali Kozacy z tamtych kraj\303\263w, i\305\274wojsko

ma zajecha\304\207 do Humania i tam pu\305\202kownik\303\263w zebrawszy

wszystkich regestr 40 tysi\304\231cy Kozak\303\263w skorygowawszy i kilku
os\303\263b pos\305\202a\304\207przy tym regestrze na sejm. To te\305\274od Kozak\303\263w

z tamtych kraj\303\263w od p. hetmana b\304\231d\304\205cychu mnie s\305\202ysza\305\202em,i\305\274

j. m. p. Kisiela na wojew\303\263dztwo do Kijowa wdzi\304\231cznie przyj\304\231li,

gdy\305\274 widzia\305\202, i\305\274sami Kozacy, kt\303\263rzy tam przy tym byli, po-
wiadali nli o wszystkim\"31.

Jednak decyduj\304\205cy wp\305\202yw na postaw\304\231 kr\303\263la i kanclerza wywie-
ra\305\202aich bezpo\305\233rednia korespondencja z hetmanem kozackim.
2 listopada Chmielnicki pisa\305\202do Ossoli\305\204skiego w sprawie tego,
kto mo\305\274e, a kto nie powinien szczyci\304\207 si\304\231wolno\305\233ciami Wojska

Zaporoskiego. Problem ten mia\305\202o rozwi\304\205za\304\207dopiero sporz\304\205-

dzenie rejestru. W kolejnym li\305\233cie do kr\303\263la hetman pisa\305\202, \305\274e

czyni wszystko, aby jak najszybciej przygotowa\304\207 ten rejestr:

\"Lubo nas rozmaite s\305\202uchy dochodz\304\205, jednak \305\233wi\304\205tobliwszemu

s\305\202owu i pisaniu WKMci PNM, cale ufam i dosy\304\207 rozkazaniu

WKMci czyni\304\231. Rewizj\304\231 wojskow\304\205 jako najpr\304\231dzej odprawuj\304\231,

kt\303\263r\304\205,spodziewam si\304\231,przed konkluzj\304\205 sejmow\304\205 sko\305\204cz\304\231i po-

s\305\202\303\263wnaszych z wicrnym podda\305\204stwem naszym, oddaj\304\205c pod

nogi majestatowi WKMci, wyprawujemy\".
W tym samym li\305\233cieodnajdujemy te\305\274fragment jednoznacznie

\305\233wiadcz\304\205cyo zamiarze dotrzymania warunk\303\263w ugody zboro\\v-

skiej przez hetmana: \"To te\305\274WKMci, jako wierny poddany,
oznajmuj\304\231, i\305\274chan j. m. krymski jako z dawnych czas\303\263w da\305\204

biera\305\202 w Czerkasiech i teraz przys\305\202a\305\202do na\037, aby\305\233nl y wed\305\202ug

przyja\305\272ni swojej, kt\303\263r\304\205\305\233mymi\304\231dzy sob\304\205wiecznie zawzi\304\231li, dali

dwa albo trzy tysi\304\205ce ludu dla odebrania dani, bo gdy\305\274 si\304\231to

tak. i przy postanowieniu z WKMci\304\205 wYlTI\303\263wi\305\202o.A oni wzajem
WKMci, gdzieby tylko WKM\305\233\304\207ich potrzebowa\305\202, zawsze prze-
ciwko ka\305\274demu nieprzyjacielowi stawa\304\207 obiecuj\304\205. Racz\305\274e)))



WKMo\305\233\304\207PNM, uwiadomi\304\207 nas, aby\305\233my wed\305\202ug rozkazania

WKMci sprawili si\304\231\"32.

Jak wi\304\231cwidzimy, Chmielnicki nie tylko lojalnie uprzedzi\305\202
kr\303\263-

la o rokowaniach z Islam Gerejem, lecz wyra\305\272nie zaznaczy\305\202, \305\274e

!yrp
razem inicjatywa wysz\305\202a ze strony tatarskiej, a swe decyzje

uzale\305\274ni\305\202od woli kr\303\263la.

Gorzej uk\305\202ada\305\202ysi\304\231natomiast stosunki Chmielnickiego z Kisie-
lem. Ten ostatni zgodnie z ustaleniami zborowskimi zaraz po
zawarciu ugody ruszy\305\202 do Kijowa, by obj\304\205\304\207wojew\303\263dztwo na-

dane mu przez kr\303\263lajeszcze w-marcu. Wykonanie tego zamiaru

przeci\304\205gn\304\231\305\202osi\304\231jednak a\305\274do 7 listopada, kiedy to wojewoda
zasiad\305\202 na zamku kijowskim.
W dniu 29 wrze\305\233nia pisarz generalny Wojska Zaporoskiego Jan
Wyhowski pisa\305\202 do Adama Kisiela: \"Zastawszy mi\304\231s\305\202udzy

WMci do j.m. pana hetmana wys\305\202ani w Kijowie si\305\202ao przyje\305\272-

dzie WMci m\303\263wili. Zaczem ja zostaj\304\205c dawnym s\305\202ug\304\205WMci

rozumia\305\202bym, aby\305\233WM\304\207 do dalszej rezolucyej od pana hetma-
na zatrzyma\304\207 to raczy\305\202, gdy\305\274by to by\305\202onaruszenie punkt\303\263w po-

stanowionych, a do tego, \305\274ejeszcze pan hetman tej komissyej
i wypis\303\263w nie zacz\304\205\305\202,bo teraz na pocz\304\205tku samym ogie\305\204 i zarze

rzuci si\304\231mi\304\231dzy niemi, i powstanie. A WM\304\207 mia\305\202by\305\233w ten

ogie\305\204 jecha\304\207?\"33

9 pa\305\272dziernika Wyhowski pono.wnie odradza\305\202 Kisielowi rych\305\202y

wyjazd do Kijowa i zawiadamia\305\202 go, i\305\274czyni wszystko, by mo-

g\305\202oto nast\304\205pi\304\207jak najszybciej. Tymczasem zbli\305\274a\305\202si\304\231termin

sejmik\303\263w i Kisiel zgodnie ze zwyczajem na miejsce obrad wyz-
naczy\305\202 zamek kijowski. 11 pa\305\272dziernika, czyli.w ustawowym
terminie sejmiku, Chmielnicki pisa\305\202do Kisiela: \" Wed\305\202ug rozka-

zania j.k.mci p.n.m., tudzie\305\274 te\305\274i pos\305\202a\305\204caWMPana, pos\305\202a\305\202em

dw\303\263ch towarzysz\303\263w wojska swego, aby posp\303\263lstwo uskramili

i bezpiecznie ten sejmik odprawi\304\207 si\304\231m\303\263g\305\202\".

W pa\305\272dzierniku 1649 r. nie tylko pu\305\202kownik kijowski Anton

Zdanowicz, ale i ca\305\202ypu\305\202k kijowski nie by\305\202by w stanie za-

gwarantowa\304\207 bezpiecze\305\204stwa szlacheckim deputatom i w tej sy-
tuacji zadowoli\304\207 si\304\231oni musieli faktem, i\305\274obradowali na obsza-

rze swego wojew\303\263dztwa. Kisiel w li\305\233ciedo hetmana nie kry\305\202

oburzenia z powodu niemo\305\274no\305\233ci doj\305\233cia do skutku sejmiku
w Kijowie oraz wyja\305\233nie\305\204, jakich udzieli\305\202 mu Chmielnicki:

\"Doszed\305\202 mnie list WMPana d.ll [Octo] bris, to jest w dzie\305\204

sejmiku z Czehryna pisany, a do mnie a\305\274d. 20 t.m. przyniesio-
ny ... Bardzo by to rzecz by\305\202ami\305\202aj. k. mci i mnie ze wszystk\304\205

braci\304\205 wygoda, gdyby\305\233 to WMPan wed\305\202ug czasu uczyni\305\202: i na 118)))
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to jam oczekiwa\305\202, i dlategom s\305\202ugmoich do WM Pana wcze\305\233nie

wys\305\202a\305\202,ale \305\274enie mog\305\202em doczeka\304\207 si\304\231\305\274adnej wiadomo\305\233ci ...

musia\305\202em nie tylko z wielkim niewczasem wszystkich ichmi-
ci\303\263w i moim, ale te\305\274z wielkim \305\274alem sejmik odprawowa\304\207 pod
niebem nad rzek\304\205 S\305\202ucz\304\205\".Ostatecznie jednak Kisiel i tym ra-
zem w imi\304\231nadrz\304\231dnej racji, za jak\304\205uwa\305\274a\305\202zachowanie pokoju
na Ukrainie, wybaczy\305\202 Chmielnickiemu ko\305\204cz\304\205csw\303\263j list do

niego s\305\202owami: \"Je\305\233li\305\233tedy WMPan umy\305\233lnie to uczyni\305\202 w po\305\233-

mienie: Boh tobie sudia; je\305\233lite\305\274sta\305\202osi\304\231trefunkiem, ju\305\274to ja

jako przyjaciel WMPana i wszystkiego wojska, a jako piastuj\304\205-

cy pok\303\263j, zgod\304\231 i mi\305\202o\305\233\304\207pokrywam\"34.

Adam Kisiel obj\304\205\305\202ostatecznie we w\305\202adanie wojew\303\263dztwo kijo-
wskie i przyst\304\205pi\305\202do wykonywania swych obowi\304\205zk\303\263w. Mi\304\231-

dzy innymi doprowadzi\305\202 do ponownego rozpocz\304\231cia dzia\305\202alno-

\305\233cikijowskiego s\304\205dugrodzkiego i ziemskiego. Dopilnowa\305\202 te\305\274

wojewoda, by do akt grodzkich Kijowa wpisano sporz\304\205dzony

przez Chmielnickiego rejestr Wojska Zaporoskiego oraz uni-

wersa\305\202 Jana Kazimierza potwierdzaj\304\205.cy wolno\305\233ci kozackie. Sa\037

mowydec zako\305\204czy\305\202swe zapiski z r. 1649 stwierdzeniem: \"I tak

po zawarciu ugody przyjechali urz\304\231dnicy na Ukrain\304\231, a sam

wojewoda kijowski Adam Kisiel wraz z \305\274on\304\205w Kijowie prze-

bywa\305\202, bo jako prawos\305\202awny pan w zgodzie z hetmanem
Chmielnickim by\305\202\"35.

Chmielnicki rzeczywi\305\233cie d\304\205\305\274y\305\202w tym czasie do stabilizacji sy-
tuacji na Ukrainie na podstawie ustale\305\204 zborowskich szybko re-

agowa\305\202 na sygna\305\202y o ich \305\202amaniu informuj\304\205c o swych posuni\304\231-

ciach Jana Kazimierza i Kisiela. Od chwili powrotu spod Zbara-

\305\274aprzebywa\305\202 hetman w Czehryniu lub pobliskim Subotowie
i zajmowa\305\202 si\304\231wy\305\202\304\205czniesprawami wewn\304\231trznymi. Przede

wszystkim pracowa\305\202 nad sporz\304\205dzeniem nowego rejestru. Skala

problem\303\263w, przed jak\304\205stan\304\205\305\202w tym wypadku Bohdan Chmiel-
nicki, by\305\202aogromna. Przypomnijmy, \305\274earmia kozacka wokre-

sie bitwy zborowskiej liczy\305\202a minimum 150 tys. ludzi. Wszy-
scy, kt\303\263rzy stawili si\304\231pod sztandarami zwyci\304\231skiego Chmiela,

uwa\305\274ali si\304\231za Kozak\303\263w i teraz \305\274\304\205daliurz\304\231dowego potwierdze-
nia tego faktu. A przecie\305\274 zdecydowana wi\304\231kszo\305\233\304\207spo\305\233r\303\263dnich

musia\305\202a ponownie sta\304\207si\304\231ch\305\202opami i, co gorsze, wr\303\263ci\304\207do

swych pan\303\263w. Kwestia powrotu szlachty do swych maj\304\205tk\303\263w

na Ukrainie by\305\202awi\304\231cbezpo\305\233rednio zwi\304\205zana ze spraw\304\205 reje-

stru. Hetman wiedzia\305\202 te\305\274,\305\274ema racj\304\231Kisiel pisz\304\205c do niego:

\"Pewno\305\233\304\207pokoju tego nie mo\305\274e mie\304\207 lepszego zak\305\202adu, jako

gdy ju\305\274w domu ka\305\274dy si\304\205dzie\". Spieszy\305\202 te\305\274wojewoda kijow-)))



ski z radami, kt\303\263re mia\305\202y u\305\202atwi\304\207hetmanowi wybrni\304\231cie z k\305\202o-

pot\303\263w.
Na szcz\304\231\305\233cieChmielnicki nie zawsze rad tych s\305\202ucha\305\202.

Przyk\305\202adowo Kisiel wpad\305\202 na pomys\305\202, aby ka\305\274dy z powracaj\304\205-

cych na Ukrain\304\231 w\305\202a\305\233cicieliprzeprowadza\305\202 w swych dobrach

spis ch\304\231t\302\273ychdo wst\304\205pienia w szeregi Wojska Zaporoskiego.
\305\201atwo przewidzie\304\207 konsekwencje wykorzystania przez Chmiel-

nickiego tego pomys\305\202u, kt\303\263ry w praktyce oznacza\305\202 powstanie

olbrzymiej liczby cz\304\205stkowych rejestr\303\263w i pog\305\202\304\231bienie istniej\304\205-

cego chaosu. Mia\305\202jednak wojewoda i rady praktyczniejsze. Ra-
dzi\305\202sporz\304\205dzanie rejestru zacz\304\205\304\207\"od g\305\202owy\", czyli \"horod\303\263w

Ukrainy, gdzie by\305\202otysi\304\205c Kozak\303\263w, tam napisa\304\207 tylo dwoje
albo troje. Dopiero porozumie\304\207 WMPan raczysz, wiele dobra\304\207

z w\305\202o\305\233ci\"36.

Hetman kozacki poradzi\305\202 sobie jednak sam, cho\304\207prawdopodo-

bnie skorzysta\305\202 z pomys\305\202u wojewody, gdy\305\274przestrzega\305\202 zasady

rozpoczynania spisu od miasta pu\305\202kowego, czyli jak to okre\305\233li\305\202

Kisiel \"od g\305\202owy\". Najpierw powi\304\231kszono wi\304\231cstare pu\305\202kiko-

zackie funkcjonuj\304\205ce przed r. 1648, a nast\304\231pnie przyst\304\205piono do

organizowania nowych. Chmielnicki udowodni\305\202 przy okazji, \305\274e

obdarzony by\305\202nie byle jakim talentem organizacyjnym i a\305\274

o dziewi\304\231\304\207miesi\304\231cy wyprzedzi\305\202 termin, jaki ustalony zosta\305\202 pod

Zborowem. Nowy rejestr Wojska Zaporoskiego, kt\303\263ry mia\305\202

by\304\207gotowy na dzie\305\204 1 IX 1650 r., ju\305\274w pierwszych dniach

stycznia pos\305\202owie kozaccy przywie\305\272li do Warszawy.
Stanis\305\202aw O\305\233wi\304\231cimzanotowa\305\202 w swym Diariuszu pod dniem
7 I 1650 r. nast\304\231puj\304\205c\304\205informacj\304\231: \"Pos\305\202owie kozaccy wy\305\274ej

mianowani na prywatnej audiencyej u kr\303\263la odprawowali po-
selstwo sobie zlecone a oraz oddali mu imieniem hetmana swe-
go regestra Wojska Zaporoskiego, \305\233wie\305\274owed\305\202ug pakt spisane-

go, co najwi\304\231kszym podda\305\204stwa i pos\305\202usze\305\204stwa jego a oraz

i pokoju jakiegokolwiek by\305\202odokumentem. Wi\304\231ksza albowiem

cz\304\231\305\233\304\207pan\303\263w naszych, spraw Rzeczypospolitej dobrze wiado-

mych, byli tego rozumienia, \305\274eChmielnicki albo nie mia\305\202tego

woli do effektu przywie\305\233\304\207, albo lubo by i chcia\305\202, nie m\303\263g\305\202by\305\202

tego uczyni\304\207, aby by\305\202mia\305\202z kilkakro\304\207 sto tysi\304\231cy pobuntowa-

nego ch\305\202opstwa \305\274o\305\202nierzami tak ma\305\202\304\205liczb\304\231 uczyni\304\207, a drugich
sine numero [dozwoli\304\207] w ch\305\202opy obr\303\263ci\304\207.A to przecie mia\305\202tak

wiele rozumu (kt\303\263ry mu w tej okazyej przyzna\304\207 musiemy)

i rady, \305\274eczego si\304\231podj\304\205\305\202... sam\304\205 rzecz\304\205 dokaza\305\202\"37.

Z powstaniem rejestru zwi\304\205zane by\305\202ote\305\274pojawienie si\304\231na ob-

szarze wojew\303\263dztw: brac\305\202awskiego, czernihowskiego i kijow-
skiego sytuacji swoistego dualizmu administracyjnego. Pu\305\202ki 120)))



pod wzgl\304\231dem zajmowanego obszaru
ust\304\231powa\305\202y nawet po-

wiatom, nie m\303\263wi\304\205cju\305\274o sotniach, kt\303\263re w wielu wypadkach
zamyka\305\202y si\304\231w granicach jednej w\305\202o\305\233ci.Krypjakewycz w swej
biografii Chmielnickiego twierdzi, \305\274ez faktu podzielenia Ukra-

iny w\305\202a\305\233ciwejna mniejsze jednostki administracyjne, ni\305\274uczy-

ni\305\202ato Rzeczpospolita, wynik\305\202a przewaga nowej administracji

kozackiej. Z t\304\205cz\304\231\305\233ci\304\205jego argumentacji absolutnie nie mo\305\274e-

my si\304\231zgodzi\304\207. Natomiast niezaprzeczalnym faktem by\305\202ospra-

wne wykonywanie wszystkich zarz\304\205dze\305\204wychodz\304\205cych z Cze-

hrynia i zdecydowana przewaga pod tym wzgl\304\231dem systemu

pu\305\202kowego nad podzia\305\202em na wojew\303\263dztwa i powiaty. Lecz
stan taki by\305\202wynikiem niedow\305\202adu aparatu administracyjnego
Rzeczypospolitej, a nie wielko\305\233ci jednostek, nad kt\303\263rymi aparat

ten mia\305\202sprawowa\304\207 kontrol\304\231.

Wszystkich pu\305\202k\303\263wby\305\202o16. Wymieniamy je podaj\304\205c r\303\263wno-

cze\305\233nie nazwisko pu\305\202kownika, w kolejno\305\233ci i brzmieniu poda-

nym przez O\305\233wi\304\231cima, liczb\304\231 sotni, na jakie podzielono teryto-
rium pu\305\202ku, oraz liczb\304\231 Kozak\303\263w w pu\305\202ku:

Pu\305\202kczehry\305\204ski, hetman Bohdan Chmielnicki, 18 sotni, 3220

Kozak\303\263w; pu\305\202kczehry\305\204ski r\303\263\305\274ni\305\202si\304\231pod jednym wzgl\304\231dem od

pozosta\305\202ych
- w jego ramach wydzielono kure\305\204 asawulski li-

cz\304\205cy 358 Kozak\303\263w; pu\305\202kczerkaski, J a\305\233ko W orniczenko, 17,

2990; pu\305\202kkaniowski, Semen Szawicz, 15, 3167; pu\305\202kkorsu\305\204-

ski, \305\201ukian Mozyra, 18, 3470; pu\305\202kbia\305\202ocerkiewski, Michaj\305\202o

Chromyka, 21, 2990; pu\305\202khuma\305\204ski, Jusyff H\305\202uch, 13, 2977;

pu\305\202kbrac\305\202awski, Dani\305\202o Nieczaj, 21, 2662; pu\305\202kkalnicki, Fedo-

renko, 18, 2050; pu\305\202kkijowski, Anton \305\273danowicz, 17, 2002;

pu\305\202kperejas\305\202awski, Fesko \305\201oboda, 18, 2986; pu\305\202kkropiwe\305\204ski,

Filon Dzadza\305\202y, 12, 1993; pu\305\202kmirhorodzki, Matwiej H\305\202adki,

15, 3009; pu\305\202kpo\305\202tawski, Matwiej, 18 2970; pu\305\202kprzy\305\202ucki,

Tymofyj Nieczaj, 20, 1996; pu\305\202kni\305\274y\305\204ski,Prokop Szumelenko,

9, 991; pu\305\202kczernihowski, Martyn Nebaba, 6, 998.

Reasumuj\304\205c, w rejestrze podpisanym przez Bohdana Chmiel-
nickiego i Jana Wyhowskiego oraz opatrzonym piecz\304\231ci\304\205ko-

zack\304\205 w 256 sotniach i kureniu assawulskim znalaz\305\202o si\304\23140 471

Kozak\303\263w. A wi\304\231c tylko niewiele przekroczy\305\202 hetman kozacki

ustalon\304\205 pod Zborowem liczb\304\231.

Pu\305\202kownicy i sotnicy otrzymali praktycznie pe\305\202ni\304\231w\305\202adzy ad-

ministracyjnej nad podleg\305\202ym im terytorium. Jedynie atamani

grGdowi w wi\304\231kszych o\305\233rodkach miejskich musieli podporz\304\205d-

kowa\304\207 si\304\231zasadom wynikaj\304\205cym z zachowania przepis\303\263w pra-

wa magdeburskiego. Pu\305\202kownicy w pe\305\202ni korzystali ze swej)))



w\305\202adzy, zw\305\202aszcza w punkcie oddaj\304\205cym im do dyspozycji ca-
\305\202o\305\233\304\207ziemi \"bezpa\305\204skiej\". Za tak\304\205w pierwszej kolejno\305\233ci uzna-

no kr\303\263lewszczyzny, cho\304\207nie brakowa\305\202o i wypadk\303\263w rozdawa-

nia maj\304\205tk\303\263wszlacheckich. Nadania trafia\305\202y g\305\202\303\263wniew r\304\231ce

starszyzny kozackiej i by\305\202yca\305\202kowicie uzale\305\274nione od woli pu\305\202-

kownik\303\263w. Chmielnicki praktycznie nie ingerowa\305\202 w t\304\231sfer\304\231

ich dzia\305\202alno\305\233ci. W ci\304\205gu lat 1648-1657 zjego kancelarii wysz-
\305\202ozaledwie 17 uniwersa\305\202\303\263w potwierdzaj\304\205'cych szlacheckie pra-
wa w\305\202asno\305\233cioraz 4 nadaj\304\205ce nowe maj\304\205tki, z tym \305\274er\303\263wnie\305\274

szlachcie. Nie nada\305\202za\305\233hetman \305\274adnej ziemi komukolwiek spo-
\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej. Lecz r\303\263wnocze\305\233nie musimy pami\304\231-

ta\304\207,\305\274eprzy zakresie w\305\202adzy, jak\304\205dysponowa\305\202 Chmielnicki, nie

mia\305\202on \305\274adnego problemu z usuni\304\231ciem niewygodnego pu\305\202ko-

wnika. A jak si\304\231wkr\303\263tce przekonamy, kilku z nich za sprzeci-
wienie si\304\231woli hetmana zap\305\202aci\305\202og\305\202owami.

Cz\304\231\305\233ciejspotka\304\207 si\304\231mo\305\274emy z uniwersa\305\202ami Chmielnickiego

bior\304\205cymi w obron\304\231 ziemie cerkiewne. Szczeg\303\263lnie dobra klasz-

torne k\305\202u\305\202yw oczy starszyzn\304\231 kozack\304\205, lecz hetman od pocz\304\205t-

ku zdecydowanie stan\304\205\305\202w ich obronie. Przyk\305\202adowo, ju\305\274

12 VII 1648 r. monaster Husty\305\204ski otrzyma\305\202 przywilej, w kt\303\263-

rym Chmielnicki nie tylko potwierdzi\305\202 jego prawa, ale zagwa-
rantowa\305\202 te\305\274,\305\274epoddani klasztoru nie b\304\231d\304\205przyj\037owani do

Wojska Zaporoskiego.
Po ukszta\305\202towaniu si\304\231administracji kozackiej w uniwersa\305\202ach het-

mana pojawi\305\202a si\304\231klauzula zobowi\304\205zuj\304\205ca pu\305\202kownik\303\263w do ich

wykonania. I tak, ten sam Husty\305\204ski monaster otrzyma\305\202 przywi-

lej chroni\304\205cy jego m\305\202yny. Dopilnowa\304\207 tego mia\305\202Tymofiej No-

sacz, gdy\305\274to w\305\202a\305\233niena terytorium jego pu\305\202kusta\305\202yowe m\305\202yny.

Opr\303\263cz om\303\263wionego wcze\305\233niej rejestru pos\305\202owie kozaccy

przywie\305\272li r\303\263wnie\305\274do War\037zawy Instrukcj\304\231 do o\305\233wieconego senatu

i kola poselskiego na sejm warszawski 1649 roku zgromadzonych od

Wojska j.k.mci i Rzpltej Zaporoskiego. Chmielnicki nie wychodzi\305\202

w niej poza \305\274\304\205daniasformu\305\202owane w zborowskich Punktach
o potrzebach Wojska Zaporoskiego i pos\305\202owie mieli jedynie \305\274\304\205da\304\207

potwierdzenia uzyskanych praw. T\305\202umaczy\305\202te\305\274Chmielnicki,

dlaczego szlachta wojew\303\263dztw kijowskiego i czernihowskiego
nie mog\305\202a odby\304\207 sejmik\303\263w na zwyk\305\202ych miejscach: \"A i\305\274ich

mc. pp. obywatelowie wojew\303\263dztwa kijowskiego i czernihow-

skiego nie na zwyczajnych miejscach sejmiki odprawowali,
.

to

nie z w\305\202asnej naszej przyczyny, ale z niepr\304\231dkim przes\305\202aniem li-

stuj.kr.m., przez co my, jako niewiadomi, przedj.kr.m. i Rze-

cz\304\205pospolit\304\205 winnymi si\304\231by\304\207nie znamy\". 122)))



123)

O\305\233wiadczy\305\202 tak\305\274e gotowo\305\233\304\207wydania w r\304\231cepolskie wszystkich

naruszaj\304\205cych pok\303\263j: \"Swawolnik\303\263w tych, kt\303\263rzy podczas

\305\233wi\304\205tobliwego pokoju i \305\202askij.kr.m. wiele zbrodni poczynili
i ludzi pozabijali, mimo wiadomo\305\233ci Wojska j.kr. m. Zaporos-
kiego, tych wszystkich w sekwestorze mamy dobrym i gdzie
b\304\231dzie rozkazanie j.kr.m. i Rzeczypospolitej, odsy\305\202a\304\207gotowi\305\233-

my, aby ten ogie\305\204 u\305\233mierza\305\202si\304\231\"38.

Dnia 22 XI 1649 r. tradycyjnym nabo\305\274e\305\204stwem o godzinie 10

rano w ko\305\233ciele Sw. Jana rozpocz\304\205\305\202obrady sejm, kt\303\263ry docze-

ka\305\202si\304\231monograficznego opracowania \305\201ucji Cz\304\231\305\233cik.Wyb\303\263r

marsza\305\202ka izby, kt\303\263rym zosta\305\202 starosta generalny wielkopolski

Bogus\305\202aw Leszczy\305\204ski, by\305\202dla kr\303\263la pomy\305\233lny. R\303\263wnie\305\274

pierwsze wota senatorskie przebiega\305\202y korzystnie dla stronni-

ctwa dworskiego. 18 grudnia przyst\304\205piono do rozpatrywania

spraw zwi\304\205zanych z wypraw\304\205 zborowsk\304\205.

Jako pierwszy relacj\304\231 sk\305\202ada\305\202kanclerz wielki koronny Jerzy Osso-
li\305\204ski. Z pewno\305\233ci\304\205nie by\305\202oto najlepsze z przem\303\263wie\305\204 sejmo-

wych kanclerza, za to by\305\202ojednym z naj d\305\202u\305\274szych.Zapadaj\304\205cy

zmr<?k zmusi\305\202 kanclerza do przerwania swej relacji w czwartej go-

dzinie jej trwania. qdy jednak po przerwie niedzielnej Ossoli\305\204ski

kontynuowa\305\202 sw\304\205mow\304\231, wida\304\207 by\305\202o,\305\274edobrze wykorzysta\305\202 on

przerw\304\231 w obradach. Bitw\304\231 zborowsk\304\205 uzna\305\202kancler\037 za tryumf
i przyr\303\263wna\305\202go \"do chocimskiego z Turkami za panowania kr\303\263la

Zygmunta III, owszem, wy\305\274ej nawet go wynosz\304\205c, gdy\305\274 pod

Zborowem wi\304\231ksza by\305\202a pot\304\231ga nieprzyjaci\303\263\305\202, za\305\233nasze si\305\202y

mniejsze i bez wodz\303\263w\". By\304\207mo\305\274e Ossoli\305\204ski zapomnia\305\202 ju\305\274,\305\274e

w okresie kampanii zborowskiej to on w\305\202a\305\233nieobok Jana Kazi-

mierza by\305\202g\305\202\303\263wnymdow\303\263dc\304\205nosz\304\205c tytu\305\202generalissimusa woj-
ska. W

ka\305\274<jy11\305\202
razie mowa Ossoli\305\204skiego wywar\305\202a na senatorach

nale\305\274yte w-\305\202enie i wi\304\231kszo\305\233\304\207z nich zaakceptowa\305\202a rozwi\304\205zania

zborowskie.

Po kanclerzu g\305\202oszabra\305\202jeszcze Stanis\305\202aw Lanckoro\305\204ski, a 21 gru-
dnia Janusz Radziwi\305\202\305\202\"rzuci\305\202 pod nogi kr\303\263lewskie wiele chor\304\205-

gwi\" zdobytych pod \305\201ojowem. Wszystkie te wydarzenia mia\305\202y

miejsce w ramach tajnej rady i uczestniczyli w nich tylko senato-
rowie. By\305\202oto rezultatem taktyki przyj\304\231tej przez stronnictwo kr\303\263-

lewskie, kt\303\263rego celem by\305\202odoprowadzenie do ratyfikowania

przez sejm ugody zborowskiej. Nadal ros\305\202ajednak popularno\305\233\304\207

kniazia Jaremy i na tym tle dosz\305\202o do ponownego starcia wojewO-
dy ruskiego z kanclerzem. Ossoli\305\204ski wyci\304\205gn\304\205\305\202spraw\304\231 znanego

nam ju\305\274paszkwilu skierowanego przeciw niemu po bitwie zboro-
wskiej, w spos\303\263b niedwuznaczny daj\304\205cdo zrozumienia, \305\274eza in-)))



spiratora Compediulll rad j.nl. pana kanclerza kOrOlltlego uwa\305\274a Wi\305\233-

niowieckiego. Kanclerz czu\305\202si\304\231tym bardziej zagro\305\274ony, \305\274eJan

Kazimierz coraz przychylniejszym okiem spogl\304\205da\305\202na wojewod\304\231

ruskiego. Wyra\305\272nymdowodem poprawy ich wzajemnych stosu-

nk\303\263w by\305\202o nadanie' Wi\305\233niowieckiemu w wieczyste wk\305\202adanie

d\303\263br le\305\274\304\205cychnad Horotem oraz oddanie mu bu\305\202awy koronnej

do czasu powrotu hetman\303\263w z nic\\voli.

Po przerwie noworocznej kr\303\263lchcia\305\202 doprowadzi\304\207 do sfinalizo-

wania spraw kozackich. Nie dopu\305\233cili do tego pos\305\202owie z woje-
w\303\263dztwa brac\305\202awskicgo o\305\233wiadczaj\304\205c, \305\274edop\303\263ty b\304\231d\304\205protesto-

wa\304\207, \"dop\303\263ki Rzeczpospolita na wszystkie strony nie zadba

o swe bezpiecze\305\204stwo\".Tymczasem up\305\202yn\304\205\305\202ustawowy termin

zako\305\204czenia obrad i konieczna okaza\305\202a si\037 ich prolongata. U\305\202a-

twi\305\202oj\304\205przybycie pos\305\202\303\263wkozackich z ws\305\202awionym zdobyciem

Kudaku Maksymem Nestorenko na czele. Jan Kazimierz twier-

dz\304\205c, \305\274eKozacy \"mog\304\205 co\305\233no\\vcgo przynie\305\233\304\207\",prosi\305\202 o prze-
d\305\202u\305\274enieobrad do 7 I 1650 r.

jak ju\305\274wiemy, poselstwo kozackie nie wnios\305\202o wprawdzie nic

nowego i donlaga\305\202o si\037 jedynic \\\\' \"kornym pi\305\233rnie tego, co'

przedtem w uk\305\202adach\", to jednak jego pojawienie si\304\231w izbie

z gotowym rejestrem Wojska Zaporoskiego przyspieszy\305\202o ak-

ceptacj\304\231 ugody zborowskiej. Wyj\304\205tkowo sprzyja\305\202y te\305\274kr\303\263lowi

okoliczno\305\233ci. 25 XII 1649 r. zmar\305\202 marsza\305\202ek nadworny koron-

ny Adam Kazanowski, a 7 I 1650 r. podskarbi koronny Jan Mi-

ko\305\202ajDani\305\202owicz. Kr\303\263lnatychnliast odda\305\202 marsza\305\202kostwo jerze-
mu Miko\305\202ajowi Lubomirskiemu, \"chocia\305\274 kto\305\233kr\303\263lowej obie-

cywa\305\202 za nie 100 000 z\305\202\".Podskarbim koronnym za\305\233zosta\305\202

marsza\305\202ek izby Bogus\305\202aw Leszczy\305\204ski. Pozosta\305\202y te\305\274wakuj\304\205ce

po Kazanowskim i Dani\305\202owiczu kr\303\263lewszczyzny.

Starostwo nowotarskie po Kazanowskim otrzyma\305\202 \037cz\304\205tkowo

Wi\305\233niowiecki, lecz 15 stycznia zrzek\305\202 si<; go na rzecz Adama Ki-
siela. Aleksander Koniecpolski dosta\305\202 starostwo przemyskie
oraz roczn\304\205 pensj\304\231 w wysoko\305\233ci 20 tys. floren\303\263w, kt\303\263ra mia\305\202a

mu wynagrodzi\304\207 utrat\304\231 oddanego Chmielnickiemu Czehrynia.
Po Dani\305\202owiczu Bogus\305\202aw Leszczy\305\204ski wraz z podskarbio-
stwem otrzyma\305\202 ekonomi\304\231 samborsk\304\205. Nadania nie omin\304\231\305\202yte\305\274

innych. I tak, janusz Radziwi\305\202\305\202uzyska\305\202 na identycznych zasa-

dach co Wi\305\233niowiecki dziedziczne prawa do Newela i Siebie\305\274a

oraz od kr\303\263lowej \".Borys\303\263w z dodaniem daru 30 000 z\305\202\".W oj e-

woda sandomierski W\305\202adys\305\202awMyszkowski otrzyma\305\202 6-1etni\304\205

arend\304\231 d\303\263brdawnej ordynacji Myszkowskich. Jedynie Ossoli\305\204-

ski nie otrzyma\305\202 nic. \"Starostwo doli\305\204skie [po Dani\305\202owiczu - 124)))



J. K.] kr\303\263lowa postanowi\305\202a sama zabra\304\207, chocia\305\274 obietnic\304\231 na

nie otrzyma\305\202 kanclerz \"39.

Cele tych nada\305\204 by\305\202ydla wszystkich oczywiste, kr\303\263lowi cho-

dzi\305\202oo pozyskanie najbardziej wp\305\202ywowych magnat\303\263w, Osso-

li\305\204skiego za\305\233pozyskiwa\304\207 nie musia\305\202, gdy\305\274ten i tak by\305\202skazany

na stanie murem przy kr\303\263lu. St\304\205dpomini\304\231ty zosta\305\202 w wielki\037j
karuzeli nada\305\204.

Jan Kazimierz osi\304\205gn\304\205\305\202w ten spos\303\263b sw\303\263j cel i izba bez wi\304\231k-

szych problem\303\263w zaakceptowa\305\202a rozwi\304\205zania zborowskie. Szla-

chta nie dopu\305\233ci\305\202ajednak, by tre\305\233\304\207uk\305\202ad\303\263wwesz\305\202a do konsty-

tucji sejmowych, st\304\205dznalaz\305\202o si\304\231w nich jedynie enigmatyczne
stwierdzenie, \"\305\274edeklaracj\304\231 \305\202askinaszej uczynionej pod Zboro-
wem Wojsku Zaporoskiemu ... za zgod\304\205 waszych wszech sta-

n\303\263waprobujemy\"40.

W niczym nie zmieni\305\202o to jednak faktu, \305\274eugoda zborowska

zosta\305\202a przez sejm ratyfikowana. Zgodnie te\305\274z wol\304\205 hetmana

kozackiego, zawart\304\205 w przywiezionej przez pos\305\202\303\263wInstrukcji,

Jan Kazimierz odr\304\231bnym uniwersa\305\202em datowanym 12 I 1650 r.

jeszcze raz potwierdzi\305\202 wszystkie prawa kozackie. Poniewa\305\274 je-

dnak dotychczasowe ugody z Kozaczyzn\304\205 nie by\305\202yrealizowane,

a ugodzie zborowskiej grozi\305\202o to w szczeg\303\263lno\305\233ci, sejm posta-
nowi\305\202 powo\305\202a\304\207specjalnych komisarzy, kt\303\263rzy na miejscu czu-

waliby nad procesem stabilizacji sytuacji na Ukrainie.

R\303\263wnocze\305\233nie na tym w\305\202a\305\233niesejmie dosz\305\202o po raz pierwszy do
z\305\202amania dopiero co przyj\304\231tych uchwa\305\202. Wraz z pos\305\202ami kozac-

kimi do Warszawy przyby\305\202 metropolita kijowski Sylwester
Kossow. Ossoli\305\204ski czyni\305\202 wszystko, by nie dopu\305\233ci\304\207do przy-

bycia Kossowa przed zako\305\204czeniem obrad i cz\304\231\305\233ciowomu si\304\231

to uda\305\202o. Jednak korzystna dla stronnictwa kr\303\263lewskiego pro-

longata sejmu przekre\305\233li\305\202astarania kanclerza. Niejasna jest przy
tym rola, jak\304\205w tym wypadku odegra\305\202 Adam Kisiel. Prawdo-

podobnie to on w\305\202a\305\233niepokrzy\305\274owa\305\202 plany Ossoli\305\204skiego. Nie-

zaprzeczalnym bowiem faktem by\305\202o,\305\274ewojewoda kijowski do-

\305\202o\305\274y\305\202wszelkich stara\305\204, by metropolita zjawi\305\202 si\304\231jednak w stoli-

cy. W cytowanym wy\305\274ej li\305\233cie do Chmielnickiego, pisanym
20 XI 1649 r. znajdujemy taki oto fragment: \"Przypominam
i to WMPanu, i\305\274wed\305\202ug pakt potrzeba, \305\274ebyj.x. metropolita
na sejm zjecha\305\202, gdzie jako syn Cerkwi Bo\305\274ej b\304\231d\304\231s\305\202u\305\274y\305\202

w tern, \305\274ebyca\305\202o\305\233\304\207nasza obwarowana by\305\202aju\305\274skutecznie\".

Adam Kisiel niezwykle powa\305\274nie podchodzi\305\202 do ostatecznego

uregulowania spraw wyznaniowych na Ukrainie. Jest to zreszt\304\205

zupe\305\202nie zrozumia\305\202e, gdy\305\274 kasacja unii i obligatoryjno\305\233\304\207 urz\304\231-)125))) ciwko ka\305\274demu nieprzyjacielowi stawa\304\207 obiecuj\304\205. Racz\305\274e)))



d\303\263wdla prawos\305\202awnych by\305\202ymu jak najbardziej na r\304\231k\304\231.Prag-

n\304\205\305\202te\305\274wojewoda kijowski w.sp\303\263lnie
z hierarchi\304\205 prawos\305\202awn\304\205

budowa\304\207 tam\304\231 rosn\304\205cym wp\305\202ywom administracji kozackiej.
Nie mo\305\274e nas wi\304\231cdziwi\304\207, \305\274eKisiel nie rozumia\305\202 intencji Osso-

li\305\204skiego, dla kt\303\263rego kwestie te stanowi\305\202y jedynie kart\304\231 prze-

targow\304\205
w rokowaniach z Chmielnickim. Przypomnijmy bo-

wiem, \305\274esam Ossoli\305\204ski by\305\202ortodoksyjnym katolikiem.

W dniu 7 I 1650 r. Kossow i towarzysz\304\205cy mu w\305\202adycy za\305\274\304\205dali

nale\305\274nych im z mocy Deklaracji laski miejsc w senacie. Nie
o same miejsca zreszt\304\205 chodzi\305\202o, gdy\305\274 w\305\202a\305\233niez Kossowem

i przyby\305\202ymi wraz z nim przedstawicielami Ko\305\233cio\305\202awschod-

niego miano ustali\304\207 zasady kasacji unii brzeskiej. A by\305\202to, jak

pami\304\231tamy, warunek podstawowy \305\274\304\205da\305\204kozackich od chwili

wybuchu powstania Chmielnickiego. Sytuacja stawa\305\202a si\304\231coraz

gro\305\272niejsza, a pr\303\263by rozpocz\304\231cia rozm\303\263w pomi\304\231dzy unitami

i \"schizmatykami ruskimi\", jak ich okre\305\233la\305\202kanclerz litewski,

poza sejmem, na dworze biskupa wile\305\204skiego, sko\305\204czy\305\202ysi\304\231nie-

powodzeniem, \"gdy\305\274 schizmatycy nad\304\231ci pych\304\205 odrzucali wszel-

kie sposoby i tylko domagali si\304\231,aby zniesiono uni\304\231\"41.

W rzeczywisto\305\233ci to raczej biskupi katoliccy zdawali si\304\231by\304\207

\"nad\304\231ci pych\304\205\" i zagrozili opuszczeniem senatu w chwili, gdy

zasi\304\205d\304\205w nim przedstawiciele hierarchi prawos\305\202awnej. Na ar-

gumenty kr\303\263la i kanclerza, \305\274ew senacie zasiadaj\304\205 przecie\305\274 liczni

r\303\263\305\274nowiercy i jest to zgodne z duchem praw Rzeczypospolitej,

odpowiedzieli hardo: \"\305\232wieckich dysydent\303\263w w senacie cierpi-
my, bo ci do artyku\305\202\303\263wwiary nie mieszaj\304\205 si\304\231,ale duchowni

dysydent\303\263w i schizmatyk\303\263w w senacie miejsca mie\304\207nie mog\304\205.

Kardyna\305\202 Ole\305\233nicki wyszed\305\202 z senatu i interdykt na ca\305\202\304\205dyecez-

j\304\231rzuci\305\202, dowiedziawszy si\304\231,\305\274eJagie\305\202\305\202oz husyt\304\205 mia\305\202konferen-

cj\304\231,a my mamy pozwoli\304\207, aby g\305\202owa schizmy, wr\303\263g papie\305\274a,

w rady publiczne z nami wchodzi\305\202? Zborowskie traktaty wy-
muszone w niebezpiecze\305\204stwie nie mog\304\205 praw duchowie\305\204stwa

katolickiego \305\202ama\304\207\"42.Biskupi kierowali si\304\231w tym wypadku
zaleceniami nuncjusza papieskiego, kt\303\263ry w imieniu papie\305\274a

dzi\304\231kowa\305\202im za nieprzejednan\304\205 postaw\304\231 wobec d\\rsydent\303\263w.

Dotyczy to zw\305\202aszcza biskup\303\263w: krakowskiego Piotra Gembic-

kiego, pozna\305\204skiego Andrzeja Szo\305\202drskiego i che\305\202mi\305\204skiego

Andrzeja Leszczy\305\204skiego.

Tymczasem obrady sejmu dobiega\305\202y ko\305\204ca i sprawy unii nie

znalaz\305\202y si\304\231na wokandzie. Kr\303\263l w pe\305\202nizdawa\305\202 sobie spraw\304\231

z faktu, \305\274ew tej sytuacji nie mo\305\274na dopu\305\233ci\304\207do wyjazdu Kos-

sowa. Rozumia\305\202 to i kanclerz Radziwi\305\202\305\202pisz\304\205c: \"Uda\305\202em si\304\231do 126)))



127)

kr\303\263la, aby go po\305\274egna\304\207... a oto na nalegania kr\303\263la by\305\202em

zmuszony pozosta\304\207 ze wzgl\304\231d\303\263w na schizmatyk\303\263w, bowiem
ich metropolita obra\305\274ony chcia\305\202 odjecha\304\207, a z jego odjazdem
wojna z Kozakami znowu by si\304\231wszcz\304\231\305\202a\".

Dopiero 14 stycznia kr\303\263lowi uda\305\202o si\304\231doprowadzi\304\207 do spotka-
nia w Pa\305\202acu Prymasowskim. Wzi\304\231li w nim udzia\305\202 tylko trzej

biskupi, cho\304\207w\305\202a\305\233ciwietylko dwaj wyst\304\231powali z racji piasto-
wania godno\305\233ci ko\305\233cielnych: Andrzej Szo\305\202drski, biskup pozna\305\204-

ski, i Jerzy Tyszkiewicz, biskup wile\305\204ski. Trzecim biskupem

by\305\202podkanclerzy koronny Andrzej Leszczy\305\204ski. W spotkaniu

uczestniczyli te\305\274pozostali kanclerze Oerzy Ossoli\305\204ski, Albrycht

s. Radziwi\305\202\305\202,Kazimierz L. Sapieha) oraz Adam Kisiel i Sylwe-
ster Kossow. Rozmowy by\305\202yniezwykle trudne i praktycznie
nie posuwa\305\202y si\304\231naprz\303\263d. By\305\202obowiem wiele problem\303\263w pro-

ceduralnych i
roztrz\304\205sa\037o sprawy b\305\202ahe (np. przywr\303\263cenie cer-

kwi w Pi\305\204sku), nie dotykaj\304\205c generalnych. Lecz poruszy\304\207 si\304\231

ich po prostu nie da\305\202owobec nieprzejednanego stanowiska kle-
ru. Zrozumia\305\202 wreszcie i Kossow, \305\274ejego przyjazd do Warsza-

wy by\305\202przedwczesny. \"Potem ten ich metropolita poprosiwszy
o wys\305\202uchanie przypomnia\305\202

- pisze Radziwi\305\202\305\202- \305\274ewedle pak-
t\303\263w winien wraz z w\305\202adykami mie\304\207 miejsce w senacie, lecz
z pokory (na\305\202o\305\274ywszy owcz\304\205 sk\303\263r\304\231na lisi\304\205)tego si\304\231nie doma-

ga, s\304\205dzi, i\305\274t\304\231spraw\304\231 nale\305\274y raczej od\305\202o\305\274y\304\207do innego sejmu\".
Nie wraca\305\202 jednak metropolita kijowski na sw\304\205stolic\304\231 z pusty-
mi r\304\231koma. Wi\303\263z\305\202ze sob\304\205 uniwersa\305\202 kr\303\263lewski zatytu\305\202owany

Aprobacya sejmowa praw i wolno\305\233ci religiej greckiej narodu ruskiego,
tyle tylko \305\274esejm wolno\305\233ci tych nie aprobowa\305\202. Niedopuszcze-

nie Kossowa i w\305\202adyk\303\263wdo zaj\304\231cia nale\305\274nych im miejsc w se-
nacie i nieskasowanie unii by\305\202yoczywistym z\305\202amaniem przez

Rzeczpospolit\304\205 ugody zborowskiej, lecz dla Kozak\303\263w, a nawet

cz\304\231\305\233cistarszyzny, by\305\202orzecz\304\205 zupe\305\202nie oboj\304\231tn\304\205,czy Kossow

zasi\304\205dzie w senacie, czy te\305\274nie. Prawdopodobnie dla wielu pu\305\202-

kownik\303\263w dyshonor, jaki spotka\305\202 Kossowa, by\305\202wr\304\231cz wygod-

ny. Lecz fakt pozosta\305\202 faktem i Chmielnicki ju\305\274wkr\303\263tce przy-

pomni kr\303\263lowi i Rzeczypospolitej, \305\274eto nie on pierwszy z\305\202ama\305\202

uk\305\202ady zborowskie, a wr\304\231cz przeciwnie, czyni\305\202 wszystko, by si\304\231

z nich wywi\304\205za\304\207.

Pierwsz\304\205 faz\304\231obrad sejmowych uwa\305\274nie \305\233ledzi\305\202goniec cara

Aleksego Michaj\305\202owicza, diak Grigorij Kunakow. 11 XII 1649 r.
\"odby\305\202a si\304\231prywatna odprawa ma\305\202ego pos\305\202a moskiewskiego,

kt\303\263ry w \305\274aden spos\303\263b nie chcia\305\202 odjecha\304\207; pokaza\305\202a si\304\231jego

chytro\305\233\304\207,gdy\305\274 czeka\305\202 na wynik sejmu, by powiadomi\304\207 o nim)))



maj\304\205cych przyby\304\207 pos\305\202\303\263w.Przeto przymusowo zosta\305\202 wypra-

wiony\"43.
Kunakow przyby\305\202 do Warszawy 3 XII 1649 r. Jego g\305\202\303\263wnym

zadaniem by\305\202ozgromadzenie materia\305\202\303\263w, kt\303\263re by\305\202yby przyda-

tne, wybieraj\304\205cym si\304\231w\305\202a\305\233niedo Polski wielkim pos\305\202om mos-

kiewskim. U\305\202atwi\304\207mu to mia\305\202a precyzyjna instrukcja, w jak\304\205

wyposa\305\274ono go\305\204ca. Lecz i sam Kunakow okaza\305\202 si\304\231mistrzem

w swym fachu. Jego sprawozdanie z przebiegu misji do dzisiaj
mo\305\274e s\305\202u\305\274y\304\207za wz\303\263r rzetelno\305\233ci informacji. _Przed go\305\204cem car-

skim niczego nie da\305\202osi\304\231ukry\304\207. Dowiedzia\305\202 si\304\231nawet, \305\274epod

Zborowem Jan Kazimierz zezwoli\305\202 ordzie przechodzi\304\207 przez te-

rytorium Rzeczypospolitej. Wnioski z tego odkrycia nasuwa\305\202y

si\304\231same i w swej relacji zapisa\305\202: \"Chan nie mo\305\274e t\304\231dygdzie in-

dziej chodzi\304\207, tylko na Moskw\304\231\".

Przybycie Kunakowa rozpatrywa\304\207 musimy w kontek\305\233cie przy-

gotowa\305\204 rosyjskich do zerwania \"wiecznego pokoju\" polanow-
skiego. W pierwszej kolejno\305\233ci my\305\233lano na Kremlu o odzyska-
niu ziem utraconych w pocz\304\205tkach wieku, lecz zdawano sobie
te\305\274spraw\304\231 z faktu, \305\274epowstanie na Ukrainie stwarza

I

realne

mo\305\274liwo\305\233ci przesuni\304\231cia granic pa\305\204stwa moskiewskiego i na

po\305\202udniowym wschodzie. Ugoda zborowska sta\305\202asi\304\231sygna\305\202em

do rozpocz\304\231cia dzia\305\202ania. W Moskwie nie wierzono wprawdzie
w stabilizacj\304\231 stosunk\303\263w na Ukrainie na podstawie rozwi\304\205za\305\204

zborowskich, lecz nie zamierzano dopu\305\233ci\304\207do utraty inicjatywy
w kontaktach z Chmielnickim.

W powsta\305\202ej sytuacji car postanowi\305\202 wys\305\202a\304\207na Ukrain\304\231 kolejne

poselstwo i o swej decyzji powiadomi\305\202 Chmielnickiego. Na

czele poselstwa stan\304\231li Grigorij Nieronow i poddiaczy Grigorij
Bogdanow. Pos\305\202owie wyruszyli z Moskwy 5 X 1649 r., lecz

dopiero po 17 dniach stan\304\231li w Putywlu. 28 pa\305\272dziernika w Ru-

mnie wys\305\202anik\303\263w carskich powita\305\202 ataman Jurij Michaj\305\202ow

w eskorcie 40 konnych. Nieronow spodziewa\305\202 si\304\231zasta\304\207

Chmielnickiego w Perejas\305\202awiu, do kt\303\263rego dotar\305\202 4 listopada.

Okaza.\305\202o si\304\231jednak, \305\274ehetman jest w Kijowie, dok\304\205d nie chcieli

z kolei uda\304\207si\304\231Rosjanie. Powodem by\305\202przebywaj\304\205cy w mie\305\233-

cie Adam Kisiel. W Kijowie przebywa\305\202 w tym czasie r\303\263wnie\305\274

pu\305\202kownik perejas\305\202awski Fesko \305\201oboda, kt\303\263rego Chmielnicki

na wie\305\233\304\207o przybyciu Nieronowa natychmiast wys\305\202a\305\202z powro-

tem. 12 listopada \305\201oboda by\305\202ju\305\274w Perejas\305\202awiu i powiadomi\305\202

pos\305\202\303\263wrosyjskich, \305\274ehetman oczekuje ich w Czehryniu.
U bram Czehrynia pos\305\202\303\263wpowita\305\202 ataman czehry\305\204ski Fiodor

Korobka. 20 listopada Jan Wyhowski zawiadomi\305\202 Nieronowa, 128)))



:./l .tj
.
'\"II, /t\" I l/I/ l'

\",'\037',:.
'.

..\037/r:/I IJj\037? '\037/, 1,/.
L\"

\037\"I.I\"/ \"..,.- I j'

/:

7

.

...1' \",' o:'
j t. \037.11'

.

< .\"\037I . o Y'
I

,:/ . -
, .- \037i\"

/,1(
\037.

.\037'p\".
;:

/ '<.1', ,.J'<'
.1 /

I!\037\305\202-./{
,
,>.: .l-;\" ..\037!

.
,r

.\037t. .'>
11.,1\"I fI';.' I . .'

....I'\037,> 1,,1/
1,/ // (
.
\037I, .I o)

,..) .\" .,)

\\)

V.\037\037_:\"f\"\"'- 1) x-. \

O\".,..... .-.-.) .\037)-..0..=:=...-...._.,_..\",;..
.\037\037X;..;....... -...,)

....)

I.)

...)

,/.. ;:\" < .....\302\245
.;(

\037/.?

<'

\037.\304\204\037\037\037\037:\037.\037..
<.

/\037

.

..,.\037.<
U\037(\305\202(

I\037:
:.' <;;..:

,
,,'

.
\037\037'\037 \037..\037>\\ \\ \\

(> ..! ::\037:\":<J:: l 'I .1\"
.:\037\037 l :

\305\202
\037 '.

\\'

,. \037..\037\037-- L
'j .

\037
&

I.
O

t

.

,

r\037
...

!'\304\204.

\037

,

f

:'I

'
;;

:

\"
:

,;

:\037
.'\037't\305\202

,
.
.
..l.
.

.

:
.
:.:.

.;..

:
\037

'\037_

:

:
1

.
\"

f

.

o
;'\305\202
:,

j

.

l\037
.::\037

;
- :

;
.

,u.\037 '\037\037t
\"

, \037
\037 -li

\\JI(' ; ,3.\\, ,.t' \037\037\037, \037\037\037\"
*

'\037';\"JI
\037 li

\302\267t \037; ,
v'\"t \305\202.\037 . .

< .\037.';\037..\037\037!.\\\037

'
..\037::>\037....\" .

'.J\037\037\037,
.z. .l. .

\037., I
\305\202

f{\037.. \037;:\037 '\037
:

,

....*,'t\037\"
..' \037 '\\;;. ,'.<.......,.. !.:

\037

\"

\037-;;:_ .... _ _\037,.. ,.,' :,' . ' . .
. ::\037,,; ..',.<:\037

:

.\037

.
\037.

'\037

:
:..\037...

.

\037

.

'

.

\"

..\037.
\304\204

.

'

.

\037

...\037

.

'

.

\037_\037

_

\037

.:.
:

_

,

.

.\037

<

,

..

.\"'

.

.

.
.\037
.
:.:
.

\305\202

<

.

.

:

,

'

,

\"

.
\037
:.

i

:

\"
'\037

! -'. - \"\037-, ,:;\037\037\\$'\037,;
.

.
..

-: .\037
.;..'

;f
1

I l,

' ..:\"
\037,-,,

. ,-
\037

'l-:' \037:.\037,

\"

;.i\"!\037 f-_,'.--:; \037,, \037\037':\037
.

.\305\202
'

I\305\202 . \037.Ir-\037-\037w. .:..0#...
=..

.....
,
< .,'),'

.

\304\204\"

.

\"Y
\037

.>\037.,

\"

.<,..,.,,..\037\037\037........ \" \" \037\"
lOj

\037:

I

!; \037

-

,\",'! \037\037
\037. \037.

..\037.\037.'\037.\037'\037\037\037',\037.\037 j

i\037,ji :'0 .:p:\037,\037.}.
\037'\"'. . - .';1

\305\202]\037:.

:\037,:...:\037\037

.. .
lo

. \037
\037\037.:1-::'1

.
.\304\204:..\037.\037':'.

..,\037\0377j :;\037 ,\037\037'<,;\"

.

:\037-\037
y

'\"

\037\037_ \037\037, \302\245

.

.\037<. '
'1\037 ;

J

'*t\\ \037li. '........\037 ..+. ;-':.. -\037 - ...\037 \304\204o. li
\305\202 \037.n \037. '- .........:\037\" :0<' ,...\037;: .' .., \" .

'- _ '
f t ?

,
,c

\\. \\. ._.\037 y.....S;.;...;: - \037 ..i/iiW'\" .\"\" \"<.'\"-- ,,'\"<.o \037:
,,\037 \\.... o .

<ow
......-- .\"'\037 .\037\037.\037'<-

oP\"\"
,.' r{\" \037..:.\037\302\245.. . ,

.'
\037i

\037

'

\\

'\\: -..... \",,;,., '\" \037'\" >\". .\302\253-,'\"t.\302\2451 . ...,'\" .. '.-
I I '. '/

., v

\"'
N

'

\037\037
\037,,....J :' \037\037\037

'. \037 \037.\037\"\037>\302\253o\037.,B-:' 'tJ':-';\037 .'
:

\037\037r\037..\037,.
' \037

<

/
.

..

'1f. \"'.;,
\\. .....\"\" y _ A,' ':.. _ \"'}' , . F '1,: '\"'\\.\"'.,

'.
, i 50

\\\037\\\037.
. \\.., \037.\037...\037 ---* ;: \302\243:\"._,$ \"\", ;$:;;':''1

\"'..-, ...<ri.
.
o:\037\037.' I f'\"

'. 'l'
\\\\'\037

\\. '\\\037.
\\

\\

\037,
,\037 \037....

.' \",.,
\037.......>;

<,
.\037;w.\037.,'o

,\037\"{-\037,:.;,
.

/ ;l .:. ,\037(l
\".;. ,,\\':<\037

\"-. . ...\037' '.:::..' .
\037-.,.\037<'IoiO.\037\"\"\"'r. . ,..... .::..... .' /l <': l: 1..

'

.\037
\\:\037\037.;\037)\037\037\037\037:

\037

\\. \037

\037

\"\"\"-
\037\037\037\037C '\037v,w \"\037'fo\302\253<.+.\037:'...<J <'\037

; \037\037.<,..\037.\037t '

A

'
. I\"Y:;

\037

\"4
0

'
\037/I

\"<,\\>.\037,,'<.\\.\"\\\\.

\037

.,:;.:\037.\037. v.\037,., ,II. \037.;: .>\"> \037I.\037>:.1
\037\\\\\\'\\'

\\., '\"'-\\ . ' \"
\037\037 \"',:. \"'\" \"

-\037::.\037:s\" ,_ . ...A ' :I t-l< /' :/\",
'/-.1/:,,\\\\ '\037'!.,\\''<x'<..-:\\\\\",\037\037 \037'X\037:\"\":- ,>.\"\":.' .

,-\037:: .s.' 3#f,\302\243\037(....:.\302\243.\"1:. > . .\037//

\037

:/... \",/;

\037

///Y:'\\''<-\\\\\\\\\"''\\ .0..
\037

\037
..\"O<f :\037-.;;io<':\037t<>..'.\037 \"\"./

I
o<\037?'.;-//1, 'If/.I,.

'.

\037
\037'

\037
\\\037\\\037'0\0370'\\.\\

'.
,.\037: .\037',:;:\037;-'\037.\037V.>:' }\037\037.'\".\037, ;\037/ i:/.' ,.///7

0
,

4\037\"::\",..''... \".;\037\\!\\''<t(;''0'\\> tI:
' \304\204'< .\" .):- '.p\037:o. \"I.>\"'..:,_d....,......

- .j'1 '..- )
' :(/1'# .0: . rl I/I)I',_,.\037 x '\\ 'i-:\"'}.\"..... . .\". \"\302\253--\037- \",\037.o;,.JICI('O..\"'''''- \037\037iII ,.. .(.- \037'/<...:\"\".f \037

X \037\037\037\037' \"\\\037

'. 'o I (. \".' ',,: I ;<.>'\037Z
. <

\037\037\037\037'\037

I
\037\037

\037

' .: \305\202:>:/1{t@;\037;;
\037\037,\037'%'\037\037's\\\037\037\037\037\037

\037---- /
jj'l\037jA ;\";\037l/\037lj,

\037:\305\202\037\\\\\037\037\037,\\\037'\\t\037\037\037\037-<:..'__ .._:\"\" ..;:::-:::\037:::\037:::>\037':.\037,__,.:\037._\037\037.h.___\037;.\037 \037:\".\037
F<dh Vt, F \305\202/ h l/ h l \037)

Bohdan Chmielnicki)))



.

.:w:\037;..,\037--:\037\302\245
'.

;;. ......:;;\037.>;#\037\\,,' \037\037;,\037'''''\037:>';.' .)

\037\037\037-\037
-
:\037.\037;.\037

,. .,)

.......)

'{y:\\".. :. \037\".)
...:)
_..o'x-;\"':)

\":1a\037';:
'f)

. .' \037.\037>)
:.,\037/\037\037)

....)

.t)

\037\":}ji'\037\"':\037'\".. .....u)

\305\202
..

.
.\037..to)

,,')

..)O\037_.
<- ::L:;\305\202.\037-\".\"=*J)

. .\037:. -\037r-;\\ .

.\037
\"\037\0374.':<.,:S' \037,.

:\"'f\":!..\037,\037.::.:,
>..)

\037-..?.,)

w-)

-)

'..o\305\202:-\"'=:)
.$c) . ..,.)

i>;.

\037::*)
....6.....)

Ruiny zamku w Zborowie)

\"t;.)
'):\037:r:)

;:)

\037.:x.)

\037..)

\037')

:,
. ..:\037.\"..to)

\037.-.' \037)

--)

\"<,.\".;f)

\037.)

at\037)

\037':\"\"..)

.:.\037.)
)-.:,,*,\037.,)., ..)

'.')
. ,l'.)

\037\037-)

.\037)

-.)))



\037)
',.)

\037,

.\037
-61)

-, \".
\037.')'s .)

'--) \",
;,.\037-)

\037) ,

N tT .
PO.\"KHtiR.\\iool\037 '\

ft .\037 .-!

UE\037tHHJ{\305\202'l\305\202)

J'i')

\037\\ ',.,)

\\<) \\ .\
\\.) \\\". ' .)

'-\037.)
.) J)

,<..\037)
'\\..)

.'b\ i' (,'., .' ' '..
\"\

'\037'\037-.)

....)
/

...... \037 \\\\.:

f'. J,. {1-\037\037. ;':7\037

B

\\

(
;'<...

\\
, i

\037 .,
: \"

.\"A\",: . c;: \037 .\037_..:...,...\"J \037
_\"'\\

,.
Z,'

'C,'.
. :

.
\302\267

:..1 ,:r.\"\"
\",AlI

. ''v' ..1.. ,'.
\037 \037

.:: . .
.\037': .

'.....,ftt:..,:. '.A\037 I
'.

'.{\302\245f!'ro..\\
\305\202i

.:...,..
.

, ..1....\037.;
\305\201'\" J.

..
.
.,'

.

\":..1.(\",.. . ...... L _ -
,'y

.
..\037.\037.:)

I)

'>) \"':''*'')

\037)

:

\037':.,1V

...p

\305\202
-'\037.\

.
,\037;/'\037,.)

'. '.)

\"
r.\037)

.\".c\"'
..-)

\037
\302\245.
\037)

..)

f)
.>})

\037\037\"....)

...... '.) \037\"
t..) '., .\037) l)

.''::)

\037
>

f.
i
f-:

l
\"'\

.
.' ,,::\037..)

'.. -.( - \".'

,.
. . . .i..

.:...\037:\037.

'-1'-> ..:.-\ \037

..\"AJ)

.k:\"',:)
:':A'

\037)

\305\202
\037)

. ..-
. ,'o

:1,::\". ,.
. 111 ftKCCnt. 1It{) md\305\202lCh\\ftzG-\037\037;J:::r\037\"Kt:\302\2434., ...

.\037,
.
il'

.'

.'.....ii\037MM.I.;(IIf\037\037..\037.)\037lil_\037A;\"\037...
<9!(a

R.' .. OT .

ttbmf'\305\202';\037llt(.U.';'t
lid

.

'
JC:li\037\302\243\037\037\305\202i.tC.

\037.\037
\037

.1)(1e>!\037,I14i)tjqff J{lIf\305\202J

\303\223

1\037'#f.f}
(.. .. iie<

'(but; l; \":fi
.:llt\305\202..T. (\"\"\305\2021r

u fh\\;.....,!4 ,<-

'r t
:&\037\037;4i;

lflf

t

j\305\202i\0377\304\205j.{:\037\037=\037\037\037tf:

I(}\037\037\305\202

R.C\037Dt1)(1U
.

A.II.\037\"t<1l\037
tU

\0371tJtia,
\037(\305\202:f;

:.\

-:\".
i'.>:)

\037_.)

\" \"\037:.)

r)
1.)

\"?<'>)
:'\037)

/,-.. ,-. .) -,.\037.)

\ \037)

\037\037:-.v\037\037.<\"'I.X\"_) x...\"K J)) '. \037'.\037)\037'. ,..)

Herb Abdank z karty tytu\305\202owej Rejestru Wojska Zaporoskiego)))



\\\\
\037

\037\037\0372:;'

'-
\037\037

.
\":\"\"\037-\037\037+.\037.\037:.\037.

......\037\037:,..\037.-\037:\037.\037)

,
< \037d:I-\"W':::, \"'Z2\037\037

\037\"

.

\037

<\\,\037<\037\037\037.. \037\037,\037.\037
. .. . \037':o

.
:{\037..&\037-\"..

-
. c\037\037/

. \037u..;x\037\037. \037

. ''-'\037\037l':\037'\037;\037'\037:\037'J'
\037

:-0-,k.-.-w- .\037,,-\037:.'-:

I ' .%:.:-.\"<!.:\037'\"
.....,\037,..'

.\"

\037

)
\037\037...:r;.\037'!\037\037\037\037\037\"\"-:r:.

\037\037

.z, ,,-l-....'.'0 ......\037.':if

I .t.v\037'\037\037''''''
'\037.\037\037\037-

f .

Ij

\"

\037
'\037\037\037\037<\037j:i\037\037\037\037
&%t\037\037\037'Y'\037\"'\037

I1j\037
\037lf!j\037\037\037\037\037.,,\037\037\037.\"\037

'/j,\037\037\037\037-
ili;.\037\037

\037
-\037\037\"

\037

_..\037\037\037\037\037_
cz::\037_

,\037\037\037\037\037
-;:,...

<\037\037\037
\037\037i\037\037\037
\037
t\">

\037
\037N

.
\037\037\037

\037
--'\"

'<,
\037:-<:\037....fi::\037\037

J- ......,1'i<\037\037\037\037...

<,\037\037\037\037
\037\037

,
lj?\037\037\037\037\037:$

-\".;\037\037

.\037
\037\037\037

\037,'\037\037-.;
\037

\037
\037

.,:i:\"'\037\037
,I :.'.' ,..<c\037,:\037

\037
...:\037
\037
\037\037

\037....-\".. -\"-.\037\037\037\037
....

l
..1t:\\..\037.I\305\202:.:\037\037\"\" !...

\037s:::\037\037$:\037\037.\037\037\037\037\037.
:.::\037;\037...:_*.\037..\037,-c_.<$S'\037'
:'.....,\037-\"\305\202.:'\037\302\253...\037,...

\037,.....

\"::::\037\037*:\037::\037\037
..;

.\037:\037::\037::;:\037\037
().)rj,\":\305\202\305\202-\037iIt:\"\"

\"'\037

\037.\037,\037t::\037\037\037
\037...'-\305\202.

...

,-,\037'\
:\037)\\.)
:\037.;:

\\)

1\037)

\037)
---)\037

\"\\J.\"\\.;:!t..\"
.

-\\.
\037

....

\\(

.
\".', '

\"\"
')

\037.)

-\"'':'''\037').....\037\"\"\"'v:;''''

.:::...- A\"Uh?\037;
, A.A.\037

' \"\037..,,'

:t \037. :11*Wr.\037\037\037,:\037\037\".
\037\037\037\037,

::' \037\037_..\037\037..:-:7\037\037\037\037
.' \037\"\"'\"

!'.
.\037\"r.\037;r \037\037:\":.\037:k.':\"\\\\\037\037;;

.

iif \037I...\037..... \037\037:.\",' x '

. -.. \037 ;j!;j.... \037\037..\037
.\037,;

. _\037 ......\037\037\037'>-....\037\037;1ij!S::...
,:,.

- -...... \037\037\037\037..
.....\037....:.!$:-:...'--:

\".\"5!.,jf...
\037.\"'.:::5::..

-,

\037 '\" ....\037::-\037::;:.....
\"

... \037:.-:\037:\037..\037\037o;'\" \037iiI':\";;.o.-\037\"...\"
.\037\037b\037\037\037\037-i-\037.'. \037\037:'\".\037:\037....-
..\037

\037
.\037....\037\037\037

:\302\253.#...:\305\202'\037\037
\037
\037::\037\037

'!+\037.\037\037\037..:\037..\037
!lo:.\037..........

-.\037

\037\037\";''';\037:;$;'''\037.\037.''\037.v' ;;.\0374\305\202$\"\037;:\037-. \037:'Oo;.!..\037\",:.:.-.\037\037\"'''''\037..\037\037.:;\"J\305\202'.\0377:\037:''';.\037\037\037';?k
\037

\037:;;\037

\\ '.

.. \037 ........... ...\037..,.\037
.....-.:

.
f&'; .\" ::i\037\037\037\037\037\037
.

o\"..
\037

.\037...\037\037'P'''''''''\037
.,A I\305\202..

...\037.
. '.A*\037..\037....-\037\"7 .;. ..\037...........-\037

.
.

:;\037\037\"':),!,,\"-:-

-

f, '-.@\037\037\037\037\037
;.\".\037--;.\037.\037

:\037\037
\037

..A \037*..... --
. \305\202-\037.\037.,_

....\302\245'!\037\037.-:x\037..,r

# .\305\202''-

\037

.\037\037\037\037\037\037
.-

L'Q.; \037
\302\267.' . .\037\037\037\037\037

\037-\037\037
l

.\037\037\037.\037.-\037\037J:\037\037\037
/ \" \037\037\037\"\"\"?r\037...?,.\037\037-;.\037-E:

\037\037\037\037\037...\037\037.-...=
\037\037\037\037..\037J\037

A-
\" \". \037\037\037::\037\037...\037

\".It::-:\037\"'\" \"
..\037- -i:)

,)
\".:,,,>)

..*) ..\037)

..:v........-:)

\037\037.)

't)

:
?:2:.i

,

\037,.\037,,<:)

';\
,.

\037\305\202l'/
...)

',(
\\S. 5

-
.,4.-..,)

\037)

;-
...)

....... -
L- \"\305\202'

\037.....\\.
,f' ...\037.....

,,\037J\\:-'
. -'

.)

...._\037:\037)

--)
\037')

.,r-) '-
\"'-'\037F\037\037--'--)--)

, \037..;.,...)
':-)

_.......-...............-__, ......,.,..-J-......) \037I
1)

- ..,)
('o\037\037.\037-\"\"=\"..\037_..-)

\037:?

'\

\037::;=\"-
--:)

\037) J'-;-)

.o\".;..)

---) .\

.,,#') 'd;O')

.--;.,..........)
....')

jcrz y O l
\"..

ksso lns i, sztych B M. Ol1corncta z t 65-\305\202r.)))



\"'=:.)

.J!,
;.')

,\037\305\202)

.-:. \037
.. '\" .(,-)

\"\305\202)

.\"\

J!')

,\037')

J\037)

'\037.)

'\

\

..)

4,,\037)

-.)

\"'\
,\037) <....)

o'\\.)

<':'< \037)

l.,
<-$ ;)

..)

'-t)

's)

Car Aleksy Michaj\305\202owicz)

\037
\037\"..
:.0.)

\037 \"'>

\" \"ok

'I;

\\< 4t ...

\037 \037\"

\\ I' .
!\"

, \037
,>;j x

\",)

\305\202\",-')
,.1{<
..)

u\302\245+) ,\305\202\037\",
'\037\037)

'\037')
.')

\"<;.c)

,J)

\"'\037,
\

'\037

-:'\037\037,

-\\ ,\037\"#
40.')

\037)

.. \
.
\037;::....
(\305\202\037)

.'. '., t)

\", '>
,?\",\\.) *\"..,

\037)

'\\

1\

,',s;,.,)
,1)\"'\

J\",
')

..)1'\

\037\\\",,>,,,
'\" '.

I
1)

\\ \305\202'
-

tii
,\037,'

,'f!t

\037'l,1 >

<l:. '9 \037

'\";l\037,,
')

.
\037)

s#)

'\0371',)

'-.f) . ,t
,-)

.)

'..
.)

,\037)))



..,.,- \"-, .' .\037\"':\"#.:;,... :N'\037
t'. -_A....

'.t \".
' '. ........'.W., >.C'\"-..

-'1

t ]p \037-;r. \037C-.. '\037'\037:YI

\037,.\0371\305\202

'

,

;

\037

\":
:\037)';:\0371J' \305\202\\;iI\037\037\037

..-;

\"
\037

,'\037\0371\305\202
j

...\037. \037l .. .;...
..'

da$i-,thH.Ht\305\202.
+ .\" _.Al

\"'i

\037

\037

-:;,1

,. ,.,

\\

A _....,..'Jo.+.+;.\"'....'1(\037.\" _ .,....
;-; .' \"..

.;;;tni,;....:H\037ht
\037 \037,;

_:\037_. \" \". .' . . , \037

\"'\"lig!>!

\302\267 -,...

\037

T
_.- \037

:l\037\037t'\037

\302\267

Jor \302\267
',\037:t'}. \037

\037

'\037\037;... \037!r\\:
1>

:\037i\037J---.
-.,\302\273,\" .\037;ts\037..

' -

\\ 4\037\",\305\202;. .iP\302\243!r;

il

'\037\037. \037.. .......;::;;;.:-.\037\037

\037

r..=.\":-::: , \037'...., ; ,\037.....
;f.. I j Iii ..f;!jj.;_

.,
'\" '-'\302\243;.-:-: \"\037.

.
:l\037:;_:\037?\305\202:' \037:.\037\\+\"*,.:\037'\305\202I.\037\"

.'
i' /.' :'.: \037i\037!br\"

.., '- J.h:\037.::\037\037\037

\037ii Q:'
, \"\".', \302\267

-.\037,
...,'.y

ni!kijfi1,1f.:\037
\302\243'.... -:-:..

fj O :h1;\305\202\037\037\037\\:

\037 :
\037\037

;
.'. \", .' ,

..\037:\037!\037\305\202ri:\037 \037
:.\037

t! o::\037\037:.
\037

.t\037
\037
..\037.t .::

f.
\037;:

\\

...

\"!
i

.\037\037\037;\037\037:'.,51\037\037\037-'\037?...-
....H.\037\037 .- -. ..\037o

.....
::\305\202=.n4 . \037'.l.JI!H.\037:--... ....\" .1:

.;:I.r:\"';:=\037\037r-t+:I....a..\037
. \302\267.,'

(J\037o:
...

i:::\037\037+i?mr ...
\305\202\"\"\"'-, K(.f':'-\"(.\037:S,.\037,

..
__\037\\\037. .

\037<i.... :::i\305\202:tHiht:t!f
t .o. \037 .; \037.,

;.. .
'\0374\037.'i\037\037i\037:\037!j\037./;\037& ,\037 ;: \037h

l

'
'!;llet\037u .,\037'

r

'
\037 \\+ \037 \037\037\037\037r... tl:a.

\037

...;..3 \305\202!.\037,..........\037j 4. ... ....... \037f,n:tff\305\202U '. \\I'l >...,.;,........\037 .... -\",.\"....ar,; . \".' ._\037 --..a.. ' \037tt:;'

1

'<j Ul\037' ..,.:0.' i\305\202\302\267t.......:'I\"\037..,:.....:-.. 1C.\037 ... .om i r
u; r \305\202i..o

1;.
'\" :.\\ oo!,\037\"a\"''t!:1I'J/< ..\037.,.,

\037\037
t -tt . o

.. i,.
A

\037.\037o
\037\037\037.,:

fi< '\037\037'\305\202:..\\.....t... . o.,: .:::z .-.'.......
... o.. t ,t o'\" r::;n\037.

\037

\302\243
.
...

\037.

-

,

..

\".10) , -f,.\305\202f..-.;,>\":.J,; ......\037:... ....... .\037\"\"._ .... r * :-:::\037:.\"'!...., o:. . \037:' \037:.::; ....... ,.... ',' ....\037:\"' :, o::. ==
o. \".. \"'..'_\037'-\"\".. \037.\037.:\"\037_

.
_ .. \305\202 _,_-.

'
:i1!J\037

\037+\"
.. ,;:\" \037 ,....\037.;$ii\"&.. ,:\037 \037;::\037a.t ill* ..A o\" \037'.-\037,,

\037
..

,\037.

.

,

.'
.:\037.t.;\037.:\"'.\".\037.

.

.;.
:........_.:',. o.. ,,'hh -::'j

\305\202o\037yffl\037t\302\243\037..
.,,:' ,. .\037\037>,,'..,,\",.\"/\037..

..:.':'\"\037\037\037

ih,\302\245tLr
. . ::

t\037: \037f
., \\.

\037..
. \037t \037\037. \"ff#;J

. \\.: .\037 . .,\" ....., ..\" \037.1'
\305\202

to< .

W.\037
,.

.;]
.,( ....... \037

.

;::.... .

\302\267.
\037 \305\202.: \037

..\037\037\037]'} ,'\037.\037\".
.\037\037

;. '. .
/ \"\037.

-
\037,,\037'.\037.t'

,'\\........ \"\\,.t\"'\305\202 \037 \037\037'...:\":\" \037-'>+
\037 .'\302\245

\037 \037 ..;,\"':'::,\037-<\037...: ',:..:; ,
.

.\037,1'. -i: ...
..
\305\202tI.--'\037.\"\".\037. ..\"\"00\037'1,..t\"\"

-:.. \037;':;-\037\"'\"\037'::\".l;;i\037t\037\037... M\"':\037:O' ;. r=\037=\037\"1)

-....----.. ''''AI('o............-<-.)

\"\".)

..)

\" .......:..-:...;.)-
:\037:::::.)

.....

\037

...y....... . .

'- )o .

. '\

\"\"-.......).'--

\037t:\037\037
Mo

--'\"
.\"\" \037:......-)\037IN.. .)

.
\037..)

. \037--...;..-::;..........::.\037\037.;\037w___-\037.\"4\305\202OIto...........\"'\305\202<....\037.........) \037\037..\037:\037\037\037\037:\037;:::-:;::\0372.. ,:10
_.-

\037\037\037w_\037:\037::\037)

Islam Gercj III)))



,
. \\ \\

....,
t .... :.

\037\037
..,.

\305\202
\037.
;

\037\037
<-

..... ..'..... - \037.--- \037 '

ILLLSTRIS\037I\\fi'S ;'T\037 Cft\037ISSl\\il\"., PRI\037,-TPS

..\037\\...D....'\037!:.\037t. s\037D\\.'\\l:Xl.<\037 Ii\037\037tl\037ll. s l). \037 .

__ _ _ II :t;,_ '\037\037;,r ') L.\037L!.'!\037\037J\037t'... -\305\202\037r\037.: t: 1\037\037'..J: T \\..._\037___\037_ _.')

.)

I ':i)
: _\302\253.)

...)

f'i)

.<Ii)

'\". ..
4....... \037.\037

. ,-40\", ...
. ,.,\"\037:\"\\-\037
.'\" \037,

.;. \037 \037I\305\202'

..\037\037\037\037'\037
\"\"y\037. \037- i\037.....\"\"\037..\"\"\037.\037.'

\037
. \037'.... \037

\037 ,:..i- .-.-t o
:\305\202:y.

. ,
..' .

.: '*:
\037\037\037

to\\.....)

:?:)

\305\202
if.
.-\305\202.

J\037
\037

>)

\"',)

i\0374\037.

'\\\305\202.;\037
\\

\037\\

$

\\\\!

..'\037\037:\\

\037.

,.\037\"\037

.

'\:::-.:0...._.._..\"
..\037......\037.,.\037
..:......;.'
\037\037._:.I\".\

f.\\..)
\037\"

..::f)
\037\"Y.)
.....,...;.,;,:,:)
i.-)

l')

.... ' \037\037f\"

.\" . .
.. \037..\305\202-!:\037\037....

.' , , \"'\"......... \"\"--- -.)
... .\305\202..'}..'.., .# \"A:;:..... t \037. '......., .\",... -<: .

\"
\"\"

\037\\.;\037
.

\037\"11-\037
,.. r.. \"'\305\202\037. ..

..' 't ......_....;
',.. -....

....J...iP ....\"\" .)o' . ..)
\ .-'-)

\037)
\037)

'\" .
.....,

, \037\037\"'\"

\037')

. .)

\037\037..

-\" \037't
. \037:\037.)

,)

\037\037
.t. . -4
...., \305\202-
....';t .\037\037\037
;)

.)
.'}) \037)

t\305\202.\",....\037)

$ :
-t...

\037
'*.\"\".....:\"

.\037.
-;)

. '.,.)
;....) .)

...\037) ...\037)\037
'-.I;.

z(\037)

,:'\037:)
;. ;t. -..)

l
..)

. ...)
..)...

.
.)

,) .i
l'

.-)
,&\305\202)

..'\"V\037)

\037=:'\"\037.\037\037\"\037\"\",\037'\037;,----'<\037.)

Bazyli Lupul)

':'''-..\037) '....\037.) \037:;\037\037.)

... ,.......) .
'. \".)

\\t.)
.--.)

..... I
....._\037)

...,..,ot
\037 .\037:.

\037..\"... \305\202\";\037'';..'\037
Jf:\"\037J4',t\037\037_->..\037{J\037\037

\037'.,' fo\037't.'J.\037\037\037-\037\037\037..\037'-:.\037\037,. ...
<'4 .....'''....\",;.\037,\\.

. ....;,

.

\302\267\037\" ......\037\302\245\".A--t\037 .
\037'\037\037.,.,\037.....<...\037j..\305\202-t.'\037.{\037\" \"

'\" '\037:\037:.\037't\037\037.\305\202'\037\037;\037\037<.\037j.
\037

;<' _
'-. y '\",;o.J!\\:.,'... \"?!\". , '
.... ;.. \037.!........\037-;..41\"\\\037,'<\"o. .''\"\". . \"'\037\"'\037>\".\"'\037N',\".',\037,,'v

'\037\"..:;\037,*x\037-\037.,l..\"\037'$' .t'.. .
\037\037...\037<,.\037.\037\037\037,,-.'\\

';.\\\0371.?7\302\245\037\037J.

--

'.,\\. h\037 .\037'4\037{Jf'.:;',:';\037'
y

,.\037,:.,,\037\037.c.:',.\305\202...\037\037,\305\202<'\037':\"$\"
.

,..\037<\037 \037\037\037\037\037\037\037A\"'\"'>1:...\037
,.

,
'\037X::\037\037(,

.
\037:.--\037ft\037v\037n.l.:,\037. \"0<0'\".A\037\037 ., ->' . \037\037.

A'\037\"\037V$.F'
.\037< .)

...\
\"-\

'.)

\304\204
...)

. .\037')
:10,-..\"

'l., '...)

...)
\037)

jI':)
,,:) '#

.....)
....\037)

. ...
1$'O)

\037
\" \305\202.

\037<p' -. t\"'.....)

..)

..\ .,\037')
. \037\"'1

,-t\302\253o.,.). \037IV\"
-,:,'\",

.\037\037',')
\\037')

\037\037\037)
\037:\037 ,t. .. ' 1'*,'.\037. \305\202''''''\037

'_ 1tI\" , ... ,

_... \037\037\\\"-.,.
... ':,.\305\202,. 'f,., \"a rr.#II

...
' .

.\037\305\202. .
.... ..,\037...', . \037..

.- .'\\.)

.\037w\037
',.)

\305\202
A) t>\037- \"lit

C' ....
'\305\202..
\\ \"V

,,\037..#,..v
-\", .)

....
\037'\"'Y) ..)

.,
........) ..)

f'

,

!
..

...
r)

\

..... \\) ....)
:}.\037\037A

.\037
(5'*') f)

'\

\"\

.;.......'1:) .... ...........-....--..,....,........\037--)

\"t<:,.)
4')

'i')

'\

\

\

\037)

\

'..)

:.<'x
\037
\037.\037)

\037)))



fJ)
,..)

t
.
t '-'\";\"\"\"'\305\202-

.
\\,\037' J\037

!

.\037H\037 l
\305\202

f:w-)! J \037.

J-.. f< \037..1-
-\037-'

:;.:\037.
t-;.:.{. \\.-:1:;

!.,,:\".J
!.s.o(\"
. .:\"

. '\037'r\037
\\. { .'

\037..l\305\202.
f

;,
\037)

.)

\

'.
'\305\202

l ( , .

I -'-'V\",,\\

..'_
'l'\037 (,;

\305\202

\305\202 -i

h\" \\
:\"

.)

:f 1
\037

f f \037

1 [J\" \037
:\037)

\037.)
: -..;) \"\\)

. . \037'
... \"f\037:

.':.' \037V\\-8F\" .'

\037-.{.n. _.'.:4
..

,:,,' \037$:. \305\202
'\\

\037H. .\037

--
\037 ..;(\"/

'v, .
'\\ ('t

I\"f \037
t' l

. ,

\037;;:\037-t
.

\037
'\037

{ .
'< \037.,

, ...-: i'\" , :':: $\037'\037'
. .' .. . ,'>. t\305\202\"

.\037
. > '.

\037/'\"

\037)
,\",,\037-,)

- \037\037..
\037.)

.;.....\037).
'\037

':() l
J)

'\
s'

\037\305\202-\"

J).:' *
\305\202)

-\"_V\037'\037:\"41.

\305\202!
i\305\202

,
jf\037::-
)\037)

\037I\037)
\037
\037
>\305\202-
\037.)

\037.)

J)

...)

I)

fI \037\037.'.)

\\.)

() ,
;,)

...;\037
.,\037LI)

..)-..
,\037J

:'i.

. ci ,,\"TY\"

t.
,\305\202.)

'\",)

\037
\\;-\305\202--.)\037:\305\202

.

'.1 . \037\"\305\202
-/

..
i
,.)

-

r\037rT!':1
.\", ' .\037\\

\\
)o'Y, \037.4.)

Y
}

\037.f

':.J \037 ,
,,'i',,'V\037

l;\305\202\037.\\.
;

\037i't...\037.
.

\037f.. ,. .....

1 :,)

f
f)

\\)

't)
1-

\037

\"- ..I pl)

c) \\.)

...\037.. ;,)

j)
,\\)

. :.\",.)

\"\037/:\037\":\037

:

:\037 \"i'\\:\037\037

-:\037
,. :.....-\"\\.

\037. \037_.\037.i

.

\\\037\\\037'\037
\" \305\202;. \037

. _,-\305\202\305\202\"\"\". j \037.
.... .\037, ;)

l

{
'

\\

\305\202

.1 '1
. \037

'

\037

t)-
i

I
\" II.. i

jl.\037I\037
t, --1)

.\\)

l')

'\\.,)

,) .
. '

\"
\\'

f .)
.,..)

.tir ....,

,.t --..../) .: .)

,4.: .;

\305\202
-'.)

.:j;\".o:..
..\037..) \305\202\037> \037)

\037

\037
.)

..)
4 - J

..)
lo ..'

\"
...)

......w) \

. 1'\"
,-, \037 \037

,j \037
'\\ < #' \\

, l ....\" /. t'
..

:\037.....,
\037

,.\037 i \037\037
.,..

\304\204... ......,.:

t .,,'\037:> ;\\
\037

l l')

..'
'\

'\"lo.)
\305\202)

-)

\037s..:)

c.)
,

..)

.)

Ci')
....
. .)

.... ..)

\\
v1

-.. . .\037)

, \305\202) f. .)
\037

....\037 ,-

y : _,.., \037\037oolf-1-=

\\'\037}'::\037\037\037\"\" ,: -:
\037.\037. \"

j:
..'

\037\037
.:: :: .\037\037.._. . \305\202.\037

, .....\037.
-. ,

.

..
\".. \037

!L

'

'.I.,
\037,-r.. ..

.
{.. ---\037

. .
'.' .' '/..\".

. .
.,\037..

f'(\037','\037 '\037\037)tl!i;

\037.:

1-:!\"\\\037.

l\037. ,'-' ..\037.

\"'l<\037! .
\037i\037\037\037:;

';\"
\302\267

>il.

I
;.,

\037

.. ,,\" -
. ,

\037 4\"':, \037,'
. .l)

-.:\037\302\245\"

\037:\037..; \037\037
\037\".' y

.\"
,.)

.\037
>.:\\

\\ t
'1.\" I:

\305\202)

.

} \037A..
.].(\037-<

\".\037..)j';
\037t\037

\\
\\ .

I
\037:1\\

': \\

t.)

(:
'\\.) ,

\037;-\305\202\305\202
.

J.I
j

.

\037\\'
,)

..)

,.'

:;. ;.
u\305\202:\037

: ..' \305\202$<#'

_\037.\037.< \037\037,
l \037,fi> \037..

. 1 -....... -...
.. \037 .\037 \037 --:--

'/

\037

\"\":\"'\\. ,-
. \\, .,.

.... '.'
\037\"\037 \037.\037

\"

.\" .;\037 1.,...
.. .

. \"=:\",..\037:n \" ..,

.' \037. \\
'\"

'\037;I\037i
i

\037\037.j
r

l \037..
'1,:'

,....\037.
,-..) c- .\037)

- . , .'. . j

\037
\305\202\037;\037;.\037\"i..\037

I)
\305\202.i)

.. \305\202..
..)

.., :' f) .. ')

>.)
\037)

..
p\" \305\202\037

\037.t:1

+\"'1
\\:\"

..\037{
i\305\202

\037, t-t\"'
J.

\037.:);
,

\037

\\\037,.Jt.d
\037

,
\037,

.

. \305\202

l'
_:.'\305\202'\037.)

\", ,
..,
,,'\"..

'\305\202.il).) :::(
J.\037),.:'

..\305\202<:
\",. ,::-!t. \037
...)

....)
..) , .)

\"

-

tir\"
.

\\.=.') \"....)

.)
i\305\202\037\037)

.....)

\305\202.

<\037
\\\037

.\037)

.*)

....)

....)

...) , .)
,)

. .\
,) .;)

'y)

6)
..'\

.\037
\"\"-) J)

.-
... .

. ::!w
f

.

.\037i'\037
\302\267

..

\037

\037.
_'1 '.\305\202':.

.

. I
f .

.
\037-\037

.

.j

... :
... -,

,
\037

\302\267
f
f \037)

\305\202.....)

.

.) \037\037.)

!.)
... '.-. <c)
a...) :\\,\",I)
.

..\037.::)

...\"\". ..
\037.....o()

. -

\037
\\..->. \"...;

\\\\.

\\
j,;..

*\"

.
\037.. \037.:'\",)

\037.)

.:.\\\037.\037
.

\\\\\037\037,
',' \\\037t...s \"\\

.\037\037)

t .' .'

; .;;'.\037\037
.,,: \037.J:\037..
\037.
. >. r.)

'1)

'\305\202
.

. . \305\202
.

\037 :1..

)
..

,,'.I ;
.ii !

::..)

\037
.\"\" . \037>,.

. .
, .

\305\202t ,...

J . i,. ...
.:

Ir
t

\037)

...:)

L/')
L/')
\037
-)

\037

\037
'o
\037

\037)

.)

\305\202ftI)
\037.....

-)
\037)

,)

-) '\" \305\202

\305\202)))



129)

\305\274eChmielnicki przebywa w Subotowie i przyjmuje ich zaraz

po powrocie do stolicy. Nast\304\205pi\305\202oto po dw\303\263ch dniach. W po-
s\305\202uchaniu opr\303\263cz syn\303\263w Chmielnickiego uczestniczyli obaj pi-
sarze, Wyhowski i Krechowiecki, asawu\305\202a Micha\305\202 \305\201uczenko

oraz ataman Fiodor Korobka. Nieronow przekaza\305\202 Chmielnic-

kiemu list carski oraz bogate dary wszystkim obecnym. Pose\305\202

informowa\305\202 hetmana, \305\274ecar wie o zawartym pomi\304\231dzy Wojs-

kiem Zaporoskim i Rzecz\304\205pospolit\304\205 pokoju oraz o powrocie
chana z wszystkimi ordami na Krym. Nieronow po\305\202o\305\274y\305\202szcze-

g\303\263lny
nacisk na wsp\303\263lnot\304\231religijn\304\205 Kozak\303\263w i poddanych cara

i w tym kontek\305\233cie podzi\304\231kowa\305\202 Chmielnickiemu za odprawie-
nie Tatar\303\263w oraz za uchronienie ziem moskiewskich przed

wtargni\304\231ciem na nie zagon\303\263w tatarskich. Lecz r\303\263wnocze\305\233nie

pose\305\202zagalopowa\305\202 si\304\231w wypominaniu hetmanowi kozackiemu

jego przyjcr\305\272ni z bisurmanami. Chmielnicki natychmiast spro-
wadzi\305\202 go na ziemi\304\231 przypominaj\304\205c, \305\274eTatarzy pomagaj\304\205 mu

w. walce z g\305\202\303\263wnymiwrogami wiary prawos\305\202awnej, car za\305\233nie

do\305\233\304\207,\305\274enie pomaga, to jeszcze jego poddani sprzyjaj\304\205 Lachom.

Hetmanowi chodzi\305\202o o Kozak\303\263w do\305\204skich, kt\303\263rzy w czasie

gdy Islam Gerej .wraz z Chmielnickim oblegali Zbara\305\274, dokona-

li \305\202upie\305\274czejwyprawy na P\303\263\305\202wysep Krymski. Chmielnicki

sko\305\204czy\305\202swe wywody gro\305\272b\304\205,\305\274eje\305\233licar nadal b\304\231dzie popiera\305\202

Kozak\303\263w do\305\204skich, \"to on wraz z chanem krymskim wyruszy. . \"
na pogranIczne mIasta cara .
Nieronow pr\303\263bowa\305\202ratowa\304\207 sytuacj\304\231 t\305\202umacz\304\205chetmanowi, \305\274e

nad Donem \305\274yj\304\205zbiegowie, kt\303\263rzy tym sposobem niejednokro-
tnie uratowali swe g\305\202owy i car nie mo\305\274e odpowiada\304\207 za ich po-
czynania. Nie omieszka\305\202 te\305\274zaznaczy\304\207, \305\274ew\305\233r\303\263d\"do\305\204c\303\263w\"

przebywa wielu \"zaporo\305\274c\303\263w\". Nast\304\231pnie pose\305\202przedstawi\305\202 te

same co wcze\305\233niej Unkowski dowody pomocy moskiewskiej
dla Wojska Zaporoskiego. Chmielnicki wydawa\305\202 si\304\231ukonten-

towany tymi wyja\305\233nieniami i t\305\202umaczy\305\202,\305\274e\"takie s\305\202owa wypo-

wiedzia\305\202 z serca, gdy\305\274dopiekli mu Kozacy do\305\204scy\".

W dniu 26 listopada dosz\305\202o do ponownego spotkania Nierono-
wa z Chmielnickim. G\305\202\303\263wnymtematem rozmowy byli Tata-

rzy, kt\303\263rych w Moskwie po traktatach zborowskich obawiano
si\304\231nie bez podstaw. Hetman uspokoi\305\202 pos\305\202a i zapewni\305\202 go, \305\274e:

\"Krymski car jemu m\303\263wi\305\202:jak B\303\263gmi pomo\305\274e i \305\201ach\303\263wpoko-

naj\304\205i uwolni\304\205 si\304\231od podda\305\204stwa kr\303\263la polskiego, to kogo on,
hetman, nad sob\304\205i Wojskiem Zaporoskim zechce mie\304\207gosuda-

rem, temu gosudaru i on, krymski car, b\304\231dzie s\305\202u\305\274y\305\202z ca\305\202\304\205

d
\"

or \304\205.)

9 - J. Kaczmarczyk. Bohdan Chmielnicki)))



Nieronow w\304\205tpi\305\202w prawdziwo\305\233\304\207 s\305\202\303\263whetmana i twierdzi\305\202, \305\274e\"to

rzecz niemo\305\274liwa, \305\274ebykrymski car chcia\305\202mie\304\207nad sob\304\205wielkim

gosudarem wielkiego gosudara naszego, jego carskie wieliczest-

wo, dlatego \305\274ekrymski car \305\274yjew podda\305\204stwie u tureckiego cara
i lennik jego i we wszystkim pos\305\202uszny jest tureckiemu carowi\".

Chmielnicki zapewni\305\202 jednak pos\305\202a, \305\274echan krymski, odk\304\205d sta\305\202

si\304\231sojusznikiem Wojska Zaporoskiego, nie liczy si\304\231ju\305\274z wol\304\205

su\305\202tana. Nieronow z pewno\305\233ci\304\205 nie wierzy\305\202 zapewnieniom

Chmielnickiego, lecz stanowisko hetmana kozackiego w pe\305\202nigo

satysfakcjonowa\305\202o. M\303\263g\305\202wi\304\231c w poczuciu dobrze spe\305\202nionego

obowi\304\205zku wraca\304\207 do Moskwy. Droga powrotna zaj\304\231\305\202amu po-
nad miesi\304\205c i dopiero 30 grudnia by\305\202na Kremlu.

Poselstwo Nieronowa by\305\202oniew\304\205tpliwym sukcesem dyploma-

cji rosyjskiej. Po's\305\202om. uda\305\202o si\304\231utrzyma\304\207 Chmielnickiego
w przekonaniu, \305\274enadal mo\305\274e liczy\304\207 na pomoc cara, je\305\274eli tylko

pozwol\304\205 na to okoliczno\305\233ci. Dla Chmielnickiego olbrzymie
znaczenie mia\305\202przy tym fakt, \305\274etym razem to car zwraca\305\202 si\304\231

do niego jako pierwszy. Bohdan Chmielnicki potrafi\305\202 wykorzy-

sta\304\207ten atut w rozgrywce dyplomatycznej z Rzecz\304\205pospolit\304\205

i Turcj\304\205.

Tymczasem niespodziewanie w 1650 r. nast\304\205pi\305\202ogwa\305\202towne

och\305\202odzenie stosunk\303\263w na linii Czehry\305\204-Moskwa. Sta\305\202osi\304\231to

za spraw\304\205 Tymoszy Ankudinowa. By\305\202on typowym przyk\305\202a-

dem siedemnastowiecznego obie\305\274y\305\233wiata, kt\303\263ry w zale\305\274no\305\233ci

od okoliczno\305\233ci dysponowa\305\202 zawsze gotowym \305\274yciorysem poz-

walaj\304\205cym mu na wygodne \305\274yciew kolejnym miejscu pobytu.
Najcz\304\231\305\233ciejpodawa\305\202 si\304\231za syna cara Wasyla Szujskiego i w ni-
czym mu nie przeszkadza\305\202 fakt, \305\274edyplomaci rosyjscy wielo-

krotnie o\305\233wiadczali, i\305\274\"u cara i wielkiego kniazia ca\305\202ejRusi

Wasyla I wanowicza dzieci nie by\305\202o\".

By\305\202wi\304\231cTymoszka samozwa\305\204cem, w Moskwie za\305\233doskonale

pami\304\231tanonie tak zn\303\263w odleg\305\202e czasy \"dymitriad\" i wiedziano,

czym mo\305\274e grozi\304\207 pojawienie si\304\231samozwa\305\204ca w\305\202a\305\233niena Ukra-

inie. Grigorij Puszkin domaga\305\202 si\304\231od Rzeczypospolitej wydania
Ankudinowa i uzyska\305\202 od Jana Kazimierza list, w kt\303\263rym kr\303\263l

\305\274\304\205da\305\202od Chmielnickiego, u kt\303\263rego Ankudinow przebywa\305\202,

aby \"tego zbiega pos\305\202a\305\204com ... nieomieszkanie odda\305\202\". Z li-

stem tym pojechali na Ukrain\304\231 Piotr Protasow i Grigorij Bog-
danow w towarzystwie s\305\202ugikr\303\263lewskiego Jerzego Jermolewi-
cza. Do spotkania z Chmielnickimdosz\305\202o 18 IX 1650 r. w Jam-
polu. Hetman nie zamierza\305\202 jednak wype\305\202ni\304\207woli kr\303\263lewskiej.

Ankudinow by\305\202mu potrzebny, jako gwarancja uzyskania real- 130)))
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nej pomocy wojskowej ze strony Rosji. Jesienii 1650 r. bowiem
by\305\202odla niego rzeczi oczywisti, \305\274eWojsko Zaporoskie czeka

kolejna pr\303\263ba si\305\202z armii koronni. Wys\305\202annikom carskim het-

man o\305\233wiadczy\305\202, \305\274ezwyczaje Wojska Zaporoskiego gwarantuj i
bezpiecze\305\204stwo ka\305\274demu szukajicemu schronienia nad Dnie-

prem, bez wzgl\304\231du na to, skid przybywa i jakie cii\305\273i na nim

winy. Zreszt\304\205 car powinien
- zdaniem hetmana - o tym wie-

dzie\304\207, gdy\305\274 takimi samymi prawami szcZYCi si\304\231Kozacy do\305\204-

scy. .

Car Aleksy Michaj\305\202owicz nie zamierza\305\202 jednak rezygnowa\304\207
z ostatecznego za\305\202atwienia sprawy samozwa\305\204ca. Gdy nie pomo-
g\305\202yinterwencje w Warszawie, wys\305\202a\305\202specjalne poselstwo do

Czehrynia. Na jego czele stali Wasyl Unkowski i Jakow Ko-
z\305\202ow. 23 wrze\305\233nia pos\305\202owie dotarli do \305\201ubni, gdzie spodziewali

si\304\231zasta\304\207 Ankudinowa. Ten przebywa\305\202 ju\305\274jednak z boku Ada-
ma Kisiela w Kijowie.

W tej sytuacji wys\305\202annicy carscy postanowili uda\304\207 si\304\231wprost

do Czehrynia, w kt\303\263rym stan\304\231li 1 pa\305\272dziernika. Po pi\304\231ciu

dniach w mie\305\233cie zjawi\305\202 si\304\231Ankudinow, kt\303\263ry 6 pa\305\272dziernika

przyj\304\231ty zosta\305\202 przez Wyhowskiego. 8 pa\305\272dziernika dosz\305\202o do

bezpo\305\233redniego spotkania Unkowskiego z Ankudinowem.
Spotkanie ze zrozumia\305\202ych wzgl\304\231d\303\263w nie przynios\305\202o \305\274adnych

rezultat\303\263w i Unkowski wraz z Koz\305\202owem zdecydowali si\304\231

zmieni\304\207 taktyk\304\231: \"Tak Wasyl, jak i Jakow namawiali wielu lu-
dzi i wiele za to dawali, \305\274ebytylko Tymoszka kto\305\233zabi\305\202albo

nakarmi\305\202 jaki\305\233 zatruti potrawie I nikt nie chcia\305\202tego zrobi\304\207, bo-

j iC si\304\231hetmana\".

Gdy i ta droga zawiod\305\202a, nie pozostawa\305\202o nic innego, jak czeka\304\207

na Chmielnickiego i pr\303\263bowa\304\207nak\305\202oni\304\207go do zmiany stanowi-
ska. Hetman powr\303\263ci\305\202do stolicy 11 pa\305\272dziernika i po czterech

dniach przyj\304\205\305\202pos\305\202\303\263wrosyjskich. Zdania jednak nie zmieni\305\202

i Unkowski us\305\202ysza\305\202,\305\274e\"tutaj Kozacy i wolno\305\233\304\207wszelka: cz\305\202o-

wiekowi wolno do nas przyjecha\304\207 skidkolwiek i \305\274y\304\207bezpiecze-

nie\" . Chmielnicki przyji\305\202 przy tym w rozmowie z Unkowskim
znakomiti taktyk\304\231

-
przyznawa\305\202 mu racj\304\231 i twierdzi\305\202 swoje:

\"Szczeri prawd\304\231 ty m\303\263wisz: ja sam pami\304\231tam, \305\274eu cara Wasyla
Iwanowicza i u wszystkich Szujskich dzieci nie by\305\202o ... ale od-
da\304\207jego nie mog\304\231: ktokolwiek w jaki\305\233 ziemi\304\231 przyjdzie, tych
ludzi nie oddaji, ja do carskiego wieliczestwa sam chcia\305\202em

uciec od nieprzyjacieli swoich, od \305\201ach\303\263w,i gosudar by mnie
kr\303\263lowi nie odda\305\202. A je\305\274eli by mnie on, gosudar, odda\305\202 i mnie

by \305\233cieli, to jemu, gosudaru, grzech by\305\202by\".)))



Chmielnicki do ko\305\204ca pozosta\305\202 przy swoim stanowisku nie kry-
jic przy tym braku zaufania tak do Unkowskiego, jak i polityki

rosyjskiej. Lecz w dniu wyjazdu pos\305\202\303\263wz Czehrynia zjawi\305\202 si\304\231

u Unkowskiego Wyhowski i usi\305\202owa\305\202mu wyja\305\233ni\304\207motywy,

jakimi kierowa\305\202 si\304\231hetman odmawiajic wydania Ankudinowa.

Uczyni\305\202 te\305\274generalny pisarz wojskowy obietnic\304\231 wydania Ty-
moszki: \"Obecnie dlatego wam go nie odda\305\202 - m\303\263wi\305\202- \305\274e

obawia\305\202 si\304\231wojska, tak si\304\231bowiem z\305\202o\305\274y\305\202o,\305\274ena miejscu jest
ca\305\202aczer\305\204, kto si\304\231z nimi dogada? Gotowi nas obu u\305\233mierci\304\207.

A kiedy z pu\305\202kownikami i starszyzni porozumie si\304\231,to spe\305\202ni

waszi pro\305\233b\304\231i przy\305\233le tego Tymoszka ze swoimi pos\305\202ami do

gosudara\"44.
Trudno dzi\305\233ustali\304\207, na ile Wyhowski dzia\305\202a\305\202z polecenia hetma-

na, na ile za\305\233z w\305\202asnej inicjatywy. Prawdopodobnie w pa\305\272-

dzierniku 1650 r. Wyhowski by\305\202jeszcze wiemy Chmielnickie-

mu, lecz nie mo\305\274emy wykluczy\304\207 ewentualno\305\233ci,' \305\274erealizowa\305\202

ju\305\274w\305\202asne koncepcje. faktem by\305\202ojednak niewydanie Tymo-

szy Ankudinowa pos\305\202om rosyjskim, kt\303\263rzy powr\303\263cIli do Mos-

kwy z pustymi r\304\231koma.

Sprawa Ankudinowa znalaz\305\202a niespodziewane rozwiizanie. To,
co nie uda\305\202o si\304\231najpierw Protasowowi z Bogdanowem\037 a po-
tem Unkowskiemu z Koz\305\202owem, cz\304\231\305\233ciowopowiod\305\202o si\304\231Ar-

sieninowi Suchanowowi. To on w\305\202a\305\233nieodprowadza\305\202 z Mosk-

wy do Jerozolimy patriarch\304\231 Paisiusza. Aleksy Michaj\305\202owicz

szukaj\304\205c wszelkich mo\305\274liwo\305\233ci dostania Ankudinowa w swe

r\304\231ceprzypomnia\305\202 sobie o tym. Suchanow w lutym 1650 r. po-

nownie wyprawiony zosta\305\202 do Jerozolimy. Wi\303\263z\305\202list cara do

patriarchy. Misja zako\305\204czy\305\202asi\304\231powodzeniem i wys\305\202annik car-

ski otrzyma\305\202 od Paisiusza list, w kt\303\263rym ten prosi\305\202 Chmielnic-

kiego o wydanie Ankudinowa. Z listem tym Suchanow

4 XI 1650 r. zjawi\305\202 si\304\231w Czehryniu. Chmielnicki ponownie
odm\303\263wi\305\202spe\305\202nienia pro\305\233by cara, jednak poparcie Paisiusza zro-
bi\305\202oswoje. 11 listopada hetman powiadomi\305\202 cara, \305\274enie b\304\231dzie

ochrania\305\202 Ankudinowa. Ten, przestraszony takim obrotem

sprawy, wola\305\202nie czeka\304\207 a\305\274utraci poparcie hetmana i w niezna-

nych bli\305\274ej okoliczno\305\233ciach zbieg\305\202 na W\304\231gry. Los jego by\305\202ju\305\274

jednak przesidzony. Nadzieje na powt\303\263rzenie b\305\202yskotliwej ka-

riery Griszki Otriepiewa okaza\305\202y si\304\231u\305\202udi. Wiosn\304\231 1651 r.

sp\304\231dzi\305\202Ankudinow na W\304\231grzech, by potem wyjecha\304\207 do Szwt-

cji. Nast\304\231pnie przez jaki\305\233czas przebywa\305\202 w Prusach, z kt\303\263rych

uda\305\202si\304\231na dw\303\263r ksi\304\231cia fryderyka III w Holsztynie. fryderyk
nie zamierza\305\202 jednak komplikowa\304\207 sobie stosunk\303\263w z coraz 132)))
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pot\304\231\305\274niejszym pa\305\204stwem car\303\263w i wyda\305\202 Tymoszk\304\231 wys\305\202anni-

kom Aleksego Michaj\305\202owicza. W marcu 1653 r. przywieziono
samozwa\305\204ca do Moskwy, gdzie wkr\303\263tce zosta\305\202 stracony.

O ile bezpo\305\233rednie rokowania z Chmielnickim nie zach\304\231ca\305\202y

cara i jego doradc\303\263w do rozpocz\304\231cia realizacji planu oderwania
od Rzeczypospolitej jej ziem ukrainnych, to rezultaty rozm\303\263w

w Warszawie zdawa\305\202y si\304\231wskazywa\304\207 na co\305\233wr\304\231cz odwrotne-

go. Wspomnieli\305\233myju\305\274o rekonesansie G. Kunakowa. Po nim
w styczniu 1650 r.

wyruszy\305\202o z Moskwy wielkie poselstwo bra-
ci Puszkin\303\263w. W tym samym czasie relacj\304\231 ze swego pobytu na
Kremlu sk\305\202adali pos\305\202owie wys\305\202ani przez kr\303\263la do Moskwy jesie-

nii 1649 r.
Na czele tego poselstwa sta\305\202Dobies\305\202aw Ciekli\305\204ski, a opr\303\263cz

Piotra Wia\305\274ewicza uczestniczy\305\202 w nim w charakterze sekretarza
stolnik orsza\305\204ski Piotr Gali\305\204ski. Poselstwo zako\305\204czy\305\202o si\304\231ca\305\202-

kowitym fiaskiem. Nie tylko nie uda\305\202o si\304\231uzyska\304\207 potwierdze-

nia pokoju polanowskiego, ale wys\305\202annik\303\263w kr\303\263lewskich przy-

j\304\231to wr\304\231cz wrogo. O\305\233wiadczono im te\305\274,\305\274ecar wy\305\233le swoje

wielkie poselstwo do Warszawy ze skarg\304\205 o naruszenie przez

stron\304\231 polsk\304\205\" wiecznego miru\" polanowskiego.
W tej sytuacji wiedziano ju\305\274,z czym przybywaj\304\205 do Warszawy

wielcy pos\305\202owie moskiewscy, nie mo\305\274e wi\304\231cnas dziwi\304\207 fakt,

\305\274ewpuszczono ich do stolicy dopiero 16 marca. Na czele po-

selstwa sta\305\202namiestnik Ni\305\274nego Nowogrodu, bojarzyn Grigo-

rij Puszkin, towarzyszyli mu jego brat Stiepan oraz diak Gawri-
\305\202oLeontiew. Ju\305\274sam przebieg ceremonii powitalnej nie wr\303\263\305\274y\305\202

nic dobrego. Witali ich podczaszy Wielkiego Ksi\304\231stwa Litew-

skiego Kazimierz Tyszkiewicz i starosta r\303\263\305\274a\305\204skichor\304\205\305\274ynad-

worny Wojciech Wessel.
Nad brzegiem Wis\305\202y dosz\305\202o do ostrego starcia pomi\304\231dzy oboma

stronami: \"P. podczaszy powiedzia\305\202: \302\273\305\273emja ciebie, panie Pu-

szkin, gdy\305\233by\305\202w poselstwie ze Lwowem, przyjmowa\305\202, a mie-

li\305\233my pierwsz\304\205 r\304\231k\304\231\302\253.Odpowiedzia\305\202 na to: \302\273{,\305\274eszTyszkiewicz!

A to i teraz prosi\305\202e\305\233nas do swojej karety, a powiadasz znowu,
\305\274eto kr\303\263lewska kareta\302\253. Pan podczaszy za\305\233na to: \302\273Gdyby\305\233nie

by\305\202w osobie carskiej, za takie s\305\202owa u nas bij\304\205w g\304\231b\304\231\302\253.[Pusz-

kin] powiedzia\305\202 znowu, \302\273\305\274ei u nas durnych bij\304\205, kt\303\263rzy nie

umiej\304\205 czci\304\207pos\305\202Qw wielkich; bo ty tylko nas zniewa\305\274asz\302\253. Po-

rem pyta\305\202pana starosty r\303\263\305\274a\305\204skiego,jak go zwi\304\205? Pan podcza-

szy powiedzia\305\202, \305\274eto jest chor\304\205\305\274ynadworny koronny, tykoci\305\204-

ski, bia\305\202ostocki i r\303\263\305\274a\305\204skistarosta. Pyta\305\202tedy: \302\273A c Z e m u \305\274d o

m e n e n i c z k o n i e h o wo r y s z?\302\253[podkre\305\233lenie orygina\305\202u-)))



J. K.]. Powiedzia\305\202: \302\273Bo nie rozumiem, co wy m\303\263wicie\302\253.\302\273A nasz-

co\305\274tebe g\305\202upeho do mene korol prys\305\202a\305\202?\302\253Odpowiedzia\305\202: \302\273Nie

ja\304\207g\305\202upi, ale mnie do was g\305\202upich przys\305\202ano, z taki waszi poli-
tyk\304\205; ubrany m\303\263jhajduk m\303\263g\305\202bydo was poselstwo odprawi\304\207\302\253.

Z gniewem wielkim rzek\305\202Pusz\037in: \302\273B\305\202adynsyn hajduk z tobo-

ju! Nie zapry sie tego pered korolem, kak nas bezczestny te! Nie
tak nas, wielkich pos\305\202\303\263w,\305\233.p. korol W\305\202adys\305\202aw szanowa\305\202

i przyjmowa\305\202. B\304\231dziemy wiedzie\304\207, jako si\304\231u korola o tern do-. , \"
maWlaC\302\253 .

Trzeba przyzna\304\207, \305\274etrudno by nam by\305\202ow dziejach dyplomacji
doszuka\304\207 si\304\231drugiego przyk\305\202adu tak oryginalnego powitania

oficjalnego poselstwa zagranicznego. O ma\305\202y w\305\202osnie dosz\305\202o

do wzajemnego porwania si\304\231za szable, co dla pos\305\202\303\263wmos-

kiewskich sko\305\204czy\305\202oby si\304\231prawdopodobnie fatalnie. Przybycie

go\305\204ca kr\303\263lewskiego Go\305\202kowskiego zapobieg\305\202o najgorszemu.

Jan Kazimierz rozkaza\305\202 Tyszkiewiczowi, by Litwini \"si\304\231wi\304\231cej

nie alterkowali, ale we wszystkim ich wol\304\231czynili\".

Celowo u\305\274yli\305\233myw ostatnim zdaniu okre\305\233lenia Litwini, gdy\305\274

zaszczyt powitania pos\305\202\303\263wmoskiewskich przypad\305\202 w udziale

w\305\202a\305\233nieim. Wynika\305\202o to z faktu, \305\274estosunki Rzeczypospolitej

Obojga Narod\303\263w z jej wschodnim sisiadem wyj\304\231te by\305\202yspod

kompetencji kancelarii koronnej i znajdowa\305\202y si\304\231w gestii kan-

celarii litewskiej. Z tych samych powod\303\263w na czele komisji se-
natorskiej wyznaczonej do przeprowadzenia rozm\303\263w z Puszki-

nem sta\305\202kanclerz wielki litewski Albrycht S. Radziwi\305\202\305\202.Jego

sytuacja by\305\202aniezwykle trudna i nie mia\305\202o na ni\304\205wi\304\231kszego

wp\305\202ywu opisane wy\305\274ej niefortunne powitanie. By\305\202orzecz\304\205 rzu-

caj\304\205c\304\205si\304\231w oczy, \305\274ePuszkin szuka pretekstu do wypowiedze-
nia pokoju polanowskiego.

Rozmowy rozpocz\304\231\305\202ysi\304\23120 III 1650 r. od wyja\305\233nienia, jakie

z\305\202o\305\274y\305\202Puszkin w \037prawie nieprzychylnego przyj\304\231cia w Mosk-

wie Ciekli\305\204skiego: \"Dlatego\305\233my od wiefmo\305\274nego Dobec\305\202awa

Ciekli\305\204skiego, kasztelana czechowskiego, i towarzysz\303\263w jego,

od Naija\305\233niejszego Pana Kazimierza, kr\303\263la polskiego, i wszyst-

kiej Rpltej pos\305\202\303\263wwys\305\202anych potwierdzonej hramoty przymie-
rza wiecznego przyji\304\207 nie mogli, \305\274epomy\305\202ki w tytu\305\202ach cz\304\231ste

carskich przez pan\303\263w wojewod\303\263w pogranicznych, starost\303\263w,

urz\304\231dnik\303\263w, dzier\305\274awc\303\263w i szlachty waszej w listach do woje-

wod\303\263w pogranicznych moskiewskich i do samego cara pisa-

nych ku naruszeniu wiecznego przymierza sta\305\202y\".

Sprawa omy\305\202ek w tytulaturze cara sta\305\202asi\304\231g\305\202\303\263wnilinii ataku

. pos\305\202\303\263wmoskiewskich. Za\305\274idali oni, \"aby ci wszyscy [winni 134)))



omy\305\202ek
- J. K.] gard\305\202em przy nich, nim odjad\304\205, karani byli\".

By\305\202o to \305\274\304\205danieabsurdalne, na li\305\233cie bowiem znajdowa\305\202 si\304\231

mi\304\231dzy innymi wojewoda ruski Jeremi Wi\305\233niowiecki, kt\303\263rego

g\305\202owa
oddana by\304\207mia\305\202a pod top\303\263r katowski za to, \305\274enazwa\305\202

cara Aleksandrem, a nie Aleksym; podobne przewinienie mia\305\202

na sumieniu i Aleksander Koniecpolski, kt\303\263ry znalaz\305\202 si\304\231na cze-

le rejestru. Na przysz\305\202o\305\233\304\207Puszkin za\305\274\304\205da\305\202,\"aby na sejmie kon-

stytucya takowa stan\304\231\305\202a:je\305\233liby potem w tytu\305\202ach drudzy b\305\202\304\205-

dziJi i pisz\304\205c carskich tytu\305\202\303\263wnie dok\305\202adali, aby tak\305\274e gard\305\202em

ich karano\"45. Senatorowie oniemieli us\305\202yszawszy \305\274\304\205daniamos-

kiewskie, lecz nie mieli zbyt wielu argument\303\263w, by si\304\231im

sprzeciwia\304\207. Rzeczywi\305\233cie w 1647 r. Adam Kisiel b\304\231d\304\205cw Mo-

skwie obieca\305\202 w imieniu kr\303\263la, \305\274ewinni omy\305\202ek w tytu\305\202ach

carskich zostan\304\205 ukarani na najbli\305\274szym sejmie. Znaleziono je-

dynie spos\303\263b, by zyska\304\207 na czasie: \"Kr\303\263lewskie wino uniemo-

\305\274liwi\305\202oMoskwie przyst\304\231p do nas\"46. Wkr\303\263tce przekonano si\304\231

jednak, \305\274ena tej drodze daleko si\304\231nie zajedzie. Tym bardziej \305\274e

Puszkin u\305\274ywa\305\202coraz gro\305\272niejszych argument\303\263w, i to popar-

tych dowodami. By\305\202ynimi listy Bohdana Chmielnickiego pisa-
ne do Aleksego Michaj\305\202owicza, kt\303\263re pose\305\202moskiewski pokaza\305\202

senatorom. Rzeczpospolita absolutnie nie mog\305\202a sobie pozwoli\304\207

w tym czasie na wojn\304\231 z pa\305\204stwem moskiewskim, a tymcza-
sem \305\274adne argumenty nie trafia\305\202y do wys\305\202annik\303\263w carskich.

Zawiod\305\202a nawet metoda, kt\303\263ra z regu\305\202y skutkowa\305\202a w poskra-
mianiu hardo\305\233ci pos\305\202\303\263wprzybywaj\304\205cych z Moskwy. Na zasa-
dach prawa zwyczajowego wolno im by\305\202ohandlowa\304\207 przywie-

zionymi ze sob\304\205 towarami. By\305\202o to olbrzymie \305\272r\303\263d\305\202odocho-

d\303\263wtrafiaj\304\205cych bezpo\305\233rednio do kieszeni legat\303\263w. Teraz \"kr\303\263l

jm\304\207kaza\305\202wytr\304\205bi\304\207,aby \305\274aden nie wa\305\274y\305\202si\304\231od Moskwy kupo-
wa\304\207towar\303\263w i tam. do nich chodzi\304\207. Im samym wychpdzi\304\207 nie

kazano ze stanowiska. Bardziej si\304\231jeszcze Moskwa d\304\205sa\304\207po-

\304\231\305\202

\"
cz a .

Niespodziewanie znalaz\305\202o si\304\231jednak lekarstwo na \"d\304\205sy mos-

kiewskie\". Okaza\305\202o si\304\231nim przybycie do Warszawy poselstwa
tatarskiego z Mustaf\304\205 ag\304\205.na czele. By\305\202to rezultat b\305\202yskawicz-

nego dzia\305\202ania wyprawionego w styczniu 1650 r. do chana po-
s\305\202akr\303\263lewskiego Wojciecha Bieczy\305\204skiego z listem zawiada-

miaj\304\205cym o wys\305\202aniu do Kamie\305\204ca sum nale\305\274nych Tatarom

w my\305\233lustale\305\204 zborowskich. Mustafa aga przywi\303\263z\305\202listy Islam

Gereja III i ka\305\202giKrym Gereja do Jana Kazimierza oraz list nure-
dina do kanclerza Ossoli\305\204skiego. Chan pisa\305\202w swym li\305\233cie:

\"Na kt\303\263ry czas przysposobiwszy si\304\231mo\305\274ecie by\304\207gotowymi,)135)))



o tym tu do nas przez Mustaf\304\231 ag\304\231dawajcie zna\304\207.Lub lecie, lub

zimie, zawsze kiedy b\304\231dzie wola Wasza, my b\304\231diC gotowi, tyl-
ko na rezolucy\304\205 Wasz\304\205 oczekiwamy ... Zaczem ludzkim po-
wie\305\233ciom ucha nie nadstawiaj\304\205c pa\305\204stwo i kr\303\263lestwo starajcie

si\304\231pozyska\304\207\"
47 .

Nietrudno by\305\202osi\304\231domy\305\233le\304\207,\305\274eowo \"pa\305\204stwo i kr\303\263lestwo\",

o kt\303\263rego poz:yskaniu my\305\233la\305\202Islam Gerej, to pa\305\204stwo moskie-

wskie. Domy\305\233li\305\202si\304\231tego i Puszkin, cho\304\207z pewno\305\233ci\304\205nie zna\305\202

tre\305\233ci cytowanego wy\305\274ej listu. Prowokacyjne zachowanie si\304\231

Tatar\303\263w wobec pos\305\202\303\263wmoskiewskich nie pozostawia\305\202o z\305\202u-

dze\305\204co do tego, \305\274eMustafa aga przyby\305\202, by wprowadzi\304\207 w \305\274y-

cie znane Puszkinowi z raportu Kunakowa tajne klauzule uk\305\202a-

d\303\263w zborowskich. W dodatku do Puszkina zacz\304\231\305\202ydociera\304\207

niepokoj\304\205ce wie\305\233ci z Ukrainy. Mi\304\231dzy innymi chodzi\305\202o o znan\304\205

nam ju\305\274spraw\304\231 Ankudinowa. Odci\304\231to te\305\274pos\305\202\303\263wmoskiew-

skich od \305\272r\303\263de\305\202informacji, a przebywaj\304\205cym akurat w Warsza-

wie pos\305\202om kozackim zabroniono kontaktowa\304\207 si\304\231z Rosja-
namI.

W tych okoliczno\305\233ciach Puszkin zacz\304\205\305\202si\304\231domaga\304\207 zawarcia

uk\305\202adu skierowanego przeciw Tatarom. Rzeczpospolita pono-
wnie znalaz\305\202a si\304\231w niebezpiecze\305\204stwie. Zawarcie uk\305\202adu z ca-

rem grozi\305\202o wojni z Tatarami i Kozakami, przychylenie si\304\231za\305\233

do pro\305\233by chana oznacza\305\202o wojn\304\231 z pa\305\204stwem moskiewskim,

za kt\303\263rym z pewno\305\233ci\304\205stan\304\231\305\202abySzwecja. Ostatecznie w za-

wartym 23 lipca nowym uk\305\202adzie polsko-rosyjskim znalaz\305\202o si\304\231

stwierdzenie, \305\274eJan Kazimierz pod Zborowem nie postanowi\305\202

z Islam Gerejem III niczego, co wymierzone by by\305\202oprzeciw

Moskwie. Dyplomatom polskim uda\305\202o si\304\231wi\304\231cznale\305\272\304\207wyj\305\233cie

z k\305\202opotliwej sytuacji.

Dnia 25 VII 1650 r. odprawiono wielkich pos\305\202\303\263wmoskiew-

skich. Otrzymali upominki warto\305\233ci 12 tys. z\305\202otych, a gwardia
kr\303\263lewska odprowadzi\305\202a ich a\305\274do Wis\305\202y. Spowodowane to

by\305\202oincydentem, jaki mia\305\202miejsce w dniu wyjazdu pos\305\202\303\263w,

wynik\305\202ym z antyrosyjskich nastroj\303\263w panuj\304\205cych w stolicy,
w czym niema\305\202y udzia\305\202 mia\305\202Mustafa aga. W trakcie tocz\304\205cych

si\304\231w Warszawie rozm\303\263w polsko-rosyjskich Rzeczypospolitej

przynajmniej formalnie uda\305\202o si\304\231utrzyma\304\207 status quo VI sto-
sunkach ze wschodnim s\304\205siadem, jednak ju\305\274naj bli\305\274sza przysz-

\305\202o\305\233\304\207mia\305\202adowie\305\233\304\207,\305\274ekonsekwencje poselstwa Puszkin\303\263w by\305\202y

dla Polski katastrofalne. To w\305\202a\305\233nierelacja Kunakowa oraz ob-

serwacje Puszkina przekona\305\202y cara o mo\305\274liwo\305\233ci przy\305\202\304\205czenia

Ukrainy do pa\305\204stwa moskiewskiego i, co is\037otniejsze, \305\274eRzecz- 136)))
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pospolita
nie b\304\231dzie w stanie przeszkodzi\304\207 w realizacji tej decy-

zji. Od jesieni 1650 r. Rosja coraz konsekwentniej zmierza\304\207 b\304\231-

dzie do sfinalizowania tego zamiaru.

Tymczasem wie\305\233ci dochodz\304\205ce z Warszawy doprowadzi\305\202y do

gwa\305\202townego wzrostu napi\304\231cia na Ukrainie. Najdobitniej prze-
kona\305\202 si\304\231o tym Adam Kisiel, kt\303\263ry 13 III 1650 r. powr\303\263ci\305\202do

Kijowa:

\"Gdy Kisiel tam przyby\305\202, zasta\305\202 Chmielnickiego w \305\233wiityni,

a ten ani nie pos\305\202a\305\202mu nikogo naprzeciw, ani nie powsta\305\202 przy

jego wej\305\233ciu. T\304\205konfuzj\304\205 wojewoda zosta\305\202 ukarany za sw\304\205po-

b\305\202a\305\274liwo\305\233\304\207.Jednak metropolita zbhzy\305\202 ich do siebie, ale Chmiel-
nicki zapraszany przez wojewod\304\231 do zamku odm\303\263wi\305\202przyby-

cia. Nast\304\231pnego dnia wojewoda znalaz\305\202 si\304\231w najwy\305\274szym nie-

bezpiecze\305\204stwie, bo rankiem Chmielnicki pos\305\202a\305\202do niego,
z tym, \305\274ebyodes\305\202a\305\202niemieck\304\205 dragoni\304\231, a skoro ten odm\303\263wi\305\202,

powsta\305\202 rozruch i gdyby sam C\037mielnicki go nie poskromi\305\202, \305\272le

by by\305\202oz wojewodi ... P\303\263\305\272niej,gdy Chmielnicki dowiedzia\305\202

si\304\231,i\305\274Tatar ponowi\305\202 z nami pok\303\263j, zachowywa\305\202 si\304\231\305\202agodniej

i powoli nast\304\205pi\305\202apewniejsza zgoda\"48.
Chmielnicki mia\305\202i inne powody do \305\202agodniejszego zachowania

si\304\231wobec wojewody kijowskiego. Post\304\231pujica radykalizacja

nastroj\303\263w w\305\233r\303\263dczerni w r\303\263wnej mierze skierowana by\305\202aprze-

ciw Lachom, co i Chmielowi. Na czele opozycji stan\304\205\305\202pu\305\202kow-

nik braclawski Daniel Neczaj. Jego pu\305\202kw my\305\233lustale\305\204 rejestru

m\037a\305\202liczy\304\207 2662 Kozak\303\263w. Tymczasem Neczaj nadal mia\305\202pod

bronii 30 tys. mo\305\202ojc\303\263w. Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274ew\305\233r\303\263dczerni

cieszy\305\202 si\304\231on wci\304\205\305\274rosn\304\205ci popularno\305\233ci\304\205 i wielu widzia\305\202o go

ju\305\274z bu\305\202aw\304\205hetma\305\204sk\304\205 w r\304\231ku. Chmielnicki poradzi\305\202 sobie

tym razem ze zbyt ambitnym pu\305\202kownikiem bez si\304\231gania po

\305\233rodki ostateczne. 11 kwietnia hetman informowa\305\202 o tym staro-

st\304\231kamienieckiego Piotra Potockiego: \"Neczaj ma od nas nau-

k\304\231,aby si\304\231sprawowa\305\202 jako nale\305\274y, gdy zostaje sprzeczny infor-

macji naszej, jako przest\304\231pnemu folgi nie b\304\231d\305\274ie,i teraz ju\305\274od

nas napominamy, aby we wszystkich tak si\304\231skromnie zacho-

wa\305\202,jako jest jemu od nas nakazano\".
Przeciwko Chmielnickiemuwystipi\305\202 r\303\263wnie\305\274pu\305\202kownik czer-

nihowski Martyn Nebaba. Udzieli\305\202 on poparcia masom czerni

gromadz\304\205cym si\304\231wok\303\263\305\202Czernihowa i Staroduba. W tym wy-
padku Chmielnicki nie bawi\305\202 si\304\231ju\305\274w dyplomacj\304\231 i Nebaba do-
sta\305\202rozkaz natychmiastowego zaprzestania swej dzia\305\202alno\305\233ci

i przyst\304\205pienia do t\305\202umienia wyst\304\205pie\305\204. Hetman da\305\202przy tym

wyra\305\272nie pu\305\202kownikowi czernihowskiemu do zrozumienia,)))



czego od niego oczekuje. Nebaba za\305\233wiedzia\305\202, \305\274ejego niewielki

pu\305\202knie mo\305\274e stawi\304\207 czo\305\202apot\304\231dze hetmana. Tym bardziej \305\274e

ju\305\274wcze\305\233niej z gry wyeliminowany zosta\305\202 Neczaj.

O ile Neczaj i Nebaba stanowili dla Chmielnickiego powa\305\274n\304\205

gro\305\272b\304\231ze wzgl\304\231du na ich pozycj\304\231 w\305\233r\303\263dstarszyzny i popular-
no\305\233\304\207w masach czerni, co powodowa\305\202o, \305\274ehetm\304\205n musia\305\202 doj\305\233\304\207

z nimi do porozumienia, to w wypadku pu\305\202kownika ni\305\274y\305\204skie-

go Prokopa Szumejki nie zachodzi\305\202a taka konieczno\305\233\304\207.

10 VIII 1650 r. otrzyma\305\202 on rozkaz zakazuj\304\205cy mu czyni\304\207 prze-

szkody w obejmowaniu maj\304\205tk\303\263wprzez powracaj\304\205c\304\205 na Ukra-

in\304\231szlacht\304\231. Rozkaz ko\305\204czy\305\202si\304\231\"zaproszeniem\" pu\305\202kownika do

Perejas\305\202awia: Nazajutrz z kancelarii hetma\305\204skiej wyszed\305\202 uni-

wersa\305\202 z nominacj\304\205 sotnika \305\201ukina Suchyny na stanowisko no-

wego pu\305\202kownika ni\305\274y\305\204skiego. Oto fragment tego uniwersa\305\202u:

\"Tedy aby\305\233cie o tym wiedzic, onego za pu\305\202kownika swojego

mieli i pos\305\202usznymi jemu byli, tak jak to nale\305\274y, kt\303\263ry za tym
od nas uniwersa\305\202em w\305\202adze ma w tym pu\305\202ku sprawowa\304\207, nie-

pos\305\202usznych kara\304\207 i wolno\305\233ci towarzystwa naszego przestrze-

ga\304\207,a podddanych pa\305\204skich nie ukrywajcie i aby tam \305\274a'dnej

swawoli nie by\305\202o, wed\305\202ug uniwersa\305\202u naszego pilnie dodaje-
\"

my.

Najistotniejsze zosta\305\202o sprytnie umieszczone w\305\233r\303\263dinnych obo-

wi\304\205zk\303\263w,jakie mia\305\202y spoczywa\304\207 na barkach nowego pu\305\202kow-

nika. Chodzi oczywi\305\233cie o nieukrywanie poddanych pa\305\204skich.

Wok\303\263\305\202tego problemu bowiem toczy\305\202a si\304\231od wiosny 1650 r.

rozgrywka pomi\304\231dzy hetmanem ijego opozycjonistami. Dop\303\263-

ki poszczeg\303\263lni pu\305\202kownicy udzielali schronienia tym wszyst-
kim, kt\303\263rzy znale\305\272li si\304\231poza rejestrem, masy czerni \305\202udzi\305\202ysi\304\231

jeszcze nadziej\304\205 na pozostanie w szeregach Wojska Zaporoskie-
go. Po uporaniu si\304\231Chmielnickiego z opozycj\304\205 cz\304\231\305\233cistarszyz-

ny po\305\202o\305\274eniewszystkich tych, kt\303\263rzy liczyli na Neczaja, Neba-

b\304\231czy Szumejk\304\231, by\305\202ow zasadzie beznadziejne. Pozosta\305\202a im

tylko jedna droga - ucieczka na Zaporo\305\274e. Absolutnie mia\305\202ra-

cj\304\231Adam Kisiel pisz\304\205c, \305\274e\"przez to authoritas Chmielnickiego
by\305\202aju\305\274u czerni zmniejszona\". Chmielnicki nie musia\305\202 ju\305\274jed-

nak zabiega\304\207 o wzgl\304\231dy czerni, a z w\305\202asnego do\305\233wiadczenia

wiedzia\305\202 najlepiej, \305\274ewszelkie uk\305\202ady z siedz\304\205cym za porohami

Hudolijem nie maj\304\205sensu. W tej sytuacji Bohdan Chmielnicki
post\304\205pi\305\202ze zbuntowanymi tak jak Rzeczpospolita z powsta\305\204ca-

mi kozackimi -
pos\305\202a\305\202na Sicz oddzia\305\202 pacyfikacyjny, winnych

buntu aresztowa\305\202, a samozwa\305\204czego hetmana kaza\305\202straci\304\207.

Prze\305\233ledzili5my trudno\305\233ci, przed jakimi stan\304\205\305\202Chmielnicki na 138)))
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wiosn\304\231 1650 r. Skoncentrowali\305\233my si\304\231przy tym na posuni\304\231-

ciach hetmana maj\304\205cych na celu przywr\303\263cenie pokoju wewn\304\231-

trznego, gdy\305\274 zagadnieniu temu po\305\233wi\304\231ci\305\202on gros uwagi.
Chmielnicki wiedzia\305\202 bowiem doskonale, \305\274eniekontrolowany

wybuch niezadowolenia olbrzymich mas ch\305\202opstwa ukrai\305\204skie-

go musia\305\202by si\304\231skierowa\304\207 przeciwko rozwi\304\205zaniom zborow-

skim. W konsekwencji oznacza\305\202o to kolejny konflikt zbrojny
z Rzecz\304\205pospolit\304\205, kt\303\263ry postawi\305\202by pod znakiem zapytania
wszystkie dotychczasowe zdobycze. Kozaczyzna bowiem ani

pod wzgl\304\231dem militarnym, ani tym bardziej dyplomatycznym do
starcia nie by\305\202aprzygotowana. Wojsko Zaporoskie znajdowa\305\202o si\304\231

w fazie przeorganizowywania, a panuj\304\205ce w nim nastroje nie

gwarantowa\305\202y dochowania wierno\305\233ci hetmanowi.

Przyk\305\202ady Neczaja czy Nebaby i z tego punktu widzenia by\305\202y

pouczaj\304\205ce. Postawa Islam Gereja III, wysy\305\202aj\304\205cego coraz to

nowe poselstwa do Warszawy, oraz wypuszczenie hetman\303\263w

koronnych wskazywa\305\202y, \305\274etym razem na pomoc tatarsk\304\205 nie

ma co liczy\304\207. Gdy dodamy do tego uwik\305\202anie si\304\231Chmielnickie-

go w spraw\304\231 Ankudinowa, to zobaczymy, \305\274ehetman kozacki

rzeczywi\305\233cie skazany by\305\202na pok\303\263j z kr\303\263lem. Nie oznacza\305\202o to

jednak, \305\274emia\305\202zamiar cho\304\207na krok odst\304\205pi\304\207od ustale\305\204 zbo-

rowskich. Dowodzi tego kolejne poselstwo kozackie wys\305\202ane

do Warszawy z pisanym 20 III 1650 r. w Czehryniu listem

Chmielnickiego do Jana Kazimierza. Hetman stwierdzi\305\202 w nim,

\305\274ewie, i\305\274w sprawie religii \"do doskona\305\202ego uspokojenia na te-

ra\305\272niejszym sejmie przyj\305\233\304\207nie mog\305\202o\".

Istotniejsza od listu do kr\303\263la by\305\202ainstrukcja, jak\304\205 otrzymali

w Czehryniu pos\305\202owie kozaccy. Hetman nakazywa\305\202 w niej po-
s\305\202omupomnienie si\304\231o dwie nie spe\305\202nione obietnice kr\303\263lewskie:

\"Mianowicie naprz\303\263d pos\305\202owie nasi prosi\304\207 maj\304\205, aby unia we-

d\305\202ug deklarowanego i stwierdzonego s\305\202owa WKM zniesiona

by\305\202a, nie odk\305\202adaj\304\205cna inszy rok\". Domaga\305\202 si\304\231r\303\263wnie\305\274het-

man
spe\305\202nienia obietnicy ukarania Czapli\305\204skiego, \"kt\303\263ry jest

wszystkiemu z\305\202emu pocz\304\205tkiem\"49.

Odpowiedzi\304\205 na poselstwo kozackie by\305\202ydwa listy skierowane

przez Jana Kazimierza do Chmielnickiego. W pierwszym,

z 2 maja, 'przypomina\305\202 kr\303\263lhetmanowi, \305\274ei on nie we wszyst-
kich punktach wywi\304\205za\305\202si\304\231z uk\305\202ad\303\263wzborowskich. Mi\304\231dzy

innymi nie zwr\303\263ci\305\202dzia\305\202zdobytych na wojskach koronnych
w

pierwszej fazie powstania. List drugi, z 4 maja, stanowi\305\202 for-

maln\304\205 odpowied\305\272 na \305\274\304\205da\037iaprzywiezione przez pos\305\202\303\263w.Jan

Kazimierz uznawa\305\202 w nim spraw\304\231 unii za za\305\202atwion\304\205w czasie)))



pobytu Kossowa w Warszawie oraz stwierdza\305\202, \305\274epod Zboro-

wem obieca\305\202 hetman nie wraca\304\207 wi\304\231cej do sprawy Czapli\305\204skie-

go.

G\305\202\303\263wnympowodem wys\305\202ania poselstwa do Warszawy nie by\305\202a

jednak sprawa kasacji unii brzeskiej ani tym bardziej Czapli\305\204ski.

W kwietniu 1650 r. bowiem Chmielnicki stan\304\205\305\202przed powa\305\274-

nym dylematem. Po raz pierwszy od wiosny 1648 r. Islam Ge-

rej poza jego plecami prowadzi\305\202 gr\304\231,kt\303\263rej skutki mog\305\202y si\304\231

okaza\304\207 tragiczne dla Kozaczyzny. Chmielnicki musia\305\202 si\304\231przede

wszystkim dowiedzie\304\207, na jakim etapie znaj duj i si\304\231rokowania

polsko-tatarskie i uzyska\304\207 odpowied\305\272 na pytanie, jak\304\205rol\304\231wy-

znaczyli w swych planach kr\303\263li chan Kozakom. Olbrzymi ta-
lent polityczny, jakim obdarzony by\305\202hetman, pozwoli\305\202 mu

bezb\305\202\304\231dnierozegra\304\207 kart\304\231 tatarski. Pos\305\202owie kozaccy o\305\233wiad-

czyli w Warszawie, \305\274epragn\304\205 strzec granic Rzeczypospolitej
i dawa\304\207 zna\304\207kr\303\263lowi o wszystkich niebezpiecze\305\204stwach. Lecz

aby to czyni\304\207, muszi zna\304\207 plany kr\303\263lewskie. Jan Kazimierz

sprowokowany w ten spos\303\263b przez Chmielnickiego odkry\305\202 kar-

ty i stwierdzi\305\202, \"i\305\274chan jm. krymski, brat nasz, potrzebuje tego

po nas, aby\305\233my wed\305\202ug pakt zawartych cz\304\231\305\233ci\304\205Wojska naszego

Zaporoskiego pomocy dali, obiecuj\304\205c nam wzajem da\304\207ratunek,

gdy tego potrzebowa\304\207 b\304\231dziemy, zlecamy WT, aby\305\233na t\304\231us\305\202u-

g\304\231chana jm., brata naszego, pos\305\202a\305\202dziesi\304\231\304\207tysi\304\231cy z Wojska

naszego Zaporoskiego ludzi wybornych i do\305\233wiadczonych, a \305\274e

nam zale\305\274y na tym, aby\305\233WT nie oddala\305\202 si\304\231z pa\305\204stw naszych,

chcemy, aby\305\233WT pos\305\202a\305\202przy tych dziesi\304\231ciu tysiicach dobrego

pu\305\202kownika, a sam WT, aby\305\233 zostawa\305\202 przy inszym wojsku
i nie wychodzi\305\202 z pa\305\204stw naszych dla lepszej us\305\202ugi i wygody. \" -

naszej .

Odpowied\305\272 kr\303\263lewska rozwiizywa\305\202a Chmielnickiemu r\304\231ce.

Nie mia\305\202on najmniejszej ochoty osobi\305\233cie pomaga\304\207 Islam Gere-

jowi w odbudowie pot\304\231gi Chanatu Krymskiego. Plany chana
i jego wezyra bowiem nie uleg\305\202y zmianie od czasu' wyprawy
zborowskiej: \"Cokolwiek by Pan B\303\263gz\305\202o\305\274y\305\202miast i zamk\303\263w,

niech wszystkie wasze b\304\231d\304\205
-

pisa\305\202jesieni\304\205 1650 r. Islam Gerej
do Jana Kazimierza - Nasze tylko najwi\304\231ksze o to starania, \305\274e-

by\305\233my przed stem lat nam nale\305\274\304\205ceastracha\305\204skie, kaza\305\204skie

i inne unii mahometa\305\204skiej ordy odzyska\304\207 mogli\"50. Wola kr\303\263-

lewska za\305\233pozwala\305\202a w ostateczno\305\233ci wys\305\202a\304\207na pomoc chano-

wi na przyk\305\202ad Neczaja czy Nebab\304\231, kt\303\263rych hetman rad by\305\202by

si\304\231pozby\304\207. Lecz by\305\202aby to ostateczno\305\233\304\207, gdy\305\274 s\305\202owa listu kr\303\263-

lewskiego mo\305\274na by\305\202ozinterpretowa\304\207 i w inny spos\303\263b. W War- 140)))
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sza wie w dalszym ci\304\205gu nie zapada\305\202y jeszcze decyzje, do realiza-

cji kt\303\263rych koncepcji nale\305\274a\305\202oprzyst\304\205pi\304\207. Bezpo\305\233rednie zaanga-

\305\274owanie si\304\231Chmielnickiego w najazd tatarski na ziemie cara o-

znacza\305\202o wybuch konfliktu polsko-rosyjskiego. Tymczasem ko\305\202a

dworskie sk\305\202ania\305\202ysi\304\231raczej ku realizacji starego planu W\305\202ady-

s\305\202awa IV, forsowanego teraz z wielk\304\205 energi\304\205 przez Ossoli\305\204-

skiego. Hetman kozacki zrozumia\305\202, \305\274ew tej sytuacji jest w sta-
nie nie tylko ca\305\202kowicie pokrzy\305\274owa\304\207 plany chana, ale r\303\263wnie\305\274

odbudowa\304\207 przy tej okazji utracon\304\205 pozycj\304\231 Ukrainy na arenie

mi\304\231dzynarodowej. Nied\305\202ugo musia\305\202 hetman kozacki czeka\304\207 na

potwierdzenie faktu, \305\274edokona\305\202 bezb\305\202\304\231dnejoceny sytuacji.
Pod koniec maja 1650 r. do Czehrynia przyby\305\202 Alberto Vimina,

\305\233wietnie w\305\202adaj\304\205cyj\304\231zykiem polskim i ruskim wys\305\202annik pos\305\202a

weneckiego w Wiedniu, Miko\305\202aja Sagredo. Jego propozycje ab-
solutnie nie zaskoczy\305\202y hemana. Sprowadza\305\202y si\304\231one bowiem

do zorganizowania \"chadzki\" morskiej oraz. wsp\303\263lnego z cha-

nem uderzenia na Turcj\304\231. Wenecja zabezpiecza\305\202aby stron\304\231 finan-

sow\304\205 przedsi\304\231wzi\304\231cia oraz zatrzyma\305\202a flot\304\231tureck\304\205 na pdnym
morzu. Chmielnicki przypomnia\305\202 Viminie, \305\274eju\305\274w r. 1646 bra\305\202

udzia\305\202 w przygotowaniach do realizacji podobnego planu i pa-

mi\304\231ta, z jak wielk\304\205 niech\304\231ci\304\205odnosi\305\202a si\304\231do niego szlachta. Za-
kwestionowa\305\202 te\305\274hetman kompetencje Viminy, gdy\305\274 ten nie

posiada\305\202 \305\274adnych- pdnomocnictw danych mu przez Signori\304\231,

a jedynie prywatne listy jej rezydenta w Wiedniu. Ostatecznie

hetman radzi\305\202 Viminie, by najpierw porozumia\305\202 si\304\231z Krymem,

Mo\305\202dawi\304\205,Wo\305\202oszczyzn\304\205 i Siedmiogrodem, sam za\305\233sw\304\205decy-

zj\304\231uzale\305\274ni\305\202od stanowiska, jakie zajmie Islam Gerej. Przypo-
mnia\305\202 te\305\274mu hetman, \305\274ejest wiernym poddanym kr\303\263la pols-

kiego i r\303\263wnie\305\274jego zgoda jest konieczna, by Kozacy wzi\304\231li

udzia\305\202 w ca\305\202ym przedsi\304\231wzi\304\231ciu.

Chmielnicki oczywi\305\233ciedoskonale wiedzia\305\202, \305\274eVimina przyby\305\202

nie tylko za zgod\304\205, lecz wr\304\231cz za namow\304\205 Os\037oli\305\204skiego. Het-

man by\305\202jednak w wyj\304\205tkowo dogodnej sytuacji, gdy\305\274formal-

nie a\305\274do przybycia Viminy nikt go nie poinformowa\305\202 o pono-

wnych przygotowaniach do wojny z Turcj\304\205. Co wi\304\231cej, mia\305\202

on przecie\305\274 listy kr\303\263la nakazuj\304\205ce Wojsku Zaporoskiemu wyru-
szy\304\207w zupe\305\202nie innym kierun.ku. Pozwoli\305\202o mu to dochowa\304\207

wierno\305\233ci s\305\202owom wypowiedzianym wobec komisarzy pol-
skich w lutym 1649 r., \"\305\274ena Turki i Tatary szabli nie podnie-. \"
Sle .

Tymczasem wok\303\263\305\202plan\303\263w polsko-weneckich zrobi\305\202o si\304\231g\305\202o\305\233-

no. Jerzy Ossoli\305\204ski uko\305\204czy\305\202ju\305\274przygotowania swego wy-)))



jazdu do Rzymu, by zdoby\304\207 od papie\305\274a Innocentego X brakuj\304\205-

ce sumy na rozpocz\304\231cie dzia\305\202a\305\204wojennych przeciw Turcji. Od

pocz\304\205tku roku narasta\305\202o wrzenie w\305\233r\303\263dlud\303\263w ba\305\202ka\305\204skich,

przy czym najwi\304\231ksz\304\205aktywno\305\233\304\207 przejawiali Bu\305\202garzy. Wszy-

stko to wcze\305\233niej czy p\303\263\305\272niej
musia\305\202o doprowadzi\304\207 do kontrak-

cji tureckiej. I rzeczywi\305\233cie: \"W niebytno\305\233ci hetmana Wojska

Zaporoskiego przyszed\305\202 pose\305\202 turecki do Czehrynia, kt\303\263rego

zowi\304\205 Osman aga: przyprowadzono go z Oczakowa. Zaraz
wyprawi\305\202 pu\305\202kownik daj\304\205c

zna\304\207o po\305\233le. Przyjecha\305\202 do Czehry-

nia hetman o nieszpornej godzinie. Rano tedy w dzie\305\204 sobotni

d. 30 Julii [lipca] mia\305\202pos\305\202atureckiego. Tam\305\274e listy czytano. . .

\305\274ecesarz turecki dowiedziawszy si\304\231o ugodzie
- co to by\304\207nie

mo\305\274e, \305\274ebysi\304\231Lachowie nie m\305\233cili - tedy, aby wojn\304\231 toczy\304\207,

perswadowa\305\202, a on mu wojska daje na zupe\305\202ny rok sto tysi\304\231cy

opr\303\263cz Ordy i obiecuje prowincy\304\205
Kozakom pewn\304\205 pu\305\233ci\304\207

i przy wolno\305\233ciach zachowa\304\207 jako ludzi narodu szlacheckiego.
Odpowiedzia\305\202 Chmielnicki, \305\274esobie tego dawno \305\274yczy\305\202i pos\305\202a\305\202

listy; ale hospodar wo\305\202oski, jako zdrajca cesarski, zadzier\305\274ywa\305\202

one i przejmowa\305\202, a do Polski posy\305\202a\305\202\"51.

Osman aga 5 sierpnia opu\305\233ci\305\202Czehry\305\204. Wraz z nim do stolicy
nad Bosforem udali si\304\231pos\305\202owie kozaccy. Na czele poselstwa
sta\305\202pu\305\202kownik kijowski Anton \305\273danowicz i kuzyn hetmana

Pawe\305\202 Janenko-Chmielnicki. Wie\305\272li oni list Chmielnickiego do
su\305\202tana Mehmeda IV. Hetman zastosowa\305\202 w nim wybieg spraw-
dzony ju\305\274w kontaktach z janem Kazimierzem: \"je\305\274eli by jaka\305\233

od pos\305\202\303\263wzdrada by\305\202a,list od Moskwy albo od Wengr\303\263w, albo

od innych nieprzyjaci\303\263\305\202, my Waszej Cesarskiej My\305\202o\305\233cipowie-

my i z wielmo\305\274nym chanem we wszystkim b\304\231dziemy si\304\231kon-

taktowa\304\207\" 52.

Obie strony by\305\202y w pe\305\202ni usatysfakcjonowane rozmowami

przeprowadzonymi w Czchryniu. jednak szczeg\303\263lne powody

do rado\305\233ci mia\305\202Chmielnicki, kt\303\263ry wiedzia\305\202 ju\305\274,\305\274einicjatywa

ponownie przesz\305\202a w jego r\304\231ce. Przebywaj\304\205cym w tym czasie
w Czehryniu wys\305\202annikom wojewody krakowskiego i starosty

ka\305\202uskiego o\305\233wiadczy\305\202wi\304\231c z wielk\304\205 pewno\305\233ci\304\205siebie: \"Mnie

ani kr\303\263l, ani Rplta do \305\274adnych rzeczy usi\305\202owa\304\207nie mo\305\274e; bom

ja wolny sobie i komu zechc\304\231, b\304\231d\304\231s\305\202u\305\274y\305\202.Mam cara tureckie-

go, pana n. mego, posi\305\202kiem pewnym;, cara moskiewskiego

tak\305\274e, ordy wszystkie przysi\304\231\305\274one. Nie tylko Koron\304\231 Polsk\304\205,

ale i Pa\305\204stwo Rzymskie kOlTIU zechc\304\231, w r\304\231ceoddanl\".

Ta pewno\305\233\304\207siebie omal nie zgubi\305\202a -hetmana kozackiego, nie-

wiele bowiem brakowa\305\202o, by ta tak misternie prowadzona gra 142)))
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dyplomatyczna zako\305\204czy\305\202a si\304\231pe\305\202nym fiaskiem. Islam Gerej

prawdopodobnie podejrzewaj\304\205c, \305\274etak kr\303\263l,jak i Chmielnicki

chc\304\205go wymanewrowa\304\207, postanowi\305\202 postawi\304\207 ich przed fakta-

mi dokonanymi. 27 sierpnia Tatarzy wkroczyli w granice pa\305\204-

stwa moskiewskiego. Islam Gerej wystosowa\305\202 do Jana Kazimie-

rza list informuj\304\205cy go o tym fakcie. Wed\305\202ug jego s\305\202\303\263wnajazd

tatarski spad\305\202 na ziemie moskiewskie przede wszystkim z po-
wodu hardo\305\233ci braci Puszkin\303\263w. Tak wi\304\231cdespekt wyrz\304\205dzony
kr\303\263lowi sta\305\202si\304\231przyczyn\304\205 wojny. Jak wi\304\231cwidzimy, nie mo\305\274na

Islam Gerejowi odm\303\263wi\304\207talentu politycznego. Czy kr\303\263lm\303\263g\305\202

w tej sytuacji nie pochwala\304\207 poczyna\305\204 chana i czy m\303\263g\305\202go

w nich nie wesprze\304\207? Odpowied\305\272 na tak sformu\305\202owane pytania

nasuwa si\304\231sama: nie tylko m\303\263g\305\202,ale nawet musia\305\202.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znalaz\305\202 si\304\231Chmielnicki: \"Przy-
szed\305\202do niego pose\305\202cha\305\204ski Raklin Pasza od su\305\202tana Agi Gazie-

go, wo\305\202aj\304\205c,aby do Moskwy szed\305\202 z wojskiem wszystkieITI
i \305\274ebypro d.. 26 Augusti stawi\305\202 si\304\231na granicy, gdzie ju\305\274i So\305\202tan

Ga\305\202ga ruszy si\304\231z ord\304\205\".

Zaraz po wyje\305\272dzie pos\305\202a tatarskiego Chmielnicki rozes\305\202a\305\202

wsz\304\231dzie uniwersa\305\202y, \"aby si\304\231wszyscy gotowali na wojn\304\231, nie

tylko regestrowi, ale i ochotni: tylko nie wiedzie\304\207 dok\304\205d\"53.

Chmielnicki celowo nie poda\305\202 przyczyny, dla kt\303\263rej po ca\305\202ej

Ukrainie zad\304\231to w surmy bojowe. Heman bowiem ci\304\205gle szu-

ka\305\202wyj\305\233cia z tej sytuacji bez wyj\305\233cia. I znalaz\305\202 je, wybawiaj\304\205c

przy okazji z opresji i Jana Kazimierza: \"Chmielnicki u\305\202agodzo-

ny przez poselstwo od hetmana [Miko\305\202aja Potockiego
- J. K.]

wraz z Tatarami obr\303\263ci\305\202si\304\231na ksi\304\231cia Mo\305\202dawii, niszcz\304\205c ca\305\202\304\205

t\304\231ziemi\304\231 \305\274elazem i ogniem\"54.

Szukaj\304\205c odpowiedzi na pytanie, jak dosz\305\202o do opisanych wy\305\274ej

wydarze\305\204, zajrzyjmy przede wszystkim do Historii chana Islam

Gereja. Oto co mia\305\202na ten temat do powiedzenia kronikarz cha\305\204-

ski: \"Pierwszego dnia prze\305\233wietnego miesi\304\205ca szabana roku ty-

si\304\231cznego sze\305\233\304\207dziesi\304\205tego[30 VII 1650 r.] ... ka\305\202gaKrym Ge-

rej, su\305\202tan jegomo\305\233\304\207, zosta\305\202 naczelnikiem i \\\\'odzem u\305\233wietnio-

nych zwyci.\304\231stwem wojsk muzu\305\202ma\305\204skich oraz raczy\305\202 wyruszy\304\207

i wyprawi\304\207 si\304\231z wojn\304\205 \305\233wi\304\231t\304\205na ziemi\304\231 moskiewsk\304\205. Przeszed\305\202

on drog\304\231 osiemnastu postoj\303\223\\V i dotar\305\202 do s\305\202ynnej rzeki Owcze

Wody. By\305\202to jednak rok posuchy, ca\305\202aro\305\233linno\305\233\304\207po drodze

wygorza\305\202a i nie by\305\202o paszy dla zwierz\304\205t, tote\305\274 trzeba by\305\202o

z ho\037orem zawr\303\263ci\304\207\". Senai przemilcza w tym miejscu praw-
dziwy pow\303\263d odwrotu Tatar\303\263w. By\305\202anim interwencja Chmiel-

nickiego. Rajca kazimierski Marcin Goli\305\204ski zanotowa\305\202 w swych)))



Zapiskach,
i\305\274\"da\305\202si\304\231\305\202acno nam\303\263wi\304\207Ga\305\202ga, \305\274ewojska swe na-

wr\303\263ci\305\202do W o\305\202och i z nim Kozaki\".
Nie wiemy natomiast praktycznie nic na temat akcji hetmana
kozackiego. Z faktu, \305\274eTatarzy posun\304\231li si\304\231ju\305\274stosunkowo

daleko w g\305\202\304\205bziem moskiewskich, mo\305\274emy wnioskowa\304\207 jedy-

nie, i\305\274Chmielnicki zdecydowa\305\202 si\304\231na ni\304\205w ostatniej chwili.

Wiemy natomiast, jakich u\305\274y\305\202argument\303\263w, by nak\305\202oni\304\207chana

do zmiany plan\303\263w. Wr\303\263\304\207mypanownie do tekstu Senaiego:
\"Jednak\305\274e przedtem, gdy wojsko muzu\305\202ma\305\204skie wracaj\304\205c z wy-

prawy polskiej sz\305\202osobie swoimi drogami przez ziemi\304\231 mo\305\202da-

wsk\304\205, mo\305\202dawscy giaurowie z wiedz\304\205 swojego wojewody na-

padli byli na nich oraz z\305\202amali pok\303\263j. Trzeba by\305\202ozatem wy-

wrze\304\207 zemst\304\231 na przekl\304\231tym bezbo\305\274niku, wojewodzie mo\305\202daw-

skim imieniem Lupul, oraz za\305\274\304\205da\304\207od niego zap\305\202aty za krew

zabitych \"55.

Tak wi\304\231c hetman kozacki powr\303\263ci\305\202do sprawy, kt\303\263r\304\205raz ju\305\274

wykorzysta\305\202 w rozmowach z chanem. Przypomnijmy, \305\274echo-

dzi\305\202o o rozbicie przez ludzi Lupula powracaj\304\205cych z Polski

czambu\305\202\303\263w tatarskich. Dla \305\233cis\305\202o\305\233cidodajmy, \305\274eutrata jasyru

dotkn\304\231\305\202awy\305\202\304\205cznieTatar\303\263w budziackich, kt\303\263rzy przez teren

hospodarstwa wracali do swych siedzib. Obecnie jednak nie

mia\305\202o to wi\304\231kszego znaczenia i Islam Gerej da\305\202si\304\231z\305\202apa\304\207w sieci

zastawione przez Chmielnickiego. Hetmanowi uda\305\202o si\304\231prze-

kona\304\207 chana, \305\274eLupul natychmiast uderzy na Ukrain\304\231, je\305\274eli

Kozacy p\303\263jd\304\205z chanem na Moskw\304\231 i uczyni to, by si\304\231przypo-

doba\304\207 kr\303\263lowi. Wniosek nasuwa\305\202 si\304\231sam: najpierw wyelimino-
wa\304\207nale\305\274a\305\202ohospodara. Jednak koronnym argumentem by\305\202y

z pewno\305\233ci\304\205legendarne skarby Lupula, kt\303\263re przypa\305\233\304\207mia\305\202y

chanowi jako zap\305\202ata \"za krew zabitych\". Tego argumentu nie
trzeba by\305\202oTatarom

powtarza\304\207
dwukrotnie. Prawdopodobnie

wykorzysta\305\202 te\305\274hetman niedawn\304\205 bytno\305\233\304\207w Czehryniu Osma-

na agi i o\305\233wiadczy\305\202chanowi, \305\274esprawa uderzenia na Mo\305\202dawi\304\231

zosta\305\202a uzgodniona z Wysok\304\205 Port\304\205.

Pod jednym wzgl\304\231dem obietnice hetmana kozackiego spe\305\202ni\305\202y

si\304\231.Lupul nie widz\304\205c innej drogi ratunku wykupi\305\202 si\304\231u Tata-

r\303\263w za 130 tys. talar\303\263w. Chmielnicki zadowoli\305\202 si\304\23110 tys.
i obietnic\304\205 wydania za Tymofieja starszej c\303\263rki hospodara

Rozandy. \305\232lub mia\305\202si\304\231odby\304\207 zaraz po Bo\305\274ym Narodzeniu

w 1650 r.

Jan Kazimierz bezczynnie przygl\304\205da\305\202si\304\231mo\305\202dawskiej wyprawie

Chmielnickiego; \"wojsko koronne z hetmanem sta\305\202opod Ka-

mie\305\204cem Podolskim, nie daj\304\205c \305\274adnej przyczyny Kozakom do 144)))

i ostatniemi wiciami, wed\305\202ug kon-

stytucjej sejmu, wszystkich Rpltej obywatel\303\263w, i\305\274na po\305\233ci\304\205ganie
\

11 - J. Kaczmarczyk. Bohdan Chmielnicki)))
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wojny\"56. Prawdopodobnie wiedzia\305\202 ju\305\274,\305\274ekolejna rozprawa

zbrojna z Kozaczyzn\304\205 by\305\202anie do unikni\304\231cia. Tym bardziej \305\274e

z areny politycznej odszed\305\202 g\305\202\303\263wnyor\304\231downik pokojowego

rozwi\304\205zania konfliktu na Ukrainie, kanclerz wielki koronny
Jerzy Ossoli\305\204ski. Tylko niewielu rozumia\305\202o, jak wielk\304\205 strat\304\205

dla Rzeczypospolitej by\305\202ata \305\233mier\304\207.W\305\202a\305\233ciwiejedynie A)-

brycht Radziwi\305\202\305\202zdoby\305\202 si\304\231na wyrazy \305\274alu: \"Wielki m\304\205\305\274

w radzie, w darze wymowy i znajomo\305\233ci spraw niepor\303\263wna-

ny, jak i w bieg\305\202o\305\233ciw j\304\231zykach, przyja\305\272ni\304\205po\305\202\304\205czonyz ob-

cymi ksi\304\205\305\274\304\231tami,godny by\305\202d\305\202u\305\274szego\305\274ycia\".

Po \305\233mierci kanclerza posypa\305\202y si\304\231paszkwile ods\304\205dzaj\304\205ce go

od czci i wiary. Nawet cz\305\202owiek, kt\303\263ry zawdzi\304\231cza\305\202 mu prak-

tycznie wszystko, Jan Kazimierz nie potrafi\305\202 uszanowa\304\207 jego

pami\304\231ci, \"zasiadaj\304\205c tego dnia w s\304\205dzie w\305\233r\303\263d\305\274art\303\263w\".Jesz-

cze raz potwierdzi\305\202o si\304\231smutne przys\305\202owie, \305\274enaj trudniej jest

by\304\207prorokiem we w\305\202asnym kraju. S\305\202usznie s\304\205dzi\305\202Radziwi\305\202\305\202,

\"i\305\274jego odej\305\233cie musia\305\202o bardziej poruszy\304\207 zagranicznych

ksi\304\205\305\274\304\205t,gdy\305\274 zosta\305\202 uczczony poselstwami kilku rzeczypo-
spolitych: angielskiej, rzymskiej, niemieckiej i weneckiej,

gdzie pozostawa\305\202 u wszystkich we czci dla splendoru, dosto-
je\305\204stwa i wiedzy\"57.
Ponowne wkroczenie Chmielnickiego na drog\304\231 prowadzenia

aktywnej polityki zagranicznej musia\305\202o doprowadzi\304\207 go do

zrewidowania koncepcji politycznej wypracowanej latem
1649 r. Jeszcze we wrze\305\233niu 1650 r. hetman rozkaza\305\202 pu\305\202ko-

wnikowi huma\305\204skiemu pomaga\304\207 Marcinowi Kalinowskie-

mu w egzekwowaniu podatk\303\263w na podleg\305\202ym mu teryto-
rium. W pa\305\272dzierniku pr\303\263bowa\305\202si\304\231jeszcze usprawiedliwi\304\207

przed Januszem Radziwi\305\202\305\202em z podj\304\231tej przeciw jego te\305\233ciowi

wyprawy zbrojnej.
Lecz dni pokoju pomi\304\231dzy Rzecz\304\205pospolit\304\205 i Kozaczyzn\304\205

by\305\202yju\305\274policzone. Zdrada tatarska pod Zborowem przekre\305\233-

li\305\202aplany budowy niezale\305\274no\305\233ci politycznej Ukrainy na gru-
zach pa\305\204stwa polsko-litewskiego. Wymuszony kompromis

stworzy\305\202 jednak mo\305\274liwo\305\233ci realizacji tego celu na drodze po-
kojowych stosunk\303\263w z Rzecz\304\205pospolit\304\205 przy r\303\263wnoczesnym
umacnianiu struktur wewn\304\231trznych i wywieraniu ci\304\205g\305\202ejpre-

sji na kr\303\263la i sejm poprzez prowadzenie aktywnej dzia\305\202alno\305\233ci

dyplomatycznej. Na polu tym odni\303\263s\305\202Chmielnicki nieza-

przeczalne sukcesy, lecz to one w\305\202a\305\233niepo\305\202o\305\274y\305\202ykres \"samo-

istno\305\233ci Kozaczyzny\", jak trafnie okre\305\233li\305\202realia stworzone

przez ugod\304\231 zborowsk\304\205 Micha\305\202 Bobrzy\305\204ski. Rzeczpospolita)

10 - J. Kaczmarczyk. Bohdan Chmielnicki)))



nie zamierza\305\202a d\305\202u\305\274ejbezczynnie patrze\304\207 na rosn\304\205c\304\205pot\304\231g\304\231

hetmana kozackiego, sami za\305\233Kozacy, w tym i wi\304\231kszo\305\233\304\207

starszyzny, nie rozumieli jego intencji. W tej sytuacji na

Ukrainie musia\305\202o doj\305\233\304\207do kolejnej konfrontacji zbrojnej.
Kompromis zborowski nie wytrzyma\305\202 pr\303\263by \305\274ycia.)))uda\305\202o si\304\231doprowadzi\304\207 do spotka-

nia w Pa\305\202acu Prymasowskim. Wzi\304\231li w nim udzia\305\202 tylko trzej

biskupi, cho\304\207w\305\202a\305\233ciwietylko dwaj wyst\304\231powali z racji piasto-
wania godno\305\233ci ko\305\233cielnych: Andrzej Szo\305\202drski, biskup pozna\305\204-

ski, i Jerzy Tyszkiewicz, biskup wile\305\204ski. Trzecim biskupem

by\305\202podkanclerzy koronny Andrzej Leszczy\305\204ski. W spotkaniu

uczestniczyli te\305\274pozostali kanclerze Oerzy Ossoli\305\204ski, Albrycht

s. Radziwi\305\202\305\202,Kazimierz L. Sapieha) oraz Adam Kisiel i Sylwe-
ster Kossow. Rozmowy by\305\202yniezwykle trudne i praktycznie
nie posuwa\305\202y si\304\231naprz\303\263d. By\305\202obowiem wiele problem\303\263w pro-

ceduralnych i
roztrz\304\205sa\037o sprawy b\305\202ahe (np. przywr\303\263cenie cer-

kwi w Pi\305\204sku), nie dotykaj\304\205c generalnych. Lecz poruszy\304\207 si\304\231

ich po prostu nie da\305\202owobec nieprzejednanego stanowiska kle-
ru. Zrozumia\305\202 wreszcie i Kossow, \305\274ejego przyjazd do Warsza-

wy by\305\202przedwczesny. \"Potem ten ich metropolita poprosiwszy
o wys\305\202uchanie przypomnia\305\202

- pisze Radziwi\305\202\305\202- \305\274ewedle pak-
t\303\263w winien wraz z w\305\202adykami mie\304\207 miejsce w senacie, lecz
z pokory (na\305\202o\305\274ywszy owcz\304\205 sk\303\263r\304\231na lisi\304\205)tego si\304\231nie doma-

ga, s\304\205dzi, i\305\274t\304\231spraw\304\231 nale\305\274y raczej od\305\202o\305\274y\304\207do innego sejmu\".
Nie wraca\305\202 jednak metropolita kijowski na sw\304\205stolic\304\231 z pusty-
mi r\304\231koma. Wi\303\263z\305\202ze sob\304\205 uniwersa\305\202 kr\303\263lewski zatytu\305\202owany

Aprobacya sejmowa praw i wolno\305\233ci religiej greckiej narodu ruskiego,
tyle tylko \305\274esejm wolno\305\233ci tych nie aprobowa\305\202. Niedopuszcze-

nie Kossowa i w\305\202adyk\303\263wdo zaj\304\231cia nale\305\274nych im miejsc w se-
nacie i nieskasowanie unii by\305\202yoczywistym z\305\202amaniem przez

Rzeczpospolit\304\205 ugody zborowskiej, lecz dla Kozak\303\263w, a nawet

cz\304\231\305\233cistarszyzny, by\305\202orzecz\304\205 zupe\305\202nie oboj\304\231tn\304\205,czy Kossow

zasi\304\205dzie w senacie, czy te\305\274nie. Prawdopodobnie dla wielu pu\305\202-

kownik\303\263w dyshonor, jaki spotka\305\202 Kossowa, by\305\202wr\304\231cz wygod-

ny. Lecz fakt pozosta\305\202 faktem i Chmielnicki ju\305\274wkr\303\263tce przy-

pomni kr\303\263lowi i Rzeczypospolitej, \305\274eto nie on pierwszy z\305\202ama\305\202

uk\305\202ady zborowskie, a wr\304\231cz przeciwnie, czyni\305\202 wszystko, by si\304\231

z nich wywi\304\205za\304\207.

Pierwsz\304\205 faz\304\231obrad sejmowych uwa\305\274nie \305\233ledzi\305\202goniec cara

Aleksego Michaj\305\202owicza, diak Grigorij Kunakow. 11 XII 1649 r.
\"odby\305\202a si\304\231prywatna odprawa ma\305\202ego pos\305\202a moskiewskiego,

kt\303\263ry w \305\274aden spos\303\263b nie chcia\305\202 odjecha\304\207; pokaza\305\202a si\304\231jego

chytro\305\233\304\207,gdy\305\274 czeka\305\202 na wynik sejmu, by powiadomi\304\207 o nim)))



Zak\305\202ad Narodowy imienia Ossoli\305\204skich -Wydawnictwo

Wroc\305\202aw-Warszawa-Krak\303\263w-Gda\305\204sk-\305\201\303\263d\305\272 1988)))

Po powrocie z wyprawy mo\305\202dawskiej Bohdan Chmielnicki

chcia\305\202 czym pr\304\231dzej zdyskontowa\304\207 jej sukces i wykorzysta\304\207 go

do umocnienia swej pozycji tak w Kozaczy\305\272nie, jak i wobec

Rzeczypospolitej. Zw\305\202aszcza to drugie zadanie by\305\202oniezwykle

trudne do wykonania. Z\305\202upienie Jass i uzyskanie obietnicy od-
dania Tymofiejowi r\304\231kiRozandy Lupul\303\263wny z pewno\305\233ci\304\205nie

przysporzy\305\202o hetmanowi kozackiemu splendoru w\305\233r\303\263dszla-

chty. Nie m\303\263wi\304\205cju\305\274o najpot\304\231\305\274niejszych magnatach Rzeczy-

pospolitej, kt\303\263rzy od dawna zamierzali i\305\233\304\207w \305\233ladyJanusza Ra-

dziwi\305\202\305\202a.Najcz\304\231\305\233ciej chodzi\305\202o im wprawdzie o zabezpieczenie
spokojnej przysz\305\202o\305\233ci swym pierworodnym potomkom, lecz

byli i tacy, jak hetman polny koronny Marcin Kalinowski, kt\303\263-

rzy w ka\305\274dej chwili gotowi byli po\305\233lubi\304\207hospodar\303\263wn\304\231.

Chmielnicki wiedzia\305\202 r\303\263wnocze\305\233nie, \305\274enie b\304\231dzie w stanie wy-

t\305\202umaczy\304\207si\304\231przed Rzecz\304\205pospolit\304\205 ze swych ostatnich posu-
ni\304\231\304\207.Postanowi\305\202 si\304\231wi\304\231cnie t\305\202umaczy\304\207,a wr\304\231cz przeciwnie

-

t\305\202umaczenia zast\304\205pi\304\207\305\274\304\205daniami.Zbli\305\274aj\304\205cysi\304\231sejm zwyczajny
stanowi\305\202 najlepsz\304\205 ku temu okazj\304\231. Jan Kazimierz wyznaczy\305\202

termin sejmik\303\263w wojew\303\263dzkich na 7 XI 1650 r. Po dw\303\263ch ty-

godniach od tej daty mia\305\202y si\304\231zebra\304\207 sejmiki generalne, tak by
sejm rozpocz\304\205\305\202obrady w dniu 5 grudnia.
Z mo\305\202dawsk\304\205 wypraw\304\205 Chmielnickiego i przygotowaniami do
obrad sejmowych zwi\304\205zana by\305\202ajeszcze jedna inicjatywa kr\303\263-

lewska. Tym razem Jan Kazimierz zwr\303\263ci\305\202si\304\231do senator\303\263w

i w specjalnym li\305\233ciez 10 listopada wskaza\305\202 im spos\303\263b przyj\305\233cia

z pomoc\304\205 Lupulowi. Kr\303\263lpisa\305\202,\305\274ehospodar wo\305\202oski \"tej przy-

si\304\231gi,jako przymuszony, trzyma\304\207 nie chce, je\305\274eli b\304\231dzie zosta-

wa\305\202pod protekcj\304\205 nasz\304\205 i Rzptej, tego \305\274\304\205da,aby m\303\263g\305\202indigenet

na tym sejmie otrzyma\304\207, kt\303\263rego, je\305\274eli nie otrzyma musia\305\202by

przysi\304\231dze Chmielnickiemu danej dosy\304\207 czyni\304\207.

Podajemy to do uwagi Uprze i Wier. W., aby\305\233cie, Uprze

i Wier. W., mi\304\231dzy tak\304\205wiel\304\205 nieprzyja\305\272ni, a przeciwko nam
i tej Rzptej prawie skonfederowanymi s\304\205siadami tego jednego
chcieli przych\304\231ci\304\207\"l.

Chmielnicki nie zamierza\305\202 bezczynnie przypatrywa\304\207 si\304\231przygo-

towaniom do obrad sejmowych i co wa\305\274niejsze, jak ju\305\274zazna-

czyli\305\233my, nie my\305\233la\305\202te\305\274wcale odpiera\304\207 stawianych mu zarzu-

t\303\263w. Taktyka, jak\304\205zastosowa\305\202 hetman kozacki musi budzi\304\207 u-

znanie. Mamy za\305\233prawo przypusz\037.la\304\207, \305\274ewsp\303\263\305\202czesnych wpra-)))



wi\305\202aona w nieukrywane zdumienie. Oto 1 listopada z kancela-

rii hetma\305\204skiej wyszed\305\202 list, kt\303\263ry pod wzgl\304\231dem tak formy,

jak i tre\305\233ci by\305\202po \037ostu instrukcj\304\205 na sejmiki. Hetman zaadre-
sowa\305\202 sw\303\263j list do szlachty wojew\303\263dztwa wo\305\202y\305\204skiego, co do-

wodzi doskona\305\202ej orientacji w realiach politycznych Rzeczypo-
spolitej, a przede wszystkim w taktyce walki sejmowej. Tylko
wo\305\202ynianie, ,Jako nabli\305\274si ognia tego\", mogli stan\304\205\304\207za koncep-

cjami Chmielnickiego, mieli bowiem najwi\304\231cej do stracenia

w wypadku ponownego wybuchu walk. Rozpocz\304\205\305\202za\305\233hetman

od przywo\305\202ania Boga i wojewody kijowskiego na \305\233wiadk\303\263w,

\305\274ezawsze d\304\205\305\274y\305\202do pokoju: \"Ja z mej strony bior\304\231 na \305\233wiade-

ctwo samego pana Boga, a ja\305\233nie wielmo\305\274nego jmci p. woje-
wod\304\231 kijowskiego, jakom wiernie chodzi\305\202 z jmo\305\233ci\304\205oko\305\202o po-

koju i zmieszane posp\303\263lstwo z wojskiem, ju\305\274od wojska oq\305\202\304\205-

czone by\305\202o, i bunty wszystkie uskromione by\305\202y. Poddani do

pos\305\202usze\305\204stwa ju\305\274przychodzili, owo zgo\305\202aju\305\274si\304\231by\305\202apocz\304\231\305\202a

ziemia uspokaja\304\207 i ju\305\274mia\305\202ka\305\274dy pan cieszy\304\207 si\304\231z maj\304\231tno\305\233ci

i po\305\274ytk\303\263wswych\".

Przyznajmy, \305\274ei\305\233ciemistrzowsko rozpocz\304\205\305\202hetman sw\303\263j list.

Nie omieszka\305\202 te\305\274zaznaczy\304\207, \305\274eten sielankowy stan zburzyli
sami Polacy: \"Ale gdy nas dosz\305\202a wiadomo\305\233\304\207 o obozie polskim,

musieli\305\233my tak znowu do kupy si\304\231gromadzi\304\207, za kt\303\263rym poru-

szeniem znowu wszystka Ukraina powsta\305\202a i na niekt\303\263rych

miejscach od posp\303\263lstwa, a nie od Kozak\303\263w, nast\304\205pi\305\202yzab\303\263j-

stwa, mimo nasze surowe zakazy\".
Zdaniem hetmana by\305\202ajednak szansa, by ponownie wkroczy\304\207

na drog\304\231 wiod\304\205c\304\205do stabilizacji stosunk\303\263w na Ukrainie: \"Tego

by tylko potrzeba, \305\274ebyju\305\274wi\304\231cej odpowiedzi i przegr\303\263\305\274ek nie

by\305\202o, ale \305\274eustawiczne pochwa\305\202ki nie ustaj\304\205, tedy my musimy
te\305\274w ostro\305\274no\305\233cinaszej zostawa\304\207, nie puszczaj\304\205c si\304\231wszelakich

posi\305\202k\303\263w,kt\303\263re by nam sk\304\205dkolwiek by\304\207mog\305\202y. Drugajeszcze

wi\304\231ksza przyczyna jest: mimo postanowione pod Zborowem
punkta, sejmem nam stwierdzone od majestatu najja\305\233niejszego

k.j.m.p.n.m. i wszystkiej Rzptej, wiara nasza prawos\305\202awna gre-

cka nie tylko nie jest wcale uspokojona, ale w opresjej jeszcze
wi\304\231kszej zostaje, a dot\304\205d ta k\305\202\303\263tnianie ustanie, pok\304\205d Ru\305\233,jako

od wieku bywa\305\202a, nie b\304\231dzie\".

Po tym stwierdzeniu Chmielnicki obszernie rozpisywa\305\202 si\304\231na

temat nieskasowania unii brzeskiej i konsekwencji wynikaj\304\205-

cych z tego faktu. Podkre\305\233la\305\202przy tym, \305\274eprzecie\305\274 pod Zboro-

wem Jan Kazimierz zagwarantowa\305\202 to Kozakom. Nie brak\305\202o te\305\274

hetmanowi argument\303\263w maj\304\205cych przekona\304\207 obywateli woje- 148)))
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w\303\263dztwa wo\305\202y\305\204skiego o bezpo\305\233rednich korzy\305\233ciach, jakie uzys-

kaj\304\205z kasacji unii: \"A z ichmci\303\263w, kto chce i jako chce wierzy,
nam nic do tego, my si\304\231swego, nie cudzego upominamy.
A panowie unitowie cudzego, co posiedli przez gwa\305\202t, \305\274eby

ust\304\205pili, bo ksi\304\205\305\274\304\231tai panowie zacni ruscy, przodkowie wasz-
mo\305\233ci\303\263w,naszych mciwych pan\303\263w,

i przodkowie nasi, dobrzy
mo\305\202ojcy, dobrali si\304\231wolno\305\233ci kr\303\263l\303\263wpan\303\263w naszych i Rzptej,
i wiary \305\233wi\304\231tejgreckiej bronili, i gard\305\202a swe pok\305\202adli. Polskie

a ruskie Wojska Zaporoskie stawa\305\202y, a nie unickie, o tych i s\305\202y-

cha\304\207nie by\305\202o. I teraz gdy te dwoje b\304\231dzie, te\305\274\305\202askaBo\305\274ab\304\231dzie

i postrach wszystkim nieprzyjacielom pogranicznym\".
Zako\305\204czenie listu expressis verbis przypomina kr\303\263lewskie in-

strukcje sejmikowe: \"Zaczym pok\303\263j w ojczy\305\272nie po\305\274\304\205dany,

z obu stron nienanlszenie zachowany zostaj\304\205c, tak kr\303\263la, p.n.m.,

jaki i wszystk\304\205 Rzpt\304\205 ucieszy. O czym my nic nie w\304\205tpi\304\205c,cale

ufamy, i\305\274wm. nasi mciwi panowie na tera\305\272niejszym sejmiku,

jako mi\305\202p\305\233nikowie ojczyzny, szczerze i \305\274yczliwie uradziwszy, ich

mm. pp. pos\305\202om na sejm blisko przysz\305\202y w instrukcj\304\231 podajcie

i powa\305\274nie zlecicie, aby o to si\304\231domawiali, jakoby pos\305\202owie nasi

z czym pewnym z sejmu powr\303\263cili si\304\231\".

O ile list Chmielnickiego do szlachty wojew\303\263dztwa wo\305\202y\305\204skie-

go traktowa\304\207 mo\305\274emy jako pr\303\263b\304\231przeciwdzia\305\202ania akcji kr\303\263le-

wskiej, to Suplika do najja\305\233niejszego majestatu j.k.mci i o\305\233wieconego

senatu Rzptej od Wojska Zaporoskiego stanowi\305\202a wr\304\231cz pokerow\304\205

zagrywk\304\231. To Kozaczyzna, a raczej Chmielnicki w jej imieniu,
stawia\305\202 warunki Rzeczypospolitej. I to jakie warunki! Prawdo-
podobnie spodziewaj\304\205c si\304\231,\305\274epos\305\202om kozackim nie przesz\305\202yby

one przez usta, hetman pisa\305\202:\"Nie posy\305\202amy teraz pos\305\202\303\263wna-

szych, tylko przez te petita, bo\304\207my jako prostacy dom\303\263wi\304\207si\304\231

nie mo\305\274emy, co z najlepszym by\305\202opostanowieniem pokoju,
o to prosimy, przez co \305\274eby\305\233mymajestatu WKMci i o\305\233wieco-

nego senatu nie obrazili\".
Po czym Chmielnicki ofiarowa\305\202 Rzeczypospolitej pok\303\263j pod

warunkiem, \305\274eprymas Maciej \305\201ubie\305\204ski, arcybiskup lwowski

Miko\305\202aj Krosnowski, biskup Krakowski Piotr Gembicki, het-
man wielki koronny Miko\305\202aj Potocki, hetman polny litewski

Janusz Radziwi\305\202\305\202,wojewoda brac\305\202awski Stanis\305\202aw Lanckoro\305\204ski

oraz starosta \305\202om\305\274y\305\204skiHieronim Radziejowski \"przysi\304\231g\304\205po-

k\303\263jwieczny l1}i\304\231dzy Rzpt\304\205 a Wojskiem Zaporoskim utwier-

dz\304\205\". Nie by\305\202yto jednak wszystkie \305\274\304\205dania.Przede wszystkim

Chmie!nicki nie ufaj\304\205c senatorskim
przysi\304\231go\",! domaga\305\202 si\304\231od

Rzeczypospolitej zak\305\202adnik\303\263w: wojewody ruskiego Jeremiego)))





senatorskie, tego te\305\274dnia Albrycht S. Radziwi\305\202\305\202odda\305\202 do r\304\205k

kr\303\263la \"opuszczon\304\205\" przez Ossoli\305\204skiego wielk\304\205 piecz\304\231\304\207koron-

n\304\205.W ci\304\205gunast\304\231pnych dw\303\263ch dni za\305\202atwionospraw\304\231 piecz\304\231ta-

rzy. Nie by\305\202oproblem\303\263w z obsadzenienl urzt;dl1 kanclerza wiel-
kiego koronnego. Zosta\305\202 nim dotychczasowy podkanclerzy

Andrzej Leszczy\305\204ski, kt\303\263ry \"w godnej mowie z\305\202o\305\274y\305\202dzi\304\231ki za

kr\303\263lewsk\304\205szczodro\305\233\304\207\"4.

O wakuj\304\205ce w tej sytuacji podkanclerstwo koronne rozgorza\305\202a

natomiast ostra walka. Wkr\303\263tce po \305\233mierci Ossoli\305\204skiego po

kraju zaczt;\305\202o kr\304\205\305\274y\304\207pismo ulotne zatytu\305\202owane Exalllell calldida-

torum qui ambiunt vicecancellariatum (Egzamin kandydat\303\263w ubie-

gaj\304\205cych si\304\231o podkanclerstwo). Wymieniono w nim preten-
dent\303\263w do Inniejszlj pieczt;ci koronnej. Jako pierwszego - ka-

sztelana gda\305\204skiego Stanis\305\202awa Kobierzyckiego, drugiego
-

wojewod\304\231 pozna\305\204skiego Krzysztofa Opali\305\204skiego, trzeciego
-

podczaszego koronnego Miko\305\202aja Ostroroga i jako czwartego
starost\304\231 \305\202om\305\274y\305\204skiegoHieronima Radziejowskiego. Pismo

opublikowane zosta\305\202o w j\304\231zyku \305\202aci\305\204skim,lecz wkr\303\263tce pojawi-

\305\202ysi\037 jego t\305\202l1nlaczenia, w kt\303\263rych jako kandydaci do piccz\037ci

wymieniani byli r\303\263wnie\305\274starosta o\305\233wi\304\231cimski Stefan Koryci\305\204-

ski i starosta biecki Jan Wielopolski. Wydawca tego oryginalne-

go nlenl0ria\305\202l1 llll1ic\305\233ci\305\202skroll1nie \037\\V\304\205osob\037 dopiero na czwar-

tym miejscu, lecz wychwalaniu jego zalet po\305\233wi\304\231conajest jedna
trzecia tekstu. Pojawienie si\304\231Radziejowskiego w\305\233r\303\263dkandyda-

t\303\263wdo piecz\037ci wY\\\\lo\305\202a\305\202ofal\037 protest\303\263w. Znaj\304\205c przesz\305\202o\305\233\304\207sta-

rosty \305\202om\305\274y\305\204skiegonie mo\305\274e nas to dziwi\304\207. Przypomnijmy

w tym miejscu cho\304\207by spraw\304\231 pi\305\202awieck\304\205,o kt\303\263rej szlachta na-

daJ pall1i\037ta\305\202a. Zreszt\304\205 starania Radziljowskiego o podkancler-
stwo powszechnie odbierano jako pr\303\263b\304\231wykr\304\231cenia si\304\231przez

niego od gro\305\274\304\205cych mu proces\303\263w przed trybuna\305\202em koron-

nyn1.
Odpowiedzi\304\205 na Examen by\305\202druk ulotny skierowany przeciw
Radziejowskiemu. Ostrzegano w nim kr\303\263la, i\305\274oddanie piecz\304\231ci

\\\\ r\037cc starosty \305\202onl\305\274Y11skiego spro\\\\'Jdzi nieszcz\037\305\233cie na ca\305\202\304\205

.
Rzeczpospolit\304\205. Sprytnie te\305\274sparafrazowano ExalnClI zmieniaj\304\205c

wszystkie wymienione w nim zalety Radziejowskiego na wady.

Druk kOl1czy\305\202 si\037 z\305\202owieszcz\304\205 przepo\\\\'iednic.!: \"A na koniec\037

z przemoru honoru niepohamowan\304\205 ambicj\304\205 i chciwo\305\233ci\304\205nie-

siony, jako zg\305\202adzano z przetrzymanego pokarmu albo przerno-
rzony jastrz\304\205b, b\037dzie chcia\305\202 ugania\304\207 przed cnotJi\\\\'szynli ni\305\274

sam, molestuj\304\205c Pana: \302\273Daj, kr\303\263lu, daj \302\253\"5.

Jak prorocze to by\305\202ys\305\202owa, wkr\303\263tce przekona\305\202 si\304\231i Jan Kazi-)151)))



nliel z, i Rzeczpospolita. TYll1czase111 jednak 9 grudnia \"l11niLj-

sz\304\205piecz\304\231\304\207marsza\305\202ek nadworny przekaza\305\202 od kr\303\263la w uszczy-

pliwej mowie staro\305\233cie \305\202om\305\274y\305\204skiemuRadziejowskiemu, bo-

\\vi\\:l1l twierdzi\305\202, i\305\274\303\263\\\\bardziej zarobi\305\202 j\304\205nl0net\304\205 ni\305\274za\037\305\202uga-

mi\" . Radziejowski podzi\304\231kowa\305\202 za wyr\303\263\305\274nienie w d\305\202ugiej

i kwiecistej mowie do z\305\202udzenia przypominaj\304\205cej t\304\231,kt\303\263r\304\205wy-

g\305\202osi\305\202Ossolil1ski przy podobnej okazji.
W dalszym ci\304\205gu trwa\305\202y te\305\274wota senatorskie, praktycznie

wszyscy byli zdania, \305\274espraw\304\231 obrony Rzeczypospolitej nale\305\274y

prz\037nie\037\304\207na tajn\304\205 rad\\. Tak te\305\274uczyniono i 12 grudnia trzej
hetmani, wszyscy kanclerze oraz marsza\305\202ek koronny i podskar-
bi zeszli si\304\231u kr\303\263la. \"Tam Woronicz, wys\305\202any przez kr\303\263la do

Chnlielnickiego; przedst,1wi\305\202,
i\305\274niegodziwy ten cz\305\202owiek niCIL-

go innego nie pragnie, jak tylko krwi ksi\304\231cia Wi\305\233niowieckiego

i chor\304\205\305\274egokoronnego. A gdy trzeciego Woronicz nie \305\233mia\305\202

\\\\' ynIiL'nil\037, kasztelan krakowski sanI wykrzykn\304\205\305\202 swoje naz\\\\ i-

sko. Ten potwierdzaj\304\205c to doni\303\263s\305\202tak\305\274e o szpiegach Chmiel-

nickiego, kt\303\263rych ma on wsz\304\231dzie, r\303\263wnie\305\274w Wenecji\".
W oronicz nieprzypadkowo wspo111nia\305\202 o W cnelji. Od posel-
stwa Viminy Signoria coraz aktywniej pr\303\263bowa\305\202a wci\304\205gn\304\205\304\207

Chmielnickiego do wojny z Turcj\304\205. Gdy nie powiod\305\202y si\304\231bez-

po\305\233rednie rokowania w Czehryniu, postanowiono spr\303\263bowa\304\207

szcz\304\231\305\233ciaw Warszawie. 18 grudnia Jan Kazimierz przyj\037\305\202pos\305\202a

weneckiego hrabiego Hieronima Cavazz\304\231. Wenecjanin niewiele

jednak wsk\303\263ra\305\202:\"Od kr\303\263la, scnatu i stan\303\263w otrzynla\305\202 w odpo-
wiedzi obietnic\304\231 odroczenia tego [sprzymierzenia si\304\231Rzeczypo-

spolitej z Republik\304\205 Weneck\304\205 w wojnie z Turcj\304\205
- l.K.] do

pe\305\202nicjszLj 11arady.'\037 Jeszcze bardzicj ni\305\274to oficjalne, pc\305\202ne dy-

plomatycznej kurtuazji stwierdzenie zaniepokoi\304\207 musia\305\202a We-

necjan odpowied\305\272, jak\304\205na swe poselstwo uzyska\305\202 Cavazza od

kr\303\263la l1stall1i kanclerza LeszczYl1skiego: \"Prowadzi\304\207 obecn\304\205

wojn\304\231 [oczywi\305\233cie chodzi o woj\037\304\231z Chmielnickim - l.K.], to

nic innego jak piel\304\231gnowa\304\207 sojusz z Rzecz\304\205pospolit\304\205 Weneck\304\205,

skoro Chnlielnick.i podda\305\202 si\037 i zaprzysi\304\205g\305\202Turcji oraz otrzynla
od Porty Ottoma\305\204skiej obiecane posi\305\202ki. Dlatego nam pozostaje

tylko zmaga\304\207 si\304\231z Turkami; je\305\233liwi\304\231cRzeczpospolita b\304\231dzie

nl0g\305\202a wsponl\303\263c [nasz\304\205] Rzeczypospolit\304\205 picni\\dznli, to wojsko
b\304\231dzie gotowe\"..

Wyw\303\263d Leszczy\305\204skiego by\305\202wielce poprawny pod wzgl\304\231dem

swej logiczno\305\233ci, lecz absolutnie nic nl\303\263g\305\202zadowoli\304\207 Signorii.

Oznacza\305\202 bowiem ostateczny upadek wielkich plan\303\263w W\305\202ady-

s\305\202awa IV, a Wenecjanie bynajmniej nie zamierzali wspiera\304\207 152)))
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Rzeczypospolitej w jej walce z Kozaczyzn\304\205. Od tej chwili z pla-
cu Sw. Marka ch\305\202odnym okiem spogl\304\205dano na zmagania pol-
sko-kozackie oczekuj\037c ich ostatecznego rezultatu. Wiedziano

ju\305\274bowiem, \305\274ezabiega\304\207 b\304\231dzie trzeba o wzgl\304\231dy zwyci\304\231zcy.

Rezultaty poselstwa Cavazzy rozpatrywa\304\207 musimy r\303\263wnie\305\274

w kontek\305\233cie zmiany uk\305\202adu si\305\202na arenie politycznej Rzeczypo-
spolitej. Wi\304\205za\305\202osi\304\231z tym przekre\305\233lenie plan\303\263w rozwi\304\205zania

problemu ukrai\305\204skiego na drodze realizacji koncepcji \"wojny
tureckiej\". Przypomnijmy, \305\274etw\303\263rc\304\205takiego rozwi\304\205zania by\305\202

Ossoli\305\204ski, kt\303\263ry potrafi\305\202 dostosowa\304\207 dawne plany, snute jesz-
cze z W\305\202adys\305\202awem IV i Stanis\305\202awem Koniecpolskim, do rea-

li\303\263w stworzonych przez wybuch powstania Chmielnickiego
i sukcesy kozackie. Dotyczy\305\202o to zw\305\202aszcza roli, jak\304\205 w tych

planach wyznaczono Kozaczy\305\272nie. Po Zborowie jej miejsce
w pierwszej fazie konfliktu polsko-tureckiego zaj\304\205\304\207mia\305\202Chanat

Krymski. W tej sytuacji Kozaczyzna spada\305\202a na plan drugi i w

tym tkwi\305\202o sedno koncepcji\" wielkiego kanclerza\". W raz z jego

\305\233mierci\304\205sta\305\202asi\304\231ona jednak bezprzedmiotowa. Tradycyjnie
chwiejny Jan Kazimierz nie potrafi\305\202 p\303\263j\305\233\304\207drog\304\205, po kt\303\263rej pro-

wadzi\305\202 go Ossoli\305\204ski. Tote\305\274 tryumf stronnictwa wojennego by\305\202

pe\305\202ny, a jego przyw\303\263dca, g\305\202\303\263wnyprzeciwnik linii politycznej

Ossoli\305\204skiego kierowa\305\202 teraz naw\304\205 pa\305\204stwow\304\205 Rzeczypospoli-

tej. W tej sytuacji nie mo\305\274e nas dziwi\304\207 fakt, \305\274eCavazza wraca\305\202

do Wenecji z pustymi r\304\231koma.

O propozycjach weneckich pos\305\202owie dowiedzieli si\304\23118 grud-
nia. Wtedy to bowiem na \"publicznym kr\303\263lewskim posiedze-
niu\" Jan Kazimierz przyj\037\305\202wys\305\202annika Signorii. Wcze\305\233niej do-

tar\305\202do Warszawy list Adama Kisiela. Wojewoda kijowski ze

wzgl\304\231du na z\305\202ystan zdrowia nie m\303\263g\305\202przyby\304\207 na sejm. List,

kt\303\263ry przys\305\202a\305\202,obok relacji Woronicza stanowi\305\202 podstawowe

\305\272r\303\263d\305\202oinformacji o sytuacji panuj\304\205cej na Ukrainie. Nawet Ki-
siel g\305\202\304\231bokowierz\304\205cy, \305\274edroga normalizacji prowadzi jedynie
przez rokowania z Chmielnickim, zmuszony by\305\202przyzna\304\207, i\305\274

tym razem nie ma szans na pok\303\263j.

List Kisiela dotar\305\202 do Warszawy prawdopodobnie 15 grudnia.
Pi\304\231\304\207dni p\303\263\305\272niejna wsp\303\263lnym posiedzeniu obu izb odczytano
suplik\304\231 kozack\037. \"Wszyscy uznali te warunki za niemo\305\274liwe\".

Decyzja ta z pewno\305\233ci\304\205nie zaskoczy\305\202a kr\303\263la, kt\303\263ry zdaj\304\205c sobie

spraw\304\231 z nieuchronno\305\233ci kolejnego starcia zbrojnego z Koza-
czyzn\304\205 ju\305\274na trzy dni przed odczytaniem w sejmie supliki zape-
wni\305\202 sobie poparcie \"urz\304\231dnik\303\263w\" w kwestii liczby wojska.
\"Rozwazali\305\233my

- pisze Radziwi\305\202\305\202-liczb\304\231 i rodzaj wojska tak)))



koronnego, jak litewskiego i zgodzili\305\233I11Y si\037, \305\274etrzeba b\037dzie

w Koronie 36 000, a W. Ks. Litewskim 15 000\".

Formalnie jednak postanowienia grudniowego sejmu zgodne

by\305\202yz sugestian1i Kisiela. \"Po powrocie kr\303\263la z ko\305\233cio\305\202a[by\305\202o

to w drugi dzie\305\204 Swi\304\205t Bo\305\274ego Narodzenia - l.K.] zasiedli\305\233my

razem z pos\305\202ami.
Kanclerz zapyta\305\202 od kr\303\263la, co nale\305\274y Kozakom

odpowiedzie\304\207 na ich pro\305\233by. Ale gdy tylko s\305\202owami si\304\231przerzu-

cano, referendarz koronny zaproponowa\305\202, by zostawi\304\207 to ocenie

deputat\303\263w, wybrano ich spo\305\233r\303\263dsenator\303\263w i pos\305\202\303\263w;nic jednak

nie zdzia\305\202ali i jedynie zatwierdzono komisjt; z Kozakanli, a komi-

sarzom wr\304\231czono instrukcje, jedn\304\205 tajn\304\205, drug\304\205 jawn\304\205\"6.

Tym razem na czele komisji wyznaczonej do rokowa\305\204 z Chmiel-

nickinl stan\304\205\305\202wojewoda brac\305\202awski Stanis\305\202aw Lubonlirski. Ki-

siel musia\305\202 si\304\231zadowoli\304\207 stanowiskiem zwyk\305\202ego jej cz\305\202onka.

Poniewa\305\274 jednak pozostawa\305\202o faktem bezspornym, \305\274eto w\305\202a\305\233-

nie wojewoda kijowski dysponuje najwi\304\231kszYITI do\305\233wiadcze-

niem w rokowaniach z Kozakami, Jan Kazimierz i Andrzej Le-

szczy\305\204ski wystosowali do niego specjalne listy. Oba datowane

by\305\202y w Warszawie na 13 I 1651 r. Kr\303\263l i kanclerz podawali
w nich warunki, na jakich Rzeczpospolita gotowa by\305\202arozpo-

cz\304\205\304\207uk\305\202ady, starali si\304\231te\305\274przekona\304\207 Kisiela, \305\274enie mo\305\274e by\304\207

1110WY o jakichkolwiek ust\304\231pstwach ponad te, kt\303\263re zawarte

by\305\202yw instrukcjach dla komisarzy. W kwestii zasadniczej wa-

runki te sprowadza\305\202y si\304\231do zaniechania przez Ch,mielnickiego
jakichkolwiek kontakt\303\263w \"z postronnenli\", zw\305\202aszcza za\305\233z Ta-

tarami, oraz do gotowo\305\233ci natychmiastowego u\305\274ycia Wojska

Zaporoskiego \"tam, gdzie my ka\305\274emy\". Jan Kazimierz uczula\305\202

te\305\274Kisiela, by nie da\305\202si\304\231zwie\305\233\304\207zapewnienioll1 Chmielnickie-

go, a znaj\304\205c czu\305\202epunkty wojewody pisa\305\202: \"To takie, strony

Chmielnickiego samego, zadatki do pokoju! Co si\304\231tknie wiary:
a to jaki pok\303\263j, a nie raczej extrcnlae in1ago scrvitutis [ostatecz-

ny obraz niewoli), Rusinowi, kt\303\263ry chce by\304\207unitem, rozkaza\304\207

aby by\305\202dyzunitern? Co do wojska: jaka aequitas [r\303\263wno\305\233\304\207],\305\274e

n3SZY111 chor\304\205gwion1 w stanowiskach w\305\202asnych przy liniej sie-

dzie\304\207nie wolno, a Kozakom wolno sobie nowe linie wymy\305\233la\304\207

i granice Lachom stanowi\304\207?\"

Jak ju\305\274wspomnieli\305\233nlY, korespondcncja kr\303\263la i kanclerza z wo-

jewod\304\205 kijowskim by\305\202arezultatem formalnych decyzji, jakie za-
pad\305\202y podczas obrad ostatniego sejmu. O rzeczywistych za\305\233

jego postanowieniach riajwynl0wnicj \305\233wiadczy dokument zaty-

tu\305\202owany Pami\304\231\304\207,co si\304\231dzia\305\202o po sejmie zamkni\304\231tym 24 grudnia

1650, a mianowicie: Wici pierwsze na pospolite ruszenie. Uniwersa\305\202 154)))



kr\303\263lewski og\305\202aszaj\304\205cy wici \\\\'ydany zosta\305\202 w Warszawie

5 I 1651 r. Jan Kazimierz zapewnia\305\202 w nim szlacht\304\231, \"\305\274ei prawo
o porz\304\205dku pospolitego ruszenia ze wszystkiem zachowamy\",
lecz i uprzedza\305\202, \305\274e\"pocnas [kary] na tych, kt\303\263rzy by sit; na t\304\231

powszechn\304\205 Rpltej obron\304\231 nie stawili, bez wszelakiej indulgen-
cyej [pob\305\202a\305\274liwo\305\233ci]i folgi extendowa\304\207 [rozci\304\205gn\304\205\304\207]rozka\305\274e-

n1y,,7. .

Nie mo\305\274e nas w tej sytuacji dziwi\304\207, \305\274ekanclerz litewski w sty-
czniu 1651 r. zanotowa\305\202: \"W\304\205tpiono o komisji, naznaczonej
w sejnlie, bo Tatarzy znowu zawarli nierozerwaln\304\205 przyja\305\2726

z Kozakami\". W s\305\202owach Radziwi\305\202\305\202awyczuwalne jest zatroska-

nie, powodowa\305\202a je trudna sytuacja, w jakiej znajdowa\305\202a si\304\231

Rzeczpospolita w przeddzie\305\204 zmaga6 z Kozaczyzn\304\205. \"Tymcza-

sem du\305\274a liczba podatk\303\263w
-

pisa\305\202Kanclerz - i zbyt wielka
obfito\305\233\304\207\305\274ywno\305\233cidla \305\274o\305\202nierzyoraz ich swawola w rabunkach

udr\304\231cza\305\202yca\305\202\304\205Polsk\304\231. S\305\202ycha\304\207by\305\202o tylko skwierk ubogich;
i mnie nie oszcz\304\231dzi\305\202o to nieszcz\304\231\305\233cie. Moneta znowu mno\305\274y

si\304\231bez wiedzy Rzeczypospolitej, st\304\205dturbacja; czerwone z\305\202ote

posz\305\202y na 7 z\305\202,talary wzros\305\202y do trzech i p\303\263\305\202z\305\202otego \"H.

Podobnej natury k\305\202opoty mia\305\202jednak i Chmielnicki: \"Ko\305\202o

Dniepra i po wszystkiej Ukrainie nic ch\305\202opi nie robi\304\205, jeno pij\304\205

na ka\305\274dy dziel1. \305\273ywno\305\233\304\207sroga za Kijowem i tanie wszystko,
ale tu do samego Korca drogo. Ch\305\202opi sami dziwnie narzekaj\304\205

na Kozaki m\303\263wi\304\205c:\302\273Woleliby\305\233my dziesi\304\231\304\207razy \305\201ach\303\263wni\305\274

Kozak\303\263w, bo oddawszy czynsz panu, byliby\305\233my od wszego

wolni, a teraz kto przyjedzie, ten bierze, a sprawiedliwo\305\233ci nie
\"9masz \302\253.

Mimo tych k\305\202opot\303\263wobie strony zbiera\305\202y si\305\202yprzed oczekuj\304\205c\304\205

je walk\304\205. Pr\303\263ba generalna nast\304\205pi\305\202aju\305\274w lutym.
Bohdana Chmielnickiego nie zwiod\305\202y deklaracje pokojowe p\305\202y-

n\304\205cez Warszawy. Nieraz ju\305\274pisali\305\233nlY, \305\274ewiedzia\305\202 on o wszy-
stkim, co dzia\305\202o si\304\231nad Wis\305\202\304\205.W kancelarii hetma\305\204skiej praco-

wa\305\202odwunastu pisarzy, wszyscy byli szlachcicami, kt\303\263rzy se-

lckcjonowali uzyskiwanc inforn1acjc. Niekt\303\263re z nich przycho-

dzi\305\202ydo Czehrynia prosto z warszawskiego zamku. Jan Kazi-

mierz mia\305\202w\305\233r\303\263dswych pokojowc\303\263w kilku m\305\202odych szlachci-

c\303\263wz Ukrainy. Mi\304\231dzy innyn1i Iwana Mazep\304\231, kt\303\263ry sw\304\205s\305\202a-

w\304\205dor\303\263wna\305\202niemal Bohdanowi Chmielnickiemu. By\305\202w\305\233r\303\263d

nich i m\305\202odzieniec, kt\303\263ry okaza\305\202 si\304\231zwyk\305\202ym szpiegiem. Nazy-
wa\305\202si\304\231Wereszczaka i w\305\202a\305\233niew czasie obrad ostatniego sejn1u
wykryto\037 \305\274eprzekazuje on Chmielnickiemu zaszyfrowane mel-
dunki z Warszawy. Dla samego Wereszczaki sprawa zako\305\204czy\305\202a)

155)))



si\304\231w sumie szcz\304\231\305\233liwie. Jako wi\304\231zie\305\204stanu osadzony zosta\305\202

w Malborku. Dawna twierdza krzy\305\274acka
wiele jednak straci\305\202a

ju\305\274
ze swej warto\305\233ci, a i Rzeczpospolita nie mog\305\202a si\304\231r\303\263wna\304\207

tej z czas\303\263w jagielloI1skich. Wereszczaka po prostu uciek\305\202

z Malborka i nie znamy dalszych jego los\303\263w.

Chmielnicki wyruszy\305\202 z Czehrynia 16 II 1651 r. i skierowa\305\202 si\304\231ku

Barowi, w kt\303\263rego okolicach hetman polny koronny Marcin Ka-
linowski przeprowadza\305\202 koncentracj\304\231 wojsk koronnych. Kalinow-
ski dowiedzia\305\202 si\304\231,\305\274ena Bradawszczy\305\272nie dochodzi do wyst\304\205pie\305\204

ch\305\202opskich i w tej sytuacji postanowi\305\202 19 lutego przesun\304\205\304\207wojska

spod Baru i rozlokowa\304\207 je wzd\305\202u\305\274obowi\037zuj\304\205cej od uk\305\202ad\303\263w

zborowskich linii granicznej oddzielaj\304\205cej tereny znajduj\304\205ce si\304\231

pod kontrol\304\205 kozack\304\205. Sam hetman wieczorenl stan\304\205\305\202w Stanis\305\202a-

wowie. W tym samym czasie pu\305\202kownik brac\305\202awski Daniel Ne-

czaj przekroczy\305\202 granic\304\231
i opanowa\305\202 zamek w Krasnym. 20 lutego

zanlck zosta\305\202 odbity przez dywizj\304\231 hetnlana Kalinowskiego do-

wodzon\304\205 przez Stanis\305\202awa Lanckoro\305\204skiego. Nie do ko\305\204ca wyja\305\233-

nione s\304\205przy tym okoliczno\305\233ci \305\233mierci Neczaja. Na pewno zosta\305\202

on wzit;ty do niewoli i albo zaraz \305\233ci\304\231ty,albo zabity w czasie za-

targu o niego jako je\305\204ca.

Spod Krasnego Kalinowski ruszy\305\202ku Jampolowi, kt\303\263ry skapitulo-

wa\305\202przed wojskami koronnynli. By\305\202to krcs sukccs\303\263w hetnlana

polnego koronnego. Pod Winnic\304\205 naprzeciw niego stan\304\205\305\202Iwan

Bohun, kt\303\263ry opr\303\263cz swego pu\305\202ku dysponowa\305\202 wsparciem tatar-

skinI oraz oddzia\305\202\303\263wprzys\305\202anych nlU przez Chnlielnickiego.
Wojskom koronnym pozosta\305\202 tylko odwr\303\263t. W po\305\233cigu za Kali-

nowskim Bohun zaj\304\205\305\202Bar, tradycyjn\304\205 siedzib\304\231 hetman\303\263w. Od za-

g\305\202adyuratowa\305\202 wojska koronne sprytny nIanewr Kalinowskiego,
kt\303\263ry zamarkowawszy ucieczk\304\231 za mury Kamie\305\204ca Podolskiego

wymkn\304\205\305\202si\304\231Bohunowi i dotar\305\202 do obozu kr\303\263lewskiego.

Kalinowski i Bohun wyst\304\205pili w lutynl w roli typowych \"har-
cownik\303\263w\". Obie strony z

uwag\304\205 \305\233ledzi\305\202yprzebieg ich zmaga\305\204,

lecz zdawa\305\202y sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274enie maj\304\205one rozstrzygaj\304\205-

cego znaczenia. Rzeczpospolita i Kozaczyzna zbiera\305\202y dopiero

si\305\202y,by stan\304\205\304\207naprzeciw siebie w ca\305\202ejpot\304\231dze. Dla Bohdana

Chmielnickiego oznacza\305\202o to przede wszystkim ponowne
wkroczenie na drog\304\231 wielkiej dyplolnacji. I tynl razenI naistot-

niejsze stawa\305\202o si\304\231zabezpieczenie interes\303\263w kozackich w Mosk-

wie iStambule.
W styczniu 1651 r. po ucichni\304\231ciu sprawy Ankudinowa do

Czehrynia przyby\305\202 pose\305\202 carski \305\201arion \305\201opuchin. Na Kremlu

postanowiono uzyska\304\207 aprobat\304\231 Soboru Ziemskiego dla plan\303\263w 156)))
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zerwania pokoju polanowskiego, co stanowi\305\202oby pierwszy krok

na drodze przy\305\202\304\205czeniaUkrainy do pa\305\204stwa moskiewskiego. Nic

wi\304\231cdziwnego, \305\274ew instrukcji poselskiej \305\201opuchina znalaz\305\202 si\304\231

punkt nakazuj\037cy mu domaga\304\207 si\304\231od Chmielnickiego wydania li-

st\303\263w,jakie pisali do niego Jan Kazimierz i Islam Gerej III. Chodzi-
\305\202ooczywi\305\233cie o listy, w kt\303\263rych kr\303\263li chan namawiali hetmana
do uderzenia na Rosj\304\231. Formalnie stanowisko rosyjskie nie uleg\305\202o

zmianie i \305\201opuchin o\305\233wiaczy\305\202Chmielnickiemu, \305\274eMoskwa bez

wyra\305\272nych przyczyn nie mo\305\274e z\305\202ama\304\207traktat\303\263w pokojowych

z Rzeczfpospolitf. Chmielnicki by\305\202jednak utalentowanynl dyplo-

matf i umia\305\202czyta\304\207 mi\304\231dzy wierszami. Wzmianka o przyczynach,
uczyniona przez pos\305\202acarskiego, wystarczy\305\202a mu, by dojrze\304\207 real-

nf szans\304\231 otrzymania pomocy rosyjskiej.

Tymczasem 19 II 1651 r. wydany zosta\305\202 ukaz carski zwo\305\202uj\037cy

do Moskwy Sob\303\263r Ziemski. W ukazie Aleksy Michaj\305\202owicz

przypomina\305\202 zasady, na jakich opiera\305\202 si\304\231pok\303\263j z Rzeczfpospo-

litf i udowadnia\305\202, \305\274etak za panowania W\305\202adys\305\202awa IV, jak
i Jana Kazimierza Polacy \305\202amali te zasady. W ukazie szczeg\303\263\305\202o-

wo wymienione zosta\305\202y omy\305\202ki w tytu\305\202ach carskich i przypo-
minano liczne poselstwa wysy\305\202ane w tej sprawie do Warszawy.
Na ko\305\204cu car informowa\305\202 Sob\303\263r o zwr\303\263ceniu si\304\231Bohdana

Chmielnickiego z pro\305\233bf o przyj\304\231cie go pod carskie panowanie.
Nadmienia\305\202 te\305\274,\305\274eChmielnicki o\305\233wiadczy\305\202, i\305\274je\305\274eli nie zosta-

nie przyj\304\231ty pod panowanie moskiewskie, to zmuszony b\304\231dzie

odda\304\207 si\304\231pod opiek\304\231 su\305\202tana. Jak wi\304\231c widzimy, hetman ko-

zacki w rokowaniach z Aleksym Michaj\305\202owiczem stosowa\305\202 te

same chwyty co w rozmowach z wys\305\202annikami Jana Kazimierza.

I przyznajmy, \305\274ew obu wypadkach czyni\305\202 to skutecznie.

Na postawione Soborowi Ziemskiemu pytania: czy zerwa\304\207 po-

k\303\263jz Rzeczfpospolit\304\205 oraz czy przyj\304\205\304\207Bohdana Chmielnickie-

go i Wojsko Zaporoskie pod swe panowanie, otrzyma\305\202 car odpo-
wied\305\272 - tak. Na Kremlu wiedziano ju\305\274jednak o rozpocz\304\231tych

walkach polsko-kozackich i postanowiono ponagli\304\207 Chmielnic-

kiego w sprawie przekazania do Moskwy dokument\303\263w \"kom-

promitujfcych\" Jana Kazimierza i Islam Gereja. Zadanie to powie-
rzono go\305\204cowi carskiemu Wasylowi Stiepanowowi. Jego wyjazd
na Ukrain\304\231 dowodzi wielkiej niecierpliwo\305\233ci panujfcej w stolicy
car\303\263w. Stiepanow bowiem zosta\305\202wys\305\202any, zanim \305\201opuchin zd f

-

\305\274y\305\202wr\303\263ci\304\207z Czehrynia. Tymczasem Chmielnicki w\305\202a\305\233nie\305\201o-

puchinowi przekaza\305\202 kopie list\303\263w, o kt\303\263re prosi\305\202 go car. Gdy
wi\304\231cgon.iec carski w poczftkach marca dotar\305\202 do hetmana ko-

zackiego, przekona\305\202 si\304\231,\305\274etrudzi\305\202 si\304\231nadaremnie.)))



Rzeczpospolita
nic zamierza\305\202a bezczynnie przygl\304\205da\304\207si\304\231flirtowi

na linii Moskwa-Czehry\305\204. Zadanie po\305\202o\305\274eniakresu coraz bar-

dziej zacie\305\233niaj\304\205cym si\304\231stosunkom ukrai\305\204sko-rosyjskim otrzymali

udaj\304\205cy si\304\231do Moskwy kasztelan sandomierski Stanis\305\202aw Wito-

wski oraz pisarz wielki litewski Filip Kazimierz Obuchowicz. In-

strukcja, jak\304\205otrzymali oni w Warszawie, by\305\202akr\303\263tka i sprowa-

dza\305\202asi\304\231do trzech zasadniczych punkt\303\263w. Po pierwsze, mieli si\304\231

oni domaga\304\207 \305\233cis\305\202ejwsp\303\263\305\202pracydow\303\263dc\303\263wrosyjskich z hetmana-

mi koronnymi. Po drugie, w razie po\305\202\304\205czeniawojsk polskich i ro-

syjskich miano zezwoli\304\207 tak na terenie Rzeczypospolitej, jak i pa\305\204-

stwa moskiewskiego zaopatrywa\304\207 si\304\231\305\274o\305\202nierzomw \305\274ywno\305\233\304\207.I

wreszcie po trzecie, mieli pos\305\202owie uzyska\304\207 zezwolenie na prze-
marsz wojsk koronnych przez terytoriunl rosyjskie. Poniewa\305\274

jednak czas nagli\305\202, kr\303\263lrozkaza\305\202 Witowskiemu, by nak\305\202oni\305\202cara

do natychmiastowego uderzenia na Tatar\303\263w. Mia\305\202te\305\274kasztelan

zasugerowa\304\207 bojarom, \305\274enajlepiej by\305\202oby, gdyby do uderzenia na
Chanat Krymski u\305\274yto Kozak\303\263w do\305\204skich. Opr\303\263cz instrukcji

wi\303\263z\305\202Witowski do Moskwy list chana Islam Gereja III, w kt\303\263rym

nak\305\202ania\305\202on Jana Kazimierza do wsp\303\263lnej wyprawy na Moskw\304\231.

Jak wi\304\231cwidzimy, nie musia\305\202 Aleksy Michaj\305\202owicz szuka\304\207 tego

listu a\305\274nad brzegami Dniepru. Zaopatrzenie Witowskiego w list
cha\305\204ski by\305\202oniew\304\205tpliwie posuni\304\231cienl sprytnym i rzeczywi\305\233cie

winno mu ono u\305\202atwi\304\207rozmowy w Moskwie. Nie przypuszcza-
no przecie\305\274

w Warszawie, \305\274elist ten mo\305\274e si\304\231przyda\304\207 carowi w

zupe\305\202nie innej sprawie.

Dysponujemy relacj\304\205 z rozm\303\263w przeprowadzonych przez Witow-

skiego i Obuchowicza w Poselskim Prikazie. Wys\305\202annicykr\303\263lew-

scy dwoili si\304\231i troili, by przekona\304\207 swych rozm\303\263wc\303\263w, \305\274eich

propozycje s\304\205korzystne w r\303\263wnym stopniu dla Aleksego Michaj-
\305\202owicza i Jana Kazimierza. By\305\202yto zreszt\304\205 propozycje bardzo kon-

kretne.
W imieniu sejmu bowiem pos\305\202owie polscy zaproponowali nast\304\231pu-

j\304\205cewarunki uk\305\202adu: kr\303\263lz carem zawarliby odr\304\231bny traktat po-

twierdzony obustronn\304\205 przysi\304\231g\304\205(nl0wa jest o odr\304\231bnym trakta-

cie, gdy\305\274 nadal obowi\304\205zywa\305\202 uk\305\202ad antytatarski wynegocjowany

przez Kisiela w 1647r.), w celu umocnienia i uwierzytelnienia trak-
tatu car wys\305\202a\305\202byspecjalnego konlisarza, kt\303\263ry przebywaj\304\205c u boku

wojsk koronnych informowa\305\202by wojewod\303\263w rosyjskich o ich ru-
chach. R\303\263wnie\305\274kr\303\263lmia\305\202by swojego komisarza w wojskach car-
skich, a ten przekazywa\305\202by wiadomo\305\233ci hetmanom koronnynl.

Jak wiemy, na Kremlu podj\304\231to ju\305\274ostateczne d\037cyzje co do

tego, jak wykorzysta\304\207 trudno\305\233ci, w kt\303\263rych znalaz\305\202a si\304\231Rzecz- 158)))
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pospolita.
Tote\305\274 wszelkie zabiegi Witowskiego i Obuchowi-

cza spe\305\202z\305\202yna niczym. W czasie po\305\274egnalnej audiencji pos\305\202om

polskim o\305\233wiadczono, \305\274eje\305\274eli kr\303\263lpokona Kozak\303\263w zaporo-

skich i przywiedzie ich do pos\305\202usze\305\204stwa, to w\303\263wczas b\304\231dzie

mo\305\274na my\305\233le\304\207o wsp\303\263lnej polsko-rosyjskiej wyprawie przeciw
Chanatowi Krymskiemu.
O wynikach poselstwa Witowskiego nie omieszka\305\202 Aleksy Mi-

chaj\305\202owicz poinformowa\304\207 Chmielnickiego. Uczyni\305\202 to za po\305\233red-

nictwem poddiaczego Grigorija Bogdanowa oraz metropolity
Nazaretu Gawry\305\202y. Przebywali oni w Czehryniu w pocz\304\205tkach

czerwca i przekazali hetmanowi decyzj\304\231 cara, \305\274eten nie zamierza

pomaga\304\207
kr\303\263lowi. Metropolita poruszy\305\202 te\305\274dra\305\274liwy temat soju-

szu kozacko-tatarskiego, kt\303\263ry, jego zdaniem, stanowi powa\305\274n\304\205

przeszkod\304\231 na drodze przy\305\202\304\205czeniaUkrainy do Rosji.

Relacja Bogdanowa i Gawry\305\202y oznacza\305\202a dla hetmana kozackie-

go ca\305\202kowit\304\205kl\304\231sk\304\231.To, \305\274ecar nie pomo\305\274e kr\303\263lowi, wiedzia\305\202

bowiem bez konieczo\305\233ci utwierdzania si\304\231w tym przekonaniu.
Nie by\305\202to r. 1648, kiedy grozi\305\202a mu taka ewentualno\305\233\304\207. Teraz

liczy\305\202na konkretn\304\205 pomoc wojskow\304\205 i ma\305\202ogo obchodzi\305\202o, czy

jego sojusz z Tatarami podoba si\304\231Moskwie czy te\305\274nie. Chmiel-

nicki wiedzia\305\202 te\305\274,\305\274eczasu zosta\305\202o ju\305\274niewiele i decyduj\304\205cego

starcia z arnli\304\205 kr\303\263lewsk\304\205nie da si\304\231ju\305\274unikn\304\205\304\207.Mimo to wy-
s\305\202a\305\202do Moskwy Micha\305\202a Suliczycza i Fiodora Dymitriewa. Nie

ulega w\304\205tpliwo\305\233ci, \305\274emieli oni u\305\233wiadomi\304\207 carowi, i\305\274kl\304\231ska

Kozak\303\263w, jak\304\205prowokuje on sam nie udzielaj\304\205c pomocy het-

manowi, oznacza r\303\263wnie\305\274przekre\305\233lenie jego w\305\202asnych plan\303\263w.

Niestety nie znamy szczeg\303\263\305\202\303\263wrokowa\305\204, jakie przeprowadzili

wys\305\202annicy kozaccy w Moskwie, a jedynym \305\233ladem po ich po-
selstwie jest lista otrzymanych upomink\303\263w.

O ile w Moskwie szuka\305\202 Chmielnicki przede wszystkim pomo-
cy wojskowej, to w Stambule musia\305\202 uzyska\304\207 gwarancje nie-

powt\303\263rzenia si\304\231Zborowa, kiedy to zdrada tatarska uratowa\305\202a

Jana Kazimierza i Rzeczpospolit\304\205. Hetman kozacki zdawa\305\202 sobie

spraw\304\231 z faktu, \305\274echan jest zbyt pot\304\231\305\274nymsojusznikiem, by
musia\305\202 liczy\304\207 si\304\231z racjami kozackimi. Nale\305\274a\305\202owi\304\231cpoprze\304\207 te

racje argumentami trafiaj\304\205cymi do przekonania Islam Gerejo-
wi III. Osi\304\205gni\304\231cie tego celu wynlaga\305\202o wielkiej zr\304\231czno\305\233ci

i wi\304\205za\305\202osi\304\231z du\305\274ym ryzykiem, jakie zawsze towarzyszy\305\202o in-

trygom snutym w stolicy nad Bosforem.
Chmielnicki bardzo wcze\305\233nie przyst\304\205pi\305\202do rcalizacji swego pla-
nu. Jak pami\304\231tamy, pod koniec lipca 1650 r. do Czehrynia
przyby\305\202 pose\305\202turecki Osman aga. W czasie przeprowadzonych
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z ninl rozm\303\263w Chmielnicki da\305\202wyra\305\272nie do zrozumienia, \305\274e

niepokoj\304\205 go coraz liczniejsze wizyty pos\305\202\303\263wtatarskich w War-

szawie. Hetman przekona\305\202 te\305\274czawusza su\305\202ta\305\204skiego, \305\274eniepo-

k\303\263jten powinien si\304\231udzieli\304\207 r\303\263wnie\305\274su\305\202tanowi. 5 VIII 1650 r.
Osman aga opu\305\233ci\305\202Czehry\305\204, a Chmielnickiemu nie pozosta\305\202o

nic innego, jak czeka\304\207 na rezultaty swych zabieg\303\263w.

Nie czeka\305\202 zreszt\304\205 d\305\202ugo, w pocz\304\205tkach bowiem 1651 r. Osman

aga powr\303\263ci\305\202na Ukrain\304\231. Wie\305\233ci, jakie przywi\303\263z\305\202ze Stambu\305\202u,

przesz\305\202y naj\305\233mielsze oczekiwania hetmana kozackiego. Su\305\202tan

Mehmed IV bowiem pisa\305\202do niego: \"To za\305\233,co\305\233cie w sekre-

tach ustnie po mienionemu Osman Czausowi zlecili, w tym

wszystkim szerok\304\205 i dostateczn\304\205 da\305\202nam relacj\304\231. Dlaczego zaraz

do wielmo\305\274nego mi\304\231dzy monarchami chana krymskiego Islam

Gereja chana pos\305\202ali\305\233myrzetelne i ostre mandaty nasze, rozka-
zuj\304\205cmu w ten spos\303\263b, aby nigdy na polsk\304\205 stron\304\231 oczu \037uszu

swoich nie obraca\305\202, ale owszem je\305\274eliby stamt\304\205d z\305\202yjaki wiatr,

wojenne rozruchy albo jakie persekucje na was i wszystko woj-
sko wasze pad\305\202y, \305\274eby na was chcieli Polacy niespodzianie
i gwa\305\202townie napa\305\233\304\207,\305\274eby was zaraz pr\304\231dkim i bystrolotnym

wojennym wojskiem swoim tatarskim zawsze, kiedykolwiek

b\304\231dzie potrzeba, posi\305\202kowa\305\202, surowie\305\233my mu rozkazali\".

S\305\202owa su\305\202tana znalaz\305\202y r\303\263wnie\305\274potwierdzenie w li\305\233ciewielkie-

go wezyra Melek Ahmed paszy: \"Tedy ja do chanaj.m. krym-
skiego, brata naszego, rycerz\303\263w Wojska Tatarskiego pisa\305\202em

tak imieniem cara j.m. napominaj\304\205c, jako i imieniem swoim

prosz\304\205c, aby mieli pilne ucho o nieprzyjacielach waszych i aby

nie omieszkaj\304\205c bynajmniej wcze\305\233nie W. M. posi\305\202kowali\"lo.

Osi\304\205gn\304\205\305\202wi\304\231cChmielnicki to, co zan1icrza\305\202 - za racjami koza-
ckimi sta\305\202ateraz Wysoka Porta, czym za\305\233grozi\305\202o nieliczenie si\304\231

z jej wol\304\205, w rodzie Gerej\303\263w wiedziano najlepiej. M\303\263g\305\202wi\304\231c

hetn1an kozacki nie obawia\304\207 si\037 ju\305\274rokowall polsko-tatarskich

prowadzonych poza jego plecami. O skuteczno\305\233ci metody wy-

branej przez Chmielnickiego najlepiej \305\233wiadczy list Islam Gereja

pisany ju\305\274po kl\304\231sce beresteckiej: \"Przyjaciclu m\303\263jZaporoski

Hetmanie ... Brata swego Nuradyn So\305\202tana, Sefer Kazi ag\304\231,

Subangazi ag\304\231i innnych ag\303\263w, bej\303\263w wszystko wojsko, co si\304\231

znalaz\305\202o, posy\305\202am Wanl na ponlOC, a sam tylko w Krymie zo-
staj\304\231 si\304\231\"11.Jak wi\304\231c widzimy, w Bakczysaraju nie my\305\233lano

o porzuceniu kozackich sojusznik\303\263w nawet w sytuacji, gdy
okoliczno\305\233ci wyra\305\272nie ten1U sprzyja\305\202y.

Ze stosunkami ukrai\305\204sko-tureckimi w tym okresie \305\233ci\305\233lezwi\304\205-

zany jest te\305\274arcyciekawy dokument, kt\303\263ry powsta\305\202 prawdopo- 160)))
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dobnie wkr\303\263tce po pierwszej wizycie Osmana agi w C\037ehry-

niu. Dowodzi on przy tym w spos\303\263b niezbity, i\305\274Chmielnicki

pewien by\305\202ostatecznego zwyci\304\231stwa Kozaczyzny w jej zmaga-
niach z Rzecz\304\205pospolit\304\205 i z rozmachem kre\305\233li\305\202ju\305\274plany na przy-
sz\305\202o\305\233\304\207.Dokument nosi tytu\305\202: Pakta z cesarzem tureckim, a Woj-
skiem Zaporoskim i narodem ruskim, takie by\304\207maj\304\205wzgl\304\231dem hand-

l\303\263wna Czarne Morze. Zacytujmy w tym miejscu dwa najistot-

niejsze punkty tego projektu:
,,4. Rezydent Wojska Zaporoskiego i ziemi jego w Stambule
mieszka\304\207 b\304\231dzie w s\305\202usznym poszanowaniu ze wszelakim bez-

piecze\305\204stwem, kt\303\263ry rezydent wszelakiej sprawiedliwo\305\233ci do-
chodzi\304\207 ma kupcom ukrzywdzonym kozackim. Tak\305\274e Wojsko

Zaporoskie rezydenta cesarza jego mo\305\233ci w portowym mie\305\233cie

swoim przyjmie, kt\303\263ry paszporty dawa\304\207 ma galerom albo okr\304\231-

tom kozackim, gdziekolwiek \305\274eglowa\304\207zechc\304\205, a od paszportu

wi\304\231cej bra\304\207nie ma nad czerwony z\305\202otyjeden ...

5. Aby swawolnych ludzi zahamowa\304\207, \305\274ebyna morze nie wy-
padali, z dok\305\202adem cesarza jego m\305\233ci, Wojsko Zaporoskie miast

portowych kilka ni\305\274ejporoh\303\263w za\305\202o\305\274ya\305\274do u\305\233ciarzeki Bohu

w' Dniepr, sk\304\205di handle i\305\233\304\207maj\304\205i bezpiecze\305\204stwo na morzu od
swawolnik\303\263w ma by\304\207przez nich obwarowane\"12.

Zobaczmy, jak daleko zaszed\305\202 Chmielnicki. Przecie\305\274 punkty te

r\303\263wnie dobrze wyj\305\233\304\207mog\305\202y z kancelarii kr\303\263lewskiej, jak i spod

pi\303\263raJeana Baptiste'a Colberta. Obficie czerpa\305\202 te\305\274hetman ko-

zacki z do\305\233wiadcze\305\204 Rzeczypospolitej
- punkt pi\304\205ty jest ex-

pressis verbis powt\303\263rzeniem idei Kudaku. B.eresteczko prze-
kre\305\233li\305\202oplany Chmielnickiego. Uk\305\202ad handlowy z Turcj\304\205 sta\305\202

si\304\231bezprzedmiotowym. Szabla, kt\303\263r\304\205Osman aga przywi\303\263z\305\202

hetmanowi kozackiemu od Mehmeda IV na wojn\304\231\" z Lachami,

wpad\305\202a w r\304\231ceJana Kazimierza. Zreszt\304\205 i sam pose\305\202 su\305\202ta\305\204ski

dosta\305\202 si\304\231przy podziale \305\202up\303\263wkr\303\263lowi.

Rozpocz\304\231te w lutym 1651 r. dzia\305\202ania wojenne toczy\305\202y si\304\231na

Ukrainie nieprzerwanie praktycznie do ko\305\204ca wrze\305\233nia. Ich pun-

ktem kulminacyjnym by\305\202atrzydniowa bitwa rozegrana na polach
pod Beresteczkiem. Tak Rzeczpospolita, jak i Kozaczyzna przy-
st\304\205pi\305\202ydo niej z wszystkimi si\305\202ami, jakie by\305\202yw stanie zgroma-
dzi\304\207.Jan Kazimierz ju\305\2741 marca wyda\305\202 w Warszawie uniwersa\305\202

zwo\305\202uj\304\205cypospolite ruszenie. 20 marca z kancelarii kr\303\263lewskiej

wysz\305\202y szczeg\303\263\305\202owe instrukcje \"o sposobie pospolitego ruszenia\".
Po miesi\304\205cu, stoj\304\205c ju\305\274w Lublinie, kr\303\263l og\305\202osi\305\202trzecie wici:

\"Obwieszczamy tedy trzecierni i ostatniemi wiciami, wed\305\202ug kon-

stytucjej sejmu, wszystkich Rpltej obywatel\303\263w, i\305\274na po\305\233ci\304\205ganie
\

11 - J. Kaczmarczyk. Bohdan Chmielnicki)))



swawolnych rebelizant\303\263w naszych, kt\303\263rzy z\305\202\304\205czywszysi\304\231z po-

ga\305\204stwem, zasadzili si\304\231na wykorzenienie nie tylko krwie szla-
checkiej i swob\303\263d, wolno\305\233ci, imienia polskiego, ale i wiary
\305\233.\037atolickiej w tern Kr\303\263lestwie zawsze kwitn\304\205cej, z podeptaniem
i rozwaleniem ko\305\233cio\305\202\303\263wimieniowi Boskiemu po\305\233wi\304\231conych,

osob\304\205 nasz\304\205 ruszamy si\304\231.Do \305\233ci\304\205gnieniaza\305\233si\304\231wszystkim, kt\303\263-

rzy do pospolitego ruszenia z prawa s\304\205obowi\304\205zani, miejsce
i dzie\305\204 V miesi\304\205ca nast\304\231puj\304\205cego czerwca pod Konstantyn\303\263w

stacy\304\231 naznaczamy i tam osob\304\205 Nasz\304\205 na dzie\305\204 pomieniony

Uprzejmo\305\233ci i Wierno\305\233ci Was oczekiwa\304\207 b\304\231dziemy\"13.

Kr\303\263l, kt\303\263ry obj\304\205\305\202naczelne dow\303\263dztwo nad si\305\202ami Rzeczypos-

politej, wiedzia\305\202 jednak, \305\274ena pospolitym ruszeniu nie mo\305\274e

polega\304\207. Przede wszystkim dowiod\305\202a tego bitwa zborowska.

W tej sytuacji ze szczeg\303\263ln\304\205uwag\304\205 \305\233ledzi\305\202Jan Kazimierz formo-

wanie wojsk koronnych. Podzielono je na 9 pu\305\202k\303\263wlicz\304\205cych

\305\233rednio po kilkana\305\233cie chor\304\205gwi. Si\305\202ykr\303\263lewskie uzupe\305\202nia\305\202a

rajtaria, nad kt\303\263r\304\205komend\304\231 oddano koniuszemu Wielkiego
Ksi\304\231stwa Litewskiego Bogus\305\202awowi Radziwi\305\202\305\202owi, licz\304\205ca 1424

\305\274o\305\202nierzy,dragonia w sile 1000 \305\274o\305\202nierzyoraz sze\305\233\304\207regiment\303\263w

piechoty, czyli oko\305\202o 5 tys. ludzi.. W sumie wojska kr\303\263lewskie

oszacowa\304\207 mo\305\274emy na 70 tys. ludzi, z czego ponad po\305\202ow\304\231

(oko\305\202o 40 tys.) stanowi\305\202o pospolite ruszenie.

Jak pami\304\231\"tamy, Chmielnicki nie doczeka\305\202 si\304\231pomocy moskie-

wskiej, u jego boku stan\304\205\305\202jednak ponownie chan Islam Ge-

rej III, kt\303\263ry przyprowadzi\305\202 ze sob\304\205ca\305\202\304\205ord\304\231. Ta 3D-tysi\304\231czna
armia tatarska stanowi\305\202a si\305\202\304\231,z jak\304\205nigdy dotychczas nie przy-
sz\305\202osi\304\231zmierzy\304\207 Rzeczypospolitej. A przecie\305\274 posi\305\202kowa\305\202a ona

jedynie licz\304\205ce ponad 70 tys. ludzi oddzia\305\202y kozackie.

Zar\303\263wno kampania berestecka, jak i sama bitwa nadal czekaj\304\205

na swego historyka. Istnieje pilna potrzeba ich monograficzne-

go opracowania, nadal bowiem jedyn\304\205 prac\304\205 w ca\305\202o\305\233cipo\305\233wi\304\231-

con\304\205tym zagadnieniom jest \305\233wietny stylistycznie, lecz nie spe\305\202-

niaj\304\205cy wymog\303\263w wsp\303\263\305\202czesnej historiografii, szkic Ludwika

Kubali. Sytuacja ta jest o tyle dziwna, \305\274edysponujemy obszer-

nymi \305\272r\303\263d\305\202amiopisuj\304\205cymi wydarzenia, jakie rozegra\305\202y si\304\231

w ostatnich dniach czerwca 1651 r. w okolicach Beresteczka,

z i\305\233ciezegarmistrzowsk\304\205 precyzj\304\205.

Rozstrzygni\304\231cie zapad\305\202o 30 czerwca. O tym pi\304\205tkowym dniu

kanclerz Radziwi\305\202\305\202napisa\305\202: \"Nadszed\305\202 wi\304\231c pami\304\231tny dzie\305\204,

w kt\303\263rym los religii katolickiej, Rzeczypospolitej, kr\303\263la i, \305\274eby

prawd\304\231 powiedzie\304\207, ca\305\202ego chrze\305\233cija\305\204stwa zawis\305\202 od beresteckich

p\303\263l\".Pola beresteckie okaza\305\202y si\304\231szcz\304\231\305\233liwedla Jana Kazimierza. 162)))



\"Tymczasem jeden z naszych
- relacjonuje dalej kanclerz -

spostrzeg\305\202szy wielk\304\205 bia\305\202\304\205chor\304\205giew pod lasem powiedzia\305\202, \305\274e

tam przebywa chan, i radzi\305\202 kr\303\263lowi, aby kaza\305\202 tam wypali\304\207

z zatoczonego dzia\305\202a. Uczyniono tak, a jaki\305\233 znaczny Tatar,

kt\303\263ry sta\305\202przy chanie, od pocisku dzia\305\202owego spad\305\202 z konia.

Ca\305\202y ten olbrzymi t\305\202um barbarzy\305\204c\303\263w zwr\303\263ci\305\202si\304\231wtedy do

ucieczki, tak \305\274enasza jazda, kiedy owi barbarzy\305\204cy p\304\231dzili

w pop\305\202ochu, ledwo mog\305\202a zetrze\304\207 si\304\231wr\304\231cz. Sam chan wzi\304\205-

wszy naj szybszego konia ratowa\305\202 si\304\231ucieczk\304\205 zostawiaj\304\205c tylko

sprawniejszych dla zatrzymania naszych, byle jemu samemu

otworzyli drog\304\231 do wy\305\233lizgni\304\231cia si\304\231.Ci jednak nie wytrzymali
pierwszego impetu naszych, najbardziej cierpi\304\205c ze strony \305\274o\305\202-

ni\037rzy z prawego skrzyd\305\202a, kt\303\263rzy wyp\304\231dziwszy Tatar\303\263w

ukrywj\304\205cych si\304\231w lesie, aby okr\304\205\305\274y\304\207naszych, dostali si\304\231na

szczyt wzniesienia, ale nie zastali tam ju\305\274nieprzyjaciela i ucieka-

j\304\205cego.\305\233cigali trzy mile nie pozwalaj\304\205c uciec bez pomsty\"14.
Ucieczka Tatar\303\263w praktycznie przes\304\205dzi\305\202a losy bitwy. Gdy
w dodatku okaza\305\202o si\304\231,\305\274ez pola walki znik\305\202i Chmielnicki, je-

dynym celem Kozak\303\263w sta\305\202osi\304\231unikni\304\231cie ca\305\202kowitego pogro-
mu. Dzi\304\231ki nieprzeci\304\231tnemu t\"alentowi pu\305\202kownik\303\263w kozac-

kich, Dzadza\305\202ego i Bohuna, cel ten osi\304\205gni\304\231to.Przeprowadzenie

koncentracji rozproszonych oddzia\305\202\303\263w kozackich u\305\202atwi\305\202za-

m\304\231t,jaki wkrad\305\202 si\304\231w szeregi polskie. Wszyscy bowiem chcieli

si\304\231rzuci\304\207 w pogo\305\204 za chanem, pospolitacy za\305\233za\305\233lepieni \305\274\304\205dz\304\205

zemsty zaj\304\231li si\304\231wycinaniem nieistotnych ze strategicznego
punktu widzenia lu\305\272nych watah kozackich. Dopiero w sobot\304\231

przysz\305\202o otrze\305\272wienie, wtedy, ju\305\274jedn\304\205k trzeba by\305\202o radzi\304\207

o \"sposobie dobywania taboru kozackiego, my\305\233l\304\205calbo o osa-

czeniu ich i obl\304\231\305\274eniu,patrz\304\205c, jako wielki tabor i okiem prawie
nieprzejrzany, ludny, ognisty i mocno okopany\". Po\305\202o\305\274enie

zamkni\304\231tych w taborze Kozak\303\263w by\305\202ojednak niezwykle trud-

ne. Przede wszystkim nie wiedziano, co sta\305\202osi\304\231z Chmielnic-

kim i czy mo\305\274na liczy\304\207 na jego odsiecz.

Znikni\304\231cie Chmielnickiego z pola bitwy pod Beresteczkiem

spotka\305\202o si\304\231z bardzo sprzecznymi ocenami w pracach history-

k\303\263wpisz\304\205cych o tym okresie. Wynika to przede wszystkim ze

zr\303\263\305\274nicowania przekaz\303\263w \305\272r\303\263d\305\202o\\\\Tychoraz emocjonalnego po-

dej\305\233cia autor\303\263w do postaci hetmana kozackiego. Niew\304\205tpliwie

g\305\202\303\263wn\304\205przyczyn\304\205 opuszczenia przez Chmielnickiego szereg\303\263w

s\\vych wojsk by\305\202ach\304\231\304\207za\\\\Tr\303\263cenia Islam Gereja III i przekona-
nia go, \305\274enie wszystko jeszcze zosta\305\202o zaprzepaszczone. Gdyby

si\304\231to hetmanowi uda\305\202o, z pewno\305\233ci\304\205losy bitwy beresteckiej)163)
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mog\305\202y si\304\231jeszcze odwr\303\263ci\304\207.W kilku \305\272r\303\263d\305\202achznajdujemy te\305\274

stwierdzenie, \305\274eBohdan Chmielnicki zosta\305\202 po prostu uprowa-

dzony przez chana, i to wraz z Janem Wyhowskim. Jest to wiel-
ce prawdopodobne. Islam Gerej przera\305\274ony rozwojem sytuacji

my\305\233la\305\202ju\305\274prawdopodobnie jedynie o swoim ocaleniu, czego
najlepsz\304\205 gwarancj\304\205 byliby w\305\202a\305\233nieChmielnicki i Wyhowski, za

kt\303\263rych g\305\202owy Jan Kazimierz z pewno\305\233ci\304\205got\303\263w by\305\202przeba-

czy\304\207chanowi jego sojusz z Kozakami. \305\271r\303\263d\305\202apolskie jedno-

my\305\233lnie stwierdzaj\304\205, \305\274eznikni\304\231cie Chmielnickiego by\305\202ozwyk\305\202\304\205

ucieczk\304\205, gdy\305\274 wiedzia\305\202 on, \305\274ezostanie przez czer\305\204 wydany

w r\304\231cekr\303\263la, ch\304\231\304\207za\305\233zawr\303\263cenia ordy by\305\202atylko pretekstem.

Przy tak wielkiej rozbie\305\274no\305\233ci przekaz\303\263w \305\272r\303\263d\305\202owychustalenie

prawdziwych okoliczno\305\233ci i motyw\303\263w opuszczenia przez
Chmielnickiego pola bitwy jest niemo\305\274liwo\305\233ci\304\205.

Pami\304\231ta\304\207te\305\274musimy o tym, \305\274ew okresie bitwy beresteckiej
Bohdan Chmielnicki prze\305\274ywa\305\202trudne chwile r\303\263wnie\305\274z przy-

czyn zupe\305\202nie osobistych, co niew\304\205tpliwie wp\305\202ywa\305\202ona jego

kolejne posuni\304\231cia. O rodzinnych k\305\202opotach hetmana m\303\263wi\305\202o

si\304\231zreszt\304\205 g\305\202o\305\233now obu obozach: \"Pod ten\305\274e czas \305\233mieszna

o Chmielnickim i \305\274eniejego przysz\305\202a wiadomo\305\233\304\207, \305\274ew pew-

nym zegarmistrzu, kt\303\263rego sobie za ochmistrza danego mia\305\202a,

zakochawszy si\304\231i zwyczajnie z niem robi\305\202a niecnoty i m\304\231\305\274owi,

gdzie mog\305\202C\305\202,szkod\304\231 czyni\305\202a. D\305\202ugo to mi\304\231dzy nimi in secreto

trwa\305\202o, a\305\274gdy Chmielnicki i skarb\303\263w swoich pieni\304\231\305\274nych, kt\303\263-

rych curam [opiek\304\231] ten\305\274e zegarmistrz mia\305\202, ruszaj\304\205c dla p\305\202ace-

nia Tatarom bary\305\202ki jednej pe\305\202nej czerwonych z\305\202otych domaca\304\207

si\304\231nie m\303\263g\305\202,rozumia\305\202 zrazu, \305\274ej\304\205syn jego, id\304\205cdo Litwy
z wojskiem, wzi\304\205\305\202ze sob\304\205. Lecz gdy z pisaniem swoim w tej

matyriej powzi\304\205\305\202od syna wiadomo\305\233\304\207, \305\274ejej nie tylko nie bra\305\202,

ale i nie widzia\305\202, kaza\305\202onego mi\305\202ego swego podskarbiego tak

d\305\202ugo tyranizowa\304\207, a\305\274po niewolnie musia\305\202 si\304\231przyzna\304\207 nie tyl-
ko do ukradzenia tej bary\305\202ki, uczyniwszy \305\274on\304\231jego wsp\303\263lni-

kiem tej kradzie\305\274y, ale te\305\274i do niecn\303\263t i amor\303\263w z ni\304\205pope\305\202nio-

nych. Za t\304\205wiadomo\305\233ci\304\205 Chmielnicki nied\305\202ugo deliberuj\304\205c,

obr\303\263ciwszy mi\305\202o\305\233\304\207swoj\304\205, kt\303\263r\304\205mia\305\202niezwyczajn\304\205 do niej,
w gniew, nie tak dla ukradzionego z\305\202ota,jak dla skradzionego
\305\202o\305\274a,kaza\305\202ich oboje, tak jako in actu bywali, nago zwi\304\205zawszy

pospo\305\202u powiesi\304\207; co nam kr\303\263lprzy wieczerzy swojej z uciech\304\205

referowa\305\202\" .

To, co rozwesela\305\202o kr\303\263lewskich go\305\233ci, z pewno\305\233ci\304\205nie \305\233mieszy-

\305\202oBohdana Chmielnickiego. Tragiczny fina\305\202jego wielkiej mi\305\202o-

\305\233cido
pi\304\231\037nejHeleny oraz kl\304\231ska wojsk kozackich pod Bere- 164)))
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stcczkicn1 za\305\202anla\305\202yhetmana. Nie jest dzie\305\202em przypadku, \305\274eod

czerwca 1651 coraz cz\304\231\305\233ciejszuka\305\202 b\304\231dzie zapomnienia w kieli-

szku, a rozwi\304\205zania trapi\304\205cych go problem\303\263w oczekiwa\305\202 od

\\\\'r\303\263\305\274ck.

Tymczascm 2 lipca bu\305\202aw\304\231hetma\305\204sk\304\205oddano w r\304\231ce\"Dzadza-

\305\202ego, kt\303\263ry na pocz\304\205tku tej rebeliej bunt na Dnieprze, id\304\205cna

\305\273\303\263\305\202teWody, przeciwko starszy\305\272nie przy Rzptej stoj\304\205cej pod-

ni\303\263s\305\202i onych z drugiemi wybie\305\202\".

Kilkakrotnie ponawiane pr\303\263by zdobycia taboru nie powiod\305\202y

si\304\231.Jednak sprowadzenie z Brod\303\263w ci\304\231\305\274kichdzia\305\202obl\304\231\305\274niczych

zmusi\305\202o Kozak\303\263w do podj\304\231cia rokowa\305\204. W czwartek 6 lipca
\"z po\305\202udnia wys\305\202ani byli trzej pu\305\202kownicy kozaccy, to jest:

Krysa, czchrYl1ski pu\305\202kownik, ho\305\274y ch\305\202op i nanl \305\274yczliwy,

H\305\202adki i Perejes\305\202awiec\" .

Wys\305\202annik\303\263w kozackich skierowano do hetmana wielkiego ko-
ronnego Miko\305\202aja Potockiego i \"dobr\304\205 od ni\037go mieli \305\202acin\304\231,

bo im p. krakowski wszystkie ich zbrodnie exprobrowa\305\202 [wy-

rzuci\305\202] m\303\263wi\304\205c:\305\274e\305\233ciewy zdrajcy, jakich pod s\305\202o\305\204cem\305\233wiata

nie 111asz, \305\274e\305\233ciewy ju\305\274nie chrze\305\233cianie, bo z Tatarami bra't

a brat jeste\305\233cie, \305\274e\305\233cieniegodni przyj\305\233\304\207przed kr\303\263laj. m. etc.\"

Ze s\305\202owami hetmana koronnego k\305\202\303\263ci\305\202ysi\304\231jednak ostateczne

decyzje, jakie przekazano pos\305\202om kozackim: \"Kondycye jutro
wam podane b\304\231d\304\205,a dzi\305\233jednego z mi\304\231dzy siebie zostawcie,

aby\305\233cie to o\305\233wiadczyli, \305\274eszczerze mi\305\202osierdzia prosicie. I zaraz,

lubo troch\304\231 ze strachem, zostawili Krys\304\231, pu\305\202kownika, kt\303\263r.y

ochotnie zosta\305\202, bo te\305\274i sam naszych o to bardzo prosie\305\202, aby
. \"

go zostawIono .

Powoden1 zawahanIa si\304\231Jana Kazimierza by\305\202y wie\305\233ci, jakie

przynios\305\202y powracaj\304\205ce z po\305\233cigu za Tatarami chor\304\205gwie. Pod

Konstantynowem chan przeprowadzi\305\202 koncentracj\304\231 swych si\305\202

i, co gorsze, cho\304\207w tym wypadku informacje by\305\202ysprzeczne,

u jego boku przebywali Chmielnicki i Wyhowski, wok\303\263\305\202kt\303\263-

rych zacz\304\231\305\202osi\304\231skupia\304\207 okoliczne ch\305\202opstwo. Wie\305\233ci te .po-

twierdzi\305\202 list chana pisany w\305\202a\305\233niepod Konstantynowem,

\"w kt\303\263rym chc\304\205c pokry\304\207 tak wielki z ucieczki swojej wstyd
przyznawa wprawdzie, \305\274euciek\305\202, deklaruj\304\205c si\304\231jednak, i\305\274si\304\231

got\303\263w poprawi\304\207 w przestronnych polach tamecznych, nie przy
b\305\202otach beresteckich, na kt\303\263re wszytk\304\231 ucieczki swojej zwala\305\202

przyczyn\304\231 \037.. W tym\305\274e li\305\233ciedok\305\202ada, \305\274eczeka z ochot\304\205 pod

Konstantynowem, je\305\274eli nie kr\303\263la samego, tedy przynajmniej

pan\303\263w .ruskich\" .

Sytuacja uleg\305\202a jednak radykalnej zmianie jeszcze w tym sa-)))



mym dniu. Do obozu kr\303\263lewskiego bowiem dotar\305\202a wiado-

mo\305\233\304\207,\305\274ewojska litewskie pod komend\304\205 hetmana polnego li-

tewskiego Janusza Radziwi\305\202\305\202aznios\305\202y pu\305\202kczernihowski Mart y-
na Nebaby, jedyny jaki Chmielnicki pozostawi\305\202 sobie wodwo-

dzie. W tej sytuacji podyktowano Kozakom niezwykle ci\304\231\305\274kie

warunki kapitulacji. Do obozu kozackiego zani\303\263s\305\202je Adam

Chmielecki, kt\303\263ry o ma\305\202onie przyp\305\202aci\305\202tej misji \305\274yciem. Kr\303\263l

\305\274\304\205da\305\202,aby wydali Chmielnickiego wraz z jego rodzin\304\205 oraz

starszyzn\304\205, aby rozproszone posp\303\263lstwo powr\303\263ci\305\202o
do swoich

dom\303\263w sk\305\202adaj\304\205cbro\305\204 w r\304\231cekr\303\263la oraz aby poddali si\304\231ordy-

nacji Rzeczypospolitej, kt\303\263r\304\205si\304\231uchwali na sejmie. Wi\304\231kszo\305\233\304\207

z zamkni\304\231tych w taborze doskonale pami\304\231ta\305\202aostatni\304\205 ordyna-

cj\304\231sejmow\304\205 i nie mia\305\202a z\305\202udze\305\204co do losu, jaki ich czeka\305\202

w wypadku przyj\304\231cia warunk\303\263w kr\303\263lewskich. Dano wi\304\231cJano-

wi Kazimierzowi odpowied\305\272, kt\303\263rej ten z pewno\305\233ci\304\205 si\304\231nie

spodziewa\305\202: \"Mi\305\202o\305\233ciwy, NaJja\305\233niejszy Kr\303\263lu etc. 'Spodziewali\305\233-

my si\304\231,\305\274ebrz\304\205cmi\305\202osierdzia, mi\305\202o\305\233ciwej\305\202askiWKM, gdzie nam

s\304\205podane punkta barzo niezno\305\233ne od WKM. Naprz\303\263d o star-

szyzn\304\231, tej wyda\304\207 nie mo\305\274emy i nie wydamy, bo taka rada woj-

ska i czerniecka. Armaty: i tej wyda\304\207 nie mo\305\274emy; szlachty:

trzymaj\304\205c si\304\231zborowskich pakt, \305\274eim to mia\305\202o by\304\207odpuszczo-

no i przebaczono z \305\202askiWKM, tego uczyni\304\207 nie mo\305\274emy i nie

wydamy; Chmielnickiego, syna jego, Wyhowskiego, jako

zdrajc\304\231 WKM i naszego, wydaliby\305\233my go, ale go nie mamy. . .
Z poga\305\204stwelTI si\304\231nie \305\202\304\205czy\304\207nigdy obiecujen1Y. Kozacy i czer\305\204,

aby pod\305\202ug pakt zborowskich zostawali przy takich wolno\305\233-

ciach i swobodach, jako s\304\205w paktach zborowskich napisane,
o to prosiemy\" . Rcakcja rozgniewanego Jana Kazin1ierza by\305\202a

\305\202atwa do przewidzenia: kaza\305\202bi\304\207z dzia\305\202do taboru.

Mimo \305\233ci\304\205ganiacoraz to nowych dzia\305\202,mi\304\231dzy innymi ze Lwo-

wa, tabor kozacki nadal trwa\305\202 w tym san1ym miejscu, w jakim
stan\304\205\305\20230 czerwca. I prawdopodobnie tkwi\305\202by tak jeszcze d\305\202ugo,

nic nie robi\304\205c sobie z artyleryjskiego ostrza\305\202u i odpowiadaj\304\205c

,,\\vycieczkami\" na ka\305\274dy szturm, gdyby Polakom ponownie nie

dopom\303\263g\305\202przypadek.

Do rozpocz\304\231cia uk\305\202ad\303\263wz Lachami d\304\205\305\274y\305\202te\305\274zast\304\231puj\304\205cy

Chmielnickiego Dzadza\305\202y. Wi\304\231kszo\305\233\304\207starszyzny rozumia\305\202a jed-

nak, \305\274eporozumienie to mo\305\274e by\304\207osi\304\205gni\304\231tejedynie za cen\304\231

ich g\305\202\303\263wi doprowadzi\305\202a do obalenia Dzadza\305\202ego. Na jego miej-
\037cc hetn1ancnl naka\305\272nymwybrany zosta\305\202 Iwan Bohun. Ten do-

wiedziawszy si\304\231,\305\274ewojska koronne przegrupowuj\304\205 si\304\231na ty-
\305\202achtaboru kozackiego, postanowi\305\202 im to uniemo\305\274liwi\304\207. W tym 166)))



celu sformu\305\202owa\305\202 kilkutysi\304\231czny oddzia\305\202 i zabrawszy kilka dzia-
\305\202ekwyszed\305\202 z obozu. \"Co widz\304\205c czer\305\204, a intencyej wyj\305\233cia Bo-

hun owego z taboru nie wiedz\304\205c,. b\304\231d\304\205cju\305\274nieraz nastrachana,

pocz\304\231\305\202a
sama sobie movere suspicionem [tworzy\304\207 podejrzenie],

\305\274estarszyzna ju\305\274uchodzi. W czym tym bardziej zostawszy
utwierdzeni, gdy kto\305\233 mi\304\231dzy niemi ... krzykn\304\205\305\202:\302\273Oto ju\305\274

starszyzna ucieka! \302\253,zaraz, ,o dziewi\304\205tej jakoby przed po\305\202ud-

niem, co \305\274ywe si\304\231rwa\304\207 i ucieka\304\207 pocz\304\231\305\202o,ka\305\274dy w sw\304\205,gdzie

kto m\303\263g\305\202,gorzej ni\305\274nasi pod Pi\305\202awcami, na trzech przepra-'
wach topi\304\207si\304\231pocz\304\231li\" . To, co nast\304\205pi\305\202opotem, okre\305\233li\304\207mo\305\274na

jedynie mianem trwaj\304\205cej a\305\274do zmroku rzezi. Pod os\305\202on\304\205nocy

Bohunowi uda\305\202o si\304\231wyprowadzi\304\207 nielicznych ocala\305\202ych z po-

gromu.

Dziesi\304\231\304\207dni, jakie wytrwa\305\202 tabor kozacki, wystarczy\305\202o jednak,

by przekre\305\233li\304\207militarne znaczenie wiktorii beresteckiej. Zdawa\305\202

sobie z tego spraw\304\231 przede wszystkim Jan Kazimierz rozumie-

j\304\205c,\305\274etylko natychmiastowe ruszenie w g\305\202\304\205bUkrainy, ca\305\202o\305\233ci\304\205

si\305\202stoj\304\205cych pod Beresteczkiem mog\305\202o ostatecznie u\305\233mierzy\304\207

bunt kozacki. Postanowi\305\202 wi\304\231ckr\303\263lzaapelowa\304\207 do szlachty, by
nie opuszcza\305\202a szereg\303\263w i wraz z wojskami zaci\304\231\305\274nymikonty-

nuowa\305\202a kamp.ani\304\231. Senatorowie, kt\303\263rzy przedstawili propozy-

cj\304\231kr\303\263lewsk\304\205pospolitemu ruszeniu, ledwie ocalili g\305\202owy, gdy\305\274

bra\304\207szlachta gotowa by\305\202aich rozsieka\304\207.

Ostatecznie zgromadzona pod Beresteczkiem szlachta zagrozi\305\202a

rokoszem, a wybrany na marsza\305\202ka ko\305\202apodczaszy sandomier-

ski Marcin D\304\231bicki o\305\233wiadczy\305\202w jej imieniu, \305\274edalej nie p\303\263j-

dzie. \"Chcia\305\202o si\304\231kwapi\304\207 do \305\274onek i pierzyn, kt\303\263re tym bar-

dziej ci\304\205gn\304\231\305\202ydo siebie, im si\304\231jem barziej niewczas i praca obo-
zowa, jako nieprzyzwyczajonem, przykrzy\305\202a\"

- zanotowa\305\202

w swym Diariuszu Stanis\305\202aw O\305\233wi\304\231cim. Czy jednak nie za su-
rowo oceni\305\202 on swych wsp\303\263\305\202braci? Czy nie by\305\202oracjonalnych

przes\305\202anek usprawiedliwiaj\304\205cych postaw\304\231 szlachty? Ot\303\263\305\274by\305\202yta-

kie przes\305\202anki. W dotychczasowej historiografii polskiej nie zwr\303\263-

cono uwagi na fakt niezaprzeczalny, \305\274eChmielnicki przygoto\\VU

j\304\205csi\304\231do generalnej rozprawy z Rzecz\304\205pospolit\304\205 nic ograniczy\305\202

si\304\231do akcji dyplomatycznej, kt\303\263rej rezultaty om\303\263wili\305\233my wcze\305\233-

niej. Hetman kozacki postara\305\202 si\304\231te\305\274o posianit: zam\037tu na t}' \305\202ach

wroga i w\305\202a\305\233nieteraz zbiera\305\202 owoce swej zapobiegliwo\305\233ci. Pod

Beresteczko bowiem dochodzi\305\202y coraz gro\305\272niejsze wie\305\233ci o rozru-

chach ch\305\202opskich ogarniaj\304\205cych ca\305\202\304\205Rzeczpospolit\304\205. Jcst rzecz\304\205

wprost. nieprawdopodobn\304\205, by zbie\305\274no\305\233\304\207czasow\037 tych wyst\304\205pie\305\204

z
kampani\304\205 beresteck\304\205 by\305\202adzie\305\202em przypadku.)
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W dniu 5 VI 1651 r. przed s\304\205dem \305\202awniczym miasta Kalisza sta-

n\304\205\305\202Wojciech Ko\305\202akowski. Jego s\305\202owa najlepiej ilustruj\304\205 meto-

dy, jakimi pos\305\202u\305\274y\305\202si\304\231Chmielnicki. Zezna\305\202 on, \305\274eChmielnicki

jemu, Ostrowskiemu i Grzybowskiemu da\305\2023 tys. z\305\202otych

w z\305\202ocie, by zebrali jak najliczniejszy oddzia\305\202 i g\303\263rami obok Le-

ska i Sanoka przedostali si\304\231za Krak\303\263w buntuj\304\205c po drodze ch\305\202o-

p\303\263w. Dalej Ko\305\202akowski przyzna\305\202, \305\274edotarli do Lanckorony,

sk\304\205dw grupach po dw\303\263ch, trzech, najcz\304\231\305\233ciejudaj\304\205c pielgrzy-

m\303\263w, rozeszli si\304\231po ca\305\202ejPolsce;

Wie\305\233ci o powstaj\304\205cych ch\305\202opach wkr\303\263tce zacz\304\231\305\202ydochodzi\304\207

z r\303\263\305\274nychstron Korony i lotem b\305\202yskawicy dociera\305\202y do obozu

kr\303\263lewskiego. 23 czerwca Stanis\305\202aw O\305\233wi\304\231cim\305\274na\305\202ju\305\274zeznania

Ko\305\202akowskiego i zanotowa\305\202 je w swym Diariuszu: \"A robota ta

by\304\207mia\305\202a, teraz domy i dwory szlacheckie, ja\305\202mu\305\274ny\305\274ebrz\304\205c,

szpiegowa\304\207\037 o dostatkach si\304\231pyta\304\207, ch\305\202opy przeciwko panom

buntowa\304\207, a osobliwie tam, gdzie zwierzchno\305\233\304\207 na poddanych

ci\304\231\305\274ka,mianowicie za Poznaniem ku Mi\304\231dzyrzeczowi. Powie-

dzia\305\202[Ko\305\202akowski
- l.K.], \305\274eich tu w Wielkiej Polsce pod tym

Grzybowskim ma by\304\207o\305\233mdziesi\304\205t, a po wszytkiej Polsce dwa. \"

tysI\304\205ce .

R\303\263wnie\305\274na Litwie zacz\304\205\305\202si\304\231szerzy\304\207 niepok\303\263j: \"Przysz\305\202a znowu

i druga nowina z Litwy z listami, w kt\303\263rych daj\304\205zna\304\207,\305\274eniejaki

.Foksa, od Chmielnickiego na niszczenie tamtych kraj\303\263w i bun-

towanie ch\305\202op\303\263wpos\305\202any, idzie we dwudziestu tysi\304\231cy wojska

ku Mohilowu\".

Zagadnieniu wyst\304\205pie\305\204ch\305\202opskich na ziemiach polskich w okre-
sie powstania Chmielnickiego po\305\233wi\304\231cono sporo miejsca w pra-
cach historyk\303\263w polskich i radzieckich. Nie b\304\231dziemy wi\304\231c

w tym miejscu wr\037ca\304\207do tych spraw. Musimy jednak przypo-
mnie\304\207 wydarzenia, jakie w czerwcu 1651 r. rozegra\305\202y si\304\231na

podkarpaciu: \"Najbardziej jednak potrwo\305\274y\305\202y wszystkich listy
Piotra G\304\231bickiego, biskupa krakowskiego, tego\305\274 dnia [23 VI
- l.K.] ku wieczorowi przys\305\202ane do obozu, w kt\303\263rych oznaj-

muje, i\305\274niejaki Aleksander Leo z Stemberku Kostka alias Na-

piorski, zmy\305\233liwszy sobie uniwersa\305\202y kr\303\263lewskie na zaci\304\205ganie

ludzi, nie tylko wszczyna mi\304\231dzy ch\305\202opy podg\303\263rskiemi oko\305\202o

Krakowa pod pretekstem us\305\202ugi kr\303\263lewskiej bunty, ale te\305\274ju\305\274

i Czorsztyn, zamek pograniczny od W\304\231gier, sam\304\205natur\304\205 miejsca

b \305\202\"15. . . o ronny, opanowa ..
Posta\304\207 \"awanturnika Kostki\" zawsze budzi\305\202a rozliczne kontro-

wersje. Dotyczy\305\202y one zw\305\202aszcza ewentualnych powi\304\205za\305\204,jakie

\305\202\304\205czy\305\202yNapierskiego z Chmielnickim. Zreszt\304\205 powi.\304\205zania te 168)))



nie mog\304\205 by\304\207kwestionowane. Wszak najbardziej miarodajne
\305\272r\303\263d\305\202o,list Pinocciego pisany w Krakowie 18 czerwca, wyra\305\272-

nie na nie wskazuje: \"Ka\305\274dy tak ju\305\274swobodnie tam
post\304\231powa\305\202

sobie, pijany b\304\231d\304\205ckonfidentowi .swemu powierzy\305\202 list\303\263w r\303\263\305\274-

nych, mi\304\231dzy kt\303\263remi znalaz\305\202 si\304\231uniwersa\305\202 Chmielnickiego,

wydany do wszystkich poddanych Korony Polskiej, o czem daie
\305\233wiadectwo xi\304\205dz pleban szaflarski i. pod przysi\304\231g\304\205zeznawa,

\305\274ego czyta\305\202 Gako nam o tym pisano) w takowe s\305\202owa: \302\273Bohdan

Chmielnicki wiadomo czyni\304\231 wszystkim poddanym Korony

Polskiey, i\305\274za szcz\304\231\305\233ciemi b\305\202ogos\305\202awie\305\204stwem od Pana Boga
nam danem, pod moc i w\305\202adz\304\231nasz\304\231 podbiwszy pa\305\204stwa tey\305\274e

Korony Polskiey, uwolni\304\207 was wszystkich obiecuj\304\231 od ci\304\231\305\274a-

r\303\263w i robocizny. B\304\231dziecie tylko na samych czynszach, we
wszelakich .wolno\305\233ciach, tak -jako \305\233lachta byli; tylko \305\274eby\305\233cie

nam wiary tak iako ruscy nasi poddani dotrzymali; pan\303\263w swo-

ich \305\274eby\305\233cieopuszczali, przeciwko nim powstawali i do nas si\304\231

iako naywi\304\231kszych kupach gromadzili\302\253 \"16.

W pe\305\202niprzekonywaj\304\205ca jest te\305\274hipoteza Adama Kerstena, kt\303\263-

ry dotar\305\202szy praktycznie do wszystkich \305\272r\303\263de\305\202mog\304\205cych rzuci\304\207

\305\233wiat\305\202ona kulisy wydarze\305\204, jakie rozegra\305\202y si\304\231w okolicach

,Czorsztyna, w pracy pt. Na tropach Napierskiego pisa\305\202o braku

wzmianek w aktach procesu o kontaktach Napierskiego

z Chmielnickim. Autor ten przypuszcza, \305\274ezar\303\263wno biskup,

jak i urz\304\231dnicy krakowscy byli \305\233wiadomi, \305\274erozg\305\202aszaj\304\205co tym

mog\304\205 przyczyni\304\207 si\304\231do wewn\304\231trznej. dezorganizacji kraju. Na

podobnych przes\305\202ankach opar\305\202swe twierdzenie o niezaprzeczal-
no\305\233ci powi\304\205za\305\204Napierskiego z Chmielnickim r\303\263wnie\305\274radziec-

ki historyk I. S. Miller.
Najistotniejszy z naszego punktu widzenia jest nie sam fakt

wsp\303\263\305\202dzia\305\202aniaNapierskiego z Chmielnickim, lecz skutki, jakie
wywar\305\202o dotarcie pod Beresteczko wiadomo\305\233ci o wybuchu po-
wstania ch\305\202opskiego na Podhalu. Czy\305\274 szlachta mog\305\202a my\305\233le\304\207

o czym\305\233 innym ni\305\274o powrocie do swych maj\304\205tk\303\263ww chwili,

gdy zapozna\305\202a si\304\231z tre\305\233ci\304\205uniwersa\305\202\303\263w wys\305\202anych z czorszty\305\204-

skiego zamku? A wi\304\231cnie tylko t\304\231sknota do \305\274onek i pierzyn

przes\304\205dzi\305\202a o przekre.\305\233leniu plan\303\263w kr\303\263lewskich. Decyduj\304\205c\304\205

rol\304\231odegra\305\202a w tym wypadku precyzyjnie zaplanowana przez

Chmielnickiego akcja dywersyjna. I cho\304\207nie uchroni\305\202a ona het-

mana kozackiego od kl\304\231ski, to jednak r\303\263wnocze\305\233nie uniemo\305\274li-

wi\305\202akr\303\263lowi wykorzystanie z..wyci\304\231stwa.

Jan Kazimierz straciwszy resztki nadziei na prze\305\202amanie oporu

szlachty 16 lipca zda\305\202dow\303\263dztwo w r\304\231cehetman\303\263w koronnych)169)))



i drog\304\205 przez Gliniany i Lw\303\263w powr\303\263ci\305\202do Warszawy. W g\305\202\304\205b

Ukrainy ruszy\305\202o wi\304\231cjedynie licz\304\205ce oko\305\202o 20 tys. \305\274o\305\202nierzy

wojsko koronne. Nie przedstawia\305\202o ono zreszt\304\205 wi\304\231kszej war-

to\305\233cibojowej. \305\273o\305\202nierzwycie\305\204czony trwaj\304\205c\304\205ju\305\274ponad pi\304\231\304\207

miesi\304\231cy kampani\304\205 nie mia\305\202najmniejszego zamiaru walczy\304\207 da-

lej. Wkr\303\263tce zacz\304\231\305\202obrakowa\304\207 paszy dla koni, a i ze zdobyciem
jakiejkolwiek \305\274ywno\305\233ciby\305\202ycoraz wi\304\231ksze problemy. W do-

datku szeregi wojsk koronnych, dziesi\304\205tkowa\305\202a zaraza.

Chmielnicki tymczasem sprytnie unika\305\202 wi\304\231kszych potyczek
z armi\304\205 koronn\304\205 i cofa\305\202si\304\231w kierunku Bia\305\202ej Cerkwi. Jednak
nieliczne wprawdzie, lecz zaprawione w bojach oddzia\305\202y kozac-

kie, przy pomocy okolicznej ludno\305\233ci ci\304\205gle.szarpa\305\202y maszeruj\304\205-

cych w szyku taborowym Lach\303\263w. Zastosowali w tym wypad-
ku Kozacy identyczny spos\303\263b walki, jakiju\305\274 za cztery lata przy-
niesie sukces Polakom pod wodz\304\205 Czarnieckiego w zmaganiach
ze Szwedami.
Morale wojsk koronnych ca\305\202kowicie za\305\202ama\305\202anag\305\202a \305\233mier\304\207

ksi\304\231cia Jeremiego Wi\305\233niowieckiego. Ksi\304\205\305\274\304\231zmar\305\202 20 sierpnia
w Pawo\305\202oczy: \"Dot\304\205d nie mog\304\205 wiedzie\304\207 przyczyny nag\305\202ej

\305\233mierci i obawiamy si\304\231,\305\274ebynie trucizn\304\205 by\305\202zniesiony ... Za-

raz tego\305\274 d. 20 Aug. o ll-tej przed po\305\202udniem wed\305\202ug zwycza-

ju, uznawszy pr\304\231dk\304\205\305\233mier\304\207,wn\304\231trze z niego wyj\304\231to\". Sekcja

nie potwierdzi\305\202a obaw, \305\274ewojewodzie ruskiemu dopomo\305\274ono

w zej\305\233ciu z tego \305\233wiata. Prawdopodobnie przyczyn\304\205 zgonu by\305\202o

zatrucie pokarmowe: \"Zjad\305\202 og\303\263rk\303\263w,po tym si\304\231miodu napi\305\202,

z czego \305\274o\305\202\304\205dekzepsowa\305\202 i w gor\304\205czk\304\231wpad\305\202\"17.

Pogrzeb ksi\304\231cia odby\305\202 si\304\23122 sierpnia i nazajutrz wojska koronne
wyruszy\305\202y z Paw\305\202oczy kieruj\304\205c si\304\231na Trylisy. W Trylisach nieo-
czekiwanie Polacy natrafili na. silny op\303\263rnielicznego oddzia\305\202u ko-

zackiego. Z za\305\202og\304\205kozack\304\205 rozprawiono si\304\231z wielkim okrucie\305\204-

stwem, wycinaj\304\205c w pie\305\204r\303\263wnie\305\274ludno\305\233\304\207miasteczka.

Zdobycie Trylis otworzy\305\202o wojskom koronnym drog\304\231 w g\305\202\304\205b

Ukrainy. Kozacy wycofali si\304\231mi\304\231dzy innymi z Chwastowa.

Zdecydowa\305\202 o tym nie tylko odstraszaj\304\205cy przyk\305\202ad Trylis.

W pierwszych dniach wrze\305\233nia pad\305\202Kij\303\263w zdobyty przez od-

dzia\305\202y literwskie pod wodz\304\205 hetmana polnego litewskiego Janu-
sza Radziwi\305\202\305\202a.11 wrze\305\233nia wojska koronne po\305\202\304\205czy\305\202ysi\304\231z lite-

wskimi. W tej sytuacji Chmielnicki zarz\304\205dzi\305\202koncentracj\304\231

wszystkich swych si\305\202w okolicach Bia\305\202ej Cerkwi. Postanowi\305\202

te\305\274hetman kozacki spr\303\263bowa\304\207 jeszcze raz przechytrzy\304\207 \305\201a-

ch\303\263w. W tym celu skierowa\305\202 do Miko\305\202aja Potockiego list

z propozycj\304\205 rozpocz\304\231cia pertraktacji pokojowych. 170)))



Potocki nie waha\305\202 si\304\231d\305\202ugo i 18 wrze\305\233nia do obozu kozackiego

wys\305\202ani zostali komisarze maj\304\205cy przedstawi\304\207 hetmanowi koza-

ckiemu warunki ugody. Na czele komisji stan\304\205\305\202naj wytrwalszy

or\304\231downik uk\305\202ad\303\263wz Kozaczyzn\304\205 wojewoda Kijowski Adam
Kisiel, a w sk\305\202adzie komisji znale\305\272li si\304\231ponadto: wojewoda
smole\305\204ski Jerzy Karol Hlebowicz, stolnik litewski Wincenty
Korwin Gosiewski oraz pods\304\231dek brac\305\202awski Miko\305\202aj Kazi-

mierz Kossakowski. Przygotowana przez Jana Kazimierza jesz-

cze w lipcu Instrukcja wielebnemu, ja\305\233nie wielmo\305\274nym, wielmo\305\274-

nym, urodzonym pp. komisarzom do traktowania z Wojskiem Zapo-
roskim ju\305\274si\304\231ca\305\202kowicie zdezaktualizowa\305\202a. Przede wszystkim

by\305\202aw niej mowa o wydaniu Chmielnickiego, gdyby za\305\233oka-

za\305\202osi\304\231to niemo\305\274liwe, \"starszyzna mia\305\202a z\305\202o\305\274y\304\207przysi\304\231g\304\231,\305\274e

\305\274adnych na potem praktyk i fakcyi z Chmielnickim mie\304\207nie

b\304\231dzie, gdziekolwiek si\304\231ten zdrajca obr\303\263ci\". Kr\303\263l nakazywa\305\202

te\305\274komisarzom, by rejestr kozacki nie przekroczy\305\202 liczby 6 -

8 tys. os\303\263b.

W lipcu, gdy istnia\305\202a jeszcze nadzieja, \305\274earmia koronna upora

si\304\231z ocala\305\202ymi spod Beresteczka oddzia\305\202ami kozackimi, warun-

ki te by\305\202yw pe\305\202nirealistyczne, lecz w realiach wrze\305\233nia stawa\305\202y

si\304\231one wr\304\231cz utopijne. W czasie pierwszego spotkania z Chmiel-

nickim, do kt\303\263rego dosz\305\202o na zamku bia\305\202ocerkiewskim, Adam
Kisiel przedstawi\305\202 wi\304\231co wiele skromniejsze \305\274\304\205dania:zerwania

przyja\305\272ni z ord\304\205, zmniejszenia liczby rejestrowc\303\263w do 12 tys.,
ust\304\205pienia z d\303\263br szlacheckich.

Rozmowy z Chmielnickim by\305\202yniezwykle trudne, gdy\305\274wyra\305\272-

nie gra\305\202on na zw\305\202ok\304\231i tradycyjnie zas\305\202ania\305\202si\304\231nieprzejednan\304\205

postaw\304\205 czerni. Tym razenl jednak komisarze nl0gli sit; naocznie

przekona\304\207, \305\274ehetman kozacki nie przesadza\305\202. Nagle okaza\305\202o si\304\231,

\305\274ezamek, w kt\303\263rym toczy\305\202y si\304\231rozmowy, oblegaj\304\205 t\305\202umy czer-

ni. Donlaga\305\202y si\304\231one wydania komisarzy polskich oraz wcho-
dz\304\205cych z nimi w uk\305\202ady cz\305\202onk\303\263wstarszyzny kozackiej. Jaka\305\233

zab\305\202\304\205kanastrza\305\202a tatarska omal nie trafi\305\202a Adama Kisiela i dopie-
ro zdecydowana postawa ChmielnIckiego i szable towarzysz\304\205-

cych mu pu\305\202kownik\303\263w po\305\202o\305\274y\305\202ykres rozruchom. Ju\305\27421 wrze\305\233-

nia by\305\202orzecz\304\205 oczywist\304\205, \305\274ewszelkie rokowania nie maj\304\205sen-

su. Do obozu polskiego bowiem przyby\305\202 pu\305\202kownik nlirhoro-

dzki Matwiej H\305\202adki i o\305\233wiadczy\305\202, \305\274eKozacy \305\274\304\205daj\304\205potwier-

dzenia ugody zborowskiej oraz nie maj\304\205zamiaru zrywa\304\207 przy-

ja\305\272ni z Tatarami, bo to oni w\305\202a\305\233nies\304\205str\303\263\305\274anliich wolno\305\233ci.

Warunki te stanowi\305\202y zaprzeczenie propozycji przedstawionych

przez Kisiela i dowodzi\305\202y, \305\274eChmielnicki jeszcze raz postano-)171)))



wi\305\202spr\303\263bowa\304\207 szcz\304\231\305\233ciaw otwartym polu. Zreszt\304\205 oddzia\305\202y

kozackie zgromadzone w okolicach Bia\305\202ej Cerkwi liczy\305\202y 160

tys. mo\305\202ojc\303\263w,a wspomaga\305\202y je posi\305\202ki tatarskie szacowane na

blisko 10 tys. konnicy. Do bitwy dosz\305\202o 23 wrze\305\233nia.

W tym dniu hetman wielki koronny Miko\305\202aj Potocki postano-

wi\305\202uprzedzi\304\207 zamiary przeciwnika i uderzy\304\207 na tabor kozacki,

tym bardziej \305\274erozpocz\304\231\305\202ysi\304\231jesienne roztopy gro\305\274\304\205cePola-

kom ugrz\304\231\305\272ni\304\231ciem
w b\305\202otach. Potocki przegrupowa\305\202 swe si\305\202y

i ustawi\305\202 je w szyku zastosowanym po raz pierwszy pod Bere-

steczkiem. Sam obj\304\205\305\202dow\303\263dztwo nad centrun1 armii koronnej
maj\304\205c po prawej r\304\231cearmi\304\231 litewsk\304\205 pod Januszem Radziwi\305\202-

\305\202em,a po lewej pozosta\305\202e si\305\202ykoronne pod hetmanem polnym
Marcinen1 Kalinowskim. Bitw\304\231 rozpocz\304\205\305\202przeprowadzony

z wielkim impetem atak prawego skrzyd\305\202a polskiego. Litwini

rozproszyli oddzia\305\202y kozacko-tatarskie, kt\303\263re zacz\304\231\305\202yw panice

wycofywa\304\207 si\304\231do taboru. Potockiemu i Kalinowskienlu pozo-
sta\305\202ojedynie doko\305\204czenie dzie\305\202a. Kiedy Radziwi\305\202\305\202zorientowa\305\202

si\304\231,\305\274ehetmani koronni tkwi\304\205 bezczynnie na pozycjich wyj\305\233cio-

wych i zaprzepaszczaj\304\205 w ten spos\303\263b pewne zwyci\304\231stwo, wys\305\202a\305\202

natychmiast pos\305\202a\305\204cado Potockiego z zapytaniem, co ma ozna-

cza\304\207postawa wojsk koronnych. Hetman wielki koronny ze sto-

ickin1 spokojem odpowiedzia\305\202, \305\274eprzyby\305\202 tu dla zawarcia poko-
ju, a nie dla dalszego kontynuowania wojny. W tej sytuacji bit-

wa nie przynios\305\202a rozstrzygni\304\231cia.

Nazajutrz w obozie polskim ponownie zjawili si\304\231wys\305\202annicy

hetma\305\204scy deklaruj\304\205c gotowo\305\233\304\207rozpocz\304\231cia pertraktacji poko-

jowych. Jeszcze przez cztery dni r\303\263wnocze\305\233nie z prowadzonymi
roznl0wan1i trwa\305\202y starcia zbrojne pon1i\304\231dzy obydwon1a woj-
skami. Wreszcie 28 wrze\305\233nia wzi\304\205wszy na zak\305\202adnik\303\263w starost\304\231

krasnostawskiego Marka Sobieskiego oraz brata hetmana ko-
ronnego podstolego litewskiego Krzysztofa Potockiego Bohdan
Chmielnicki w otoczeniu starszyzny przyby\305\202 do obozu polskie-

go, gdzie omal nie dosz\305\202o do zerwania wynegocjowanego przez
Kisie1a porozun1icnia. Hetman kozacki bowien1 z wielk\304\205 furi\304\205

zaatakowa\305\202 Janusza Radziwi\305\202\305\202a.Pretekstem by\305\202w tynl wypadku
fakt, i\305\274Radziwi\305\202\305\202by\305\202zi\304\231ciem hospodara mo\305\202dawskiego Ba-

zylego Lupula. Janusz Radziwi\305\202\305\202dla dobra ojczyzny pu\305\233ci\305\202

nlimo uszu zaczepki hetmana kozackiego, pozostali za\305\233\305\233wiad-

k.owie tego zaj\305\233cia dopiero po Batohu przypomnieli sobie
wypowiedziane wtedy przez Chmielnickiego s\305\202owa: \"Tedy
w

wo\305\202oskiej gotowem bi\304\207si\304\231,majet on mnoho horoszy, a ja
mnoho ludy\". 172)))

pytanie odpowiedzi przecz\304\205cej. Raczej

by\305\202at\304\205,pr\303\263ba sonda\305\274u, na jak daleko id\304\205ce ust\304\231pstwa gotowa

jest p\303\263j\305\233\304\207Rzeczpospolita.

Punkt trzeci omawianego dokumentu nie wymaga komentarza:)73)))
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W historiografii polskiej nie przywi\304\205zywano zbytniej wagi do

ugody bia\305\202ocerkiewskiej podkre\305\233laj\304\205c, \305\274enie mia\305\202a ona istotne-

go znaczenia i nigdy jej nie zrealizowano. Ugoda ta mia\305\202ajed-

nak kolosalne znaczenie. Przede wszystkim zadecydowa\305\202a o ca\305\202-

kowitej zmianie koncepcji politycznej Chmielnickiego oraz po-
ci\304\205gn\304\231\305\202aza sob\304\205 istotne zmiany w uk\305\202adzie si\305\202wewn\304\231trznych

Kozaczyzny.

Ostateczny kszta\305\202t postanowie\305\204 bia\305\202ocerkiewskich odzwiercie-

dla\305\202faktyczny uk\305\202ad si\305\202pomi\304\231dzy Rzecz\304\205pospolit\304\205 i Kozaczyz-

n\304\205,jaki zarysowa\305\202 si\304\231jesieni\304\205 1651 r. Rejestr kozacki zosta\305\202

zmniejszony do 20 tys. oraz postanowiono, \305\274erejestrowcy maj\304\205

prawo przebywa\304\207 jedynie w wojew\303\263dztwie kijowskim, i to

poza dobrami prywatnymi. Wyznaczono te\305\274bardzo kr\303\263tki ter-

min sporz\304\205dzenia rejestru, gdy\305\274mia\305\202on by\304\207gotowy do Bo\305\274ego

Narodzenia 1651 r. W spos\303\263b istotny ograniczono te\305\274zakres

w\305\202adzy hetma\305\204skiej, bo cho\304\207potwierdzono nadanie Czehrynia
Chmielnickiemu i jego nast\304\231pco nI, to mieli oni jednak pozosta-
wa\304\207pod \305\233cis\305\202\304\205kontrol\304\205 hetman\303\263w koronnych. Zakazano te\305\274

hetnlanonl kozackinl prowadzenia jakiejkolwiek niezale\305\274nej od

Rzeczypospolitej polityki zagranicznej.
Ugoda bia\305\202ocerkiewska stanowi\305\202a wi\304\231c istotne ograniczenie

przywilej\303\263w kozackich w por\303\263wnaniu ze zborowsk\304\205 Dl'klara\037i\304\205

\305\202aski.Pod Zborowenl uzyska\305\202 Chmielnicki mo\305\274liwo\305\233\304\207budowa-

nia de facto niezale\305\274nego pa\305\204stwa kozackiego funkcjonuj\304\205cego
w ranlach systenlu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Na-

rod\303\263w. Obecnie mo\305\274liwo\305\233\304\207ta zosta\305\202a mu odebrana. Hetman

kozacki musia\305\202 szuka\304\207 innej drogi prowadz\304\205cej do niezale\305\274no\305\233ci

Ukrainy. Najistbtniejszy nic by\305\202w tynl wypadku fakt zl11nicj-
szenia o po\305\202ow\304\231wysoko\305\233ci rejestru i poddanie hetman\303\263w ko-

zackich pod w\305\202adz\304\231hetman\303\263w koronnych, czy nawet odebranie

Kozaczy\305\272nie jej podmiotowo\305\233ci politycznej. Najwa\305\274niljszy by\305\202

fakt, \305\274ew ugodzie bia\305\202ocerkiewskiej nie powt\303\263rzono warunku

sine gua non postanowie\305\204 zborowskich - nie wyznaczono linii

granicznej oddzielaj\304\205cej posiad\305\202o\305\233cikozackie od reszty tcrytoriul11
Rzeczypospolitej.
Potocki uwa\305\274a\305\202,\305\274ew\305\202a\305\233nieten fakt winien wystarczy\304\207 kr\303\263lowi do

uznania ugody za rozwi\304\205zanie korzystne dla Rzeczypospolitej. Jan
Kazimierz nie podziela\305\202 jednak tej opinii: \"Kr\303\263l otrzymawszy

w Toruniu wiadomo\305\233\304\207 o zawartym pokoju z Kozakami zrazu
zmartwi\305\202 si\304\231,..potem jednak od\305\202o\305\274y\305\202spraw\304\231 do przysz\305\202ego sej-

\"18mu .

Ugoda bia\305\202ocerkiewska przysporzy\305\202a te\305\274wielu zmartwie\305\204 Boh-)))



Zak\305\202ad Narodowy imienia Ossoli\305\204skich -Wydawnictwo

Wroc\305\202aw-Warszawa-Krak\303\263w-Gda\305\204sk-\305\201\303\263d\305\272 1988)))

Po powrocie z wyprawy mo\305\202dawskiej Bohdan Chmielnicki

chcia\305\202 czym pr\304\231dzej zdyskontowa\304\207 jej sukces i wykorzysta\304\207 go

do umocnienia swej pozycji tak w Kozaczy\305\272nie, jak i wobec

Rzeczypospolitej. Zw\305\202aszcza to drugie zadanie by\305\202oniezwykle

trudne do wykonania. Z\305\202upienie Jass i uzyskanie obietnicy od-
dania Tymofiejowi r\304\231kiRozandy Lupul\303\263wny z pewno\305\233ci\304\205nie

przysporzy\305\202o hetmanowi kozackiemu splendoru w\305\233r\303\263dszla-

chty. Nie m\303\263wi\304\205cju\305\274o najpot\304\231\305\274niejszych magnatach Rzeczy-

pospolitej, kt\303\263rzy od dawna zamierzali i\305\233\304\207w \305\233ladyJanusza Ra-

dziwi\305\202\305\202a.Najcz\304\231\305\233ciej chodzi\305\202o im wprawdzie o zabezpieczenie
spokojnej przysz\305\202o\305\233ci swym pierworodnym potomkom, lecz

byli i tacy, jak hetman polny koronny Marcin Kalinowski, kt\303\263-

rzy w ka\305\274dej chwili gotowi byli po\305\233lubi\304\207hospodar\303\263wn\304\231.

Chmielnicki wiedzia\305\202 r\303\263wnocze\305\233nie, \305\274enie b\304\231dzie w stanie wy-

t\305\202umaczy\304\207si\304\231przed Rzecz\304\205pospolit\304\205 ze swych ostatnich posu-
ni\304\231\304\207.Postanowi\305\202 si\304\231wi\304\231cnie t\305\202umaczy\304\207,a wr\304\231cz przeciwnie

-

t\305\202umaczenia zast\304\205pi\304\207\305\274\304\205daniami.Zbli\305\274aj\304\205cysi\304\231sejm zwyczajny
stanowi\305\202 najlepsz\304\205 ku temu okazj\304\231. Jan Kazimierz wyznaczy\305\202

termin sejmik\303\263w wojew\303\263dzkich na 7 XI 1650 r. Po dw\303\263ch ty-

godniach od tej daty mia\305\202y si\304\231zebra\304\207 sejmiki generalne, tak by
sejm rozpocz\304\205\305\202obrady w dniu 5 grudnia.
Z mo\305\202dawsk\304\205 wypraw\304\205 Chmielnickiego i przygotowaniami do
obrad sejmowych zwi\304\205zana by\305\202ajeszcze jedna inicjatywa kr\303\263-

lewska. Tym razem Jan Kazimierz zwr\303\263ci\305\202si\304\231do senator\303\263w

i w specjalnym li\305\233ciez 10 listopada wskaza\305\202 im spos\303\263b przyj\305\233cia

z pomoc\304\205 Lupulowi. Kr\303\263lpisa\305\202,\305\274ehospodar wo\305\202oski \"tej przy-

si\304\231gi,jako przymuszony, trzyma\304\207 nie chce, je\305\274eli b\304\231dzie zosta-

wa\305\202pod protekcj\304\205 nasz\304\205 i Rzptej, tego \305\274\304\205da,aby m\303\263g\305\202indigenet

na tym sejmie otrzyma\304\207, kt\303\263rego, je\305\274eli nie otrzyma musia\305\202by

przysi\304\231dze Chmielnickiemu danej dosy\304\207 czyni\304\207.

Podajemy to do uwagi Uprze i Wier. W., aby\305\233cie, Uprze

i Wier. W., mi\304\231dzy tak\304\205wiel\304\205 nieprzyja\305\272ni, a przeciwko nam
i tej Rzptej prawie skonfederowanymi s\304\205siadami tego jednego
chcieli przych\304\231ci\304\207\"l.

Chmielnicki nie zamierza\305\202 bezczynnie przypatrywa\304\207 si\304\231przygo-

towaniom do obrad sejmowych i co wa\305\274niejsze, jak ju\305\274zazna-

czyli\305\233my, nie my\305\233la\305\202te\305\274wcale odpiera\304\207 stawianych mu zarzu-

t\303\263w. Taktyka, jak\304\205zastosowa\305\202 hetman kozacki musi budzi\304\207 u-

znanie. Mamy za\305\233prawo przypusz\037.la\304\207, \305\274ewsp\303\263\305\202czesnych wpra-)))



prostu z przyst\304\205pieniem cara do rywalizacji o panowanie nad

Ukrain\304\205. St\304\205dte\305\274podj\304\205\305\202dzia\305\202ania maj\304\205ce na celu zabezpieczenie

swojej pozycji na przysz\305\202o\305\233\304\207..Jan Wyhowski mia\305\202jednak kilku

konkurent\303\263w, nie ust\304\231puj\304\205cych mu pozycj\304\205 w\305\233r\303\263dstarszyzny.

Przede wszystkim wymieni\304\207 nale\305\274y generalne'go s\304\231dziego Samu-

ela Bogdanowicza-Zarudnego oraz Paw\305\202a Teter\304\231.

Bohdan Chmielnicki zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274ewyra\305\272ne

opowiedzenie si\304\231po kt\303\263rejkolwiek ze stron oznacza\304\207 mo\305\274e ko-

niec jego w\305\202adzy. Przyj\304\205\305\202wi\304\231c postaw\304\231 wyczekuj\304\205<;\304\205. Jednak

rozw\303\263j wypadk\303\263w zmusi\305\202 go do rozbicia ugrupowania staroko-

zackiego, za nim bowiem opowiedzia\305\202a si\304\231czer\305\204.

W li\305\233ciedo kr\303\263la z lutego 1652 r. hetman kozacki pisa\305\202:\"Swa-

wole\305\204stwo u\305\233mierzam i karz\304\231, jak mog\304\231, ale nie wiem, je\305\233lida-

lej zatrzyma\304\207 b\304\231d\304\231m\303\263g\305\202,bo ju\305\274skowronek nie jednego zegna\305\202

z pieca. Najlepiej by za\305\233by\305\202o, o co wszystka Ukraina prosi,
aby\305\233WKr. MPNM wielk\304\205 bu\305\202aw\304\231piastowa\305\202 [Miko\305\202aj Potocki

zmar\305\202 20 XI 1651 r. - l.K.] i tych pierzchliwych i jurnych
je\305\272d\305\272c\303\263ww munsztuku i na wodzy trzyma\305\202, bo tego w\305\202a\305\233nie

potrzeba, inaczej i nigdy nie uspokoi si\304\231Ru\305\233,p\303\263kiw tej biedzie

trwa\304\207 i zostawa\304\207 b\304\231dzie. A chocia\305\274 ja czerni odst\304\205pi\304\231,nie przy-

puszcz\304\231 do siebie i swawoli nie dopuszcz\304\231, obawiam si\304\231,aby

sobie inszego hetmana nie obra\305\202a\"19.

Chmielnicki nie mia\305\202z\305\202udze\305\204co do tego, \305\274emetodami, jakimi po-

s\305\202u\305\274y\305\202si\304\231po Zborowie, tym razem nie opanuje sytuacji. Pierw-

szym, kt\303\263ry si\304\231o tyn1 przekona\305\202, by\305\202pu\305\202kownik mirhorodzki

Matwiej H\305\202adki. \305\273osta\305\202on rozstrzelany w swym mie\305\233cie pu\305\202ko-

wym 18 V 1652 r. Wkr\303\263tce los jego podzieli\305\202 pu\305\202kownik korsu\305\204ski

\305\201ukian Mozyra. W d\037iu, w kt\303\263rym stracono H\305\202adkiego, przed

oblicze hetmana doprowadzono te\305\274Tymofieja Neczaja.

Zastosowane przez Chmielnickiego drako\305\204skie \305\233rodki, na kt\303\263re

m\303\263g\305\202sobie pozwoli\304\207 dzi\304\231ki milcz\304\205cemu poparciu ze strony Wy-
howskiego i jego ugrupowania, przynios\305\202y spodziewane rezul-

taty. Fala bunt\303\263w zacz\304\231\305\202aopada\304\207. Wielu zdecydowa\305\202o si\304\231te\305\274na

przekroczenie granicy rosyjskiej, a Razriadny Prikaz zmuszony
by\305\202wyda\304\207 szczeg\303\263\305\202owe instrukcje dla wojewod\303\263w putywlskie-

go, bria\305\204skiego i siewierskiego, u kt\303\263rych wyznaczono obszary

przeznaczone na osiedlanie si\304\231Zaporo\305\274c\303\263w. W instrukcjach

tych przestrzegano wojewod\303\263w, by nie zezwalali na zatrzymy-
wanie si\304\231Kozak\303\263w w pobli\305\274u granicy i kierowali ich na Syberi\304\231

lub stepy nadwo\305\202\305\274a\305\204skie.

Stanowisko, jakie zaj\304\231\305\202aMoskwa w sprawie uchod\305\272c\303\263w z Ukra-

iny, by\305\202orezultatem olbrzymiej konsternacji, kt\303\263r\304\205wywo\305\202a\305\202a)
175)))



na Kremlu wie\305\233\304\207o kl\304\231sce Kozak\303\263w pod Beresteczkiem. W sierp-
niu 1651 r. do Moskwy przybyli pos\305\202owie kozaccy Semen Sa-

wicz i \305\201ukian Mozyra i z\305\202o\305\274yliw Poselskim Prikazie dok\305\202adn\304\205

relacj\304\231 z przebiegu bitwy beresteckiej.
Jak pami\304\231tamy, Aleksy Michaj\305\202owicz uko\305\204czy\305\202ju\305\274przygoto-

wania do przy\305\202\304\205czenia Ukrainy. Gotowy te\305\274by\305\202precyzyjny

plan dzia\305\202ania, opieraj\304\205cy si\304\231jednak na za\305\202o\305\274eniu,\305\274eg\305\202\303\263wny

ci\304\231\305\274arwalki z
Rz.ecz\304\205pospolit\304\205 spadnie na pot\304\231\305\274n\304\205armi\304\231 kozac-

k\304\205.Na polach beresteckich armia ta przesta\305\202a praktycznie istnie\304\207

- plany rosyjskie zosta\305\202y przekre\305\233lone. Na Kremlu bardzo

szybko dowiedziano si\304\231o zawarciu kolejnej ugody z Kozaczyz-
n\304\205.U boku Chmielnickiego bowiem przebywa\305\202 z polecenia

wojewody putywlskiego S. Prozorowskiego Iwan Judenkow,

kt\303\263ry natychmiast przekaza\305\202 do Moskwy dok\305\202adn\304\205relacj\304\231 z wy-

darze\305\204, jakie rozegra\305\202y si\304\231w ostatnich dniach wrze\305\233nia 1651 r.

w okolicy Bia\305\202ej Cerkwi.

Reakcj\304\205 cara na raport Judenkowa by\305\202okolejne poselstwo wy-
s\305\202ane do Czehrynia. Na jego czele sta\305\202Wasyl Unkowski. In-

strukcja nakazywa\305\202a mu przeprowadzi\304\207 rozmowy z Chmielnic-
kim i uwa\305\274a\304\207,by \"w tym czasie jak b\304\231dzie u hetmana, nie by\305\202o

pos\305\202\303\263wpolskich i litewskich\". Pose\305\202 przekaza\305\202 Chmielnickie-

mu, i\305\274cierpliwo\305\233\304\207carska si\304\231wyczerpa\305\202a i je\305\274eli \\vys\305\202ani w\305\202a\305\233nie

do Warszawy pe\305\202nomocni pos\305\202owie, Afanazy Pronczyszczew
i A\305\202maz Iwanow, nie zostan\304\205 zadowoleni w swych \305\274\304\205daniach,

to b\304\231dzie to r\303\263wnoznaczne z zerwaniem \"wiecznego miru\" po-
lanowskiego. Unkowski przygotowany by\305\202r\303\263wnie\305\274na odpar-
cie ewentualnych atak\303\263w Chmielnickiego spowodowanych nie-

udzieleniem hetmanowi kozackiemu pomocy wojskowej. Kon-

trargumentem mia\305\202a by\304\207pomoc gospodarcza udzielona w tym
czasie Wojsku Zaporoskiemu. G\305\202\303\263wnym zadaniem Unkow-

skiego by\305\202outrzymanie Chmielnickiego w przekonaniu o goto-
wo\305\233ci udzielenia mu przez cara pomocy. Na razie jednak Alek-

sy Michaj\305\202owicz obiecywa\305\202 jedynie, napisa\304\207 do Jana Kazimierza,

by pogodzi\305\202 si\304\231z Kozakami.

Stanowisko zaprezentowane przez Unkowskiego zupe\305\202nie nie

satysfakcjonowa\305\202o Chmielnickiego, kt\303\263ry postanowi\305\202 wys\305\202a\304\207

do Moskwy kolejne poselstwo. Tym bardziej \305\274enadarza\305\202a si\304\231

ku temu okazja wyj\304\205tkowa. 4 I 1652 r. przyby\305\202 do Czehrynia

kupiec moskiewski Perfirij Zerkalnikow. Przebywa\305\202 on ju\305\274

wielokrotnie na Ukrainie i by\305\202tanl dobrze znany. W 1650 r.
sp\304\231dzi\305\202trzy miesi\304\205ce w Kijowie spotykaj\304\205c si\304\231z Sylwestrem
Kossowem i

archimandryt\304\205 Peczerskiej \305\201awry J\303\263zefem Tryzn\304\205. 176)))

powodem optymizmu hetmana

by\305\202a\305\233mier\304\207chana Islam Gereja III. Stefan Georgica poinformo-

wa\305\202o niej nowego hetmana wielkiego koronnego Stanis\305\202awa

\"Rewer\304\231\" Potockiego ju\305\27425 lipca zaznaczaj\304\205c w swym li\305\233cie,

\305\274e\"trzeba szybko s\305\202a\304\207pos\305\202a, \305\274eby go Chmielnicki, dowie-)))
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W tym samym roku przywi\303\263z\305\202on te\305\274list Aleksego Michaj\305\202o-

wicza do Chmielnickiego. Tym razem przybywa\305\202 r\303\263wnie\305\274z li-

stem carskim w sprawie ograbienia jednego z kupc\303\263w mos-

kiewskich. Zerkalnikow przyj\304\231ty zosta\305\202 przez Iwana Wyhow-

skiego, gdy\305\274 u Chmielnickiego przebywali w tym czasie wy-

s\305\202annicy hetmana polnego koronnego M. Kalinowskiego. Pi-
sarz generalny wyst\304\231powa\305\202 jednak w imieniu hetmana i nie pr\303\263-

bowa\305\202 wprowadza\304\207 Zerkainikowa w zawi\305\202o\305\233ciprowadzonej

przez siebie podw\303\263jnej gry. Wyhowski przekaza\305\202 kupcowi

pro\305\233b\304\231Chmielnickiego, by ten b\304\231d\304\205cw Moskwie powiadomi\305\202

cara o wys\305\202aniu przez Chmielnickiego do Moskwy pu\305\202kownika

po\305\202tawskiego Iwana Iskry.
Iskra przeprowadzi\305\202 w Moskwie rozmowy z

patriarch\304\205 Josu-

fem, a w Poselskim Prikazie przyj\304\231ty zosta\305\202 przez Micha\305\202a W 0-

\305\202oszeninowa i Andrieja Niemirowa. Pose\305\202 kozacki stara\305\202 si\304\231

przede wszystkim przekona\304\207 swych rozm\303\263wc\303\263w, \305\274ehetman

i ca\305\202eWojsko Zaporoskie licz\304\205jedynie na pomoc moskiewsk\304\205

i nie zamierzaj\304\205 szuka\304\207 jej gdzie indziej.
Okaza\305\202o si\304\231jednak, \305\274eszukanie pomocy u ZerkaInikowa by\305\202o

powa\305\274nym b\305\202\304\231dem.Wo\305\202oszeninow i Niemirow, uprzedzeni
przez sprytnego kupca o ogarniaj\304\205cym Ukrain\304\231 zam\304\231cie i rosn\304\205-

cej opozycji wobec Chmielnickiego, zaj\304\231liw rozmowach z Is-

kr\304\205stanowisko pe\305\202ne rezerwy. Rosja bowiem postanowi\305\202a po-

wr\303\263ci\304\207do zasady przestrzegania pokoju polanowskiego. W mar-
cu 1652 r. Chmielnicki by\305\202zbyt ma\305\202owiarygodnym partnerem
dla Aleksego Michaj\305\202owicza, by poselstwo Iskry mog\305\202o zako\305\204-

czy\304\207si\304\231po my\305\233li hetmana kozackiego. Car za\305\233jeszcze raz udo-

wodni\305\202, \305\274ew sprawach ukrai\305\204skich nie zamierza podejmowa\304\207

pochopnych' decyzji.
Od powrotu Iskry Chmielnicki nie wysy\305\202a\305\202ju\305\274a\305\274do jesieni

1652 r. swych pos\305\202\303\263wdo Moskwy. R\303\263wnie\305\274Aleksy Michaj\305\202o-

wicz nie widzia\305\202 powod\303\263w do odnowienia bezpo\305\233rednich kon-

takt\303\263w z hetmanem. Chmielnicki dopiero po krwawej \305\202a\305\272ni

wojsk koronnych pod Batohem obawiaj\304\205c si\304\231natychmiastowej

zemsty ze strony Rzeczypospolitej wys\305\202a\305\202do cara poselstwo, na

kt\303\263rego czele stan\304\205\305\202generalny s\304\231dzia wojskowy Samuel Bogda-

nowicz-Zarudny.
Od pa\305\272dziernika 1651 r. uwag\304\231 Chmielnickiego, opr\303\263cz om\303\263-

wionych ju\305\274spraw wewn\304\231trznych, zaprz\304\205ta\305\202yprzede wszyst-

kinl kwestie stosunk\303\263w polsko-ukrai\305\204skich. Pilnie \305\233ledzi\305\202wi\304\231c

wypadki rozgrywaj\304\205ce si\304\231w Warszawie i by\305\202coraz pewniejszy,
\305\274eugoda bia\305\202ocerkiewska nie zostanie przez stron\304\231 polsk\304\205 wy-)

t 2 -
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egzekwowana. Rzeczpospolita bowiem pogr\304\205\305\274a\305\202asi\304\231w coraz

wi\304\231kszej anarchii.

G\305\202\304\231bokimcieniem na sytuacji wewn\304\231trznej Polski po\305\202o\305\274y\305\202asi\304\231

sprawa Radziejowskiego. Jej \305\272r\303\263d\305\202atkwi\305\202y w sytuacji rodzinnej

podkanclerzego i jego konfliktach z \305\274on\304\205.Szeroko pisali o tym
Ludwik Kubala i Karol Szajnocha.

W okresie bitwy pod Beresteczkiem spory maj\304\205tkowe Radzie-

jowskich doprowadzi\305\202y do konfliktu podkanclerzego z kr\303\263lem.

Radziejowski bowiem szuka\305\202 poparcia u Ludwiki Marii, by je
za\305\233uzyska\304\207 pos\305\202u\305\274y\305\202si\304\231takimi oto metodami: \"W czasie poby-
tu w .obozie donosi\305\202 listownie kr\303\263lowej o wszystkich sekretach

kr\303\263la i wypisywa\305\202 r\303\263\305\274no\305\233ci,doprowadzaj\304\205c do tego, \305\274ekr\303\263lowa

przez trzy tygodnie nie napisa\305\202a \305\274adnego listu do kr\303\263la i wza-

jemnie. Kr\303\263l chc\304\205c pozna\304\207 przyczyn\304\231 otworzy\305\202 pisma wys\305\202ane

z obozu przez, jak to zw\304\205, poczt\304\231 do Warszawy. I tam znalaz\305\202

listy podkanclerzego koronnego, kt\303\263ry o najmniejszych rze-

czach zawiadamia\305\202 kr\303\263low\304\205. . . St\304\205dposz\305\202o, \305\274ekr\303\263lnie dopusz-
cza\305\202go ani na rozmowy, ani do rady\".

Gdy 4 I 1652 r. k\305\202\303\263tnieRadziejowskich przerodzi\305\202y si\304\231w otwar-

t\304\205bitw\304\231 na ulicach Warszawy, i to w czasie obecno\305\233ci kr\303\263la w

stolicy, oboje ma\305\202\305\274onkowie pozwani zostali przed s\304\205dmarsza\305\202-

kowski. Zaj\305\233cia, jakie mia\305\202y miejsce w nocy z 4 na 5 stycznia,
przybra\305\202y niezwykle gro\305\272ny charakter. Dosz\305\202o nawet do u\305\274ycia

dzia\305\202,kilka os\303\263bzgin\304\231\305\202o,wielu by\305\202orannych. W tej sytuacji wy-
rok, jaki zapad\305\202 20 stycznia, by\305\202wyj\304\205tkowo surowy: \"Radziejow-
ski zosta\305\202 skazany na wieczyst\304\205 infami\304\231, a \305\274onaza\305\233jego wraz ze

swym bratem na zap\305\202at\304\2314000 grzywien i na wie\305\274\304\231przez rok i

sze\305\233\304\207miesi\304\231cy za spowodowanie tumultu i bitwy\".
W wypadku Radziejowskiego wyrok ten oznacza\305\202 r\303\263wnocze\305\233-

nie utrat\304\231 urz\304\231du podkanclerskiego, co by\305\202o bez precedensu
w dziejach Rzeczypospolitej. Radziejowski natychmiast opu\305\233ci\305\202

stolic\304\231 i uda\305\202si\304\231do Piotrkowa b\304\231d\304\205cegosiedzib\304\205 s\304\205dutrybunal-

skiego. Tam praktycznie uzyska\305\202 kasacj\304\231 wyroku warszawskie-

go. Bezczelny post\304\231pek podkanclerzego koronnego dotkn\304\205\305\202

kr\303\263la i rozp\304\231ta\305\202prawdziw\304\205 burz\304\231 wok\303\263\305\202kompetencji w\305\202adz s\304\205-

downiczych Rzeczypospolitej.
W takich to okoliczno\305\233ciach rozpocz\304\205\305\202obrady jeden z naj tragi-
czniejszych sejm\303\263w w dziejach Rzeczypospolitej. Poniewa\305\274 tak

ten, jak i nast\304\231pny sejm doczeka\305\202y si\304\231znakomitego opracowa-
nia w pracy W\305\202adys\305\202awa Czapli\305\204skiego, skoncentrujemy si\304\231

w tym miejscu jedynie na najistotniejszych fragmentach obrad.

27 stycznia marsza\305\202kiem izby obrano pos\305\202aprzemyskiego An- 178)))



drzcja Maksymiliana Fredr\304\231. OJ pocz\304\205tku na plan pierwszy

wysun\304\231\305\202asi\304\231sprawa Radziejowskiego. W czasie tajnej narady
senator\303\263w, kt\303\263ra odby\305\202a si\304\23130 stycznia \"postanowiono ...

wys\305\202a\304\207senatora do Piotrkowa z pouczenien1 s\304\231dzi\303\263wo dekrecie

marsza\305\202kowskim, wybrano kasztelana che\305\202mskiego [Zbigniewa

Gorajskiego
- J.K.], kt\303\263ry tam pojecha\305\202\". Jan Kazimierz by\305\202

jednak konsekwentny i 4 lutego odda\305\202 n1niejsz\304\205 piecz<;\304\207 koronn\304\205

w r\304\231cestarosty o\305\233wi\304\231cimskiego Stefana Koryci\305\204skiego. Po-

wszechnie s\304\205dzono, \305\274ekr\303\263luczyni\305\202 to otrzymawszy w zamian
100 tys. z\305\202.Akcje Radziejowskiego sz\305\202yw g\303\263r\304\231.Gdy za\305\233w iz-

bie odczytano jego list pisany z Piotrkowa, \"podczaszy sando-

mierski proponowa\305\202, by utrapionemu Radziejowskiemu poda\304\207

pomocn\304\205 r\304\231k\304\231\".

Z ka\305\274dym dniem izba coraz bardziej grz\304\231z\305\202aw partykularnych

sporach. Sypa\305\202y si\304\231wykluczaj\304\205ce si\304\231nawzajem interpelacje.

Gdy cz\304\231\305\233\304\207pos\305\202\303\263wdomaga\305\202a si\304\231wyznaczenia deputat\303\263w do s\304\205-

d\303\263w, inni domagali si\304\231,by kr\303\263lw ci\304\205gu dw\303\263ch tygodni nada\305\202

bu\305\202aw\304\231hetma\305\204sk\304\205.

Jan Kazimierz w tej ostatniej sprawie zas\305\202oni\305\202si\304\231przyk\305\202adami

wakowania wielkiej bu\305\202awy koronnej przez 13 lat po \305\233mierci

Jana Zamoyskiego (1605-1618) i 12 lat po \305\233mierci Stanis\305\202awa

\305\273\303\263\305\202kiewskiego(1620-1632).

Obrady sejmowe przerodzi\305\202y si\304\231wreszcie w \305\274a\305\202osnyspektakl

niemocy. 15 lutego ponownie dosz\305\202o do ostrych star\304\207w spr\037-

wic Radziejowskiego. Do izby wprowadzono syn\303\263w podkan-

clerzego, kt\303\263rzy b\305\202agali pokornie o pomoc dla ojca. Serca szla-

checkich deputat\303\263w ugi\304\231\305\202ysi\304\231przed pachol\304\231cymi \305\202zamii dekre-

ty piotrkowskie zosta\305\202y odczytane. Tego sarnego dnia napi-
sawszy testament Hieronim Radziejowski znikn\304\205\305\202jednak bez

\305\233ladu. Mimo \305\274eposiada\305\202 glejt bezpiecze\305\204stwa wystawiony mu

przez wojewod\304\231 krakowskiego Dominika Zas\305\202awskiego, Ra-

dziejowski wola\305\202nie ryzykowa\304\207 i zbieg\305\202 za granic\304\231. Po jego znik-

ni\304\231ciu rozszala\305\202y si\304\231plotki. Nie brak\305\202o i takich, kt\303\263rzy twierdzi-

li, \305\274epodkanclerzy uciek\305\202 do Chmielnickiego.
W rzeczywisto\305\233ci Radziejowski uda\305\202si\304\231na Sl\304\205sk, a stamt\304\205d

przedosta\305\202 si\304\231do Wiednia. Wkr\303\263tce te\305\274,jak donos,i\305\202 rezydent

kr\303\263lewski w Sztokholmie, dosta\305\202 pensje roczne od cesarza, kr\303\263-

la angielskiego, francuskiego i kr\303\263lowej szwedzkiej. Wsz\304\231dzie

wyst\304\231powa\305\202 w charakterze reprezentanta szlachty polskiej nie-
zadowolonej z rz\304\205d\303\263wJana Kazimierza. Wraz z jego ucieczk\304\205

z kraju \"sprawa Radziejowskiego\" znikn\304\231\305\202az wokandy sejmo-

wej. W niczym nie zmieni\305\202o to jednak obrazu obrad. Postron-)179)))



ny obserwator, \305\233ledz\304\205cich przebieg, nie domy\305\233li\305\202by si\304\231nawet,

\305\274eRzeczpospolita na jakiekolwiek wa\305\274niejsze problemy ni\305\274pry-

watne spory jej obywateli. A ju\305\274z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205nie przypusz-

cza\305\202by, \305\274eju\305\274od czterech lat nie mo\305\274e si\304\231ona upora\304\207 z powsta-
niem na Ukrainie. \305\273aden bowiem pose\305\202nie wspomnia\305\202 nawet

o sprawach kozackich. Dopiero w ostatnich dniach lutego het-

man polny litewski Janusz Radziwi\305\202\305\202\"przedstawi\305\202 przebieg woj-

ny obu wojsk [koronnego i litewskiego
- l.K.] a\305\274do pakt\303\263w,

zawartych pod Bia\305\202\304\205Cerkwi\304\205 z Kozakami. Znaj\304\205c dotychczaso-

wy przebieg obrad, reakcja izby na relacj\304\231 Radziwi\305\202\305\202a,nie 1110\305\274e

stanowi\304\207 dla nas zaskoczenia: \"Wszystkim sk\305\202adano tego dnia

nie ko\305\204cz\304\205cesi\304\231podzi\304\231kowania, tak \305\274etrwa\305\202o to wiele godzin.
Satnemu hetmanowi 111arsza\305\202ek podzi<;kowa\305\202 w imieniu po-
s\305\202\303\263w\".

W nast\304\231pnych dniach wszystko powr\303\263ci\305\202odo normy, z tym \305\274e

atn10sfera panuj\304\205ca w izbie przcnios\305\202a si\304\231na ulic\304\231stolicy. Ulicz-

na burda rozpocz\304\231ta k\305\202\303\263tni\304\205Radziwi\305\202\305\202az Dzia\305\202y\305\204skimi po\305\202o\305\274y\305\202a

kres obradom tego feralnego sejmu, jej konsekwencje za\305\233dla

dalszych los\303\263w Rzeczypospolitej okaza\305\202y si\304\231wr\304\231cz katastrofalne

-
zamyka\305\202y si\304\231one w dw\303\263ch jak\305\274e wznio\305\233le brzmi\304\205cych s\305\202o-

wach - liberum veto. Oto bowiem Janusz Radziwi\305\202\305\202zabezpie-

czaj\304\205c si\037 przed poci\304\205gni\304\231ciem go do odpowiedzialno\305\233ci za na-

pad na Dzia\305\202y\305\204skich doprowadzi\305\202 do zerwania sejmu. Pose\305\202upi-

cki W\305\202adys\305\202awSici\305\204ski by\305\202tylko narz\304\231dziem w r\304\231kach pot\304\231\305\274ne-

go magnata.
Bohdan Chmielnicki jakby przewidzia\305\202 taki bieg rzeczy. Tym
razem bowiem wys\305\202annicy kozaccy przybyli do Warszawy z li-
sten1 do senator\303\263w, kt\303\263rych hetman kozacki prosi\305\202, by po-
twierdzone zosta\305\202y przywileje Wojska Zaporoskiego. Nie wy-
chodzi\305\202 przy tym Chmielnicki poza uzgodnienia bia\305\202ocerkiew-

skie. Z chwil\304\205 zerwania sejmu o losach zgody z Kozaczyzn\304\205 zade-

cydowa\304\207 mia\305\202senat, kt\303\263rego obrady zako\305\204czy\305\202ysi\304\23114 marca.

Przygn\304\231biony ostatnimi wypadkami kanclerz Radziwi\305\202\305\202zanoto-

wa\305\202w swym pami\304\231tniku nast\304\231puj\304\205ces\305\202owa: \"Zako\305\204czyli\305\233my na-

sze obrady i ile mogli\305\233my, pomogli\305\233my utrapionej Rzeczypospo-

litej. Zaaprobowali\305\233my pakty z buntownikami, zatrzymali\305\233my

\305\274o\305\202nicrzalitewskicgo za po\305\233rcdnictwem komisarzy naznaczonych

przez kr\303\263la ... I dalej czynili\305\233my, co trzeba \"20.

Maj\304\205c poparcie senator\303\263w Jan Kazimierz wyda\305\202 uniwersa\305\202 zaty-

tu\305\202owany KOI!fiY1na\037ia generaltla praw, przywilej\303\263w, swob\303\263d; u'ol-

Ilo\305\233ciWojsku Zaporoskiemu regestrowemu j.k.m., w kt\303\263rym pisa\305\202:

\"Jako\305\274 we wszystkich cz\305\202onkach, punktach, klauzulach i kon- 180)))
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dycjach nie inaczej, jakoby tu od s\305\202owa do s\305\202owa wpisane i wy-
ra\305\274one by\305\202y, stwierdzamy i umacniamy, i one Wojsku Zaporo-
skiemu, regestrowemu, kt\303\263re wedle po\305\233ledniejszej pod Bia\305\202\304\205

Cerkwi\304\205 translacji w liczbie dwudziestu tysi\304\231cy, a nie wi\304\231cej na

us\305\202ug\304\231Rzptej zostawa\304\207 ma, nienaruszone trzyma\304\207 i zachowa\304\207

obiecujemy, co i najja\305\233niejsi nast\304\231pcy nasi, kr\303\263lowie polscy, zi-

szczy\304\207 b<;d\304\205powinni\".

Bohdan Chmielnicki za dobrze zna\305\202system polityczny Rzeczy-

pospolitej, by nie wiedzie\304\207, co w rzeczywisto\305\233cioznacza\305\202 uni-

wersa\305\202 kr\303\263lewski, nawet je\305\274eli, tak jak mia\305\202o to miejsce w tym
wypadku, ko\305\204czy\305\202si\304\231on s\305\202owami: \"Na co dla lepszej pewn\037\305\233-

ci, podpisawszy si\304\231r\304\231k\304\205w\305\202asn\304\205,piecz\304\231\304\207koronn\304\205 przycisn\304\205\304\207

rozkazali\305\233my\"21.

Ugoda bia\305\202ocerkiewska nie zosta\305\202a ratyfikowana przez sejm
i nieistotne by\305\202yw tej chwili przyczyny takiego stanu rzeczy.

Dawa\305\202o to Chmielnickiel11u co najmniej cztery miesi\304\205ce czasu

na postawienie Rzeczypospolitej przed faktami dokonanymi,
gdy\305\274 rozpocz\304\231cie obrad kolejnego sejmu wyznaczono na
23 VII 1652 r. Hetnlan kozacki ju\305\274w styczniu ostrzega\305\202 zreszt\304\205

Adanla Kisiela, \305\274eczeka jedynie na rezultaty sejmu: \"Zaprawd\304\231

inaczejm sobie i Polakom \305\274yczy\305\202i obiecywa\305\202, ale kiedy widz\304\231

tak\304\205nad\304\231to\305\233\304\207i cz\037ste pogr\303\263\305\274ki,musz<; takich szuka\304\207 \305\233rodk\303\263w,

kt\303\263re by mi\304\231salwowa\304\207 mog\305\202y. Tatar\303\263w nie b\304\231d\304\231szuka\305\202 w dzi-

kich polach ani kniejach, sami oni przyjd\304\205 do mnie, bylem tyl-
ko da\305\202zna\304\207, ale na wszystko z\305\202eLachom. Ju\305\274111am wszystko
w pogotowiu, tylko oczekiwam, co dalej b<;dzie i co si\304\231poka\305\274e

, . . .\"
z teraznleJszego sejmu .
Sici6ski wni\303\263s\305\202sw\304\205\"protestacj\304\231 o uniewa\305\274nienie sejmu\" 9 mar-

ca, 11 za\305\233uciek\305\202 z Warszawy. Chmielnicki potrzebowa\305\202 zaled-

wie 13 dni, by dowiedzie\304\207 si\304\231o tych wydarzeniach i spe\305\202ni\304\207

\"obietnic\304\231\" dan\304\205Kisielowi. 24 marca hetman wyda\305\202 w Czehry-

niu uniwersa\305\202 Do Kozak\303\263uJ ; posp\303\263lstwa, ; do Polak\303\263uJ Rus; przy-

chylnych, w kt\303\263rym czytamy: \"Bohdan Chmielnicki, hetman

Wojska Zaporoskiego, starosta czehry6ski
-

WSZCITI, a zw\305\202asz-

cza pu\305\202kownikol11, assawu\305\202om, sotnikom i wszystkil11 nl0\305\202oj-

com Wojska Zaporoskiego, po miastach, miasteczkach i wsiach

b\304\231d\304\205cychi Lachom pobratymstwo z nami trzymaj\304\205cym, wia-

d0l110 czyni\304\231. Uwa\305\274aj\304\205cpewne i wielkie przykro\305\233ci i krzywdy,

kt\303\263re znowu jako przedtym wyrz\304\205dzali nam i teraz wyrz\304\205dzaj\304\205

Lacho\\vie, kt\303\263rzy si\305\202amo\305\202ojc\303\263wwojskowych zel\305\274ywie bezwin-

nie katuj\304\205, nl0rduj\304\205 i gubi\304\205, robi\304\207 sobie ka\305\274\304\205nie tylko we dni

zwyczajne, ale i Bo\305\274e, czego nasza wiara cierpie\304\207 nie mo\305\274e)))



i nie dopuszcza: a do tego przez czas tak wielki ka\305\274dy prawie

cz\305\202owiek we wszytkiej Ukrainie u\305\274ywa\305\202wolno\305\233ci i trudno onej

b\304\231dzie mia\305\202zapomnie\304\207, gdy nad panem swoim panem by\305\202i r\303\263w-

na\304\207si\304\231na wojnie panu kaza\305\202, teraz za\305\233znowu robi\304\207 nam wszy-
stkim nie zda si\304\231;przeto, aby si\304\231nar\303\263d nasz z tej niewolej wy-
drze\304\207 m\303\263g\305\202,przy tak dobrej jako nigdy nie by\305\202ookaziej ... Na-

pominam tedy, aby ka\305\274dy nie tylko pogotowiu, ale i pospolity
cz\305\202owiek mia\305\202wszelk\304\205 gotowo\305\233\304\207do wojny nale\305\274\304\205c\304\205,zw\305\202aszcza

w \305\274ywno\305\233\304\207dobrze si\304\231opatrzy\305\202 jeszcze przed Wielkanoc\304\205 ...

Ruszy\304\207 si\304\231jednak nad wol\304\205 moj\304\205 niech si\304\231nikt nie wa\305\274y, aby

si\304\231Lachom zarazem do wojny przyczyny nie da\305\202o\".

Celowo zacytowali\305\233my powy\305\274szy dokument praktycznie w ca-

\305\202o\305\233ci,jest to bowiem jeden z najoryginalniejszych uniwersa\305\202\303\263w,

jakie wysz\305\202y z kancelarii hetma\305\204skiej. Dowodzi on te\305\274,\305\274e

Chmielnicki po mistrzowsku przeanalizowa\305\202 aktualny stan sto-

sunk\303\263w polsko-kozackich. Bo czy\305\274nie by\305\202omajstersztykiem

u\305\274ycie w preambule uniwersa\305\202u tytu\305\202u starosty czehry\305\204skiego
i zwr\303\263cenie si\304\231do \"Lach\303\263w z nami trzymaj\304\205cych\", a zw\305\202aszcza

argumentacja, jak\304\205pos\305\202u\305\274y\305\202si\304\231hetman, by trafi\304\207 do rozum\303\263w

czy raczej serc czerni. Tre\305\233\304\207uniwersa\305\202u nie pozostawia\305\202a te\305\274cie-

nia w\304\205tpliwo\305\233ci, przeciw komu zamierza ruszy\304\207 hetman po

Wielkanocy. Bo cho\304\207expressis verbis nigdzie tego nie powie-
dziano, to nawet masy czerni musia\305\202y si\304\231domy\305\233li\304\207,\305\274eskoro

hetman m\303\263wi o \"dobrej, jako nigdy nie by\305\202o,okaziej\" , to mo\305\274e

mic\304\207 na nly\305\233li jedynie Rzeczpospolit\304\205, bezbronn\304\205 po ostatnim

zerwanym seJmIe.
Jest rzecz\304\205 wprost niewiarygodn\304\205, \305\274ew Warszawie nie przeczu-
wano nadci\304\205gaj\304\205ccgo niebezpiecze\305\204stwa. Przecie\305\274 na wet je\305\274eli

nie znano, czy te\305\274nie przywi\304\205zywano \305\274adnej wagi do uniwersa-

\305\202\303\263w\"tego zatrace\305\204ca Chmielnickiego\"
- jak o hetmanie pisa\305\202

Radziwi\305\202\305\202- to o burzy nadci\304\205gaj\304\205cej znad Ukrainy ju\305\274w lu-

tYlTI donosi\305\202 hetman polny koronny Marcin Kalinowski. Jedync
racjonalne wyt\305\202umaczenie mo\305\274e stanowi\304\207 w tym wypadku
stwierdzenie, \305\274cna warszawskim zamku bardziej ufano radom
Kisiela ni\305\274raportom Kalinowskiego. Nawet majowa instrukcja
kr\303\263lewska na sejmiki, maj\304\205ce si\304\231odby\304\207 1 VI 1652 r., za rzecz

najwa\305\274nicjsz\304\205 uwa\305\274a\305\202azatwierdzcnie przez izb\304\231ugody bia\305\202ocer-

kiewskiej.

Tymczasem Chmielnicki nie pr\303\263\305\274nowa\305\202.Si\305\202ykozackie podzie-
lono na dwie zasadnicze cz\304\231\305\233ci.Pu\305\202kilcwobrze\305\274ncj Ukrainy rozlo-

kowano w wojew\303\263dztwie czernihowskiln. By\305\202oto konsekwcn-

cj\304\205wyci\304\205gni\304\231cia wniosk\303\263w z lat poprzednich, zw\305\202aszcza za\305\233 18)))
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z okresu kampanii beresteckiej, kiedy to wojska litewskie zaj\304\231\305\202y

Kij\303\263w. Koncentracj\304\231 pozosta\305\202ych wojsk przeprowadzono w oko-
licach Czehrynia. Celem ich ataku by\305\202ob\303\263z wojsk koronnych

stoj\304\205cy nad Bohem w pobli\305\274u Batohu.

Najtrafniej atmosfer\304\231 poprzedzaj\304\205c\304\205 bitw\304\231 pod Batohem uda\305\202o

si\304\231odda\304\207 Ludwikowi Kubali, kt\303\263ry w swych Szkicach historycz-
nych pisa\305\202: \"Hetman Kalinowski, o kt\303\263rym m\303\263wiono, \305\274esam

pragnie pozyska\304\207 r\304\231k\304\231ksi\304\231\305\274niczki Rozandy, rozkaza\305\202 sypa\304\207

w dobrach swoich, pod Batohem, pot\304\231\305\274neokopy i zatoczy\305\202 ob-

szerny.ob\303\263z, pod pozorcm zabezpieczenia Rzpltej przeciw napa-
dom ordy i zamys\305\202om kozackim ... Pani\304\231ta obi\037ca\305\202y pot\304\231\305\274ne

przystawi\304\207 chor\304\205gwie, po wszystkich zamkach magnat\303\263w szy-

kowano si\304\231w pole. Mia\305\202a to by\304\207jaka\305\233 romantyczna wyprawa,
na kt\303\263r\304\205ca\305\202aniemal m\305\202\303\263d\305\272rycerska da\305\202asobie has\305\202o: br\037ni\304\207pi\304\231-

knej ksi\304\231\305\274niczkii nie dopu\305\233ci\304\207,aby z pomini\304\231ciem Potockich,

Wi\305\233niowieckich, Kalinowskich w r\304\231cedzikiego, nieokrzesane-

go Kozaka si\304\231dosta\305\202a\".

Rezultaty tej \"romantycznej wyprawy\" s\304\205powszechnie znane.

Oddajmy jednak g\305\202osnielicznym ocala\305\202ym z pogromu \305\274o\305\202nie-

rzom koronnym: \"A ob\303\263z by\305\202takowy, \305\274esto tysi\304\231cy ledwie by

go by\305\202oobroni\305\202o. W czele tylko jeden rz\304\205dsta\305\202,jakoby miesi\304\205-

cem ko\305\202oobozu, a w tyle \305\274adnej dusze do obrony nie m\037\037;\305\202

mie\304\207ani od wody; gdzie jako chcieli, tak nas zaraz wszystkich

wzi\304\231li, i kt\303\263r\304\231dychcieli, do obozu tak Kozacy, jak Tatarowie
wpadli \"22.

Prawdziwy dramat rozegra\305\202 si\304\231w ci\304\205gu nast\304\231pnych dw\303\263ch dni:

\"Chmielnicki da\305\202zaraz N'uradyn So\305\202tanowi pi\304\231\304\207dziesi\304\205ttysi\304\231cy ta-

ler\303\263w; Kamieniec mu obieca\305\202 by\305\202podda\304\207, \305\274ebyniewolnika wszy-

stkiego \305\233cina\304\207pozwoli\305\202. Po rozgromieniu wojska w poniedzia\305\202ek

i we wtorek wszystkich niewolnik\303\263w \305\233cinano. We \305\233rod\304\231dopiero

wyszed\305\202 emir, \305\274ekto te dwa dni prze\305\274y\305\202,niech \305\274yje.Ale ju\305\274tylko

ch\305\202opcy mali a bia\305\202eg\305\202owy zosta\305\202y si\304\231;a insi wszyscy pogin\304\231li, bo

Chmielnicki przy ka\305\274dej przeprawie stawa\305\202 z So\305\202tanem; a wi\304\231\305\272-

ni\303\263w odbierali, a zaraz kazali \305\233cina\304\207\"23.

Marcinowi Kalinowskiemu uda\305\202o si\304\231pocz\304\205tkowo wydosta\304\207

z obozu, ale us\305\202yszawszy wiadomo\305\233\304\207 o tym, \305\274ew\305\274i\304\231tojego je-

dynego syna i \305\274eniedaleko st\304\205dprowadzi go nieliczny oddzia\305\202

nieprzyjaci\303\263\305\202, powodowany ojcowsk\304\205 mi\305\202o\305\233ci\304\205postanowi\305\202 za-

wr\303\263ci\304\207,\305\274ebygo uwolni\304\207. Ale otoczony przez przewa\305\274aj\304\205ce si\305\202y

zgin\304\205\305\202w lesie wraz z wieloma innymi: G\305\202ow\304\231jego przyniesiono
Chmielnickiemu.

Wie\305\233ci spod Batohu porazi\305\202y Rzeczpospolit\304\205. Jeszcze w wiele lat)))



po tej nieszcz\304\231snej bitwie kr\303\263lJan III Sobieski z wielkim b\303\263lem

pisa\305\202o tragicznej \305\233mIerci swego brata Marka, kt\303\263remu .nie dane

by\305\202opolec na polu chwa\305\202y: \"Krwi\304\205 sw\304\205Marek, starosta krasno-

sta wski, starszy brat m\303\263j, skropi\305\202 pola ukrai\305\204skie nieszcz\304\231sne

i od przezwiska samego batoskie; ale i ko\305\233cijego nie zosta\305\202y po-

grzebane ani przyniesione ... a co najwi\304\231ksza i wielkiej konsy-

deracyjej i politowania godna, \305\274e\305\233ci\304\231tynie rozgrzany w bitwie,
ale nazajutrz, jako m\303\263wi\304\205,w zimnej krwi, przyk\305\202adem okru-

cie\305\204stwa nigdy nies\305\202ychanym\"24.

Historycy polscy s\304\205jednomy\305\233lni w ocenie wydarze\305\204, jakie ro-

zegra\305\202y si\304\231pod Batohem - dla Chmielnickiego by\305\202to rewan\305\274

za Beresteczko. Przede wszystkim jednak krew sp\305\202ywaj\304\205castru-

mieniami do Bohu ostatecznie wyklucza\305\202a mo\305\274liwo\305\233\304\207kompro-

misowego rozwi\304\205zania problemu ukrai\305\204skiego. Drogi Rzeczy-
pospolitej i Kozaczyzny ostatecznie si\304\231rozesz\305\202y. Bitwa batoska

definitywnie przekre\305\233li\305\202a te\305\274ugod\304\231 bia\305\202ocerkiewsk\304\205. Admini-

stracja hetma\305\204ska ponownie obj\304\231\305\202aswym zasi\304\231giem wojew\303\263dz-

two .brac\305\202awskie i czernihowskie, nie mog\305\202o te\305\274by\304\207mowy

o jakimkolwiek rejestrze Wojska Zaporoskiego. Masy czerni

powr\303\263ci\305\202ypod sztandary zn\303\263w zwyci\304\231skiego Chmiela.

Wkr\303\263tce po bitwie wys\305\202annicy kozaccy zjawili si\304\231w Warszawie

i usi\305\202owali przedstawi\304\207 j\304\205jako tragiczny rezultat osobistych po-
rachunk\303\263w Chmielnickiego z Kalinowskim: \"Pos\305\202owie kozaccy

przys\305\202ani do kr\303\263la i hetmana litewskiego [Rzec;zpospolita pono-
wnie zosta\305\202a bez hetmana koronnego

- l.K.] dok\305\202adnie to

przedstawili ... hetman Kalinowski zamy\305\233la\305\202zg\305\202adzi\304\207spo\305\233r\303\263d

\305\274ywych Chmielnickiego, podstawi\305\202 wi\304\231cKozaka, nazwiskiem

Bublik, aby zabi\305\202 buntownika. Ten za zrz\304\205dzeniem Boskim

schwytany i uj\304\231ty, wydany na tortury wyjawi\305\202 ca\305\202\304\205spraw\304\231.

St\304\205drozsierdzony Chmielnicki po\305\202\304\205czywszy si\304\231z Tatarami na-

pad\305\202na hetmana i zniszczy\305\202 jego ob\303\263z\".

Jednak na bitw\304\231 pod Batohem musimy patrze\304\207 z zupe\305\202nie inne-

go punktu widzenia. By\305\202aona bowiem bezpo\305\233rednim rezulta-

tem przyst\304\205pienia przez Chmielnickiego do realizacji koncepcji
politycznej, zreszt\304\205 nie w ca\305\202o\305\233cinowej. Jak pami\304\231tamy, ju\305\274

w r. 1650, gdy coraz bardziej komplikowa\305\202a \037si\304\231sytuacja we-

wn\304\231trzna i mi\304\231dzynarodowa Ukrainy, hetman kozacki po raz

pierwszy zwr\303\263ci\305\202oczy ku Hospodarstwu Mo\305\202dawskiemu. Jed-

nak ta pierwsza wyprawa na Jassy by\305\202ajedynie wybiegiem tak-

\037ycznym maj\304\205cym zabezpieczy\304\207 dora\305\272ne cele - opanowanie
nasilaj\304\205cych si\304\231wyst\304\205pie\305\204antyhetma\305\204skich i unikni\304\231cie konie-

czno\305\233ci uderzenia wraz z Tatarami na ziemie moskiewskie. 18)))

t. V, Lipsk 1839, s. 59.
23

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 43.
24

Had\305\274yMehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III (dalej: Senai).
Tekst turecki wyda\305\202,prze\305\202o\305\274y\305\202i opracowa\305\202 Z. Abrahamowicz, uzupdniaj\304\205cy

komentarz historyczny o. G\303\263rkai Z. W\303\263jcik, pod red. naukow\304\205 Z. W\303\263jcika,

Warszawa 1971. s. 100.)))



W tym te\305\274kontek\305\233cie wyprawa ta spe\305\202ni\305\202aswe zadanie. Zapo-

wiedziany w\303\263wczas na grudzie\305\204 1650 r. \305\233lubTymofieja z Ro-

zand\304\205 Lupul\303\263wn\304\205 nie doszed\305\202 do skutku. Chmielnicki nie nacis-
ka\305\202zreszt\304\205 zbytnio Lupula, by ten wywi\304\205za\305\202si\304\231ze swych obie-

tnic. Tym bardziej \305\274eWysoka Porta by\305\202azdecydowanie przeci-
wna temu ma\305\202\305\274e\305\204stwui rozkaza\305\202a, by narzeczona natychmiast
stawi\305\202a si\304\231w Stambule. Bazyli Lupul; mimo \305\274ewcze\305\233niej zdo\305\202a\305\202

wys\305\202a\304\207c\303\263rk\304\231do jej starszej siostry, zmuszony by\305\202wykona\304\207 ten

rozkaz. Donna Rozanda opu\305\233ci\305\202awi\304\231c go\305\233ci\037ne
dobra Radzi-

wi\305\202\305\202owskie, na temat za\305\233jej pobytu nad Bosforem posiadamy
bardzo sprzeczne i niepewne informacje. Jednak z -ca\305\202\304\205pewno\305\233-

ci\304\205ponad dwa lata sp\304\231dzone w Stambule nie nale\305\274a\305\202ydo naj-

przyjemniejszych w jej i tak nieweso\305\202ym \305\274yciu.

Beresteczko i ugoda bia\305\202ocerkiewska przekre\305\233li\305\202y dotychczaso-

we koncepcje Chmielnickiego. Musia\305\202 on teraz szuka\304\207 innej

drogi prowadz\304\205cej do niezale\305\274no\305\233ci Ukrainy. Wiod\305\202a ona, zda-

niem hetmana, poprzez podporz\304\205dkowanie sobie Hospodar-
stwa Mo\305\202dawskiego, gdy\305\274w ten spos\303\263b uleg\305\202by zburzeniu do-

tychczasowy uk\305\202ad si\305\202w po\305\202udniowo-wschodniej Europie, kt\303\263-

rego stabilno\305\233\304\207stanowi\305\202a g\305\202\303\263wn\304\205przeszkod\304\231 w zrealizowaniu

jego plan\303\263w. Takie by\305\202ypodstawowe przes\305\202anki ponownego

podj\304\231cia przez Chmielnickiego marszu ku Jassom. Snucie hipo-

tez na temat dynastycznych zamierze\305\204 hetmana kozackiego nie

ma najmniejszego sensu w \305\233wietle zachowanego materia\305\202u \305\272r\303\263-

d\305\202owego. Batoh likwidowa\305\202 podstawow\304\205 przeszkod\304\231, na jak\304\205

m\303\263g\305\202natrafi\304\207 Chmielnicki przy realizacji swych plan\303\263w.

W Jassach za\305\233ponownie przebywa\305\202a donna Rozanda, kt\303\263ra

odzyska\305\202a wolno\305\233\304\207w wyniku kolejnego przewrotu pa\305\202acowego

w Stambule. Tak wi\304\231c30 VIII 1652 r. w stolicy Hospodarstwa

Mo\305\202dawskiego odby\305\202o si\304\231Tymoszkowe wesele.

Chmielnickiemu nie dane jednak by\305\202ozbyt d\305\202ugo cieszy\304\207 si\304\231

osi\304\205gni\304\231tym sukcesem, nie przewidzia\305\202 bowiem, \305\274ezjednoczone

ze sob\304\205Mo\305\202dawia i Ukraina stan\304\205si\304\231sol\304\205w oku nie dla otacza-

j\304\205cych je pot\304\231g, a dla Siedmiogrodu i Wo\305\202oszczyzny. Gdy

z Jass dochodzi\305\202y jeszcze echa weselnej muzyki, Jerzy II Rako-

czy i Mateusz Basarab snuli ju\305\274plany pozbycia si\304\231\037upula i jego

kozackiego zi\304\231cia. Obaj mogli liczy\304\207 na skuteczn\304\205 pomoc ze

strony Jana Kazimierza.
W dniu 23 VII 1652 r. rozpocz\304\205\305\202obrady drugi ju\305\274w tym roku

sejm. Wyb\303\263r marsza\305\202ka izby zapowiada\305\202, \305\274etym razem szlacheccy

deputaci zrozumieli, jak wielka odpowiedzialno\305\233\304\207 na nich spoczy-
wa i \"bez d\305\202ugich spor\303\263w wybrali starost\304\231 st\304\231\305\274yckiegoSielskiego\".)185)))



Propozycj\304\231 kr\303\263lewsk\304\205przedstawi\305\202 pos\305\202om kanclerz wielki ko-

ronny Andrzej Leszczy\305\204ski. Stwierdzano w niej, \"\305\274enie ma na-

dziei, \305\274ebypowstrzyma\304\207 nieprzyjaciela albo przez komisj\304\231, albo

przez pertraktacje, lub przez przysi\304\231g\304\231.Przeto trzeba albo prze-
ciwstawi\304\207 pot\304\231dze buntownika ostatnie si\305\202y,albo wyda\304\207 na \305\202up

nas samych i nasze dzieci, bo Qie ma trzeciego wyj\305\233cia. Kr\303\263l

poddaje pod rozwa\305\274enie, czy \305\274o\305\202nierzempieni\304\231\305\274nym, czy pos-

politym wszystkich ruszeniem, czy te\305\274oboma, co mo\305\274liwsze,

sposobami stara\304\207 si\304\231naprawi\304\207 tak wielkie zniszczenie i odzyska\304\207.. \"
zIemIe utracone .

Leszczy\305\204ski zwr\303\263ci\305\202te\305\274uwag\304\231 pos\305\202\303\263wna kolejne bol\304\205czki n\304\231-

kaj\304\205ce Rzeczpospolit\304\205. Przede wszystkim w kraju szala\305\202a zaraza

zbieraj\304\205ca obfite \305\274niwo zw\305\202aszcza w najwi\304\231kszych miastach.

W chwili rozpocz\304\231cia obrad zaraza dotar\305\202a do stolicy, a tak\305\274ena

dw\303\263r kr\303\263lewski. Zmar\305\202y dwie osoby z fraucymeru, zachorowa-
li r\303\263wnie\305\274kr\303\263lowa i kr\303\263l.

Wyj\304\205tkowo napi\304\231te by\305\202y stosunki Rzeczypospoli.tej z jej naj-
gro\305\272niejszymi s\304\205siadami, Szwecj\304\205 i Moskw\304\205. W tej sytuacji
kanclerz apelowa\305\202 o obmy\305\233lenie sposob\303\263w skr\303\263cenia obrad. Po

Leszcz)t\305\204skim g\305\202oszabra\305\202 Stefan Koryci\305\204ski, kt\303\263ry zrekapitulo-

wa\305\202wywody poprzednika i sprowadzi\305\202 je do dw\303\263ch spraw za-

sadniczych: \"Jedna, jak d\305\202ugo ma trwa\304\207 sejm, a druga, jakim
sposobem traktowa\304\207 o potrzebie obrony ojczyzny oraz jak to

zdecydowa\304\207\" .

Ju\305\274po pierwszych dw\303\263ch dniach obrad by\305\202ojasne, \305\274esytuacja

z poprzedniego sejmu si\304\231nie powt\303\263rzy. Niema\305\202\304\205rol\304\231odegra\305\202 w

tym wypadku fakt, \305\274epraktycznie w ca\305\202o\305\233ciuleg\305\202zmianie sk\305\202ad

poselski izby. Wprawdzie pojawi\305\202y si\304\231g\305\202osy protestu przeciw
zmianie tradycyjnego systemu obrad, lecz wi\304\231kszo\305\233\304\207szlacheckich

deputat\303\263w po prostu nie zwraca\305\202a na nie uwagi. W tej sytuacji
podj\304\231to uchwa\305\202\304\231o wsp\303\263lnych obradach obu izb jako jedynej me-
todzie prowadz\304\205cej do skr\303\263cenia sejmu. W sprawach najistotniej-
szych, odnosz\304\205cych si\304\231do bezpiecze\305\204stwa ojczyzny, postanowio-
no radzi\304\207 bez \305\233wiadk\303\263wi z zachowaniem tajemnicy.
Radz\037no za\305\233g\305\202\303\263wnienad sprawami skarbowo\305\233ci, gdy\305\274w\305\202a\305\233nie

od wysoko\305\233ci uchwalonych podatk\303\263w uzale\305\274niona by\305\202aliczeb-

no\305\233\304\207armii, jak\304\205b\304\231dzie w stanie wystawi\304\207 Rzeczpospolita. Kr\303\263l

zaproponowa\305\202 niezwykle wysok\304\205 liczb\304\231 60 tys. \305\274o\305\202nierzy.W tym
momencie dosz\305\202o do tradycyjnego sporu pomi\304\231dzy Wielkopol-

sk\304\205i Ma\305\202opolsk\304\205. Wielkopolanie nie chcieli pozwoli\304\207 na wi\304\231k-

sz\304\205ni\305\27440-tysi\304\231czn\304\205 armi\304\231, argumentuj\304\205c, \305\274\037w\305\202a\305\233nietaka liczba

wojska wystarczy\305\202a pod Beresteczkiem do rozgromienia Koza- 18)))



k\303\263w. Ma\305\202opolanie gotowi byli zgodzi\304\207 si\304\231na propozycj\304\231 Jana
Kazimierza. Sp\303\263r rozpocz\304\231ty 9 sierpnia przeci\304\205gn\304\205\305\202si\304\231na ca\305\202y

dzie\305\204 nast\304\231pny. Wreszcie po sze\305\233ciu godzinach wzajemnych

przekonywa\305\204 ustalono wysoko\305\233\304\207komputu na 50 tys. Kr\303\263ljesz-

cze przed rozpocz\304\231ciem obrad odda\305\202 bu\305\202aw\304\231poln\304\205 koronn\304\205

w r\304\231cewojewody podolskiego Stanis\305\202awa \"Rewery\" Potockie-

go. Izba za\305\233przyj\304\231\305\202akonstytucj\304\231 o obronie Rzeczypospolitej
oraz powo\305\202a\305\202akomisj\304\231 maj\304\205c\304\205zadba\304\207 o zabezpieczenie zap\305\202aty

wojsku. Wprawdzie ju\305\274po zapadni\304\231ciu tych decyzji Jerzy Nie-
mirycz zacz\304\205\305\202domaga\304\207 si\304\231uchwalenia pospolitego ruszenia, ale

\"tak go okrzykniono, \305\274em\303\263wi\304\207nie m\303\263g\305\202\".

W ostatnim dniu obrad, 17 sierpnia, powr\303\263ci\305\202asprawa Radzie-

jowskiego. By\305\202oto rezultatem przechwycenia listu by\305\202ego wi-

cekanclerza pisanego ze Sztokholmu do Chmielnickiego. \"Gdy

list przeczytano [w izbie - J.K.], senatorowie i pos\305\202owie sk\305\202a-

dali swoje wota pi\304\231tnuj\304\205ctak nies\305\202ychan\304\205zbrodni\304\231. Instygator

koronny ze swego urz\304\231du domaga\305\202 si\304\231s\304\205dui pot\304\231pienia. Og\305\202o-

szono wi\304\231cRadziejowskiego zdrajc\304\205 i wrogiem ojczyzny, a pra-
wem wieczystym konstytucji uznano go bezecnym\".

Zgodnie ze zwyczajem na zako\305\204czenie obrad
\"og\305\202os.o

infa-

mist\303\263w, na pierwszym miejscu Radziejowskiego ... [i] po uca-

\305\202owaniu r\304\231kikr\303\263lewskiej, oko\305\202o si\303\263dmej z rana nast\304\205pi\305\202koniec
. .,.. \"
I czas rozeJscla SI\304\231.

Zaraz po zako\305\204czeniu obrad Jan Kazimierz, by ostatecznie prze-
kona\304\207 si\304\231o zamiarach hetmana kozackiego, wys\305\202a\305\202do Czehry-
nia pu\305\202kownika Miko\305\202aja Za\304\207wilichowskiego i podstaro\305\233ciego

bia\305\202ocerkiewskiego Zygmunta Czernego, \"kt\303\263rzy potem opo-

wiedzieli, \305\274ena pr\303\263\305\274nosi\304\231trudzili, a na wet \305\274ycie ich by\305\202o

w niebezpiecze\305\204stwie ... Niemniej zostali odprawieni z takim

postanowieniem, \305\274eon nie mo\305\274e wyrzec si\304\231przyja\305\272ni z Tatara-

mi, bo nie mo\305\274e ufa\304\207Polakom ... Kiedy o tym doniesiono
kr\303\263lowi, odrzucono \305\233rodki pokojowe i postanowiono i\305\233\304\207\305\233lada-

mi Marsa\".

Do wznowienia dzia\305\202a\305\204wojennych pomi\304\231dzy Rzecz\304\205pospolit\304\205

i Kozaczyzn\304\205 dosz\305\202o w lutym 1653 r. Pocz\304\205tkowo Jan Kazi-

mierz nosi\305\202 si\304\231z zamiarem zorganizowania wielkiej zimowej
ofensywy na Ukrainie. Zdaniem kr\303\263la stanowi\305\202aby ona ca\305\202ko-

wite zaskoczenie dla Chmielnickiego i pozwoli\305\202a zachowa\304\207 dys-

cyplin\304\231 w szeregach wojsk koronnych, kt\303\263re niestety wci\304\205\305\274

topnia\305\202y na skutek dezercji. Jednak plany kr\303\263le\\vskie upad\305\202y.

Nie znamy okoliczno\305\233ci, w jakich dosz\305\202o do porzucenia przez

Jana Kazimierza zamiaru osobistego wzi\304\231cia udzia\305\202u w plano-)187)))



waneJ wyprawie, s\304\205dzimy jednak, \305\274eto w\305\202a\305\233nieza rad\304\205kr\303\263la

Stanis\305\202aw \"Rewera\" Potocki wyda\305\202 rozkaz ruszenia w g\305\202\304\205b

Ukrainy.

Komend\304\231 nad oddzia\305\202ami koronnymi obj\304\205\305\202obo\305\272ny koronny

Stefan Czarniecki, a ca\305\202awyprawa do z\305\202udzenia przypomina\305\202a

akcj\304\231 Marcina Kalinowskiego z lutego 1651 r. Czarniecki id\304\205c

komunikiem bez trudu zdoby\305\202. Przy\305\202uk\304\231i Ili\305\204ce, by wreszcie

zr\303\263wna\304\207z ziemi\304\205 Pohrebyszcze. Ostatnim jego sukcesem by\305\202o

zaj\304\231cie Humania. Gdy na drodze wojsk koronnych stan\304\205\305\202jed-

nak Iwan Bohun, pasmo zwyci\304\231stw zosta\305\202o przerwane pod Mo-

nasterzyskami. Czarniecki, usi\305\202uj\304\205copanowa\304\207 panik\304\231, jaka

wkrad\305\202a si\304\231w szeregi polskie po rozej\305\233ciu si\304\231fa\305\202szywych zreszt\304\205

wie\305\233ci o nadci\304\205ganiu ordy, otrzyma\305\202 postrza\305\202
z muszkietu. Kula

przesz\305\202a przez oba policzki i wyrwa\305\202a mu cz\304\231\305\233\304\207podniebienia.

Krwawi\304\205cego dow\303\263dc\304\231z trudem uda\305\202o si\304\231Polakom wyprowa-
dzi\304\207z pola walki. Wypadek ten praktycznie Drzes\304\205dzi\305\202o losach

bitwy i ca\305\202ejkampanii. Jej rezultaty by\305\202yza\305\233wielce mizerne:

\"Jedynie ch\305\202op\303\263wnazabijali, zjedli \305\274ywno\305\233\304\207,kt\303\263ra mog\305\202a nam

s\305\202u\305\274y\304\207,konie poczynili niezdatnymi do boju i wr\303\263cili nies\305\202aw-

nie ...
j{ac\304\205c

niema\305\202o ludzi\"25.

Bohdan\037hmielnicki nie przywi\304\205zywa\305\202 wi\304\231kszej wagi do ostat-

nich star\304\207zbrojnych, wiedzia\305\202 bowiem, \305\274edo kolejnej general-

nej rozprawy z Rzecz\304\205pospolit\304\205 i tak doj\305\233\304\207musi. Wielk\304\205 trosk\304\205

napawa\305\202y go natomiast wie\305\233ci dochodz\304\205ce z Mo\305\202dawii. Slub

Tymofieja bowiem otworzy\305\202 tam przys\305\202owiow\304\205 puszk\304\231 Pan-

dory.

Bazyli Lupul ima\305\202si\304\231wszelkich sposob\303\263w, by pozby\304\207 si\304\231z Jass

niewygodnego zi\304\231cia. Proponowa\305\202 mu wi\304\231ckolejno tytu\305\202ho-

spodara wo\305\202oskiego i ksi\304\231cia siedmiogrodzkiego. Co gorsze,

Tymofiej nie konsultuj,\304\205c si\304\231z ojcem gotowy by\305\202przysta\304\207 na te

propozycje. Pozostawienie spraw mo\305\202dawskich w r\304\231kuTymo-

fieja by\305\202onajwi\304\231kszym b\305\202\304\231demChmielnickiego. W pewnym

stopniu hetmana kozackiego zgubi\305\202a w tym wypadku w\305\202asna

przebieg\305\202o\305\233\304\207.O knowaniach Lupula bowiem by\305\202on \305\233wietnie

poinformowany i uzna\305\202je nawet za korzystne, gdy\305\274 ich g\305\202\303\263w-

nym skutkiem musia\305\202 by\304\207wybuch konfliktu pomi\304\231dzy Basara-

bem iLupulem.

Tymczasem Chmielnicki mia\305\202ju\305\274w kieszeni decyzj\304\231 Wysokiej

Porty oddaj\304\205c\304\205mu we w\305\202adanie oba hospodarstwa. Ten olbrzy-
mi sukces dyplomatyczny, kt\303\263ry dodatkowo u\305\233pi\305\202czujno\305\233\304\207het-

mana kozackiego, zawdzi\304\231cza\305\202 on swemu dawnemu dobremu

znajomemu czauszowi Osmanowi adze. On to bowiem \"zao- 188)))



189)

piekowa\305\202\" si\304\231przyby\305\202ymi w kwietniu do Stambu\305\202u pos\305\202ami ko-

zackimi. Osman aga by\305\202jednym z niewielu s\305\202ug\"su\305\202tana, kt\303\263-

rym uda\305\202o si\304\231ocali\304\207 urz\304\205d w czasie ostatniej zawieruchy i ju\305\274to

dowodzi jego mocnej pozycji na dworze.
Nowy wezyr Derwisz pasza, nie orientuj\304\205cy si\304\231w sytuacji na

Ukrainie i jak na razie okazuj\304\205cy wi\304\231ksz\304\205trosk\304\231 o zachowanie

stanowiska ni\305\274o sprawy pa\305\204stwowe, poszed\305\202 bowiem za rada-

mi Osmana agi i zaakceptowa\305\202 propozycje Chmielnickiego. Je-

dynym warunkiem, pod jakim Wysoka Porta oddawa\305\202a hetma-

nowi kozackiemu Mo\305\202dawi\304\231i Wo\305\202oszczyzn\304\231 by\305\202onieumniej-

szenie dochod\303\263w wp\305\202ywaj\304\205cych do skarbca su\305\202ta\305\204skiego. Uzy-

ska\305\202te\305\274Chmielnicki ponowne zapewnienie, i\305\274Islam Gerej III

zobowi\304\205zany zostanie przez su\305\202tana do udzielenia mu pomocy
w walce z Rzecz\304\205pospolit\304\205. To ostatnie postanowienie by\305\202ozre-

szt\304\205jedynym trwa\305\202ym rezultatem poselstwa kozackiego. O od-
daniu Chmielnickiemu Mo\305\202dawii i Wo\305\202oszczyzny szybko bo-
wiem w stolicy nad Bosforem zapomniano.

Wspomnieli\305\233myju\305\274o zawi\304\205zaniu si\304\231przeciw Chmielnickiemu

koalicji Wo\305\202oszczyzny i Siedmiogrodu. Rakoczy i Basarab nie-

d\305\202ugo zastanawiali si\304\231nad wyborem metod dzia\305\202ania. Najkr\303\263t-

sza droga do obalenia Lupula, a tym samym przekre\305\233lenia

wp\305\202yw\303\263wChmielnickiego w Mo\305\202dawii, wiod\305\202a poprzez zorga-
nizowanie spisku w najbli\305\274szym otoczeniu hospodara. Wyb\303\263r

pad\305\202na wielkiego logofeta (kanclerza) Lupula, Stefana Georgi-

c\304\231.Nigdy nie dowiemy si\304\231,jak\304\205rol\304\231w rzeczywisto\305\233ci do mar-
ca 1653 r. odgrywa\305\202 Georgica. By\305\202on szwagrem Mateusza Ba-

saraba, lecz kt\303\263ry z hospodar\303\263w czerpa\305\202 wi\304\231ksze korzy\305\233ci z jego

us\305\202ug, wiedzia\305\202 chyba tylko on sam. Faktem jest natomiast, \305\274e

w marcu wielki logofet Hospodarstwa Mo\305\202dawskiego przysta\305\202

na propozycj\304\231 Basaraba i Rakoczego i za oddanie mu tronu

w Jassach zorganizowa\305\202 spisek przeciw swemu chlebodawcy.
G\305\202\303\263wnymcelem spisku by\305\202ozg\305\202adzenie Lupula. Cel ten jednak
nie zosta\305\202 osi\304\205gni\304\231ty. Lupul ostrze\305\274ony przez jednego z cz\305\202on-

k\303\263w sprzysi\304\231\305\274enia, kt\303\263rego zreszt\304\205 osobi\305\233cie w zamian za to

zg\305\202adzi\305\202,zdo\305\202a\305\202uciec ze stolicy i schroni\304\207 si\304\231wraz z rodzin\304\205

w Kamie\305\204cu Podolskim.

Dnia 6 IV 1653 r. wojska siedmiogrodzko-wo\305\202oskie pod wodz\304\205

Jana Kemeni wkroczy\305\202y do nie bronionych lass. 13 kwietnia Ste-
fan Georgica og\305\202oszony zosta\305\202nowym hospodarem mo\305\202dawskim.

Jednym z jego pierwszych posuni\304\231\304\207by\305\202opoinformowanie o tym
fakcie wojewody ruskiego Stanis\305\202awa Lanckoro\305\204skiego: \"Za naj-

wy\305\274szego zrz\304\205dzeniem, osiad\305\202szy na stolicy ziem mo\305\202dawskich,)))



ozywam si\304\231lubo dot\304\205d z nieznajom\304\205 uprzejm\304\205, jednak i rzetel-

n\304\205przyja\305\272ni\304\205moj\304\205, j.w.m.w. wojewodzie, m.m. panu, \305\274ycz\304\205c

od Boga wszelakich pomy\305\233lnych szcz\304\231\305\233liwo\305\233ci\".

G\305\202\303\263wnycel listu Georgicy by\305\202jednak zupe\305\202nie inny. Chodzi\305\202o

mu bowiem o niewypuszczenie z twierdzy kamienieckiej Lupu-

la i jego skarb\303\263w: \"Bo je\305\274eli z Kamie\305\204c;:a preciose wy\305\233li\305\272nie,

nieomylnie do wielkiego zamieszania przywiedzie Koron\304\231 Pol-

k
\"

s\304\205.

Lupulowi uda\305\202o si\304\231jednak wydosta\304\207 z Kamie\305\204ca i dotrze\304\207 do

Raszkowa, gdzie sta\305\202Tymofiej. Reakcja hetmana kozackiego
by\305\202anatychmiastowa. 20-tysi\304\231czna armia kozacka i kilka wyna-

j\304\231tych przez Lupula czambu\305\202\303\263w tatarskich sforsowa\305\202o Dniestr

oraz Prut i siej\304\205c po\305\274og\304\231par\305\202o ku Jassom. Formalnie na czele

wyprawy sta\305\202Tymofiej, lecz faktycznie dow\303\263dztwo spoczywa-

\305\202ow r\304\231kach Bohuna i N osacza. W dwudniowej bitwie rozegra-

nej 20-21 wrze\305\233nia w pobli\305\274u Jass Kozacy rozbili wojska wo-
\305\202oskie i w\304\231gierskie.

Georgica znalaz\305\202 schronienie w Siedmiogrodzie. Bazyli Lupul
odzyska\305\202 tron i natychmiast podj\304\205\305\202pr\303\263b\304\231porozumienia si\304\231

z Rzecz\304\205pospolit\304\205. 4 maja, b\304\231d\304\205cjeszcze w Chocimiu, wys\305\202a\305\202

w tym celu list do kanclerza wielkiego koronnego Stefana Ko-

ryci\305\204skiego, w kt\303\263rym proponowa\305\202 po\305\233rednictwo w rokowa-
niach z Chmielnickim i o\305\233wiadczy\305\202: \"dlatego dzisiaj z Chocimia
do Jass wyje\305\274d\305\274am, gdzie serio w tej sprawie z Tymoszem con-
ferre zechc\304\231. Co si\304\231w tej mierze sprawi, oznajmi\304\207 j.k.m. nie

omieszkam \"26.

Bazyl Lupul sta\305\202ju\305\274jednak na straconych pozycjach. 24 III 1653r.
rozpocz\304\205\305\202w Brze\305\233ciu obrady kolejny sejm. Tam te\305\274zjawili si\304\231

wys\305\202annicy Rakoczego, kt\303\263ry proponowa\305\202 zawarcie natychmia-

stowego sojuszu skierowanego przeciw Chmielnickiemu. Wa-

runkiem by\305\202ozaakceptowanie dotychczasowych posuni\304\231\304\207ksi\304\231-

cia siedmiogrodzkiego i hospodara wo\305\202oskiego. Oznacza\305\202oby to

porzucenie Lupula, kt\303\263rego oferta sprowadza\305\202a si\304\231do propozy-

cji zawartej w li\305\233ciedo Koryci\305\204skiego.
W Brze\305\233ciu nie zapad\305\202y jeszcze wi\304\205\305\274\304\205cedecyzje. Przede wszystkim

niejasne stanowisko zajmowa\305\202 w ca\305\202ejsprawie Janusz Radziwi\305\202\305\202,

kr\303\263lza\305\233nie m\303\263g\305\202sobie pozwoli\304\207 na zatarg z hetmanem litewskim,
gdy\305\274potrzebowa\305\202 jego zgody na po\305\202\304\205czeniewojsk litewskich z ko-

ronnymi. W Brze\305\233ciu zjawi\305\202a si\304\231te\305\274znikoma liczba senator\303\263w, a

wi\304\231kszo\305\233\304\207szlacheckich deputat\303\263w sk\305\202ania\305\202asi\304\231raczej ku kontynuo-
waniu sojuszu z Lupulem, gdy\305\274by\305\202wierny Rzeczypospolitej. Pa-

mi\304\231tano te\305\274o indygenacie nadanym Lupulowi w 1651r. 190)))



Jednak realizm polityczny zwyci\304\231\305\274y\305\202i Rzeczpospolita zawar\305\202a

przymierze z Siedmiogrodem i Wo\305\202oszczyzn\304\205. Uk\305\202adaj\304\205cesi\304\231

strony gwarantowa\305\202y sobie wzajemn\304\205 pomoc w walce z Koza-
kami i Tatarami. O Lupulu wprawdzie nie wspomniano, lecz
to on pierwszy mia\305\202odczu\304\207 skutki tej \"Coniunctio armorum\",

jak okre\305\233li\305\202zawarty uk\305\202ad biskup kujawsko-pomorski Miko\305\202aj

Gniewosz. Gniewosz odradza\305\202 przy tym kr\303\263lowi jakikolwiek

po\305\233piech w wywi\304\205zyw\037niu si\304\231z podj\304\231tych zobowi\304\205za\305\204: \"Co

obwarowawszy sobie, dopiero\305\274 przyst\304\231powa\304\207 ad coniunctio-

nem armorum i tak te\305\274rzecz prowadzi\304\207, aby\305\233my wsp\303\263ln\304\205r\304\231k\304\205

mogli rebelizanta naszego i zdrajc\304\231 tej Rzpltej sko\305\204czy\304\207\"oraz

ostrzega\305\202, \"aby nam za\305\233ta mieszanina nie zgotowa\305\202a wojny tu-

reckiej, w czem uwa\305\274niejsi i doskonalsi.w rozumie mog\304\205 lepiej

uwa\305\274a\304\207,jako pp. urz\304\231dnicy przy boku WKM i ks. prymas
nasz \"27.

W \305\233ladza pora\305\274k\304\205na p\305\202aszczy\305\272nie dyplomatycznej przysz\305\202y

i niepowodzenia militarne. S\304\231dziwy Mateusz Basarab bowiem

nie pogodzi\305\202 si\304\231z odzyskaniem tronu przez Lupula i postanowi\305\202

doprowadzic do ko\305\204ca rozpocz\304\231te dzie\305\202o. 27 V 1653 r. pod Ja-
\305\202owic\304\205,w czasie bitwy stoczonej w straszliwych warunkach at-

mosferycznych Kozacy ponie\305\233li kl\304\231sk\304\231.Lupul wraz z Tymofie-
jem salwowali si\304\231ucieczk\304\205. Hospodarowa wraz z Rozand\304\205 i le-

gendarnymi skarbami m\304\231\305\274aznalaz\305\202a schronienie w Suczawie.

Wkr\303\263tce pod murami miasta pojawi\305\202y si\304\231wojska w\304\231giersko-

-wo\305\202o\037kie i obleg\305\202y twierdz\304\231. Stefan Georgica ponownie zaj\304\205\305\202

Jassy i rozpocz\304\205\305\202urz\304\231dowanie, Tymofiejowi i Lupulowi pozo-
sta\305\202ojedynie szukanie pomocy w Czehryniu.
Tymczasem Jan Kazimierz opu\305\233ci\305\202Warszaw\304\231, by 16 czerwca

stan\304\205\304\207we Lwowie. W odleg\305\202ych bowiem zaledwie o 5 mil od
Lwowa Glinianach sta\305\202obozem hetman polny koronny i alar-
mowa\305\202 kr\303\263la, \305\274elada moment nie b\304\231dzie w stanie utrzyma\304\207 \305\274o\305\202-

nierzy w karno\305\233ci. Zreszt\304\205 o karno\305\233ci i tak nie by\305\202oju\305\274mowy,

gdy\305\274 38-tysi\304\231czna armia koronna stanowi\305\202a aktualnie najwi\304\231k-

sze zagro\305\274enie Rzeczypospolitej. \305\273o\305\202nierzenie maj\304\205c nic lepsze-

go do roboty u\305\274ywali \305\274ycia, i to na kredyt. Os\305\202awiona \"kon-

wersacja\" cz\304\231sto ko\305\204czy\305\202asi\304\231pozostaniem na placu sporej cz\304\231\305\233ci

jej uczestnik\303\263w. Sytuacj\304\231 uratowa\304\207 mog\305\202o jedynie natychmia-

stowe wyp\305\202acenie zaleg\305\202ego \305\274o\305\202du,kt\303\263rego termin p\305\202atno\305\233ci

przypada\305\202 w\305\202a\305\233nie16 czerwca, i ruszenie obozu. W dniu przy-

jazdu kr\303\263la w lwowskim klasztorze 00. Franciszkan\303\263w rozpo-

cz\304\231\305\202aprac\304\231 komisja wyznaczona na sejmie do czuwania nad

zap\305\202at\304\205wojsku. Przewodniczy\305\202 jej wojewoda sandomierski)191)))



W\305\202adys\305\202awMyszkowski. Wojsko za\305\233przys\305\202a\305\202opo jednym de-

putowanym z ka\305\274dej chor\304\205gwi.

Teoretycznie sytuacja wygl\304\205da\305\202a ni\037gro\305\272nie. Rzeczpospolita

zdoby\305\202a si\304\231na ostatnich dw\303\263ch sejmach na olbrzymi wysi\305\202ek

i suma uchwalonych podatk\303\263w si\304\231gn\304\231\305\202akwoty 8 mln z\305\202.We-

d\305\202ugudokumentowanych danych wojsku nale\305\274a\305\202osi\304\231jedynie

6 107 622 z\305\202.Wprawdzie \305\274o\305\202nierzedomagali si\304\231blisko 15 mln,

lecz taki by\305\202ju\305\274zwyczaj, \305\274e\305\274o\305\202nierzzawsze pr\303\263bowa\305\202uzyska\304\207

wi\304\231cej, ni\305\274mu si\304\231nale\305\274a\305\202o,i zawsze radzono sobie z tymi \305\274\304\205da-

nIamI.

Jednak stan faktyczny mia\305\202s\037\304\231nijak do papierowych wylicze\305\204.

Gdy 16 czerwca up\305\202yn\304\205\305\202termin oddania podatk\303\263w, poborcy

przywie\305\272li do Lwowa zaledwie 2 mln z\305\202otych. W skarbie Rze-

czypospolitej za\305\233poza ow\304\205sum\304\205 nie by\305\202oani grosza. Konsek-

wencje niewyp\305\202acenia w terminie \305\274o\305\202dunie kaza\305\202y d\305\202ugo na sie-

bie czeka\304\207. W obozie dosz\305\202o do regularnej bitwy pomi\304\231dzy pie-

chot\304\205 polsk\304\205 i niemieck\304\205, konfederacja wojskowa wisia\305\202a w po-
wietrzu. Jan Kazimierz pr\303\263bowa\305\202osobi\305\233cie uspokaja\304\207 \305\274o\305\202nierzy

i by\305\202cz\304\231stym go\305\233ciem w obozie.

Jedna z takich wypraw omaI\305\274e nie sko\305\204czy\305\202asi\304\231tragicznie. Ca\305\202a

sprawa swymi korzeniami si\304\231ga\305\202aokresu bitwy batoskiej. Wte-

dy to w r\304\231ceChmielnickiego wpad\305\202 list Jana Kazimierza pisany
do Marcina Kalinowskiego, w kt\303\263rym kr\303\263ldomaga\305\202 si\304\231od het-

mana g\305\202owy Chmielnickiego. Rozw\305\233cieczony Chmielnicki po-
przysi\304\205g\305\202w\303\263wczas, \305\274ezatroszczy si\304\231o g\305\202ow\304\231kr\303\263lewsk\304\205i teraz

postanowi\305\202 spe\305\202ni\304\207przysi\304\231g\304\231.Na jad\304\205cego do obozu Jana Kazi-
mierza oczekiwa\304\207 mia\305\202kilkutysi\304\231czny oddzia\305\202 kozacki. Tylko

czystemu przypadkowi zawdzi\304\231cza\305\202 kr\303\263localenie, przyspieszy\305\202

bowiem sw\303\263j wyjazd ze Lwowa i Kozacy dotarli do miejsca

wyznaczonego na zasadzk\304\231 w p\303\263\305\202godziny po przeje\305\272dzie orsza-

ku kr\303\263l\037wskiego.

Ju\305\274cho\304\207by opisana wy\305\274ej akcja wskazywa\305\202a, w jak wielkim

niebezpiecze\305\204stwie znajdowa\305\202a si\304\231Rzeczpospolita. Chmielnicki

bowiem sta\305\202w okolicach Zbara\305\274a i spokojnie przygl\304\205da\305\202si\304\231

zmaganiom kr\303\263la ze sw\304\205w\305\202asn\304\205armi\304\205. Gdyby uderzy\305\202 na ob\303\263z

pod Glinianami, prawdopodobnie nic nie ocali\305\202oby ju\305\274Rzeczy-

pospolitej. Jednak hetman kozacki nie uderza\305\202, a czeka\305\202 na wie-

\305\233cispod Suczawy i przybycie chana.
W obozie kr\303\263lewskim doskonale zdawano sobie spraw\304\231 z po-

wagi sytuacji. Postanowiono wi\304\231cza wszelk\304\205 cen\304\231doprowadzi\304\207

do ugody z \305\274o\305\202nierzami. Jedynymi lud\305\272mi, maj\304\205cymi jeszcze

szans\304\231 porozumie\304\207 si\304\231z armi\304\205, byli wybrani w poszczeg\303\263lnych 1.)))
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chor\304\205gwiach delegaci na komisj\304\231 lwowsk\304\205. Rzeczpospolit\304\205 za\305\233

sta\304\207jeszcze by\305\202ona ich przekupienie. W rachunkach podskar-
biego z r. 1653 figuruj\304\205 pozycje nast\304\231puj\304\205ce: na traktamenta

(uk\305\202ady) wojskowe przez dwie komisje 70 tys. z\305\202,na salaria (ho-

noraria) komisarskie i ukontentowanie wojskowych 92 378 z\305\202.

Zastosowane \305\233rodki okaza\305\202y si\304\231skuteczne i \"\305\274o\305\202nierzpostano-

wi\305\202\"zaczeka\304\207 na zap\305\202at\304\231do 15 wrze\305\233nia. Gwarantowa\305\202o dotrzy-
manie tego terminu 44 cz\305\202onk\303\263wkomisji lwowskiej, a po jego
up\305\202ywie w wypadku niewyp\305\202acenia nale\305\274nego \305\274o\305\202dudobra kr\303\263-

lewskie i hetma\305\204skie mia\305\202y sta\304\207si\304\231\305\202upem \305\274o\305\202nierzy.

Nie by\305\202otakich problem\303\263w z wojskiem litewskim. Janusz Ra-

dziwi\305\202\305\202bowiem nie mia\305\202w zwyczaju dyskutowa\304\207 z podkomend-

nymi i za mniejsze wybryki kara\305\202 surowo tak, \305\274e7 rotmi-

strz\303\263w i kilkunastu z towarzystwa t\304\231komisj\304\231 gard\305\202em \"zapie-

cz\304\231towa\305\202o\".

Jan Kazimierz widz\304\205c pi\304\231trz\304\205cesi\304\231k\305\202opoty z wojskiem, mimo

braku decyzji sejmowej, postanowi\305\202 zwo\305\202a\304\207pospolite ruszenie.

Ostatnie, trzecie wici og\305\202oszono 11 lipca. W swych uniwersa-
\305\202achkr\303\263lwyra\305\272nie zaznacza\305\202, \305\274eostatnia konstytucja sejmowa

zezwalaj\304\205ca na wystawienie \305\274o\305\202nierza\305\202anowego w zamian za
osobiste stawienie si\304\231szlachty w obozie przynios\305\202a wi\304\231cej szko-

dy ni\305\274po\305\274ytku.

Chmielnicki widz\304\205c, i\305\274przygotowania kr\303\263lewskie do ruszenia

w g\305\202\304\205bUkrainy s\304\205na uko\305\204czeniu, postanowi\305\202 zatrzyma\304\207 armi\304\231

koronn\304\205 jak najd\305\202u\305\274ejpod Glinianami. W tym celu wys\305\202a\305\202do

obozu polskiego pu\305\202kownika kijowskiego Antona \305\273danowicza.

W przywiezionej przez niego suplice hetman kozacki stwier-

dza\305\202:\"Po paktach bia\305\202ocerkiewskichgotowi\305\233my byli \305\274adn\304\205mia-

r\304\205postanowionego pokoju nie narusza\304\207\". Po tym zapewnieniu

nast\304\231powa\305\202a d\305\202uga lista naruszania pokoju przez stron\304\231 polsk\304\205.

Zaczyna\305\202 j\304\205\"niebo\305\274czyk j. m. p. Kalinowski\", a ko\305\204czyli \"ichm\304\207

p. Czarniecki i p. Machowski, kt\303\263rzy napad\305\202szy miast niema\305\202o

znie\305\233li i ludzi niewinnych pozabijali\".
Wprawdzie Chmielnicki zapewnia\305\202 w suplice: \"Ruszyli\305\233my si\304\231

byli na wo\305\202oskie granice, a obaczywszy, \305\274esi\304\231tam uspokoi\305\202o,

\305\274adnej nie czyni\304\205c w pa\305\204stwie WKMci szkody, nazad retirowa-

li\305\233my si\304\231i czekamy na mi\305\202o\305\233ciw\304\205deklaracy\304\205 WKMci i Rzeczy-
pospolitej\", by\305\202to jednak typowy bluff. Gdy bowiem Anton,

prawdopodobnie oko\305\202o 20 sierpnia, zjawi\305\202 si\304\231w obozie pol-
skim, Tymofiej na czele kilkunastu tysi\304\231cy Kozak\303\263w by\305\202ju\305\274

w Suczawie.

193 Oddzia\305\202y kozackie wyruszy\305\202y z Ukrainy 3 sierpnia i ju\305\27410 sta-)
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n\304\231\305\202ypod murami twierdzy. Powsta\305\202a paradoksalna sytuacja po-

dw\303\263jnego obl\304\231\305\274enia.Na ty\305\202ach wojsk siedmiogrodzko-wo\305\202o-

skich pojawili si\304\231Kozacy wraz z nielicznymi oddzia\305\202ami tatarski-

mi. Tymofiej nie mia\305\202jednak najmniejszych szans na rozbicie

wojsk Rakoczego i Basaraba. Pozosta\305\202o mu wi\304\231cjedynie prze-

bicie si\304\231do twierdzy. Kozacy dokonali tej sztuki i rozpocz\304\231\305\202o

si\304\231regularne obl\304\231\305\274enieSuczawy. Bez pomocy z zewn\304\205trz \305\274adna

ze stron nie by\305\202aw stanie przechyli\304\207 szali zwyci\304\231stwa na swoj\304\205

stron\304\231. O losach obl\304\231\305\274onych i oblegaj\304\205cych zadecydowa\304\207 mia\305\202

fakt wcze\305\233niejszego dotarcia pod Suczaw\304\231 posi\305\202k\303\263wdla jednej
ze stron. Tymofiej i Lupul, kt\303\263ry pozosta\305\202 w Czehryniu, wie-

rzyli, \305\274eb\304\231dzie to armia kozacko-tatarska prowadzona przez
Chmielnickiego i Islam Gereja. Jan Kemeni, dowodz\304\205cy obl\304\231\305\274e-

niem, mia\305\202nadziej\304\231, \305\274eb\304\231d\304\205to chor\304\205gwiepolskie.
W powy\305\274szym kontek\305\233cie rozpatrywa\304\207 musimy wys\305\202anie An-

tona do Glinian. Chmielnicki bowiem nadal czeka\305\202 na przybycie

g\305\202\303\263wnychsi\305\202tatarskich, by m\303\263cruszy\304\207 na pomoc Tymofiejo-
wie Potrzebowa\305\202 wi\304\231c czasu, ten za\305\233mia\305\202nadziej\304\231 zyska\304\207 po-

przez rokowania pokojowe. Wiedzia\305\202 jednak hetman kozacki,
\305\274ezbytnia uleg\305\202o\305\233\304\207wobec Rzeczypospolitej mo\305\274e by\304\207poczyta-

na za objaw s\305\202abo\305\233ci.Postanowi\305\202 wi\304\231c postawi\304\207 Janowi Kazi-

mierzowi twarde warunki ugody: \"Prosimy uni\305\274enie, \305\274ebyna

potem w dalsze czasy przy mi\305\202o\305\233ciwej\305\202asceWKMci i Rpltej

wed\305\202ug zborowskich pakt\303\263w Wojsko Zaporoskie swoje WKMci
zachowa\304\207 raczy\305\202, nie ujmuj\304\205c ni wierze, ni wolno\305\233ciom. A je\305\274e-

liby WKMci PNMi\305\202o\305\233ciwemu zda\305\202asi\304\231by\304\207wielka liczba woj-
ska wed\305\202ug zborowskiego postanowienia, tedy dla namowy
upraszamy, aby WKM\304\207 ichm\304\207 pp. komisarz\303\263w ku Paw\305\202oczy

albo ku Bie\305\202ej Cerkwi w ma\305\202ej asystencyej nie zbli\305\274aj\304\205csi\304\231

z wojskami do nas wyprawi\304\207 rozkaza\304\207 kaza\305\202, z kt\303\263remi dostate-

cznie postanowimy o wszystkiem. Cerkwie nasze ruskie, mona-

stery, wed\305\202ug praw aby przy dobrach i fundacyach dawnych
zostawali, a unia tak w Koronie Polskiej, jako i w Wielkim Xi\304\231-

stwie Litewskiem zniesiona by\305\202a, uni\305\274enie WKMci prosimy.
A my na wszelk\304\205 wiadomo\305\233\304\207 od WKMo\305\233ci pod Bia\305\202\304\205Cerkwi\304\205

oczekiwa\304\207 b\304\231dziemy, a prosimy, aby nie bawi\304\205c pos\305\202anaszego

WKM\304\207 PNMi\305\202o\305\233ciwy do nas przy mi\305\202o\305\233ciwej\305\202asceswej Pa\305\204-

skiej expedyowa\304\207 rozkaza\304\207 raczy\305\202\". Chmielnicki nadaremnie je-
dnak czeka\305\202 na powr\303\263t Antona, gdy\305\274 zosta\305\202 on zatrzymany

przez Polak\303\263w.

W pi\304\205tek 29 sierpnia Jan Kazimierz wyda\305\202 rozkaz do wymarszu.

Wojska koronne sz\305\202yna Halicz z zamiarem stani\304\231cia w okoli- 1 94)))
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cach Kamie\305\204ca, by w ten spos\303\263b zagrodzi\304\207 Chmielnickiemu

drog\304\231 do Mo\305\202dawii. Wcze\305\233niej ku Suczawie na czele 40 najlep-
szych polskich chor\304\205gwi pod\304\205\305\274y\305\202kapitan kamieniecki Jan Kon-
radzki. Tymofiejowi nie uda\305\202o si\304\231przeszkodzi\304\207 w dotarciu od-
dzia\305\202\303\263wpolskich do twierdzy: ich przybycie powa\305\274nie wzmoc-

ni\305\202opozycje oblegaj\304\205cych, lecz nie ono zadecydowa\305\202o o ich

ostatecznym sukcesie. Suczawa mog\305\202aby si\304\231broni\304\207 jeszcze d\305\202u-

go, gdyby nie wypadek, jaki zdarzy\305\202 si\304\23112 wrze\305\233nia: \"Tymosz-

ko wczasuj\304\205c si\304\231w kotarze swej od puszkarza tak wymierzony,
z dzia\305\202a poszczelony w nog\304\231nad kolanem: kt\303\263rego ni\305\274do zam-

ku doniesiono, wiadomo\305\233\304\207 pewna jest, \305\274emia\305\202zdechn\304\205\304\207\".

Po \305\233mierci Tymofieja Kozacy z coraz wi\304\231kszym oporem ulegali

pro\305\233boITI \305\274onyLupula, by wytrwa\304\207 i nie odst\304\231powa\304\207 brzemien-

nej Rozandy. Dzielna hospodarowa, podtrzymywana na duchu

listami m\304\231\305\274a,kt\303\263re mimo wszystko dociera\305\202y za mury twier-

dzy, ima\305\202a si\304\231zreszt\304\205 wszelkich sposob\303\263w mog\304\205cych uchroni\304\207

j\304\205przed dostaniem si\304\231w r\304\231ceRakoczego i Basaraba. Nie zawa-
ha\305\202asi\304\231nawet odda\304\207 r\304\231kidopiero co owdowia\305\202ej Rozandy Mi-

ko\305\202ajowi Fedorowiczowi, kt\303\263rego Kozacy wybrali sobie na het-
mana naka\305\272nego. A ocalenie by\305\202orzeczywi\305\233cie blisko.

Islam Gerej III 20 wrze\305\233nia wyruszy\305\202 z Bakczysaraju i ju\305\274po

nicspe\305\202na tygodniu stan\304\205\305\202obozenl nad brzegan1i Bohu. Jan Ka-
zimierz, nie wiedz\304\205c jak liczne s\304\205oddzia\305\202y tatarskie, zmuszony

by\305\202usun\304\205\304\207mu si\304\231z drogi. Bazyli Lupul by\305\202pewien, \305\274enaj dalej
za tydzic\305\204 sko\305\204cz\304\205si\304\231jego zn1artwienia: \"List przej\304\231to starcgo

hospodara do Dumny, kt\303\263ra w Sucza wie w obl\304\231\305\274eniu,pisany,

aby tydzie\305\204 jeszcze trzymali si\304\231,obiecuj\304\205c odsiecz z Chmielnic-

kim i Sefcr Kazy ag\304\205\".

Kozacy jednak nie wytrwali i 9 X 1653 r. Suczawa skapitulo-

wa\305\202a. \"Z pod Suczawy Kozacy, przysi\304\231g\304\231uczyniwszy, \305\274eprze-

ciwko kr\303\263lowi JMci ani Rpltcj r\304\231kinie mieli podnosi\304\207 (kt\303\263rym,

p. Machowski pisz\304\205, szable, samopa\305\202y, wr\303\263ciwszy), po\305\233li do

Chmielnickiego, wzi\304\205wszy cia\305\202oTymoszkowe\".

Wraz z Kozakami do Czehrynia pod\304\205\305\274y\305\202ai Rozanda, kt\303\263ra do-

piero po \305\233mierci Bohdana Chmielnickiego powr\303\263ci\305\202aw rodzin-

ne strony. Jej los dopdni\305\202 si\304\231w r. 1660, kiedy to zgin\304\231\305\202az r\304\205k

kozackich rozb\303\263jnik\303\263w licz\304\205cych na resztki ze skarbu jej ojca.
Musieli si\304\231oni srodze zawie\305\233\304\207,gdy\305\274wszystko, co \305\274onaLupula

mia\305\202aprzy sobie, po kapitulacji Suczawy podzielili mi\304\231dzy sob\304\205

Stefan Georgica i Mateusz Basarab. Sama hospodarowa wraz
z synem skorzysta\304\207 musia\305\202a z \"go\305\233ciny\" zaoferowanej jej przez

Jerzego II Rakoczego.)
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Najmniej na kapitulacji Suczawy zyska\305\202 Jan Kazimierz, dowo-

dz\304\205cy za\305\233oddzia\305\202ami polskimi Jan Konradzki nie powr\303\263ci\305\202ju\305\274

do swego Kamie\305\204ca, gdy\305\274 w kilka dni po kapitulacji twierdzy
zmar\305\202 na dyzenteri\304\231, a kapitanem w Kamietlcu zosta\305\202 Za\304\207wili-

chowski.

Kapitulacja Suczawy ca\305\202kowicie zmieni\305\202a sens dzia\305\202a\305\204wojen-

nych prowadzonych na Ukrainie. Islam Gerej cofn\304\205\305\202si\304\231znad

Bohu i rozlokowa\305\202 ord\304\231w okolicach Szarogrodu w niewielkim
oddaleniu od taboru kozackiego. W odleg\305\202ym za\305\233o kilkana\305\233cie

mil \305\273watlcu ton\304\231\305\202aw b\305\202ocie ponad 30-tysi\304\231czna armia koronna
i kilkana\305\233cie tysi\304\231cy pospolitak\303\263w. Sytuacja taka trwa\305\202a a\305\274do po-

\305\202owy listopada, kiedy chan postanowi\305\202 po\305\202\304\205czy\304\207si\304\231z Kozakami

w okolicach Bohu. W obozic polskim powia\305\202o groz\304\205.

Trudno o jednoznaczn\304\205 ocen\304\231 faktu podj\304\231cia przez Tatar\303\263w

dzia\305\202a\305\204zaczepnych. W \305\233wietle bowiem wydarze\305\204 p\303\263\305\272niejszych

nie ulega w\304\205tpliwo\305\233ci, \305\274eIslam Gerej absolutnie nie my\305\233la\305\202

o zaatakowaniu obozu polskiego. Najprawdopodobniej d\304\205\305\274y\305\202

do skopiowania sytuacji spod Zborowa, kiedy to zmusi\305\202 Jana

Kazinlierza do rozpoczt;cia rokowa\305\204. Kr\303\263lomal \305\274enie z\305\202apa\305\202si\304\231

na cha\305\204ski fortel. Chcia\305\202 bowiem zostawi\304\207 piechot\304\231 w obozie

i na czele pozosta\305\202ych si\305\202uderzy\304\207 na Tatar\303\263w. Przeciwstawi\305\202 si\304\231

tcmu marsza\305\202ek wielki koronny Jerzy Lubomirski, kt\303\263rego opi-

ni\304\231podzielili prawie wszyscy oficerowie. Jan Kazimierz skapi-
tulowa\305\202 i wojska koronne pozosta\305\202y w obozie.

W tej sytuacji Islam Gcrcj \"min\304\205wszy Kamieniec mi\304\231dzy \305\232nia-

tynem a Stanowem w ty\305\202obozowi zachodz\304\205c stan\304\205\305\202\".Chan

i jego wezyr zdecydowani jednak byli zako\305\204czy\304\207niefortunn\304\205

wyprawt; jak najszybcicj i znale\305\272li wielce oryginalny spos\303\263b na

nawi\304\205zanie kontaktu z Polakami: \"Pod Usiatyn ... Sef er Gazi

aga przez pojmanego ch\305\202opa przys\305\202a\305\202list nadzwyczaj po polsku
pisany do JMPana Kanclerza, ... Tego ch\305\202opa, kt\303\263ry listy te

przy sobie mia\305\202,prawie podczas consilium [rady], kiedy si\304\231nie-

przyjaciel z miejsca gdzie indziej ruszy\305\202, Ja\305\233ko Jasnog\303\263rski go-

dzin\304\231 w noc przyprowadzi\305\202\".

Islam Gerej III wyruszy\305\202 z Bakczysaraju w celu udzielenia po-
mocy Chmielnickiemu, lecz nie w walce z

Rzecz\304\205pospolit\304\205, a z

koalicj\304\205 Siedmiogrodu i Wo\305\202oszczyzny. Nie planowano wi\304\231cna

Krymie d\305\202ugotrwa\305\202ej kampanii wojennej i z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205za-

mierzano powr\303\263ci\304\207na P\303\263\305\202wysepprzed nadej\305\233ciem mroz\303\263w.

Tymczasem Chmielnicki nlusia\305\202 za wszelk\304\205 ccn\304\231utrzyma\304\207 przy
sobie Tatar\303\263w, gdy\305\274tylko ich obecno\305\233\304\207gwarantow\037\305\202a mu bez-

piecze\305\204stwo i dawa\305\202a czas na znalezienie wyj\305\233cia z krytycznej 196)))
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sytuacji, w jakiej znalaz\305\202 si\304\231po kapitulacji Suczawy. Niestety
na wszystkie swe pro\305\233by otrzymywa\305\202 hetman kozacki t\304\231sam\304\205

odpowied\305\272: \"Pod Kamie\305\204cem \305\274ywno\305\233cinie masz, ko\305\274uch\303\263w

nie mamy, zima przed nami; do\305\233\304\207tobie b\304\231dzie, gdy cz\304\231\305\233\304\207ordy

zostanie przy tobie\".
Wkr\303\263tce okaza\305\202o si\304\231,\305\274eBohdan Chmielnicki nie ma szans na
zatrzymanie przy sobie nawet cz\304\231\305\233ciordy. Oto bowiem Wyso-
ka Porta zdecydowa\305\202a si\304\231zaakceptowa\304\207 rozstrzygni\304\231cia zapad\305\202e

pod Suczaw\304\205 i Georgica zatwierdzony zosta\305\202jako nowy hospo-
dar mo\305\202dawski. W \305\233ladza tym do chana, prawdopodobnie
w okolicach Jampola, dotar\305\202 wys\305\202annik su\305\202ta\305\204skiz rozkazem

nieudzielania Kozakom pomocy w walce z Rzecz\304\205pospolit\304\205.

Dop\303\263ki Islam Gerej mia\305\202nadziej\304\231 na zagarni\304\231cie Lupulowych

skarb\303\263w, niewiele robi\305\202sobie z ostrze\305\274e\305\204p\305\202yn\304\205cychznad Bos-

foru. Lecz obecnie stanowi\305\202y one znakomite usprawiedliwienie
dla podj\304\231tych decyzji. We wspomnianym ju\305\274li\305\233ciedostarczo-

nym do obozu polskiego wezyr cha\305\204ski przypomina\305\202 wi\304\231c

uk\305\202ady zborowskie i bia\305\202ocerkiewskie oraz zaznacza\305\202, \305\274ew my\305\233l

tych postanowie\305\204 kr\303\263l mia\305\202informowa\304\207 chana o wszystkich
przewinieniach kozackich. Tymczasem Jan Kazimierz uderzy\305\202

na Kozak\303\263w nie uprzedzaj\304\205c o tym Islam Gereja. Jednak to nie
tre\305\233\304\207listu by\305\202anajistotniejsza, a sam fakt jego wys\305\202ania.

Wezyrowi cha\305\204skiemu odpowiedzi udzieli\305\202 kanclerz wielki ko-

ronny Stefan Koryci\305\204ski. i on odwo\305\202a\305\202si\304\231do przesz\305\202o\305\233ciprzy-

wo\305\202uj\304\205cna pami\304\231\304\207pola beresteckie, z kt\303\263rych to w\305\202a\305\233nieTata-

rzy, a nie Polacy sromotnie uciekli. Jednak na ko\305\204cu kanclerz

oznajmi\305\202, \305\274e\"jako sobie chce chan, Rzeczpospolita gotowa jest
i do boju, i do rozmowy\".
Dnia 2 XII 1653 r. rokowania polsko-tatarskie zosta\305\202y postano-

wione. Jest rzecz\304\205 charakterystyczn\304\205, \305\274ew\305\202a\305\233niew tym dniu

Islam Gerej wys\305\202a\305\202list do Jerzego Lubomirskiego, w kt\303\263rym

deklarowa\305\202 sw\304\205ch\304\231\304\207zawarcia pokoju. Dowodzi to doskona\305\202ej

orientacji chana w sytuacji wewn\304\231trznej Rzeczypospolitej.

Przypomnijmy, \305\274eod marca 1650 r. ca\305\202edalsze panowanie Jana

Kazimierza, tylko z niewielkimi przerwami, wype\305\202nione by\305\202o

walk\304\205 z coraz pot\304\231\305\274niejszym wojewod\304\205 krakowskim. Z walki

tej ostatecznie zwyci\304\231sko wyjdzie Lubomirski, o kt\303\263rego

wzgl\304\231dy ju\305\274teraz wola\305\202 zadba\304\207 Islam Gerej.
Do obozu polskiego 4 grudnia przyby\305\202 znany Polakom wys\305\202an-

nik cha\305\204ski Atalik, z kt\303\263rym ustalono szczeg\303\263\305\202yrokowa\305\204. Rzecz-

pospolit\304\205 mieli w nich reprezentowa\304\207 marsza\305\202ek wielki koron-

ny Jerzy Lubomirski, kanclerz Stefan Koryci\305\204ski, wojewoda)))



ruski Stanis\305\202aw Lanckoro\305\204ski oraz kasztelan sandomierski Sta-
nis\305\202aw Witowski. Rokowania by\305\202ybardzo trudne i kilkakrotnie

je przerywano na skutek incydent\303\263w, do jakich dochodzi\305\202o

w ich trakcie. Mi\304\231dzy innymi \303\263wczesny starosta jaworowski,
a p\303\263\305\272niejszykr\303\263lPolski omal nie doprowadzi\305\202 do zerwania roz-

m\303\263w. Oto bowiem krewki m\305\202odzian zorganizowa\305\202 zasadzk\304\231

i pochwyci\305\202 w ni\304\205pos\305\202atatarskiego. Tylko dzi\304\231ki przytomno\305\233ci

umys\305\202u Stefana Czarnieckiego i jego natychmiastowej inter-
wencji uda\305\202o si\304\231unikn\304\205\304\207nieszcz\304\231\305\233cia. Sam Jan Sobieski, bo
o nim oczywi\305\233cie mowa, by\305\202p\303\263\305\272niljjednYlTI z zak\305\202adnik\303\263w

maj\304\205cych stanowi\304\207 gwarancj\304\231 bezpiecze\305\204stwa traktuj\304\205cych.

Ostatecznie do zawarcia pokoju dosz\305\202o 15 XII 1653 r., lecz fak-

tycznie nie jeste\305\233my w stanie odtworzy\304\207 warunk\303\263w, na jakich

go zawarto, gdy\305\274 \"panowie kommisarze woleli \305\274adnego skryp-

tu nie dawa\304\207 ani przysi\304\231gi \305\274adnej uczyni\304\207, wzi\304\205wszy tylko od

Tatar\303\263w zastaw\304\231 murz\304\231 jednego, a naszych pan\303\263w dw\303\263ch, jed-

nego JMPana wojewodzica ruskiego, drugiego pana Ole\305\233nic-

kiego, podkomorzego sandomierskiego, dawszy Tatarom, dnia

wczorajszego [16 grudnia
- J.K.] powr\303\263cili\"28.

Nie ulega jednak w\304\205tpliwo\305\233ci, gdy\305\274potwierdzaj\304\205 to bez wyj\304\205t-

ku wszystkie \305\272r\303\263d\305\202a,\305\274eistot\304\205 uk\305\202adu by\305\202opotwierdzenie przez

Rzeczpospolit\304\205 warunk\303\263w zborowskich. Dotyczy\305\202o to zar\303\263wno

\303\263wczesnego traktatu polsko-tatarskiego, jak i Deklaracji \305\202aski

j.k.mci urodzonemu hetmanowi i Wojsku Zaporoskiemu.
Szczeg\303\263lnie uk\305\202ad z chanem wywo\305\202a\305\202ostre sprzeciwy i \305\233ci\304\205gn\304\205\305\202

na g\305\202owy kr\303\263la i \305\274o\305\202nierzy\305\274wanieckich prawdziwe gromy:
\"Zawarto wi\304\231c nies\305\202awny uk\305\202ad ... odnawiaj\304\205c nieszcz\304\231sne

pakty zborowskie, przyrzeczono Tatarom zwyk\305\202e pieni\304\205dze za-

trzymane przez trzy lata; a \305\274ebywr\303\263g nie pustoszy\305\202 ojczyzny,

wyliczono na pr\303\263\305\274no40 000 z\305\202,bo do tego dosz\305\202a swawola Ta-

tar\303\263w, \305\274ezaledwie p\303\263\305\202mili od Pillska zawracali i trzeci\304\205 cz\304\231\305\233\304\207

dochod\303\263w ogniem zniszczyli (ja bowiem trzyma\305\202em to starost-

wo). 120 lat min\304\231\305\202ood czasu, kiedy Tatarzy byli w tych okoli-
cach \"29.

Niech za wszelki komentarz oddaj\304\205cy nastroje szlachty z ko\305\204ca

grudnia 1653 r. pos\305\202u\305\274\304\205fragmenty wiersza zatytu\305\202owanego Na

cnot\304\231z\305\202annik\303\263wpod \305\273wa\305\204cem:)

Tak\305\274e\305\233ciebardzo Ojczyzn\304\231 z\305\202upili:

Kilkaset z\305\202otych\305\274o\305\202duna ko\305\204wzi\304\231li

Okrom legun1in, \305\202anowego chleba.

Wiesza\304\207was trzeba!

Waszym to przodkom imi\304\231Polak dano,) 198)))



Bo ich bitnemi w polu uznawano.
A to wam tcraz przy w\305\202osianej zbroi,

K\304\205dzielprzystoi ...

Nie m\303\263wcie\305\274,\305\274e\305\233cieKoronni Synowic,
Ale\305\233cies\304\205kpi i z k... synowie,
\305\273copu\305\233ciwszy tak szczt;\305\233liwy progres,.

30...was plCS .)
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Chmielnicki, podobnie jak pod Zborowem, zmuszony by\305\202za-

dowoli\304\207 si\304\231rol\304\205biernego obser\\vatora rokowa\305\204 polsko-tatar-.

skich. Ca\305\202kowite odsuni\304\231cie Kozak\303\263w od tocz\304\205cych si\304\231pertrak-

tacji by\305\202ozreszt\304\205 rezultatem stanowiska zaj\304\231tego przez Tatar\303\263w,

kt\303\263rzy uznali, \305\274eskoro s\304\205\"pakta zborowskic\", to nic ma po-
trzeby ponownie rozmawia\304\207z Kozakami.
Dla hetmana kozackiego naj tragiczniejszy by\305\202fakt, \305\274epo \305\273wa\305\204-

cu absolutnie nie by\305\202w stanie przeszkodzi\304\207 ordzie w \305\202upieniu

ziem ukrai\305\204skich. Echa tcgo od\037aljdujemy w kozackich du-

mach:

Oj Chmielu, Chmielnicze\305\204ku!

I)a\305\202c\305\233wielki jasyr!

Mi\304\231dzypanami wielki strach.

Bodaj ciebie picrwsza kula nic min\037a,

\305\273epozwoli\305\202e\305\233ordzie bra\304\207dziewki i m\305\202ode\305\274ony31.

Pod wzgl\304\231dcnl fornlalnym ugoda \305\274waniecka by\305\202ajednak dla

Chmielnickiego sukcesenl, bo cho\304\207 cofa\305\202a go ona niemal do

punktu wyj\305\233cia, to przecie\305\274 jednak w\305\202a\305\233niezborowska Deklara-

cja \305\202askistanowi\305\202a najwi\304\231kszy sukces Kozaczyzny w jej dotych-
czasowych zlnaganiach z Rzccz\304\205pospolit\037 Nic bez znaczenia

by\305\202te\305\274fakt, \305\274ewe wszystkich \305\274\304\205daniachkierowanych do sejmu
i kr\303\263la od chwili zawarcia ugody bia\305\202occrkie\\vskicj Kozacy do-

magali si\304\231w\305\202a\305\233nieprzywr\303\263cenia warunk\303\263w zborowskich. Tak

by\305\202oi po Batohu, i w ostatniej suplice przywiezionej przez An-

tona \305\273danowicza pod Glinian y .

Obecnie \"pakta zborowskic odnowiono\", jednak Chmielnickie-

mu nie dane by\305\202ojeszcze raz spr\303\263bowa\304\207na ich podstawie stwo-

rzy\304\207swego niezalc\305\274ncgo Ksit;stwa Ruskicgc. Na Krcnl1u bo-

wiem podj\304\231to ostatcczn\304\205 decyzj\037 o przy\305\202\304\205czcniu Ukrainy do

pa\305\204stwa moskiewskiego. W tym celu do Czehrynia wyprawio-
ny zosta\305\202 Wasyl Buturlin \\vraz z I\\\\'ancnl O\305\202ficrie\\YClTI i \305\201ario-

nem \305\201opuchinem, kt\303\263rzy nlieli o\305\233wiadczy\304\207 Chnlielnickiemu,

\305\274eAleksy Michaj\305\202owicz postanowi\305\202 spe\305\202ni\304\207jego \"pro\305\233by\"

i przyj\304\205\304\207Wojsko Zaporoskie pod swe pano\\vanie.
Bohdan Chmielnicki doskonale zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274e

znalaz\305\202 si\304\231w sid\305\202ach, kt\303\263re sam zastawi\305\202.)))

ich

liczebno\305\233\304\207i nazwiska dow\303\263dc\303\263w.

Przyjrzyjmy si\304\231i my spisowi sporz\304\205dzonemu przez pos\305\202\303\263w

carskich, jest on bowiem najpe\305\202niejszym od grudnia 1649 r. re-

jestrem Wojska Zaporoskiego. Zauwa\305\274my jednocze\305\233nie, jak)))



v. Pod carskill1 ber\305\202ell1)

Fakt, \305\274eod powrotu Iwana Iskry pomi\304\231dzy Czehryniem i Mo-

skw\304\205 nie by\305\202yutrzymywane bezpo\305\233rednie kontakty, nie ozna-
cza\305\202,i\305\274na Kremlu nie posiadano precyzyjnych informacji na te-

mat rozwoJu sytuacji na Ukrainie. Chmielnicki nadal utrzymy-

wa\305\202regularn\304\205 korespondencj\304\231 z nowo mianowanym wojewod\304\205

putywlskim Fiodorem Chi\305\202kowem. Przyk\305\202adowo, ju\305\274nazajutrz

po bitwie batoskiej hetman kozacki poinformowa\305\202 o niej woje-

wod\304\231 prosz\304\205c go r\303\263wnocze\305\233nie o wstawienie si\304\231za Kozakami

u cara. Pro\305\233ba ta dowodzi, i\305\274Bohdan Chmielnicki nie mia\305\202z\305\202u-

dzc6 co do tego, \305\274eRzeczpospolita nie pu\305\233ci mu p\305\202azem krwa-

wej \305\202a\305\272nizgotowanej wojskom koronnym. Szybko nadci\304\205gaj\304\205-

ca zima czyni\305\202a go wprawdzie bezpiecznym, lecz by\305\202przekona-

ny, \305\274ez nadej\305\233ciem wiosny Jan Kazimierz poci\304\205gnie na Ukrai-

n\304\231,by pom\305\233ci\304\207\305\233mier\304\207najlepszych syn\303\263w Rzeczypospolitej i raz

na zawsze sko\305\204czy\304\207z buntem kozackim.

W takich okoliczno\305\233ciach zapad\305\202a w Czehryniu decyzja o wy-
s\305\202aniu do Moskwy jednego z najzdolniejszych dyplomat\303\263w ko-

zackich, generalnego s\304\231dziego Wojska Zaporoskiego Samuela

Bogdanowicza-Zarudnego. 17 XII 1652 r. Zarudny przyj\304\231ty

zosta\305\202 w Poselskim Prikazie przez Grigorija Puszkina, Micha\305\202a

Wo\305\202oszeninowa i A\305\202maza Iwanowa. Ju\305\274sam sk\305\202adkomisji wy-

znaczonej do rozm\303\263w z pos\305\202em kozackim oznacza\305\202, i\305\274tym ra-

zem na moskiewskim Kremlu postanowiono przyst\304\205pi\304\207 do

dzia\305\202ania. Zw\305\202aszcza obecno\305\233\304\207Puszkina, kt\303\263ry od czasu pami\304\231t-

nego poselstwa do Warszawy uwa\305\274any by\305\202za g\305\202\303\263wnegoek-

sperta w sprawach polskich, wydaje si\304\231potwierdza\304\207 t\304\231tez\304\231.

W Poselskim Prikazie Zarudny nie bawi\305\202 si\304\231ju\305\274w \305\274adne dyplo-

matyczne zawi\305\202o\305\233cii o\305\233wiadczy\305\202wprost, \305\274eKozacy po ostat-

nich wydarzeniach obawiaj\304\205 si\304\231zemsty \305\201ach\303\263woraz podejrze-

waj\304\205, i\305\274kr\303\263lmo\305\274e przekupi\304\207 Tatar\303\263w i dlatego prosz\304\205, by car

przyj\304\205\305\202ich pod swe panowanie i jak najszybciej udzieli\305\202 im po-

mocy wojskowej.
Poselstwo Bogdanowicza-Zarudnego okaza\305\202o si\304\231by\304\207brzemien-

ne w skutki, a jednym z jego najistotniejszych rezultat\303\263w by\305\202o

podj\304\231cie przez Aleksego Michaj\305\202owicza dzia\305\202a\305\204maj\304\205cych do-

prowadzi\304\207 do ko\305\204ca spraw\304\231 przy\305\202\304\205czenia Ukrainy do pa\305\204stwa

n10skicwskicgo. Car bowiem uzna\305\202, \305\274ebitwa pod Batohcm

przede wszystkim przekre\305\233li\305\202amilitarne skutki kl\304\231ski berestec-

kiej i armia kozacka stanowi ponownie wystarczaj\304\205c\304\205 si\305\202\304\231,by 200)))
znamy okoliczno\305\233ci, w jakich dosz\305\202o do porzucenia przez

Jana Kazimierza zamiaru osobistego wzi\304\231cia udzia\305\202u w plano-)187)))
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po otrzymaniu wsparcia rosyjskiego skutecznie stawi\304\207 czo\305\202a

Rzeczypospolitej.

Na 22 II 1653 r. car zwo\305\202a\305\202do Moskwy rad\304\231bojarsk\304\205, kt\303\263rej

prace potrwa\305\202y do po\305\202owy marca, a ich rezultatem by\305\202oopraco-

wanie planu dzia\305\202ania, kt\303\263rego ukoronowaniem mia\305\202o by\304\207

przy\305\202\304\205czenie Ukrainy. Zdecydowano wi\304\231c, \305\274enale\305\274y wys\305\202a\304\207

kolejne wielkie poselstwo do Warszawy i r\303\263wnocze\305\233nie rozpo-

cz\304\205\304\207przygotowania do wojny z Rzecz\304\205pospolit\304\205. Pomimo \305\274e

ju\305\274w lutym 1651 r. Sob\303\263r Ziemski wyrazi\305\202 zgod\304\231 na zerwanie

pokoju polanowskiego i przy\305\202\304\205czenie Ukrainy, postanowiono

jeszcze raz uzyska\304\207 potwierdzenie tych decyzji. Przede wszyst-
kim jednak uznano za konieczne zacie\305\233ni\304\207wi\304\231zy z Chmielni-

ckim i powiadomi\304\207 go o wyra\305\274eniu przez cara zgody na przyj\304\231-

cie Wojska Zaporoskiego pod swe panowanie. W \305\233ladza tymi
ustaleniami posz\305\202y rozporz\304\205dzenia wykonawcze. Na wielkich

pos\305\202\303\263wdo kr\303\263la polskiego wyznaczono B. Repnina-Obole\305\204-

skiego i B. Chytrowa, 20 maja za\305\233mia\305\202y si\304\231rozpocz\304\205\304\207w Mos-

kwie obrady Soboru Ziemskiego.
W tym czasie w Moskwie przebywali ju\305\274kolejni pos\305\202owie ko-

zaccy. Listem z 2 kwietnia Chmielnicki powiadomi\305\202 cara, \305\274e

. cho\304\207Kozacy nie dali ku temu \305\274adnych powod\303\263w, to 15-tysi\304\231-

czna armia koronna wkroczy\305\202a na Ukrain\304\231. Uprzedzi\305\202 te\305\274het-

man cara o wys\305\202aniu do Moskwy poselstwa z Konradem Burla-
jem i Si\305\202uanem Mu\305\274y\305\202owskim na czele.

Dnia 22 kwietnia wys\305\202annicy hetma\305\204scy zostali przyj\304\231ci przez

Aleksego Michaj\305\202owicza, po czym rozpocz\304\231\305\202y si\304\231rozmowy

w Poselskim Prikazie. Tym razem ze strony rosyjskiej prowa-
dzi\305\202je Siemion Prozorowski, kt\303\263ry jako by\305\202ywojewoda pu-

tywlski by\305\202doskonale zorientowany w sprawach kozackich.

Burlaj i Mu\305\274y\305\202owski o\305\233wiadczyli, \305\274eKozacy nie zamierzaj\304\205 po-

godzi\304\207 si\304\231z kr\303\263lem i dlatego prosz\304\205 cara o pomoc w walce
z wsp\303\263lnym wrogiem, za jakiego uznali Rzeczpospolit\304\205. R\303\263w-

nocze\305\233nie Chmielnicki, nauczony smutnymi do\305\233wiadczeniami

z lat ubieg\305\202ych, rozkaza\305\202 swym wys\305\202annikom postawi\304\207 znak r\303\263-

wno\305\233ci pomi\304\231dzy ch\304\231ci\304\205przej\305\233cia pod panowanie moskiewskie

i otrzymaniem realnego wsparcia militarnego przeciw Rzeczy-

pospolitej.

Nowym elementem w stosunkach rosyjsko-kozackich by\305\202anie-

zwyk\305\202a aktywno\305\233\304\207 Burlaja i Mu\305\274y\305\202owskiego, jak\304\205 przejawili

oni w czasie pobytu w Moskwie. Dotarli oni nawet do patriar-
chy Nikona, szukaj\304\205c u niego poparcia dla swych \305\274\304\205da\305\204.Otrzy-

mali jednak jedynie list, w kt\303\263rym Nikon stara\305\202 si\304\231wyt\305\202uma-)))



czy\304\207Chmielnickiemu motywy decyzji cara, oraz 25 ksi\304\205g ofia-

rowanych przez patriarch\304\231 cerkwi czehry\305\204skiej. Ostatecznie re-

zultaty stara\305\204 Burlaja i Mu\305\274y\305\202owskiego sprowadza\305\202y si\304\231prakty-

cznie do zera. Mieli oni wraca\304\207 na Ukrain\304\231 z gramot\304\205 carsk\304\205

informuj\304\205c\304\205 hetmana o wys\305\202aniu przez cara swych pos\305\202\303\263wdo

Czehrynia. Tym razem nad brzeg Ta\305\233miny mieli pojecha\304\207 Ar-

ticmon Matwiejew oraz Iwan Fomin.
W tej sytuacji pos\305\202owie kozaccy postanowili przyst\304\205pi\304\207do na-

st\304\231pnego etapu swej misji i szuka\304\207 pomocy poza granicami pa\305\204-

stwa moskiewskiego
- w Sztokholmie. Chmielnicki przypusz-

cza\305\202jednak, \305\274estrona rosyjska nie zezwoli na kontakty jego wy-
s\305\202annik\303\263wz gro\305\272nym dla Moskwy s\304\205siadem i prawdopodobnie

poleci\305\202 im zadowoli\304\207 si\304\231uzyskaniem od cara odmowy na pi\305\233-

mie. Burlaj i Mu\305\274y\305\202owski bowiem o\305\233wiadczyli, \305\274e\"przys\305\202a\305\202ich

hetman, aby car raczy\305\202 przepu\305\233ci\304\207ich do Szwecji, a je\305\274eli car na

to nie zezwoli, to by raczy\305\202 napisa\304\207 o tym hetmanowi, tak by
nie spad\305\202o to na nich, \305\274eoni nie prosili\".

Przypuszczenia hetmana kozackiego okaza\305\202y si\304\231s\305\202uszne. W Po-

selskim Prikazie starano si\304\231za wszelk\304\205 cen\304\231odwie\305\233\304\207pos\305\202\303\263wko-

zackich od zamiaru odwiedzenia Sztokholmu, t\305\202umacz\304\205cim r\303\263w-

nocze\305\233nie, \305\274ecar nie mo\305\274e ich tam przepu\305\233ci\304\207, gdy\305\274 w\305\202a\305\233nie

w Polsce przebywaj\304\205 jego pos\305\202owie i do ich powrotu nie mo\305\274e

by\304\207mowy o rozmowach ze Szwedami i po prostu \"do Szwecji

nie maj\304\205 po co jecha\304\207\". Gdy jednak mi\304\231dzy Rzecz\304\205pospolit\304\205

a Rosj\304\205 nie dojdzie do zgody, to car umo\305\274liwi pos\305\202om kozackim

wyjazd.

Burlajowi i Mu\305\274y\305\202owskiemu nie pozosta\305\202o wi\304\231cnic innego, jak
wraca\304\207 na Ukrain\304\231. W Moskwie postarano si\304\231,by przypadkiem
nie zboczyli z drogi i do Putywla wys\305\202ano rozkazy, by dopilno-
wano \"szcz\304\231\305\233liwego\" powrotu hetma\305\204skich wys\305\202annik\303\263w. Na

Kremlu nie zapon1niano te\305\274o upominkach maj\304\205cych os\305\202odzi\304\207

Burlajowi i Mu\305\274y\305\202owskiemu gorycz niepowodze\305\204, mi\304\231dzy in-

nymi dostali oni po dwa soroki soboli i po 30 rubli.
\305\271r\303\263d\305\202aniepowodze\305\204 Burlaja i Mu\305\274y\305\202owskiego tkwi\305\202y przede

wszystkim w fakcie nieuko\305\204czenia przez Rosj\304\231 przygotowa\305\204 do

wojny z Polsk\304\205, a wi\304\231cwszelkie rokowania na temat udzielenia
Chmielnickiemu pomocy zbrojnej by\305\202yw maju 1653 r. bez-

przedmiotowe. Istotny by\305\202te\305\274fakt, \305\274epos\305\202owie przybyli do

Moskwy w niezbyt fortunnym momencie. Za kilka dni mia\305\202

rozpocz\304\205\304\207obrady Sob\303\263r Ziemski, od wys\305\202anych za\305\23324 kwiet-

nia do Warszawy Repnina i Chytrowa nie by\305\202ojeszcze \305\274adnych

wie\305\233ci. W tej sytuacji na Kremlu postanowiono zyska\304\207 na cza- 202)))
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sie nie wypuszczaj\304\205c r\303\263wnocze\305\233nie ze swych r\304\205kinicjatywy.

Nie przepuszczono wi\304\231cBurlaja i Mu\305\274y\305\202owskiego do Szwecji
i wys\305\202ano do Czehrynia kolejne poselstwo.
W dniu 13 VI 1653 r. pos\305\202\303\263wmoskiewskich powita\305\202 w Pereja-
s\305\202awiu Jan Wyhowski. Chmielnicki przebywa\305\202 w tym cza\037ie

wraz z wojskiem pod murami Kamie\305\204ca Podolskiego i do spot-
kania wys\305\202annik\303\263w carskich z hetmanem kozackim dosz\305\202o do-

piero 4 lipca w Czehryniu. W dniu tym Chmielnicki przys\305\202a\305\202

do pos\305\202\303\263wmoskiewskich Wyhowskiego, kt\303\263remu towarzyszy\305\202

jego brat Daniel oraz Burlaj i Mu\305\274y\305\202owski. W czasie audiencji

Matwiejew i Fomin przekazali Chmielnickiemu ,,5 sorokow so-
boli dobrych\". R\303\263wnie szczodrze obdarowano Wyhowskiego,

kt\303\263ry dosta\305\202 sorok soboli po 80 rubli i 2 soroki po 60 rubli

w obecno\305\233ci hetmana oraz dodatkowo ,,5 par soboli po 5 rubli

para pisarzowi Iwanowi Wyhowskiemu dano, posy\305\202aj\304\205cje

w tajemnicy, \305\274ebyhetman Bohdan Chmielnicki i w og\303\263le nikt

o tym nie wiedzia\305\202\". Nie \305\274a\305\202owanote\305\274soboli dla starszyzny ko-

zackiej i rodziny hetmana nie zapominaj\304\205c nawet o \305\274onie Ty-

mofieja, kt\303\263rej przekazano sorok soboli i 50 rubli.
Sobole pozosta\305\202y jednak jedynym konkretnym dowodem sym-
patii Aleksego Michaj\305\202owicza do Wojska Zaproskiego. W kwe-
stii zasadniczej bowiem stanowisko cara nie uleg\305\202o zmianie

i Chmielnicki ponownie us\305\202ysza\305\202,\305\274emi\304\231dzy Rzecz\304\205pospolit\304\205

a Moskw\304\205 panuje pok\303\263j.

Nazajutrz dosz\305\202o do bezpo\305\233redniego spotkania wys\305\202annik\303\263w

carskich z Wyhowskim. Tym razem rozmowy by\305\202yJ wiele

konkretniejsze. Generalny pisarz Wojska Zaporoskiego o\305\233wiad-

,czy\305\202,
\305\274ez mi\305\202o\305\233cido cara przekazuje jego pos\305\202om informacje,

kt\303\263rych z pewno\305\233ci\304\205nie uzyskaliby od Chmielnickiego. I rze-

czywi\305\233cie. Wyhowski prosi\305\202 Matwiejewa i Fomina, by ostrzegli
Aleksego Michaj\305\202owicza, \305\274esu\305\202tan turecki pisa\305\202do chana krym-

skiego, by ten zebra\305\202 wszystkie ordy i z nadej\305\233ciem wiosny

przygotowa\305\202 si\304\231do uderzenia na Kozak\303\263w do\305\204skich. Pos\305\202owie

moskiewscy nie omieszkali oczywi\305\233cie spyta\304\207, sk\304\205dpochodz\304\205

te wiadomo\305\233ci. Wyhowski odpowiedzia\305\202, \305\274edowiedzia\305\202 si\304\231

o tym od murzy krymskiego Batyrsza, beja perekopskiego.

Matwiejew i Fomin zdobyli te\305\274informacje najcenniejsze dla

cara. Chodzi\305\202o oczywi\305\233cie o liczb\304\231 pu\305\202k\303\263wkozackich oraz ich

liczebno\305\233\304\207i nazwiska dow\303\263dc\303\263w.

Przyjrzyjmy si\304\231i my spisowi sporz\304\205dzonemu przez pos\305\202\303\263w

carskich, jest on bowiem najpe\305\202niejszym od grudnia 1649 r. re-

jestrem Wojska Zaporoskiego. Zauwa\305\274my jednocze\305\233nie, jak)))



wielkie zmiany zasz\305\202y na stanowiskach pu\305\202kownik\303\263w, pami\304\231ta-

j\304\205c,\305\274ew g\305\202\303\263wnejmierze by\305\202oto rezultatem walki wewn\304\231trznej

tocz\304\205cej si\304\231w\305\233r\303\263dstarszyzny kozackiej. Nazwy pu\305\202k\303\263wi na-

zwiska pu\305\202kownik\303\263w podajemy w kolejno\305\233ci orygina\305\202u:

pu\305\202kczehry\305\204ski
-

pu\305\202kownik Karp Truszenko

\" czerkaski \" Jacko Porhomienko

\" kaniowski \"Fiodor Starodub

\" korsu\305\204ski \"Maksym Nestorenko

\" bia\305\202ocerkiewski \"Semen Po\305\202owiec

\" huma\305\204ski \"Jesip Ch\305\202uch

\" brac\305\202awski \"Tymofiej Nosacz

\" kalnicki \" Iwan Bohun

\" kijowski \"Anton \305\273danowicz

\" perejas\305\202awski \"Pawe\305\202 Tetera

\" kropi wie\305\204ski \"Fi\305\202on \305\273da\305\202a\305\202y

\" przy\305\202ucki \"Jacko Woronczenko

\" mirhorodzki \"Grigori Sachnowicz

\" po\305\202tawski \"Martyn Puszkar

\" czernihowski \"Stiepan Pobudaj\305\202o

\" ni\305\274y\305\204ski \"Iwan Niczyporenko
\" paw\305\202ocki \"Michaj\305\202o Sulitycz

Matwiejew i Fomin poinformowali tak\305\274e Aleksego Michaj\305\202o-

wicza, \305\274eChmielnicki w 17 pu\305\202kach posiada oko\305\202o 100 tys. Ko-

zak\303\263w.

Dnia 6 VII Chmielnicki uzna\305\202, \305\274ewszelkie rokowania z pos\305\202ami

moskiewskimi nie maj\304\205sensu i wyprawi\305\202 ich w drog\304\231 powrot-

n\304\205.Matwiejew dosta\305\202 na odjezdnym od hetmana konia, \305\202uk

i 40 jefimkow oraz od Wyhowskiego \305\202uki par\304\231pistolet\303\263w. Fo-

min otrzyma\305\202 konia i 25 jefimkow. Obfito\305\233\304\207podark\303\263w by\305\202a

wi\304\231cwprost proporcjonalna do stopnia zaspokojenia oczekiwa\305\204

gospodarzy. Wszak nie uzyska\305\202 Chmielnicki rzeczy najistotniej-

szej, czyli obietnicy pomocy wojskowej. Tej, jak pami\304\231tamy,

musia\305\202 hetman kozacki jeszcze raz szuka\304\207 na Krymie.
W Moskwie nie czekano jednak na powr\303\263t Matwiejewa i Fomi-

\\

na, a Aleksy Michaj\305\202owicz gramot\304\205 z 22 VI 1653 r. zawiadomi\305\202

Chmielnickiego o przyj\304\231ciu Wojska Zaporoskiego pod swe pa-
nowanie. Car mia\305\202powody do po\305\233piechu. Na Kreml bowiem

dotar\305\202y ostatnie raporty z Putywla, w kt\303\263rych Chi\305\202kow donosi\305\202

o pojawieniu si\304\231na Ukrainie pos\305\202\303\263wtureckich. Oznacza\305\202o to

realn\304\205 gro\305\272b\304\231uprzedzenia Aleksego Michaj\305\202owicza przez su\305\202ta-

na Mehmeda IV i przy\305\202\304\205czenia Ukrainy do imperium osma\305\204-

skiego. D\305\202u\305\274ejnie mo\305\274na wi\304\231cby\305\202ozwleka\304\207 z podj\304\231ciem decy- 204)))
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zji, zreszt\304\205 car we wspomnianej wy\305\274ej gramocie uprzedzi\305\202

Chmielnickiego, i\305\274wie o przybyciu na Ukrain\304\231 wys\305\202annik\303\263w

su\305\202ta\305\204skich. Tak car, jak i jego naj bli\305\274siwsp\303\263\305\202pracownicy zda-

wali jednak sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274ew obecnej sytuacji samo
o\305\233wiadczenie o przyj\304\231ciu Chmielnickiego pod panowanie rosyj-
skie mo\305\274e okaza\304\207 si\304\231niewystarczaj\304\205ce. W tek\305\233cie gramoty zna-

laz\305\202osi\304\231wi\304\231c zdanie, na kt\303\263re hetman kozacki bezskutecznie

oczekiwa\305\202 od chwili nawi\304\205zania kontakt\303\263w z carem: \"A nasze

wojska, zgodnie z naszym, carskiego wieliczestwa, rozkazem,
zbieraj\304\205 si\304\231i przygotowuj\304\205\".
Z carsk\304\205 gramot\304\205 pod\304\205\305\274y\305\202na Ukrain\304\231 stolnik Fiodor \305\201ody\305\274en-

skij, kt\303\263ry 10 lipca spotka\305\202 si\304\231w Czehryniu z Chmielnickim.

Jego wys\305\202anie podyktowane by\305\202onakazem chwili. W \305\233ladza

nim pod\304\205\305\274y\305\202na Ukrain\304\231 pose\305\202carski, kt\303\263ry mia\305\202na miejscu do-

pilnowa\304\207 interes\303\263w moskiewskich. Na Kremlu nie miano
wi\304\231kszych problem\303\263w ze znalezieniem odpowiedniego kandy-
data i 2 sierpnia w drog\304\231 na Ukrain\304\231 wyprawiony zosta\305\202 pono-

wnie Iwan Fomin. Fomin doskonale znaj\304\205c zwyczaje hetmana

kozackiego skierowa\305\202 si\304\231wprost do Subotowa, w kt\303\263rym sta-

n\304\205\305\202ju\305\274 15 sierpnia. Chmielnicki przebywa\305\202 jednak akurat

w Czehryniu, do spotkania z pos\305\202em carskim dosz\305\202o wi\304\231cdo-

piero po dw\303\263ch dniach.

Fomin post\304\231powa\305\202 identycznie jak w czasie swego ostatniego
pobytu w Czehryniu. R\303\263wnie\305\274wysoko\305\233\304\207przywiezionych upo-
mink\303\263w utrzymana zosta\305\202a na tym samym poziomie, a Wyho-
wski otrzyma\305\202 w tajemnicy przed hetmanem swoje sobole,
z tym \305\274ezadowoli\304\207 si\304\231musia\305\202 sorokiem po 70 rubli i dwoma

parami po 10 rubli. Po ceremonialnych zapytaniach o zdrowie
i wr\304\231czeniu upomink\303\263w przyst\304\205piono do rozm\303\263w. Fomin ju\305\274

na wst\304\231pie powiadomi\305\202 Chmielnickiego, \305\274ema mu do przeka-
zania w cztery oczy bardzo wa\305\274ne informacje. Chmielnicki zro-

zumia\305\202 intencje Fomina i razem przeszli do s\304\205siedniej izby.

Wprawdzie Wyhowski by\305\202w pobli\305\274u, lecz z pewno\305\233ci\304\205nie s\305\202y-

sza\305\202tre\305\233ci rozmowy. Fomina interesowa\305\202o przede wszystkim,

czy. Chmielnicki nie ma jakich\305\233 wiadomo\305\233ci o nie wracaj\304\205cych

do Moskwy pos\305\202ach wys\305\202anych do Jana Kazimierza. Hetman

odpowiedzia\305\202 mu, \305\274epos\305\202owie przebywaj\304\205 we Lwowie i kr\303\263l

postanowi\305\202 ich zatrzyma\304\207 a\305\274do czasu wyja\305\233nienia si\304\231sytuacji

na Ukrainie. Wys\305\202annika carskiego w r\303\263wnym stopniu co los

Repnina-Obole\305\204skiego i Chytrowa interesowa\305\202o rozmieszcze-

nie wojsk koronnych i litewskich oraz ich liczebno\305\233\304\207.Nie zapo-
mnia\305\202 te\305\274Fomin zapyta\304\207 hetmana kozackiego o rzecz najistot-)))



nleJsz\304\205: \"Ile tysi\304\231cy twojego hetma\305\204skiego wojska b\304\231dzie mo-

g\305\202ostan\304\205\304\207przeciw Polakom?\"

Ostatnie pytanie Chmielnicki pomin\304\205\305\202ca\305\202kowicie, w pozosta\305\202ych

za\305\233sprawach zastosowa\305\202 sprytny wybieg. O\305\233wiadczy\305\202Fominowi,

\305\274eo wszystkim poinformowa\305\202 Fiodora \305\201ody\305\274e\305\204skiegoi od jego

wyjazdu nie mia\305\202\305\274adnych nowych wiadomo\305\233ci.

Fominowi o wiele \305\202atwiej ni\305\274z Chmielnickim rozmawia\305\202o si\304\231

z Wyhowskim. Oczywi\305\233cie pod warunkiem, \305\274ehetman nie by\305\202

\305\233wi\037dkiem tej rozmowy. Pose\305\202carski za\305\274\304\205da\305\202od pisarza list\303\263w

su\305\202tana i paszy sylistryjskiego, jakie w ostatnim czasie dotar\305\202y

do Czehrynia. Wyhowski nie mia\305\202jednak tych list\303\263w przy so-

bie i wyt\305\202umaczy\305\202 Fominowi, \305\274eby\305\202oby rzecz\304\205 wielce ryzyko-

wn\304\205zabieranie ich do Subotowa, w kt\303\263rym prowadzono roz-

mowy. R\303\263wnocze\305\233nie Wyhowski obieca\305\202, \305\274espe\305\202ni \305\274yczenie

Fomina. Istotnym wydarzeniem maj\304\205cym du\305\274y wp\305\202yw na losy

poselstwa Fomina by\305\202opojawienie si\304\231pod Czehryniem znacz-

nych si\305\202tatarskich. Ataman subotowski \305\201awrin Kapusta poin-
formowa\305\202 o tym Fomina 18 sierpnia wieczorem. Okre\305\233li\305\202tak\305\274e

liczebno\305\233\304\207Tatar\303\263w na oko\305\202o 200 tys.

Oczywi\305\233cie informacje te by\305\202ymocno przesadzone, lecz w tej
sytuacji Chmielnicki zmuszony by\305\202przerwa\304\207 rokowania z Fo-

minem i ruszy\304\207 w pole. 19 sierpnia dosz\305\202o do ostatniego spotka-
nia pos\305\202acarskiego z hetmanem. Chmielnicki postanowi\305\202 prze-

de wszystkim uspokoi\304\207 Fomina i wyja\305\233ni\305\202\304\2051U,na jakim etapie

znajduj\304\205 si\304\231aktualnie stosunku kozacko-tureckie. Tym bardziej
\305\274ewraz z .Tatarami nad brzeg Ta\305\233miny powr\303\263ci\305\202zaufany s\305\202uga

hetmana Iliasz, o kt\303\263rym Rosjanie wiedzieli, \305\274eby\305\202wys\305\202any

z poselstwem do su\305\202tana. Jego powr\303\263t przedstawi\305\202 hetman jako
efekt dotarcia do Stambu\305\202u wiadomo\305\233ci Q rokowaniach kozac-

ko-moskiewskich, gdy\305\274su\305\202tan obawiaj\304\205c si\304\231,by 'Y0jska carskie

wraz z kozackimi nie uderzy\305\202y na jego ziemie, odes\305\202a\305\202Iliasza,

kt\303\263rego wcze\305\233niej zatrzyma\305\202 u siebie za to, \305\274esyn hetma\305\204ski

Tymofiej napad\305\202 na Hospodarstwo Mo\305\202dawskie. Fomin usaty-

.sfakcjonowany wyja\305\233nieniami Chmielnickiego postanowi\305\202wy-

korzysta\304\207 okazj\304\231 i wyci\304\205gn\304\205\304\207od hetmana naj istotniejsze dla cara

informacje. Na wst\304\231pie zapyta\305\202 wi\304\231c, czy prawdziwe s\304\205wie\305\233ci,

jakie prze\037aza\305\202 mu ataman .subotowski. \"I hetman Bohdan po-
wiedzia\305\202: ataman \305\201awrin powiedzia\305\202 tobie prawd\304\231, \305\274eTatarzy

przyszli mi na pomoc\".
Nast\304\231pnie Fomin powr\303\263ci\305\202do poruszonej ju\305\274kwestii i zapyta\305\202:

\"Ty jedziesz obecnie bi\304\207si\304\231z kr\303\263lem, ile u ciebie b\304\231dzie kozac-

kiego wojska? I hetman Bohdan powiedzia\305\202: u mnie, hetmana 206)))
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. .. kozackiego wojska w r\303\263\305\274nychpu\305\202kach b\304\231dzie z 70 000,

krymskich za\305\233i nogajskich Tatar\303\263w z 20 000 stoji w okolicach
Bia\305\202ej Cerkwi\"1.

Uzyska\305\202 wi\304\231c Fomin potwierdzenie danych zdobytych ju\305\274

w czasie poprzedniego pobytu z Matwiejewem i m\303\263g\305\202spokoj-

nie wraca\304\207 do Moskwy. W dodatku zaraz po wyje\305\272dzie Chmiel-

nickiego dotar\305\202 do niego zaufany s\305\202ugaWyhowskiego, Micha\305\202

Hunaszewski, i przekaza\305\202 mu kopie obiecanych list\303\263w turec-

kich, za co pos\305\202ano pisarzowi kolejne dwie pary soboli. W ten
spos\303\263b wszystkie zadania, jakie mia\305\202do wykonania wys\305\202annik

carski, zosta\305\202y wykonane.

19 sierpnia przed ostatecznym wyjazdem z Czehrynia, Bohdan

Chmielnicki napisa\305\202 jeszcze listy do Aleksego Michaj\305\202owicza

i patriarchy Nikona b\304\231d\304\205ceodpowiedzi\304\205 na poselstwa Lody\305\274e\305\204-

skiego i Fomina. Hetman pisa\305\202do cara: ,,1 my, Bohdan Chmiel-
nicki, hetman Wojska Zaporoskiego i ca\305\202eWojsko Zaporoskie,
innemu niewiernemu carowi s\305\202u\305\274y\304\207nie chcemy, tylko tobie,
wielkiemu gosudarowi prawos\305\202awnemu, bijemy czo\305\202em, \305\274eby

twoje carskie wieliczestwo nie zostawia\305\202 nas. Kr\303\263lpolski z ca\305\202\304\205

si\305\202\304\205lack\304\205idzie na 'nas . . . I my, czynimy to wiadomym wielkie-

mu gosudarowi, \305\274epos\305\202ali\305\233mydo ciebie, wielkiego gosudara,
pos\305\202anaszego Harasyma Jakowlewa Uackiewicza - l.K.] z to-

warzyszami ... \305\274ebytwoje wielkie gosudarstwo z szybk\304\205 i sil-

n\304\205pomoc\304\205 zbrojn\304\205 nam przysz\305\202o\"2.

Z listu hetmana znikn\304\231\305\202ywi\304\231cpro\305\233by o przyj\304\231cie Ukrainy pod

panowanie moskiewskie, a zast\304\205pi\305\202yje og\303\263lnikowe sformu\305\202o-

wania o ch\304\231cis\305\202u\305\274eniacarowi. R\303\263wnocze\305\233nie hetman zaznaczy\305\202,

i\305\274nie zamierza przej\305\233\304\207pod panowanie tureckie ani godzi\304\207 si\304\231

z Rzecz\304\205pospolit\304\205.

Na Kremlu wiedziano jednak, \305\274ew tym samym czasie Chmiel-
nicki podj\304\205\305\202pr\303\263b\304\231porozun1ienia si\304\231zJanem Kazimierzem i wy-
s\305\202a\305\202do obozu pod Glinianami pu\305\202kownika kijowskiego Antona

\305\273danowicza. I tym razem \305\272r\303\263d\305\202emniewygodnej dla hetmana

informacji by\305\202Jan Wyhowski. W tej sytuacji w Moskwie posta-

nowiono okaza\304\207 Jackiewiczowi wyj\304\205tkowe wzgl\304\231dy. Nawet

tradycyjne zapytanie o zdrowie tym razem zada\305\202 Aleksy Mi-

chaj\305\202owicz osobi\305\233cie, po czym Larion Lopuchin zaprosi\305\202 Jackie-

wicza do carskiego sto\305\202u. Mimo tych kordialnych gest\303\263w z po-

s\305\202emkozackim nie prowadzono \305\274adnych konkretnych rozm\303\263w

i 17 wrze\305\233nia przekazano mu gramot\304\231 carsk\304\205 adresowan\304\205 na

imi\304\231 Bohdana Chmielnickiego, zawieraj\304\205c\304\205 enigmatyczne

stwierdzenie: \"W jakich sprawach by\305\202u nas, wielkiego gosuda-)))



ra ... pose\305\202\\vasz, w tych to sprawach lny, wielki gosudar na-

sze carskoje wieliczestwo, pos\305\202ali\305\233my do ciebie, Bohdana

Chmielnickiego i ca\305\202ego Wojska Zaporoskiego naszego carskie-

go wieliczestwa stolnika Rodiona Strieszniewa i diaka Martienl-

ljana Briedichina\". Dnia 19 wrze\305\233nia w Poselskim Prikazie od-

by\305\202asi\304\231po\305\274egnalna audiencja Jackiewicza, w czasie kt\303\263rej prze-

kazano nlU tradycyjne upo111inki i cytowan\304\205 wcze\305\233niej gramot\304\231

carsk\304\205. 22 wrze\305\233nia Strieszniew i Briedichin otrzymali precyzyj-
ne instrukcje i nazajutrz wyruszyli z Moskwy. 12 X 1653 r.
wys\305\202annicy carscy dotarli do Putywla.
Na Kremlu w Granowitej pa\305\202acie w nlaju 1653 r. zgodnie
z wcze\305\233niejszymi ustaleni\304\205mi wznowi\305\202 obrady Sob\303\263r Ziemski

i po pi\304\231ciu dniach jego uczestnicy jednog\305\202o\305\233nie opowiedzieli si\304\231

za przy\305\202\304\205czeniem Ukrainy do Rosji. Ostateczne decyzje jednak
w maju nie zapad\305\202y i car w oczekiwaniu na powr\303\263t z Polski po-
selstwa Repnina-Obole6skiego zawiesi\305\202 obrady Soboru. Od re-
zultat\303\263w tego poselstwa car uzale\305\274nia\305\202podj\304\231cie ostatecznych

krok\303\263w.

Pos\305\202owie rosyjscy udaj\304\205cy si\304\231do Polski wyjechali z Moskwy
30 IV 1653 r., czyli na blisko miesi\304\205c przed wyznaczonym ter-

minem otwarcia obrad Soboru. Lecz dotarli do Lwowa, w kt\303\263-

rym przebywa\305\202 Jan Kazimierz i wi\304\231kszo\305\233\304\207senator\303\263w, dopiero
27 lipca. Gdy wreszcie dopuszczono wys\305\202annik\303\263w carskich

przed oblicze kr\303\263la, okaza\305\202o si\304\231,\305\274eobawy, jakie \305\274ywiono przed

ich przyjazdenl by\305\202y s\305\202uszne. Repnin powt\303\263rzy\305\202 praktycznie

wszystkie \305\274\304\205daniaprzedstawione wcze\305\233niej przez Puszkina, lecz

uczyni\305\202 to z o wiele wi\304\231ksz\304\205stanowczo\305\233ci\304\205, strona polska za\305\233

nie mia\305\202a praktycznie \305\274adncj nl0\305\274liwo\305\233ci mancwru. Przede

wszystkim pose\305\202 moskiewski \305\274\304\205da\305\202,aby pod katowski top\303\263r

oddano g\305\202owy tych wszystkich, kt\303\263rzy uw\305\202aczaj\304\205pa\305\204stwu mo-

skiewskiemu popc\305\202niaj\304\205comy\305\202ki w tytu\305\202ach carskich. O powa-
dze sytuacji, w jakiej znalaz\305\202a si\304\231Rzeczpospolita, przekonali si\304\231

wszyscy obecni przy pos\305\202uchaniu pos\305\202apo z\305\202o\305\274eniuprzez niego

o\305\233wiadczenia, \305\274eAleksy Michaj\305\202owicz saln pogodzi Bohdana

Chmielnickiego z Janem Kazimierzem. By\305\202ato pierwsza bez-

po\305\233rednia interwencja Rosji w stosunki polsko-kozackie, gdy\305\274

dotychczas car nie wyst<;powa\305\202 pod adrcsem Rzeczypospolitej
z \305\274adnymi propozycjami uczestniczenia w rozwi\304\205zaniu konflik-

tu na Ukrainie.

Repnin zak06czy\305\202 swe wyst\304\205pienie stwierdzeniem, \305\274ewarun-

kicm puszczenia w niepami\304\231\304\207omy\305\202ek w tytulaturze cara. jest
zniesienie unii brzeskiej i przywr\303\263cenie pe\305\202ni praw prawos\305\202a- 208)))
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wiu na ca\305\202ym obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narod\303\263w. Pod

nieobecno\305\233\304\207 kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta S. Ra-
dziwi\305\202\305\202aodpowiedzi pos\305\202om moskiewskim udzieli\305\202 podkancle-

rzy litewski Kazimierz Leon Sapieha. W sprawie omy\305\202ek w ty-
tu\305\202ach zas\305\202oni\305\202si\304\231on prawomocnym dekretem sejmowym
i stwierdzeniem, \305\274edekret ten nie mo\305\274e by\304\207zmieniony.

O Chmielnickim mia\305\202 Sapieha najmniej do powiedzenia
i o\305\233wiadczy\305\202 jedynie, \305\274ejest on buntownikiem, kt\303\263ry ju\305\274

trzykrotnie z\305\202ama\305\202uk\305\202ady i w tej sytuacji nie mo\305\274e by\304\207mowy

o \305\274adnym pogodzeniu go z kr\303\263lem. Podkanclerzy doda\305\202 te\305\274,\305\274e

w ca\305\202ejwojnie nie chodzi o uni\304\231, gdy\305\274Kozacy sprofanowali te\305\274

wiele cerkwi i zabijali pop\303\263w. Repnin nie przywi\304\205zywa\305\202 wi\304\231k-

szej wagi do wywod\303\263w Sapiehy i po ich wys\305\202uchaniu wzruszy\305\202

jedynie ramionami, po czym wyszed\305\202 z sali, w kt\303\263rej toczy\305\202y

si\304\231rozmowy. Jedyny ratunek, jaki uda\305\202o si\304\231znale\305\272\304\207kr\303\263lew-

skim doradcom, sprowadza\305\202 si\304\231do zatrzymania wys\305\202annik\303\263w

carskich we Lwowie przynajmniej do po\305\202owy pa\305\272dziernika.

W Moskwie nie czekano ju\305\274jednak na powr\303\263t Repnina-Obo-

le\305\204skiego i 10 X 1653 r. Sob\303\263r Ziemski og\305\202osi\305\202sw\304\205decyzj\304\231

o przyj\304\231ciu Bohdana Chmielnickiegpo i ca\305\202ego Wojska Zaporo-

skiego wraz z ich miastami i ziemiami pod panowanie Aleksego

Michaj\305\202owicza. Decyzja soborowa by\305\202aoczywi\305\233cie jedynie for-

malno\305\233ci\304\205,lecz jej dope\305\202nienie \305\233wiadczy o \305\274elaznej konsekwen-

cji, z jak\304\205na Kremlu zrealizowano plan dzia\305\202ania wypracowany

na lutowej radzie bojarskiej. Dowodz\304\205 tego i kolejne posuni\304\231cia

cara. Przede wszystkim natychmiast zawiadomiono b\304\231d\304\205cych,

w drodze na Ykrain\304\231 Strieszniewa i Briedichina, \305\274eich instruk-

cja poselska si\304\231zdezaktualizowa\305\202a i car definitywnie postanowi\305\202

przyj\304\205\304\207Chmielnickiego wraz z ca\305\202ym Wojskiem Zaporoskim

pod swe panowanie, a w celu owego \"przyj\304\231cia\" wys\305\202ane zosta-

\305\202ona Ukrain\304\231 specjalne poselstwo z Wasylem Buturlinem na
czele. W tej sytuacji Briedichin i Strieszniew mieli si\304\231zaj\304\205\304\207

przygotowaniem Ukrainy na przybycie Buturlina. Aleksy Mi-
chaj\305\202owicz liczy\305\202si\304\231przy tym z ewentualno\305\233ci\304\205, \305\274eButurlinow-i

mo\305\274e by\304\207konieczne bardziej realne wsparci.e ni\305\274sobole i uprze-
dzi\305\202o tym swych wys\305\202annik\303\263w oznajmiaj\304\205c im, \305\274e\"o woj-

skach, ile im trzeba b\304\231dzie pos\305\202a\304\207na pomoc, wkr\303\263tce wydany

zostanie nasz gosudarski ukaz\"3.
Gramota carska zasta\305\202a Strieszniewa i Briedichina w Putywlu
i zaraz po jej otrzymaniu przekroczyli oni granic\304\231. Natomiast

na d\305\202u\305\274ejzatrzyma\305\202 si\304\231w tym mie\305\233cie Buturlin, kt\303\263ry wyruszy\305\202

z Moskwy 19 pa\305\272dziernika i dotar\305\202 do Putywla 10. listopada.)
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Po tygodniu w mie\305\233cie zjawi\305\202 si\304\231goniec carski z rozkazem za-

braniaj\304\205cym Buturlinowi przekroczenia granicy. Car nie wyja\305\233-

nia\305\202przy tym motyw\303\263w swej decyzji i oznajmia\305\202 jedynie, \305\274e

Chmielnickiego nie ma w Czehryniu i do czasu uzyskania wia-
rygodnych informacji poselstwo ma pozosta\304\207

w Putywlu.
18 listopada Chmielnicki wys\305\202a\305\202z taboru stoj\304\205cego pod Husia-

tynem list do Buturlina, w kt\303\263rym informowa\305\202 go, \305\274ekr\303\263loko-

pa\305\202si\304\231pod \305\273.wa\305\204cemi w tej sytuacji nie mo\305\274e on opu\305\233ci\304\207woj-

ska. Hetman radzi\305\202 Buturlinowi, by do czasu jego powrotu za-
trzyma\305\202 si\304\231w Perejes\305\202awiu i prosi\305\202 go, by napisa\305\202 o tym do cara.
Dla Buturlina istotniejsze by\305\202yjednak uwagi hetmana dopisane
na ko\305\204cu listu: \"My chcieliby\305\233my zaraz spotka\304\207 si\304\231z waszymi

mi\305\202o\305\233ciamii przysi\304\231g\304\231nasz\304\205 wykona\304\207 tam, gdzie wola b\304\231dzie

waszej mi\305\202o\305\233ci,ale \305\274etutaj jest razem z nami chan krymski
i wszystkie wojska tatarskie . . . to trudno to zaraz uczyni\304\207, dla-

tego \305\274e,je\305\274eli by si\304\231Tatarzy o tym dowiedzieli, to zm\303\263wiwszy

si\304\231z kr\303\263lem ze wszystkich stron by na nas uderzyli\"4.

Buturlin nie polega\305\202 jedynie na informacjach przekazywanych
mu przez Chmielnickiego, czy te\305\274znajduj\304\205cych si\304\231w raportach

wysy\305\202anych z Czehrynia przez Briedichina i Strieszniewa, kt\303\263re

najpierw trafia\305\202y do jego r\304\205k.Wyje\305\274d\305\274aj\304\205cbowiem z Moskwy

otrzyma\305\202 olbrzymie \305\233rodki materialne, z kt\303\263rych spor\304\205 cz\304\231\305\233\304\207

m\303\263g\305\202wykorzysta\304\207 wed\305\202ug swojego uznania. Opr\303\263cz soboli

oszacowanych na 2 tys. rubli dysponowa\305\202 pose\305\202carski i got\303\263w-

k\304\205.Oczywi\305\233cie nie rublami, do kt\303\263rych Kozacy nie mieli zaufa-

nia, a bardziej przypadaj\304\205cymi im do gustu z\305\202ot\303\263wkami i jefim-
karni. Nie m\303\263g\305\202te\305\274Buturlin narzeka\304\207 na brak ludzi, na li\305\233cie

poselstwa znalaz\305\202y si\304\231a\305\27444 osoby nie licz\304\205c 200 strzelc\303\263w pod

komend\304\205 naczelnika strzelc\303\263w moskiewskich Artiemona Ma-

twiejewa. Z Putywla wysy\305\202a\305\202wi\304\231c Buturlin w g\305\202\304\205bUkrainy

wci\304\205\305\274nowych go\305\204c\303\263w,kt\303\263rzy wykorzystuj\304\205c sobole, z\305\202ot\303\263wki

i jefimki mieli zdobywa\304\207 wiarygodne informacje na temat na-

stroj\303\263w panuj\304\205cych w\305\233r\303\263dludno\305\233ci Ukrainy oraz o posuni\304\231-

ciach Chmielnickiego, Wyhowskiego i tych pu\305\202kownik\303\263w ko-

zackich, kt\303\263rzy nie byli z hetmanem pod \305\273wa\305\204cem. Wie\305\233ci

by\305\202yjednak sprzeczne i Buturlin zgodnie z rozkazem carskim
tkwi\305\202 w Putywlu.
Dnia 17 grudnia, a wi\304\231cju\305\274w dwa dni po zawarciu ugody \305\274wa-

nieckiej, Chmielnicki powiadomi\305\202 o niej Buturlina, przedsta-
wiaj\304\205c j\304\205jednak jako traktat polsko-tatarski, i to skierowany
przeciw pa\305\204stwu moskiewskiemu. Zawiadomi\305\202 te\305\274hetman po-
s\305\202acarskiego, \305\274echan zwr\303\263ci\305\202si\304\231do niego, by wraz z nim ru- 210)))



szy\305\202na Moskw\304\231. Spotka\305\202a go jednak zdecydowana odmowa
i wszystkie wojska kozackie wracaj\304\205 na Ukrain\304\231. Zanim jedt:\305\202ak

list hetmana kozackiego dotar\305\202 do Buturlina, w Putywlu zjawi\305\202

si\304\231poddiaczy Jakow Portomoin, kt\303\263ry wraca\305\202 w\305\202a\305\233niez Ukrai-

ny, a wie\305\233ci, jakie przywi\303\263z\305\202, mocno zaniepokoi\305\202y pos\305\202a car-

skiego. Wynika\305\202o z nich, \305\274eTatarzy poszli pod Lw\303\263w i Kra-

k\303\263w, a widziani byli r\303\263wnie\305\274za Wis\305\202\304\205.Nie to wywo\305\202a\305\202ojednak

niepok\303\263j uButurlina. Poddiaczy przekaza\305\202 mu, \305\274eJan Kazi-

mierz obl\304\231\305\274onypod \305\273wa\305\204cemprzez przewa\305\274aj\304\205ce si\305\202ykozacko-

-tatarskie obieca\305\202 Chmielnickiemu przywr\303\263ci\304\207 zasady zborow-

skiej Deklaracji laski i, co gorsze, \"het\037an i ca\305\202eWojsko Zapo-
roskie s\304\205tym w pe\305\202niusatysfakcjonowani, i \305\274ycz\304\205sobie jedy-

nie, by z kr\303\263lem pogodzi\305\202 ich chan krymski, tak jak to mia\305\202o

miejsce pod Zborowem\".

Powt\303\263rzenie rozwi\304\205za\305\204zborowskich oznacza\305\202oby przekre\305\233lenie

plan\303\263w rosyjskich i z tego doskonale zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 Bu-

turlin. Raport Portomoina utwierdzi\305\202 go w przekonaniu, i\305\274na-

le\305\274yprzyst\304\205pi\304\207do dzia\305\202ania. Tym bardziej \305\274ePortomoin mia\305\202

absolutnie pewne informacje o stoj\304\205cych w okolicach Czerniho-

wa trzech pu\305\202kach kozackich: perejas\305\202awskim, ni\305\274y\305\204skimi czer-

nihowskim, os\305\202aniaj\304\205cych Ukrain\304\231 przed wojskami litewski-

mi. R\303\263wnocze\305\233nie Portomoin przyni\303\263s\305\202wie\305\233ci, kt\303\263re nakazy-

wa\305\202yzachowanie ostro\305\274no\305\233ci. Pochodzi\305\202y one z kompetentnego
\305\272r\303\263d\305\202a,bo od asawu\305\202y pu\305\202ku ni\305\274y\305\204skiego Kondrata Wo\305\202kow-

skiego. By\305\202on \305\233wiadkiem powrotu podjazd\303\263w wys\305\202anych przez

nowego pu\305\202kownika ni\305\274y\305\204skiego Jana Zo\305\202otorenk\304\231, kt\303\263re do-

nios\305\202y o rozpocz\304\231ciu dzia\305\202a\305\204przez Janusza Radziwi\305\202\305\202ai pojawie-

niu si\304\231licznych podjazd\303\263w litewskich pod Czernihowem.
Buturlin nadal si\304\231waha\305\202 i dopiero gdy 27 grudnia do Putywla
dotar\305\202 goniec carski z gramot\304\205, z kt\303\263rej wynika\305\202o, \305\274ewojska

carskie s\304\205ju\305\274gotowe do przekroczenia granic Rzeczypospolitej,
zdecydowa\305\202 si\304\231wkroczy\304\207 na terytorium Ukrainy. 30 grudnia
poselstwo moskiewskie wyruszy\305\202o z Putywla. Nast\304\231pnego dnia

do\305\202\304\205czy\305\202do niego powracaj\304\205cy z Czehrynia poddiaczy Gri-
szka Starkow i o\305\233wiadczy\305\202, \305\274eChmielnicki prawdopodobnie
1 I 1654 r. stanie w Perejas\305\202awiu. Starkow zosta\305\202 natychmiast

wyprawiony do Moskwy, Buturlin za\305\233ruszy\305\202 w dalsz\304\205 drog\304\231.

W nocy 31 grudnia w okolicach Karabutowa dwaj Kozacy
z pu\305\202ku perejas\305\202awskiego oddali Buturlinowi znany nam ju\305\274

list pisany przez Chmielnickiego w taborze pod Husiatynem.

Utwierdzi\305\202o to pos\305\202acarskiego w przekonaniu o s\305\202uszno\305\233cipod-

j\304\231tych decyzji. 1 stycznia poselstwo dotar\305\202o do Krasnego, a po)
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dw\303\263ch dniach do Iwaniec.. Tutaj sotnik Ostaf\037 Gorbarenok

odda\305\202 Buturlinowi kolejny list od Chmielnickiego. Pisany by\305\202

on pod Korsuniem 31 grudnia, hetman nie wiedzia\305\202 jeszcze

o wyruszeniu poselstwa rosyjskiego z Putywla, pisa\305\202wi\304\231cdo

Buturlina, by uda\305\202si\304\231do Perejas\305\202awia, do kt\303\263rego przeprowa-

dzi go oddawca listu. Buturlin nie potrzebowa\305\202 jednak \305\274adnej

pomocy i poselstwo moskiewskie 4 stycznia by\305\202oju\305\274
w Przy\305\202u-

ce, a robi\304\205c od 15 do 20 wiorst dziennie 11 stycznia stan\304\231\305\202o

w Perejas\305\202awiu. Przed murami miasta powita\305\202 je pu\305\202kownik pe-

rejas\305\202awski Pawe\305\202 Tetera. 14 stycznia z Czehrynia przyby\305\202 do

Perejas\305\202awia P. Tobolin i przywi\303\263z\305\202Buturlinowi listy Chmiel-

nickiego i Wyhowskiego pisane 2 stycznia. Hetman zapowiada\305\202

w nich rych\305\202e przybycie do Perejas\305\202awia.

Bohdan Chmielnicki s\305\202owa dotrzyma\305\202 i 16 stycznia wieczorem

przyby\305\202 do Perejas\305\202awia. Nazajutrz przyjecha\305\202 Wyhowski i wi\304\231-

kszo\305\233\304\207starszyzny generalnej. Cho\304\207 ju\305\27417 stycznia dosz\305\202o do

spotkania hetmana kozackiego z pos\305\202em carskim, to jednak
o \305\274adnych rozmowach nie mog\305\202o by\304\207mowy. Chmielnicki wy-
s\305\202a\305\202w tym dniu do Bqturlina Paw\305\202a Teter\304\231 z zaproszeniem na

rozmowy. Buturlin sprytnie wymiga\305\202 si\304\231od zaproszenia i za-

proponowa\305\202, by to Chmielnicki przyby\305\202 do niego. Hetman, rad
nie rad, wieczorem stawi\305\202 si\304\231w siedzibie wys\305\202annika carskiego.

Wraz z nim przybyli Wyhowski i Tetera. Buturlin nie mia\305\202

praktycznie nic do powiedzenia i ograniczy\305\202 si\304\231do zakomuni-

kowania Chmielnickiemu, \305\274ejutro odda mu gramot\304\231 carsk\304\205, po

czym p\303\263jd\304\205do cerkwi, gdzie hetman z wszystkimi pu\305\202kowni-

kami oraz ca\305\202\304\205starszyzn\304\205 z\305\202o\305\274yprzysi\304\231g\304\231na wierno\305\233\304\207Alekse-

mu Michaj\305\202owiczowi, czym potwierdzony zostanie fakt przej\305\233-

cia Wojska Zaporoskiego pod jego panowanie. Chmielnicki
przyj\304\205\305\202do wiadomo\305\233ci o\305\233wiadczenie Buturlina, lecz zaznaczy\305\202,

\305\274emusi si\304\231w tej sprawie naradzi\304\207 z pu\305\202kownikami.
W nocy z 17 na 18 stycznia odby\305\202a si\304\231tajna rada starszyzny. Jej
obrady przeci\304\205gn\304\231\305\202ysi\304\231na ca\305\202eprzedpo\305\202udnie 18 stycznia, a o
ich ostatecznych rezultatach Jan Wyhowski, tym razem z pole-
cenia Chmielnickiego, poinformowa\305\202 Buturlina stwierdzaj\304\205c:

\"U hetmana by\305\202atajna rada z pu\305\202kownikami, s\304\231dziami i assa-

wu\305\202ami wojskowymi i pu\305\202kownicy, s\304\231dziowie oraz assawu\305\202o-

wie postanowili przej\305\233\304\207pod gosudariewu wysokuju ruku\".

Rezultaty rady starszyzny dowodz\304\205, \305\274ezdecydowan\304\205 przewag\304\231

zdoby\305\202o ugrupowanie starokozackie, od pocz\304\205tku powstania

widz\304\205ce w pa\305\204stwie moskiewskim naturalnego sojusznika Ko-

zaczyzny. W atmosferze po\305\274wanieckiej, gdy' zagony tatarskie 212
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bezlito\305\233nie \305\202upi\305\202yUkrain\304\231, nietrudno by\305\202ozreszt\304\205 o argumenty

\305\233wiadcz\304\205ce, i\305\274oddanie si\304\231pod opiek\304\231 moskiewsk\304\205 stanowi je-

dyne wyj\305\233cie z sytuacji. Nie mo\305\274na te\305\274bagatelizowa\304\207 jeszcze

jednego argumentu, kt\303\263ry dla obros\305\202ej w pi\303\263ra starszyzny koza-

ckiej nabiera\305\202 coraz wi\304\231kszego znaczenia. Buturlin przywi\303\263z\305\202do

Perejas\305\202awia wr\304\231cz nieprawdopodobn\304\205 liczb\304\231 100 sorokow so-

boli oszacowan\304\205 w Moskwie na kwot\304\231 7430 rubli. Przy czym
warto\305\233\304\207soboli przeznaczonych dla 20 pu\305\202kownik\303\263w kozackich,

bo tylu znalaz\305\202o si\304\231na li\305\233cie sporz\304\205dzonej na Kremlu, si\304\231ga\305\202a

kwoty 1400 rubli. Nie znamy niestety stanowiska, jakie na tej

historycznej dla los\303\263w Ukrainy, Kozaczyzny i samego Chmiel-

nickiego radzie starszyzny zaj\304\205\305\202hetman oraz pisarz generalny
Wojska Zaporoskiego.
W czytuj\304\205c si\304\231w korespondencj\304\231 Bohdana Chmielnickiego
z Aleksym Michaj\305\202owiczem i wojewodami moskiewskimi oraz

\305\233ledz\304\205cprzebieg kolejnych poselstw kozackich wysy\305\202anych do

Moskwy odnosimy wra\305\274enie, \305\274ehetman kozacki konsekwen-

tnie d\304\205\305\274y\305\202do przej\305\233cia pod panowanie moskiewskie. Lecz gdy
przyjrzynlY si\304\231uwa\305\274niej stosunkom kozacko-moskiewskim

w tym okresie, zauwa\305\274ymy pewn\304\205 prawid\305\202owo\305\233\304\207.Chmielnicki

zwraca\305\202 si\304\231ku Rosji zawsze w sytuacji, gdy grozi\305\202o mu bezpo-
\305\233rcdnie niebezpiecze\305\204stwo. Tak post\304\205pi\305\202w okresie bitwy zboro-

wskiej, gdy zdradzi\305\202 go Islam Gerej III, i po Beresteczku, kiedy

armia kozacka zosta\305\202a rozbita. Gdy niebezpiecze\305\204stwo mija\305\202o,

Chmielnicki powraca\305\202 do taktyki lawirowania pomi\304\231dzy ota-

czaj\304\205cymi go pot\304\231gami. Godzi\305\202 si\304\231z Janem Kazimierzem, zabie-

gaj\304\205cr\303\263wnocze\305\233nie u Mehmeda IV o gwarancje dla sojuszu ko-

zacko-tatarskiego. Rosja stanowi\305\202a za\305\233najistotniejszy atut

w prowadzonej po mistrzowsku grze dyplomatycznej, i to atut

bezpieczny, gdy\305\274do ko\305\204ca 1653 r. car nie weryfikowa\305\202 intencji

hetmana. Lccz jesicni\304\205 1653 r. Bohdan Chmielnicki si\304\231przeli-

czy\305\202.Upadek Suczawy i wcze\305\233niejsza \305\233mier\304\207za jej murami Ty-
mofieja Chmielnickiego oznacza\305\202y koniec marze\305\204 o podporz\304\205d-
kowaniu sobie Mo\305\202dawii. Ugoda \305\274waniccka, przywracaj\304\205ca po-
stanowienia zborowskie, zdawa\305\202a si\304\231cofa\304\207 ko\305\202ohistorii. Lecz

ono cofn\304\205\304\207si\304\231ju\305\274nie da\305\202o. Pa\305\204stwo moskiewskie uzna\305\202o sw\304\205

gotowo\305\233\304\207stawienia czo\305\202aRzeczypospolitej i na Kremlu posta-
nowiono zado\305\233\304\207uczyni\304\207pro\305\233bom hetmana kozackiego. Jemu
samemu pozosta\305\202o za\305\233jedynie pogodzi\304\207 si\304\231z wol\304\205 wi\304\231kszo\305\233ci

swych pu\305\202kownik\303\263w.

O ile Chmielnicki a\305\274do chwili kapitulacji Suczawy liczy\305\202 na

ostateczne zwyci\304\231stwo w Mo\305\202dawii, to Wyhowski prawdopo-)))



dobnie od pocz\304\205tku w nic nie wierzy\305\202. Tym samym obca mu

by\305\202a koncepcja budowania niezale\305\274no\305\233ci Ukrainy na drodze

zburzenia dotychczasowego uk\305\202adu si\305\202w tej cz\304\231\305\233ciEuropy.

Analizuj\304\205c dzia\305\202alno\305\233\304\207Wyhowskiego od pocz\304\205tku powstania

i znaj\304\205c jego posuni\304\231cia po \305\233mierci Bohdana Chmielnickiego

mo\305\274emy zaryzykowa\304\207 twierdzenie, \305\274egeneralnemu pisarzowi

Wojska Zaporoskiego w
og\303\263le obca by\305\202akoncepcja niezale\305\274ne-

go pa\305\204stwa kozackiego i po prostu nie bra\305\202on pod uwag\304\231 mo-

\305\274liwo\305\233cijej zrealizowania. Tym nale\305\274y t\305\202umaczy\304\207zachowanie

Wyhowskiego ju\305\274od chwili kl\304\231ski pod Beresteczkiem, a zw\305\202a-

szcza od lata 1653 r. Wychodzi\305\202 bowiem z za\305\202o\305\274enia,\305\274eo osta-

tecznym statusie ziem ukrai\305\204skich zadecyduj\304\205 rokowania p.ol-

sko-rosyjskic. Z Rzecz\304\205pospolit\304\205 tak sam Wyhowski, jak i jego
stronnicy mogli \305\202atwo doj\305\233\304\207do porozumienia za cen\304\231po\305\233wi\304\231ce-

nia Chmielnickiego. Nale\305\274a\305\202owi\304\231c zapewni\304\207 sobie poparcie

strony rosyjskiej. Jak pami\304\231tamy, Wyhowski zabiega\305\202 o nie

z wyj\304\205tkowym po\305\233wi\304\231ceniem, cz\304\231sto ryzykuj\304\205c g\305\202ow\304\205.Lecz nie

przewidzia\305\202 on faktu najistotniejszego. Na Kremlu bowiem nie
my\305\233lano ju\305\274jedynie o odzyskaniu ziem utraconych na rzecz

Polski w pocz\304\205tkach wieku, a zdecydowano si\304\231rozszerzy\304\207 gra-
nice pa\305\204stwa moskiewskiego poprzez przy\305\202\304\205czenie Ukrainy.

Ukraina nie mia\305\202a wi\304\231cby\304\207kart\304\205 przetargow\304\205 w r\304\231kach cara,

jak wyobra\305\274a\305\202to sobie Wyhowski, gdy\305\274 nie o rokowaniach

my\305\233lano na Kremlu. Rosja bowiem zdecydowa\305\202a si\304\231na wojn\304\231

z Rzecz\304\205pospolit\304\205, kt\303\263rej stawk\304\205 nlia\305\202aby\304\207Ukraina. W ten spo-
s\303\263bWyhowski znalaz\305\202 si\304\231w Perejas\305\202awiu w identycznej sytuacji
z Chmielnickim. Obaj zapl\304\205tali si\304\231we w\305\202asne sieci i pozosta\305\202o

illl jedynie walczy\304\207 o jak najkorzystniejsze warunki przej\305\233cia

Ukrainy pod panowanie moskiewskie. Mieli zreszt\304\205 na tym

polu spore osi\304\205gni\304\231cia, lecz by\305\202yto sukcesy czysto teoretyczne
i przypomina\305\202y one pyrrusowe zwyci\304\231stwa.

Gdy starszyzna zako\305\204czy\305\202aswe obrady, o godzinie drugiej po
po\305\202udniu, dobosze uderzyli w b\304\231bny zwo\305\202uj\304\205cwszystkich na

rad\304\231generaln\304\205. Na jej miejsce wybrano wielki plac przed sobo-

rem Uspie\305\204skim. Wkr\303\263tce wype\305\202ni\305\202si\304\231on do ostatniego miej-
sca. Opr\303\263cz Chmielnickiego ze starszyzny generalnej obecni

byli: obo\305\272ny Fiodor Ko\037obka,. obaj s\304\231\304\205zjo.wiewojskowi, Samu-

el Bogdanowicz-Zarudriy i Fe.sko \305\201oboda, asawu\305\202a wojskowy

Mi\302\243ha\305\202\305\201uczenko oraz generalny pisarz wojskowy Jan Wyhow-
ski. Przyby\305\202o tak\305\274e 12 pu\305\202kownik\303\263w kozackich, a starszyzn\304\231

pu\305\202kow\304\205reprezentowa\305\202o 18 asawu\305\202\303\263w,3 chor\304\205\305\274ych, 13 pisarzy
i 97 sotnik\303\263w. Z ka\305\274dego pu\305\202ku przyby\305\202o od 5 do 10 Kozak\303\263w, 214)))
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w ca\305\202o\305\233ciza\305\233stawi\305\202 si\304\231na rad\304\231pu\305\202kperejas\305\202awski. Gdy \305\201uczen-

ko uciszy\305\202 t\305\202umy, g\305\202oszabra\305\202 Chmielnicki. Jego mow\304\231 znamy

jedynie z relacji Buturlina, lecz zgodzi\304\207 si\304\231nale\305\272y z sugesti\304\205

Krypjakewycza, \305\274epose\305\202 carski wykorzysta\305\202 w tym wypadku
tekst otrzymany z kancelarii hetma\305\204skiej i prawdopodobnie je-
dynie tytulatura cara zosta\305\202a w nim poprawiona przez Buturli-
na. Mowa ta jest powszechnie znana i by\305\202awielkrotnie publiko-

wana, nie b\304\231dziemy wi\304\231cjej w tym miejscu przytacza\304\207. Masy

czerni uzna\305\202y argumenty hetmana i Buturlin zanotowa\305\202, \305\274egdy

Chmielnicki sko\305\204czy\305\202\"wszystek lud wykrzykn\304\205\305\202: wolimy pod

siln\304\205r\304\231k\304\205cara wostocznego, prawos\305\202awnego, w naszej \305\233wi\304\231tej

wierze umiera\304\207, ni\305\274by\304\207pod poganinem nienawistnym Chry-
stusowi. Potem pu\305\202kownik perejas\305\202awski Tetera obszed\305\202 ko\305\202o,

pytaj\304\205c na wszystkie strony: czy wszyscy na to pozwalacie?

Odrzekli wszystek lud -
wszyscy jak jeden m\304\205\305\274\".

Decyduj\304\205ce znaczenie w powszechnym zaakceptowaniu przez

czer\305\204 decyzji zapad\305\202ych na radzie starszyzny mia\305\202a sytuacja,

w jakiej znalaz\305\202y si\304\231najszersze warstwy ludno\305\233ci Ukrainy

w styczniu 1654 r. Nie mia\305\202abowiem zbyt wielkiego znaczenia
kwiecisto\305\233\304\207 wymowy hetmana, kt\303\263rego i tak ze wzgl\304\231du na

ukszta\305\202towanie terenu niewielu s\305\202ysza\305\202o.Masy czerni mia\305\202yju\305\274

po prostu do\305\233\304\207wojny tocz\304\205cej si\304\231ju\305\274bez przerwy od 6 lat. Nie
tak dawno jeszcze miodem i mlekiem p\305\202yn\304\205ceziemie ukrai\305\204skie

nie wydawa\305\202y plon\303\263w. Zbo\305\274e p\305\202on\304\231\305\202ona pniu b\304\205d\305\272by\305\202otrato-

wane przez wielotysi\304\231czne armie przetaczaj\304\205ce si\304\231przez Ukra-

in\304\231.W dodatku sko\305\204czy\305\202ysi\304\231b\305\202yskotliwe zwyci\304\231stwa i do chu-
tor\303\263w kozackich zacz\304\205\305\202zagl\304\205da\304\207g\305\202\303\263d.Wreszcie po \305\273wa\305\204cu

w g\305\202\304\205bUkrainy wtargn\304\231\305\202yczambu\305\202y tatarskie dope\305\202niaj\304\205cdzie\305\202a

zniszczenia. W tej sytuacji przyj\304\231cie pomocy rosyjskiej, a tak

zdecydowana wi\304\231kszo\305\233\304\207czerni rozumia\305\202a oddanie si\304\231pod w\305\202a-

dz\304\231cara, by\305\202onadziej\304\205 na odzyskanie stabilizacji, kt\303\263rej osi\304\205g-

ni\304\231cie na drodze pogodzenia si\304\231z Rzecz\304\205pospolit\304\205 by\305\202oju\305\274nie-

realne. Jak b\305\202\304\231dneby\305\202yto kalkulacje, wkr\303\263tce w spos\303\263b najtra-

giczniejszy przekona\305\202a si\304\231ludno\305\233\304\207Ukrainy. Rada perejas\305\202awska

bowiem nie zako\305\204czy\305\202a, a rozpocz\304\231\305\202anajkrwawszy etap walk.

B\304\231d\304\205cajej konsekwencj\304\205 wojna polsko-rosyjska, g\305\202\303\263wniena

skutek 0dwetowych dzia\305\202a\305\204wojsk polsko-tatarskich, wynisz-

czy Ukrain\304\231 zamieniaj\304\205c j\304\205w pogorzelisko.
Buturlin uzna\305\202rezultaty rady perejas\305\202awskiej za definitywne za-

kOt1czcnic procesu przy\305\202\304\205czania Ukrainy do pa\305\204stwa moskiew-

skiego. Chmielnicki by\305\202jednak odmiennego zdania. Pozosta-
wa\305\202aprzecie\305\274 kwestia z\305\202o\305\274eniaprzysi\304\231gi na wierno\305\233\304\207carowi.)))



Poselstwo rosyjskie w czasie rady pozostawa\305\202o w swej siedzi-

bie i oczekiwa\305\202o na przybycie Chmielnickiego. Ten zaraz po
zamkni\304\231ciu obrad w otoczeniu starszyzny uda\305\202si\304\231do Buturlina.

Pocz\304\205tkowo nic nie wskazywa\305\202o na to, \305\274epojawi\304\205 si\304\231jakie\305\233

komplikacje. Buturlin wr\304\231czy\305\202hetmanowi gramot\304\231 carsk\304\205, kt\303\263-

rej tre\305\233ci niestety nie znamy, a Wyhowski odczyta\305\202 j\304\205na g\305\202os

wszystkim zebranym. W odpowiedzi Chmielnicki stwierdzi\305\202:

\"Wielkiemu gosudarowi carowi i wielkiemu kniaziowi Alekse-
mu Michaj\305\202owiczowi ca\305\202ejRusii samodzier\305\274scu on, hetman
Bohdan Chmielnicki, z ca\305\202ym Wojskiem Zaporoskim s\305\202u\305\274y\304\207

chc\304\205z ca\305\202ejduszy i za gosudara wieloletnie zdrowie g\305\202owy od-

dadz\304\205 z ochot\304\205 i przysi\304\231g\304\231z\305\202o\305\274\304\205,aby wszystko by\305\202ozgodnie

z wol\304\205gosudara\".

Po wzajemnej wymianie grzeczno\305\233ci we wsp\303\263lnym powozie
udano si\304\231do cerkwi, gdzie czekali ju\305\274przybyli wraz z Buturli-
nem na Ukrain\304\231 archimandryta kaza\305\204ski Prochor i protopop
ro\305\274estwie\305\204ski Andriej. Towarzyszy\305\202 im jako jedyny przedsta-
wiciel hierarchii ukrai\305\204skiej protopop perejas\305\202awski Grigorij.

Gdy miano przyst\304\205pi\304\207do ceremonii przyj\304\231cia przysi\304\231gi, Chmie-

lnicki o\305\233wiadczy\305\202, \305\274enajpierw Buturlin winien w imieniu cara

poprzysi\304\205c, \305\274e\"gosudar jego, hetmana Bohdana Chmielnickie-

go, i ca\305\202ego Wojska Zaporoskiego nie wyda kr\303\263lowi polskiemu

oraz nie naruszy ich wolno\305\233ci, tak aby kto by\305\202szlachcicem lub

Kozakiem, lub mieszczaninem i jakie kto dobra posiada\305\202, to

wszystko pozosta\305\202o jak poprzednio\".
Nie wiemy, kto by\305\202bardziej zaskoczony, Buturlin o\305\233wiadcze-

niem Chmielnickiego czy te\305\274Chmielnicki odpowiedzi\304\205 Butur-

lina, kt\303\263ry stwierdzi\305\202: \"A tego, \305\274ebyw imieniu wielkiego gosu-
dara przysi\304\231ga\304\207, nigdy nie by\305\202o i w przysz\305\202o\305\233ci nie b\304\231dzie;

a jemu, hetmanowi, i m\303\263wi\304\207o tym nie wypada\305\202o, dlatego \305\274e

wszyscy poddani powinni sk\305\202ada\304\207przysi\304\231g\304\231swojemu gosuda-. \"
rOWl .

W tych okoliczno\305\233ciach zerwanie ugody perejas\305\202awskiej wisia\305\202o

na w\305\202osku. Chmielnicki bowiem stwierdzi\305\202, \305\274emusi si\304\231nara-

dzi\304\207z pu\305\202kownikami i wszystkimi lud\305\272mi, kt\303\263rzy s\304\205teraz. przy

nim, po czym opu\305\233ci\305\202cerkiew. Hetman uda\305\202si\304\231do siedziby

pu\305\202kownika perejas\305\202awskiego i tam zacz\304\231to radzi\304\207, jak prze\305\202a-

ma\304\207up\303\263rButurlina. Wkr\303\263tce Pawe\305\202 Tetera i pu\305\202kownik mirho-

rodzki Grigori Sachanowicz powr\303\263cili do cerkwi z wiadomo\305\233-

ci\304\205,\305\274ehetman nadal \305\274\304\205daprzysi\304\231gi ze strony Buturlina. Pose\305\202

carski spokojnie powt\303\263rzy\305\202argumenty, kt\303\263re ju\305\274znamy, i do-

piero wtedy Tetera ujawni\305\202, co postanowiono w czasie ostat- 216)))
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niej rady starszyzny. Postanowienia te nie mog\304\205 nas zreszt\304\205 dzi-

wi\304\207.Chmielnicki wychowa\305\202si\304\231na zasadach ustrojowych Rze-

czypospolitej. Kozaczyzna przej\304\231\305\202azreszt\304\205 wi\304\231kszo\305\233\304\207tych za-

sad, w ostatnich za\305\233latach w\305\202a\305\233niena ich podstawie budowa\305\202

Chmielnicki system w\305\202adzy wewn\304\231trznej. Buturlin us\305\202ysza\305\202

wi\304\231c\"\305\274epolski kr\303\263lpoddanym swoim zawsze przysi\304\231ga\". Po-

se\305\202carski natychmiast u\305\233wiadomi\305\202jednak pu\305\202kownikom kozac-

kim, \305\274enie z Rzecz\304\205pospolit\304\205 i jej elekcyjnym kr\303\263lem maj\304\205do

czynienia i o \305\274adnych pactach conventach nie mo\305\274e by\304\207mowy

\"i im, pu\305\202kownikom, m\303\263wi\304\207o tym nie przystoi, dlatego \305\274ego-

sudarskie s\305\202owo zmieniane nie bywa\"5.
Tetera pr\303\263bowa\305\202jeszcze argumentowa\304\207, \305\274eprzysi\304\231ga z\305\202o\305\274ona

przez pos\305\202acarskiego konieczna jest nie ze wzgl\304\231du na brak zau-

fania starszyzny do s\305\202owa carskiego, lecz domagaj\304\205 si\304\231jej masy
czerni. Odpowied\305\272 Buturlina sprowadza\305\202a si\304\231w zasadzie do

stwierdzenia, \305\274ejest to ju\305\274zmartwienie starszyzny, a nie jego.
Misja Tetery sko\305\204czy\305\202asi\304\231ca\305\202kowitym niepowodzeniem i Bu-
turlin ani na jot\304\231 nie odst\304\205pi\305\202od zajmowanego stanowiska.

Chmielnicki by\305\202ju\305\274jednak w sytuacji bez wyj\305\233cia. Wie\305\233ci

o decyzjach zapad\305\202ych podczas rady perejas\305\202awskiej lotem b\305\202y-

skawicy rozchodzi\305\202y si\304\231po ca\305\202ejUkrainie, do pu\305\202k\303\263wza\305\233by\305\202y

ju\305\274rozes\305\202ane uniwersa\305\202y nakazuj\304\205ce czyni\304\207 przygotowania do

wojny z Rzecz\304\205pospolit\304\205. Oto fragment jednego z takich uni-
wersa\305\202\303\263w:\"Czyni\304\231 wam wiadomo tym moim pisaniem, \305\274eby\305\233-

cie ostro\305\274ni byli po zamkach i przysposobiali sobie czynno\305\233ci

wojskowe, jako wasz zwyczaj znacie ... gdy\305\274ja \305\274adnego miru

z kr\303\263lem Lachem nie uczyni\305\202em. \305\273eby\305\233cienieprzyjaci\303\263\305\202 swoich,

to jest Lach\303\263w, bili, gdyby na was \305\233mieli nast\304\231powa\304\207, gdy\305\274car

jm\304\207wielki moskiewski, za wiar\304\231 swoj\304\205 bij\304\205c si\304\231,dopomaga\304\207

nam b\304\231dzie\"6.

Chmielnicki powr\303\263ci\305\202wi\304\231cw otoczeniu starszyzny do cerkwi
i wykona\305\202 rozkaz Buturlina. Ca\305\202y dzie\305\204 nast\304\231pny up\305\202yn\304\205\305\202na

przyjmowaniu przysi\304\231gi od obecnych w Perejas\305\202awiu pu\305\202kow-

nik\303\263w, asawu\305\202\303\263w,s\304\231dzi\303\263woraz szeregowych Kozak\303\263w i mie-

szczan perejas\305\202awskich, kt\303\263rych zreszt\304\205 wszystkich skrupulatnie

spisywano. Dopiero po odebraniu przysi\304\231gi przekaza\305\202 Buturlin

Chmielnickiemu przywiezione z Moskwy insygnia w\305\202adzy het-

ma\305\204skiej.

Dnia 20 stycznia sko\305\204czy\305\202ysi\304\231uroczysto\305\233ci, a zacz\304\231\305\202asi\304\231szara

rzeczywisto\305\233\304\207. Buturlin za\305\274\304\205da\305\202od Chmielnickiego wydania

poszczeg\303\263lnym pu\305\202kownikom rozkaz\303\263w, by przygotowali na

podleg\305\202ym im terytorium ca\305\202\304\205ludno\305\233\304\207do z\305\202o\305\274eniaprzysi\304\231gi na)))



wierno\305\233\304\207carowi. Hetman Wojska ju\305\274jego carskiego wieliczes-

twa Zaporoskiego nie musia\305\202 si\304\231zreszt\304\205 g\305\202owi\304\207nad techniczn\304\205

stron\304\205 ca\305\202ejoperacji, gdy\305\274 jej precyzyjny scenariusz Buturlin

przywi\303\263z\305\202ze sob\304\205z Moskwy. Na terytorium 17 pu\305\202k\303\263wwy-

znaczono w sumie 177 miast, w kt\303\263rych miano dokona\304\207 zaprzy-

si\304\231\305\274enia.Spisem tych miast dysponowali cz\305\202onkowie poselstwa,

kt\303\263rzy w\305\202a\305\233niew tym celu wyprawieni zostali z Buturlinem na

Ukrain\304\231.. Z relacji Samowydca wynika, \305\274eca\305\202aoperacja przebie-

g\305\202abez wi\304\231kszych przeszk\303\263d: \"I zaraz po wszystkich pu\305\202kach

rozes\305\202ali stolnik\303\263w z przydaniem Kozak\303\263w, \305\274ebytak Kozacy,

jak i w\303\263jtowie z ca\305\202ym posp\303\263lstwem wykonali przysi\304\231g\304\231na

wieczne podda\305\204stwo jego carskiemu wieliczestwu, co po ca\305\202ej

Ukrainie ca\305\202ynar\303\263d z ochot\304\205 uczyni\305\202. A bojarzyn Wasyl Wasy-
lewicz Buturlin powr\303\263ci\305\202do Moskwy do jego carskiego wieli-
czestwa i niema\305\202a rado\305\233\304\207w\305\233r\303\263dnarodu zapanowa\305\202a\"7.

Tymczasem nie wsz\304\231dzie przyjmowano wys\305\202annik\303\263w carskich

z otwartymi ramionami, a i Buturlinowi nie dane by\305\202opowr\303\263-

ci\304\207do Moskwy wprost z Perejas\305\202awi\037. Opieraj\304\205c si\304\231na wyci\304\205-

gach z \"zapisanych \037nig\" (do kt\303\263rych, jak by\305\202aju\305\274o tyn1

mowa, wpisywano wszystkich sk\305\202adaj\304\205cych przysi\304\231g\304\231)ze sty-
cznia i lutego 1654 r. mo\305\274emy ustali\304\207, i\305\274przysi\304\231g\304\231na wierno\305\233\304\207

carowi z\305\202o\305\274y\305\202ozaledwie 3 pu\305\202kownik\303\263w, 115 szlachcic\303\263w,

8 pu\305\202kownik\303\263w naka\305\272nych, 5 obo\305\272nych, 6 s\304\231dzi\303\263wwojsko-

wych, 1475 sotnik\303\263w, asawu\305\202\303\263w, chor\304\205\305\274ychi pisarzy, 60 373

Kozak\303\263w, 625 w\303\263jt\303\263w,burmistrz\303\263w i ataman\303\263w grodowych,

59 895 mieszczan i 37 poddanych monasterskich. W sumie

przysi\304\231g\304\231z\305\202o\305\274y\305\202o122 542 osoby. Szczeg\303\263lnie zastanawiaj\304\205ca

jest znikon1a wr\304\231cz liczba os\303\263b z d\303\263br klasztornych, kt\303\263re z\305\202o-

\305\274y\305\202yprzysi\304\231g\304\231.Dowodzi ona, \305\274eugoda perejas\305\202awska spotka\305\202a

si\304\231ze zdecydowanym sprzeciwem hierarchii prawos\305\202awnej. De-

cyduj\304\205cy wp\305\202yw na taki stan rzeczy luia\305\202apostawa metropolity

kijowskiego Sylwestra Kossowa. Kijowowi tymczasem ze

wzgl\304\231d\303\263w doktrynalnych wyznaczono na Kremlu rol\304\231szcze-

g\303\263ln\304\205.Zdawano sobie bowiem spraw\304\231
z propagandowego zna-

czenia podporz\304\205dkowania sobie stolicy dawnej Rusi. Nie mia\305\202y

bowiem takiego znaczenia nawet najbardziej spektakularne suk-
cesy odniesione w Perejas\305\202awiu czy nawet w spc\305\202niaj\304\205cyn1

w czasach Chmielnickiego rol\304\231 faktycznej stolicy Ukrainy

Czehryniu. Obecnie w\305\202a\305\233nieza spraw\304\205 Kossowa w Kijowie po-
jawi\305\202y si\\ najwi\037kszc proble1l1Y. \037

Do miast pu\305\202ku kijowskiego wys\305\202a\037y zosta\305\202 Wasilij Kikin. Do

samego Kijowa udali si\304\231natomiast bojarzyn Fiodor Kurakin 218)))
Moskwa w sprawie uchod\305\272c\303\263w z Ukra-

iny, by\305\202orezultatem olbrzymiej konsternacji, kt\303\263r\304\205wywo\305\202a\305\202a)
175)))
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i Fiodor Wo\305\202ko\305\204ski wraz z diakiem Andriejem Niemirowem.
Wkr\303\263tce pod mury miasta przyby\305\202 r\303\263wnie\305\274Buturlin, kt\303\263ry

opu\305\233ci\305\202Perejas\305\202aw 24 stycznia, czyli nazajutrz po wyje\305\272dzie

z miasta Chmielnickiego i Wyhowskiego. Po dw\303\263ch dniach

w odleg\305\202o\305\233ci10 wiorst od Kijowa Buturlina powita\305\202 miejscowy

sotnik na czele 9 chor\304\205gwi kozackich. Wkr\303\263tce otwarte zosta\305\202y

Z\305\202ote Wrota i w saniach naprzeciw Buturlina wyjecha\305\202 Sylwe-

ster Kossow. Metropolita powita\305\202 pos\305\202a carskiego z wielkim

szacunkiem, lecz w jego s\305\202owach by\305\202owi\304\231cej retoryki ni\305\274tre\305\233ci.

Nie okazywa\305\202 te\305\274Kossow \305\274adncj rado\305\233ci z przybycia tak zna-

mienitego go\305\233cia i nietrudno by\305\202o zauwa\305\274y\304\207, \305\274emetropolita

wyst\304\231puje w roli autentycznego gospodarza grodu. Wprawdzie
z pewno\305\233ci\304\205nie napawa\305\202o to Buturlina zbytninl optynlizlllcnl,
lecz nie chcia\305\202ju\305\274na wst\304\231pie zaognia\304\207 sytuacji i przysta\305\202 na pro-

pozycj\304\231 Kossowa, by do miasta wjecha\304\207 w saniach metropolity.

Dopiero po przybyciu do soboru Sofijskiego Kossow przy-
wdzia\305\202 szaty liturgiczne i jako patriarcha modli\305\202 si\304\231za zdrowie

Aleksego Michaj\305\202owicza i jego \305\274ony.

Buturlin zdecydowa\305\202 si\304\231w ko\305\204cu wyja\305\233ni\304\207sytuacj\304\231 i za\305\274\304\205da\305\202od

Kossowa, by ten wyja\305\233ni\305\202mu, dlaczego nie z\305\202o\305\274y\305\202przysi\304\231gi na

wierno\305\233\304\207carowi. Kossow spe\305\202ni\305\202pro\305\233b\304\231go\305\233cia i wyja\305\233ni\305\202,\305\274e

\"kiedy hetnlan Bohdan Chnlielnicki i ca\305\202eWojsko Zaporoskic
bili czo\305\202em wielkiemu gosudarowi, to on, metropolita, o tym
nie wiedzia\305\202\". Z pewno\305\233ci\304\205nie takiej odpowiedzi oczekiwa\305\202 Bu-

turlin. Lecz w Kijowie zmuszony by\305\202szuka\304\207 argunlcnt\303\263w, by

nak\305\202oni\304\207Kossowa do zmiany stanowiska.
Dnia 27 I 1654 r. odby\305\202a si\304\231przysi\304\231ga Kozak\303\263w z pu\305\202ku kijow-

skiego, lecz Kossowa przy tynl nie by\305\202o. Buturlin wys\305\202a\305\202wi<;c

W. Kikina do metropolity, poddiaczego I. P\305\202akidina za\305\233do ar-

chimandryty peczerskiego Josifa z wezwaniem, aby ich poddani

natychnliast z\305\202o\305\274yliprzysi\304\231g\304\231.Kossow i Josif w og\303\263le nie zarc-

agowali na \305\274\304\205daniaButurlina, kt\303\263ry nazajutrz ca\305\202kowicie zmie-

ni\305\202ton i oznajmi\305\202 metropolicie, \"\305\274ezgodnie z ukazem wielkiego
gosudara ... nliasto Kij\303\263w z wszystkinli mieszkaI1canli i zic-
miami przyj\304\231to pod jego panowanie ... a wszyscy, kt\303\263rzy nie

byliby temu \305\274yczliwi, nie unikn\304\205 srogiej kary ... i \305\274eby oni

zgodnie z listenl hetnlana wszyscy bez \305\274adncgo wynligiwania

si\304\231wykonali przysi\304\231g\304\231\"8.

Odwo\305\202anie si\304\231Buturlina do polecenia Chmielnickiego by\305\202omi-

strzowskinl posuni\304\231cienl, nlia\305\202on ju\305\274w tynl czasie rzeczywi\305\233cie

w r\304\231ku list Chmielnickiego, kt\303\263ry praktycznie czyni\305\202 dalszy

op\303\263r Kossowa bezprzedmiotowym. Hetman bowiem podpo-)))



wiada\305\202 w nim Buturlinowi najprostszy spos\303\263b ca\305\202kowitego

podporz\304\205dkowania sobie Kijowa sprowadzaj\304\205cy si\304\231do zaj\304\231cia

miasta przez wojska moskiewskie. Kossow pr\303\263bowa\305\202jeszcze

gra\304\207na zw\305\202ok\304\231i targowa\304\207 si\304\231zw\305\202aszcza w kwestii wzniesienia

przez Rosjan silnej warowni w pobli\305\274u soboru Sofijskiego, czyli
na terenach b\304\231d\304\205cychw\305\202asno\305\233ci\304\205cerkiewn\304\205. Najpierw metro-

polita o\305\233wiadczy\305\202, \305\274emusi si\304\231naradzi\304\207 z archimandryt\304\205 peczer-
skim i odprawi\305\202 P\305\202akidina. R\303\263wnie\305\274niewiele zdzia\305\202a\305\202Lopuchin,

kt\303\263ry us\305\202ysza\305\202,\305\274eKossow w og\303\263le nie ma zamiaru spotka\304\207 si\304\231

z Buturlinem. 29 stycznia metropolita zmuszony by\305\202jednak

ust\304\205pi\304\207.Nie m\303\263g\305\202liczy\304\207 na poparcie Chmielnickiego, kt\303\263ry

podj\304\205\305\202ju\305\274decyzje i obecnie zdecydowany by\305\202dopom\303\263c Butur-

linowi. Z drugiej za\305\233strony mia\305\202Kossow jak najgorsze wie\305\233ci

z Warszawy, na kt\303\263rych sprawdzenie nie by\305\202opo prostu czasu.

Tym bardziej \305\274etym razem to Kossow przekona\305\202 si\304\231,co ozna-

cza posiadanie zbyt ambitnego pisarza w swej kancelarii. Pisa-
rzem tym by\305\202Aleksander Fi\305\202onow, kt\303\263ry w\305\202a\305\233nie29 stycznia

zjawi\305\202 si\304\231u Buturlina i poinformowa\305\202 go o sytuacji, w jakiej
znalaz\305\202 si\304\231Jan Kazimierz o\305\233wiadczaj\304\205c, \305\274ekr\303\263lw otoczeniu nie-

licznej szlachty przebywa w Lublinie. Fi\305\202onow doni\303\263s\305\202te\305\274po-

s\305\202owicarskiemu, \305\274ew Warszawie rozwa\305\274ana jest mo\305\274liwo\305\233\304\207de-

tronizacji Jana Kazimierza, a jedyny problem stanowi wyb\303\263r

kandydata na tron. Pisarz oznajmi\305\202 te\305\274,\305\274enajwi\304\231ksz\304\205 liczb\304\231

zwolennik\303\263w ma brat Jana Kazimierza kr\303\263lewicz Karol, lecz s\304\205

i tacy, kt\303\263rzy ch\304\231tnie na tronie polskim ujrzeliby ksi\304\231cia Sied-

miogrodu Jerzego II Rakoczego, a nawet cara Aleksego.

30 stycznia Buturlin w poczuciu dobrze spe\305\202nionego obowi\304\205zku

wyjecha\305\202 z Kijowa kieruj\304\205c si\304\231na Ni\305\274yn i poprzez Konotop
i Putywl 15 lutego dotar\305\202 do Moskwy.
Bohdan Chmielnicki zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274ewydarze-

nia z ostatnich dni oznaczaj\304\205 przekre\305\233lenie celu, do kt\303\263rego d\304\205-

\305\274y\305\202od chwili odniesienia pierwszych zwyci\304\231stw nad Rzecz\304\205po-

spolit\304\205. Idea niezale\305\274nej Ukrainy, kt\303\263rej podporz\304\205dkowa\305\202 wszy-

stkie dotychczasowe koncepcje polityczne, stawa\305\202a si\304\231u\305\202ud\304\205

w obliczu postawy zaprezentowanej przez Buturlina. Wiedzia\305\202

jednak hetman kozacki, \305\274ew aktualnej sytuacji tylko \305\233cis\305\202yso-

jusz z pa\305\204stwem moskiewskim otwiera mo\305\274liwo\305\233\304\207kontynuo-

wania rozpocz\304\231tego dzie\305\202a. Oczywi\305\233cie pod warunkiem, \305\274ecar

odst\304\205pi od zasady bezwarunkowej aneksji ziem ukrai\305\204skich.

Pocz\304\205tkowo Chmielnicki mia\305\202osobi\305\233cie uda\304\207si\304\231do Moskwy,

by nak\305\202oni\304\207Aleksego Michaj\305\202owicza do przyj\304\231cia warunk\303\263w

kozackich. Na takim te\305\274stanowisku sta\305\202Buturlin, co prawdo- 220)))
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podobnie przes\304\205dzi\305\202oo rezygnacji hetmana z wyjazdu i zas\305\202o-

ni\304\231ciu si\304\231przez niego niebezpiecze\305\204stwem nadci\304\205gaj\304\205cej wojny

uniemo\305\274liwiaj\304\205cym mu opuszczenie Czehrynia. Rozwa\305\274ana te\305\274

by\305\202amo\305\274liwo\305\233\304\207wyjazdu Jana Wyhowskiego, o czym wspomi-
naj\304\205\305\272r\303\263d\305\202arosyjskie. Ostatecznie na czele poselstwa udaj\304\205cego

si\304\231w \305\233ladza Buturlinem stan\304\231li Samuel Bogdanowicz-Zarudny
i Pawe\305\202 Tetera. Obaj w Perejas\305\202awiu nale\305\274eli do najaktywniej-

szych cz\305\202onk\303\263wstronnictwa domagaj\304\205cego si\304\231od Buturlina

z\305\202o\305\274eniaprzysi\304\231gi w imieniu cara, tak wi\304\231cich wyb\303\263r nie by\305\202

dzie\305\202em przypadku.

Lista \305\274\304\205da\305\204kozackich, jakie wie\305\272li oni ze sob\304\205, by\305\202aniezwykle

obszerna i zamyka\305\202a si\304\231w a\305\27423 punktach. W punkcie pierw-
szym domagano si\304\231potwierdzenia wszelkich praw i wolno\305\233ci,

jakimi od wiek\303\263w szczyci\305\202o si\304\231Wojsko Zaporoskie. Szczeg\303\263ln\304\205

uwag\304\231 zwr\303\263cono przy tym na zachowanie niezale\305\274no\305\233ci s\304\205do-

wniczej sformu\305\202owanej w zgodzie ze starymi zwyczajami koza-

ckimi sprowadzaj\304\205cymi si\304\231do zasady, \"by tam, gdzie trzech
Kozak\303\263w, dw\303\263ch winno s\304\205dzi\304\207jednego\". W punkcie drugim
\305\274\304\205dano60 tys. rejestru Wojska Zaporoskiego. Charakterystycz-
ny by\305\202punkt trzeci, w kt\303\263rym domagano si\304\231,aby szlachta za-

chowa\305\202a wolno\305\233ci szlacheckie tak, \"jak przy kr\303\263lach polskich

bywa\305\202o\". W punkcie pi\304\205tym nakazywano pos\305\202om, by starali si\304\231

o zatwierdzenie przynale\305\274no\305\233ci starostwa czehry\305\204skiego do bu-

\305\202awyzaporoskiej. W punkcie sz\303\263stym proszono cara, by w wy-
padku \305\233mierci hetmana, \"bo przecie\305\274 ka\305\274dy cz\305\202owiek jest \305\233mier-

telny\", Wojsko Zaporoskie mog\305\202o sobie wybra\304\207 nowego het-

mana i by car si\304\231temu nie przeciwstawia\305\202, \"bo taki jest pradaw-
ny zwyczaj wojskowy\". Punkt si\303\263dmy traktowa\305\202 o takim za-

bezpieczeniu w\305\202asno\305\233cikozackiej r\303\263wnie\305\274w wypadku \305\233mierci

Kozaka, by w\303\263wczas wszystkie jego dobra dziedziczy\305\202a wdowa

i dzieci. Od punktu \303\263smego zaczyna\305\202y si\304\231szczeg\303\263\305\202owe \305\274\304\205dania

dotycz\304\205ce uposa\305\274enia starszyzny. I tak przyk\305\202adowo: dla pisarza

wojskowego domagano si\304\2311000 z\305\202,dla s\304\231dzi\303\263wwojskowych

po 300, dla obo\305\272nego 400. \305\273\304\205daniasformu\305\202owane by\305\202yoczywi-

\305\233ciew z\305\202otych polskich, a nie w rublach, z kt\303\263rymi Kozacy nie

mieli dotychczas do czynienia, gdy\305\274 \"podarki\" dochodzi\305\202ydo

nich g\305\202\303\263wniew sobolach b\304\205d\305\272walucie polskiej. Zreszt\304\205 analizu-

j\304\205cpunkty od \303\263smego do dwunastego \305\202atwo zauwa\305\274ymy, \305\274e

Chmielnicki i starszyzna kozacka mieli wielkie problemy z ich
sformu\305\202owaniem. Ca\305\202\304\205spraw\304\231 od\305\202o\305\274onowi\304\231cna p\303\263\305\272nieji po-
wr\303\263cono do niej dopiero w punkcie dwudziestym pierwszym.
Powo\305\202ano si\304\231przy tym na zwyczaj, \305\274e\"Wojsku Zaporoskiemu)))



zawsze p\305\202acono\" i proponowano, by pu\305\202kownicy otrzymywali

po 100 jefimkow, asawu\305\202owie pu\305\202kowi po 200 z\305\202,sotnicy po

100, szeregowi za\305\233Kozacy po 30.

Niezwykle istotny by\305\202punkt czternasty. Dotyczy\305\202. on zachowa-

nia suwerenno\305\233ci Ukrainy w sferze stosunk\303\263w mi\304\231dzynarodo-

wych. Dlatego te\305\274,wyj\304\205tkowo, zacytujemy go w ca\305\202o\305\233ci:\"Po-

s\305\202\303\263w,kt\303\263rzy od wiek\303\263w z obcych ziem przychodz\304\205 do Wojska

Zaporoskiego, aby panu hetmanowi i Wojsku Zaporoskiemu

wolno by\305\202o przyjmowa\304\207 i \305\274eby nie powodowa\305\202o to gniewu
cara; a je\305\274eliby pos\305\202owie ci mieli co\305\233przeciw carowi, to b\304\231dzie-

my jego carskiemu wieliczestwu o tym oznajmia\304\207\". Jak wi\304\231c

widzimy, Chmielnicki nie mia\305\202zamiaru zrezygnowa\304\207 z samo-
dzielno\305\233ci politycznej Ukrainy i szuka\305\202 sformu\305\202owa\305\204 mo\305\274li-

wych do zaakceptowania przez Aleksego Michaj\305\202owicza. Jak si\304\231

wkr\303\263tce przekonamy, by\305\202to trud daremny.
R\303\263wnie istotny by\305\202punkt pi\304\231tnasty instrukcji, z jak\304\205pos\305\202owie

kozaccy wyjechali do Moskwy. Dotyczy\305\202 on najbardziej dra\305\274liwej

sprawy podatk\303\263w, jakie na rzecz cara mia\305\202y by\304\207.pobierane na

Ukrainie. Zarudny i Tetera mieli zaproponowa\304\207 ustalenie konkre-

tnej, globalnej sumy wp\305\202yw\303\263wnale\305\274nych carowi. Je\305\274eli za\305\233roz-

wi\304\205zanie takie nie zosta\305\202oby zaakceptowane przez stron\304\231 rosyjsk\304\205,

mieli w og\303\263le nie dopu\305\233ci\304\207do poruszania tych kwestii i zaznaczy\304\207

jedynie, \305\274eWojsko Zaporoskie \305\274yczy sobie, by spo\305\233r\303\263dmiejsco-

wych wybierany by\305\202wojewo'da odpowiedzialny przed carem za

wysoko\305\233\304\207kwot nap\305\202ywaj\304\205cych z Ukrainy. W\305\202a\305\233niewok\303\263\305\202tego

punktu rozgorza\305\202y w Poselskim Prikazie najzagorzalsze spory,
kt\303\263rych fina\305\202by\305\202dla Kozaczyzny wyrokiem.
Pozosta\305\202e punkty mia\305\202y ju\305\274charakter szczeg\303\263\305\202owych ustale\305\204

wynikaj\304\205cych z nakazu chwili. Mieli wi\304\231cZarudny i Tetera ra-
dzi\304\207carowi, by natychmiast wyprawi\305\202 swe wojska na Smo-

le\305\204sk, co mo\305\274emy interpretowa\304\207 jako zamiar niedopuszczenia
do pojawienia si\304\231na Ukrainie wi\304\231kszych si\305\202rosyjskich. Poleco-

no te\305\274pos\305\202om by zadbali o zaopatrzenie przez cara Kudaku, co

w spos\303\263b bezpo\305\233redni wi\304\205za\305\202osi\304\231z realn\304\205 gro\305\272b\304\205wkroczenia

na Ukrain\304\231 oddzia\305\202\303\263w tatarskich. R\303\263wnie\305\274z niebezpiecze\305\204-

stwem tatarskim zwi\304\205zana by\305\202arada, jakiej pos\305\202owie kozaccy

mieli udzieli\304\207 bojarom. Dotyczy\305\202a ona niezaczepiania Chanatu

Krymskiego przynajmniej do czasu, gdy otwarcie nie wyst\304\205pi

on przeciw Ukrainie przy r\303\263wnoczesnym prowadzeniu przygo-

towa\305\204 do uderz\037nia na P\303\263\305\202wysepKrymski. I tym razem starano

si\304\231unikn\304\205\304\207przemarszu oddzia\305\202\303\263wmoskiewskich przez ziemie

ukrai\305\204skie i podpowiadano, \305\274enajkorzystniejszym rozwi\304\205za- 222)))
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niem by\305\202oby uderzenie na Krym od strony Kazania i Astracha-
nia, i to przy udziale Kozak\303\263w do\305\204skich.

Najmniej uwagi po\305\233wi\304\231cono w omawianej instrukcji sprawom
wyznaniowym, co by\305\202orzecz\304\205 oczywist\304\205 w zwi\304\205zku z wyda-
rzeniami kijowskimi. Jedynie w punkcie trzynastym wspo-
mniano enigmatycznie, by pos\305\202owie dopilnowali nienaruszania

praw nadanych przed wiekami \"ludziom duchownym\". Punkt

za\305\233traktuj\304\205cy o ewentualnym poruszeniu sprawy Kossowa by\305\202

najkr\303\263tszy w ca\305\202ejinstrukcji i w niczym nie kr\304\231powa\305\202Zarudne-

mu i Tetcrzc mo\305\274liwo\305\233ci manewru. By\305\202to punkt osiemnasty
i brzmia\305\202: ,,0 metropolicie w czasie rozm\303\263w maj\304\205wspomnie\304\207

pos\305\202owie nasi to, co im ustnie rozkazali\305\233my\"9.

Om\303\263wiona instrukcja powsta\305\202a jeszcze w czasie pobytu Butur-
lina na Ukrainie, z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205za\305\233przed 27 II 1654 r., kiedy
to poselstwo kozackie wyruszy\305\202o z Czehrynia. By\305\202oto \037ajlicz-

niejsze poselstwo w dziejach Ukrainy. Opr\303\263cz Zarudnego i Te-

tery godno\305\233ci poselskiej dost\304\205pili asawu\305\202a brac\305\202awski Grigorij

Kiry\305\202owicz, ataman czehry\305\204ski Herman Haponowicz i Ilia Cha-

rytonowicz. Pisarzem i t\305\202umaczem poselstwa by\305\202Jakow Iwano-

wicz. W bli\305\274ej nie sprecyzowanych celach do Moskwy uda\305\202si\304\231

r\303\263wnie\305\274specjalny wys\305\202annik Chmielnickiego Konrad Jakimo-
wicz. W sumie jednak w drog\304\231 do Moskwy wybra\305\202o si\304\231a\305\274135

os\303\263b, z czego poselstwo liczy\305\202o 65 cz\305\202onk\303\263wi mia\305\202o do dyspo-

zycji 65 woz\303\263w oraz 15 koni wierzchowych, pozostali za\305\233byli

najprawdopodobniej kupcami. Wojewoda putywlski nie mia\305\202

zamiaru wpuszcza\304\207 tak licznego \"poselstwa\" na terytorium pa\305\204-

stwa moskiewskiego i 70 os\303\263bzatrzyma\305\202 w Putywlu.

Do Moskwy poselstwo dotar\305\202o 22 marca i ju\305\274nazajutrz zosta\305\202o

przyj\304\231te przez cara. I tym razem Aleksy Michaj\305\202owicz osobi\305\233cie

zapyta\305\202 o zdrowie hetmana Bohdana Chmielnickiego, co by\305\202o

zwyczajem nader rzadko praktykowanym na Kremlu. Przywie-
ziony przez pos\305\202\303\263wlist hetma\305\204ski przyj\304\205\305\202w imieniu cara dum-
ski diak A\305\202maz Iwanow. Bogdanowicz-Zarudny i Tetera ju\305\274

w czasie tej audiencji powitalnej mogli si\304\231przekona\304\207, jak nie\305\202a-

twe czeka ich zadanie. Ze s\305\202\303\263wcara nietrudno by\305\202owywnios-

kowa\304\207, \305\274eButurlin zd\304\205\305\274y\305\202ju\305\274z\305\202o\305\274y\304\207raport z przebiegu swej
misji. Aleksy Michaj\305\202owicz bowiem o\305\233wiadczy\305\202, \305\274ewie o przy-

si\304\231dze wierno\305\233ci z\305\202o\305\274onejmu przez hetmana Bohdana Chmiel-

nickiego i ca\305\202eWojsko Zaporoskie w obecno\305\233ci jego wys\305\202anni-

k\303\263w. R\303\263wnie\305\274sk\305\202adkomisji wyznaczonej do rozm\303\263w z pos\305\202a-

mi kozackimi nie wr\303\263\305\274y\305\202nic dobrego, przede wszystkim ze

wzgl\304\231du na obecno\305\233\304\207w niej Buturlina. Opr\303\263cz niego w roko-)))



waniach prowadzonych ze strony kozackiej wy\305\202\304\205cznieprzez Za-

rudnego i Teter\304\231 uczestniczyli bojarzyn A. Trubecki, okolniczy
P. Go\305\202owin i A. Iwanow.

Dnia 24 marca pos\305\202owie przekazali znane nam ju\305\274, zawarte

w 23 punktach, \305\274\304\205daniakozackie. 29 marca rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231roko-

wania, kt\303\263re trwa\305\202y przez 10 dni. W zasadzie wi\304\231kszo\305\233\304\207\305\274\304\205da\305\204

zosta\305\202a za\305\202atwiona od r\304\231kii pod odpowiednimi punktami poja-
wi\305\202asi\304\231adnotacja, \305\274e\"carskoje wieliczestwo raczy\305\202 przychyli\304\207

si\304\231do ich pro\305\233by\". W ten spos\303\263b powsta\305\202 dokument znany
w historiografii pod nazw\304\205 Statii Bohdana Chmielnickiego.
W wersji zatwierdzonej przez bojar\303\263w sk\305\202ada\305\202si\304\231on z 11 pun-
kt\303\263w uwzgl\304\231dniaj\304\205cych 13 postulat\303\263w kozackich. Jednak\305\274e

uwzgl\304\231dnienie danego punktu nie zawsze oznacza\305\202o jego zaak-

ceptowanie. Oczywi\305\233cie najwi\304\231ksze problemy pojawi\305\202y si\304\231

z chwil\304\205 dotarcia do punktu czternastego. Po nim zamiast cyto-

wanej wy\305\274ej formu\305\202y znajdujemy nast\304\231puj\304\205cy zapis: \"Po tej sta-
tii car rozkaza\305\202: pos\305\202\303\263wprzybywaj\304\205cych w dobrych sprawach
mo\305\274na przyjmowa\304\207 i odprawia\304\207, lecz natychmiast nale\305\274y infor-

mowa\304\207, w jakich sprawach przybywali i z czym zostali odpra-

wieni. A tych pos\305\202\303\263w,kt\303\263rzy przybywa\304\207 b\304\231d\304\205w sprawach

wrogich carowi, nale\305\274y zatrzymywa\304\207 ijak najszybciej powiada-
mia\304\207o nich cara, nie wolno ich te\305\274odprawia\304\207 bez rozkazu cara.
Z su\305\202tanem tureckim za\305\233i kr\303\263lem polskim bez rozkazu cara
kontaktowa\304\207 si\304\231nie wolno\".

Zarudny i Tetera nie mieli w tym wypadku \305\274adnych szans na

przeforsowanie koncepcji wypracowanych w Czehryniu. By\304\207

mo\305\274e gdyby Chmielnicki wcze\305\233niej przys\305\202a\305\202im list, w kt\303\263rym

donosi\305\202 o aktualnej sytuacji na Ukrainie, by\305\202by on wystarczaj\304\205-

cym argumentem dla cara, by zaakceptowa\305\202 warunki kozackie.

Hetman bowiem pisa\305\202do swych wys\305\202annik\303\263w, \305\274eJan Kazi-

mierz obiecuje przywr\303\263cenie wszystkich dawnych praw i wol-
no\305\233ci oraz nadanie nowych, je\305\274eli tylko Kozacy wyrzekn\304\205 si\304\231

cara. Lecz list pisany by\305\202przez Chmielnickiego 31 marca i nie

m\303\263g\305\202na czas dotrze\304\207 do r\304\205kZarudnego i Terery, gdy\305\274 ju\305\274

3 kwietnia Statie zosta\305\202y ostatecznie zatwierdzone.

Pos\305\202owie kozaccy ponie\305\233li te\305\274kl\304\231sk\304\231w najistotniejszym dla

Ukrainy punkcie rokowa\305\204. Zakaz utrzymywania kontakt\303\263w

mi\304\231dzynarodowych, w tym zw\305\202aszcza z Turcj\304\205, nie by\305\202bo-

wiem dla Kozaczyzny niczym nowym. Wszak z identycznymi

\305\274\304\205daniamiwyst\304\231powa\305\202a zawsze Rzeczpospolita, z t\304\205jedynie r\303\263\305\274-

nic\304\205, \305\274eobok Turcji dotyczy\305\202 on przede wszystkim Rosji.
Chmielnicki zawsze niewiele jednak robi\305\202sobie z tego zakazu 224)))
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i tak mia\305\202zamiar z pewno\305\233ci\304\205post\304\205pi\304\207i teraz. Najlepszym do-
wodem na potwierdzenie tej tezy jest list Chmielnickiego pisa-
ny do Jerzego II Rakoczego 2 V 1654 r. Po prostu ograniczenie

niezale\305\274no\305\233ci Ukrainy w sferze stosunk\303\263w mi\304\231dzynarodowych

nie by\305\202omo\305\274liwe do wyegzekwowania bez poddania dzia\305\202alno-

\305\233cihetmana pod bezpo\305\233redni\304\205 kontrol\304\231. A w\305\202a\305\233nietego nie uda-

\305\202osi\304\231unikn\304\205\304\207Zarudnemu i Teterze.

Jak pami\304\231tamy, punkt instrukcji, jak\304\205otrzymali oni w Czehry-
niu, dotycz\304\205cy kwestii podatk\303\263w sformu\305\202owany by\305\202bardzo

mgli\305\233cie. Prawdopodobnie ani Chmielnicki, ani nikt z jego oto-

czenia nie umia\305\202 znale\305\272\304\207skutecznego rozwi\304\205zania tego proble-
mu. Model najlepiej im znany, czyli polski, by\305\202praktycznie nie

do zastosowania. Wszak od chwili wybuchu powstania, poza

wojew\303\263dztwem kijowskim w okresie gdy posiada\305\202je Adam Ki-

siel, wszystkie pozosta\305\202e wojew\303\263dztwa ukrai\305\204skie by\305\202ynada-

niami czysto formalnymi i przysparza\305\202y ich posiadaczom jedy-
nie tytularnego splendoru. Program maksimum, jaki w czasie

rokowa\305\204 wysun\304\231li pos\305\202owie kozaccy, sprowadza\305\202 si\304\231do propo-

zycji, by na Ukrainie w og\303\263le nie pojawili si\304\231wojewodowie

moskiewscy. Kwesti\304\231 podatk\303\263w za\305\233mieliby rozwi\304\205za\304\207powo\305\202a-

ni w tym celu urz\304\231dnicy, kt\303\263rzy odsy\305\202aliby je regularnie do

Moskwy. W ostateczno\305\233ci m\303\263g\305\202bynad tym czuwa\304\207 wojewoda

o ile by\305\202by powo\305\202any spo\305\233r\303\263dmiejscowych ludzi, tak jak zapi-
sano to w instrukcji. Jest rzecz\304\205 charakterystyczn\304\205, \305\274epo wyeli-

minowaniu modelu polskiego Zarudny i Tetera zaproponowali,

by kwestie podatkowe rozwi\304\205za\304\207wed\305\202ug wzor\303\263w tureckich, co

upodobni\305\202oby Ukrain\304\231 do Hospodarstwa Mo\305\202dawskiego i Wo-

\305\202oszczyzny. W tym momencie rokowa\305\204 na pos\305\202\303\263wkozackich

czeka\305\202a niespodzianka. Oto bowiem wyra\305\274ono zgod\304\231 na ich

propozycj\304\231, lecz j\304\205delikatnie zmodyfikowano. Podatki mieli

rzeczywi\305\233cie zbiera\304\207 miejscowi, to znaczy w\303\263jtowie i burmi-

strze, lecz przekazywa\304\207 je mieli ludziom, jakich przy\305\233le car

z upowa\305\274nieniem do kontroli ich dzia\305\202alno\305\233ci. Pos\305\202owie kozac-

cy widz\304\205c beznadziejno\305\233\304\207 sytuacji potracili g\305\202owy i nie nalegali

ju\305\274nawet, by wojewodowie mianowani byli spo\305\233r\303\263dstarszyz-

ny kozackiej, a ograniczyli si\304\231jedynie do pro\305\233by, by rezydowali

oni tylko w Kijowie i Czernihowie. Sprawy ostatecznie nie

przes\304\205dzono, lecz Trubecki i Buturlin oraz ich dwaj koledzy

w zasadzie wyrazili na to zgod\304\231.

Wkr\303\263tce na Ukrainie pojawili si\304\231wojewodowie rosyjscy wraz

z silnymi oddzia\305\202ami wojskowymi, pod kt\303\263rych os\305\202on\304\205przyst\304\205-

piono do wznoszenia warownego zamku w Kijowie maj\304\205cego)
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stanowi\304\207 gwarancje rosyjskiego panowania nad ziemiami ukra-
i\305\204skimi.

Na Kremlu znaleziono wi\304\231cspos\303\263b na wzi\304\231cie w ryzy Kozaczy-

zny, kt\303\263rego to sposobu daremnie szukano od lat na warszaw-
skim zamku.

Jeszcze jedn\304\205 spraw\304\231 za\305\202atwiono w czasie rokowa\305\204 jedynie for-

malnie. Wyra\305\274ono nlianowicie zgod\304\231 na postawione przez Ko-
zak\303\263w warunki finansowe, lecz stwierdzono, \305\274eostatecznie

kwestia ta zostanie sfinalizowana, gdy car uzyska wiarygodne
dane na temat dochod\303\263w p\305\202yn\304\205cychz Ukrainy. W.tym te\305\274celu

zostan\304\205 nad Dniepr wys\305\202ani specjalni urz\304\231dnicy, kt\303\263rzy spisz\304\205

i oszacuj\304\205 wszystkie dochody.

Szereg spraw nie poruszonych w Statiach znalaz\305\202o si\304\231w gramo-
tach carskich, kt\303\263re by\305\202ywydane w czasie pobytu poselstwa
kozackiego w Mosk\037ie. Podstawowe znaczenie mia\305\202agramota

datowana na dzie\305\204 5 IV 1654 r. traktuj\304\205ca o zachowaniu praw
i wolno\305\233ci Wojska Zaporoskiego. Na Kremlu zdecydowano, \305\274e

celem nadrz\304\231dnym jest utrzymanie Ukrainy w granicach pa\305\204-

stwa moskiewskiego i wiedziano, \305\274eo ostatecznym osi\304\205gni\304\231ciu

tego celu nie b\304\231d\304\205decydowa\305\202y rokowania z Chmielnickim,
a rezultaty wojny polsko-rosyjskiej. Tak wi\304\231c postanowiono

spe\305\202ni\304\207wszystkie pozosta\305\202e \305\274\304\205daniakozackie, tyin bardziej \305\274e

w wielu wypadkach by\305\202yone zbie\305\274ne z interesami Moskwy.

Dotyczy\305\202o to zw\305\202aszcza wysoko\305\233ci rejestru Wojska Zaporoskie-
go. Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274enie tylko zezwolono na \305\274\304\205daneprzez

Chmielnickiego 60 tys. Kozak\303\263w rejestrowych, lecz i pouczono
hetmana, by nigdy nie by\305\202ato liczba mniejsza. Z du\305\274ym wy-

czuciem potraktowano te\305\274te \305\274\304\205daniakozackie, o kt\303\263rych wie-

dziano, \305\274eich niespe\305\202nienie mo\305\274e spowodowa\304\207 radykaln\304\205 zmia-

n\304\231nastroj\303\263w kozackiej czerni, dla kt\303\263rej spraw\304\205 mniej istotn\304\205

by\305\202ymi\304\231dzynarodowe kontakty hetmana, do rangi za\305\233symbolu

urasta\305\202 spos\303\263b jego wyboru. Poniewa\305\274 w Statiach spraw\304\231 t\304\231po-

mini\304\231to, w kwietniowej gramocie znalaz\305\202 si\304\231ust\304\231p ca\305\202kowicie

aprobuj\304\205cy punkty 5 i 6 \305\274\304\205da\305\204kozackich. Stwierdzono w nim,
\305\274ew wypadku \305\233mierci hetmana car pozwala Wojsku Zaporos-
kiemu wed\305\202ug dawnych zwyczaj\303\263w spo\305\233r\303\263dsiebie wybra\304\207 no-

wego hetmana. O fakcie tym nale\305\274a\305\202ojednak natychmiast poin-
formowa\304\207 cara. Potwierdzono te\305\274nadanie starostwa czehry\305\204-

skiego Chmielnickiemu, po jego za\305\233\305\233mierci mia\305\202o ono pozosta\304\207

przy bu\305\202awie zaporoskiej.

Przekazanie starostwa czehry\305\204skiego hetmanowi zaproskiemu

potwierdzone te\305\274zosta\305\202o odr\304\231bn\304\205gramot\304\205 carsk\304\205. W ten sam 226)))
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spos\303\263b, lecz tym razem w formie bardzo og\303\263lnikowej, jeszcze

raz zatwierdzono wszystkie prawa i przywileje kozackie. W cze\305\233-

niej, bo ju\305\27414 III 1654 r. potwierdzenie swych praw otrzymali

mieszka\305\204cy Perejas\305\202awia.

W dniu 7 kwietnia odby\305\202a si\304\231audiencja po\305\274egnalnapos\305\202\303\263wkozac-

kich, w czasie kt\303\263rej przekazano im Statie oraz wszystkie znane
nam ju\305\274gramoty carskie. Nie zapomniano te\305\274o jak\305\274e istotnym

szczeg\303\263le. W relacji z tej uroczysto\305\233ci czytamy: \"A z tymi pos\305\202ami

waszymi posy\305\202amy tobie, hetmanowi, i Wojsku Zaporoskiemu
nasz\304\205carsk\304\205 piecz\304\231\304\207z nasz\304\205tytulatur\304\205, czynimy to dlatego, \305\274epo-

przednia piecz\304\231\304\207wojskowa zawiera\305\202a tytu\305\202y kr\303\263lewskie i obecnie

nie wypada si\304\231ni\304\205pos\305\202ugiwa\304\207\"lo.

Gdy Zarudny i Tetera przebywali jeszcze w Moskwie, z Czeh-
rynia wyruszy\305\202 Fi\305\202on Harkusza maj\304\205cy poinformowa\304\207 cara

o powadze sytuacji na Ukrainie: Chmielnicki liczy\305\202si\304\231prawdo-

podobnie z mo\305\274liwo\305\233ci\304\205przybycia Harkuszy do Moskwy jesz-
cze przed wyjazdem poselstwa kozackiego. \305\232wiadczy o tym

fakt zaopatrzenia Harkuszy w odpisy zezna\305\204 je\305\204c\303\263wpolskich,

kt\303\263rzy w ostatnim czasie wpadli w r\304\231ceko'zackie. Z zezna\305\204 tych

wynika\305\202o, \305\274eRzeczpospolita postanowi\305\202a nada\304\207 Kozakom takie

prawa-'i przywileje, o jakich nie mogli oni nawet marzy\304\207 pod

panowaniem moskiewskim. By\305\202ato wyra\305\272na podpowied\305\272 dla

Zarudnego i Tetery oraz pr\303\263ba dostarczenia im kolejnych argu-
ment\303\263w w rozmowach z bojarami. Lecz na wszelkie podpowie-

dzi by\305\202oju\305\274za p\303\263\305\272no,a zreszt\304\205 trudno przypuszcza\304\207, by Aleksy
Michaj\305\202owicz mia\305\202zamiar licytowa\304\207 si\304\231z Janem Kazimierzem

co do zakresu wolno\305\233ci przyznanych Kozaczy\305\272nie.

W instrukcji, z jak\304\205przyjecha\305\202 do Moskwy Harkusza, znalaz\305\202y

si\304\231te\305\274stwierdzenia, kt\303\263re z pewno\305\233ci\304\205zaniepokoi\305\202y cara. Prze-

de wszystkim Harkusza mia\305\202udowodni\304\207, \305\274eRzeczpospolita

przyst\304\205pi\305\202ado zdecydowanego przeciwdzia\305\202ania wobec decyzji

perejas\305\202awskich i jej wojska pustosz\304\205 Ukrain\304\231. Co wi\304\231cej, Jan

Kazimierz wysy\305\202a swych pos\305\202\303\263wdo cesarza Ferdynanda III
i ksi\304\231cia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, by zezwolili
oni na przeprowadzenie zaci\304\205g\303\263ww swych krajach. Oczywi\305\233cie

zaci\304\205gi te zamierza\305\202a Rzeczpospolita skierowa\304\207 przeciwko pa\305\204-

stwu moskiewskiemu. Harkusza mia\305\202te\305\274powiadomi\304\207 cara, \305\274e

w okolicach Buszy hospodar mo\305\202dawski Stefan Georgica zgro-
madzi\305\202 2-tysi\304\231czny oddzia\305\202 gotowy w ka\305\274dej chwili wkroczy\304\207

na terytorium Ukrainy i po\305\202iCZY\304\207si\304\231z wojskami koronnymi.
Nie mia\305\202za\305\233pose\305\202 kozacki wspomina\304\207 o najwi\304\231kszym niebez-

piecze\305\204stwie, jakie zawis\305\202o nad Ukrain\304\205. Dowodzi to, i\305\274Chmiel-)

15*)))



nicki nie mia\305\202z\305\202udze\305\204co do tego, \305\274enie mo\305\274e bez reszty zaufa\304\207

carowi. Hetman doszed\305\202 wi\304\231cdo wniosku, \305\274elepiej b\304\231dzie, je-

\305\274eliinformacje o gro\305\274\304\205cymUkrainie naje\305\272dzie tatarskim dotr\304\205

do Moskwy z pomini\304\231ciem Czehrynia.

Tak Jan Kazimierz, jak i wszyscy jego doradcy doskonale wie-

dzieli, gdzie przede wszystkim nale\305\274y szuka\304\207 sprzymierze\305\204c\303\263w

w obliczu przy\305\202\304\205czenia Ukrainy do pa\305\204stwa moskiewskiego.

Zreszt\304\205 kroki podj\304\231te przez kr\303\263la by\305\202ykonsekwencj\304\205 wmiesza-

nia si\304\231cara w stosunki polsko-kozackie i zosta\305\202y zaplanowane

jeszcze przed Perejas\305\202awiem. Przy\305\202\304\205czenie Ukrainy do Rosji u\305\202a-

twi\305\202o jedynie zadanie pos\305\202om polskim b\304\231d\304\205cymw drodze do

Stambu\305\202u i Bakczysaraju, bo te\305\274tylko tam mog\305\202a szuka\304\207 Rzecz-

pospolita przeciwwagi dla posuni\304\231\304\207moskiewskich.

Do stolicy nad Bosforem wys\305\202ano Miko\305\202aja Bieganowskiego.

Cho\304\207 on sam by\305\202przekonany, \305\274ejego ponad miesi\304\231czny pobyt

w Stambule zako\305\204czy\305\202si\304\231pe\305\202nym sukcesem i w li\305\233ciedo kan-

clerza S. Koryci\305\204skiego pisa\305\202, \305\274e\"noga tatarska wi\304\231cej w pa\305\204-

stwach j. k. mci nie stanie, i owszem emiry ju\305\274posz\305\202y do nich'

[Tatar\303\263w
- J.K.], aby szli, je\305\233li ich zaci\304\205gniecie do Mosk-

wy\"11, to jednak oficjalna odpowied\305\272 Wysokiej Porty na posel-
stwo Bieganowskiego by\305\202ape\305\202narezerwy i w zasadzie oznacza\305\202a

zachowanie neutralno\305\233ci w obliczu nadci\304\205gaj\304\205cego starcia pol-

sko-rosyjskiego. Niezwykle trafnie oceni\305\202 rezultaty poselstwa

Bieganowskiego Zbigniew W\303\263jcik pisz\304\205c w swym artykule po-
\305\233wi\304\231conym stosunkowi Rzeczypospolitej do umowy w Pereja-
s\305\202awiu: \"Porta asekurowa\305\202a si\304\231i tu, i tam graj\304\205c wyra\305\272nie na

zw\305\202ok\304\231,a daj\304\205cchanowi swobod\304\231 dzia\305\202ania ... Dla trze\305\272wego'

polityka by\305\202ojasne, \305\274eca\305\202yci\304\231\305\274ardyplomatycznych rokowa\305\204

przeni\303\263s\305\202si\304\231ze Stambu\305\202u do Bakczysaraju\".
Do stolicy Chanatu Krymskiego wys\305\202any zosta\305\202 Mariusz Jask\303\263l-

ski. Nie mia\305\202on \305\274adnych problem\303\263w z przekonaniem wezyra
cha\305\204skiego, \305\274eostatnie posuni\304\231cia Chmielnickiego stanowi\304\205

\305\233miertelne zagro\305\274enie dla samego Chanatu. S\305\202owa wypowie-

dziane przez wezyra pod adresem hetmana kozackiego na wie\305\233\304\207

o radzie perejas\305\202awskiej nie wymagaj\304\205 'Zreszt\304\205 komentarza:

\"Kiedy to uczyni\305\202, tedy ju\305\274mu te\305\274koniec przyjdzie\"12.
Wkr\303\263tce nowy traktat polsko-tatarski by\305\202gotowy. Jego najisto-

tniejsze postanowienia sprowadza\305\202y si\304\231do nast\304\231puj\304\205cych usta-

le\305\204:\"A tak P. Boga wzi\304\205wszy na pomoc, tej wojny kr\303\263lowi

jm. polskiemu tak przeciwko carowi moskiewskiemu, jako
i przeciwko wiaro\305\202omnym Kozakom i ch\305\202opstwu, chan jm.

krymski ze wszystkimi ordami lubo wesp\303\263\305\202,lubo oddzielnie 228)))
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jako potrzeba wojska poka\305\274e, ze wsp\303\263lnym si\304\231zniesicnicnl zno-

si\304\207rebelizant\303\263w Kozak\303\263w i ch\305\202opstwo niepos\305\202uszne, kt\303\263rzy by
nie chcieli do dawnego wr\303\263ci\304\207podda\305\204stwa, jako i oraz Mosk-
wicina wiaro\305\202onlnego, sp\303\263lnie z kr\303\263lem jm. polskinl chan jnl.
krymski obiecuje i poprzysi\304\231ga\"13.

Bohdan Chmielnicki musia\305\202 za wszelk\304\205 cen\304\231pokrzy\305\274owa\304\207 pla-

ny kr\303\263lewskie. W \305\233ladza Bieganowskim i Jask\303\263lskinl pod\304\205\305\274yli

wi\304\231cpos\305\202owie kozaccy. Hetman wiedzia\305\202 przy tym, \305\274eg\305\202\303\263wne

niebezpiecze\305\204stwo grozi mu ze strony Krymu. Semen Sawicz,

kt\303\263ry wys\305\202any zosta\305\202 do Bakczysaraju, wi\303\263z\305\202listy do wezyra
Sefer Gaziego agi oraz chana Islam Gereja III.

Oto najistotniejszy fragment listu do chana: \"Co si\304\231tknie Mos-

kwy, \305\274e\305\233myz ni\304\205zawarli przyja\305\272\305\204,wed \305\202u g r a d y Was z ej

Carskiej Mci to\305\233my uczynili [podkre\305\233lenie moje
-

l.K.], a do tego widz\304\205c, \305\274eoni [Polacy
- l.K.] na zdrowie na-

sze z r\303\263\305\274nychziem ludzi zaci\304\205gaj\304\205;czenlU\305\274 i my tego uczyni\304\207

nie mamy? Bo lepsza wi\304\231cej mie\304\207przyjaci\303\263\305\202.Strony Smole\305\204ska

i innych miast kr\303\263lewskich, \305\274etam pos\305\202a\305\204cynasi wzmiankowa-

li przed W. Carsk\304\205 Mci\304\205, jakoby Moskwa opanowa\304\207 nlia\305\202a,

taka natenczas tu u nas by\305\202awiadomo\305\233\304\207; ale\305\274teraz \305\274adnej o tym
nie m3SZ ponowy ... O wszystkim szerzej ustnie pos\305\202aniec

nasz Semen Sawicz opowie Waszej Carskiej Mci. A my, i po-
wt\303\263rnie o m\305\202ciw\304\205\305\202ask\304\231Waszej Carskiej Mci upraszaj\304\205c, sami

siebie i z naszymi powolnymi pos\305\202ugami jako naj pilniej si\304\231

m\305\202ciwej \305\202asceoddajemy\"14.

Pose\305\202kozacki nie mia\305\202okazji, by szerzej rozwin\304\205\304\207my\305\233li hetmana

w czasie bezpo\305\233redniego spotkania z chanem. Trudno bowiem o
lepszy dow\303\263d utraty przez Chnlielnickiego poczucia politycznego
realizmu ni\305\274cytowany fragment listu do Islam Gereja. Wmawia-

nie chanowi, \305\274eto on namawia\305\202 Kozak\303\263w do zwi\304\205zania si\304\231z Mos-

kw\304\205, by\305\202opo prostu polityczn\304\205 g\305\202upot\304\205,wobec kt\303\263rej wszelkie

argumenty i gwarancje przyja\305\272ni nie mia\305\202y sensu. Misja Sawicza

zako\305\204czy\305\202asi\304\231w tej sytuacji ca\305\202kowit\304\205kl\304\231sk\304\205.

W pierwszych dniach lipca 1654 r. wydawa\305\202o si\304\231jednak, \305\274e

Chmielnickiemu uda si\304\231prze\305\202ama\304\207pasmo niepowodze\305\204. Sam

hetman by\305\202o tym przekonany i z rozmachem przyst\304\205pi\305\202do snu-

cia intrygi maj\304\205cej mu zapewni\304\207 powr\303\263t do sytuacji sprzed ka-

pitulacji Suczawy. G\305\202\303\263wnympowodem optymizmu hetmana

by\305\202a\305\233mier\304\207chana Islam Gereja III. Stefan Georgica poinformo-

wa\305\202o niej nowego hetmana wielkiego koronnego Stanis\305\202awa

\"Rewer\304\231\" Potockiego ju\305\27425 lipca zaznaczaj\304\205c w swym li\305\233cie,

\305\274e\"trzeba szybko s\305\202a\304\207pos\305\202a, \305\274eby go Chmielnicki, dowie-)))



dziawszy si\304\231o tej \305\233mierci, wprz\303\263d w tej mierze nie ubieg\305\202 i na

swoj\304\205 nie przeformowa\305\202 stron\304\231\".

Nawo\305\202ywanie przez hospodara mo\305\202dawskiego do po\305\233piechu

by\305\202ow pe\305\202niuzasadnione, gdy\305\274 na Krymie sytuacja rozwija\305\202a

si\304\231po my\305\233li Chmielnickiego. W walce o w\305\202adz\304\231w Chanacie

bliski zwyci\304\231stwa by\305\202podskarbi Szyrym bej, zdecydowany
zwolennik kontynuowania wsp\303\263\305\202pracy z Kozaczyzn\304\205. Georgica

tym razem w li\305\233ciedo Stanis\305\202awa Lanckoro\305\204skiego donosi\305\202, \305\274e

mi\304\231dzy podskarbim i wezyrem toczy si\304\231wielka walka, lecz:

\"Sefer Gazi aga, a\305\274na pewne i obronne ust\304\231powa\304\207 miejsca,

gdzie in defensione [w obronie] musi na chana czeka\304\207\"lS.

Obraz sytuacji politycznej na Krymie wynika\305\202 ze specyfiki za-

sad sukcesji tronu, kt\303\263ry by\305\202wprawdzie zagwarantowany dla

cz\305\202onk\303\263wrodziny Gerej\303\263w, lecz to, kt\303\263ry z nich ostatecznie za-
siada\305\202na tronie w Bakczysaraju, zale\305\274a\305\202og\305\202\303\263wnieod rezultat\303\263w

walki wewn\304\231trznej. Tym razem Gerejowie stanowili jedynie jej
t\305\202o.Sefer Gazi aga oczekiwa\305\202 na przybycie Mehmeda Gereja,
zatwierdzonego ju\305\274przez wysok\304\205 Port\304\231 na tronie, lecz nie mo-

g\304\205cego dotrze\304\207 na P\303\263\305\202wysep.Tyn1czasem w Bakczysaraju poja-
wi\305\202si\304\231pose\305\202kozacki Bogaczenko i wszystko wskazywa\305\202o na to,

\305\274eplany Chmielnickiego wkrocz\304\205 w faz\304\231realizacji.

Nie by\305\202yto plany nowe i stanowi\305\202y jedynie modyfikacj\304\231 kon-

cepcji, kt\303\263ra zaprowadzi\305\202a Tymofieja Chmielnickiego pod
mury Suczawy. I tym razem jedna z g\305\202\303\263wnychr\303\263lmia\305\202a przy-

pa\305\233\304\207Bazylemu Lupulowi, kt\303\263ry opu\305\233ci\305\202Czehry\305\204 i r\303\263wnie\305\274zja-

wi\305\202si\304\231w stolicy Chanatu Krymskiego. Intryga usnuta przez

Chmielnickiego by\305\202ajednak tak skomplikowana, \305\274ew ko\305\204cu

chyba on sam nie wiedzia\305\202 ju\305\274,do czego zmierza. Jej szczeg\303\263\305\202y

znane nam s\304\205z przekazu Georgicy, kt\303\263ry wydoby\305\202 je od pos\305\202a

Chmielnickiego udaj\304\205cego si\304\231do hospodara wo\305\202oskiego Mate-

usza Basaraba. Istot\304\205 planu hetmana kozackiego by\305\202odoprowa-

dzenie do po\305\233lubienia przez przebywaj\304\205cego akurat w Czehry-
niu siostrze\305\204ca Basaraba jednej z dw\303\263ch m\305\202odszych c\303\263rek

Chmielnickiego. Nat\304\231pnie zamierza\305\202 hetman wys\305\202a\304\207pos\305\202\303\263wdo

Stambu\305\202u z zadaniem nak\305\202onienia su\305\202tana do oddania Hospo-
darstwa Wo\305\202oskiego jego zi\304\231ciowi. Na tym oczywi\305\233cie nie ko-

niec. Basarabowi utrat\304\231 tronu mia\305\202by zrekompensowa\304\207 tytu\305\202

ksi\304\231cia siedmiogrodzkiego, Bazyli L\037pul za\305\233mia\305\202ponownie zo-

sta\304\207hospodarem mo\305\202dawskim.

Jedyn\304\205 szans\304\205 zrealizowania przez Chmielnickiego tych karko-

\305\202omnych zamierze\305\204 by\305\202oaktywne poparcie udzielone mu przez
Tatar\303\263w. Do chwili pojawienia si\304\231nowego chana m\303\263g\305\202on zre- 230)))
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szt\304\205na nie liczy\304\207. Jednak Mehmed Gerej, kt\303\263ry ostatecznie zde-

cydowa\305\202 si\304\231przyby\304\207 ze Stambu\305\202u drog\304\205 l\304\205dow\304\205,by\305\202coraz bli\305\274ej

Krymu. 28 wrze\305\233nia przekroczy\305\202 ju\305\274Dunaj i stan\304\205\305\202na Budzia-

ku. 14 pa\305\272dziernika chan by\305\202ju\305\274w Perekopie i tam te\305\274zapad\305\202y

najistotniejsze dla Chmielnickiego decyzje. Przebywaj\304\205cy w Pe-

rekopie pos\305\202owie kozaccy zawie\305\272li do Czehrynia hiobowe wie-
\305\233ci:\"Je\305\233liz nami '\305\274yczycie przyja\305\272ni, uczy6cie poko'r\304\231 j. k. m\305\233ci,

oddajcie Ukrain\304\231, wy\305\233cinajcie Moskw\304\231, a starszyzn\304\231 ich nam

oddajcie, a wtedy b\304\231dziecie u nas mieli przyjaci\303\263\305\202\"16.

Chmielnickiemu pozosta\305\202o jedynie godnie odpowiedzie\304\207 nowe-

mu chanowi i da\304\207mu do zrozumienia, \305\274eniegro\305\272ne s\304\205mu po-

gr\303\263\305\274kitatarskie. Hetman uczyni\305\202 to w li\305\233ciepisanym do Meh-'

meda Gereja pod Korsuniem. List ten dowodzi, \305\274eChnlielnicki

mimo coraz bardziej krytycznego po\305\202o\305\274eniajesieni\304\205 1654 r.

odzyska\305\202 ju\305\274poczucie politycznego realizmu, czego najlepszym
przyk\305\202adem jest przypomnienie chanowi los\303\263w W\305\202adys\305\202awa

Warne\305\204czyka: \"Tylko to mam w podziwieniu, \305\274eW. Cha\305\204ska

Mo\305\233\304\207piszesz, aby\305\233my cara moskiewskiego odst\304\205pili
- to rzecz

niepodobna, bo rozumiemy, \305\274eJWCh. Mo\305\233\304\207cesarzowi turec-

kiemu nic z\305\202egonie my\305\233lisz. A co za\305\233WCh. Mo\305\233\304\207w li\305\233cieswo-

im dok\305\202adasz, gdy\305\233my nie mieli cara odst\304\205pi\304\207moskiewskiego,

tak W\304\231gr\303\263w,Multan i Wo\305\202och na nas obr\303\263ci\304\207umy\305\233la\305\202e\305\233,i sam,

zni\303\263s\305\202szysi\304\231z Lachami, kraje nasze pustoszy\304\207 chcesz, co my

us\305\202yszawszy, nazad powr\303\263cili i ze wszystkim Wojskiem Zapo-
roskim na granicach naszych przyja\305\272niejszego pisma od Waszej

Cha\305\204skiej Mo\305\233ci oczekujemy, nie daj\304\205cnajmniejszej przyczyny
do zerwania przyja\305\272ni, pomn\304\205c to dobrze, \305\274eka\305\274dego Pan B\303\263g

za z\305\202amanie przysi\304\231gi srodze karze, jako niegdy\305\233 kr\303\263la W\305\202ady-

s\305\202awaza krzywoprzysi\304\231stwo srogo ukara\305\202, kt\303\263ry poprzysi\304\205g\305\202szy

przyja\305\272\305\204wieczn\304\205 cesarzowi imci tureckiemu, porw\037wszy si\304\231

z wojskiem swym, pod Warn\304\205 marnie zgin\304\205\305\202\"17.

Definitywne przekre\305\233lenie plan\303\263w mo\305\202dawskich zawdzi\304\231cza\305\202

Chmielnicki niezwyk\305\202ej operatywno\305\233ci Rzeczypospolitej. Do

Warszawy wie\305\233\304\207o \305\233mierci Islam Gereja przywi\303\263z\305\202Sulejnlan aga

wys\305\202any nad Wis\305\202\304\231przez Sefer Gaziego ag\304\231wraz z powracaj\304\205-

cym Jask\303\263lskim. Reakcja kr\303\263la i senator\303\263w by\305\202atylko pozornie

nielogiczna. Oto bowienl Jan Kazin1ierz zaprzysi\304\205g\305\202 przywic-

ziony przez Jask\303\263lskiego traktat przyja\305\272ni z Islam Gerejem III,
senatorowie za\305\233z\305\202o\305\274yliprzysi\304\231g\304\231,\305\274ezachowaj\304\205 z Tatarami so-

jusz przeciw pa6stwu moskiewskienlu. Z dokulnentan1i tymi

Jask\303\263lski i Sulejman aga zostali natychmiast wyprawieni w dro-

g\304\231powrotn\304\205. Zastosowany fortel okaza\305\202 si\304\231by\304\207skuteczny)))



lepsze jest wojsko jeleni z wodzem lwem ni\305\274wojsko lw\303\263w

z wodzem jeleniem\"12.

Wszystkie opisane wcze\305\233niej posuni\304\231cia Ossoli\305\204skiego by\305\202yre-

zultatem przyj\304\231tej przez niego linii post\304\231powania, wynikaj\304\205cej

z wiary w skuteczno\305\233\304\207 za\305\274egnania konfliktu na Ukrainie na dro-
dze rokowa\305\204 z Chmielnickim i w tej sytuacji skoncentrowaniu
si\304\231na walce elekcyjnej.

Pocz\304\205tkowo pr\303\263bowano nawi\304\205za\304\207kontakt z przyw\303\263dc\304\205 po-

wstania za po\305\233rednictwem chor\304\205\305\274egosandomierskiego Adama

Kazanowskiego, \"kt\303\263rego przedtem \305\202\304\205czy\305\202a\305\233cis\305\202aprzyja\305\272\305\204

z Chmielnickim, sprawc\304\205 rebellii Kozak\303\263w\". To co nie uda\305\202o

si\304\231Kazanowskiemu, powiod\305\202o si\304\231wojewodzie brac\305\202awskiemu

Adamowi Kisielowi, kt\303\263ry nie czekaj\304\205c na polecenie prymasa

czy kanclerza przyst\304\205pi\305\202do rokowa\305\204 z Chmielnickim. W tym
celu wojewoda wys\305\202a\305\202do Czehrynia swego zaufanego s\305\202ug\304\231,

ihumena klasztoru w Huszczy ojca Petroniusza \305\201aska, kt\303\263ry

\"Wyjecha\305\202 z Huszczy 18 junii ... Die 27 junii stan\304\205\305\202w Czehry-
nie u Chmielnickiego, kt\303\263ry tam z koszem i z armat\304\205 stoi, przy
nim 10 000 wojska i dzia\305\20274. W dzie\305\204 \305\233w.Piotra i Paw\305\202a 29

junii by\305\202arada. W tej radzie ten ojciec \305\201asko naprz\303\263d oddawa\305\202

list od j.m.p. wojewody brac\305\202awskiego i podarki, pos\305\202ane na

Wojsko Zaporoskie\" 13.

Niestety nie zachowa\305\202 si\304\231do naszych czas\303\263w ani orygina\305\202, ani

te\305\274\305\274adna z kopii przekazanego przez \305\201aska listu. Nie wiemy
te\305\274,jakie to podarki dla Wojska Zaporoskiego przywi\303\263z\305\202wy-

s\305\202annik wojewody brac\305\202awskiego. Znamy natomiast tre\305\233\304\207pro-

pozycji, z jakimi przybywa\305\202, z listu do prymasa \305\201ubie\305\204skiego

z 30 VI 1648 r.: Chmielnicki mia\305\202odpra wi\304\207Tatar\303\263w , wr\303\263ci\304\207

na Zaporo\305\274e i wys\305\202a\304\207pos\305\202\303\263wdo Rzeczypospolitej.
Z tego samego listu dowiadujemy si\304\231,\305\274eKisiel wcale nie by\305\202

przekonany o skuteczno\305\233ci swych dzia\305\202atl: \"Bo lubom sobie za-
wsze \305\274yczy\305\202dla przygody u Kozak\303\263w konfidencyej, ale obawiam

si\304\231,\305\274ebymi nie przypomnieli Kurnejskiej, \305\274etam na przysi\304\231g\304\231

moj\304\205poddali si\304\231,kt\303\263ra by\305\202ataka, \305\274eich wodzowie gard\305\202em mieli

by\304\207darowani, a potem nie dotrzymano tego\"14.

O ostatecznych wynikach poselstwa swego wys\305\202annika powia-

domi\305\202 wojewoda brac\305\202awski prymasa w kolejnym li\305\233cie:

\"Tandem [w ko\305\204cu] stan\304\205\305\202na tym, s\305\202ucha\304\207rady j.m.p. woje-

wody, nie i\305\233\304\207dalej, i Tatar:\303\263w, skoro si\304\231wr\303\263c\304\205z zagon\303\263w,

w polach zatrzyma\304\207, a pos\305\202\303\263wwyprawi\304\207 do Rzeczypospoli-

tej\"15. W praktyce oznacza\305\202o to zawieszenie broni, a\305\274do czasu

powrotu wys\305\202annik\303\263w kozackich z Warszawy. Do stolicy przy-)51)
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cha moskiewski. Po tygodniu na sw\304\205pierwsz\304\205 wojn\304\231 wyruszy\305\202

i Aleksy Michaj\305\202owicz: \"Za podkoniuszym prowadzono koni
carskich powodnych 60, nader kosztownych; mi\304\231dzy niemi

by\305\202apo\305\202owa nakryta czapragami, z\305\202otem, srebrem i rozmaitymi

drogiemi kamieniami haftowanemi, na drugiej po\305\202owie by\305\202y

derki kosztowne, ozdobione herbami kr\303\263la du\305\204skiego i grafa
W\305\202odimierza. Za ko\305\204mi prowadzono karet\304\231 carsk\304\205, czer\\vo-

nym axamitem przepysznie okryt\304\205, drzewo na niej bardzo mi-
sternie by\305\202orzezane i by\305\202apoz\305\202ocona i pomalowana ... Tego
dnia i\305\274wszytcy wyci\304\205gn\304\205\304\207nie mogli, bo noc nadchodzi\305\202a, naza-

jutrz przez ca\305\202ydzie\305\204 trwa\305\202 ich przeci\304\205g. Niekt\303\263rzy m\303\263wi\304\205,\305\274e

wszystkich by\305\202onad 20 tysi\304\231cy. Skoro. do bram zamkowych
przyszli, \305\274egnali wszystkich \305\233wi\304\231con\304\205wod\304\205 metropolito wie

i kadzid\305\202em kurzyli\"19.

Chmielnicki pos\305\202a\305\202carowi dwa pu\305\202ki: ni\305\274y\305\204skii czernihowski

powi\304\231kszone o licznych ochotnik\303\263w. Jako hetman naka\305\272ny ko-

mend\304\231 nad nimi obj\304\205\305\202pu\305\202kownik ni\305\274y\305\204skiJan Zo\305\202otorenko.

W sumie dysponowa\305\202 on oko\305\202o 18 tys. Kozak\303\263w i tymi si\305\202ami

w lipcu obleg\305\202 Homel. Do cara pod Smole\305\204sk poci\304\205gn\304\231\305\202yjedy-

nie nieliczne oddzia\305\202y kozackie pod wodz\304\205 brata Zo\305\202otorenki.

Pocz\304\205tkowo op\303\263r wojskom rosyjskim usi\305\202owa\305\202stawi\304\207 hetman

wielki litewski Janusz Radziwi\305\202\305\202.Pod Szk\305\202owem i w okolicach

Smole\305\204ska uda\305\202o mu si\304\231nawet powstrzyma\304\207 impet przeciwni-
ka. Wkr\303\263tce. okaza\305\202o si\304\231jednak, \305\274ewojska litewskie nie s\304\205

w stanie skutecznie przeciwstawi\304\207 si\304\231armii carskiej. W r\304\231ce

moskiewskie przechodzi\305\202y kolejne miasta. Skapitulowa\305\202 Po-

\305\202ock, Smole\305\204sk, Witebsk i Mohylew. Rosja odzyska\305\202a wi\304\231c

wszystkie ziemie utracone w pocz\304\205tkach wieku, sytuacja za\305\233

pa\305\204stwa polsko-litewskiego stawa\305\202a si\304\231krytyczna. Dopiero sfi-

nalizowanie sojuszu polsko-tatarskiego pozwoli\305\2029 przej\305\233\304\207do

kontruderzenia. Jego miejscem ponownie sta\305\202a si\304\231Brac-

\305\202awszczyzna. Kampania rozpocz\304\231ta jesieni\304\205 przekszta\305\202ci\305\202a si\304\231

w d\305\202ugotrwa\305\202e i niezwykle krwawe dzia\305\202ania, kt\303\263rych punktem

kulminacyjnym by\305\202abitwa pod Ochm\304\205towemstoczona w osta-
tnich dniach stycznia 1655 r. W zasadzie nie przynios\305\202a ona

rozstrzygni\304\231cia. Wprawdzie wojskom polsko-tatarskim uda\305\202o

si\304\231pokona\304\207 g\305\202\303\263wnesi\305\202ymoskiewsko-kozackie pod wodz\304\205 Wa-

syla Szeremietiewa i Chmielnickiego, lecz nie uda\305\202o si\304\231im zdo-

by\304\207taboru kozackiego. Pope\305\202niono przy tym istotny b\305\202\304\205d'.Oto

bowiem w trzecim dniu bitwy, gdy tabor by\305\202ju\305\274praktycznie

rozerwany na oddzia\305\202y polsko-tatarskie, uderzy\305\202 z boku Iwan

Bohun. M\303\263g\305\202to uczyni\304\207 jedynie dzi\304\231ki temu, \305\274eLanckoro\305\204-)))31)))wojsko zbaraskie wypu\305\233ci\304\207, je\305\274eli te\305\274dadz\304\205 za si\304\231600 000 106)))



skiemu i Czarnieckiemu spieszy\305\202o si\304\231pod Ochmat\303\263w i zwin\304\231li

obl\304\231\305\274enieHumania, kt\303\263rego od jesieni broni\305\202 Bohun.

Z nadej\305\233ciem wiosny Rosjanie przyst\304\205pili do kolejnej ofensy-

wy. Olbrzyn1ie armie Wasyla Buturlina i Grigorija Romodano-

wskiego przez Podole uderzy\305\202y na Ukrain\304\231, Aleksy Michaj\305\202o-

wicz za\305\233,kt\303\263ry przezimowa\305\202 w Wia\305\272nie, poci\304\205gn\304\205\305\202ku Wilnu.

Bohdan Chnlielnicki wkr\303\263tce ponownie stan\304\205\305\202pod murami

Lwowa, wojska carskie za\305\233wkroczy\305\202y do Wilna.

Hetman Wojska jego carskiego wieliczestwa Zaporoskiego za-

j\304\231tyby\305\202ju\305\274w tym czasie snuciem nowych plan\303\263w. Pozwoli\305\202a

mu na to ca\305\202kowita zmiana sytuacji, jak\304\205spowodowa\305\202o w lecie

1655 r. wkroczenie wojsk szwedzkich do Polski. Pojawienie si\304\231

Szwed\303\263w w granicach Rzeczypospolitej z pewno\305\233ci\304\205nie zasko-

czy\305\202o Bohdana Chmielnickiego. Ju\305\274w czerwcu 1652 r. m\303\263g\305\202

si\304\231nawet domy\305\233la\304\207szczeg\303\263\305\202\303\263wplan\303\263w wojennych przygoto-

wywanych po drugiej stronie Ba\305\202tyku. Oto dow\303\263d, ko\305\204cowy

fragment niepublikowanego listu pisanego do Chmielnickie-
go przez Hieronima Radziejowskiego w Sztokholmie dnia
30 V 1652 r.: \"Tymczasem tak rzeczy i wojsko swoje dyspo-
nujcie, jakoby\305\233cie si\304\231nie wdawali z wojskiem koronnym w nie-
bezpiecze\305\204stwa, z Tatarami jako najlepiej si\304\231wi\304\205za\304\207,przez pa\305\204-

stwa hospodara wo\305\202oskiego ostro\305\274nie posy\305\202a\304\207trzeba, bo nie

macie komu ufa\304\207,i do Rakoczego wyprawi\304\207, \305\274eby\305\233ciesi\304\231z nim

z\305\202\304\205czylii \305\274ebywas i on nie odst\304\231powa\305\202. Te za\305\233wojska szwedz-

kie, kt\303\263re by posz\305\202y przez Inflanty, prosto by posz\305\202y ku Bia\305\202ej

Rusi, ku Mohylewu i snadniej by si\304\231z wojskiem zaporoskim
znosi\304\207 mog\305\202y, te za\305\233,kt\303\263reby posz\305\202y do Prus, posz\305\202yby prosto

ku kr\303\263lowi, i tak WM Ukraina cale by Wojsku Zaporoskiemu

w pr\304\231dkim czasie oswobodzona by\305\202a.

Pewienem, \305\274et\304\231moj\304\231 ku Tobie i Wojsku wszystkiemu \305\274yczli-

wo\305\233\304\207wdzi\304\231cznie przyjmiesz, oko\305\202o czego dalej z WM znosi\304\207 si\304\231

b\304\231d\304\231.Prosz\304\231 tylko, gdy dobrze wszystko wyrozumiesz, aby ten
list m\303\263jprzez r\304\231cepos\305\202a\305\204camego by\305\202spalony, a to dlatego,
\305\274ebynic dosta\305\202 si\304\231w r\304\231cekr\303\263la polskiego jako owe wszystkie,
kt\303\263re pod Beresteczkiem wzi\304\231to i mnie tam mi\304\231dzy niemi zna-

leziono, lubo nic tajemnego w nich nie by\305\202o\"20.

Chn1iclnicki nie ll1\303\223g\305\202jednak spe\305\202ni\304\207ostatniej pro\305\233by Radziejo-

wskiego, gdy\305\274cytowany list trafi\305\202do r\304\205kJana Kazimierza i, jak
pami\304\231tamy, wywo\305\202a\305\202prawdziw\304\205 burz\304\231 w czasie obrad sejmo-
wych. Wioz\304\205cy go s\305\202ugaekspodkanclerzego koronncgo Jasi\305\204ski

d\305\202ugo nie dawa\305\202 zreszt\304\205 za wygran\304\205, o czym wiemy dzi\304\231ki pa-

mi\304\231tnikowi kanclerza litewskiego: \"Potem przywiedziono Ja-)))



235)

si\305\204skiego; w p\304\231tach wys\305\202ano go do wi\304\231zienia do Malborka, gdzie
mia\305\202oczekiwa\304\207 przysz\305\202ego sejmu. Raz ju\305\274zbieg\305\202 stra\305\274y, ale pono-
wnie schwytany trzymany jest w ci\304\231\305\274szychkajdanach\".

Ostatecznie jasi\305\204skiemu uda\305\202o si\304\231ocali\304\207 jedynie w\305\202asn\304\205g\305\202ow\304\231:

\"Kr\303\263l s\304\205dzi\305\202spraw\304\231 jasi\305\204skiego [2 IV 1653 r. - J.K.], s\305\202ugiRa-

dziejowskiego, kt\303\263ry to Jasi\305\204\037ki zosta\305\202 uj\304\231ty, kiedy udawa\305\202 si\304\231

z listem do Chmielnickiego ... mimo r\303\263\305\274nicyzda\305\204i do nocy

ci\304\205gn\304\205cychsi\304\231wot\303\263w, nie da\305\202gard\305\202a, lecz skazany zosta\305\202 na do-

\305\274ywotnie wi\304\231zienie\"21.

Poniewa\305\274 tre\305\233\304\207cytowanego wy\305\274ej listu by\305\202apowszechnie zna-

na, nie ulega w\304\205tpliwo\305\233ci, \305\274ezna\305\202j\304\205te\305\274Chmielnicki. jesieni\304\205

1652 r. zaj\304\231ty by\305\202on jednak sprawami mo\305\202dawskimi, przez ca\305\202y

za\305\233r. 1653 pos\305\202om kozackim nie uda\305\202o si\304\231przedosta\304\207 do Sztok-

holmu, cho\304\207,jak pami\304\231tamy, kilkakrotnie pr\303\263bowali oni doko-

na\304\207tej sztuki. W lecie 1654 r. Chmielnicki uzna\305\202, \305\274enadszed\305\202

w\305\202a\305\233nieczas, w kt\303\263rym obecno\305\233\304\207Radziejowskiego w Sztokhol-

mie mo\305\274e si\304\231rzeczywi\305\233cie okaza\304\207 po\305\274yteczn\304\205dla Wojska Zapo-

roskiego. Przede wszystkim postanowi\305\202 wi\304\231c hetman kozacki

usprawiedliwi\304\207 si\304\231z nieobecno\305\233ci pos\305\202\303\263wkozackich w szwedz-

kiej stolicy i pisa\305\202do Radziejowskiego: \"Posy\305\202ali\305\233my do naija\305\233-

niejszej kr\303\263lowej szwedzkiej przez moskiewsk\304\205 ziemi\304\231 pos\305\202\303\263w

naszych, ale nie mogli tamt\304\231dy przej\305\233\304\207i naija\305\233niejsza kr\303\263lowa

i WMMPan do nas przez Polsk\304\231 posy\305\202a\305\202,ale i ci pos\305\202a\305\204cynie

przeszli\" .

Dopiero w lipcu 1654 r. na Ukrain\304\231 dotar\305\202 tajemniczy ojciec

Daniel, kt\303\263rego misji patronowa\305\202 nadal Radziejowski. Od
chwili jego przybycia do Czehrynia stosunki kozacko-szwedz-
kie zacz\304\231\305\202ysi\304\231coraz bardziej zacie\305\233nia\304\207,ich za\305\233ukoronowaniem

b\304\231dzie zawarty 12 XII 1656 r. traktat w Radnot.

Chmielnicki zdawa\305\202 sobie spraw\304\231 z faktu, \305\274enie uda mu si\304\231

ukry\304\207 swych kontakt\303\263w ze Szwedami przed czujnym okiem

Buturlina i Romodanowskiego. Listem z 18 VII 1654 r. powia-
domi\305\202 wi\304\231cAleksego Michaj\305\202owicza o przybyciu ojca Daniela.
Hetman mia\305\202tylko jeden spos\303\263b na przechytrzenie car\037 i ze spo-
sobu tego skorzysta\305\202 przedstawiaj\304\205c poselstwo ojca Daniela jako
w1l1A\305\274e\037ie .przez Szwecj\304\231 gotowo\305\233ci przyst\304\205pienia do wojny
z Rzecz\304\205pospolit\304\205: W tym kontek\305\233cie Chmielnicki prosi\305\202 cara

o jak najszybsze przepuszczenie ojca Daniela z powrotem do

Sztokholmu. Nale\305\274a\305\202osobie jedynie zagwarantowa\304\207 bezpiecze\305\204-

stwo drogi przez Moskw\304\231. To za\305\233zamierza\305\202 osi\304\205gn\304\205\304\207Chmiel-

nicki poprzez okazanie carowi ca\305\202kowitej szczero\305\233ci maj\304\205cej do-

wie\305\233\304\207czysto\305\233ci jego intencji. Pisa\305\202wi\304\231cdo Aleksego Michaj\305\202o-)))



wicza: \"I ponownie prosimy Twoje Carskie Wieliczestwo, \305\274e-

by\305\233tego ojca Daniela raczy\305\202 odprawi\304\207 nie zatrzymuj\304\205c, bo on
znowu przez Twoje pa\305\204stwo ma wr\303\263ci\304\207za cztery tygodnie.
A w poselstwie do kr\303\263lowej szwedzkiej posy\305\202amy wraz z tym

ojcem Danielem Iwana Makarowa\"22.

Bohdan Chmielnicki nie ograniczy\305\202 si\304\231w tym czasie do zacie\305\233-

nienia kontakt\303\263w ze Szwecj\304\205. Rezydent cesarski Reniger dono-
si\305\202cesarzowi Ferdynandowi III 3 VI 1655 r. z Carogrodu, \305\274e

nad Bosforem znowu stan\304\205\305\202pose\305\202 kozacki, \"kt\303\263rego przyj\304\231to

z wie;kszynl dostoje\305\204stwcm ni\305\274pos\305\202apolskiego, pozwolono mu

nawet zobaczy\304\207 si\304\231z Lupulem \". Rezydent cesarski wysun\304\205\305\202jed-

nak prawid\305\202owe 'wnioski z tej go\305\233cinno\305\233ci tureckiej, pisz\304\205c

w tym sanlynl li\305\233cie: \"Porta, zdajc sit;, zwodzi Kozak\303\263w i Pola-

k\303\263wdobrymi s\305\202owy\".

Nie \"zwodzili\" jednak Tatarzy. W listopadzie 1655 r. wracaj\304\205ce

spod Lwowa oddzia\305\202y kozackie zosta\305\202y rozbite w trzydniowej
bitwie pod jeziern\304\205 nie opodal Tarnopola. Chmielnicki znalaz\305\202

si\304\231w okr\304\205\305\274eniui zmuszony by\305\202przyj\304\205\304\207warunki podyktowane
nlU przez Mehmeda Gereja. Hetnlan nlia\305\202odt\304\205d \305\274y\304\207w pokoju
z chanem i kr\303\263lem polskim oraz r\303\263wnocze\305\233nie zcrwa\304\207 wszelkie

zwi\304\205zki z Moskw\304\205. Rejestr kozacki mia\305\202by\304\207ograniczony do

6 tys., czyli a\305\274dziesi\304\231ciokrotnie w stosunku do ustale\305\204 nlOS-

kiewskich, a sam hetman wraz z chanem mia\305\202natychmiast ru-

szy\304\207przeciw Szwedom na pomoc janowi Kazimierzowi.
Rzeczpospolita by\305\202aw pe\305\202ni ukontentowana postaw\304\205 chana.

W instrukcji dla jad\304\205cego w kwietniu 1656 r. do Bakczysaraju
podczaszego che\305\202mi\305\204skiego jana Szumowskiego czytamy: \"Po-

dzi\304\231kuje p. pose\305\202 Chanowi ... za te; stateczn\304\205 przyja\305\272\305\204...

Do\305\233\304\207temu chan im. roku przesz\305\202ego uczyni\305\202, gdy si\304\231z hetma-

nem Wojska Zaporoskiego zszed\305\202szy pok\303\263j z nim zawar\305\202, dwie

nlU kondycyc [warunki] dawszy. jedn\304\205, aby przysi\304\205g\305\202,\305\274eb\304\231-

dzie kr\303\263lowi imci wiernym i Rzptey, a drug\304\205, aby Moskwy od-

st\304\205pi\305\202\"23.

Hetnlan kozacki nic przcjnl0wa\305\202 si\304\231jcdnak zbytnio traktatem

z chanem, a ju\305\274z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205nie zamierza\305\202 przestrzega\304\207 jego
warunk\303\263w. Podstawowe znaczenie mia\305\202y dla niego stosunki

z kr\303\263lem szwcdzkinl, kt\303\263rcgo sukcesy by\305\202ynlU jak najbardziej
na r\304\231k\304\231.Niezale\305\274ne bowiem pa\305\204stwo kozackie zbudowane na

gruzach Rzeczypospolitej przybiera\305\202o coraz bardziej realistyczne

kszta\305\202ty. Tragiczne dla jana Kazinlierza wydarzcnia z jesieni
1655 r. by\305\202y przecie\305\274 realizacj\304\205 scenariusza, jaki Chmielnicki

przygotowa\305\202 na wiosn\304\231 1649 r. Wtedy zdrada Islam Gereja III 236)))



pod Zborowem uratowa\305\202a kr\303\263la i Rzeczpospolit\304\205. I tym razem

jednak Tatarzy pokrzy\305\274owali plany hetmana i walnie przyczy-
nili si\304\231do ocalenia Rzeczypospolitej Obojga Narod\303\263w. Kan-

clerz Albrycht Stanis\305\202aw Radziwi\305\202\305\202mia\305\202tego pe\305\202n\304\205\305\233wiadomo\305\233\304\207

pisz\304\205c: \"Na koniec kr\303\263l, opuszczony
r\303\263wnie\305\274przez \305\274o\305\202nierza,

musia\305\202 schroni\304\207 si\304\231do G\305\202ogowa na Sl\304\205sk. I oto chan tatarski za
zrz\304\205dzeniem boskim przywi\303\263d\305\202Kozak\303\263w do pos\305\202usze\305\204stwa na-

szemu kr\303\263lowi, okrutn\304\205 wojn\304\231 u\305\233mierzy\305\202pokojem, hetman\303\263w

koronnych zb\305\202\304\205kanych ... kr\303\263lowi przywr\303\263ci\305\202\"24.

Oczywi\305\233cie myli\305\202 si\304\231kanclerz s\304\205dz\304\205c,\305\274eKozacy przywr\303\263ceni
zostali do pos\305\202usze\305\204stwa, nie m\303\263wi\304\205cju\305\274o samym Chmielnic-

kim, kt\303\263ry ani przez chwil\304\231 nie my\305\233la\305\202o zastosowaniu si\304\231do

polece\305\204 chana. W lutym 1656 r. da\305\202to zreszt\304\205 Mehmedowi Ge-

rejowi wyra\305\272nie do zrozumienia pisz\304\205c: \"Wyrozumieli\305\233my z pi-
sania Waszej Carskiej Mci, tak te\305\274z Techtamysz agi, pos\305\202a\305\204ca

Waszej Carskiej Mci, o czym pos\305\202owie polscy do Waszej Cars-

kiej Mo\305\233ci przychodzili, aby\305\233 Wasza Carska Mo\305\233\304\207ratunku

przeciw Szwedom da\305\202,o tym i do nas pos\305\202\303\263wswych przysy\305\202aj\304\205,

prosz\304\205c o ratunek. My odpisali do nich, \305\274etrudno im posi\305\202k\303\263w

dawa\304\207, gdy\305\274 pakt poprzysi\304\231\305\274onych i s\305\202usznych jeszcze z nami

nie postanowili; do tego to widzimy, \305\274esi\305\202apan\303\263w polskich po

r\303\263\305\274nychmiejscach rozjecha\305\202o si\304\231i r\303\263\305\274no\305\233\304\207mi\304\231dzy nimi wiel-

k \"25a .

Lecz to rzeczywi\305\233cie w\305\202a\305\233nieTatarzy byli g\305\202\303\263wnymisprawcami

\"nawr\303\263cenia si\304\231wielu zb\305\202\304\205kanych z drogi ku Szwedowi\".
29 XII 1655 r. w Tyszowicach Stanis\305\202aw Potocki i Stanis\305\202aw

Lanckoro\305\204ski podpisali akt konfederacji, w ostatnim za\305\233dniu

roku wydali Uniwersa\305\202 Konfederacyi o pospolitym ruszeniu, w kt\303\263-

rego zako\305\204czeniu czytamy: \"A na ostatek wszystkich Obywate-
l\303\263wKoronnych napominamy, aby \305\274aden z Szwedami \305\274adnych

konfederacyi i praktyk nie wa\305\274y\305\202si\304\231mie\304\207 .. . A kto by si\304\231taki

znalaz\305\202, \305\274eby tego Uniwersa\305\202u naszego nie s\305\202ucha\305\202,i onemu

w kt\303\263rymkolwiek punkcie nale\305\274ytymnie uczyni\305\202 dosy\304\207, niech

b\304\231dzie tego pewien, i\305\274wielka inkwizycya ko\305\202otego b\304\231dzie\"26.

Zmiana sytuacji w Polsce by\305\202ajednak Chmielnickiemu cz\304\231\305\233cio-

wo na r\304\231k\304\231.Masowe przechodzenie magnaterii i szlachty na

stron\304\231 Karola Gustawa w du\305\274ej mierze spowodowane by\305\202ona-

dziejami na odzyskanie w ten spos\303\263b maj\304\205tk\303\263wutraconych na

Ukrainie. Tryumfuj\304\205cy Karol Gustaw nie by\305\202wi\304\231czbyt bezpie-

cznym partnerem dla Kozaczyzny. Teraz hetman kozacki wie-

dzia\305\202, \305\274ekr\303\263lszwedzki wcze\305\233niej czy p\303\263\305\272niejzmuszony b\304\231dzie

szuka\304\207 u niego pomocy. Nied\305\202ugo czeka\305\202 Chmielnicki na po-)))



twierdzenie s\305\202uszno\305\233ciswych s\304\205d\303\263w.Ju\305\27411 I 1656 r. m\303\263g\305\202on

dzi\304\231kowa\304\207Radziejowskiemu za zapowied\305\272 odwiedzenia Czeh-

rynla.
Nie o spotkaniu z Radziejowskim musia\305\202 jednak przede wszy-
stkim my\305\233le\304\207teraz Bohdan Chmielnicki. Zagrozi\305\202o mu bowiem

nowe niebezpiecze\305\204stwo. Na Kremlu nie zamierzano liczy\304\207 si\304\231

z koncepcjami politycznymi hetmana kozackiego i postanowio-
no przyst\304\205pi\304\207do wojny ze Szwecj\304\205. Chmielnicki znalaz\305\202 si\304\231z t\304\205

chwil\304\205 w nader niezr\304\231cznej sytuacji. W dodatku naturaln\304\205 kon-

sekwencj\304\205 takiego rozwoju wydarze\305\204 by\305\202ozbli\305\274enie polsko-ro-

syjskie.

Drog\304\231 do rokowa\305\204 otwar\305\202o po\305\233rednictwo Austrii zaniepokojo-

nej sukcesami szwedzkimi. W Wiedniu patrzono przy tym na

wojn\304\231 p\303\263\305\202nocn\304\205z zupe\305\202nie innej perspektywy i ka\305\274dy tryumf

Karola Gustawa odbierano jako wzrost pot\304\231gi Francji. Z te-

go punktu widzenia nale\305\274a\305\202oczym pr\304\231dzej po\305\202o\305\274y\304\207kres sukce-

som szwedzkim. Rozwi\304\205zaniem naj prostszym by\305\202ooczywi\305\233cie

udzielenie pomocy bezpo\305\233rednio Janowi Kazimierzowi, lecz

w Wiedniu uznano, \305\274ejest na to jeszcze za wcze\305\233nie. Tym bar-

dziej, \305\274eby\305\202spos\303\263b o wiele korzystniejszy dla Habsburg\303\263w.

Wystarczy\305\202o pogodzi\304\207 Polsk\304\231 z Rosj\304\205 i ich wsp\303\263lne si\305\202yskiero-

wa\304\207przeciw Szwedom. S\305\202usznie te\305\274zak\305\202adano, \305\274enie b\304\231dzie to

zbyt trudnym zadaniem dla do\305\233wiadczonych dyplomat\303\263w hab-

sburskich. Pos\305\202owie cesarscy, Alegretti i Lorbach, pod\304\205\305\274yli

wi\304\231cdo Moskwy, Jana Leszczy\305\204skiego za\305\233i Jana Wielopolskie-

go, kt\303\263rych ostatecznie zamiast Jerzego Lubomirskiego wys\305\202a-

no do Wiednia, spotka\305\202o w naddunajskiej stolicy wyj\304\205tkowo

przychylne przyj\304\231cie.

Kontrakcja Wersalu, kt\303\263ry chcia\305\202 pogodzi\304\207 Polsk\304\231 ze Szwecj\304\205,

spali\305\202a na panewce, bo te\305\274tym razem Ferdynand III dyspono-
wa\305\202niepodwa\305\274alnym atutem - dzia\305\202a\305\202w zgodzie z naturalnymi
interesami Rzeczypospolitej i pa\305\204stwa moskiewskiego.

Dnia 22 sierpnia rokowania polsko-rosyjskie sta\305\202ysi\304\231faktem.

Na ich miejsce wybrano Wilno, cho\304\207 rozmowy toczy\305\202y si\304\231

w pobliskiej Niemie\305\274y. Po rokowaniach tych nie m\303\263g\305\202si\304\231spo-

dziewa\304\207 Chmielnicki niczego dobrego. Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274e

nic nl0g\304\205c im przeszkodzi\304\207, postanowi\305\202 uzyska\304\207 wp\305\202yw na ich

przebieg. Wiedzia\305\202 on przy tym, \305\274ejest to osi\304\205galne jedynie

przy zaakceptowaniu takiego rozwi\304\205zania przez jedn\304\205 ze stron.

W aktualnej sytuacji stron\304\205 t\304\205mogli by\304\207tylko Rosjanie. Przy-

st\304\205pi\305\202wi\304\231chetman do dzia\305\202ania z w\305\202a\305\233ciw\304\205s\037bie przebieg\305\202o\305\233ci\304\205.

W tym samym dniu, 17 VI 1656 r., z kancelarii hetma\305\204skiej 238)))
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wysz\305\202y trzy niezwykle interesuj\304\205ce dokumenty. Pierwszym by\305\202

kr\303\263ciutki list do Jana Kazimierza, stanowi\304\205cy rodzaj swoistej

zas\305\202ony dymnej, w kt\303\263rym hetman wyra\305\274a\305\202rado\305\233\304\207z
rysuj\304\205cej

si\304\231perspektywy porozumienia polsko-rosyjskiego.
O wiele d\305\202u\305\274szyby\305\202list do Aleksego Michaj\305\202owicza. Ju\305\274na

wst\304\231pie Chmielnicki zaznaczy\305\202, \305\274ewie o szykuj\304\205cych si\304\231roko-

waniach z Polakami i dodawa\305\202, i\305\274czyni wszystko, by je u\305\202a-

twi\304\207. Reszt\304\231 listu zaj\304\231\305\202oChmielnickiemu wyliczenie nieprawo\305\233-

ci Jana Kazimierza, lecz przyznajmy, \305\274ehetman donosi\305\202 jedynie

o znanych mu posuni\304\231ciach dyplomacji polskiej: \"Tak\305\274e innych

postronnych nieprzyjaci\303\263\305\202 na nas podburzaj\304\205, pos\305\202ali kogo\305\233 do

ksi\304\231cia siedmiogrodzkiego Rakoczego z pro\305\233b\304\205o pieni\304\205dze'

i wojska, i aby im pom\303\263g\305\202przeciw Szwedom. A ksi\304\231cia Rako-

czego obiecuj\304\205 po \305\233mierci Jana Kazimierza wybra\304\207 na kr\303\263la pol-

skiego. Pos\305\202ali te\305\274do su\305\202tana tureckiego, obiecuj\304\205c podarki,

byle im tylko pomoc da\305\202na nas. Wys\305\202ali tak\305\274e dw\303\263ch pos\305\202\303\263w,

jednego do cesarza rzymskiego, a drugiego do papie\305\274a ...

A teraz zn\303\263w pos\305\202ali jakiego\305\233 Ormianina, R .Jmaszkowicza, do
chana krymskiego, \305\274ebyprzyszed\305\202 Lachom na pomoc przeciw
Szwedom, a potem uderzy\305\202 na Ukrain\304\231 Waszego Carskiego
Wieliczestwa\" .

List ko\305\204czy\305\202si\304\231zapowiedzi\304\205 wys\305\202ania do Moskwy Iwana Sko-.

robatego i Ostafija Fedkowicza, kt\303\263rzy mieli \"reszt\304\231\" ustnie

przekaza\304\207 carowi. Ta \"reszta\" znajdowa\305\202a si\304\231w instrukcji posel-

skiej, b\304\231d\304\205cejtrzecim dokumentem datowanym na dzie6
17 czerwca. W zasadzie rozbudowano w niej jedynie poszcze-
g\303\263lne elementy listu do Aleksego Michaj\305\202owicza. Na uwag\304\231 za-

s\305\202uguje jednak jej punkt si\303\263dmy: \"Lachowie jako to maj\304\205

w zwyczaju i tym razem nie ustaj\304\205 w swych chytro\305\233ciach, dlate-

go oczekujemy rozkazu Waszego Carskiego Wieliczestwa, by

na nich uderzy\304\207. Prosimy te\305\274Wasze Carskie Wieliczestwo, by
powiadomi\305\202 nas o terminie rozpocz\304\231cia rokowa\305\202l z Polakami,

aby\305\233my mogli przys\305\202a\304\207i swoich pos\305\202\303\263w,kt\303\263rzy staliby u boku

Waszego Carskiego Wi\037liczestwa
\"27

Jak wi\304\231cwidzimy, nie mo\305\274na odm\303\263wi\304\207Chmielnickiemu poli-

tycznej chytro\305\233ci, kt\303\263r\304\205zreszt\304\205 on sam tak cz\304\231sto wymawia\305\202

Lachom. Tynl razem nie uda\305\202o nlU si<; jednak nikogo przechy-
trzy\304\207. 5 sierpnia hetman zawiadomi\305\202 cara, \305\274ewysy\305\202a do Wilna

sotnika Romana Haponenk\304\231. R\303\263wnocze\305\233nie wys\305\202a\305\202Chmielnic-

ki dwa listy do wszechw\305\202adnego bojarzyna Borysa Morozowa.

W pierwszym przestrzega\305\202 go przed polsk\304\205 chytro\305\233ci\304\205, w dru-

gim za\305\233prosi\305\202 o przychylno\305\233\304\207 i poparcie dla poselstwa kozac-)))



kiego udaj\304\205cego si\304\231do Wilna. Wi\304\231cej dla Haponenki hetman

uczyni\304\207 ju\305\274nie m\303\263g\305\202.Ca\305\202y trud poszed\305\202 jednak na marne

i w Wilnie zupe\305\202nie zbagatelizowano przybycie pos\305\202akozackie-

go. By\304\207mo\305\274e w\305\202a\305\233niedlatego Samowy'dec zanotowa\305\202, \305\274ekomi-

sja wile\305\204ska zako\305\204czy\305\202asi\304\231fiaskiem.

Tymczasem w sprawie najistotniejszej w Niemie\305\274y dosz\305\202o do

pe\305\202nego porozumienia. Na mocy traktatu podpisanego
3 XI 1656 r. Polska i Rosja mia\305\202y przyst\304\205pi\304\207do wsp\303\263lnej walki

ze Szwecj\304\205 i Brandenburgi\304\205, o ile fryderyk Wilhelm Hohenzol-
lern nie zerwie uk\305\202ad\303\263wz Karolem Gustawem. W Niemie\305\274y

zapad\305\202a te\305\274decyzja o elekcji na najbli\305\274szym sejmie Aleksego

Michaj\305\202owicza na tron polski. Pacta conventa mia\305\202by on podpi-
sa\304\207w chwili obj\304\231cia rz\304\205d\303\263w,to znaczy po \305\233mierci Jana Kazi-

mierza. Dopiero wtedy miano te\305\274powr\303\263ci\304\207do sprawy Ukra-

iny, a car zobowi\304\205za\305\202si\304\231zwo\305\202a\304\207w pierwszym roku swego pol-
skiego panowania specjaln\304\205 komisj\304\231 maj\304\205c\304\205uregulowa\304\207 sprawy
ukrai\305\204skie. Lecz, co wa\305\274ne, do tego czasu szlachta mia\305\202aprawo

powr\303\263ci\304\207do swych ukrai\305\204skich maj\304\205tk\303\263w.

Bohdan Chmielnicki ze spokojem przyj\304\205\305\202ustalenia wile\305\204skie.

Wprawdzie z ca\305\202\304\205pewno\305\233ci\304\205poni\303\263s\305\202presti\305\274ow\304\205 pora\305\274k\304\231,lecz

r\303\263wnocze\305\233nie wiedzia\305\202 ju\305\274,jak zamieni\304\207 j\304\205w ostateczny try-
umf. Chmielnicki bowiem ju\305\274od co najmniej roku szuka\305\202 oka-

zji do zerwania niefortunnego dla Kozaczyzny uk\305\202adu z carem.

Teraz j\304\205mia\305\202.Tym bardziej \305\274etraktat polsko-rosyjski w jeszcze
wi\304\231kszym stopniu ni\305\274jego zaniepokoi\305\202 Karola Gustawa. Kr\303\263l

szwedzki przyst\304\205pi\305\202do natychmiastowej kontrakcji. Jej ukoro-
nowaniem by\305\202wspomniany ju\305\274traktat w Radnot wprowadza-

j\304\205cy wcze\305\233niejsze ustalenia, zw\305\202aszcza z rokowa\305\204 prowadzo-

nych w Szczecinie. Na mocy tego traktatu z mapy Europy zni-
k\305\202aRzeczpospolita Obojga Narod\303\263w, pojawia\305\202a si\304\231za\305\233na niej
niezale\305\274na Ukraina. Bohdan Chmielnicki zrealizowa\305\202 wi\304\231cma-

rzenie swego \305\274ycia i osi\304\205gn\304\205\305\202cel, do kt\303\263rego d\304\205\305\274y\305\202od chwili

przekonania si\304\231o niemo\037no\305\233ci istnienia niezale\305\274nej Kozaczyzny

w ramach systemu politycznego Rzeczypospolitej.
G\305\202\303\263wnymwykonawc\304\205 planu rozbioru Rzeczypospolitej, u\305\202o\305\274o-

nego przez kr\303\263la szwedzkiego i elektora brandenburskiego, wy-
znaczono ksi\304\231cia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego.
Bezpo\305\233redniej pomocy mia\305\202mu udzieli\304\207 Bohdan Chmielnicki.

Obaj z
zapa\305\202em przyst\304\205pili do realizacji ustale\305\204 z Radnot: \"Het-

man Chmielnicki porozumia\305\202 si\304\231z kr\303\263lem w\304\231gierskim Rako-

czym i kr\303\263lem szwedzkim dlatego, \305\274echcia\305\202, aby kr\303\263lw\304\231gierski

opanowa\305\202 koron\304\231 polsk\304\205 i zosta\305\202 kr\303\263lem. Na pocz\304\205tku tego 240)))
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roku [1657
- l.K.], zim\304\205, kr\303\263lw\304\231gierski i szwedzki wkroczyli

do Polski. Do nich za\305\233pos\305\202a\305\202Chmielnicki Antona daj\304\205c mu

z ka\305\274dego pu\305\202ku po kilkuset ludzi, do kt\303\263rych do\305\202\304\205czy\305\202ote\305\274

oko\305\202o 1000 ochotnik\303\263w\".

Oddzia\305\202y kozackie sformowane na podstawie uniwersa\305\202u wyda-

nego przez Chmielnickiego 10 1 1657 r. i oddane pod komend\304\231

pu\305\202kownika kijowskiego Antona \305\273danowicza liczy\305\202y oko\305\202o 15

tys. Kozak\303\263w. Po\305\202\304\205czonesi\305\202ykozacko-siedmiogrodzkie odnio-

s\305\202ypocz\304\205tkowo spore sukcesy. Zacytujmy jeszcze raz naoczne-

go \305\233wiadka tych wydarze\305\204, Sal1101vydca, kt\303\263ry tak o nich pisa\305\202:

\"I tak poci\304\205gn\304\205wszy za Sambor, gdzie z\305\202\304\205czylisi\304\231[Kozacy
-

l.K.] z wojskami siedmiogrodzkimi, a potem szwedzkimi, i pu-
stoszyli Polsk\304\231 a\305\274po sanle Prusy, wzi\304\231li r\303\263wnie\305\274Warszaw\304\231\"28.

By\305\202y to jednak pyrrusowe zwyci\304\231stwa, a ich kres przynios\305\202o

przyst\304\205pienie do walk po stronie Jana Kazimierza wojsk cesar-

skich. Na Siedmiogr\303\263d wkr\303\263tce spad\305\202odwetowy najazd Lubo-

mirskiego, Chmielnicki za\305\233ponownie stan\304\205\305\202w obliczu rozlewa-

j\304\205cych si\304\231po Ukrainie czambu\305\202\303\263w tatarskich.

Jedynym rozwi\304\205zaniem, pozwalaj\304\205cyn1 wycofa\304\207 si\304\231z niebezpie-

cznej sytuacji powsta\305\202ej po kl\304\231sce Rakoczego, by\305\202ojak naj szyb-
sze doj\305\233cie do porozumienia z Janem Kazimierzem. Tym bar-

dziej \305\274einicjatywa wysz\305\202a ze strony kr\303\263la, a przyby\305\202y do Czeh-

rynia Stanis\305\202aw Kazimierz Bieniewski operowa\305\202 wielce racjo-

nalnymi argumentami. Oto fragmenty jego instrukcji posel-

skiej: \"Tedy wszystkie intencje do tego prowadzi\304\207 trzeba, aby
mu pokaza\304\207 [Chmielnickiemu

- l.K.], \305\274ez nikIm lepiej i grun-
towniej traktowa\304\207 nie mo\305\274e, tylko z kr\303\263lem i Rzpt\304\205, bo za us-

pokojeniem si\304\231z niem wszystkie uspokojenia \305\202acniej p\303\263jd\304\205...

Szwedzi ko\305\202opokoju chodz\304\205, a i gdy Moskwa zobaczy, \305\274eze

Szwedami i Kozakami pok\303\263j, te\305\274pokoju zechce . . . A na osta-
tek, je\305\233liby nie mog\305\202o by\304\207inaczej dla tej przysi\304\231gi, kt\303\263r\304\205Mos-

kwie uczyni\305\202, niech\305\274e, je\305\274eli nie mo\305\274e by\304\207inaczej, z nami si\304\231

zgodziwszy, nam ich nie pomaga, byleby te\305\274im nie poma-
\305\202

\" ')()
ga -.

Bohdan Chmielnicki odpowiedzia\305\202 na przybycie Bieniewskiego
hstem rokuj\304\205cym stronie polskiej nadzieje na doj\305\233cie do porozu-
nlienia. Hetman pisa\305\202: \"Teraz jednak, \305\274eWKM listem swym

pa\305\204skim przez pana Bieniewskiego obsy\305\202a\304\207nas raczysz, \305\202ask\304\231

sw\304\205o\305\233wiadczaj\304\205cym i nasze g\305\202adz\304\205cym, je\305\233linasze by\305\202yjakie

przewinienia, uni\305\274enie WKM Panu Naszen1u Mliwemu dzi\304\231ku-

jemy, a wdzi\304\231cznie przyj\304\205wszy stara\304\207 si\304\231b\304\231dziemy, jakoby\305\233 od

nas wzajemne zna\305\202ukontentowanie. Dlatego\305\274 i z panem Bieniew-)

16 - J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielmckl)))



wskinl poufale
o rzeczach od WKM powierzonych rozm\303\263wili\305\233-

my, ugadzaj\304\205c cale, jakoby Waszej Kr\303\263lewskiej Mci majestat

w poniewieranie i nasze swobody nie posz\305\202y w upadek\"30.

Nie bez znaczenia by\305\202te\305\274sanl wyb\303\263r pos\305\202a. Bieniewski by\305\202do-

brym znajomym Paw\305\202a Tetery, z kt\303\263rym wsp\303\263lnie pracowa\305\202

w \305\202uckiej kancelarii grodzkiej. Fakt ten odegra\305\202 znaczn\304\205 rol\304\231po

\305\233nlierci Chmielnickiego, kiedy to Tetera obok Wyhowskiego
stanie si\304\231g\305\202\303\263wn\304\205postaci\304\205 w Kozaczy\305\272nie i bc;dzie jednym ze

wsp\303\263\305\202tw\303\263rc\303\263wugody hadziackiej.
Nie wiemy, jakimi rezultatami zako\305\204czy\305\202oby si\304\231poselstwo Bie-

niewskiego, gdyby nie \305\233mier\304\207hetmana. Nie mo\305\274emy jednak

zapomina\304\207, \305\274ei na Kremlu przeczuwano, co si\304\231\305\233wi\304\231cii spe-

cjalny wys\305\202annik carski zosta\305\202 natychmiast wyprawiony do

Czehrynia. By\305\202nim Iwan Kikin, kt\303\263ry w nlarcu przyby\305\202 do Ki-

jowa. Chmielnicki poinformowa\305\202 go o pochodzie Antona \305\273da-

nowicza, wyolbrzymiaj\304\205c zreszt\304\205 sukcesy kozackie. Po Kikinie
w Czehryniu zjawili si\304\231okolniczy Fiodor Buturlin i diak Fiodor

Michaj\305\202ow, kt\303\263rzy mieli na miejscu sprawdzi\304\207 intencje hetmana

kozackiego. Aleksy Michaj\305\202owicz wys\305\202a\305\202te\305\274do Jerzego II Ra-

koczego Grigorija Wo\305\202kowa, kt\303\263ry ju\305\274od pa\305\272dziernika 1656 r.

przebywa\305\202 przy ksi\304\231ciu nie szcz\304\231dz\304\205csoboli dla zdobycia sobie
stronnik\303\263w w jego najbli\305\274szynl otoczeniu., Fornlalnie Chmiel-

nicki zapewni\305\202 cara, \305\274enie ma zamiaru \305\202ama\304\207przysic;gi danej
w Perejas\305\202awiu. W tym te\305\274celu w maju 1657 r. wyprawiony
zosta\305\202 do Moskwy Fiodor Korobka, 20 lipca za\305\233sanl Pawe\305\202 Te-

tera. Wys\305\202anie Tetery stanowi powa\305\274ny argument do snucia hi-

potez, \305\274eChmielnicki nie podj\304\205\305\202jeszcze ostatecznych decyzji
i uzale\305\274nia\305\202je w\305\202a\305\233nieod wynik\303\263w poselstwa pu\305\202kownika pere-

jas\305\202awskiego.

Wszelkie hipotezy oparte na listach hetmana kozackiego s\304\205jed-

nak wielce problenlatycznc, gdy\305\274zazwyczaj jego kolejne posu-
nic;cia pozostawa\305\202y w drastycznej sprzeczno\305\233ci z wcze\305\233niejszynli

pisemnymi deklaracjami.
Tynl razenl zarzutu tego nie mo\305\274emy jednak postawi\304\207 hetma-

nowi. 6 VIII 1657 r. o godzinie pi\304\205tej na\037 ranem w Czehryniu
zmar\305\202 Bohdan Zenobiusz Chmielnicki. Stan zdrowia hetmana
wyra\305\272nie pogorszy\305\202 si\304\231na wiosn\304\231 1656 r. Od czcrwca tego\305\274

roku nie opuszcza\305\202 ju\305\274Czehrynia, bardzo rzadko zagl\304\205daj\304\205cna-

wet do ukochanego Subotowa, w kt\303\263rym po raz ostatni by\305\202

w lutynl 1657 r. Na pocz\304\205tku kwietnia Chnliclnicki zwo\305\202a\305\202do

Czehrynia rad\304\231starszyzny, na kt\303\263rcj wyznaczy\305\202 swym nast\304\231pc\304\205

syna Jerzego, prosz\304\205c r\303\263wnocze\305\233nie Wyhowskiego i Nosacza 242)))
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o opiek\304\231 nad nin1. W ostatnich miesi\304\231cach swego \305\274ycia stara\305\202

si\304\231hetman nie wypuszcza\304\207 inicjatywy z r\304\205k,lecz przychodzi\305\202o
mu to coraz trudniej. W wielu sprawach Wyhowski wyra\305\272nie

nie liczy\305\202si\304\231ju\305\274z jego wol\304\205. \305\232mier\304\207zasta\305\202a go nagle, cho\304\207ju\305\274

od ponad roku \305\274y\305\202w jej cieniu.

Po blisko miesi\304\205cu, 3 wrze\305\233nia, cia\305\202oBohdana Chmielnickiego

przewieziono do Subotowa, gdzie odby\305\202y si\304\231uroczysto\305\233ci po-

grzebowe: \"A pochowany by\305\202w niedziel\304\231, przed \305\233wi\304\231tymSzy-

monem, gdzie by\305\202omn\303\263stwo ludu, a najwi\304\231cej ludzi wojsko-

wych, a cia\305\202ojego przewieziono z Czehrynia do Subotowa i po-

chowano w cerkwi na rynku\"3).
W Subotowie by\305\202ydwie cerkwie, jedna stara, drewniana i dru-
ga nowa, nlurowana, kt\303\263rej fundatorami byli: Bohdan Chnliel-
nicki i jego trzecia \305\274ona Anna, po\305\233lubiona przez hetmana
wkr\303\263tce po tragicznynl finale jego wielkiej mi\305\202o\305\233cido pi\304\231knej

Heleny. Cerkiew ta wzniesiona zosta\305\202a na subotowskinl rynku,

kt\303\263ry z trudenl ponlie\305\233ci\305\202wszystkich pra\"gn\304\205cych towarzyszy\304\207

wielkiemu hetmanowi w jego ostatniej drodze. StaI1my i my
w tyn1 t\305\202u111ie i pos\305\202uchajmy dobiegaj\304\205cych z wn\304\231trza cerkwi

s\305\202\303\263wpo\305\274egnania wypowiedzianych nad trun1n\304\205 Bohdanow\304\205

przez Samuela Zork\304\231, pisarza Wojska Zaporoskiego jeszcze
w czasach, gdy spoczywaj\304\205cy teraz na katafalku Bohdan
Chmielnicki by\305\202zaledwie setnikiem czehryt1ski111:

\"Mo\305\233ci Panowie Pu\305\202kownicy i wszystka Starszyzno, ze wszyst-

kinl Towarzystwem Wojska Zaporoskiego i wszystka Rzeczpo-

spolita Ukrai\305\204ska! Przysz\305\202o teraz i nam, po weso\305\202ych przesz\305\202ych

czasiech, sm\304\231tnych s\305\202ucha\304\207tren\303\263w i obfitenli \305\202zami zalewa\304\207

oblicze nasze, gdy Hetnlana naszego Bohdana Chmielnickiego,

zaiste od Boga nan1 danego Wodza, przez nieub\305\202agan\304\205 \305\233n1ier\304\207

pora\305\274onego, oto na katafalku \305\233miertelnym ogl\304\205damy i ostatnie

pos\305\202ugi jenlu wyrz\304\205dzan1Y.
Umar\305\202 ten dobry W\303\263dz nasz, nie\305\233111ierteln\304\205 po sobie ostawi-

wszy s\305\202a\\v\304\231,za kt\303\263rego g\305\202ow\304\205nie tylko n1Y, podr\304\231czni jego,

ale i wszystka Ma\305\202ej Rusi Rzeczpospolita przy szcz\304\231\305\233liwych

sukcesach d\305\202ugie lata \305\274y\304\207sobie bezpiecznie obiecowa\304\207 mog\305\202a!

Umar\305\202 ten, kt\303\263remu sp\303\263lnie z Waszmo\305\233cian1i Mo\305\233ci Pal1stwem,

przy prawdzie swojej za wolno\305\233ci staro\305\274ytne prawa swoje sto-

j\304\205cym, wszechmocna r\304\231kaBoska na braci\304\205, a oraz i nieprzyja-
ci\303\263\305\202naszych, Saromat\303\263w Polskich, wsz\304\231dzie swojej r\304\205czej do-

dawa\305\202a ponlocy. U nlar\305\202ten, od kt\303\263rcgo arnlatnich i n1uszkiet-

nych grzmot\303\263w nie tylko jasno\305\233wietna staro\305\274ytnych Wandal\303\263w

Sarmacya i burzliwego, z swoinli mocnymi zamkami i fortecy)
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. . . Euksynotopu obadwa . brzegi, ale i same Carogrodzkie pro-
chem muszkieternym kozackim okurzone dr\305\274a\305\202yi trz\304\231s\305\202ysi\304\231

\305\233ciany! Umar\305\202 na koniec ten, przez kt\303\263rego spraw\304\231 o\305\274ywione

mog\305\202y nie umiera\304\207 nigdy staro\305\274ytne prawa i wolno\305\233ci ukrai\305\204-

skie i ca\305\202ego Wojska Zaporoskiego.
Nie stawa mi czasu do wym\303\263wienia i wyliczenia cn\303\263ti dzielno-

\305\233ciWaszych rycerskich, kt\303\263re\305\233cieprzy od Boga danym sobie

owym Wodzu i Hetmanie Chmielnickim ... na wieli miej-
scach, z wielk\304\205 przewag\304\205 i odwag\304\205, na\305\233laduj\304\205cw tym starowie-

cznych, wielkiemu Aleksandrowi Macedo\305\204skiemu na pomocy

wojennej b\304\231d\304\205cychprzodk\303\263w swoich S\305\202owian\303\263w, potem Scy-

t\303\263w, Cymbr\303\263w i Kozar\303\263w, chwalebnie okazali. Niech ludzkim

j\304\231zykiem rycersk\304\205 dzielno\305\233\304\207Wasz\304\205 wypowi\304\205 pola i doliny, wer-

tepy i g\303\263ry, mury i armatnie rury, jako\305\233cie m\304\231\305\274nemi wspania-

\305\202em, rycerskiej i bohaterskiej odwagi, przeciw nieprzyjaci\303\263\305\202

i braci swojej sarmato-polskiej, za wolno\305\233ci swoje stawali i wo-

jowali sercem; i czego\305\233cie, przy wszechmocnej pomocy Bos-

kiej, na \305\273\303\263\305\202tychWodach, pod Korsuniem, pod Pilaw\304\205, pod

Zbara\305\274em, pod Zborowem, pod Beresteczkiem i Barem, pod
Kamie\305\204cem Podolskim i \305\273wa\305\204cem, pod Batowem i Ochmato-

wem, i na inszych wielu miejscach, jakich nie wyliczam, doka-
zywali i dokazali.

Do Ciebie si\304\231z b\305\202ah\304\205mow\304\205 moj\304\205 obracam, mi\305\202ynam Wodzu!

Drewny Ruski Odoncerzu, s\305\202awny Skanderbegu, Hetmanie s\305\202a-

wnego wszystkiego Wojska Zaporoskiego i ca\305\202ejkozacko-rus-

kiej Ukrainy, Chmielnicki Bohdanie! Do ciebie m\303\263wi\304\231,teraz

mi\304\231dzy czterema deskami skutanego i milcz\304\205cego, kt\303\263rego nie-

dawne przedtenl wymowy i ordynansu sto tysi\304\231cy nas s\305\202ucha\305\202o,

i na wszelkie skinienie Twoje gotowymi stawa\305\202o. Co tak

w pr\304\231dkim czasie milcz\304\205cymsta\305\202e\305\233Harpokratem! Przynajmniej

nienlego na\305\233laduj\304\205cAttysa, przem\303\263w do nas, braci swojej,
i naucz nas, jak mamy bez ciebie \305\274y\304\207i post\304\231powa\304\207 z okoliczny-
mi przyjacio\305\202y i nieprzyjacio\305\202y naszymi. Ten albowiem niemo-
rodny Attys kr\303\263la, ojca swego, przestrzeg\305\202 rzeteln\304\205 wynlow\304\205

do zabicia przez \305\274o\305\202nierzaw\305\202asnego. Ty\305\233,dobrej b\304\231d\304\205cwymo-

wy, wym\303\263w i daj nam przestrog\304\231, aby\305\233my nie byli zawojowani
i pobici od nieprzyjaci\303\263\305\202 naszych. Od\305\202\303\263\305\274cho\304\207na nla\305\202yczas tera\305\272-

niejsze prawo \305\233miertelno\305\233ci Twojej i przem\303\263w do nas co \305\202aska-

wego i dobrego ku dalszemu \305\274yciu naszemu, \305\202askawy i dobry
nasz Hetmanie! A je\305\274eli cale pe\305\202ni\304\205cdekret \305\233nliertelno\305\233ci, tego

nad dyskreci\304\205 \305\274yj\304\205cychuczyni\304\207 nie mo\305\274esz, to przynajmniej

tam, u Majestatu Boskiego, gdzie ci\304\231posy\305\202amy, um\303\263d\305\202Pana 244)))



Wszechmocnego, aby po odej\305\233ciu Twoim udarowa\305\202 nas szcz\304\231\305\233li-

wym \305\274yciem i zachowa\305\202 w ca\305\202o\305\233cii pokoju od wszelakich nie-

przyjaci\303\263\305\202Ojczyzn\304\231 nasz\304\205. A my wzajem za ciebie, tu na ziemi

\305\274yj\304\205cy,Majestat Jego Boski, aby Ci\304\231z wybranymi swymi nie-

sko\305\204czonej domie\305\233ci\305\202chwa\305\202y swojej, b\305\202aga\304\207przyrzekamy i asse-

kurujemy. Amen\"32.
Nad mogi\305\202\304\205Bohdana Chmielnickiego po wiekach stan\304\205\305\202najwi\304\231k-

szy poeta ukrai\305\204ski Taras Szewczenko. Wiedzia\305\202 on ju\305\274,\305\274eBoh-

dan Chmielnicki nie odpowiedzia\305\202 na b\305\202agalne wo\305\202ania Samuela

Zorki i nie nauczy\305\202 swych wsp\303\263\305\202braci,jak maj\304\205\305\274y\304\207,\"aby nie byli

zawojowani przez nieprzyjaci\303\263\305\202 swoich\". Ze spotkania poety
z cieniami najwi\304\231kszego hetmana kozackiego zrodzi\305\202y si\304\231strofy,

po kt\303\263rych przypomnieniu musimy zamilkn\304\205\304\207w zadumie nad

tragicznymi kolejami losu Bohdana Chmielni\037kiego i jego Ukrainy:

Mogi\305\202a Bohdanowa

Stoi we wsi Subotowie
Na g\303\263rzewysokiej
Hen sarkofag Ukrainy
Szeroki, g\305\202\\boki

TalU to Bohdan \305\233ni\305\202w SWlj cerkwi

Modlitewnym szlakiem

O podziale wsp\303\263lnej doli

Mo\037ka)a L Kozakielll.

Pok\303\263jduszy twej Bohdanie!
Przez twych \305\274\304\205dzt<;sknot\037

Zatraci\305\202e\305\233,nieszcz\304\231\305\233liwy,

Macierz nall1 -
sierot\\ ..\"

Na to\305\233odda\305\202in1, Zenobi,
Ten Tw\303\263jnar\303\263dhardy

By dzi\305\233nad nim Katarzyny
Mia\305\202y1110C b.1st.udy!

M\303\263wi\304\205,widzisz, \305\274e\"to wszystko

by\305\202owszak\305\274enasze,

my\305\233myjeno najmowali
11.1 t.H.a r\037k.! pasz\\

i na polsk\304\205\".Mo\305\274ei\305\233cie!

N i\"echaj i tak b\037dzic!

Tak si\304\231dzisiaj z naszej Matki
Ludzie \037lllll:'J.} \\vsz\\dzic!

Lecz nie \305\233luiejciesi<.; o ludzie!

Cerkiew - domowina

W proch upadnie, ale spod niej
Wskrze\305\233nie Ukraina ... H

245 Prze\305\202o\305\274y\305\202Jerzy p()J!ollowski)))



Epilog)

Szukali\305\233my na stronach tej ksi\304\205\305\274kiprzede wszystkim odpowie-
dzi na postawione we Wst\304\231pie pytania

- do czego d\304\205\305\274y\305\202Boh-

dan Chmielnicki, jakie stawia\305\202 sobie cele oraz czym kierowa\305\202 si\304\231

podejmuj\304\205c decyzje, kt\303\263rych skutki niejednokrotnie na ca\305\202estu-

lecia przes\304\205dzi\305\202ylosy Ukrainy. S\304\205dzimy, \305\274euda\305\202o nam si\304\231zna-

le\305\272\304\207odpowiedzi na te pytania, zawarte s\304\205one bowiem w kon-

cepcjach politycznych Bohdana Chmielnickiego, dlatego te\305\274im

to w\305\202a\305\233niepo\305\233wi\304\231cili\305\233mynajwi\304\231cej uwagi.

Analizuj\304\205c kolejne posuni\304\231cia Chmielnickiego, pisali\305\233my o ce-

chach jego charakteru upatruj\304\205c w nich \305\272r\303\263de\305\202tych posuni\304\231\304\207.

W historiografii spotka\304\207 si\304\231mo\305\274emy z pr\303\263bami por\303\263wnywania

Chmielnickiego z Cromwellem. Obaj mieli rzeczywi\305\233cie wiele

cech wsp\303\263lnych i wspi\304\231li si\304\231na szczyty w\305\202adzy, kt\303\263r\304\205w dodat-

ku uda\305\202o si\304\231im przekaza\304\207 swym synom. Lecz mia\305\202racj\304\231Lud-

wik Kubala pisz\304\205c w Wojnie moskiewskiej: \"Nie wdaj\304\205c si\304\231

w ocen\304\231 warto\305\233ci tych dw\303\263ch g\305\202o\305\233nychw swoim czasie ludzi
. . . trzeba przyzna\304\207, \305\274eChmielnicki mia\305\202pod wielu wzgl\304\231dami

trudniejsze zadanie\".

Bohdan Chmielnicki zaczyna\305\202 od zera i to, co osi\304\205gn\304\205\305\202,za-

wdzi\304\231cza\305\202jedynie sobie. Do roli, jak\304\205 przysz\305\202o mu odegra\304\207

w dziejach, by\305\202przygotowany dzi\304\231ki czynnemu uczestnictwu

w \305\274yciu politycznym Rzeczypospolitej, zw\305\202aszcza w okresie

snucia przez W\305\202adys\305\202awa IV wielkich plan\303\263w wojny tureckiej.

Wtedy nauczy\305\202 si\304\231przebieg\305\202o\305\233ci i sztuki ukrywania swych praw-
dziwych zamiar\303\263w nawet przed najbli\305\274szymi wsp\303\263\305\202pracowni-

kami. Tak post\304\231powa\305\202 kr\303\263l w walce z szlacheck\304\205 opozycj\304\205.

Chmielnicki jedynie po mistrzowsku rozwin\304\205\305\202taktyk\304\231 kr\303\263lew-

sk\304\205.B\304\231d\304\205c\305\233wiadkiem fiaska plan\303\263w W\305\202adys\305\202awa IV hetman

kozacki by\305\202jeszcze czujniejszy
- nie ufa\305\202nikomu. Pami\304\231ta\304\207te\305\274

musimy o jeszcze jednej cesze charakteru hetmana -
posiada\305\202

nieprawdopodobn\304\205 intuicj\304\231, kt\303\263ra pozwoli\305\202a mu, zw\305\202aszcza na

p\305\202aszczy\305\272nie politycznej, odnosi\304\207 zdumiewaj\304\205ce sukcesy.

By\305\202Bohdan Chmielnicki niez\305\202ym wodzem, lecz niewiele mo\305\274e-

my powiedzie\304\207 na temat jego rzeczywistych zdolno\305\233ci dow\303\263d-

czych. W kampaniach, w kt\303\263rych uczestniczy\305\202 osobi\305\233cie, zmu-

szony by\305\202bowiem podporz\304\205dkowa\304\207 si\304\231decyzjom podejmowa-

nym przez jego tatarskich sojusznik\303\263w. Umia\305\202 za\305\233Chmielnicki

doskonale przygotowa\304\207 sw\304\205armi\304\231 do kolejnych star\304\207z wojska-
mi kr\303\263lewskimi, wykazuj\304\205c przy tym spore zdolno\305\233ci organiza- 246)))
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torskie. W\305\233r\303\263dpu\305\202kownik\303\263w kozackich znalaz\305\202o si\304\231jednak

wielu przewy\305\274szaj\304\205cych hetmana pod wzgl\304\231dem talent\303\263w woj-

skowych
-

chocia\305\274by Iwan Bohun.

Obraz postaci Bohdana Chmielnickiego by\305\202by niepe\305\202ny, gdy-

by\305\233my nie podj\304\231li pr\303\263by naszkicowania jego portretu. W\305\233r\303\263d

ilustracji znajdzie czytelnik praktycznie wszystkie siedemnasto-
wieczne podobizny hetmana. Lecz tak naprawd\304\231 to prawie ka\305\274-

dy Polak wie, jak wygl\304\205da\305\202Bohdan Chmielnicki: \"By\305\202to m\304\205\305\274

w sile wieku, \305\233redniego wzrostu, szerokich ramion, prawie ol-

brzymiej budowy cia\305\202ai uderzaj\304\205cych rys\303\263w. G\305\202ow\304\231mia\305\202ogro-

mn\304\205, cer\304\231zwi\304\231d\305\202\304\205,bardzo ogorza\305\202\304\205,oczy czarne i nieco uko\305\233ne

jak u Tatara, a nad w\304\205skimi ustami zwiesza\305\202 mu si\304\231cienki w\304\205s

rozchodz\304\205cy si\304\231dopiero przy ko\305\204cach na dwie szerokie ki\305\233cie.

Twarz jego pot\304\231\305\274nazwiastowa\305\202a odwag\304\231 i dum\304\231. By\305\202ow niej
co\305\233poci\304\205gaj\304\205cego i odpychaj\304\205cego zarazem - powaga het-
ma\305\204ska o\305\274eniona z tatarsk\304\205 chytro\305\233ci\304\205,dobrotliwo\305\233\304\207 i dziko\305\233\304\207\".

Ten wizerunek zawdzi\304\231czamy oczywi\305\233cie Henrykowi Sienkie-

wiczowi i pi\303\263ro nawet najzdolniejszego historyka nie jest w sta-
nie go zmieni\304\207 w umys\305\202ach milion\303\263w czytelnik\303\263w Ognien,
l mleczem.

Dzie\305\204 6 VIII 1657 r. stanowi niew\304\205tpliw\304\205 cezur\304\231 w dziejach

Ukrainy. W Kozaczy\305\272nie rozpocz\304\231\305\202asi\304\231walka o w\305\202adz\304\231,lecz

w\305\233r\303\263dkonkurent\303\263w do bu\305\202awy zaporoskiej nie pojawi\305\202 si\304\231ju\305\274

kandydat godny przej\304\231cia jej po Bohdanie Chmielnickim. \305\273a-

den nie uzyska\305\202 te\305\274w\305\202adzy, jaka dana by\305\202ajemu. Dotyczy to

przede wszystkim juraszki Chmielnickiego, kt\303\263ry na mocy te-

stamentu ojca otrzyma\305\202 po nim bu\305\202aw\304\231.Mia\305\202 w\303\263wczas 16,

mo\305\274e 17 lat, i posiada\305\202 w\305\202adz\304\231jedynie tytularn\304\205, a i ni\304\205musia\305\202

si\304\231dzieli\304\207 z Janem Wyhowskim, kt\303\263ry podpisywa\305\202 si\304\231w\303\263wczas

jako \"pod ten czas Hetman Wojska Zaporoskiego\". Formalnie

Wyhowski mia\305\202zast\304\231powa\304\207juraszk\304\231 \"na czas wojny\". Wojna
toczy\305\202a si\304\231jednak na Ukrainie nadal i nie by\305\202owida\304\207 jej ko\305\204ca.

Jak pami\304\231tamy, w ostatnich miesi\304\205cach swego \305\274ycia Bohdan

Chmielnicki szuka\305\202 zbli\305\274enia z Rzecz\304\205pospolit\304\205. \305\232mier\304\207hetma-

na nie przerwa\305\202a tocz\304\205cych si\304\231rokowa\305\204. Doko\305\204czy\305\202je Wyhow-

ski przy wsp\303\263\305\202udziale Paw\305\202a Tetery i Jerzego Niemirycza. Osta-
teczne decyzje zapad\305\202y na zwo\305\202anej do Hadziacza radzie kozackiej.
Na mocy nowej ugody zawartej z Rzecz\304\205pospolit\304\205 na r\303\263wnych

prawach z Koron\304\205 i Wielkim Ksi\304\231stwem Litewskim wchodzi\305\202o w

jej sk\305\202adKsi\304\231stwo Ruskie. Kozacy za\305\233\"jako wolni do wolnych,
r\303\263wni do r\303\263wnych i zami do zacnych powr\303\263cili\".

By\305\202wrzesie\305\204 1658 r. i Juraszko sta\305\202w cieniu tocz\304\205cych si\304\231wy-)))



darze\305\204. W wojnie z Rosj\304\205, kt\303\263ra by\305\202anieuchronn\304\205 konsekwen-

cj\304\205ugody hadziackiej, r\303\263wnie\305\274nie wzi\304\205\305\202udzia\305\202u. Pozwoli\305\202o mu

to w pa\305\272dzierniku 1659 r. ponownie obj\304\205\304\207urz\304\205d hetma\305\204ski.

Sw\303\263j wyb\303\263r w r\303\263wnej mierze zawdzi\304\231cza\305\202s\305\202awie ojca i asy\305\233cie

wojsk carskich. Tymczasem Rzeczpospolita nie da\305\202aza wygran\304\205

i po zwyci\304\231skiej kampanii cudnowskiej ponownie przekre\305\233li\305\202a

odnowione przez juraszk\304\231 dzie\305\202o Perejas\305\202awia. Sam Juraszko
w pa\305\272dzierniku

1660 r. zawar\305\202 z Polsk\304\205 ugod\304\231 cudnowsk\304\205.

W zasadzie przywraca\305\202a ona warunki hadziackie, lecz nie by\305\202o

ju\305\274w niej mowy o Ksi\304\231stwie Ruskim. juraszko nie potrafi\305\202 jed-

nak opanowa\304\207 wewn\304\231trznych spor\303\263w w\305\233r\303\263dstarszyzny kozac-

kiej i postanowi\305\202 zrzec si\304\231w\305\202adzy. Powiadomi\305\202 o tym starszy-
zn\304\231kozack\304\205 na radzie

zwo\305\202anej do Czehrynia. Bu\305\202awa zaporoska

pozosta\305\202a wprawdzie w rodzinie, gdy\305\274dosta\305\202a si\304\231w r\304\231cePaw\305\202a

Tetery, kt\303\263ry tymczasem po\305\233lubi\305\202wdow\304\231 po Danielu Wyhow-

skim, siostr\304\231 juraszki. Nie wr\303\263\305\274y\305\202oto jednak nic dobrego dla

jedynego m\304\231skiego potomka Bohdana Chmielnickiego. Nie

uratowa\305\202o go nawet przywdzianie pod imieniem Gedeona za-

konnego habitu. Tetera oskar\305\274y\305\202juraszk\304\231 przed kr\303\263lem o wcho-

dzenie w uk\305\202ady z Moskw\304\205. jan Kazimierz zareagowa\305\202 szybko.

Juraszk\304\231 pojmano i odstawiono do Lwowa, sk\304\205dprzywieziony

zosta\305\202do Malborka. W tym samym czasie Tetera pozby\305\202 si\304\231r\303\263w-

nie\305\274jana Wyhowskiego. I to pozby\305\202 si\304\231raz na zawsze. Wios-

n\304\2051664 r. zaprosi\305\202 go na rad\304\231wojenn\304\205 do Korsunia. Na niej

oskar\305\274y\305\202Wyhowskiego o wsp\303\263lne z juraszk\304\205 spiskowanie prze-

ciw Rzeczypospolitej. Nadaremnie zas\305\202ania\305\202si\304\231Wyhowski sw\304\205

godno\305\233ci\304\205senatorsk\304\205; by\305\202wojewod\304\205 kijowskim i domaga\305\202 si\304\231

s\304\205dukr\303\263lewskiego. Uznano go winnym zarzucanych mu czy-

n\303\263wi skazano na \305\233mier\304\207.Wyrok wykonano przez rozstrzelanie.
W takich tragicznych okoliczno\305\233ciach zgin\304\205\305\202najbli\305\274szy wsp\303\263\305\202-

pracownik Bohdana Chmielnickiego z lat powstania.
Ukraina nadal sta\305\202aw ogniu wojny polsko-rosyjskiej. W\305\202adzy

Tetery nie uznawa\305\202 sprawuj\304\205cy kontrol\304\231 nad lewobrze\305\274n\304\205

Ukrain\304\205 jan Brzuchowiecki, wierny przysi\304\231dze z\305\202o\305\274onejw Pe-

rejasiawiu. Dopiero w styczniu 1667 r. wyczerpane wzajemny-
mi zmaganiami Polska i Rosja zawar\305\202y rozejm wAndruszowie,

kt\303\263rego warunki potwierdzonc zosta\305\202y ostatecznie w traktacie

pokojowym podpisanym w Moskwie przez wojewod\304\231 pozna\305\204-

skiego Krzysztofa Grzymu\305\202towskiego w r. 1686.
Utrata lewobrzc\305\274ncj Ukrainy \\\\.raz z Kijowcn1 oznacza\305\202a pora\305\274-

k\304\231Rzeczypospolitej. Dla Kozaczyzny zaporoskiej by\305\202to jednak

pocz\304\205tek ko\305\204ca. We wrze\305\233niu 1709 r. pu\305\202ki
Piotra Wielkiego 248)))



zlikwidowa\305\202y Sicz na Czertomliku; kto ocala\305\202 z pogromu, po-

w\304\231drowa\305\202na Sybir. W r. 1711 car wyda\305\202 ukaz, na mocy kt\303\263re-

go wszyscy Kozacy mieli si\304\231przesiedli\304\207 na lewy brzeg Dniepru.
Hetman Iwan Skoropadski z wyj\304\205tkow\304\205 gorliwo\305\233ci\304\205 dopilno-

wa\305\202wype\305\202nienia woli Imperatora Wszechrosji. Z t\304\205chwil\304\205 pro-

blem kozacki sta\305\202si\304\231wewn\304\231trzn\304\205 spraw\304\205 pa\305\204stwa rosyjskiego.

W 1734 r. na niewielkim p\303\263\305\202wyspieoblanym wodami odnogi

Dniepru, zwanej Podpoln\304\205, Kozacy zbudowali Now\304\205 Sicz. Ju\305\274

po roku w odleg\305\202o\305\233cinieca\305\202ych trzech kilometr\303\263w wzniesiono

warowni\304\231 zwan\304\205 Retranszementem Nowosiecze\305\204skim, kt\303\263rej

za\305\202oga mia\305\202aczuwa\304\207 nad lojalno\305\233ci\304\205Zaporo\305\274c\303\263w.

Dnia 4 VI 1775 r. Nowa Sicz przesta\305\202a istnie\304\207. Pami\304\231\304\207o tym

dniu przetrwa\305\202a w kozackiej dumie:

Oj! zza zielonego gaju
czerwone s\305\202oneczko wzesz\305\202o

Oj! z ruskiego kraju
wielkie wojsko przysz\305\202o

A patrzy\305\202batko w okieneczko
I m\303\263wi:Dzieci! c\303\263\305\274b\304\231dziem robi\304\207?

Oto przed nami

carowej wojsko stoi! ...

jedni m\303\263wi\304\205:Nie damy Siczy!
Drudzy m\303\263wi\304\205:Pok\303\263jlepszy od wszystkiego!
A inni: Nigdy tego nie b\304\231dzie,

\305\273eby\305\233my oddali Sicz darn10!

Dop\303\263ki \305\233wiat\305\202os\305\202o\305\204ca,

Bi\304\207si\304\231b\304\231dziemy po kozacku!)
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Nie bili si\304\231jednak, bo te\305\274w walce \305\274adnych szans nie mieli. Ata-
man Piotr Kalniszewski za\305\233wierzy\305\202, \305\274eocalenia mo\305\274na b\304\231dzie

szuka\304\207 w rokowaniach z dow\303\263dc\304\205wojsk Katarzyny II Piotrem

Tekely. Ten jednak nie na rokowania przyszed\305\202 nad Dniepr.
Mia\305\202rozkaz ostatecznej likwidacji Siczy Zaporoskiej. I rozkaz ten

wykona\305\202. Nieszcz\304\231sny ataman zamkni\304\231ty zosta\305\202 w zas\305\202u\305\274eniecie-

sz\304\205cym si\304\231z\305\202\304\205s\305\202aw\304\205Monastyrze So\305\202owieckim. Mia\305\202wiele czasu

na rozpami\304\231tywanie ostatnich dni Kozaczyzny Zaporoskiej. W
wieku 109 lat, b\304\231d\304\205cju\305\274\305\233lepcem,

z rozkazu Aleksandra I odzyska\305\202

nawet wolno\305\233\304\207.W tym czasie Kozaczyzna Zaporoska by\305\202aju\305\274je-

dynie poj\304\231ciem czysto historycznym. Wype\305\202ni\305\202asi\304\231w ten spos\303\263b

wola Katarzyny II, kt\303\263ra w manife\305\233cie O likwidacji Siczy Zaporo-
skiej i przy\305\202\304\205czeniujej do guberni 11o lV o rosyjsk ich pisa\305\202a, \305\274e\"Sicz Za-

poroska zosta\305\202a zniszczona z wykluczeniem na przysz\305\202e lata i sa-

mej nazwy zaporoskich Kozak\303\263w\".)))



Rozstaj\304\205c si\304\231z postaci\304\205 Bohdana Chmielnickiego winni jeste\305\233-

my jeszcze czytelnikom doko\305\204czenie opowie\305\233ci o losach jurasz-
ki. Po rozejmie andruszowskim wypuszczono go z Malborka

i przez kilka miesi\304\231cy przebywa\305\202 w Warszawie. Uda\305\202o mu si\304\231

jednak zbiec ze stolicy i dotrze\304\207 do Czehrynia, w kt\303\263rym rz\304\205dy

sprawowa\305\202 nowy hetman kozacki Piotr Doroszenko. W grud-

niu 1667 r. zebra\305\202a si\304\231w Czehryniu z inicjatywy Doroszenki
rada starszyzny. Zastanawiano si\304\231na niej nad sposobami przy-
wr\303\263cenia jedno\305\233ci Ukrainy. Obok Doroszenki i wys\305\202annik\303\263w

panuj\304\205cego nadal na lewobrze\305\274u Brzuchowieckiego uczestniczy\305\202

w niej r\303\263wnie\305\274Juraszko Chmielnicki. Brzuchowiecki gotowy
by\305\202podporz\304\205dkowa\304\207 si\304\231Doroszence i razem z nim uderzy\304\207 na

Rosj\304\231 i Rzeczpospolit\304\205. Doroszenko zaakceptowa\305\202 to rozwi\304\205za-

nie, lecz na wszelki wypadek rozkaza\305\202 zamordowa\304\207 Brzucho-

wieckiego. W ten spos\303\263b zosta\305\202 hetmanem ca\305\202ejUkrainy. Mia\305\202

jednak tylko jeden spos\303\263b na utrzymanie si\304\231przy w\305\202adzy. Spo-

sobem tym by\305\202ooddanie Ukrainy pod panowanie tureckie. Na
Ukrainie rozp\304\231ta\305\202asi\304\231kolejna wojna. juraszko, kt\303\263ry wyst\304\205pi\305\202

przeciw Doroszence, wpad\305\202 w r\304\231ceTatar\303\263w. Ci za\305\233odes\305\202ali go

do Stambu\305\202u.

W wi\304\231zieniu tureckim przesiedzia\305\202 Juraszko ponad 6 lat. Wyso-
ka Porta wiedzia\305\202a, \305\274ewcze\305\233niej czy p\303\263\305\272niejb\304\231dzie go potrze-
bowa\305\202a. Nast\304\205pi\305\202oto jesieni\304\205 1676 r., gdy Doroszenko ponow-
nie podda\305\202 si\304\231Moskwie. Wczesn\304\205 wiosn\304\205 1677 r. Juraszko na
czele posi\305\202k\303\263wtureckich przekroczy\305\202 Dunaj. Celem rozpocz\304\231-

tych dzia\305\202a\305\204by\305\202ozdybycie bronionego przez Rosjan Czehrynia.
Sztuka ta jednak si\304\231nie uda\305\202ai juraszko powr\303\263ci\305\202na pogranicze.
Ostatecznie osiad\305\202 w Niemirowie, kt\303\263ry sta\305\202si\304\231stolic\304\205 \"Ksi\304\231st-

wa Sarmacyi\" . Pod t\304\205szumn\304\205 nazw\304\205 kry\305\202a si\304\231cz\304\231\305\233\304\207Ukrainy

zdobyta przez Turcj\304\231 w wojnie z Rzecz\304\205pospolit\304\205. Nied\305\202ugo

w\305\202ada\305\202juraszko swym ksi\304\231stwem, lecz da\305\202si\304\231pozna\304\207 swym

poddanym z jak naj gorszej strony.
jesieni\304\205 1678 r. dosz\305\202o do zatargu ksi\304\231cia z bogatym mieszczani-

nem niemirowskim Orunem. Orun trudni\305\202 si\304\231niezwykle do-

chodowym zaj\304\231ciem
- dostarczaniem na ch\305\202onny rynek turecki

odalisek do harem\303\263w najzamo\305\274niejszych wyznawc\303\263w Proroka.

W nie wyja\305\233nionych bli\305\274ej okoliczno\305\233ciach, pod nieobecno\305\233\304\207

Oruna, juraszko na czele swych dzielnych mo\305\202ojc\303\263wdokona\305\202

najazdu na \"pensj\304\231\" Oruna. W czasie pl\304\205drowania zabudowa\305\204

zamordowano \305\274on\304\231Oruna. Ucierpia\305\202a te\305\274niejedna z \"pensjona-
rek\". Orun postanowi\305\202 nie pu\305\233ci\304\207p\305\202azem swej krzywdy. Dzi\304\231ki

wp\305\202ywom w Stambule, jego bowiem najzdolniejsze wycho- 250)))



wanki trafia\305\202y i na dw\303\263r su\305\202ta\305\204ski,by\305\202pewien, \305\274esrogo pom\305\233ci

zniewag\304\231, jaka go spotka\305\202a. Nie myli\305\202si\304\231.Wysoka Porta uzna-

\305\202a,\305\274e\"ksi\304\205\305\274\304\231Sarmacyi\" podnosz\304\205c r\304\231k\304\231na Oruna, a raczej na

prowadzony przez niego interes, dopu\305\233ci\305\202si\304\231najwi\304\231kszej zbro-

dni. Wyrok w tej sytuacji m\303\263g\305\202zapa\305\233\304\207tylko jeden
- \305\233mier\304\207

przez. uduszenie.

Na szcz\304\231\305\233ciepo wiekach tylko nieliczni pami\304\231taj\304\205o Juraszce
Chmielnickim. \305\273ywa jest za to nadal pami\304\231\304\207o jego wielkim

ojcu, kt\303\263ry spogl\304\205da dumnie na Kij\303\263w z wysokiego coko\305\202u po-

mnika wzniesionego na jego cze\305\233\304\207w 1888 r.)))



N ota bibliograficzna)

Wspomnieli\305\233my ju\305\274we Wst\304\231pie, \305\274eposta\304\207 Bohdana Chmielni-

ckiego zawsze cieszy\305\202a si\304\231wielkim zainteresowaniem history-
k\303\263w. Samo wyliczenie prac po\305\233wi\304\231conych \305\274yciu naszego boha-

tera, a zw\305\202aszcza jego dzia\305\202alno\305\233ciw latach 1648-1657, stwo-

rzy\305\202oby odr\304\231bn\304\205ksi\304\205\305\274k\304\231.Zmuszeni wi\304\231cjeste\305\233my przypomnie\304\207

w tym miejscu jedynie pozycje najistotniejsze.

Zacznijmy od artyku\305\202u biograficznego pi\303\263ra M. Korduby w

Polskim s\305\202owniku biograficznym (t. III, zeszyt 11, Krak\303\263w 1937)

oraz artyku\305\202u o. G\303\263rki Bohdan Chmielnicki - jego historycy, po-

sta\304\207i dzie\305\202o (Sesja naukowa w trzechsetn\304\205 rocznic\304\231 zjednoczenia

Ukrainy z Rosj\304\205, Materia\305\202y, Warszawa 1956). Tam te\305\274odsy\305\202a-

my czytelnik\303\263w pragn\304\205cych szerzej zapozna\304\207 si\304\231z dorobkiem

historiografii, gdy\305\274w obu artyku\305\202ach wymienione s\304\205praktycz-

nie wszystkie najistotniejsze prace po\305\233wi\304\231cone \305\274yciu B. Chmiel-

nickiego.
Prace takie powstawa\305\202y r\303\263wnie\305\274i po 1956 r., lecz by\305\202oich nie-

wiele i o najwa\305\274niejszych zaraz powiemy. Przypomnijmy jed-
nak, \305\274edo tego roku ukaza\305\202y si\304\231trzy biografie Bohdana Chmiel-

nickiego. Autorem pierwszej by\305\202N. Kostomarow (St. Peters-

burg 1884), drugiej za\305\233F. Rawita-Gawro\305\204ski (t. I, Lw\303\263w 1906,

t. II, obejmuj\304\205cy lata 1648-1657, Lw\303\263w 1909). W 1954 r. wy-
dana zosta\305\202a w Kijowie ostatnia z dotychczasowych biografii
Chmielnickiego, kt\303\263rej autorem by\305\202ucze\305\204 M. Hruszewskiego
I. Krypjakewycz. Ta napisana w j\304\231zyku ukrai\305\204skim praca pod

wzgl\304\231dem warsztatowym wyra\305\272nie przewy\305\274sza wcze\305\233niejsze

biografie. Pami\304\231tajmy te\305\274,\305\274enic nie straci\305\202o ze swej warto\305\233ci

fundamentalne dzie\305\202o M. Hruszewskiego, Istorija Ukrajiny-Rusy
(t. I\037X, w 13 ks., Kij\303\263w-Lw\303\263w 1898-1936).

Pozostaj\304\205c w Kijowie wspomnie\304\207 nale\305\274y o dorobku W. Go\305\202o-

buckiego, kt\303\263ry praktycznie w ca\305\202o\305\233cipo\305\233wi\304\231cony jest okreso-

wi powstania Chmielnickiego. Na szczeg\303\263ln\304\205uwag\304\231 zas\305\202uguje

jego Dip\305\202omaticzeskaja istorija oswoboditielnoj wojny ukrainskogo

naroda (Kij\303\263w 1962), przynosz\304\205ca wiele nowych informacji o
\305\274yciu Bohdana Chmielnickiego.
Z prac \305\202atwo dost\304\231pnych dla polskiego czytelnika wymie\305\204my

przede wszystkim Dzikie Pola w ogniu Z. W\303\263jcika (wyd. 3,

Warszawa 1968), popularnonaukow\304\205 syntez\304\231 ca\305\202o\305\233cidziej\303\263w

Kozaczyzny Zaporoskiej, oraz dwie prace W. A. Serczyka: His-)
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toria UkraitlY (Wroc\305\202aw 1979) i l\\la dalekiej Ukrainie, dzieje Ko-

zaczyzny do 1648 roku (Krak\303\263w 1984). Warto te\305\274wspomnie\304\207 o

oryginalnej pracy zbiorowej pt. Ukraina -
tera\305\272niejszo\305\233\304\207i prze-

sz\305\202o\305\233\304\207wydanej pod redakcj\304\205 M. Karasia i A. Podrazy (Krak\303\263w

1970). Znajdzi\037 tam czytelnik r\303\263wnie\305\274zwi\304\231z\305\202yzarys dziej\303\263w

Ukrainy.

Posta\304\207 Bohdana Chmielnickiego spotka\305\202a si\304\231tak\305\274ez zaintereso-

waniem historyk\303\263w zachodnioeuropejskich i p\303\263\305\202nocnoamery-

ka\305\204skich. Zw\305\202aszcza w Stanach Zjednoczonych prowadzi si\304\231

wiele bada\305\204, kt\303\263rych wyniki s\304\205sukcesywnie publikowane na

\305\202amach \"Harvard Ukrainian Studies\". Do najcenniejszych prac

powsta\305\202ych w o\305\233rodku harvardzkim nale\305\274\304\205artyku\305\202y F. E. Sysy-
na oraz monumentalna praca G. Gajeckicgo The Cossack Ad,n;-
nistration oj the Hetmatlate (t. I-II, Harvard 1978). Najpr\304\231\305\274niej-

szym opr\303\263cz Harvardu o\305\233rodkiem bada\305\204 ukrainistycznych jest
The Canadian Institute of Ukrainian Studics dzia\305\202aj\304\205cyprzy

uniwersytecie w Edmonton. Tam w\305\202a\305\233niepowsta\305\202a ostatnio

niezwykle oryginalna praca J. Basaraba Pereiaslaw 1654: a Histo-

riographical Study (Edmonton, 1982).

Winni te\305\274jeste\305\233my czytelnikowi przynajmniej zasygnalizowa-
nie podstawowej bazy \305\272r\303\263d\305\202owej.Przede wszystkim zaznacz-

my, \305\274ebiografia nasza powsta\305\202a na podstawie nlateria\305\202u \305\272r\303\263d\305\202o-

wego wydanego drukiem. Mamy tu na my\305\233li zar\303\263wno siedem-

nastowieczne starodruki i druki ulotne wraz z gazetami, jak
i p\303\263\305\272niejsze wydawnictwa \305\272r\303\263d\305\202owc.I)wic by\305\202y zasadniczc

przyczyny takiego stanu rzeczy. \305\273mudna kwerenda archiwalna

udowodni\305\202a, \305\274ejedynie pozornie dysponujemy olbrzymimi za-
sobami materia\305\202\303\263wr\304\231kopi\305\233nliennych z pierwszej po\305\202owy XVIIw.

W rzeczywisto\305\233ci bowiem mamy do czynienia z n1ateria\305\202ami

r\303\263\305\274ni\304\205cymisi\304\231od siebie jedynie od strony formalnej, natomiast

powtarzaj\304\205cymi sit; pod wzgl\304\231den1 tre\305\233ci. Przyczyn\304\205 zasadnicz\304\205

by\305\202jednak fakt opublikowania na przestrzeni XIX i XX w.

praktycznie ca\305\202o\305\233cimateria\305\202u r\304\231kopi\305\233miennego odnosz\304\205cego si\304\231

do okresu powstania Chn1ielnickiego. \305\271r\303\263d\305\202ar\304\231kopi\305\233n1icnnc

odegra\305\202y wi\304\231cw powstaniu naszej biografii Bohdana Chn1icl-
nickiego jedynie rol\304\231pomocnicz\304\205. Dotyczy to zw\305\202aszcza dzie-

wi<;tnastowiecznych cdycji \305\272r\303\263d\305\202owychopartych na n1ateria\305\202ach

zachowanych do naszych czas\303\263w. Najlepszynl przyk\305\202adem b\304\231-

dzie w tym wypadku bezcenne \305\272r\303\263d\305\202osiedemnastowieczne, ja-

kie stanowi wydana \\\\l 1864 r. przez Antoniego Z. HelcIa Jakub\"

Micha\305\202owskiego Ksi\304\231ga Palni\304\231tll;cza. Jej orygina\305\202 przechowywany

jest w Bibliotece PAN w Krakowie (sygn. 2251-2257). Z po-)))



wodu licznych b\305\202\037d\303\263wpope\305\202nionych na etapie przygotowywa-
nia r\304\231kopisu do druku, kt\303\263re zreszt\304\205 zosta\305\202y wytkni\304\231te Helclowi

ju\305\274w chwili ukazania si\304\231Ksi\304\231gi, przysz\305\202o nam niejednokrotnie

si\304\231ga\304\207do jej r\304\231kopi\305\233miennego orygina\305\202u. Wyja\305\233nijn1Y te\305\274,\305\274e

przyj\304\231li\305\233my zasad\304\231 cytowania \305\272r\303\263de\305\202za ich naj nowszym wyda-
niem. St\304\205dw przypisach najcz\304\231\305\233ciejpojawiaj\304\205 si\304\231II i III tom

Wossojediniellija UkraillY s Rossijcj. Dok\",nicnfy i maticria\305\202y u'

triech tomach (Moskwa 1954), Dokumenty Bohdana Chmelnyckoho

(Kij\303\263w 1961) oraz Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie ukrain-

skogo naroda 1648-1654 (Kij\303\263w 1965). Zw\305\202aszcza w dw\303\263ch

pierwszych wymienionych wydawnictwach znalaz\305\202o si\304\231wiele

materia\305\202\303\263w, kt\303\263reju\305\274w XIX w. ukaza\305\202y si\304\231drukiem.

W maksyn1alnym stopniu starali\305\233n1Y si<; te\305\274wykorzysta\304\207 \305\202atwo

dost\304\231pne dla polskiego czytelnika wydane drukiem siedemna-
stowieczne diariusze i pami\304\231tniki. Dotyczy to zw\305\202aszcza bezcen-

nego Pa,,,i\304\231fllika () dzi\037ia(h I\305\202'Polscr Albrychta Stanis\305\202awa Radzi-

wi\305\202\305\202a,doskonale prze\305\202o\305\274onego i opracowanego przez A. Przy-
bosia i R. \305\273elewskiego (t. I-III, Warszawa 1980). Nie ukrywa-
my, i\305\274czynili\305\233n1Y to celowo n1aj\304\205c nadziej\\, \305\274enak\305\202oni to czy-

taj\304\205cych biografi\304\231 Bohdana Chmielnickiego do si\304\231gni\304\231ciapo ten

typ \305\272r\303\263de\305\202.Wszak historyk jest tylko po\305\233rednikiem mi\304\231dzy

\"dawnyn1i a nowyn1i czasy\" i je\305\274eli istnieje taka n1o\305\274liwo\305\233\304\207,a

tak jest w tym wypadku, starajmy si\304\231nie korzysta\304\207 z jego us\305\202ug

lub przynajmniej pozw\303\263lmy, by by\305\202jedynie przewodnikiem

wprowadzaj\304\205cym nas w zaczarowany czas przesz\305\202o\305\233ci.)))
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11 K. cyt.: S. O\305\233wi\304\231cim,Dyayrusz 1645-1651 (dalej: O\305\233wi\304\231cim),wyd.
W. Czermak, Krak\303\263w 1907, s. 132, 135.
12

Radziwi\305\202\305\202,t. II, s. 484.
13 o

, ..
134SWl\304\231am, s. .

14
Latopisiec albo kroniczka joachima jerlicza (dalej: ]erlicz), wyd. K. W. W\303\263jci-

cki, t. I, Warszawa 1853.
15

jakuba Micha\305\202owskiego Wojskiego Lubelskiego, a p\303\263\305\272niejKasztelana Bieckiego,

Ksi\304\231gaPami\304\231tnicza, z dawnego r\304\231kopisma, b\304\231d\304\205cegow\305\202asno\305\233ci\304\205Ludwika Hr. Mor-

\305\202ztyna,wydana staraniem i nak\305\202ademC.K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

(dalej: Micha\305\202owski), wyd. A. Z. Helcel, Krak\303\263w 1870, nr 54, s. 105.
16

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 141.
17 K. cyt.: Micha\305\202owski, nr 97, s. 299, nr 40, s. 74-75.
18

Radziwi\305\202\305\202,t. II, s. 504.
19

O\305\233wi\304\231cim,s. 205.
20

]erlicz, s. 53.
21 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 53; t. II, s. 504 - autorowi chodzi oczywi\305\233cie

o Towarzystwo jezusowe.
22 B. Maszkiewicz, Diariusz [w:] Zbi\303\263rpami\304\231tnik\303\263wo dawnej Polszcze, wyd.
J. U. Niemcewicz, t. V, Lipsk 1839, s. 59.
23

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 43.
24

Had\305\274yMehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III (dalej: Senai).
Tekst turecki wyda\305\202,prze\305\202o\305\274y\305\202i opracowa\305\202 Z. Abrahamowicz, uzupdniaj\304\205cy

komentarz historyczny o. G\303\263rkai Z. W\303\263jcik, pod red. naukow\304\205 Z. W\303\263jcika,

Warszawa 1971. s. 100.)))



D. Ku hetma\305\204skiej bu\305\202awie

I Micha\305\202owski, nr 4, s. 7.
2

Ojczyste Spominki w pismach do dziej\303\263wdawnej Polski, Diayrusze, Relacye, Pa-

mi\304\231tnikiitp., s\305\202u\305\274y\304\207mo\037\304\205cedo o\037;a\305\233nieniadzi\037;\303\263\305\202vkrajowych: tudzie\305\274Listy History-
czne do panowallia kr\303\263l\303\263wJana Kazi\",ierza i Micha\305\202aKorybuta oraz listyJana Sobie-

skiego, marsza\305\202ka i hetmana wielkiego koronnego (dalej: Ojczyste Spom;nk,), wyd.
A. Grabowski, Krak\303\263w 1845, s. 141-142.

3Dokumenty, nr 1, s. 24-25.
4

Pierwszy okres buntu Chmielnickie\037o w o\305\233wietleniu uczest\"ika wyprawy \305\274\303\263\305\202towodz-

kicj i naocznego Jwiadka wypadk\303\263fv, wyd. I. E. Chrz\304\205szcz, [w: J Prace historyczne
w trzydziestolecie dzia\305\202alno\305\233ciprofesorskiej Stanis\305\202qwa Zakrzewskiego, Lw\303\263w1934,

s. 262.
5

Micha\305\202owski, nr 4 s. 8.
6

Dokl4mienty oh o51Vohoditieln\037; wOJn,e ukrainsko\037o naroda 1648-1654, Kij\303\263w

1965, nr 3, s. 15.

7
Micha\305\202owski, nr 4, s. 7.

8
Senai, s. lOt.

9 K. cyt. Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 8, s. 29; nr 9, s. 32.
10 K. cyt.: Micha\305\202owski, nr 11, s. 23, 24.
II

jerlicz, s. 64.
12 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 77, 112.
13

Wossojedinienije Ukrainy s Rossijej. Dokumienty i matieria\305\202yw triech tomach (da-

lej: Wossojedinienije), t. II, Moskwa 1954, nr 18, s. 44.
14

Micha\305\202owski, nr 32, s. 67.
15

DokuII,iellty ob oswohoditiellloj woj\"ic..., nr 26, s. 72.
16

Wszystkie punkty Instrukcji za: Micha\305\202owski, nr 40, s. 74-77.
17

Micha\305\202owski, nr 18, s. 39.
18

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 34, s. 93.
19

WossoJedinienije, t. II, nr 1 R, s. 45.
20 K. cyt.: DokumicIlty ob oswoboditielll(\037i Il'ojllie..., nr 4, s. 17; nr 16, s. 35.
21

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 79.
22 K. cyt.: K. Szajnocha, Dwa lata dziej\303\263wnaszych 164\0371648, t. II, Warszawa
1900, \305\271r\303\263d\305\202a,nr 18, s. 375.
23

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 83.
24

Micha\305\202owskie'
nr 54, s. 111.

25
Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 84.

26
Micha\305\202owski, nr 54, s. 120.

27
Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 29, s. 81-82.

28
Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 8l>,

2')
Micha\305\202owski, nr :>4, s. 121.

30
Dokun,ie\"ty ob oswoboditiel\"oj wojIlie..., nr 31, s. 89.

31
Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 106-107.

32
Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 41, s. 109.

33 K. cyt.: Micha\305\202owski. nr \303\263O.s. 155; nr 67, s. 167.
.\\4

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 112-113.
35

Micha\305\202owski, nr 103, s. 376.
36

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 111.
37 \305\273ere\305\202ado istoriji Ukrajiny-Rusy (dalej: \305\273ere\305\202a),t. XII, wyd. M. Korduba,

Lw\303\263w1911, nr 47, s. 97.
38

Dokume\"ty, nr 26, s. 72. 256)))



39
Cyt. za: L. Kubala, Jerzy Ossoli\305\204ski, Warszawa 1924, s. 327.

40
Dokumenty, nr 32, s. 80.

41
Wszystkie fragmenty Kondycji za: Dokumenty, nr 34, s. 83-84.

42
Szajnocha, op. cit., nr 63, s. 475.

43
Micha\305\202owski, nr 96, s. 219.

44
Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 157.

45
Szajnocha, op. cit., nr 65, s. 479.

46
Dokumenty, nr 36, s. 85.

47
Micha\305\202owski, nr 103, s. 377.

48
]erlicz, s. 72.

49
Micha\305\202owski, nr 103, s. 370.

50 Rokowania polsko-kozackie z lutego 1649 r. przedstawiono na podstawie
wielokrotnie publikowanego diariusza prowadzonego przez Wojciecha Miaskcr
wskiego; wszystkie cyt. za: Micha\305\202owski, nr 103, s. 369--384.
51 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 170, 171, 173, 174-175.
52

Cyt. za: Kubala, op. cit., s. 338.
53

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 190.)

m. U szczytu s\305\202awy)

257)

l
Wossojedinienije, t. II, nr 46, s. 91; t\305\202um.autor.

2
Dokumenty, nr 43, s. 94; t\305\202um.autor.

3
Wossojedinienije, t. II, nr 60, s. 145; dum. autor.

4
Wossojedinienije, t. II, nr 90, s. 209; t\305\202um.autor.

5 K. cyt.: Dokumenty, Dodatek nr 1, 2, s. 626---627; nr 55, s. 112.
6

Ojczyste Spominki, t. I, nr 24, s. 42.
7

Micha\305\202owski, nr 103, s. 379.
8

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 19>-196.
9

Ojczyste Spominki, t. II, nr 3, s. 116.
10 Ibidem, t. I, s. 142.
11 Ibidem, t. I, nr 32, s. 52.
12

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 208.
13

Micha\305\202owski, nr 141, s. 428--429.
14

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 103, s. 103.
15

Micha\305\202owski, nr 145, s. 439.
16 K. cyt.: Senai, s. 126, 127.
17 K. cyt.: Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 106, s. 279; nr 109, s. 283.
18

Dokumenty, nr 65, s. 126.
19

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 108, s. 281.
20 K. cyt.: Dokumenty, nr 66, s. 125; nr 67, s. 127.
21

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 104, s. 273.
22

Wszystkie Punkta o potrzebach Wojska Zaporoskiego za: Dokumenty, nr 68,
s. 128-130.
23

Micha\305\202owski, nr 148, s. 443.
24

Fragmenty Deklaracji laski, za: jerlicz, s. 105--106.
25 K. cyt. za: L. Kubala, Szkice historyczne, seria I: Obl\304\231\305\274enieZbara\305\274ai pok\303\263jpod

Zborowem, wyd. 5, Warszawa 1923, Dodatek nr III, s. 121-122.
26 Senai, s. 132.
27 K. cyt.: Micha\305\202owski, nr 150, s. 468, 469, 470; nr 147, s. 443.
28

Cyt. za: Kubala, Jerzy Ossoli\305\204ski, s. 370.)

17 - J. Kaczmarczyk. Bohdan Chmielnicki)))



29 Dane liczbowe za: Micha\305\202owski nr 156, s. 496, 497.
JO

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 219-220.
31

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 113,s. 310.
32 K. cyt.: Dokumenty, nr 82, s. 145; nr 85, s. 148-149.
33

Micha\305\202owski, nr 158, s. 498.
34 K. cyt.: Ojczyste Spominki, t. II, nr 10, s. 122; nr 11, s. 124-125.
35

Samowydec, s. 59; dum. autor.
36

Ojczyste Spominki, t. II, nr 11, s. 124-125.
37 o

, .. 212sW1\037C1m, s. .
38

Dokumenty, nr 15, s. 5\03756.

39 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 222, 229-230, 241-242, 243.

40 Vol. Legum, t. IV, s. 130.
41

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 243.
42

Cyt. za: Kubala, Jerzy Ossoli\305\204ski, s. 37\037376.
43 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 246, 227.
44 K. cyt.: Wossojedinienije, t. II, nr 118, s. 270,271,273; nr 144, s. 344; nr 181,
s. 416, 417, 418, 421; t\305\202um.autor
45 K. cyt.: Micha\305\202owski, nr 173, s. 531, 532; nr 175, s. 53\037536.
46

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 250.
47

Micha\305\202owski, nr 175, s. 538.
48

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 247.
49 K. cyt.: Dokumenty, nr 94, s. 164; nr 108, s. 179; nr 109, s. 181; nr 91, s. 157;

nr 92, s. 160; dum. autor.

50 K. cyt.: Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 128, s. 339; nr 134, s. 350.
51

Micha\305\202owski, nr 184, s. 554.
52

Dokumenty, nr 107, s. 178.
53

Micha\305\202owski, nr 185, s. 556.
54

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 269.
ss

Senai, s. 136-137.
56

Samowydec, s. 59; t\305\202um.autor.
57

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 267.)

IV. We w\305\202asnych sid\305\202ach)

l
Dokumienty ob oswoboditieln\037; wojnie..., nr 136, s. 355.

2 K. cyt.: Dokumenty, nr 121,s. 192-193; nr 125, s. 201.
3

Micha\305\202owski, nr 192, s. 573.
4 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 271-272.
5

Micha\305\202owski, nr 188, s. 563.
6 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 272, 273, 275, 276, 274, 277.
7 K. cyt.: Micha\305\202owski, nr 204, s. 601; nr 207, s. 606.
8

Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 287.
9

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 142, s. 377-378.
10 K. cyt.: Ibidem, nr 140, s. 374; nr 147, s. 388.
l l

Micha\305\202owski, nr 239, s. 644.
12

Dokumenty, nr 475, s. 619-620.
13

Micha\305\202owski, nr 233, s. 633.
14 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 303, 305.
15 K. cyt.: O\305\233wi\304\231cim,s. 347; 352; 366; 357.
16

Ojczyste Spomink.i, t. I, s. 85-86.) 258)))



17
Staro\305\274ytno\305\233ci,t. I, s. 286; 289.

IM
Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 315.

l <)
Dokumenty, nr 159, s. 251.

20 K. cyt.: Radziwill, t. III, s. 310, 327, 329, 330, 338, 343.

21
Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 246, s. 636.

22 K. cyt.: Ojczyste Spominki, t. II, nr 14, s. 130; nr 16, s. 131; nr 53, s. 183.
23

Micha\305\202owski, nr 252, s. 661.
24

Cyt. za: Z. W\303\263jcik,Jan Sobieski 1629-1696, Warszawa 1983,s. 49.
25 K. cyt.: Radziwill, t. III, s. 34\037346, 348, 349, 363,. 364, 376.
26 K. cyt.: Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie. . ., nr 255, s. 659; nr 258, s. 665.
27 S\305\202owaM. Gniewosza oraz cytowane po nich dane liczbowe za: Kubala, Szki-

ce historyczne, Dodatek nr IV: Wyprawa \305\274waniecka, s. 404, 355.
28 K. cyt.: Micha\305\202owski, nr 253, s. 663; nr 259a, s. 670, 689; nr 286, s. 701; nr

295, s. 710.
'29

Radziwi\305\202\305\202,t: III, s. 398.
30

Micha\305\202owski, nr 306, s. 718--719.
31

]storiczeskije piesni malorusskogo naroda, wyd. Antonowicz, Drohomanow,
t\305\202um.L. Kubala, t. II, Kij\303\263w1875, nr 17, s. 116.)

V. Pod carskim ber\305\202em)

259)

l K. cyt.: Wossojedinienije,t. III, nr 163, s. 284; nr 166, s. 310, 312, 315, 316;nr

169, s. 323; nr 181, s. 356, 360, 362; t\305\202um.autor.
2

Dokumenty, nr 211, s. 298; dum. autor.
3 K. cyt.: Wossojedinienije, t. III, nr 192, s. 374; nr 198, s. 415; t\305\202um.autor.
4

Dokumenty, nr 220, s. 308; t\305\202um.autor.
5 K. q't.: Wossojedinienije, t. III, nr 200, s. 418; nr 205, s. 438, 442, 461, 465;
t\305\202um.opisu reakcji t\305\202umuna mow\304\231Chmielnickiego Z. W\303\263jcik, pozosta\305\202e t\305\202um.

autor.
6

Dokumenty, nr 226, s. 315.
7

Samowydec, s. 67; t\305\202um.autor.
8 K. cyt.: Wossojedinienije, t. III, nr 205, s. 479, 480; dum. autor.
9 K. cyt.: Dokumenty, nr 233, s. 324, 325; dum. autor.
10 K. cyt.: Wossojedinienije, t. III, nr 245, s. 562; nr 247, s. 567; t\305\202um.autor.
11

Ojczyste Spominki, t. II, s. 97.
12

Cyt. za: Z. W\303\263jcik, Feudalna Rzeczpospolita wobec umowy w Perejaslawiu,

\"K wartalnik Historyczny\", R. LXI (1954), nr 3, s. 98.
13

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 293, s. 760.
14

Dokumenty, nr 243, s. 339.
15 K. cyt.: \305\273ere\305\202a,t. XII, nr 395, s. 325; nr 401, s. 329.
16

Cyt. za: F. Rawita-Gawro\305\204ski, Bohdan Chmielnicki do elekcyiJana Kazimierza,

t. II, Lw\303\263w1909, s. 371.
17

Dokumenty, nr 288, s. 396.
18

Dokumienty ob oswoboditielnoj wojnie..., nr 298, s. 769.
19

Ojczyste Spom;nki, t. II, s. 102-103.
211

Kopia listu od pana Radziejowskijgo do Chmielnickiego, Biblioteka PAN w K\303\263r-

niku, rkps. sygn. BK 1286b, k. 258--261.
21 K. cyt.: Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 363, 384.
22 K. cyt.: Dokumenty, nr 263, s. 364; nr 268, s. 370; t\305\202um.autor.
23

\305\273ere\305\202a,t. XII, nr 470, s. 375.)

17*)))



24
Radziwi\305\202\305\202,t. III, s. 446.

25
Dokumenty, nr 353, s. 471.

26
Micha\305\202owski, nr 345, s. 796.

27
Dokumenty, nr 377, s. 497, 498; t\305\202um.autor.

28 K. cyt.: Samowydec, s. 73, 74; t\305\202um.autor.
29

\305\273erela,t. XII, nr 508, s. 422.

30
Dokumenty, nr 442, s. 576.

31
Samowydec, s. 75; t\305\202um.autor.

32 Z dziej\303\263wUkrainy. KsiUa pami\304\205tkowa ku czci W\305\202odzimierza Antonowicza, Pau-

la Swi\304\231cickiego i Tadeusza Rylskiego, pod. red. Wadawa Lipi\305\204skiego, Kij\303\263w

1912, s. 65\03755.
33 \"Biuletyn Polsko-Ukrai\305\204ski\", R. 1933, nr 10, s. 5; t\305\202um.Jerzy Pogonowski.)

,.)
.)))



Aders Sebastian 26
Ahmed pasza 55, 56

Alegretti Alegretto di 238

Aleksander I 249
Aleksander Dobry 55
Aleksander Macedo\305\204ski 244

Aleksy Michaj\305\202owicz 6, 57, 68, 69,
90-92, 94-96, 106, 109, 127, 131-
-133, 135,157-159,176, 177, 199--

-201, 203, 204, 207-209, 212, 213,
216,' 219, 220, 222, 223, 227, 233-
-235, 239, 240, 242

Andriej 216
Ankudinow Tymosz 13(}-133, 136,
139, 156

Arpajon Louis d' 55
Atalik 197

Attys 244

Azamet murza 26)

Bajazid II Veli 23
Bantysz-Kamienskij D. A. 21
Barabasz Jan 28, 29, 44, 47

Bar\304\205czS. 10

Basarab Mateusz 185, 188, 189, 191,

194, 195, 230
Baty chan 104

Batyrsza bej 203

Beauplan Wilhelm 44
Bieczy\305\204ski Wojciech 96, 135

Bieganowski Miko\305\202aj228, 229

Bieniewski Stanis\305\202aw Kazimierz 241,
242

Bobrzy\305\204ski M. 145

Bogaczenko 230
Bogdanow Grigorij 128, 130, 132,
159

Bogdanowicz-Zarudny Samuel 175,

177, 201-203, 214, 221-225, 227

Bohun Iwan 156, 163, 166\037 167, 188,

190, 204, 233, 234, 247

Bo\305\202darHrehory 52

Borecki Hiob 42

Bregy Nicolas de Flecelles 21, 22

Briedichin Martiemljan 208-210
Brzozowski Maksymilian 78)

Indeks nazwisk*)

Brzuchowiecki Jan 248, 250
Bublik 184

Burlaj Konrad 174, 201

Buturlin Fiodor 242
Buturlin Wasyl 199, 209-212, 215-
-218, 220, 225, 234, 235

Butycz I. 95)

Ca vazza Hieronim 152, 153

Cecylia Renata Habsbur\305\274ank.a 36

Charytonowicz Ilia 223
Chevalier P. 21, 22

Chi\305\202kow Fiodor 200, 204
Ch\305\202uchJesip zob. H\305\202uchJusyff
Chmieleclci Adam 166
Chmielnicka Anna 12, 243

Chmielnicka Hanna z Somk\303\263w 18

Chmielnicka \"Helena\" 1
o

voto Cza-

pli\305\204ska39, 78, 79, 164, 243
Chmielnicka Katarzyna 18

Chmielnicka Stefanida 18

Chmielnicki Jerzy Ouraszko) 13, 247,
248, 250, 251

Chmielnicki Micha\305\202 9-11, 14-

-16
Chmielnicki Tymofiej (Tymoszko)
18, 19, 93, 144, 147, 185, 188, 190,
191, 193-195, 203, 206, 230

Chmielnicki Zachariasz 73, 75

Cho\305\202dakowski Stanis\305\202aw 75, 77, 78,
85

Chromyka Michaj\305\202o 121

Chrz\304\205szcz E. I. 44

Chytrow Bogdan 201, 202, 205
Ciekli\305\204ski Dobies\305\202aw 133, 134

Colbert Jean Baptiste 161

Cos tin Miron 46
Cromwell Oliver 246

Czapli\305\204ski Daniel 19, 21, 38-
--40, 43, 44, 81, 84, 99, 101--
-103, 108, 113, 139, 140

Czapli\305\204ski W. 178

Czarniecki Stefan 6, 103, 170, 188,
193, 198, 234
Czerkieski Dymitr 76

Czermak W. 37)

261 *
Pomini\304\231to Not\304\231bibliograficzn\304\205 i Przypisy.)))



Czcrniata Iwan 174

Czerny Zygmunt 187
Czerska D. 69

Cz\037\305\233cikL. 123

Czetwerty\305\204ski Zachariasz 78, 80)

Daniel, ojcicc 235, 23<>

Dani\305\202owicz Jan 9, 10, 14
Dani\305\202owicz Jan Miko\305\202aj124

Daszcwski 44
Dembicki Martyn 74

Denhoff Zygmunt 102, 106

Dcrwisz pasza l \037t)

D\304\231bickiMarcin 167

Dolgert 44
Uo\305\202goruki Jurij 57

Domaszniew Siemion 92, 93
Doroszenko Piotr 19, 250
I)ruszc\305\204ko Micha\305\2022Y

Dubrawski Franciszek 63, 87
Duniec 80

Uynlitriew Fiodor 1St)

Dzadza\305\202y Filon 80, 95, 121, 163, 165,
166, 204)

Engel J. Ch. 21)

Fedkowicz Ostafij 239
Fedorenko 121
Fcdorowicz Miko\305\202aj1 <)5

Fedorowicz Taras 63

Ferdynand III 227, 236, 238
Fi\305\202onowAlcksandcr 220

Firlej j\304\231drzej101

Firlej Miko\305\202aj23

Foksa 168
Fomin Iwan 202-207

Fr\304\205\305\233L. 101

Frcdro Andrzcj Maksymilian 17Y

Fryderyk III holszty\305\204ski 132

fryderyk Wilhelm Hohenzollern
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Lubomirski Stanis\305\202aw 41,70, 106, 154
Ludwika Maria Gonzaga de Nevers
27. 31. 32, 178
Lupul Bazyli 55, 56, 70, 97, 144, 147,

172, 185, 188--191, 194, 195, 230,

232, 236
Lupul\303\263wna Rozanda 144, 147, 185,
195)

\305\201askoPetroniusz 51, 52

\305\201\304\231towski81

\305\201oboda Fesko 121, 128, 214
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P\305\202akidinI. 219, 220
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Zas\305\202awski jerzy 41

Zerkalnikow Perfirij 176, 177
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Mapa: Ziemie Rzeczypospolitej ogarni\037te powstaniem kozackim od lutego do

listopada 1648 r. Opracowa\305\202 Zbigniew Palka na podstawie I. P. Krypjakewycza,
po s.88.)

Na ok\305\202adce:Bohdan Chmielnicki, sztych W. Hondiusa (Radziwi\305\202\305\202,op. cit., ile

nr 18).)))
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D. Czerska, Borys Godunow, Wroc\305\202aw 1988)))



W przygotowaniu:)

M. Bogucka, Maria Stuart

K. Byrski, J. Kieniewicz, Gandhi

S. Cynarski, Zygmunt August
J. Eisler, Philippe Petain

J. Gierowski, August II Mocny

S. Grzybowski, Jan Zamoyski
A. Krawczuk, Aleksander Wielki

J. Krzy\305\274aniakowa, J. Ochrna\305\204ski, W\305\202adys\305\202awJagie\305\202\305\202o

W. Magdziarz, Ludwik XIV

A. Notkowski, Ludwik Wary\305\204ski

I. Rusinowa, Aleksander Hamilton

W. A. Serczyk, Mazepa
J. Staszewski, August III Sas

F. Tych, Julian Marchlewski
A. Zakrzewski, Wincenty Witos)))

jego wielkim

ojcu, kt\303\263ry spogl\304\205da dumnie na Kij\303\263w z wysokiego coko\305\202u po-

mnika wzniesionego na jego cze\305\233\304\207w 1888 r.)))
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Oddano do sk\305\202adania1987-06-23.

Podpisano do druku 1988-06-20.
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