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SOWO WSTPNE.

Od czasu bitwy grunwaldzkiej a do zwyciskiej odsieczy,

przyniesionej Wiedniowi przez króla Jana, nie byo w dziejach

Polski wypadku wojennego, któryby tyle blasku zla na or
polski, ile tak zwana wojna choeimska 1621 r. Byy bezwtpie-

nia w tym trzechwiekowym prawie przecigu czasu czyny orne,
o wiele korzystniejsze dla narodu w swoich nastpstwach, lub te
lepiej wiadczce o dzielnoci onierza polskiego, ale nie okryy
si tak saw, jak wojna choeimska. Zoyo si na to kilka

przyczyn. Ze wszystkich wojen, jakie Polska prowadzia, wojna

z Turcy najwiksze budzia zajcie w Europie, poniewa Turcya

bya najpotniejszem pastwem militarnem i najwicej miaa
wrogów AYród pastw chrzecijaskich. Tym razem wojna polsko-

turecka tern wiksz zwracaa na siebie uwag, e na czele po-

tnej armii niewiernych stawa sam cesarz turecki, rojcy wielkie

plany zaborcze. Wreszcie wietnoci powodzeniu ora polskiego

niemao przydaa ta okoliczno, e zabysno ono na pospnem
tle katastrofy cecorskiej, po której bezporednio nastpio. Wszy-
stkie te wzgldy podnosiy urok zwycistwa chocimskiego za gra-

nic. Szczegóowe relacye o tej wyprawie przekadano na jzyki

odlegych ludów europejskich ^), a wród poudniowych Sowian

^) Na jzyk hiszpaski przeoony zosta dyaryusz Tytlewskiego

p. t.: „Relacion diaria de las guerras tendidas entre Polacos y Turcas

los annos 1620—21"; na woski Zbigniewskiego pod. tyt.: „Relazione

delia guerra tra la Serenissima Maesta di Polonia et ii potentissimo

Imperatore de Turclii, fatta neIl'anno 1621. Nella quale s'intendono

diverse battagUe, scaramuccie et assalti". Teki Naruszewicza. T. 112.

Nr. 94.

Wojna choeimska. 1



tak wielkie budziJa wraenie, o posuya im za temat do boha-

terskio/^^o poematu (Gondulioza : Osman, pieivanie witezlcó),

W kraju do powyszyt-b przyczyn uroku przybywaa innajeszcze»

Od niepamitnych czasów nie stawaa u progów Polski tak

wielka sia zbrojna, nie grozio jej tak wielkie niebezpieczestwo.

Potrzeba byo wyty wszystkie siy : wytono je i odparta

wroga. atwo wic zrozumie, jak silne i radosne wraenie wy-

war ten wypadek na ogóle szlacheckim, jak dum napawaa
naród zwycistwo odniesione nad najpotniejszym wrogiem, jak

mio byo szlachcie, wyszedszy z gronego niebezpieczestwa,

rozglda si w przebytych trudach, niepokojach i zapasach.

To te miao powiedzie mona, e aden wypadek wojenny

w dziejach Polski nie uwieczni si w tylu opisach wspócze-

snych, nie wywoa tak obfitej literatury, jak wojna chocimska.

Opisywano j wierszem i proz, po polsku i po acinie, w uryw-

kowo pisanych dyaryuszach i w wikszych ut"\vorach historycznych.

Ze wspóczesnych a piciu opiewao j wierszem polskim: Jan
Bojanów^ ski (NaumacMa cJiocimska. Jarosaw 1622 in 4");

Bartomiej Zimorowicz (Famitka ivojmj turecJciej r. 1621,

Kraków 1623 in 4°) ; Piotr N a p o 1 s k i , czyli waciwiej Jan

abczyc (Krwawy Mars narodu sarmackiego 1628 in 4"), Jan
Eu do min a pod imieniem Frydryka Warsuchtig {Byaryusz pra-

wdziwej ekspedycyi przeciw Osmanowi odprawowanej. 1640 in4")^),

Samuel Twardowski w poemacie p. t.: Wadysaw IV, król

polski. Wreszcie wspóczesnym by i Sarbiewski, który uczci

t wypraw w swoich aciskich odach (ib. IV 4). Wiadomo, e nie

na nim koczy si szereg poetów, którzy opiewali wojn chocimska

i e gówni przedstawiciele poezyi polskiej w XVII i XVIII w.,

Potocki i Krasicki, stworzyli na ten temat dwie epopeie, tak cha-

rakterystycznie rónice si od "siebie, noszce na sobie tak wy-
bitne pitno wieków, co je wyday.

Wspóczesnych relacyj proz pisanych byo wicej, ni ry-

mowanych, jakkolwiek nie wszystkie one byy wspóczenie dru-

kowane, nie wszystkie i dzi jeszcze doczekay si druku. Do
drukowanych nale : Dyaryusz Prokopa Zbigniewskiego
(AdYersaria albo terminata sprawy wojennej, która si toczya

^) Cztery pierwsze utwory, wymienione przez egot PaulegO'

w przedmowie do „Pamitników o wojnie chocimskiej" (Kraków 1853,
str. VI i VII), s rzadkoci bibliograficzn, której nie udao mi si^

znale ani we Lwowie, ani w Krakowie.



w wooskiej ziemi etc.) wydany w r. 1621, Jana Ostroroga
(Wojna ivoosl-a od cesarza tiireclcicgo etc.) wydany w r. 1622 w Po-

znaniu, oba przodnikowane w Pamidnikach Jatilcgo^ a pierwszy

z nieb w kilka lat potem powtórnie przez Aleksandra Batow-

skiego (urkowski. ywot Tomasza Zamojskiego 1860), któremu

si zdawao, e ma do czynienia z nieznanym dyaryuszem

;

Macieja T y 1 1 e w s k i e g o (Narratio de proeliis etc. 1623) dya-

ryiisz napisany na podstawie Ostroroga, przeoony wspóczenie

na jzyk hiszpaski, a w póniejszych czasach przez Samuela

Wieliczk na jzyk ruski, przyczem Wieliczko uzupeni go jakim
latopisem kozackim^); dyaryusz Jakóba Sobieskiego, cz-

ciowo wydrukowany przez Naruszewicza przy Uistoriji J. K,

Chodkieivicza^ nastpnie w caoci, ale z licznymi bdami w Ro-

zmaitociach naukowych w Krakowie 1829, (gdzie autor jest So-

biekurskim nazwany), wreszcie w Pamitnikach o wojnie chocimskiej

Paulego. Dwa inne drukowane dyaryusze nie dadz si oznaczy

imieniem autorskiem; sa to: Dyaryusz ivojny tureckiej y. 1621,

ogoszony w Starohjtnociacli imlskicli Grabowskiego (Kraków 1840,

t. I, str. 181— 147) i tak zwany Dyaryusz Luhomirskieyo^ wydany

w Pamitnikach Paulego. Niektóre z tych dyaryuszów, w szcze-

gólnoci Sobieskiego i Zbigniewskiego, przechoway si w licznych

odpisach, niekiedy skracanych lub uzupenianych. Tak dyaryusz

Zbigniewskiego uzupeniony by przez Piotra Napolskiego i nosi

tytu : Druga gwatowna i szczsliwa potrzeba Najjaniejszego

Wadyslaiva króleioicza polskiego i szwedzkiego z sutanem Osma-

nem. . . opisana przez Prokopa Zhigniezvskiego solide przez Piotra

Napolskiego.'^) Dyaryusz Sobieskiego w niektórych odpisach nie

jest penym i wanie z tych niepenych odpisów przedrukowa

go Pauli ^). Wreszcie z dyaryusza Ostroroga robiono wycigi a-
ciskie, dodajc do nich skdind czerpane wiadomoci.*)

^) Letopis sobytyj S. Wiehczka Kijów 1848, t. I w dodatkach.

2) Rps. Bibl. Ossol. Nr. 187 i 188. W Tekach Naruszewicza
dyaryusz Zbigniewskiego dwa razy jest podany (nie liczc przekadu
woskiego), a mianowicie w t. 111 pod numerami 45 i 131.

^) U Paulego midzy innymi brak ustpów p. t.: „Asekuracya
Kozakom jaka" i „Instrukcya panu Zieliskiemu z obozu do obozu".

Te ustpy znale mona w rkopisach Bibl. Ossol. Nr. 47 i 198.

*) Diarius seu gsta in castris polonicis in Yalachia contra Tur-
carum Imperatorem. Teki Naruszewicza, t. 112, Nr. 2 i Eps. Bibl.

Ossol. Nr. 204.

1*
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Zupcluic niodrukowanyili (ly;iniisz«'»w iniacin t-zteiT pod

rk : wszystkie z muzouin XX. Czartoryskicli w Krakowie. Trzy

pierwsze ))ezimieunie umieszczone w Tchach Naruszewicza (t. 111

Nr. l^i'. t. 112 Nr. 1 i 129) przynosz wiele ciekawych i bar-

wnych szezegóów z ycia obozowego; jeden z nich (t. 112, Xr. 1)

w wielu wyraeniach zgodny z dyaryuszem Zbigniewskiego.

Czwarty dyaryusz Marchockiegu (Rps. Bibl. Czart. Nr. 345. pag.

149) pisany z relaeyi dwóch synowców autora, Adama i Krzy-

sztofa, mao jest zajmujcym.

Rzecz niewtpliwa, e pod wzgldem historycznej wartoci
pierwsze miejsce midzy dyaryuszarai naley si dyaryuszowi

Sobieskiego, który jako komisarz Rzpltej, biorcy udzia we wszy-
stkich naradach wojennych, jako penomocnik do zawierania po-

koju z Turkami, wreszcie jako porednik w traktowaniu z Ko-
zakami, by wtajemniczony we wszystkie waniejsze sprawy i

odgrywa w nich sam znaczc rol
;

prawy za charakter i

trzewy a ywy umys wojewodzica lubelskiego tern cenniejszym

czyni dyaryusz jego. Drugie miejsce pod wzgldem historycznej

wartoci przypada dyaryuszowi, którego Naruszewicz nie zna,
a którego autorstwo Pauli przypisa Stanisawowi Lubomirskiemu.

W istocie s w tym dyaryuszu bardzo wane dokumenta, z kan-

celaryi hetmaskiej zaczerpnite i wiadczce, e autorem jego

by kto bardzo zbliony do osoby Hetmana Wielkiego, ale s te i

wyrane wskazówki, e nim nie by pomocnik hetmaski Lubo-
mirski. Tak n. p. w dyaryuszu tym (Pauli 85) autor, mówic o pe-

wnej wycieczce nocnej polskiego wojska powiada : ..N^ie moga
si ta czata skojarzy, jeli dla niezgody, albo dla nieposusze-
stwa, albo dla bojani cudzej? nie wiem". Tak samo na str. 95

nie wie on, dlaczego nie posza czata, wysana przez królewicza

do Kamieca po ywno, jednem sowem nie wie tego, -o czem
wiedzia Sobieski, a o czem Lubomirski z urzdu swego tem
bardziej musia wiedzie. I to co mówi autor dyaryusza o uka-

raniu swywolników obozowych (str. 81) równie, sdz, wiadczy
przeciwko mniemaniu zasuonego wydawcy Pamitników o ivojnie

chocimsldej. Cze dla w. Michaa, przebijajca si w dyaryuszu,

a któr Pauli na poparcie swego mniemania wskazuje, bya wa-
ciw, nie samemu Lubomirskiemu ; wszake to i Chodkiewicz za-

oy w Niewieu koció powicony czci tego wojownika nie-

bios. Co si za tyczy okolicznoci, e na jednym z odpisów zna-

lazo si nazwisko Lubomirskiego, to i ta maego jest znaczenia:

znam wanie jeden z odpisów dyaryusza Sobieskiego (Rps. Bibl,



Ossol. Nr. 47j, na którym uiijuroczyciej w tytule pooono jest

nazwisko Lubomirskiego, jako autora. Jak odpisy dyaryuszów sa

mtne i bdami zasiane, tak mtne te byy wyobraenia prze-

pisywaezy o autoraci dyaryuszów. Mniemanie, e Lubomirski by
autorem jednego z dj^^aryuszów std zapewne powstao, e czasem

po dyaryuszu, niejako w dalszym jego cigu, umieszczano list

zbiegów wojskowych, ogoszon zaraz po wojnie przez Lubomir-

skiego i jego podpisem opatrzon u dou. Przepisywacz, zna-

lazszy to nazwisko pod list zczon z dyaryuszem, nie siga
dalej i przypisywa hetmanowi autorstwo dyaryusza.

Inne mniemanie Paulego, dotyczce dyaryuszów, wymaga
bardziej stanowczego sprostowania. Mówic w przedmowie o dya-

ryuszach, na które si powouje Naruszewicz, wymienia jeden

z nich jako przykad i nazywa go Dyaryuszem Smolika poru-

cznika hetmaski(go. Taki dyaryusz nie istnia nigdy, ani te nie

wspomina o nim Naruszewicz. Bdne mniemanie Paulego po-

wstao z niedokadnego odczytania pewnego przypisku u Na-

ruszewicza. ^)

Po dyaryuszach wkrótce ukazay si liczne opracowania hi-

storyczne w jzyku aciskim, midzy którymi naley si pod ka-

dym wzgldem pierwszestwo dzieu Jakóba Sobieskiego Com-
mcntariorum Chotinensis helli lihri tres. Dantisci 1646. Prócz

Sobieskiego ze wspóczesnych opisywa t wojn J. J. Petrycy

(Berum in Polonia ac praecipue helli cum Osmano gesti historia.

Cracoyiae 1637), Wassenberg w swojem dziele Gesorum Vla-

dislai IV Fars I Gedani 1643, Kobierzycki w swojej Historia

Yladislai IV, wreszcie Piasecki w swojej kronice. Z nowszych

historyków a trzech opowiadao t wojn obszerniej : Naruszewicz

w Historyi J. K. Chodkieuicza, Niemcewicz w Panotoaniu Zy-

gmunta III i M. Dzieduszyeki w dziele : Krótki rys dziejóio i

^) Historya J. K. Chodkiewicza T. II, str. 192 (wyd. Turow-
skiego). Naruszewicz, opowiadajc podug dyaryusza Sobieskiego o pe-

wnem starciu naszej czaty z Modawianami i o tern, e postrzelono jej

dwóch ludzi, wymienia tych dwóch ludzi w przypisku, który brzmi

:

„Pacholika pana Smolika i porucznika hetmaskiego. Dyaryiisz". Pauli

w dziwnem przeoczeniu zrozumia, e tu Naruszewicz cytuje dyaryusz
jakiego Smolika. Tymczasem Naruszewicz dyaryuszem bez bliszych
okrele nazywa wszdzie dyaryusz Sobieskiego, jako dyaryusz par ex-

cellence, i w istocie w dyaryuszu Sobieskiego (Pauh 115), czytamy
ustp : „Pachohka jedno p. Smolikowskiego (powinno by Smolikowego)
postrzelono i porucznika jmci p. hetmana polnego".
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spraw Llscncciykóic. Al(! ])nica Naruszewicza, oparta na obfitym

matorjale rkopimiennym, który si przechowa w jego Tehach^

nie doiirowatlza historyi wojny chocimskiej do koca, tylko ja

urywa ze mierci Chodkiewicza. Niemcewicz w wymienionem

dzieo swojem daje wprawdzie cakowity obraz tej wojny, ale

praca jego pod wzgldem krytyki historycznej stoi niej od pracy

Naruszewiczowskiej, a w retorycznoci stylu i panegirycznym na-

stroju o wiele j przeciga. Dzieduszycki wreszcie, nie wolny

take od retorycznoci i panegiryzmu, jakkolwiek pomimo te

w^ady, da do ywy i malowniczy obraz tej wojny, uy go

przecie tylko za to dla swoich Lisowczyków, na nich, na ich

sprawy, jak to wymaga plan jego ksiki, zla pene wiato,

reszt spraw i czynów wojennych usuwajc na dalsze plany,

wskutek czego naturalnie penego obrazu wojny da nie móg.
Prócz tego u wszystkich tych trzech autorów za mao jest uwy-

datnion gówna przyczyna wojny, a jeszcze mniej cisy zwizek,

jaki zachodzi midzy ow wojn a wewntrznymi kozacko-pol-

skimi stosunkami i walk religijn na Rusi.

W pracy, któr przedsiwziem, chodzio mi nietylko

o rzetelne a ywe odmalowanie wypadków, które poezya i tra-

dycya takim otoczya blaskiem, ale i o to, aby w tym obrazie uwy-

datni polityk polsk na Wschodzie, tak zewntrzn wzgldem
osmaskiego pastwa i jego hodowników Tatarów, jak we-

wntrzn wzgldem kozaczyzny. Materya miaem obfity pod

rk, tak w wymienionych ju dyaryuszach i kronikach, jak

w zbiorach listów ókiewskiego, Jerzego Zbaraskiego, Krzysztofa

Radziwia, w ywotach Tomasza Zamojskiego (Zurkowski) i Lwa
Sapiehy (Kognowicki) , w Relacyach nuucyuszów apostolskich,

w relacyach posa francuskiego na dworze tureckim de Cesy, za-

wartych w Turgeniewa Monumenta liussiae hisorica, w Colle-

ctaneaeh Skowskiego, w materyaach wydanych przez Kulisza

przy jego Istoryi wozsojedinienja Musi^ w Dodatkach do rozprawy

X. Liskego o klsce cecorskiej {Dziennik LiterackilSQ9) we wspó-

•czesnych pismach dyzunickich polemiczno-religjnych i w wielu

•innych dzieach, na które si powouj w cigu mej pracy. róde
rkopimiennych, równie w miar potrzeby wymienianych, do-

starczyy mi : Biblioteka Zakadu Ossoliskich we Lwowie, Mu-

zeum XX. Czartoryskich i Biblioteka uniw. Jagielloskiego w Kra-

kowie. Szczególnie obfitego a nowego materyau rkopimiennego

dostarczya ta ostatnia w rkopisie Nr. 2. Jest to ksiga in folio,

zawierajca 309 kart liczbowanyeh i zapisanych (oprócz nieliczbo-



wanych i niezapisanych), a na pargaminowej oprawie noszca
napis : Ada diplomaica anni 1621 et 1622. S tu w odpisach

instrukcye dla posów wysyanych za granic w r. 1621 w spra-

wie wojennej pomocy przeciw Turkom, listy Zygmunta w tej sprawie

do papiea, cesarza i innych panujcych, listy tego króla do

wpywowych osobistoci zagranicznych, jakote do najrozmaitszych

osób w kraju, przewanie w sprawach, zostajcych w zwizku
z wojn chocimsk ; listy cesarza do Zygmunta III i wiele innych

dyplomatycznych pism z lat 1621 i 1622.
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Stosunki Polski z Turey w XYI w. — Przyczyny zatargów: Tatarzy,

Modawia, Kozacy. — Flotyla kozacka. — Najazdy morskie Kozaków. —
Przeciwdziaanie Turków. — Ugoda buszaska. — Ivomisya Olszaska.—
Komisja rastawicka. — Wojowniczy duch Osmana i wielkiego wezyra. —

Stosunek ókiewskiego do Kozaków. — Wyprawa cecorska.

Przez cay wiek XVI przyjazne stosunki wizay Polsk

z Turey. Polityka dwóch pierwszych Zygmuntów nie dawaa si
wciga w przymierza antitureckie , a Stefan Bitory cho nosi

w duszy wielk myl zaczepnej wojny z Turey, zabra t myl
z sob do przedwczesnego grobu. Wraz z ca Europ lkano
si w Polsce gronej potgi OsraaDÓw i wyzywa jej nie miano.
We wszystkich trzech elekcyach po wyganiciu Jagiellonów

wpyw Turcyi, której przedewszystkiem chodzio o to, eby ani

dom rakuski, ani car moskiewski nie zasiad na tronie polskim,

silnie zaway na elekcyjnej szali. I Turcy nie mieli ochoty do

wojowania z Polsk. Kraj ubogi, odlegy, mao przedstawia po-

nt dla zaborczego ducha Osmanów, daleko mniej ni bogate

i bliskie Wgry ^). Nie lkano si te potgi polskiej, znajc na-

przód pokojow i niedaleko patrzc polityk polsk, a powtóre

^) Twardowski (Przewana Legacya etc. Kraków 1039 str. 226)
powtarza za Hussejnem wezyrem nastpujce sowa Solimana:

Jako gdyby z Polaki przyszo mu wojowa,
Wola ich mie przyjació, nieli zhotdowa.
I do rzeczy. Bo i co po ziemi nam goy ?

Któraby tylko ubry pasa i bawoy ?
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majc pud swymi rozkazami Tatarów krymskich, trzymanych, jak

powiada ókiewski, ,.jak charty na smyczy" i gotowych za ka-

dem poszczuciem wpa w kraje rzeczypospolit(j.

Ten pokojowy stosunek ju w XVI w^, ale jeszcze silniej

na i)ocztku XVII w. nadwer^^ay trzy rzeczy. Naprzód owe ci-

ge napady Tatarów, powtóre niejasny i niestay stosunek zale-

noci Modawii z jednej strony wzgldem Turcyi, z drugiej

wzgldem Polski, wreszcie napady Kozaków zaporoskich na po-

siadoci tureckie.

Najazdy tatarskie stanowi jedne z najsmutniejszych kart

w dziejach Polski. Konieczno nakazywaa doby wszystkich si

i zakoczy z wrogiem, który czyha na pierwsz sposobno,
aby wpa do I^olski

,
pali, grabi i mordowa, a potem uj

bezkarnie przed nadchodzc obron i u którego chwilowe ode-

tchnienie i bezpieczestw^o trzeba byo kupowa upominkami. Ko-

nieczno ta nigdy moe silniej nie dawaa si uczuw^a jak za

Zygmunta III; patryotyczne gosy Wereszczyskiego (Publika i

inne pisma) Grabowskiego, (PoisJca nima) Palczowskiego, (O Ko-

zakach) a przedewszystkiem Starowolskiego, gorco domagay si

zupenego zniesienia Tatarów^ perekopskieh, lub przynajmniej sil-

nego uregulow^^nia obrony granicznej za pomoc wojennej kolo-

nizacyi. Ale ogó szlachecki w Polsce, leniwy z naogu do wszel-

kich wysile wojennych, które mu przeryway spokojne uywanie
zotych swobód i wczasów', spoglda na te napady, jak na klsk,

której radykalnie nie mona byo zaradzi. Gdyby te najazdy

tatarskie jednakowo daway si uczuwa caemu narodowi, by-

oby si moe prdzej czy póniej powszechne wyrobio przewiad-

czenie o koniecznoci ostatecznego rozpraw^ienia si z Tatarami,

ale nie, klska ta spadaa zawsze na jedne i te same prowincye;

inne wolne od niej, nie bray jej tak ywo jak tamte do serca,

tembardziej, e niepodlegoci pastwa napady te zdaway si

nie zagraa. Rzd nie znajdowa innej rady nad bezskuteczne

skargi wytaczane przed dworem tureckim i nad ujmowanie

Tatarów upominkami i nie czu, jak to nadwerao jego powag.

Bez uprawy i ludzi ? . .

.

Bo acz oni wysoko nios si i zdobi,

Ezecz sam ubodzy, szkaratów nie robi,

Zota w górach nie kopi, morskich konch nie znaj,

Ani z erów morwiowych jedwabiu zbieraj.

Có tam tedy za korzy?
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Nawet ókiewski, którego o lirak powicenia obwinia nie mo-

na, a który by jednym z niewielu wtajemniezonyei w wielkie

zamiary króla Stefana, nawet i on radzi, aby si trzyma da-

wnego sposobu *).

Zaleno Modawii, zwanej u nas powszechnie Wooszczyzn,
od l'olski sigaa bardzo dawnych czasów, i wypywaa z geo-

graficznego jej pooenia, niskiego stopnia kultury i politycznej

saboci. Oddzielona od Rusi polskiej atwym do przebycia Dnie-

strem , zwizana z Polsk stosunkami handlowymi, nierównie

sabsza politycznie a majca wspólnych nieprzyjació naprzód

w Tatarach
,

potem w Turkach, musiaa garn si pod opiek

bliskiego a silnego organizmu politycznego, jakim ju bya Pol-

ska w zawizkach hospodarstwa wooskiego. To te ju pierwszy

wojewoda modawski Dragosz skada hod Kazimierzowi W. Za

Wad. Jagiey hodownictwo to utrwalio si, ale polityka jego

nastpców, poczwszy od Kazim. Jagielloczyka, nie umiaa sko-

rzysta z tego utrwalenia i wobec gronie wzrastajcej potgi

tureckiej i wynikajcych std zawika na wschodzie, okazaa si
nieudoln do staego utrzymania Modawii w cisej zalenoci

od Polski. Kazimierz Jagielloczyk, zaniedbujc broni pónocnych

brzegów morza Czarnego, pozwalajc Bajazetowi II zaj w roku

1484 Kili i Biaogród i w pi lat potem zawierajc z nim

traktat, sam przygotowa niejako przewag póksiyca w Moda-
wii. Zaraz te ze mierci jego zmieni si stosunek Modawii
do Polski. Wojewoda Stefan Wielki, wiadek zwycistw Bajazeta II,

niewidzc w Polsce dostatecznej siy do powstrzymania zabor-

<izego ora osmaskich wadców, zwróci si z hodem do naj-

starszego Jagieowicza Wadysawa, zasiadajcego na tronie w-
gierskim i czeskim. Niezrczna polityka Olbrachta, jego niezr-

czna wyprawa wooska, jeszcze gorsze miaa nastpstwa, bo po-

•pehna wojewodów modawskich do szukania sprzymierzeca

w nieprzyjacioach krzya, a na Polsk straszliwe cigna spu-

stoszenia i zmusia króla polskiego do milczcego zrzeczenia si

21
^) „Jako historye pisz od trzech set lat sia nam szkody czyni

ten nieprzyjaciel. . . A có na to czynili przodkowie W. K. M.? Sposób
naleli przez pakta ich uj i upominki zatrzymawa. Zda si to

contumeliosum, ale tempori sernire, neccessitati. parere, sapientis

est. . . Ja te rozumiem co przodkowie naszy, którzy byli gotowszy na
tego nieprzyjaciela, ni my teraz, aby take tym sposobem upominki
zatrzyma ich..." — Eps. Bibl. Jag. Nr. 102. Votum J. M. P. Stan.

ókiewskiego A. D. 1816, k. 522,
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zwierzchnictwa nad Modawi: w traktacie Stefana z Janem Ol-

brachtom 1499 o hodzie nie ma ani wzmianki. Pomimo to Zy-

gmuntowi I otwieray si widoki cisego skojarzenia Modawii

z Polsk za pomoc zwizków maeskich: nastpca Stefana,

Bohdan, prosi o rk jego siostry Elbiety. Ale Zygmunt nie

nalega na siostr, aby powiecia osobiste upodobania dla dobra

kraju, a Elbiecie nie chciao si odegra roli Jadwigi. Bohdan

jako ..chop sprony i jednooki"' nie podoba si pannie, a na-

stpstwem tej odmowy byo, e w kilka lat potem (1512) uznat

si on hodownikiem Turcyi.

W pó wieku póniej grozi Modawii jeszcze smutniejszy

los : wojewoda StefanVIII chcia przyj Islam i podda Modawi
pod bezporednie panowanie Turcyi. Oburzeni tom bojarowie

wezwali pomocy Mikoaja Sieniawskiego, hetmana polnego, pilnu-

jcego poudniowych granic Polski. Sieniawsti wkroczy do Mo-
dawii i nie czekajc rozkazów królewskich, osadzi na tronie

hospodarskim Aleksandra IV. Ten przykad samowolnego osa-

dzania hospodarów na tronie modawskim znalaz niebawem gor-

liwych naladowców w monych awanturnikach, jakimi si wówczas

roia Polska. Niektórzy z nich mczesk mierci przypacili

awanturnicze swe wyprawy, jak Dymitr Winiowiecki , który

zgin w Stambule na haku . ale nie odstraszao to innych od

wypraw podobnych.

Dworowi polskiemu pokojowe stosunki z Turcy nakazyway

zachowywa si neutralnie wobec tych wypraw. Nieraz za Zyg-

munta Augusta owiadczali hospodarowie gotowo, zoenia hodu,

królowi i koronie polskiej, ale rzd królewski nie korzysta z tego,

aby nie narusza dobrych stosunków z Turcy, która si uwaaa
za zwierzchniczk Modawii'). Stefan Batory, który po czci turec-

kiemu wpywowi zawdzicza swoje wyniesienie na tron polski,

i na którego Porta spogldaa jakby na swego lennika, nie prze-

czuwajc jego tajemniczych zamiarów, zmuszony by nawet mierci
ukara kozackiego watak Iwana Podkow, który za przykadem

panów polskich pokusi si samowolnie o tron hospodarski. Za

Zygmunta III zmieni si stosunek Modawii do Polski na korzy
tej ostatniej, ale nie na dugo. Jan Zamojski jakby wykonywajc

tajemno plany Batorego, dwiema wyprawami wooskiemi odzyska"

*) róda dziejowe, t. X. Sprawy wooskie za Jagiellonów przez

Aleksandra Jabonowskiego.
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zwierzchnictwo polskie nad Modawi, a kusi si nawet i owcip-ni-
cie Miiltan w zakres tego zwierzchnictwa"), tak za umia korzysta

ze wspóczesnych konstelJacyi politycznych i z wrogiego stano-

wiska wzgldem Turcyi, Michaa Wielkiego, wojewody multa-
skiego, rojcego o utworzeniu jednego pastwa z Multan, Mo-
dawii i Siedmiogrodu, e to rozpostarcie przeze zwierzchnictwa

polskiego nad Modawi, na której tronie osadzony by wówczas
przyjazny Polsce dom Mohyów, nie wywoao ze strony Turcyi

zbrojnego oporu. Ale po mierci Zamojskiego nie dugo si utrzy-

mao zwierzchnictwo polskie w Modawii. Tron modawski sta

si znowu celem awanturniczych wypraw, które na wasn rk
przedsibrali (1612 i 1615) zaprzyjanieni i spokrewnieni z Mo-
hyami Winiowiecki, Korecki i Potocki, a które zakoczyy si
krwaw kiesk, przez Turków im zadan. Ale jakkolwiek wyprawy
te draniy l'ort, pebudzay j do zemsty, do puszczania swoich

chartów ze smyczy, nie dolegay jej przecie tak bardzo, aby si
czua zmuszon wbrew tradycyjnej polityce zwróci zaborczy or
na Polsk. Dokazay tego dopiero morskie najazdy kozackie, które

tern byy dla Turcyi, czem napady Tatarów dla Polski.

Me zapuszczajc si w pocztki kozaczyzny, do jest przy-

pomnie, e Kozactwo na poudniowych kresach Polski, podobnie

jak i nad Donem, byo bezporedniem nastpstwem cigego pogo-

towia zbrojnego, w jakiem si te okolice musiay znajdowa od

koca XV w. to jest od czasu, kiedy Tatarzy krymscy, przeszedszy

pod wadz cesarzy tureckich, zaczli nieustannymi najazdami

trapi ssiednie kraje. W ukradkowym, drapienym sposobie wo-
jowania. Kozacy wiele przejli od swoich naturalnych wrogów,

ale pod wzgldem walecznoci przecignli tych ostatnich, bo
podczas gdy Tatarzy byli tylko lekk kawalery, jak szaracza

szybko i gromadnie pdzc i roznoszc spustoszenie, ale nie-

zdoln stawi oporu nietylko liczebnie równym, ale nawet sabszym
nieraz siom nieprzyjaciela. Kozacy jakkolwiek take jako jazda

nie synli z walecznoci^), umieli za to, jako piechota walczy do

upadego za okopem lub taborem z wozów, albo wasnymi rod-
kami stworzy sobie flot i na niej cudów walecznoci dokazywa.

^) Bitwa w Multaniech z Michaem wojewoda. Staro Polskie.

Grab. t. I, str. 110.

^) Beauplan mówi o Kozakach „S'ils etoient aussi vaillants a

cheval, qu'ils sont a pied, j'estime qu'ils seroieiitinvincibles". Descrip-

tion d'Ukraiiie Paris 1661, p. 7.
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Ni Diiiciirow V o ro/lciilyc-li przcstrzcuiacli wodnych, o wielkicb

WYs|iaclj porosych ht.scin i sitowiem, o licznych i gronych kata-

rai<tac-h, zabozpicczajcych go od wtargnicia obcej flotylli, o

mn(')stwie niedostpnych kryjówek i przesinyk()w, by nietylko

wybornejn schronieniem , legowiskiem dla wojennej druyny ko-

zackiej, która od niego otrzymaa nazw Niowców albo Zapo-

roców, ale zarazem szkol morsk dla nich i dostarcza mate-

ryaii do szczególnego rodzaju flotyll, jak posiadali.

Byy to lekkie, ale obszerne odzie, mogce pomieci od

50 do 70 ludzi. W podstawie tego statku bya ódka, wydrona
z wierzbowego lub lipowego drzewa, duga na stóp przeszo 40,

wierzchnia za cz statku do tej ódki przytwierdzona a rozsze-

rzajca si i wyduajca w miar wysokoci, zbudowan bya
z desek , mocno spojonych i oblanych smo i w okoo jakby

wiecem otoczona grubym splotem trzcin, które broniy statku od

zatonicia, kiedy si zbyt wiele wody w nim nabrao. Wysokod
tych odzi sigaa do 10—12 stóp, dugo ich dochodzia stóp

60. Z powodu tak wielkiej dugoci powoli si obracay, aeby
wic temu zaradzi, Kozacy dawali im po dwa stery po obu ko-
cach statku. Z kadej strony odzi pracowao od 10 do 15 wiose,

a wtedy ód atwo wycign moga tureck galer. Mieli te
maszty i agle, ale te ostatnie do liche, uywane byy tylka

podczas pogody.

Takie to odzie budowali Kozacy na Dnieprze, nieco niej

ujcia Czartomelika, w miejscu gdzie Dniepr, rozdrabiajc si na
mnóstwo kanaów, oblewa niezliczon ilo wysepek porosych

trzcin i tworzy istny labirynt. Drzewa dostarczay lasy, pokry-

w^ajee wówczas w wielu miejscach prawy brzeg Dniepru, w oko-

licach porohów, albo te nadsamarskie bory, których szcztki

znaczne do dzi jeszcze pozostay^). Kiedy wyprawa morska miaa
by przedsiwzit, tam si udawali moodcy, majc w gronie

swojem wielu wprawnych rzemielników i zabierali si do roboty.

Dzielili si na oddziay zwykle po 60 i kady taki oddzia w prze-

cigu 2—3 tygodni wygotowywa statek, o jakim wyej bya
mowa. Tym sposobem, gdy chodzio o jak wiksz wypraw,
i gdy wiksz liczb ochotników cignli, mogli w kilkunastu

dniach stworzy flotyl o omdziesiciu, a nawet stu odziach.

:(

^) M. Dubiecki. Kudak. Twierdza kresowa i jej okolice 187^
str. 33.
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Zwykle przedsibrali te w yitrawy po S. Janie, kiedy morze

Czarne najspokojniejsze, ale zdarzao si nieraz, e i w innej

porze, mianowicie na wiosn, puszczali si na morze. Ciele i

robotnicy przeobraali si w korsarzy, uzbrajali si w szable

i strzelby, brali po jednej koszuli na zmian, po sze funtów

prochu na czowieka, oowiu podostatkiem , mieli te czasem po

kilka falkonetów, tojest maych dziaek, na od/i; zapas sucharów

spoczywa w dugiej beczuce na dnie. Tak si w tajemnicy wród
labiryntu trzcinow-ego przygotowawszy na wypraw, puszczali si-

gromadnie w dó DniejiTu. odzie, wystajce ledwie na ^'/i stopy^

nad wod, suny cicho po rozlegym obszarze Dniepru, jedna przy

drugiej tak. e si brzegami ocieray o siebie. Na statku, gdzie

pyn dowódzca wyprawy, powiewaa flaga. By to zwykle trzeci

statek z przodu.

Tureckie galery nie miay w gór Dniepru zapuszcza si
dalej jak na 3 lub 4 mile od ujcia, bo dalej zaczyna si ju
ów labirynt, który sprzyja zasadzkom kozaków. eby wic nie

da wypyn flocie kozackiej na pene morze, czatoway pod

warownym Oczakowem u ujcia Dniepru. Dla tego flota kozacka,

dopynwszy do miejsca, gdzie si zaczynao dla niej niebezpie-

czestwo, zatrzymywaa si i czekaa ciemnych nocy przed no-

wiem. Wtedy dopiero usiow^aa przekra si niepostrzeenie pod

Oczakowem, a cho si jej to rzadko udawao, przecie trudno

j byo w nocy zgoni, gdy nie wiedziano dokd zamyla uderzy.

Wydarszy si z szyi Dnieprowej szybowaa lotem ptaka, tak, e
w 36 do 40 godzin przypadaa ju do brzegów Natolii. Celem tyci

wypraw byy bogatsze miasta czarnomorskie, które znaga zasko-

czone, staway si zwykle atwym upem rozbójniczej druyny^

Udawao si te im nieraz upolowa na penem morzu galer

tureck. Ujrzawszy j w dzie na widnokrgu, przyczajano si,

skadajc maszty, i silnie wiosowano, starajc si pod wieczór

takie zaj wzgldem niej pooenie, aby zachodzce soce mie
za sob. Okoo pónocy penym lotem puszczano si ku galerze,

otaczano j wiecem i zanim moga strasznym da odzi kozackich,

grzmotem dzia opdzi si od napastników, ju ci wdrapywali

si na statek, który niebawem ograbiony z tego, co si dawao
przechowa w odziach czsto zalewanych wod, szed wraz z ludmi
na dno morza'). Jeeli flotylla kozacka bya niezwykle liczna,

a cisza morska, wstrzymujca ruch galer, sprzyjaa jej obrotom,

^) Beauplan. Description d' Ukrain, Paris 1661 str. 58 i inne;.
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oiiiifliihi si ona rzuca Uii kilka, kilkauacii; i wicej okrtów
tureckicli. Historyk turecki Naiiiia, opisujc jctlu l takich bitew

morskich, powiada, i zuchwalszego narodu od kozaków, inuiej

dbajcego o ycie, umiej czujcego wstrtu do mierci , ua ziemi

znale nie])odobua i e podug wiadectwa osób znajcych si
na rzeczy „haastra ta zrcznoci i odwag w podobnych na

wodzie bitwach straszniejsz jest, ni inny jakikolwiek nsiród"*).

Ale zwycistwa takie na morzu drogo opaca musieli kozacy,

skoro galery mogy przywita ich ogniem z dzia'. J>eauplan utrzy-

muje, e nie wicej jak jedna trzecia ub co n;ijwyej poowa ich

moga si po takiem spotkaniu cieszy zdobytym upem-).

Najtrudniejsz rzecz by' powrót na Sicz, bo pod Oczako-

wem czatowaa zwykle na WTaeajeych flota turecka, a pod wod
trudniej byo przemyka si ni z wod. Dlatego obierano sobie

czsto inne drogi do powrotu. Mianowicie zatrzymyw^ano si o

3—4 mie na zachód od Oezakowa, gdzie ^y pytki liman morski,

wysiadano na brzeg, i brzegiem cignito te odzie \i gór, a po-

tem przecigano je powyej Oezakowa do Dniepru. Prócz tej

drogi z powrotem bya inna jeszcze, bezpieczniejsza, ale znacznie

dusza, mianowicie przez morze Azowskie, ijoteni rzek Miusem
w gór, z rzeki Mius ldem na przestrzeni mili do TaczaM'ody,

która ich sprowadzaa przez Samar do Dniepru powyej porohów.

T drog rzadko powracano, ale czasami tdy puszczano si na

morze, gdy druyna bya nieliczna a spodziewaa si spotka
wiele galer tureckich pod Oczakowem ^j. Kiedy wreszcie udao si
powracajcym Kozakom uj czatujcyci galer, lub zwycisko si
z nimi rozprawi, wieli upy swoje — w postaci broni rónego
kalibru, reaów hiszpaskich, cekinów arabskich, drogich kobier-

ców, zotogowiu, materyi jedwabnych i innych wyrobów wschod-

nich, ^ wieli do swego labiryntu, gdzie budowano odzie i tam
je ukrywali, skd miejsce to nosio nazw „skarbnicy wojskowej" *).

Wyprawy te ju przy kocu XVI wieku przybray grone
rozmiary. W r. 1589 spalili i spldrowali kozacy kilka miast tu-

reckich na pónocnym brzegu morza Czarnego, co tak oburzyo
sutana Amurata III, e natychmiast wypowiedzia wojn Polsce

i ledwie porednictwu posa angielskiego i solennym zapewnieniom

O Skowski. CoUect I, 181
^) Beauplau. 60.

^) Beauplan 1. c.

*) Beauplan 24.



17

Polaków, i te napady si nio powtórz, udao si t wojn za-

egna. Z pamitników Eryka Lassoty cesarskiego posa do Si-

czy, wiemy, e w r. 1593 przedsibrali w znacznej liczbie morsk
wypraw do Biaogrodii, a w rok potem hetman ich Bohdan

Mikoszyski wyruszy z 1300 Kozakami na 50 czajkach pod Ocza-

ków, aby wzbroni chanowi krymskiemu, dcemu do Wgier,

przeprawy przez Dniepr, co mu si zreszt nie udao. Po pogromie

Nalewajki, w skutek zapewne zmniejszenia si liczby Kozaków

;zaporoskich, przez jaki czas nic nie sycha o tych wyprawach '),

.ale ju w r. 1606, korzystajc z zawichrze w rzeczypospolitej,

najechali Kozacy Warn i dziesi galer naadowanych towarem

.zabrali. Niebawem po wojnie moskiewskiej liczba Kozaków nio-

wych znacznie wzrosa ^), a ich duch awanturniczy i dny upu,

.ostatni wojn jeszcze bardziej rozbudzony, zwróci si znowu

ku morskim wyprawom. W r. I6l3 dwa razy puszczali si na

morze Czarne, a celem tych wypraw byy miasta krymskie, któ-

rych kilka „zwojowali". Turcy dla ukarania napastników i ode-

brania im ochoty do dalszych wypraw podobnych, wysali flot,

itóra si zasadzia pod Oczakowem, którdy z powrotem mieli

pyn Niowcy. „Ale to pado przeciwnie, powiada ókiewski,

bo co ich Turcy mieli gromi, przydybali oni Turków nieostro-

nych nocnym dzieem i pogromili ich tam w tym porcie, galer

sze, czajek nie mao pojmali" '). Sawa tego zwycistwa sze-

roko si rozesza po Ukrainie i staa si wabic pont dla lu-

dzi ukrainnych na Ni. W Porcie wzbudzia ona gniew niemay
na Polsk, i polski pose, który si w miesic po tym pogromie

znalaz w Konstantynopolu, musia si ostrych wymówek i po-

gróek nasucha od ówczesnego wielkiego wezyra. Ten domaga
si od Polski stanowczego zapewnienia, i na przyszo si ju
nic podobnego nie powtórzy "*), i wysa beglerbega rumelskiego

!L wojskiem ku granicy rzeczypospolitej.

Nastpny rok 1614 stanowi wan er w dziejach morskich

wypraw kozackich. Dotychczas trzymali si oni pónocnych brze-

') ókiewski w r. 1596, cigajc zbuntowanych Kozaków, pisze

w licie do króla o kilkudziesiciu czónach kozackich „któremi chodzi
zwykh na morze". Bielowski. Pisma Stan. ókiewskiego 149 et.

^) Obmowy na sejmiku powiatowym 1614, Bielowski 507.
^) Bielowski 1. c.

*) Bielowski 509. Pose J. K. Mci do Konstantynopola, jakie

pogróki, jaki pranik wyy od wieo zabitego wezyra wielkiego

l^assutbasze, jakie przymuszenie, eby upewni, i Kozacy bd in po-

«terum pohamowani.

Wojna chocimska. 2
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gów morza Czarnogo i tylko te brzogi nawiedzali; w tyra roku,

zachceni przez zbiegych z Anatolii jeców, przedsiwzili na

lekkich czajkach zuchwa wypraw przez rodek morza Czarne-

go na brzegi azyatyekie. Pierwsza wyprawa na wiosn nie udaa
si, burza rozpdzia ich odzie, nie mao potopia, a niektórych

morzem na brzeg wyrzuconych Turcy pobili i pojmali. Ale za to

druga, w sierpniu tego roku przedsiwzita, okrya si nadzwy-

czajnem, jakkolwiek nie trwaem, powodzeniem. Przepynwszy
w poprzek morze Czarne, zjawili si niespodzianie pod murami

Synopy. To miasto bogate i ludne, zwane z powodu rozkosznego

pooenia swego „miastem kochanków", nie pamitao obcego

wroga pod swymi murami od czasu, jak si wadza osmaska
nad niem rozcigaa, nic wic dziwnego, e si stao atwym
upem dla zuchwaej druyny kozackiej. Kozacy, w liczbie okoo-

2000, z atwoci opanowali zamek, wycili zaog, zrabowali i

spustoszyli domy rodzin muzumaskich, spalili miasto, i nim

si okoliczni mieszkacy zebrali dla odparcia nieznanych napa-

stników, pucili si na morze, uwoe zabrane skarby i niewol-

nika. Straty wyrzdzone wów^czas przez nich w Synopie szaco-

wano na 40 milionów '). Ibrahimpasza, dowodzcy flotyll turecka

na morzu Czarnem, dowiedziawszy si przypadkiem o tym na-

padzie, postanowi zaj drog wracajcym Kozakom i wpyn
z flot na Dniepr, ale Kozacy uwiadomieni otem, wyldowali na

brzegu morskim, i na podoonych wakach zaczli przeciga

odzie swoje na Dniepr powyej stanowiska Ibrahima. Atoli w tej

przeprawie napadnici zostali przez Tatarów i po zacitej utarczce

musieli opuci upy i jece, a Ibrahimpasza ze swej strony pomkn
si ku miejscu, kdy si Kozacy na Dniepr spuszcza mieli, i tam

ich jeszcze gromi ^).

Wie o spaleniu i zupieniu Synopy przeraenie wywoaa
w Konstantynopolu. Cesarz Achmet I tak by rozjtrzony tera

zuchwalstwem Kozaków, e wezyra grzmotn buaw i przysi-

ga na dusz, i si zemci za to na rzeczypospolitej ^). Begler-

^) Szajnocha w znakomitem dziele swojem „Dwa lata dziejów na-

szych" mówic o wyprawie do Synopy niesusznie powiada, i Kozacy

uwieli z sob. upu na 40 milionów. Turcy bowiem szacowali tak

wysoko nie zdobycz uwizion przez Kozaków, ale straty swoje. S-
kowski Collect I, 126 str. Bielowski 302.

2) Naima w Collectaneach Skowskiego I 126, 127. ókiewski

dowódze czatujcej floty tureckiej nazywa Alipasz. — Bielowski 303.

^) Obmowy na sejmiku powiatowym 1614. Biel. 507.
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beg rumelski szed ju z wojskiem ku granicom Polski, strach

by wielki na Ukrainie, gotowano si spiesznie do obrony. Ale

z jednej strony wie o tej gotowoci, z drugiej wiszca wojna

z Persy. powtrzymay zemst Turków ').

Niepowodzenie, jakiego doznali Kozacy w powrocie pod Sy-

nopy, nie osabio w nich bynajmniej ochoty do wypraw. Na-

stpnego roku 1015 puszczaj si znowu rodkiem morza w 80

czajek i pal porty lece niedaleko stolicy, Mizewn i Archiok.

Cesarz Aehmet, bdc wówczas w tamtych stronach na polo-

waniu . widzia z okna swego dymy poarów, wznieconych

przez Kozaków, i wysa natychmiast flot na ich rozgromienie.

Ale tym razem Kozacy nie dali si rozgromi, przyjli bitw
morsk, pobili Turków, pojmali ich wodza samego, który nieba-

wem umar, a uprowadziwszy zdobyte galery, spalili je pod Ocza-

kowem.

W Konstantynopolu przekonano si, e zwyczajne rodki za-

radcze nie wystarczaj dla poskromienia Kozaków, których odwaga,

zuchwalstwo i zrczno w obrotach morskich w podziw wpra-

wiaa Turków. Chcc obmyli nowe a stateczne sposoby poskro-

mienia Kozaków, a zarazem zapobieenia najazdom panów pol-

skich na Modawi, które w krótkim przecigu czasu dwa razy si
powtórzyy, (1612 i 1615) pytano jeców kozackich jakimby spo-

sobem wyprze Kozaków z ich legowisk i uradzono, aby osadzie

Modawi Turkami, zaj Kamieniec i ruskie kraje midzy Dnie-

strem a Dnieprem. Tak przynajmniej oznajmiano ókiewskiemu
z Konstantynopola, gdzie mia patnych ajentów, którzy mu do-

nosili, co si wici w Porcie ^). Podobny zamiar wymaga rzu-

cenia wszystkich si na Polsk, czego nie dozwolia wojna perska,

która si odnowia w r. 1615. Wysano tylko na pocztku 1616

do Modawii Iskenderbasz, zwanego u nas Skinderbasz, dla wy-

parcia Koreckiego i Winiowieckiego, szwagrów Konstantego Mo-
hyy, na wasn rk zdoby pragncych hospodarstwo, przeciw Ko-

zakom za wyprawiono flot pod dowództwem Alibaszy. Skinder-

baszy wyprawa zupenie si powioda, przeciwnie Alibasza pobity

zosta na limanie przez Kozaków i ledwie uciek, utraciwszy kil-

kanacie galer i do stu czóen. Zachceni zwycistwem pucili

si zaraz na brzegi Krymu, zupili i spalili bogat Kafif, i w tym

samym jeszcze roku wybrali si na azyatycki brzeg Turcyi. Chcieli

^) Blelowski 302 i nast.
s) Blelowski 508 i 509.

2*
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napa miasto Sam.siin, ale wiatr uniós ich dalej na wschód.
Wyldowawszy pucili si pieszo do Trapezuutu i zlupiwszy go,

z powrotem zabrali jeszcze kilka okrtów. Ale wraca zwyka
droga przez liman Dnieprowy nie byo bezpiecznie; dowiedzieli

si Kozacy, e Ibrahimpasza czatuje na nich i chce im drog za-

stpi, ruszyli wic znan sobie dalsz, ale bezpieczniejsz droga

przez morze Azowskie. Tymczasem Ibrahimpasza, nie doczekawszy

si ich na limanie, ruszy z Mojskiera na Zaporoe w nadziei,,

ze jeli gówne gniazdo ich zdobdzie, powstrzyma dalsze ich na-

pady. Na Zaporou kilkuset zaledwie zostao moojców. Ci widzc,

i nie zdoaj stawi czoa znacznej potdze tureckiej, uszli ze

swych ostrowiów, tak e Ibrahim bez oporu zaj Zaporoe, atoli

nie znalaz tam wiele zdobyczy : par dziaek i kilkanacie czóen.

Rezultat wyprawy by niewielki, tembardziej, e Turcy nie osa-

dzili Zaporoa i poprzestali tylko na zniesieniu domków koza-

ckich. Daleko smutniej szem dla Polski nastpstwem tych wypraw
kozackich by napad Tatarów poszczutych przez Porte na Ukrain
Woy i Podole').

Wikay si coraz bardziej i coraz groniejszymi staway
si stosunki Polski z Turcy. Nie wiele si przyczyni do ich wy-
równania Grzegorz Kochaski, pose królewski, wyprawiony w r.

161(i do sutana. Skary si on, jak zwykli byli czyni jego po-

przednicy, na Tatarów, i na ich najazdy i spustoszenia skada
win nadzwyczajnego wzrostu kup kozackich ^). W odpowied na

to skarono si na napady Kozaków, którzy znów w rodopociu

1617 roku wypadli na morze ^) i strachem napenili pobrzee

czarnomorskie. Wyprawa przeszoroczna Ibrahima paszy okazaia

si niedostateczn, a powaga sutaska tem wicej cierpiaa, e
mieszkacy niektórych miast nadbrzenych, widzc si bezbron-

nymi wobec kozackich korsarzy, podali suplik do cesarza : jeli

ich nie obroni, chc Kozakom hodowa *). Postanowiono tedy

w dywanie wyprawi z wiosn 1617 na Kozaków Skinderbasz

w 15.000 Turków, do których mieli si przyczy Tatarzy, Wo-
osi, Modawianie i Siedmiogrodzanie. Hetmana ókiewskiego,

który jak óraw cigle czuwa na poudniowej granicy, i dowie-

dziawszy si o wyprawie Skinderbaszy, gromadzi siy dla obrony

^) Bielowski 301—311. Mowa w Warszawie na sejmie walnym
roku 1618.

^) Teki Narusz., t. 110. Instrukcya do Turek.

3) Bielowski, 306.

*) Bielowski, 250.
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granic, upcwuial' wozyr, e wojsko nic zego nie uczyni rzeczy-

pospolitcj i tylko dy na poskromienie Kozaków i wzywa go,

aby si usima ze sw(mii wojskiem, iby przyitadkicm nie przyszo

do niemiego dla obu pastw starcia ^). ókiewski odpowiedzia,

e pokoju pragnie szczerze, zgromadzi siy zbrojne dla poskro-

mienia Kozaków, których nazywa rabusianii caego rodu liidz-

Jciego, ale dawa do zrozumienia, e Skinderbasza powinien tylko

w obrbie tureckiego pastwa ciga i karci Kozaków. Wród
tyci upewnie pokojowych posuway si gronie ku sobie wojska

polskie i tureckie i stany naprzeciwko siebie po obu stronach

Dniepru pod Busza. Atoli ani Turcy, majc na karku do nie-

szczliw wojn persk, nie mieli jeszcze wtedy ochoty rozpo-

czyna wojny z Polsk, ani tern mniej ókiewski nie chcia wy-

zywa potgi tureckiej, zwaszcza, e wieo bya rozpoczta

wojna z Moskw. Stan tedy ów sawny traktat pod Busz. któ-

rego pierwszym i gównym punktem by warunek „aby otrowstwo

kozackie na Czarne morze z Dniepru nie wychodzio". Polacy

zobowizywali si uskromi Kozaków jakimkolwiek sposobem, na-

tomiast Turcy przyrzekli powstrzyma najazdy Tataróvv, byle tylko

tym ostatnim zwyczajne upominki byy dawane. Jak wte byy
przyrzeczenia, na których si ten pokój opiera, okazao si to

podczas samego zawierania traktatu. Na kilka dni przed jego

zawarciem Kantymir murza odczy si ze swymi Tatary od

Skinderbaszy i poniós poog i zniszczenie a za Halicz, a Skin-

derbasza nie znajdowa innej wymówki nad t, e to „ludzie

swawolni i e woosk nawet (t. j, modawsk) ziemi pal i

plondruj" ').

Bd co bd, ókiewski widzia, e trzeba si zabra do

spenienia trudnego warunku powstrzymania Kozaków od wy-

praw morskich, jeeli rzeczpospolita ma by zabezpieczon od

wojny z Tiircy. W kilka dni po zawarciu traktatu pod Busz,

pisa do króla: „Z Konstantynopola mam przestrog od ludzi pe-

wnych, e Turcy s tak rozdranieni przeciwko pastwom ^Y. K.

Mci, i zwaszcza jeeliby si nie zahamoway kozackie inkursye,

zaraz uacniwszy si od wojny perskiej, tu chc wszystk potga
nale na pastwa W. K. Mci" ^). Zaraz wic po zawarciu ukadu
pod Busz zwróci si z wojskiem, które mia przy sobie, przeciw

Kozakom. Ci. wiedzc, e to o ich skór chodzi, podejrzliwem

n Bielowski, 254, 255.

2) Bielowski, 284.

=») Bielowski, 284.
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okiiMii spo^^hidali ua ruchy i zbliiiiii<^ sitj ku sobie wojsk pol-

skif^n-) i turcckir^o i cho wichikrotnio wzywaui byli i przez

hctniaua i przez króhi i jirzi-z królewicza, aby si z wojskiem

polskiein poczyli, uie uczynili tego i woleli sic trzyma nad

Duicproiii ^). Kiedy po zawarciu ukadu z Turkami, /('dkiewski

posa do nich sug swego Derewiskiego, wzywajc ich, aby

przysali kilku starszyzny dla ukadów, Kozacy „do lekko" od-

prawili Derewiskiego, i odpowiedzieli hetmanowi: Jeeli komu

tego potrzeba, nieche do nas przyjedzie, albo przysze"^). Szed
wic ku nim ókiewski zbrojno i grono, a wraz z nim i inni

komisarze, wyznaczeni przez króla dla wprawienia w ryz Ko-

zaków, i moeby si bya polaa krew, jak przed dwudziestu laty,

gdy tene ókiewski poskramia Nalewajk, gdyby lietmanem

zaporoskim nie by wówczas czowiek, który z nieustraszon od-

wag i saw najdzielniejszego zaporoca czy umys spokojny

i trzewy. I>y to Piotr Konaszewacz Sahajdaczny, syn ubogiego

szlachcica Samborskiego, a wyciowaniec szkó ostrogskici, sawny
od niedawna naczelnik wielu wypraw czarnomorskich, otoczony

aureol wieego pogromu Kaflfy ^).

Komisarze w imieniu króla dali, aby liczba Kozaków za-

poroskich ograniczon bya do 1000, aby ci Kozacy, zostajc na

^) Pod pretekstem, e id do nas, pisze ók. do króla., Ukraiu
niemiosiernie zdarli, zupili, a potem si nazad obrócili ku Dnieprowi.

Bielowski 1. e.

2) Bielowski, 1. e.

^) Sahajdacznym dotd wicej si zajmowaa nasza poezya, ni
iistorya, to te o yciu jego, z wyjtkiem kilku lat przedmiertnych,

mao co wiemy. Nawet o pochodzeniu jego sprzeczne zachoway si
wiadectwa: podczas gdy Jakób Sobieski w dziele: „Commentarii belli

Chotinensis", mówi o jego plebejskiem pochodzeniu, Jerlicz w
Latopiscu swoim (str. 5) twierdzi, e Konaszewicz „nie by prostego

urodzenia, ale szlachcic od Sambora". Sowa Jerlicza potwierdzaj

:

„Wirszy na aosny pohreb Eonaszewicza", napisane przez wspócze-

snego Kassyana Sakowicza. Znajduje si tam portret Sahajdacznego,

przedstawiajcy hetmana z dug rozoyst brod, na koniu, w sobo-

lowej czapce, z buaw w rku i koczanem penym strza za plecami,

pod tym za wizerunkiem umieszczony herb szlachecki : podkowa
z ki'zyem (Kulisz., Istorya wozsojedinienja Eusi II, 256, 7). Sprze-

czno tych wiadectw daje si rozwiza przypuszczeniem, e Kona-
szewicz by synem zagrodowego szlachcica, jednego z tych, „co podda-

nych nie mieli, a swym pugiem orali", ale herbem poszczyci si
mogli, a przypuszczenie to zgadza si ze sowami Starowolskiego (Sar-

matiae Bellatores 226, 7) o Konaszewiczu : „Is quamc[uam origine non
satis nobilis esset etc."



23

odzie rzeezypospolitej (1000 dukatów i siedmsot postawów

karazyi rocznie), mieli nad sob hetmana z ramienia królew-

skiego i powstrzymujc si od wszelkich wypraw na Turcy, su-

yli rzeezypospolitej jako stra zagraniczna. Reszta Kozaków,

a mianowicie wszyscy, którzy si dopiero od lat trzech przy-
czyli do Zaporoców, jakote wszyscy rzemielnicy, kupcy, szyn-

karze i inni luni ludzie, winni si byli rozej do swoich da-

wnych siedzib pod wadz starostów i panów, a wszelkie ich ku-

pienie miao by rk zbrojn karane. O ile warunki te sprzy-

jay starszynie, o tyle niemiymi byy dla czerni kozackiej, któr
z nieograniczonej swobody kozackiej, wabicej blaskiem upów i

awanturniczego ycia, spychano napowrót do stanu poddastwa.

Konaszewicz nie chcia zrywa z rzeczpospolit, nie chcia

a moe i nie móg zupenie powica czerni, która zawsze gro-n bya dla swoich hetmanów, a której liczba przynajmniej

kilkanacie razy musiaa by wiksz od owego zastpu wybra-

nych : obra wic drog poredni. Przyj wszystko, co dawano,

zgodzi si na wszystkie warunki, zostawi tylko sobie i Kozakom

wolno odwoania si na przyszym sejmie do aski króla i sta-

nów, aby liczba Kozaków na odzie rzeczpospolitej bya zwik-

szon, bo tego wymagaa obrona od pogan, i aby dawne prawa

Zaporoców byy zachowane. Tym sposobem zadowolni i komi-

sarzy i czer kozack i wszystko utrzyma w zawieszeniu, bez

krwi rozlewu. A jakby chcc pokaza rzeczpospolitej, jak wielk

si posiadaa w Kozakach, si, której tylko uy nie umiaa,

a której si chciaa pozbawi, w kilka miesicy po owej komisyi,

zwanej olszask, zachcony przez Lwa Sapieh, stan na czele

dwudziestu tysicy Kozaków i poprowadzi ich do Moskwy na

pomoc królewiczowi Wadysawowi, odstpionemu przez znaczna

cz swego wojska i bdcemu wówczas w do krytyeznem po-

oeniu, i drog swoj do obozu królewicza usia zwycistwem i

postrachem.

Atoli warunki ukadu pod Busz ze strony polskiej nie zo-

stay dopenione. Kozacy nie zostali poskromieni i jeszcze przed

wypraw Konaszewicza do Moskwy, zaraz po zawarcia traktatu

pod Busz, wypadli na morze, wielkie szkody Turkom poczynili

i jednego basz im zabili ^), a nastpnie na wiosn 1618 pucili

si znowu na poudniowy brzeg morza Czarnego i spalili Midli,

1) Bielowskl, 342.
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o pól drugi lec ud Kou.stantyuopohi 'j. liyjy prócz togo iune-

jeszcze iia nich zaalenia: zabrali miody, wiezione chanowi ta-

tarskiemu z ]\Iol'dawii na okrtach, zabrali lioty cara moskiew-

skiego i podarki od niego posyane chanowi, którego car Micha
stara si pobudzi do najazdu na Polsk ^j. Wywoao to nowe
rckryminacye e strony Turcyi i a dwa najazdy Tatarów na

Polsk 1C18 r.

Tymczasem car jMicha, któremu Polacy cigle jeszcze od-

mawiali tytuu cara i chcieli koron odebra, wyprawi poselstwo

do sutana, które wzywao go o pomoc przeciw Polsce, siao naj-

rozmaitsze kamstwa o mniemanych zwycistwach moskiewskich

wodzów nad królewiczem i przedstawiao, e teraz najlepsza pora

uderzy na Polsk, kiedy z niej w^szystkie wojska w^yszy *). Nie-

zupenie wierzyli temu Turcy, widzc, e ókiewski czuwa nad

bezpieczestwem granic ukrainnych, i rady podawanej sobie nie-

mogli teraz wypeni, nie ukoczywszy wojny z Persami, atoli

widzieli jasno, e do poskromienia Kozaków nie dojd pokojówk,

drog i gotowali si do bliskiej wojny z Polsk. „Umiej oni sy-

mulowa, pisa Otwinowski, pose królewski , z Carogrodu w po-

cztku wrzenia 1618, gdy im tego potrzeba, ale dla Boga wiary

im W. M. nie chciejcie dawa... bo te ju u nich decisum

z Koron wojn zacz, byle z Persem jakikolwiek koniec uczy-

nili'', a wkrótce potem z Jass donosi kanclerzowi koronnemu, e
„czajek 250 strychem kozackim robi corychlej nad Dunajem^

niedaleko Budzynia" i e „koniecznie na tem s, aby tym Koza-

kom koca doszli, a jako zrozumiaem, wszystkie osady nowe i

zameczki a pod Czerkasy znie myl, dla czego te armaty

z pieszemi gotuj" *). Wojna stawiaa si nieuniknion tem bar-

dziej, e na tronie osmaskim w Carogrodzie po mierci sutana

Achmeta i po kilkumiesieznem panowaniu idjotycznego Mustafy,

zasiad 14to letni syn Achmeta, Osman, modzieniec niedowiad-

czony, peen ambicyi i uporu, rojcy o tem, aby zajanie wo-
jennymi czynami Solimana, a ywicy szczególn nienawi ku

Kozakom, którzy mieli tak zuchwale urga si potdze cesarza

tureckiego.

^) Kopia listu Oiwinowskiego z Carogrodu 1618 r. 2 czerwca.

Teki Nar., t. 110.

^) Skinderbasza do ók. 27 wrzenia 1618. Biel.

') Otwinowski do sekretarza kor. 1618, 9 wrzenia. Teki Nar,

tom 110.

*) Teki Nar., t. 110.
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Atoli eay rok 1(3 10 upyn do spokojnio. Wojna perska

skoczya sie wprawdzie klsk tureck pod Seraw jeszcze

we wrzeniu 1618 r. i zaraz po niej pokój zosta zawarty, ale na

uroczyste }iotvvierdzenie jego trzeba b3'o a cay rok czeka,

wiea klska zreszt nie moga uspasabia do natyclmiiastowego

rozpoczcia nowej wyprawy. Znalaz si przyteni porednik midzy
Polsk a Turcy w osobie nowego hospodara modawskiego, Ga-

spara Gratiani, który szczerym by stronnikiem Tolski i szczerze

chcia zapobiedz wojnie, która i jego ksistwu grozia zniszcze-

niem. Nie miaa nic Porta przeciw tym ukadom, które miay
by tylko potwierdzeniem traktatu pod Busz, atoli nie wiele

liczc na nie, wysaa wojsko nad Dniepr przeciw Kozakom ^),

i ókiew'ski nie yczc sobie, aby Turcy opanowali Zaporoe,

nakaza do Kozaków, którzy nie przestawali niepokoi morza

Czarnego, aby „kiedy si pogastwo koo Dniepra snuje", posali

z kilka tysicy na Zaporoe, upomina jednak, eby na morze

wycieczek nie robili ^). eby mie pokój od Tatarów, wysa Zy-

gmunt posa do Krymu z podarkami dla chana ^), a wreszcie

w padzierniku l(jl9 r. odprawia si druga komisya z Kozakami,

zwana rastawick. która miaa ostatecznie usun przyczyny za-

targów z Turcy.

Tym razem ton, którym przemawiali komisarze do Koza-

ków, by o wiele agodniejszy ni przed dwoma laty: dobrze

tkwiy w pamici wiee przysugi, jakie wywiadczyli Kozacy

Polsce w ostatniej wojnie moskiewskiej. Nie da) ju ograni-

czenia ich liczby do tysica, naznaczono od znacznie wikszy,

(40.000 zotych bez sukna), pozwolono tym, którzy winni si byli

wypisa z Kozaków stosownie do postanowienia olszaskiego,

nie wraca do poddastwa, ale zamieszka gdzie czyja wola;

Kozacy natomiast zobowizali si wybrakowa, popali czóna, na

których puszczali si Dnieprem na morze Czarne, z wyjtkiem

tych, które potrzebne byy do przewozu na Dnieprze, szanowa

przymierze z Turcy i kara tych, którzyby samowolnie w^ayli

si chodzi na morze, gotowi byli uzna hetmana z ramienia

królewskiego, ale i tym razem zostawiali sobie furtk do aski

królewskiej, aby im dawne przywileje byy nienaruszenie za-

chowane.

1) Hammer, IV. 505
*) Bielowski, 351.

^) Bielowski. Tame.
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Ze k(>mis_v;i rastuwirka nic niogu pow-strzyniac' lioznków

od wypraw czarnoiiiorskich, to byo rzecz niewtpliw, i nieba-

wem isi to okazao, atoli ]»o jej od{)rawi('niu zdawao si ó-
kiewskiemu, e naprawd ju si wszystko uoyo do pokoju

z Turcy. Wyprawiony w jesieni do Porty Otwinowski wióz
oznajmienie, e uczyniono wszystko „podug przymiernego posta-

nowienia" i danie, aby i z tamtej strony zachowano si podug
pakt. Przez tego posa pisa ókiewski do wezyra Mehmetpaszy,

twierdzc z najwiksz pewnoci, i poskromieni Kozacy nigdy

ju na morze Czarne ctiodzi nie bd ;
') w listopadzie donosi

królowi, i z listu wezyra do hospodara Gratianiego wida, e
w Tnrcyi kontentuj si postanowieniem pokoju, a po raz ostatni

w yciu przepdzajc wita Boego Narodzenia z rodzin w Za-

mociu, wysa stamtd list do Koniecpolskiego, z którego wida,

jak strudzony cig trosk o obron kresów umys hetmana

zdawa si lubowa w niezjianym od dawna spoczynku. „Alta

pax na Ukrainie" zapewnia wódz koronny swego polnego ko-

leg, a nie przeczuwa, e to bya tylko chwilowa cisza przed

burz, która niebawem miaa rozegrzmie i której grom mia
trafi w gow sdziwego hetmana.

We wrzeniu 1619 przybyo uroczyste poselstwo od szacha

perskiego do Carogrodu i potwierdzony zosta imieniem sutana

traktat zawarty z Persy przed rokiem przez wielkiego wezyra

Chalila pasz, który po zawarciu tego traktatu za nieszczliwy

koniec wojny perskiej musia ustpi swego miejsca Mehmetowi

paszy. Ale i Mehmet pasza, który, przynajulniej podug mniema-

nia ókiewskiego, mia kontentowa si postanowieniem pokoju

z Polsk za porednictwem Gratianiego, jakkolwiek spowinowa-

cony z sutanem, nie dugo cieszy si najwyszem dostojestwem

w pastwie, i wkrótce po potwierdzeniu pokoju z Persy, wyru-

gowany zosta ze swego wysokiego miejsca przez zrcznego i

przebiegego Alipasz, przezwanego Piknym albo Grzecznym.

Ten zna natur modego Osmana ; wiedzia, e nowy wadca by
chciwym i skpym, e nienawidzi Kozaków i roi wielkie plany

zdobywcze, potrca wic te struny jego duszy, aby si wkrad
w jego ask, i z jednej strony obfitymi podarunkami, z dru-

giej poddawaniem awanturniczych planów dokaza tego, e go

Osman mianowa wielkim wezyrem na miejsce Mehmeta ^). Na-

') Bielowski, 356-358.
2) Hammer, IV, 508.
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tychrainst powia nowy duch w dywanie; zaczto spiesznie radzi

o uzbrojeniach wojennych przeciwko Polsce i Kozakom, i ju
wtedy (przy kocu l(il9) mody sutan, zagrzany przez swego

wielkiego wezyra, postanowi sam stan na czele wyprawy prze-

ciw Polsce, a kiedy inni wezyrowie i baszowie dywanu starali

si go odcign od tego zamiaru, z kijem porwa si na nich ^).

Do rozpomienienia tej wojennej dzy w Osmanie przy-

czyni si wiele musiay wypadki, jakie zachodziy wspóczenie
w Wgrzech, Austryi i Czechach. Ten ostatni kraj da ju by
haso do nieszczsnej trzydziestoletniej wojny. Cesarz Maciej

umar w marcu 1619, a stany czeskie zgromadzone w Pradze

odsdziy od korony czeskiej mianowanego przeze nastpc Fer-

dynanda, i to w tym samym prawie czasie, kiedy elektorowie

niemieccy we Frankfurcie (w sierpniu 1619) obrali go cesa-

rzem. Jednoczenie udao si protestantom czeskim przecign
na swoj stron siedmiogrodzkiego ksicia Betlema Gabora, ró-

wnie protestanta, który szybko zdobywszy pónocne Wgry, zna-

laz si pod murami Wiednia. wiat katolicki i protestancki sta-

way do zacitej walki z sob, i schlebiao to niezmiernie dumie

Osmana, e oba te wiaty, i cesarz i protestanci, ubiegali si
o jego przyja i przymierze z nim, z trwog czekajc, na czyj

szal rzuci swój ciki or. Betleni Gabor, który bdc hodo-

wnikiem sutana, bez jego wiedzy rozpocz wojn z cesarzem i

nie by pewnym, czy ten krok jego bdzie dobrze widziany

w Stambule, stara si przez posów i listy wystawi przed su-
tanem spraw Ferdynanda jako upad, a swoje tryumfy w po-

w^ikszonych rozmiarach. W istocie krytycznem byo przez czas

pewien pooenie nowego cesarza, oblonego w Wiedniu, atoli

jak z nieba spada mu pomoc w postaci Lisowezyków, zacinej
kawaleryi polskiej, zwerbowanej przewanie z tak zwanych ludzi

„swawolnych" przez wgierskiego magnata, a cesarskiego stron-

nika, Jerzego de Homonay, którzy to Lisowczycy, stoczywszy si
jak lawina do Wgier, i zjidawszy klsk (13go listopada 1619),

Rakoczemu, jednemu z wodzów Gabora, takiego strachu naba-

^) Turgeniew, Historica Eussiae monumeuta, t. 2. Extraits des

-depecbes de M. de Cesy, Ambassadeur pour Sa M. Louis XITI en Le-

yant depuis 1620 jusqu'a 1627, str. 411, 442. O uzbrojeniach przeciw

Kozakom pisze take pose cesarsld Mollart do Ferdynanda pod dat
3go stycznia 1620. Grindely, Geschichle des 30 jahrigen Krieges

m, 176.
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^MlI s;,.,,,..,, ksiciu, ,. uaty.-limiast .„Istapi o.l uhL-cnia Wic-
(Jiiia. Poniewa Lisowczycy wpadali '/ Polski i zwerbowani byliw Polsce, jesl. nie za jawnem, to za cieheni p.,zwoleniem króla
niia wiec teraz lietlem szczególne powody. ;,bv podsyca i t-ik
uz srogi gniew sutana przeciw Polakom i zaraz po rejteradzie

z pod Wiednia do Preszburga napisa list d.. Osmana, w którymuskara sie na króla polskiego, wystawi^ijc wtargniecie LisJw-
czykow jako napad Polaków nu „kraje sutana", a Polsk iaka
sprzymierzon z cesarzem i Hiszpani w celu tpienia Veliaii
mahometanskiej per mar et terra-). Dowiedzia sie przytem
Betlem, ze jeden z jego listów przejty by i przesany w kopii
Polakom, przez sprzyjajcego im Gratianiego ^j, oskary wiec
Hospodara modawskiego, jako tajemnego wroga Turcyi 'i rzuci
tym sposobem podejrzenie na porednictwo jego w ukadach
midzy Turcy a Polsk.

To te kiedy na pocztku l(j20 pose polski Otwinowski
przyby do Konstantynopola dla ostatecznego potwierdzenia po-
ifoju, znalaz tam, wbrew nadziejom ókiewskiego, jak najoorsze
przyjcie. Zamiast jakiego wyszego dygnitarza, wprowadzi go
do stolicy, jakby na szyderstwo, subaszy, naczelnik policyi wy-
konawczej «), co ju byo widocznym znakiem, e na pokojowe
rokowania lurcy nie licz. Do koca maja udao sie Otwinow-
skiemu zaledwo jedno posuchanie wyjedna sobie u wezyra po
ktorem posuchaniu przekona si pose zupenie, e nie ma' a-
dnych nadziei pokoju i zaraz doniós o tem ókiewskiemu do-
dajc, ze na przyszy rok sam cesarz in persona wybiera sie do
Polski

1
gotuje aparat wielki, w tym roku za ma puci przedsob Skinderbasz i cara tatarskiego -). Wezyr otwarcie mu po-

wiedzia, e cesarz chce wojny i e j gotuje, i doda, e pod
jednym tylko warunkiem moe mie Polska pokój : jeeli natych-
miast zburzy wszystkie miasta ukrainne i w przecigu czterech
miesicy zniesie Kozaków % Ten warunek wyranie wskazywa
«o byo gównym celem i gówn przyczyn majcej wybuchnd

O KheyenMller, Annales Ferdinandei IX, 699.
2) Piasecki, Kronika 279. - Bielowski, 352.

XI- i
'^

Jm ^^^^i^^^''
Commentarii beUi Chotinensis II. - Kobierzycki

Historia Aladislai 662.
-n.uFJierzycja

*) Bielowski, 372.

T^ A ,P- ?;^''H'
".Stanisawa ók., klska i zgon na polach cecorskich-

Dodatki. Dziennik literacki 1869, str. 162.
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wojny. Chodzio tu o to samo. czego iloinagal si jeszcze sutan

Achmct w licie Jo króla ))rze(l zaAvareiem ukadu pod liusz').

Otwinowskl naturalnie nie móg' przyj tych warunków.

Misya jego bya skoczouji, kazano mu wyjeda, ale glejtu do

granicy da nie chciano, postanowi wic drog morsk przez

Wochy powróci do ojczyzny. Zanim si to stao, pilnowano go

w Konstantynopolu jak winia. Doczeka si on tu jeszcze gro-

nej dla siebie nowiny, która pod rzdami takiego wezyra, jakim

by Alipasza, co si na midzynarodowe prawa nie oglda, moga
go drogo kosztowa. W kocu lipca, czy na pocztku sierpnia

ukazali si Kozacy na morzu Czarnem, i to niedaleko Carogrodu,

i zaczli upi po swojemu, a strach imienia kozackiego by tak

wielki, e trzeba byo kijami zmusza onierzy tureckich do wsia-

dania na galery, które miano przeciw Kozakom wysa. Otwi-

nowskl, który przywióz by uroczyste zapewnienia ókiewskiego,

i Kozacy tak s poskromieni, i nigdy na Czarne morze chodzi

nie bd, lkajc si o swoje bezpieczestwo, uszed z domu,

w którym by strzeony, i uciek z Konstantynopola ^). A tym-

czasem Kozacy na 150 czajkach uwijali si po morzu Czarnem,

napadli Warn, która liczya wówczas pitnacie do szesnastu

tysicy ludzi, zupili j i spalili do szcztu ^). Dziao si to

w sierpniu 1620 r.

Trudno przypuci, aby ten nowy morski najazd kozacki

wypyn z zachty i pozwolenia, danego Kozakom przez ó-
kiewskiego, wiedzc, jak hetman koronny ba si drani Tur-

ków. Domyle si raczej trzeba, e Kozacy sami korzystali z ofi-

cyalnego ogoszenia wojennych przygotowa tureckich, zawartego

w uniwersale hetmana z d. 1 czerwca, i uwaajc Turków za ja-

wnych ju wrogów pastwa, sdzili, e s zwolnieni od warun-

^) Piasecki, a za nim niektórzy nowsi historycypolscy, a takeHammer
i Zinkeisen w poduszczeniach Betlema na Polsk i Gratianiego upatruj

gówn przyczyn wojny polsko-tureckiej 1620. Ze to jest mylne mnie-

manie, wida z podanego przegldu wypadków. Doniesienia Betlema,

którego zreszt znano dobrze w Konstantynopolu jako szczwanego lisa

i kamc (czego dowodem list sutana do niego w kwietniu 1620 r.

Gindely III 179) mogy tylko wpyn na przyspieszenie wojny, któr
od dawna miano w zanadrzu, ale i bez tego czy prdzej, czy pónij
musiaa ona wybuchn, poniewa Polska nie moga powstrzyma Ko-

zaków od wypraw czarnomorskich.

2) Extraits des depeches de M. de Cesy. Turgeniew 412.

') Turgeniew, 412.
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ków komisyi rastawickioj. Zreszt i te warunki tómaczyli oni

po swojemu, zupenie inaczej ni Polacy. Mamy na to dowód

w sprawozdaniu z poselstwa, które na pocztku 1620 wyprawione

byo od hetmana Konaszewieza i caego wojska zaporoskiego

do cara Michaa i które dyakom dumy carskiej owiadczyo, e
z Dniepru im nie wolno robi wycieczek na morze, ale z mniej-

szych rzek nie zabroniono, jak gdyby tu chodzio o miejsce,

skd wyprawy morskie byy przedsibrane, a nie o rzecz sarn *).

Korzystali oni tutaj z niedokadnego wyraenia ugody, która

brzmiaa: .,cnotliwemi naszemi sowy rycerskiemi przyrzekamy

na Czarne morze z Dniepru ku szkodzie pastwom cesarza ture-

ckiego nie wychodzi". Jakkolwiekbd. ten nowy najazd kozacki

lepiej od wszelkich poduszcze Betlemowych przekonywa Porte

o koniecznoci wojny z Polsk i by ostrog do szybkiego gro-

madzenia wojsk, wiemy bowiem, e do kocii lipca bardzo leniwo

gromadziy si wojska do naczelnego wodza Skinderbaszy, który

si znajdowa nad dolnym Dniestrem, i dopiero od tego czasu

zaczli si Turcy szybko zbroi i skupia ^,).

Przekonywajc o bezowocnoci ukadów z Polsk, najazd ko-

zacki ciga take odpowiedzialno na Gratianiego, który by
porednikiem w tych ukadach, i tem wikszem otacza go podej-

rzeniem. Grataniemu, jako hodownikowi Porty, nakazano jeszcze

przedtem mie si w gotowoci i na dany rozkaz przyczy si

z wojskiem swojem do armii Skinderbaszy^), teraz zoono go

z hospodiirstwa, i kazano si stawi w Konstantynopolu, a na

jego miejsce mianowano hospodarem modawskim Radua. Gra-

tiani, lkajc si losu, jaki spotka niedawno szwagra jego Boris-

siego, pierwszego dragomana weneckiego, który za miae odez-

wanie si w Porcie w imieniu rzeczypospolitej weneckiej zosta

z rozkazu sutana uduszony, nagli hetmana ókiewskiego, aby

coprdzej przybywa do Modawii, obiecujc mu, e si do niego

z 25.000 wojskiem swojem przyczy.

Wojsko polskie gromadzio si koo Baru, zwykego punktu

zbiorowego na poudniowo-wschodniej granicy i tu w sierpniu

zjecha sdziwy hetman. Siy, z któremi mia rozpocz walk
z najgroniejsz potg w Europie, byy nadzwyczaj sabe : nie

^) Kulisz, Materyay dla Istoryi wozsojedinienja Eusi. T. I. Po-

selstwo Piotra Sahajdacznego do cara Michaa Fedorowicza 1620.

^) Liske, Der tlirkich-polnische Feldzug im J. 1620, str. 10.

3) Liske, str. 11.
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przenosiy dziesiciu tysicy onierza \). Przyczyn tego byo za-

pewne w znacznej czci i niedbalstwo rzdu polskiego, ale te

w czci i brak czasu, pewno wojny bowiem dopiero w czerwcu

staa si widoczn, a dwa, trzy miesice w ówczesnych stosun-

kach nie wystarczay do wytworzenia znaczniejszej siy zbrojnej.

Ale jeli nie mona byo od razu wystawi wikszej siy zbrojnej,

mona byo przygotowa posiki, któreby w razie przegranej mo-

gy wesprze hetmana i powstrzyma niszczcy najazd Tata-

rów, atwy do przewidzenia, nawet w razie pomylnego obrotu

rzeczy. Otó o tera wcale nie mylano i na skoatan gow het-

mana i jego garstk wojenn kadziono losy caego kraju.

Dziwi si przedewszystkiem naley, dlaczego nie cignito
w znacznej liczbie Kozaków zaporoskich, którzy tak strasznym

dla Turków byli nieprzj^jaeielera, nietylko na morzu, ale i na

ldzie. Bya wprawdzie podobno garstka tych Kozaków na odzie

rzeczypospolitej w wojsku ókiewskiego ^j, ale mogli oni wy-

stawie dziesi, dwadziecia razy wiksz si, jak to wczeniejsza

moskiewska i póniejsza chocimska wyprawa okazay. Czy hetman,

niechtny Kozakom, nie chcia ich mie przy sobie, bojc si ich

niesfornoci? Czy moe Kozacy chocia wzywani, jak 1617, nie

pospieszyli do hetmana, który nie mia u nich miru i bali si

nowej jakiej ugody w rodzaju buszaskiej ?

Aeby znale odpowied na te pytania, potrzeba przypatrze

si temu, co si po zawarciu ugody rastawickiej dziao wród
Kozaków. Utworzyy si tam dwa stronnictwa : jedno, z Konasze-

wiczera na czele, chciao dotrzyma danych komisarzom polskim

przyrzecze, a mianowicie ograniczy liczb Kozaków, zaniecha

przynajmniej do czasu wielkich wypraw morskich na Turcy,

które mogy cign wojn na Rzplt i poprzestajc na odzie

polskim wstrzyma si od wszelkich naduy i pustoszenia we wa-
snym kraju. Byo to stronnictwo porzdku, do którego przewa-

nie naleaa starszyzna kozacka. Do drugiego stronnictwa, o wiele

liczniejszego, naleaa czer, której ugoda rastawicka grozia

wydzieleniem z kozactwa, i która zatem bya przeciwn i tej

^) Liske, str. 15.

2) List do JMP. Zamojskiego, umieszczony w „Studyach Bali-
skiego", wspomina (str. 301) o Ukraicach w wojsku ókiewskiego,

a dalej zawiera nader ciekaw wiadomo, e w par tygodni po po-

gromie cecorskim znajdowao si w okolicach Winnicy i Krasnego kilka

tysicy Kozaków.
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ugodzie i tym, którzy j fhcicli w ycie wprowiidzie. Wjtrawflzie

ugoda nistawicka nic zapdzaa ju tych, co luicli by wypisani

z kozactwa, w poddastwo, pozwalaa osiada kademu, gdzie si

komu podoba, atoli dla ludzi, co zakosztowali nawpól' rozbójni-

czego, nawpóf ryC(!rskiego ycia Zaporoców, powrót pod spokojn

strzech na zawsze wyda si nieznonym. Wrzaa wic niech
pomidzy starynnem kozactwem a modem, ale dopóki Konaszewicz

by na miejscu, czer nie miaa podnosi gowy i targa si na

jego wadz hetmask. Niebawem jednak po zawarciu ugody ra-

stawickiej wyruszy Konaszewicz z kilku tysicami Kozaków pod

Perekop, jak si zdaje, dla odbicia jaszyru i upów, z którymi

powraca do Krymu kilko-tysiczny oddzia Tatarów 'J. Szczcie

mu tam posuyo, pobi Tatarów, uwolni wiele braców chrze-

ciaskich, ale tymczasem z nieobecnoci jego skorzystaa czer

kozacka, zoya go z urzdu starszestwa i hetmanem swoim

obwoaa niejakiego Jacka Nierodowicza, od wielkiej brodawki na

twarzy zwanego BorodawJc. By to, jak twierdzi Z(Ukiewski

„ze wszech najniecnotliwszy i najbuntowniejszy" Kozak, który rze-

mioso kozackie pojmowa jako rozbój i grabie, to te owiad-

cz)' czerni „e nietylko na morze, ale choby i do pieka chcieli,

i z nimi gotów".

Miao tedy Kozactwo dwóch hetmanów : jeden z nich obrany

przez wikszo, ale nie uznajcy ugody rastawickiej , drugi

uznany przez mniejszo i przez rzd polski, ale w obecnym sta-

nie rzeczy nie majcy do si do wykonania warunków przeszo-

rocznej komisyi. Ju bowiem w pierwszej poowie l(j20 r. cho-

dzili Kozacy „przeciwko postanowieniu i przysidze" na morze,

a w- lipcu t. r. „mieli ju do dwóchset czóen za progami goto-

wych, na których wybierali si na morze wielk potg, jak

nigdy przedtem ^)".

Wobec tego rozdwojenia w Kozaczynie, nie wiedzia ó-
kiewski, jak ma sobie postpi. wieo zawarta ugoda rastawieeka

bya mu bardzo nie na rk. Chcc utrzyma powag rzdu,

trzeba byo domaga si wykonania warunków ugody, i ukara

tych, co j naruszyli ; a tymczasem pooenie polityczne tak si

zmienio, e to waciwie, co ugoda najsurowiej zakazywaa,

') Listy H. ókiewskiego. Kraków 1868, str. 146. Kulisz. Ma-
teryay dla Istoryi wozsDJedinieriia Eusi. T. I, str. 94.

^) ókiewski do króla 30 czerwca 1620 w Dzienniku Lit. 1869

str. 161. Listy Stanisawa ókiewskiego. Kraków 1868, str. 146.
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mogo si sta ratunkiem dla Rzeezyp ispolitej. Nie wiedzia
przytem ókiewski, co uczyni z odem, który podug ostatniej

ugody mieli otrzyma Kozacy w dniu w. Jlii w Kijowie (Igo

sierpnia), nie wiedzia, czy wypaci go, czy nie, jeeli ze swej

strony dotrzymaj wszelkich warunków. Obawia si on, e jeeli

si teraz od Kozakom wypaci, Kozacy na przyszo jeszcze

mniej okazywa bd posuszestwa, liczc na pobaliwo rzdu
polskiego. Z drugiej strony wiedzia, e nie dostawszy odu, nie

wespr, jak naley, polskiego wojska w gotujcej si wojnie

z Turcy i chyba tylko na wasn rk rozbójnicze bd ponawia
napady na Turcy.

Chwiejno i niepewno ókiewskiego w caej tej sprawie

z Kozakami najlepiej nam maluj dwa cytowane ju listy jego.

W licie z 30 czerwca 1620 do króla z ()kwi owiadcza si on
aa wojn zaczepn w porozumieniu z panami chrzeciaskimi i

z królem perskim, a nastpnie pisa : „Z strony tych Kozaków
nie wiem, jako tam midzy nimi rzeczy padn

;
jeeli przemaga

*a strona, która si dziery postanowienia takrocznego, przez

komisarze od W. K. Mci deputowane uczynionego, trzeba bdzie
mie in pciraUs to, co si im da pozwolio, do czego ju te
czas niedaleki, ledwie pó pitej niedzieli, gdy te czterdzieci

tysicy, które si im obiecay, w Kijowie na wito witego
Jlii ruskiego da przychodzi. Przyczem potrzeba, eby z dworu
W. K. Mci by komisarz, albo któkolwiek, któryby si upomnia,

eby ci swawoluicy, co na morze przeciwko postanowieniu i przy-

sidze swojej chodzili, byli pokarani, i inne kondycye w komisyi

wyraone, eby do skutku byy przywiedzione. Tene komisarz

z liczby ich, jakaby miaa by, miaby determinowa. Lecz jeliby

Rzplta na t rezolucy (jako moja jest sentencya, którm wyej
wyrazi) skonia si, juby przyszo i tego karania zaniecha, i

owszem otuch da, czego oni ycz, eby Turkom jako naj-

wiksze szkody i zoci wyrzdzali". A w miesic potem dono-

szc krewnemu swej ony, Tomaszowi Zamojskiemu, który byna-
ówczas wojewod kijowskim, o gotujcej si za porohami wielkiej

wyprawie kozackiej na morze, dodawa: „Od czego, eby ich

teraz przy takowym rzdcy (Borodawce) zahamowa, nie widz
adnego sposobu. Posalimy do nich z Jegomocia Panem Pod-

skarbim koronnym, i pienidze wedle takrocznego postanowienia

umówione, które gotowe s, bd im dane, jeeli oni wszystkim

kondycyom w akcie komisarskim opisanym dosy bd czynili.

Ale choby im i pienidze byy dane, trudno ich ju od tego

Wojna cliocimska. 3
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przedsiwzicia zahamowa, eby morza tego roku mieli za-

niecha",

Z zestawienia dwóch tych listów wida, e ókiewski nie-

tylko nie wiedzia, jak ma sobie postpi z Kozakami, ale nie

wiedzia nawet, czy yczy sobie ich pomocy na morzu, czy jej

si lka. W to pooenie wprawia go faszywa polityka Polski

na poudniowym Wschodzie, polityka, której on by narzdziem,

i której mia pa ofiar.

Skoczyo si na tem, e Kozacy nie dostali odu, e nie

dali pomocy zbrojnej ókiewskiemu, o któr nawet, jak si zdaje,

nie byli wzywani i e na wasn rk wyruszyli na morze Czarne,,

niosc zniszczenie jego pobrzeom i tem bardziej jeszcze pobu-

dzajc sutana do wojny z Polsk.

Stanwszy na czele swego nielicznego wojska, ókiewski

mia do wyboru dwa plany dziaa wojennych: albo ruszy nad

Dniestr, okopa si w obozie i strzedz tylko, jak w 1617 roku,

granic Rzeczypospolitej ; albo wkroczy zaczepnie do Modawii.

Za pierwszym planem przemawiaa wiksza atwo cignicia

posików, gdyby si te znalazy, i wiksza w ogóle atwod
obrony; do drugiego skaniaa nadzieja poczenia si z licznem

wojskiem modawskiem i uchronienia ojczyzny od spustosze,

wojny, na grunt obcy przeniesionej. Wikszo senatorów w ra-

dzie królewskiej owiadczy si miaa za tym ostatnim planem,,

atoli nie narzucano go ókiewskiemu, jak to wida z listu jego

do króla, pisanego w dzie ruszenia si wojska z Baru (26 sier-

pnia) : „Wypisaem w innych liciech przyczyny, dla których opu-

ciwszy tutiora, fortiora consilia przedsiwziem". Tak wic mia

do wyboru i bezpieczniejsze i hazardowniejsze plany. Dalsze sowa

tego listu wskazuj nam, e i osobiste pobudki nakaniay go

do wkroczenia w ziemi modawsk: nie chcia on, aby go szar-

pay i obmawiay jzyki ludzkie, jak wiatach poprzednich, za to,,

e Tatarów nie ciga i nie pogromi. „W tej rzeczypospolitej

zrzdnej, krnbrnej trudno inaczej ; to i pijwata mi necessito-

waa obmowiskami, detrakcyami (do znoszenia cho i wielkim

umysom zawdy przykremi) passim mi i niewinnie urgano.

A to i teraz, gdyby Woochom proszcym nie dao si ratunku,

wielka do obmowisk materya i pewnieby mi to nie chybio" ^).

Ruszy tedy hetman do Wooch, w pierwszych dniach wrze-

nia przekroczy Dniestr powyej Soroki i bardzo prdko prze-

^) Bielowski 375.
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kona si, jak nieostron bya jego \A-iani w pomoc modawsk.
Modawianie, dowiedziawszy si, e hetman polski z nielicznem

nadciga wojskiem, zlkli si wojny z Turcy i tumnie zaczli

opuszcza swego iospodara, a i sam Gratiani, który na pierwsz

wie o wkroczeniu Polaków do Modawii, sprawi rze Turkom,

po niego wysanym i otwarcie podniós znami buntu, teraz,

widzc, e go poddani opuszczaj, a syszc o szczupoci si

polskich, chcia ju tylko ratowa swoj gow i ucieka do

Polski i ledwie go ókiewski ju uciekajcego zdoa nakoni
do powrotu i zwabi do swego obozu. Przyby Gratiani i zamiast

25.000 przyprowadzi ledwie kilkuset wiernych sobie Modawian.
Stano wojsko polskie na polach cecorskich, na dawnem obozo-

wisku Jana Zamojskiego, niedaleko Jass, na lewym brzegu Prutu

i tu oczekiwao na nadejcie nieprzyjaciela, o którego siach nie

miano jeszcze w polskim obozie dokadnego wyobraenia i poczy-

tywano je za znacznie mniejsze, ni byy w istocie. Dnia 18go

wrzenia ze wschodem soca ukazali si wreszcie Turcy i Ta-

tarzy na wzgórzach obrzeajcych równin cecorsk i tego dnia

wszcza si ju bitwa, której rezultat nie by dla Polaków niepo-

mylnym i nie odebra im ufnoci w zwycistwo, pomimo i si
przekonali, e maj do czynienia z nieprzyjacielem przynajmniej

trzykro od nich liczniejszym. Dopiero bitwa nastpnego dnia,

z powodu zego wykonywania obrotów wojennych, przyniosa

klsk Polakom, osabia nadziej zwycistwa i skonia hetmana

do próbowania ukadów z naczelnym wodzem si tureckich, Skin-

derbasz. Jeli dla wojska polskiego, liczcego ju ledwie 8000,

a rzuconego w obcym kraju na pustej równinie, bez nadziei po-

sików, ukady mogy by desk ocalenia, Gratianiemu nie wró-

yy one nic lepszego od najgorszej klski : wiedzia on dobrze,

e Turcy domaga si bd jego wydania i uczuwa dreszcz prze-

raenia na myl, e moe si sta ofiar ukadów. On te to bez

wtpienia, którego pomoc zwabia wojsko polskie do Modawii,

by zarodem tego fermentu, jaki si zacz w tem wojsku obja-

wia zaraz po niepomylnej bitwie 19 wrzenia i który w kocu
sprowadzi ostateczn jego zagad. Chcc sam ucieka, stara si
namówi innych do ucieczki i na nieszczcie udao mu si to,

w takim stopniu, e noc z 20 na 21 wrzenia przedstawiaa obraz

niesychanego popochu, zamieszania i rozlunienia wszelkich w-
zów karnoci w obozie polskim. Gdyby Turcy skorzystali byli

z tej chwili, przyspieszyliby o par tygodni tragiczn katastrof

wyprawy ókiewskiego.

3*
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Jednake ucieczka Gratianiego, — który, mówic nawiasem,

ucieka od mierci z okrutnych rk tureckich, ale znahizl j
w ucieczce, zabity przez wasnych towarzyszy, Modawiau, zn-

conych jego skarbami — ucieczka Gratianiego cho osal>iaa

siy polskie, pocigajc za sob okoo tysica onierza polskiego,

cho dodawaa ducha w^rogom, pod pewnym jednak wzgldem
uatwiaa ókiewskiemu rozpoczcie ukadów pokojowych. Znajc

szlachetny charakter hetmana polskiego, mona by pewnym, e
nie zgodziby si on na wydanie Turkom iiospodara, a tego bez

wtpienia oniby si przedewszystkiem domagali. Teraz wic, gdy

Gratiani uciek, warunek ten nie móg ju stanowi przeszkody

w ukadach. Atoli i pomimo tego uatwienia trudno ju byo
wówczas zawrze ukad z Turkami, którzy tak przewag swoje

czuli nad wojskiem polslriem. Podug historyka tureckiego Naimy

gównym przeciwnikiem ukadów by ognisty Kantemir murza,

dowódca nogajskich Tatarów, którego wraz z innym basz mia
da ókiewski za zakadnika ; inni za dowódcy turecko-tatar-

skiego wojska okazywali si jakoby skonnymi do zawarcia ugody.

Jakkolwiekbd, gdyby nawet ukad jaki, wówczas zawarty,

móg ocali garstk wojska polskiego, nie zdoaby on zapobiedz

dalszej wojnie, rzeczpospolita bowiem nie mogaby si bya w a-
dnym razie zgodzi na warunki, któreby jej podyktowa zwyciski

Osman, a które bez wtpienia nie byyby atwiejszymi do przy-

jcia od t3"ch, jakie przed rozpoczciem wojny stawiano Otwi-

nowskiemu w Konstantynopolu.

By te moe, e ókiewski nie liczy na powodzenie uka-

dów, chcia tylko zyska kilka dni czasu dla przygotowania si
do obronnego odwrotu. W istocie pomimo wielkiego upadku

ducha i wielkiego niedostatku, jaki panowa wówczas w wojsku

polskiem, przygotowano si znakomicie. Wojsko zamkno si

w ruchomy tabor obronny, który 29 wrzenia ruszy si do od-

wrotu. By to rozpaczliwy odwrót. Wewntrz taboru uczucie sa-

boci si wasnych, niedostatek amunicyi i ywnoci, dokoa wróg

potny, który ze wszystkich stron oskrzydlajc tabor, posuwa
si za nim i czyha na sposobno, aby natrze i rozgromi co-

fajcych si
;

przed taborem droga daleka do granic polskich

przez puste równiny, moczary i rzeki. A jednak, pomimo tak

rozpaczliwego pooenia, odwrót przez cae sze dni wytonego
pochodu, przerywanego krótkimi tylko odpoczynkami, odbywa
si w takim porzdku, tabor wyglda tak gronie, e nieprzyja-

ciel chocia go cigle oskrzydla, zrzadka omiela si naciera,
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a kade natarcie, jak o mur, rozbijao si o tabor. Gdyby jeszcze

kilka godzin pochodu w takim porzdku, odwrót ten zajaniaby

w rzdzie najwietniejszych czynów wojennych.

Na nieszczcie stao si inaczej. Na dwie mile przed Mohy-

lewem, gdzie czekaa strudzonych wojowników ziemia ojczysta i

wiksza atwo obrony, w nocy z 6go na 7my padziernika po-

wtórzya si scena popochu i ucieczki z 20 wrzenia. Zarzewie

zdrady i popochu, rzucone przez Gratiuniego, tylko przygaszone

byo, ale nie wygaso. Na wielu pachokach ciyy zarzuty, i
si owej pierwszej fatalnej nocy, korzystajc z zamieszania i po-

pochu, dopuszczali rabunku w opuszczonych przez Gratianiego

i innych zbiegów namiotach, a nawet w namiotach rycerstwa,

które stra obozow trzymao. Nie ukarano ich, bo pora nie bya
po temu, ale niektórzy z rotmistrzów byli tak nieostroni, i si

odgraali : niechno Dniestr przejdzie wojsko, winowajcy bd
ukarani. Byo wic wielu takich z czeladzi, którzy si bali przej-

cia za Dniestr w porzdku i ci za nadejciem nocy dali haso do

popochu i ucieczki, która wnet sprowadzia napad Tatarów i

Turków na tabor. Wybia godzina ostatecznej zagady dla wojska

polskiego. Wród nocy, wrzasku, popochu, zamieszania i ucieczki

gos wodzów, ókiewskiego i Koniecpolskiego, straci sil roz-

kazujc
;
garstka si tylko prawdziwie mnych okoo nich sku-

pia, aby zgin z honorem, gdy inni ginli w ucieczce i po-

pochu. Maa tylko cz wojska, nie wiele wicej nad tysic ludzi,

usza mierci lub niewoli, w tej liczbie by i dowódca artyleryi,

Teofil Szemberg, dziejopis smutnej wyprawy. Stary hetman,

chocia w ostatniej chwili pogromu jeden by ju tylko sposób

ocalenia - - ucieczka, wola zgin, ni wraca bez wojska i leg

w walce, oddajc strudzon gow wrogom, których ta zdobycz

wielkim tryumfem napenia. Z wyszych oficerów zgin wa-

leczny Denhof, dowódca zacinyeh rajtarów. Hetman polny,

Koniecpolski i dwaj modzi ókiewscy, syn i synowiec hetmana

wielkiego, ranni dostali si w niewol, a wraz z nimi wiele

innych znacznych osób, ksi Samuel Korecki, co bra udzia

w pierwszej ucieczce, Baaban, Stru, Farensbach, Kazanowski,

Mikoaj Potocki.

Podobnej klski wojennej od niepamitnych czasów nie do-

znaa Rzeczpospolita. Cae wojsko, nieliczne wprawdzie, ale sta-

nowice jedyn w owym czasie obron — zniesione, hetman

wielki i kanclerz koronny zabity, hetman polny w niewol wzity,

granice Rzeczypospolitej na ocie otwarte Tatarom, którzy te
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nie omieszkali skorzysta z tej sposobnoci i rozpucili zagony

swoje, zapdzajc si a do Jarosawia, Winiowca, Dubna,

Ostroga i Zaslawia, obracajc w popió' sioa i dwory mone i

unoszc z sob wielki plon ludzi, byda i rozmaitej zdobyczy ^).

Jedyn si zbrojn, jak mona byo przeciwstawi rozzuchwa-

lonej powodzeniem dziczy tatarskiej, stanowio kilka rot wojska,

rozstawionyci w Gródku, Lwowie i Starem-Siole, a nad którymi

komend mia pan krajezy koronny, Stanisaw Lubomirski, prze-

bywajcy podówczas we Lwowie. Nic te dziwnego, e garstka

ta niezdoln bya nawet okolic Lwowa oclironi od spustoszenia').

^) Eps. Bibl. Ossol. Xr. 187, k. 555. Przebieg wojny wooskiej

podany jest przewanie podug dr. X. Liskego „Der tiii-kiscli-polnisclie

Feldzug im Jalire 1620".

') Lubomirski mia z sob we Lwowie dwie roty ; trzy stay

w Gródku, jedna w Starem Siole. Pod Lwowem ukazay si ognie

tatarskie ju 15 padziernika. O godzinie 6 dnia tego uderzono we Lwo-

wie na trwog; jednoczenie z okolicy lud zacz si sypa do miasta,

szukajc w muracli obrony. Ojcowie Karmelici bosi, wziwszy Najw.
Sakrarnent, w procesyi udali si do miasta; to samo uczyniy panny

zakonne od Wszystkich witych; szy parami, przed nimi kapan
z Najw. Sakramentem. Miasto, jak nieraz potem, tak i teraz dzielnie

zabrao si do obrony. Mieszczanie, szlachta, chopi i zakonnicy, jednem

sowem wszystkie stany stany na waach do obrony. P. krajezy z wo-

jewod ruskim bronili nowej baszty od Bernardynów, szlachta krakow-

skiej, mieszczanie innej ; Dominikanie z chopstwem bronili miasta od

strony Maryi Magdaleny. Bernardyni szace porobili i sami z muszkie-

tami stra odbywali. Tatarzy stali pod Lwowem do 18go. Tego dnia

przybyy 3 roty z Grródka i p. krajezy posa je na pomoc owej rocie,

któr oblegali Tatarzy w Starem Siole. Udao si wtedy naszym napa
na picych Tatarów, pomimo jednak szczliwie rozpocztej walki

cofnar' si musieli z powodu nadejcia wieych si z kosza tatarskiego.

21 padziernika Tatarzy znowu pod Lwów podstpili i zdoali za-

chwyci wielu ludzi, którzy liczc na odejcie Tatarów, powrócili byli

z miasta, a take z bot i lasów do swych chaup i na pogorzeliska.

Dyaryusz -^iargnienia tatarskiego po wooskiej potrzebie etc. Dziennik

liter. 1869, sir'. 256. Porównaj z Zimorowicza History miasta Lwowa.

Lwów 1835, str. 300.
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róda obrony.

Wraenie wywoane Msk. — Sejm 1620. — Zamach Piekarskiego. —
Pobory wojenne i inne uchway sejmowe. — Pomoc kozacka. — Ee-

ligijne stanowisko Kozaków. — Wpyw patryarchy Teofana na stosunki

religijne na Eusi. — Zachowanie si dworu wzgldem patryarchy. —
Sprawa religii greckiej na sejmie. — Starania o obc pomoc: poselstwa

do papiea, cesarza, króla angielskiego i innych dworów.

Wie o klsce cecorskiej przeraenieni napenia kraj cay.

Wiedziano, e wojsko Skinclerbaszy to tylko jakoby przednia stra

olbrzymiej armii, z któr mia sam cesarz turecki wyruszy

w roku nastpnym. Czegó si spodziewa od starcia z ca po-

-tg tureck, skoro drobna tylko cz tej potgi tak straszny

^ios zadaa. Wojna, której si tak lkano i której przez tyle

dziesitków lat tak starannie unikano, stawaa przed rzeczpo-

spolit w caej grozie, nieodwoalna i nieunikniona. Gdyby przy-

najmniej mona byo wszystkie siy wyty w jedne stron ; ale

nie, niebezpieczestwo grozio i od strony Moskwy, niezadowolo-

nej z traktatu dywiliskiego i czyhajcej na sposobno po-

mszczenia strat i klsk swoich, i od Szwecyi, z któr rozejm,

zawarty przed dwoma laty, w tym wanie czasie upywa, i od

Wgier, skd dochodziy wieci o wrogich wzgldem Polski za-

miarach Betlema. Szukano winowajców nieszczcia, znajdujc
w tem pewn ulg: atoli tragiczna, bohaterska mier hetmana
zamykaa usta najbardziej niechtnym dla niego i nie pozwalaa
zwala na winy; szemrano wic tylko na polityk królewsk,
upatrujc gówn przyczyn wojny z Turey w posanych na po-

moc Ferdynandowi Lisowczykach '). Po kocioach rozlegay si

^) Piasecki, (przekad Bartoszewicza) 289, 290.
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mody publiczne, nakazane przez biskupów ku odwróceniu gro-
cych nieszcz ^). Jednoczenie obawa wielkich katastrof zwracaa

umysy zabobonne ku ledzeniu nadzwyczajnych zjawisk przyrody

i upatrywaniu w nich zej wróby. Jednem z takich zjawisk byo
trzsienie ziemi, które pod koniec roku dao si uczu na Rusi i

zdawao si by najwyraniej sza zapowiedzi nieuchronnych

a bliskich klsk i przewrotów ^).

Wród takich smutnych widoków, szemra, obaw i przeczu

zebra si w Warszawie w pierwszych dniach listopada zwyczajny

sejm walny, przypieszony nieco z powodu grocego niebezpie-

czestwa wojny, a scena, jaka si w pierwszych dniach obrad

sejmowych odegraa w tem miecie, rzucia jeszcze bardziej po-

nure wiato na t gron chwil dziejow. Dnia logo listopada

w niedziel król, jak zwykle, w orszaku dygnitarzy duchownych i

wieckich uda si na msz do kocioa w. Jana Chrzciciela.^

Koció roi si ludmi, pomidzy którymi przyczajony za drzwiami

z czekanem w rku sta nieszczsny obkaniec Piekarski. W chwili,

gdy król wchodzi do kocioa, majcpo jednej stronie arcybiskupa

lwowskiego Próehnickiego, po drugiej biskupa przemyskiego W-
yka, a idcy za nim królewicz zatrzyma si we drzwiach, aby

odczytafprzybite na odrzwiach tezy, Piekarski, który od 10 lat,

t. j. od zabójstwa Henryka IV mia si nosi z królobójczym za-

miarem ^), pchn przed siebie poow drzwi, za któr sta ukryty,

i uderzy króla czekanem po gowie. Czekan, poliznwszy si

po lisim kopaku, z lekka tylko zrani gow i praw stron

twarzy królewskiej ^), król jednak pod tym ciosem zachwia si i

pad na ziemi. Zamach wywoa straszliwe zamieszanie w kociele.

Podczas gdy niektórzy blisi dobyli szabel, aby rozsieka królobójc,

czemu ledwie zapobieono, dalszych, którzy nie widzieli, co si

stao, a syszeli tylko wrzaw i bysk szabel, ogarno niesy-

chane przeraenie. Ci, co byli tchórzliwszego usposobienia, za-

czli ucieka z kocioa tak, e „a ich rysie i sobole spaday",

a uciekajc do zamku ze swoj sub „bardzo lud szkodzili, ala-

bartami pchajc i miejsce sobie czynic". I wród caej ludnoci,.

warszawskiej rozszed si ogromny popoch. Pewien ksidz,.

1) J. I. Petricii, Historia etc. Grac. 1637, str. 72.

^) ZimoroAvicz, Historya miasta Lwowa 301. Kobierzycki.

3) Ek. Bibl. Ossol. Nr. 188, k. 372.

*) Ek. Bibl. Jagiell. Nr. 100. Dekret wydany na Piekarskiego.

I
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Woch rodem, wypadszy na ganek kocielny, przeraony zama-

chem na króla, mia zawoa dononym gosem po wosku : tra-

cliore! raditore!, a lud stojcy przed kocioem, majc gow
nabit wieciami o klsce cecorskiej, a niewiadomy wrzawy i

zamieszania w kociele, chwyci te sowa ksidza prdko wymó-
wione, jako okrzyk zwiastujcy napad Tatarów na Warszaw.

Przez par godzin panowaa w caej Warszawie ogromna trwoga :

furtki wszystkie pozamykano, cechom nakazano gromadzi si

w chorgwie do obrony i dopiero wtedy ochonli Warszawianie

z przestrachu, gdy. po ulicach i placach otrbiono, e adne nie-

bezpieczestwo nie grozi miastu ^).

Poniewa niebezpieczestwo zmuszao do spiesznego przy-

gotowania obrony, odoono wic na bok inne sprawy, które miay
wej na tok obrad sejmowych i zajto si niemal wycznie
obron. Najwaniejsz rzecz byo uchwalenie podatków^ na wojn.

W rzeczypospolitej staych podatków nie bjio, to te skarb jej

zwykle bywa pusty. Tylko dochody z kwarty wpyway co roku

stale na zamek rawski i byy przeznaczone na obron granic po-

dolskich, ale te wynosiy wszystkiego okoo 100.000 zp., t. j.

sum, za któr mona byo utrzyma nie wicej jak par tysicy

onierza. Inne dochody stae z dóbr królewskich, jakote z ce
i myt szy do skarbu nadwornego, który ledwie wystarcza na

zaspokojenie potrzeb dworu królewskiego. Dopiero wtedy, gdy
wojna bya w zanadrzu, albo gdy skonfederowane wojsko doma-
gao si zalegego odu i samo sobie wybierao kontrybucye,

odwoywa si król do sejmu, dajc uchwalenia podatków, za-

stosowanych do potrzeby. Ten brak skarbu staego w najwy-
szym stopniu krpowa dziaalno rzdu, nie pozwala ani na
wczesne przygotowanie obrony, ani na zapobieenie zniszczeniu,

jakie konfederacje wojskowe zrzdzay, a ju najbardziej utru-

dnia wszelk wojn zaczepn, której szlachta nigdy nie pragna.

Poniewa podatki stosowano do chwilowej potrzeby, pano-
waa tedy pod wzgldem miary podatkowej wielka rozmaito.
Byy lata, w których nie pacono podatków wcale, byy inne,

w których pacono jeden, tak zwany pobór anowy, to jest po
zotemu z anu, byy takie, w których pacono po trzy i po sze
zotych, jak n. p. w latach 1613 i 1614, kiedy szlachta pragna
si co rychlej uwolni od wewntrznego nieprzyjaciela, jakim byy

O Ek. Bibl. Ossol. Nr. 314 i Kobierzycki.
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konfederacjo wojskowe, domagajce si zalegego odu. A nie-

t3']ko rok do roku nie hyl podobnym pod wzgldem stopy po-

datkowej: w jednym i tym samym roku nie wszystkie woje-

wództwa jednakie ponosiy ciary i podczas gdy jedne ofiarno-

ci swoj przecigay ogó. posowie innych, zasaniajc si in-

strukeyarai sejmików, nie chcieli przyzwoli na ciary, na które

si wikszo godzia.

Wszake ciary te paday na szlacht i duchowiestwo

tylko porednio. Szlachta, której swobód ekonomicznych uywao
i duchowiestwo, nie pacia wcale podatku z dworskich anów,
a i pod wzgldem porednich opat miaa rozmaite ulgi i przy-

wileje ^). Podatki ciyy na stanie kmiecym i mieszczaskim,

a po czci na szlachcie zagrodowej, która zwykle pacia ze swej

roli poow tego, co kmiecie. Ta wolno podatkowa szlachty

znajdowaa jakoby uzasadnienie w tem, e ten tylko stan obowi-
zany by broni ojczyzny wasnym kosztem, stajc w pospolitem

ruszeniu. Ale pospolite ruszenie byo ju oddawna machin za-

rdzewia i niedon, kosztown, a mao poytku przynoszc,
o czem ju wspóczeni dobrze wiedzieli''*), dlatego te machina

ta coraz rzadziej bywaa wysuwan i w ruch wprawian. A prze-

cie szlachta wci ani grosza nie pacia ze swojej roli na wojn.
Jeeli pomimo to niechtnie zwykle pozwalaa na podatki wo-

jenne, których ciar przedewszystkiem przygniata chopów, to

czynia to widocznie z obawy, e chop przeciony podatkami,

nie bpdzie sie mósi' uiszcza z rozmaitych danin, iakie od nieffo

pobieraa ^).

Groza niebezpieczestwa nakonia szlacht do uchwalenia

podatków wojennych w rozmiarach dotd niebywaych : uchwalono

om poborów rolnych, t. j. om zotych podatku od anu kmie-

^) róda dziejowe, T. YIII. A. Pawiski, Skarbowo w Polsce

za Stef. Batorego, str. 388— 9 i in.

-) Patrz X. Eadziwia: Sprawy wojenne i polityczne, Pary
1859, str. 97.

^) Sprawa poboru kmiecego nie jest dotychczas rozjaniona ; nie

wyjani jej i Pawiski w cennem dziele swojem: O skarbowoci za

Stefana Batorego, i nie zwróci nawet uwagi czytelnika na to, e po-

owa kadego poboru kmiecego miaa by wjircan z dziesicin, no-

szcych rozmaite nazwy, jak: snopowe, meszne, spy, madry. Na pod-

stawie tego faktu monaby mniema, e w podatku kmiecym ukrywa
si podatek na duchowiestwo.
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cego i mieszczaskiego, a cztery od anu szlachty zagrodowej

;

dalej om szosów, czyli zwykych poborów z domów miejskich i

podwójn opat od wyrobu i szynkowauia napojów, zwan czo-

p o wem, opat, która bya wanem ródem dochodu. Tym razem

midzy województwami panowaa pod wzgldem miary podatko-

wej wiksza, ni kiedykolwiek, jednomylno. Kilka tylko woje-

wództw, midzy temi krakowskie i poznaskie, okazao si mniej

chtnymi do wspólnego niesienia ciarów, poniewa przyzwoliy

na jedno tylko czopowe. Posowie pruskich województw wcale na

sejm nie przybyli, poniewa województwa te z powodu panujcej

zarazy nie mogy odprawi sejmiku przed zebraniem si sejmu.

Dopiero po sejmie mieli si zebra obywatele tych województw

w Chemnie i tam uchwali podatki wojenne ^).

Mniej wicej stosownie do podwyszenia podatku rolnego

podwyszono i podatki, nakadane na przemys wiejski i miejski,

a take pogówne na obcych kupców i ydów. W ogóle przy tern

opodatkowaniu nie zapomniano o adnem zajciu, dochód nioscem,

o adnej warstwie spoecznej, nawet najuboszej. Do powiedzie,

e nawet dudarze i skomoroszy, t. j. wdrowni grajkowie, kuglarze

niedwiednicy, winni bjii zapaci podatek, i to do znaczny, bo

4 z. w^ynoszcy od osoby, nawet najubosi z wieniaków, komor-

nicy, nie majcy ani roli, ani byda, powoani byli do zoenia
omiogroszowego podatku na utrzymanie wojska, co miao ode-

prze najpotniejsz armi w Europie. Wreszcie doda naley,

e starostowie i dzierawcy dóbr królewskich zobowizali si
zapaci podwójn kwart, czyli dupl^ duchowiestwo za, zgro-

madzone na synodzie w^ Piotrkowie, dobrowolne zoyo dary. Xa
tym synodzie biskup krakowski, Szyszkowski, z prawdziwie pa-

tryotycznym wystpi wnioskiem, aby kady z duchownych ma-
gnatów zoy na otarzu ojczyzny w tej nagej potrzebie poow
swego dochodu rocznego. Ale inni biskupi owiadczyli, i oba-

wiaj si, eby tak wyranie oznaczona miara ofiary nie staa si
szkodliwym na przyszo dla wolnoci duchowiestwa przyka-
dem, i zgodzono si na zdanie Pawa Wouckiego, biskupa wa-
dysawskiego, aeby dobrowolnym darom adnej nie oznacza
miary ^). Biskup ten da dowód, e nie chodzio mu o usunicie
si od ofiary, wystawi bowiem wasnym kosztem stuknnna cho-

str. 71.

^) Lengnich, Geschichte der preuss. Lande Y 141.

-) J. I. Petrieii. Historia rerum in Polonia gestarum Crac. 1637
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rgiew husarskti, któr brat jego Filip, kasztelan rawski, dowodzi,

ale uic mamy ladów, aby inni biskupi poszli za jego przykadem.

Aeby zbytek nie poera pienidzy, które winny byy by
obrócone na obron kraju, wyda sejm rozmaite uchway w tym

celu. A najprzód ustanowi maximum ceny dla przedmiotów zby-

tkowych, jednakowe dla wszystkich miast bez wzgldu na odle-

go i trudnoci dostawy, i kady kupiec w swym sklepie winien

by mie taks urzdow tych towarów. Ta naiwna pod wzgl-
dem ekonomicznym uchwe^a wywoaa suszne ale, skargi i

przedstawienia mieszczastwa ^). Dalej zabroni sejm pod kar
konfiskaty przedawa klejnoty, czy to prywatnie, czy publicznie,

ponowi zakaz, aby mieszczanie i plebeje obojej pci (z wyjt-

kiem burmistrzów, wójtów i landwójtów wikszych miast) nie

uywali szat jedwabnych i podszewek, a take drogich futer

„okrom lisich i innych podlejszych", wTeszcie zabrania onie-
rzom sadzi rzdów koskich zotem i srebrem : nic, tylko rze-

mie i elazo miao by na koniu. Ta ostatnia uchwaa wyi>'y-

na, jak si zdaje, z nauki, jak da pogrom cecorski, zarówno

jak i dwie inne: jedna o dyscyplinie wojskowej, potwierdzajca

wadz hetmanów i rotmistrzów, a druga o zbiegach wojskowych,

nakazujca instygatorom koronnym bada ich win i wnosi
przeciwko nim zaskarenia na sejmie. Przeciwnie zasuonym,

statecznym onierzom przyrzekano nagrody w wójtowstwach i so-

tystwach. Polecono dalej zaopatrzenie miast, szczególnie przyle-

gych poudniowym granicom, w zaog, bro i amunicy, a sta-

rostom ukrainnym pod utrat starostw nakazano, aby mieszkali

w zamkach sobie poruczonych, czego oni nie zwykli byli czyni^).

Liczb wojska regularnego, które miano wystawie przeciw

najpotniejszej armii w Europie, oznaczono z pocztku na

60.000^). W skad tej armii miao wej 14.000 husarzy, tyle

') Teki Narusz. T. 112, Nr. 138. Instrukcya panom posom
miasta wileskiego do IchM Panów senatorów dana w sprawie miasta

tego dolegoci w r. 1621.

^) Vol. leg. T. III, konstytucje sejmowe 1620 r.

^) Tak podaje Piasecki i Kobierzycki. T liczb uwaano za ko-

nieczn jeszcze podczas ukadów o lig w roku 1596, w razie gdyby
Polska miaa walczy disjunctis virihus (Exp. rom. Bibl. Casat. XVI
14 f. 180). W kilka miesicy po sejmie spodziewano si ju tylko wy-
stawi 50.000 regularnego wojska praeter limitaneos homines et Oosa-

eorum aermina. Instrukcya dla G-rochowskiego. Ekp. Bibl. Uniw. Jag.

Nr. 2, sh-. 23.
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jazdy pancernej niemieckiej, czyli rajtarów, 15.000 lekkiej kawa-

leryi, cz3^1i Kozaków, ostatek mia si skada z piechoty polskiej,

niemieckiej i wgierskiej. Zaciganie regularnego wojska odby-

wao si zwykle w taki sposób, e król rozsya zasuonym
ludziom wojennym, których chcia mie rotmistrzami, tak zwane

listy przypowiedne, gdzie bya oznaczon liczb onierzy, któ-

rych mia rotmistrz zacign na od rzpltej, oraz wysoko
odu. Sul)a „przypowiadaa si" zwykle na wier roku. po jej

upywie mona j byo wypowiedzie, lub te zatrzyma na

dalsz wier roku, a rachowaa si od popisu, to jest od chwili,

w której pewna chorgiew stawaa w zupenej gotowoci do po-

chodu przed jak wskazan sobie wadz wojskow.

Uchwalone pobory, które wynosiy prawdopodobnie okoo 5

milionów z. p.^j uie wystarczay na utrzymanie óOtysieznej

armii nawet przez trzy wierci, zachodzia zatem obawa, e za-

braknie pienidzy na zapacenie ^\ojska i e nawet w razie po-

mylnego ukoczenia wojny, grozi rzpltej wielkie niebezpiecze-

stwo — konfederacye wojskowe, które tak niedawno jeszcze —
po wojnach moskiewskich — day si jej we znaki. Aeby uni-

kn tego niebezpieczestwa, potrzeba byo albo przyczyni po-

borów, albo zmniejszy liczb wojska. Bojc si wyta i tak

ju natonej struny podatkowej, a liczc na zagraniczn pomoc,

obrano t drug drog i uchwalono w kocu sejmu, aby „nad

podatki rzpltej wojska nie zbierano", i aby te podatki wystarczyy

na trzy wierci, liczc od marca, kiedy si suba mi;. la zaczy-

na. Tym sposobem liczba wojska regularnego, które mona byo
wystawi naprzeciw potnej armii tureckiej, stopniaa do 35—

6

tysicy, tyle tylko bowiem za dochody rzpltej mona byo wy-

') W r. 1578 na utrzymanie 22.000 wojska (12.000 jazdy i

10.000 piechoty) wydano 1,212.933 z. (Pawiski, Skarb. 236). W r.

1596 kiedy si toczyy ukady o lig, a Polacy mieU wystawi 60.000
wojska, z tych trzeci cz za cudze pienidze, roczne utrzymanie
20.000 wojska w poowie z jazdy, w poowie z piechoty, obliczano na
IV, mihona z. (Exp. rom. 1887. Bibl. Casat. XVI 14 f. 180 Gae-
tani do kard. S. Giorgio). W 1621 gównie z powodu, i moneta
polska stracia poow wartoci, utrzymanie roczne 50.000 wojska miao
kosztowa a om mihonów z. (Instrukcya dla Grochowskiego. Ekp.
Bibl. Uniw. Jag. Nr. 2, k. 23). Otó takiej sumy skarb pastwa nie mia
do rozporzdzenia; móg on tylko z zebranych podatków opacie 35.000
onierza, rozporzdza zatem prawdopodobnie przeszo piciu milionami
z. p. (Comment 21).



46

stawi i utrzyma do koca roku ^). Dla obmylenia dalszych

rodków prowadzenia wojny i tylko w tym celu mia by zwoany

nowy, krótki sejm przed upywem owych trzech wierci. Gdy za
pobory nie zaraz miay wpyn do skarbu, a czas nagli, poy-

czono u opiekunów ostrogskiego dziedzictwa (po zmarym Januszu

Ostrogskim, kasztelanie krakowskim) 200.000 z., który to dug
podskarbiowie obojga narodów na swoich dobrach zabezpieczyli.

Obok regularnego wojska uchwalono powoa pospolite ru-

szenie, które dwa razy w ostatnich latach (1616 i 1619) z po-

wodu niebezpieczestwa grocego od Turcyi zapowiadane, od

niepamitnych jednak czasów nie przychodzio do skutku. Teraz

gdy przysza chwila wytenia si wszystkich, pospolite ruszenie

stao si nieodwoalnem. Naznaczono „okazowanie", to jest pre-

zentowanie szlachty w zupenej gotowoci do boju przed woje-

wódzkimi lub powiatowymi urzdami, dla Korony na poniedziaek

przewodni, dla Litwy na dzie 3 maja 1621. Ale, jak wiemy, na

pospolite ruszenie mao liczono : bya to wielka masa, ale nie-

obrotna, niekarna i niewyewiczona; co za byo dzielniejszego

w stanie rycerskim, to spieszyo zwykle w chorgwie regularne.

Byy inne jeszcze dwa róda ornej obrony, do których

postanowiono si uciec : Kozacy zaporoscy i pomoc obcych

pastw.

Na pomoc kozack rozmaicie si zapatrywano. Jedni, i król

by w tej liczbie '^), mao na ni liczyli, obawiajc si zapewne-

niesubordynacyi tego onierza i spustoszenia, jakiego zwyk si

by dopuszcza we wasnym kraju. Przeciwnie drudzy, szczegól-

nie ci, którzy mieli sposobno przypatrze si nieporównanej

dzielnoci tego wojska, najwiksz przykadali wag do pomocy

kozackiej i doradzali najwiksze ofiary dla jej pozyskania. Jak

wiadomo, stosunek zalenoci Kozaków od rzpltej by tak nie-

jasny, e nie do byo przesa im rozkaz i od, aby usuchali

rozkazu, potrzeba byo zjedna ich sobie i upewni si o ich po-

mocy. Za wyraz tych, którzy wiele liczyli na pomoc kozack,

^) Wszystkie te szczegóy wychodz na jaw z ciekawego listu

ks. Jerzego Zbaraskiego do ki-óla z dnia 12 czerwca 1621 r. Listy

str. 31.

2) Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2. Zygm. El do Podczaszego koronnego

(St. Lubomirskiego) pisze 1621 : „W Kozakach ma nadziej dobrej

sprawy pokadamy". Jak. Sobieski w licie do X. Zbaraskiego, koniu-

szego koronnego. Teki Nar. T. 112, Nr. 3.
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moe suy boziinieuuy autor Sposobów ohronij rspltcj od poijau'^}^

pisanej zaraz po pogromie cecorskim. Kadzi ou, aby Kozaków

zaporoskich rzuci na Krym (gdyby sie nie udao przekupi Ta-

tarów i odcign tym sposobem od Turków), albo te jeszcze

przed kocem grudnia, nim zima stanowcza stanie, wysa wojsko

prosto ku Tehini, Biaogrodowi i tam jaki kt zaj, skdby Ko-

zakom atwo byo cz3'ni najazdy morzem i ziemi. eby za
uczyni sobie Kozaków zupenie powolnymi, radzi wysa do nich

kogo z pienidzmi (100.000 z.) i to nie komornika, ani dwo-

rzanina, ale senatora „bo i komisye przez takicti byy odpra-

wiane", prócz tego rozda mniejsze posiadoci koronne na Ukra-

inie „midzy chude pachoki kozackie", poda co Saydacznemu

i innym ich wodzom, przywabi pobratymców ich, Doców, którzy

czsto na wspók z Zaporocami przedsibrali morskie wyprawy,

wreszcie przekupi patryarch i uspokoi religi greck.

Z tego planu, który przynajmniej o tyle by mdrym, o ile

upatrywa w Kozakach zaporoskich potn si w wojnie z Tur-

cy, si dostateczn, aby wszcz wojn zaczepn w Krymie,

a wic moe i wywróci to gniazdo szaraczy tatarskiej, na któr
w polityce polskiej nie umiano znale sposobów, — z tego planu

wida, e zapewnienie sobie pomocy kozackiej uwaano za rzecz

niebardzo atw. W istocie dziwny by stosunek rzpltej do Ko-
zaków. Poskramiano ich cigle, starano sie osabi ich liczebnie

kazano im pali czóna, na których mieli urga morskiej po-

tdze Osmanów, a jak tylko niebezpieczestwo skdkolwiek za-

grozio, zwracano si do nich o pomoc jak najliczniejsz i da-

wano im sposobno do rozwijania tej siy, któr potem znów
miano poskramia i osabia. Ze takie postpowanie nie mogo
wzbudza w Kozakach ani ufnoci, ani uszanowania dla rzdu,
to rzecz naturalna. Tylko konsekwentna polityka, dca wytrwale

do zniesienia Tatarów i opanowania pónocnych brzegów morza
Czarnego, moga bya tych krnbrnych, nieufnych, godnych i dra-

pienych wassali zamieni w wierny i straszliwy or w reku

rzeezypospolitej. Ale na nieszczcie polityka taka nie bya zgo-

dn ani z usposobieniem szlachty, pragncej uywa spokoju, ani

z deniami "Wazów, którym si niy cigle korony szwedzka i

i moskiewska, ani z urzdzeniami rzeezypospolitej, która w swojej

^) Sposoby obrony Ezpltej od pogan, dzielc j na dwoje, jedne
przeciwko Tatarom potoczn, a drug przeciw teraniejszemu postra-

chowi gwatownej wojny tureckiej. Ekp. Bibl. Jag. Xr. 2.



4^

lii.-rarrliii yitoirczucj nie znajdowaa miejsca dla taki(di ludzi,

jakimi l)yii Zaporocy.

W obecnej chwili l)yla inna jeszcze przyczyna obustronnej

nieuiuocK Wyrazia si ona m* radzie bezimiennego doradcy, aby

przekupi patryarch i uspokoi religi greck. Ju od dwudziestu

kilka lat trwaa na Rusi walka unitów z dyzunitami: po jednej

stronie stao wysze duciowiestwo ruskie, które z wasnego po-

pdu wprowadzio uni, po drugiej zakony, bractwa i coraz mniej

liczni panowie wieccy greckiego wyznania ; duchowiestwo nisze

niezakonne dzielio si midzy dwa te zastpy, lizd sprz^^ja

unii i zabezpiecza jej posiadanie dóbr kocielnych i wyszych
godnoci duchownych. Dyzunici przez posów ze swego grona

niejednokrotnie wnosili na sejmie skargi o pokrzywdzenie religii

greckiej i wyjednywali uchw^ay, które miay na celu uspokojenie

wani religijnej, atoli byy tak niejasne i ogólnikowe, e roz-

strzygn i uspokoi wzajemnych pretensj^j bynajmniej nie mogy.
Walka tedy trwaa dalej, a nienawi religijna rosa.

W tej walce do roku 1620 Kozacy stali niemal zupenie na

uboczu. Uwaali si oni za wyznawców religii greckiej, praktyki

religijne speniali wiernie, ale na wszelkie subtelnoci teologiczne

i rónice hierarchiczne zupenie byli obojtni. Bez wtpienia

walk z pogastwem za zaszczyt sobie poczytywali, ale jeli

ze szczególnem zamiowaniem przedsibrali morskie wyprawy do

Turcyi, to gówna tu pont bya obfita zdobycz, jak znajdowali

w portach czarnomorskich. W wojnach moskiewskich, nie,wy-
czajc ostatniej, skadali liczne a krwawe dowody, e si wyzna-

niowemi sympatyami bynajmniej nie kieruj. Wprawdzie w roku

1618 utopili w Dnieprze Grekowicza, namiestnika unickiego me-

tropolity kijowskiego, ale by to objaw religijnej nienawici nie

Kozaków, ale mieszczan kijowskich, ci bowiem podmówili garstk

Kozaków do zbrodni, której sami lkali si popeni. We dwa

lata potem, w lutym 1620, wyprawionych do Moskwy posów za-

poroskich zapytywano w dumie carskiej, czy nie doznaje ich

wiara przeladowania od Zygmunta, a posowie odpowiedzieli na

to stanowczem przeczeniem ^). Mogo by zapewne troch dyplo-

^) Kulisz. Materyay dla istoryi wozsojedinienja Rusi. T. I, str.

94. Poselstwo Piotra Sahajdacznego do cara Michaa Fedorowicza:

„Dumny dyak Iwan Grramotin mówi do Czerkasów, e tu w rossyj-

skiem pastwie rozniosa si pogoska, e król Zygmunt zawar pokój

i przyja z Tureckim, a na ich wiar chce nastpi, wic nieche oni

teraz objani : w jakich stosunkach zostaje teraz król polski z tureckim.
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macyi w tej odpowiedzi, to pewna jednak, e gdyby ich ywo
obchodzia walka religijna na Rusi i lea na sercu interes ko-

cioa greckiego, znaleliby byli sposób zaznaczenia sympatyi

swoich w tym kierunku.

Ale w tym samym roku 1620, nieco póniej, zasza okolicz-

no, która stanowczo wpyna na zmian stosunku Kozaków do

cerkwi wschodniej na Rusi i uczynia ich po raz pierwszy

obrocami tej cerkwi. T okolicznoci by przyjazd na Ru, do

Kijowa, jerozolimskiego patryarchy Teofana.

Jeszcze podczas ostatniej wojny moskiewsko-polskiej wybra
si by Teofan do Moskwy w tym samym celu, w jakim jedzili

przed nim rozmaici patryarehowie wschodni, t. j. po jamun
dla obdzieranego i ciemionego przez Turków duchowiestwa

greckiego. Zdarzyo si, e w tym czasie umar patryarcha mo-

skiewski Ermogen. Na jego miejsce mia by wyniesiony na sto-

lic patryarsz ojciec cara Michaa Fiedorowicza, metropolita Fi-

laret, ale ten by w niewoli polskiej i potrzeba byo czeka na

jego wyzwolenie. Czeka na niego i Teofan i doczeka si na-

reszcie ^). W czerwcu 1(319 po zawarciu traktatu w Dywilinie po-

wróci Filaret do Moskwy i niebawem zosta przez Teofana wy-

wicony na patryarch.

Nie wiadomo, jak cise stosunki zawizay si midzy tymi

patryarehami, to jednak mona za rzecz pewn uwaa, e Fi-

laret, wrogo usposobiony dla Polaków, którzy i po zawarciu trak-

tatu nie uznawali jego syna carem, nie omieszka zwraca uwagi

Teofana na potrzeb przeciwdziaania unii w Polsce i nie omie-

szka uskara si na Kozaków zaporoskich, którzy, cho synowie

cerkwi wschodniej, w ostatniej wojnie, jak i w poprzednich, wielkie

zniszczenie i rze wielk w pastwie moskiewskiem szerzyli.

Teofan powraca na wschód przez Ru kijowsk i tu za-

trzyma si przez cay rok prawie. Mieszczanie kijowscy przyjli

go z wielk radoci, duchowiestwo dyzunickie otoczyo go i

z papieem i z cesarzem, i czy na ich wiar nie nastpuje w jakikol-

wiek sposób? A Czerkasy odpowiedzieli: Nastpowania na nich ze

strony króla polskiego nie byo adnego, a z Turkiem jest w pokoju i

na morze im na ludzi tureckich zabroniono chodzi z Zaporoa, ale nie

z maych rzeczek: z rzeczek im, oprócz Zaporoa, nie wzbroniono
chodzi. A o cesarzu i papieu nic im nie wiadomo, a ten kraj od
nich bardzo oddalony i t. d."

') Soowiew IX, 149 i inne.

Wojna chocimska. A
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wytaczao przed uim skargi ua unickich pastorzy. Ci ostatni, za-

trwoeni przyjazdem patryarchy, nie omieszkali zwraca uwagi

rzdu polskiego na groce std unii i pastwu niebezpieczestwo^

Królowi, wkrótce po przybyciu patryarchy do Kijowa, donoszono,

e by on „nie na co innego, jedno na praktyki wysany da

Moskwy z Konstantynopola, eby Moskw buntowa przeciw Ko-

ronie" i dlatego „nie tdy jecha, którdy inni patryarchowie

jedzili, ale sobie przez ord szuka inszej niezwyczajnej drogi" ^).

Nie ma ladu, eby te podejrzenia byy susznymi, wszake i ó-
kiewski podziela je i sdzi, e naleao patryarch zatrzyma i

nie puszcza go wolno z kraju ^). Ale wobec zbierajcej si ju
na horyzoncie burzy tureckiej polityka nakazywaa bardzo ogl-

dnie postpowa z patryarch. Dawano mu wprawdzie do zrozu-

mienia, i przyjazd jego obudz podejrzenie, ale jednoczenie

owiadczano si z ufnoci. „Aczkolwiek rónych róne gosy
o tym Wielebnoci Waszej przybyciu do nas donoszone byy,

te jednak wagi takiej u nas nie byy, aby jakie o Wielebnoci

Waszej podejrzenie przeciwne w nas mogy urodzi, ale raczej

tak dugo czeka postanowilimy, abymy co pewniejszego

o przedsiwziciu Wielebn. W. poznali. Co ju z listu W. W.,

jakomy i mniemali, jawno widzie si daje" i t. d. ^). Tak pisa

król Zygmunt (1 sierpnia 1620) do Teofana w odpowied na list,

który przywieli królowi wyprawieni w poselstwie przez patryar-

ch czercy. Jednoczenie (30go lipca) wydany uniwersa kró-

lewski do obywateli ukrainnych i woyskich domaga si bez-

piecznego przejazdu dla patryarchy i gosi, i „naley na tym

sia rzeezypospolitej, zwaszcza pod ten czas niebezpieczestw od

pogastwa nastpujcych, aby ten patryarch, czowiek zacny,

przez pastwa nasze by przeprowadzony" *).

Chodzio przytern o to, aby wyprawi patryarch jak naj-

spieszniej z Rusi i komornik Taczanowski, wyznaczony do bez-

piecznego przeprowadzenia patryarchy z Kijowa do Kamieca,

otrzyma rozkaz uczyni to „niemieszkale"'^). Atoli Teeofan nie

odjecha zaraz. Do mielszego wystpienia zachcao go naprzód

kopotliwe pooenie rzeezypospolitej, nad któr ju wojna wi-

^) Listy Stan. ókiewskiego, Kraków, str. 145.

-) Tame.
^) Yerifieatia niewinnoci.

*) Tame.
*) Tame.
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sialu turecka, a powtóre niespodziana opieka, jak znalaz dla

cerkwi wschodniej w Kozakach zaporoskich.

Posta patryarchy wiele miaa uroku dla stepowego rycer-

stwa nietylko z tego powodu, e to by jeden z najwyszych do-

stojników w greckim kociele, ale i dlatego, e stolic swoje mia
w witej ziemi cudów, gdzie co roku — jak to sam gosi ku

zbudowaniu prawowiernych i utwierdzeniu ich w wierze greckiej —
co roku w noc przed Zmartwychwstaniem ywy ogie zbiega

z nieba na grób Zbawiciela. Ten cud stale si powtarzajcy, wy-

mowny dowód laski niebios dla witego miejsca, i zwierzchni-

kowi jego kocielnemu nadawa szczególny urok cudownoci,

a sowom tego zwierzchnika wielkie znaczenie poród Kozaków^).

Patryarcha stara si natchn Kozaków myl, i jako

chrzecijanie powinni przedewszystkiem zwraca swój or prze-

^) .ItTOUHCL coijLiTin CaMofi.ia Be.ra^iKa. (Letopi sobytyj Sa-

moja Wieliczka) Kijów 1848. T. I. Dodatki sir. 31 i nast/ Teofan

bdc w monasterze kijowskim opowiada o owym cudzie czercom,

a ci wydali od siebie „otworzyste uniwersalne" pismo o tym cudo-

wnym ogniu. Czytamy w tem pimie : „Stojcym przed nim wielu oso-

bom duchownym i wieckim, nauczajc opowiada o cudzie grobu Pa-
skiego, który bywa na wito Paschy; wit, mówi, wiar nasze sam
Bóg utwierdza takowymi cudami, bracia, poniewa w wity dzie Wiel.

Soboty, w grodzie w. Jeruzalemie, gdy bywa ogie pogaszony z roz-

kazania cara tureckiego w cerkwiach i w grodzie pod surow kar i

my wszyscy jednomylnie z paczem i modlitwami oczekujemy przyjcia

niebieskiego ognia, proszc P. Boga, niech nam pole swój zwyky dar

w.; i podczas piewu na nieszporze sobotnim, gdy zaczniemy piewa:
„wiecie cichy" zjawia si wita wiato i staje na drzwiach grobu

i spada wita rosa ogniowa na kamie grobu Paskiego, gdzie ydzi
zalewali oowianymi pieczciami ; my za w penym kapaskim ubiorze

z caem zgromadzeniem duchownem przychodzimy i zapahwszy wiece,
bogosawimy siebie i wszystek lud. . . "Wtedy wszystkie lampy prawo-
sawnych ehrzecian zapalaj si tym w. ogniem, od nich za heretycy

przyjmuj ogie i zapalaj swoje lampy; ale my im z rk naszych nie

dajemy w. ognia, ani te spólnoci z nimi nie mamy. Przed stu laty

kupili byli miejsce w. grobu u Turków acinnicy i nie byo u nich
takiego cudu. I po wielu latach za ask Bo dla ehrzecian, przyszed
ten wity ogie, gdy si modliU za cian, rozdarszy sup marmu-
rowy przez cian i znami jego jest na wieki. Wtedy acinnicy za-
wstydzili si, Turcy za, ujrzawszy to cudo, acinników wypdzih i

wity grób prawosawnym chi-zecianom oddali; cud ten pojawia si
wedug naszego starego kalendarza nieodmiennie. My za
to usyszawszy od najw. Patryarchy, wysawiamy Boga w Trójcy jedy-
nego i ask Jego wit, e nas utwierdza takimi cudami w witej
prawdziwej wierze"...

4*
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ciwko poganom, a nie przelewa krwi chrzecijaskiej , szczególnie

w Moskwie, z któr poczeni byli nietylko ogóln jednoci
chrzeciauskiej wiary, ale i cilejsz greckiego wyzaania. Prócz

tego wskaza im jako obowizek chrzeciaskich rycerzy ujcie

si za prawami cerkwi wschodniej na Rusi, przez rzd królewski

upoledzonej, wskaza im, e jako potrzebni rzdowi mog wiele

u niego wyjedna na rzecz tej cerkwi.

Te napomnienia z ust tak powanych przemówiy najsilniej

do serca Konaszewicza, który sta na czele wyborowego rycerstwa

kozackiego. Idea rycerza chrzeciaskiego, który nie dla upu,

ale dla chway Chrystusa i szerzenia wiata jego nauki walczy

i naraa ycie, idea w mglistych ksztatach i przedtem zapewne

rysujcy si w duszy Konaszewicza — pod wpywem sów czo-

wieka, który w tak bliskim zdawa si by stosunku z Bogiem,

zarysowa si teraz wyranie w jego mylach. Spojrza on na

swoje niedawn przeszo i spostrzeg — szczególnie w ostatniej

wyprawie moskiewskiej — niejedno, co temu ideaowi przeczyo^).

Przejty duchem religijnym, zapragn oczyci si z grzechów

przeszoci i rozpocz now karyer wojenn w usugach kraju,

a jednoczenie uy caego wpywu swego na przywrócenie ko-

cioowi wschodniemu dawnego jego stanowiska na Rusi. Ale

myl o zdradzie wzgldem Polski, o tern, aby szuka dla cerkwi

ruskiej protektorów w ssiednich a wrogich mocarstwach, nie

przesza ani na chwil przez gow szlachetnego hetmana. Jakób

Sobieski, który go zna dobrze w ostatnich latach jego ycia,

mówi, i wicej ni zabobonn okazywa cze dla obrzdku

wschodniego i e by zacitym wrogiem tych, którzy przeszli na

ono kocioa rzymskiego, dodaje jednak, e tak królowi, jak

rzpltej wiernym by zawsze na swym urzdzie ^).

Skrupuy religijne, które pod wpywem sów patryarchy za-

niepokoiy dusz Konaszewicza, udzieliy si i temu zastpowi

kozactwa, które pozostao wiernem dawnemu hetmanowi, wiemy

bowiem, e Sahajdaczny nie sam, ale w kilka tysicy wojska za-

poroskiego stan przed patryarch i „imieniem wszystkiego

wojska o absolucy z wyznanego grzechu rozlanej krwie chrze-

ciaskiej w Moskwie prosi". Na t prob patryarch mia od-

powiedzie z twarz zami oblan: „Cokolwiek w tej ek.spedycyey

moskiewskiej prawem poddastwa za rozkazaniem króla pana

^) Sobieski, Comment, str. 36.

2) Tame, str 38.
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swego czynilicie, czyni to z powinnoci posuszestwu musie-

licie : którego uczynku w^aszego suszno i niesuszno nie bya
w waszej mocy, ale w tej, w którejcie sa z woli Boej pod rzd
poddani : zaczyni i wystpek ten, jeli który jest, mniej was

obchodzi. Lecz w czynibyciekolwiek z rozjtrzonego (co wic
z niejakiego naogu w onierzu bywa zwyko), a na krew clici-

wego serca, nad rozkazanie i nad przystojno, w mordzie ludzi

i w bestwieniu si nad bia pci i dziatkami surowieli i past-

wili si, wasze to jest wasne ze. Dlaczego P. Boga, którego

miosierdzie i najcisze wszystkie grzechy przewysza, proszc,

aujcie, kórzcie si przed nim, w asce jego jednak nie uny-

wajcie i zbawienia swego nie odczaiwajcie" ^).

Znalazszy punkt oparcia w Kozakach , i to mianowicie

w tern stronnictwie, na którem najwicej mona byo polega i

które najwicej zachowania miao u rzdu polskiego, patryarcha

móg odway si na krok, który mia nieobliczone nastpstwa
dla rzeczypospolitej. W sierpniu l(j20, wtedy wanie, kiedy ó-
kiewski gotowa si wyruszy do Wooszczyzny, Teofan wykl
uroczycie siedmiu biskupów ruskich, którzy uznali wadz pa-

piea i na ich miejsce mianowa siedmiu dyzunitów, w tej liczbie

Hioba Boreckiego metropolit kijowskim. A jakkolwiek wadza
wojewody kijowskiego nie miaa si wówczas na czem oprze

w Kijowie^), uwaa jednak patryarcha, e bezpieczniej bdzie
schroni si do Trechtymirowa, gównej siedziby hetmanów za-

poroskich i tam si odda zupenie w opiek Kozakom. Ci brali

na siebie nietylko obron patryarchy, ale i nowo mianowanej

hierarchii ruskiej wobec rzdu, obron, która tern atwiejsz bya
dla nich teraz, gdy ókiewski zosta rozgromiony i zmora wiel-

kiej wojny z Turcy staa przed rzplt w caej swej grozie.

I w istocie w tem przeraeniu, jakie wywoa pogrom ce-

corski, w Warszawie nietylko nie mylano o tem, aby pocign
do odpowiedzialnoci patryarch i mianowanych przeze bisku-

pów, ale stosownie do rady autora „Sposobów obrony" postano-

wiono zjedna sobie Teofana i uy wpywu jego na Kozaków,
iby nie zawiedli w pomocy, która okazywaa si teraz tak nie-

^) Weryfikacja niewinnoci str. 55, 56.
^) Tomasz Zamojski pisze do prymasa Gembickiego 22 padz.

1620: „Na Kijowie byo przedtem tyle rzpltej ludzi, na Czerkasiech,
teraz i jednego nie ma wojewoda poddanego. Vana tylko nosimy no-
mina, miasta pograniczne sine suhsidiis. urkowski, ywot Tom. Za-
mojskiego, str. 54.
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zbtHln. W tydzit-u }io otwarciu sejmu wysa kntl na Ukrain

Bartomieja Obakowskiego, jako penomocnika do Kozaków i do

patryarchy, z listem do tego ostatniego. Obakowski mia wezwa
Kozaków, aby jak najspieszniej uderzyli na tureckie- posiadoci,

a Teofana uprasza, aby przez wzgld na interes nietylko Polski,

ale i caego chrzeciastwa, skoni Kozaków do posuszestwa

rozkazom królewskim ^). W tym samym celu pisa do patryarchy

(1 grudnia) Szyszkowski, biskup krakowski, proszc go, aby ludzi

ukrainnych. u których ma wielk powag, „do tego wiód i ani-

mowa, jakoby w tak cikim rzpltej naszej i caego chrzecija-

stwa razie, statecznie Jego królewskiej Moci wiary dotrzymawali,

na teraniejsz przeciwko pogastwu sub chtnie si stawili i

jak za wiar wit, tak i za cao ojczyzny zastawili" ^).

Patryarcha wraz z nowomianowan przez siebie hierarchi

spostrzeg, e w tern ubieganiu si rzdu polskiego o pomoc Ko-

zaków nastrcza si najlepsza spobno do umocnienia teje hie-

rarchii i wyjednania dla niej królewskiej aprobaty. Stosujc si

tedy do wezwania, jakie otrzyma od króla i biskupa krakow-

skiego, wyda z monasteru Trechtymirowskiego z dat 7go sty-

cznia 1621 r. pismo (napisane po grecku, przeoone na jzyk
ruski) do „przezacnego i przesawnego pana hetmana, przeoo-

nych wojskowych i wszystkiego przechrabrego rycerstwa" koza-

ckiego, w którem zaleca im, aby si okazali posusznymi rozka-

zom królewskim, tak przez wzgld na swoje powinno, mi mi-o ojczyzny, jak wreszcie dlatego, „aby Przenajjaniejszy król

polski, a nasz przehojny i przemiosierdny Dobrodziej pozna

z tego, e jestemy zupenie yczliwym przyjacielem temu ehrze-

eiaskiemu królestwu : które w biedach i utis'kach (sic) naszych

od pogan ucieczk jest niewol strapionemu narodowi naszemu

greckiemu i e ta przyczyna powag u was miaa. Nadto i to t
ochotn i znamienit posug wasz acno od Przenajjaniejszego

króla i pana waszego otrzymacie, e t podniesion przez nas

w w. Cerkwi waszej ruskiej Hierarchi, Metropolit mówimy i

^) Ac in praesenti exercitui nostro Zapororiensi iostem commu-
nem (juam primum aggredi maiidamus : cominisimusque Internuntio

nostro, ut Eev. vestram adeat eam.que nomine nostro hortetur, ut Eev.

y. non modo regnorum nostrorum, sed totius Christianitatis rem agi

intelligens, huic exercituo sit author, qiii roluntati nostrae se morigerum

et obedientem praestet. Weryfikacya niewinnoci. List Zygm. III do

Teofana z d. 10 list. 1620.
'

^) Weryfikacya niewinnoci.
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episkopów, na miejsce od S. Apostolskiej konstantynopolskiej Sto-

lice odpadych, od nas powiconych, Consensem swym królew-

skim zmocni i obwaruje : o co pilno a pilno u Najjaniejszego

króla pana naszego usilnemi probami stara si macie" ^).

I na sejmie, o którym mowa, równie spraw religii gre-

ckiej czono ze spraw wojny tureckiej ; czynili to mianowicie

niektórzy posowie z województw ruskich, dyzunici, domagajcy

si, aby cerkiew rusk pozostawiono przy dawnych jej prawach i

wolnociach i patryarchacie konstantynopolskim. Jeden z nich,

pose woyski, Wawrzyniec Drewiski, powiedzia w sejmie, e
w wojnie obecnej rzplta bodaj czy nie wiksz cz wojska za-

da od narodu ruskiego greckiej wiary. Jeeli tedy jego potrze-

bom i probom nie uczyni si zado, zechce on piersi swoj
zasania rzplt? Czy moe on stara si o dostarczenie ojczy-

inie swojej wieczystego pokoju z zewntrz, kiedy go nie ma we-

wntrz, w domu. Nastpoway dalej skargi na ucisk, jakiego do-

znaj dyzunici na Rusi, na to, e w wielkich miastach popiecz-

towano cerkwie, rozdrapano majtki kocielne, w monastyrach

nie ma mnichów — bydo tam zamykaj; e wskutek tego wszy-

stkiego dzieci bez chrztu umieraj, ciaa zmarych wywo, jak

cierwo, bez kocielnych obrzdów; mowie yj z onami bez

kocielnego bogosawiestwa, lud umiera bez spowiedzi i ko-

munii. Jako przedstawiciel szlachty, wychodzc ze szlacheckiego

stanowiska, skary si take i na to, e król na wysze ducho-

wne urzdy naznacza ludzi, których nie zna pochodzenia, którzy

nie s szlacht i na dowód tego wyliczy czterech wadyków

:

poockiego, przemyskiego, wodzimirskiego i chemskiego, z któ-

rych pierwszy by synem szewca, drugi synem chopa, trzeci

synem lwowskiej mieszczanki, czwarty synem wileskiego kupca.

Taka to korzy z unii, mówi, e przez lat dwadziecia nie mog
unici da nikogo z rodowej szlachty w biskupy. Oto i teraz dano
nam do ucka Poczapowskiego, prawda, szlachcica, ale z wieku

nie godzien by nietylko biskupem, ale nawet dyakonem ; nie

moemy go nazywa ojcem, bo nie ma nawet lat 20. Cay ten

nieporzdek std pochodzi, e przyjmuj powicenie nie od pra-

wowitego pasterza; odstpili oni od patryarchy konstantynopol-

skiego, do którego od niepamitnych czasów w tym kraju wadza
•duchowna naleaa ^).

^) Weryfikacja niewinnoci.

^) Soowjew. IIcTopifl Poccin. T. X, 74.
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Gos posów dyzuniekich znajdowa chtne poparcie w Izbie,,

co tern mniej dziwi moe, e unia miaa wówczas nieprzychyl-

nychi sobie nietylko midzy protestantami, ale i w tak dobrycl

katolikach , do jakich nalea wielki kanclerz litewski Lew
Sapieha '). Duch tolerancyi, odziedziczony po XVI wieku, nie

wygas by jeszcze w sercach szlachty: odzyway si w nich

jeszcze echem sowa Zamojskiego do akatolików : „Kiedyby to

mogo by, abycie wszyscy byli papienikami, dabym za to po-

ow zdrowia mojego, ebym drjg poowic yjc, cieszy si
z tej witej jednoci. Ale jeli wam kto bdzie gwat czyni,

dam wszystko swe zdrowie przy wrs, abym na t niewol nie

patrzy" ^). Groza wojny tureckiej przyczyniaa si równie nie

mao do tego, e gosu posów ruskich suchano ze szczególn

uwag. To te sejm bardziej ni kiedykolwiek skonnym by do-

uczynienia zado daniom dyzunitów i do zwrócenia im zabra-

nych cerkwi i dóbr kocielnych. Atoli Zygmunt III zanadto ule-

ga wpywom Rzymu i Jezuitów, aeby si móg by zgodzi na
podobne zadouczynienie, to te, — jak powiada instrukcya dana.

msgn. de Torres w r. 1621 — „pilno nuneyusza i pobono
króla sprawiy, e dyzuniei nie nie dokazali^)". eby jednak nie

odprawi z niczem da dyzunitów i nie zniechca ich ku sobie,-

potwierdzono w ogólnikowych wyraeniach konstytucye z lat po-

przednich, dotyczce uspokojenia religii greckiej, konstytucye,

które si ju w praktyce a nadto okazay bezskutecznemi. Co si
tyczy Kozaków niowych, postanowiono wzi ich na od w obe-

cnej wojnie, nie znaczyo to jednak bynajmniej, aby im przyrze-

kano co wicej nad zapat w ugodzie rastawickiej okrelon.

W pozyskaniu obcej pomocy rozwinito wielk gorliwo,
która atoli nie przyniosa adnych prawie owoców, a bez wtpie-

nia przyczynia sporo kosztów skarbowi. Do Grzegorza XV, wieo-
wyniesionego na tron papieski, wysany by, jako pose, Achacy

Grochowski, kantor gnienieski i sekretarz królewski. Prosi on

o pomoc pienin dla Polski wyniszczonej przygotowaniami,

a przedewszystkiem o to, aby papie nakoni monarchów kato-

lickich do niesienia pomocy rzpltej, szczególnie królów hiszpa-

skiego, francuskiego i woskich ksit, którzy jako bardziej od-

') wiadczy o tein znany list jego z roku 1622 do arcybiskupa

poockiego (w. Jozafata). Likowski. Historya Unii, str. 237.

^) ukaszewicz : Historya kocioów wyzn. helweckiego na Litwie

L 270.

') Eelacye nuncyuszów aposto. 1864. T. II, str. 124.
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daleni od niebezpieczestwa potrzebuj silniejszej zachty '). Pa-

pie od uyczenia znaczniejszej pomocy pieninej wymawia si

tern, e znaczne subsydya, udzielone cesarzowi na wojn z pro-

testantami, wypróniy skarb jego i wreszcie przyrzek ofiarowa

Polsce nie wicej jak po 10.000 zip. miesicznie na czas trwania

wojny, których to pienidzy ju po wojnie wypacono 60.000.

Wobec ogromnych wydatków, jakich wymagao utrzymanie wik-

szego regularnego wojska, bya to suma nic nie znaczca: wa-
nie z instrukcyi danej wówczas Achacemu Grochowskiemu do-

wiadujemy si, e od miesiczny dla 50 tysicznego w-ojska

wynosi niespena milion zp.^)

Na pomoc innych monarchów i krajów chrzeeiaskich dwór

papieski zapatrywa si sceptycznie, i nie sdzi, aby si mona
byo spodziewa jakiej pomocy ze strony chrzecijan : „albowiem

cesarz ma zbyt wiele do czynienia z wasnymi b;:ntownikami

;

król katolicki (hiszpaski) jest take w rónych stronach zaprzt-

niony ; Francuzi, utrzymujcy przyja z Turkiem, nie zajmowali

si nigdy za czasów naszych sprawami Wschodu ; Wenecyanie

nie chc zrywa i wol dokupywa si potwierdzenia pokoju

;

Anglicy, Hollendrzy i inni heretycy, którzy jako dalsi, nie maj
powodu obawia si go (Turka), gotowsi byliby owiadczy si

za nim, ni przeciwko niemu". Tak brzmiaa instrukcya dana

Msgr. cle Torres, nowemu nuncyuszowi papieskiemu, jadcemu do

Polski jeszcze przed przybyciem Grochowskiego do Rzymu ^). Su-
sznie oceniajc polityczny stan rzeczy, najwicej liczy dwór pa-

pieski w przyszej wojnie polsko-tureckiej na dywersy ze strony

Persyi, na rozruchy wewntrzne w Turcyi i na si kozack *).

Jednake nie omieszka papie, stosujc si do proby Zygmunta,

zachca cesarza i króla hiszpaskiego do pomocy Polsce, przed-

stawiajc pierwszemu, e jeli sutan zwyciy Polsk, nie ma-
jc twierdz i piechoty, to znajdzie wówczas atw drog przez

Szlsk do Niemiec, a jeli uderzy od strony polskiej na Wgry,
to cesarz moe je cakowicie utraci *).

') Eks. Bibl. Uniw. Jag. Nr. 2. k. 23.

^) Tame.
') Eelacye Nuncyuszów, T. IT 133.
*) Neirarmi infestissimi dei Cosachi, che conriene dispingerle-

fino al serraglio di Constantinopoli. Fragment instrukcyi dla Caraffy

nuncyusza papieskiego do cesarza. Teki Nar. T. 111. Nr. 41. Eelacye-

Nuncyuszów, T. II, str. 133.

3) Teki Narusz. T. 111, Nr. 41.
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Do cesarza wysany by jako pose Maksymilian Przerembski,

kasztelan sieradzki. Na poselstwo to najwicej liczono, zdawao
si bowiem, e od cesarza najatwiej mona bdzie uzyska po-

moc. Nietylko wzy rodzinne czyy Zygmunta z Ferdynandem,

którego drug ju z rzdu siostr, Konstancy, mia za on, nie

tylko dawniejsze przymierze, zawarte przed 8 laty z cesarzem

Maciejem, pozwalao spodziewa si tej pomocy; przedewszystkiem

pamitano o tern, e Polska w ostatnich czasach wielkie usugi
wywiadczya Ferdynandowi, a mianowicie, e Lisowczycy wy-

zwolili go z rk Betlema i e Zygmnnt przez rozmaite posel-

stwa stara si skoni stany czeskie i wgierskie do poddania

si cesarzowi. To te w nadziei, e cesarz chtnie przyjmie spo-

sobno odwdziczenia si Polsce, polecono Przererabskiemu stara

si u niego o wiele rzeczy. A naprzód o to, aby wcign ce-

sarza, a za jego porednictwem innych ksit chrzeciaskich

do przymierza przeciwko Turc}^
;
powtóre mia da Przerembski,

aby granice wgierskie dobrze byy opatrzone zaogami, iby
tamtdy nieprzyjaciel nie móg wtargn do Polski ; dalej —
aby cesarz i elektorowie wysali posów do Moskwy i Szwecyi

w celu wstrzymania tych pastw od nieprzyjacielskich kroków

wzgldem Polski ; a wreszcie mia prosi o bezporedni pomoc
czy to zbrojn, czy jakkolwiek inn i o pozwolenie robienia za-

cigów wojennych w Niemczech i posiadociach cesarskich. Zle-

cono take Przerembskiemu, aby jadc przez Szlsk, wybada
usposobienie stanów szlskich i jeli si oka chtnymi do tra-

ktowania, aby si rozmówi z nimi. w jaki sposób maj okaza
cesarzowi swoje gotowo do ulegoci; wreszcie mia zapewni je,

i król wszystkich si dooy, aeby im u cesarza wyjedna
przebaczenie.^)

Utworzenie ligi przeciwko Turcyi. która miaa tylu natural-

nych nieprzyjació w Europie, nie byoby dla Polski rzecz trudn,

gdyby rzd jej powoli i systematycznie zabiera si do tego i

mia do czasu, aby wyczeka na sprzyjajce okolicznoci. Wszake
niejednokrotnie potrzeb takiej ligi uczuwano w Europie i nie

tak dawno jeszcze, bo w r. 1596. starano si Polsk wcign do

ukadanego przez stolic apostolsk zaczepnego przymierza prze-

ciw Turcyi. Ale stworzy lig w jednej chwili, kiedy ju wojna

^) Instrukcya dana Max. Przerembskiemu jako posowi do ce-

sarza i elektorów, jako te instrukcya dana mu do stanów szlskich

znajduj si w podwójnvm odpisie w Ekp. Bibl. Uaiw. Jag. Nr. 2,

p. 52, 56, 68 i 70. ^
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wisiaa nad gow, byo w ówczesnych oljolicznociach rzecz

prawie niemoliw. I tak cesarz, który by naturalnym sprzymie-

rzecem Polski wobec Turków, w chwili obecnej cigle jeszcze

zajty wojn z protestanckimi swymi poddanymi w Czechach i

Wgrzech, nie mia najmniejszej ochoty wszczynania wojny z Turcy
i owszem usilnie stara si o zawarcie z ni staego pokoju. To

te odpowied jego na legacy Przerembskiego bya w najwa-

niejszych punktach odmown. Cesarz owiadcza si wprawdzie

z wdzicznoci dla króla i z gotowoci odnowienia przymierza,

zawartego przed 8 laty z Maciejem, ale pod warunkiem, e przy-

mierze to w niczem nie bdzie naruszao ukadów, przez cesarzy

Rudolfa i Macieja z Turcy zawartych, a wic, e nie ma by
skierowane przeciw Turcyi. Wszelkich posików take odmawia,
wymawiajc si brakiem rodków. Obiecywa tylko poredniczy
w Konstantynopolu przez swego posa, a przy zawieraniu pokoju

z Turcy mie interesa Polski na wzgldzie, przyczem wyraa
nadziej, e i Polska nie zawrze pokoju bez cesarza i cesarstwa;

przyrzeka strzedz granicy wgierskiej, aby stamtd nie grozio

Polsce niebezpieczestwo, pozwala na robienie zacigów na

Szlsku, mia wpyn na Moskw i Szwecy, aby nie wszczy-

nay wojny z Polsk, a na króla hiszpaskiego i elektorów, eby
pospieszyli z pomoc, której sam odmawia^). Z tych wszystkich

obietnic aden si prawie dodatni skutek nie urodzi, bo nawet

z rajtarów, zaciganych na Szlsku, maa bya pociecha ^), a co

si tyczy bezpieczestwa od granic wgierskich, to zawdziczali

je Polacy nie cesarzowi, ale planom tureckim, a moe i temu, e
Betlem Gabor lka si pomocy tureckiej. I owszem rzd cesarski,

jak si zdaje, chcia skorzysta z tej obawy Polaków o bezpie-

czestwo od strony wgierskiej i przez posów swoich, wysanych
prawdopodobnie na nastpny sejm dwuniedzielny, stara si ich

namówi, aby wysali wojsko przeciw Wgrom i pomogli do ich

zgniecenia, bo inaczej Turek moe wkroczy przez Wgry do

Polski ^). Namowy tej, która w ówczesnych okolicznociach za-

krawaa na szyderstwo, Polacy nie usuchali *).

') Acta diplomatica (Rkp. Bibl. Un. Jag. Nr. 2) p. 58. Odpo-
wied cesarza na legacy Przerembskiego.

2) Tame p. 114 i nast.

3) Tame p. 64, Mowa posów cesarskich przed królem i stanami.

) Tame p. 67. Odpowied dana posom cesarskim od króla i
4

^stanów.
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oprócz Przerembskiogo inny jeszcze pose mia uakaniui-

cesarza i ksit Iizeszy do zawarcia z Polsk ligi przeciw Tur-

kom. Król Zygmunt ju po wyprawieniu pierwszego poselstwa

(w kocu stycznia 1021) otrzyma od cesarza list z uwiadomie-

niem, e w czerwcu ma si zebra w Ptatyzbonie sejm Pizeszy 'j,

a upatrujc w tern dobr sposobno do zawizania ligi z ksi-

tami niemieckimi, a przynajmniej do uzyskania jakiejkolwiek

ici pomocy, postanowi wysa na ten sejm swego sekretarza,

a proboszcza sandomierskiego, ukasza Dydyskiego. W instrukcji

dla posa tego wygotowanej zalecano, aby pose dobitnie przed-

stawi cesarzowi i stanom pastwa niemieckiego, i zabór Polski

jest dla Turków tylko rodkiem cio opanowania Europy, e oni

zajwszy brzegi morza Batyckiego, bardzo atwo potrafi zbudo-

wa tam potn flot, a zamknwszy porty i zabroniwszy wy-

wozu zboa, znaczn cz Europy ogodz ; wreszcie z Polski

przez Szlsk, Morawy, Czechy, brandenbursk marchi i Pomorze

atwy znajd przystp do Niemiec. Na prywatnem posuchaniu

u cesarza mia prosi go pose o poparcie u ksit Pizeszy,.

a mianowicie, aby cesarz ze swej strony przedstawi ksitom,
i cios, wiszcy nad Polsk, grozi caej Europie, co ju z olbrzy-

mich uzbroje tureckich odgadn mona, aby skoni ich do

udzielenia Polsce pomocy czy. to pieninej, czy zbrojnej i aby

wraz z ksitami wyznaczy komisarzy do zawarcia ligi z Polsk

przeciw Turkom. W kocu instrukcji danej posowi znajdowaa

si przyjacielska rada, aby cesarz co prdzej zakoczy wojn
domow w Niemczech i obróci wszystkie siy przeciw zewntrz-

nemu wrogowi, a jako najlepszy rodek pozyskania serc bunto-

wników zaleca król agodno i pobaliwo, dodajc, e rodka

tego sam przed kilkunastu laty w podobnych okolicznociach uy'
z takiem powodzeniem, e owej pobaliwoci wcale dzi nie auje^)..

Ale sejm rzeszy, a raczej zjazd elektorów, na który kazano

si spieszy Dydyskiemu, nie przyszed do skutku. Cesarz za-

mierza zwoa zjazd ów dlatego, aby na niem przenie godno
elektorsk, któr dotychczas piastowa Fryderyk z Palatynatu, na

Maxymiliana Bawarskiego, ale poniewa zamiarowi temu dwór

^) List króla do cesarza w Rkp. Bibl. Jag. Nr. 2, k. 48.

^) Nos ant aliuot annos ea ratione maximos in Regno Poloniae

motus composuisse et rebellos cives non modo ad offieum redusisse,

rerum etiam nobis obsequentes fidelissimosque reddidisse ita ut nos

clemeutiae nostrae non poeniteat. Instrukcja posowi królewskiemu do-

Eatyzbony Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2. k. 40.
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hiszpaski okazywa sie nieprzychylnym, uzna cesarz za stosowne

odoy spraw na póniej i zaniecha zwoania zjazdu w roku

1621 '). Czy Dydyski wyjecha do Ratyzbony, czy te wczas

jeszcze wyjazd jego powstrzymano, nic o tern nie wiemy.

Do króla angielskiego, Jakóba I, wysany by mody Jerzy

Ossoliski. Polecono mu prosi o pomoc zbrojn i pienin,
o wolno czynienia zacigów w Anglii, a wreszcie o poredni-

ctwo midzy Polsk a Turcy. Zawsze jeszcze tlaa iskierka na-

nadziei, e moe do wojny nie przyjdzie, a pamitano jak w r.

1590 porednictwo królowej Elbiety dzielnie si przyczynio do

uspokojenia Porty, która z tych samyci co i teraz powodów pod-

.niosa bya or na Polsk'). Pose dobrze by przyjty przez

króla i jego ministrów, nietylko dlatego, e by gadki, uka-

dny i piknie mówi, ale przedewszystkiem, e za usugi,

których da od Jakóba, król polski mia si czem wy-

wdziczy. Jakób pragn bardzo pogodzi swego zicia Fryde-

ryka V z cesarzem Ferdynandem i odegra w obliczu Europy

wielk rol rozjemcy midzy protestantami a katolikami i w tym

celu dawniej jeszcze prosi Zygmunta, aby ten nakania swego

szwagra Ferdynanda do zgody z palatynem. Po klsce Fryderyka

pod Bia gór (8go listopada 1620) i po zajciu Palatynatu przez

wojska hiszpaskie sprawa zgody nabraa jeszcze wikszej wagi

dla Jakóba, a poparcie Zygmunta byo mu tern potrzebniejsze,

e Jakób pragn oeni swego syna z infantk hiszpask. Po-

zwolono tedy Ossoliskiemu werbowa wojsko w Anglii i król

wasnym kosztem obiecywa dostawi do Gdaska 5000 zwerbo-

wanego onierza, pod w-arunkiem atoli, e król Zygmunt zobo-

wie si na pimie przywie cesarza do pokoju z palatynem^).

Ostatecznie jednak i to poselstwo pozostao bez wszelkiego nie-

mal wpywu na losy wojny chocimskiej, bo jakkolwiek cz
zwerbowanego w Anglii wojska w istocie przybya do Polski,

nie moga ju jednak wzi udziau w tej wojnie. I porednictwo
posa angielskiego. Sir John'a Eyre, w Konstantynopolu tym ra-

zem na nic si nie przydao : odpowiedziano posowi, e sutan
musi ukara Polaków za szkody zrzdzone przez Kozaków^).

O G-indely: Geschichte des 30 jahr. Krieges IV, 421.
*) Piasecki 99. Eelacye weneckie u Hammera IV, 524.
^) L. Kubala: Jerzy Ossoliski, I. 52.

*) Hammer IV, 524. Eozkaz poredniczenia, dany posowi angiel-
-skiemu, wyszed zapewne jeszcze przed przyjazdem Ossoliskiego do
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Ii(')\\"ni(' mao skutecznem byo poselstwo, odprawiono przez

Piotni eromskiego, sekretarza królewskiego, do Flandryi austry-

ackiej, której namiestnikiem by wówczas arcyksi Albert, i do

stanów holenderskich. Pose uprasza arcyksicia, aby wspomóg
Polsk tera, w co Belgia najbardziej obfituje, t. j, rynsztunkiem

wojennym i aby nakania króla hiszpaskiego do rozerwania si

tureckich na ldzie czy na morzu ^). Stany za holenderskie mia
prosi, aby puciy bez ca bro i przybory wojenne, które pose
zamierza wywie z Belgii i Holandyi, i w najwikszej tajem-

nicy mia w^ezwa je, aby przez posa swego w Konstantynopolu

skoniy Porte, u której wielkie miay znaczenie, do zawarcia po-

koju z 1'olsk. Mia eromski wystawi Holendrom korzyci, jakie

osigaj z handlu z Polsk, którego król polski im nie zamkn
pomimo nalega króla hiszpaskiego ^). Tajemnica bya tu szcze-

gólnie potrzebn wobec Hiszpanii, o której pomoc równie si

starano, a dla której podobne motywa i porednictwo Holandyi

nie mogo by przyjeranem. Na Holandy bowiem cigle jeszcze

spogldali Habsburgowie hiszpascy, jako na zbuntowan pro-

wincy, i w tym wanie czasie upywao zawieszenie broni, za-

zawarte przez Hiszpanów z Holendrami. Jedynym owocem posel-

stwa eromskiego by rynsztunek wojenny na kilka tysicy ludzi,

ofiarowany przez schorzaego i bliskiego mierci arcyksicia ').

Co si tyczy holenderskich stanów, to te prowadzc protestanck

polityk, a upatrujc w Zygmuncie niebezpiecznego sprzymie-

rzeca hiibsburgskiego domu, nietylko nie mylay poredniczy

w zawarciu pokoju midzy Polsk a Turcy, ale przeciwnie go-

towe byy zjednywa Turcyi sprzymierzeców w wojnie z Polsk*).

Londynu, (27 marca), próba poredniczenia bowiem moga si odbyd

nie póniej jak przed 29 kwietnia, t. j. dniem wyruszenia sutana

z Konstantynopola.

1) Acta diplom. (Ekp. Bibl. Un. Jag. Nr. 2) p. 71. Mowa posa

polskiego do arcyks. Alberta.

2) Tame, p. 73. Instrukcya dana posowi do holenderskich

stanów.

^) Piasecki 405. Kobierzycki 712.

*) Turgeniew. Monumenta II, 413. Je riens d'apprendre — pisze

pose francuski do Ludwika XIII 21 kwietnia 1621 — que par Ten-

tremise de Tambassadeur d'Hollande et de Cyrille Patriarch de C. P.

tenu pour caWiniste, le grand vizir envoye un eveque grec et un gen-

tilhomme en Moscovie pour empeeher cjue les MoscoYites n'assistent

les Polonais et ont ordre de proposer quelque alUauce avec cette Porte.



Legacye do Fniucyi i Weuecyi odprawione byy przez ludzi

niilego znaczenia, Milaszewskiego i ks. Starzyskiego, sekretarzy

królewskich'), o których ksi Jerzy Zbaraski w listach wspó-

czesnych czyni niepochlebn wzmiank, dziwic si, jak mona
byo tak nieudolnych ludzi wysya w tak wanej sprawie do obcych

dworów'^). Nic te te poselstwa Polsce nie przyniosy oprócz

ogólnikowych zapewnie yczliwoci. Prócz tych poselstw wy-

prawi jeszcze Zygmunt listy do króla hiszpaskiego i do ks.

Etruryi, proszc o pomoc zbrojn, ldow i morsk, a take do

króla duskiego, elektora saskiego i ksit bawarskiego i pomor-

skiego, proszc o pozwolenie robienia zacigów w ich krajach*).

Dziwi si naley, e do Hiszpanii nie wyprawiono osobnego po-

selstwa, a tylko starano si za porednictwem papiea, cesarza i

arcyks. Alberta skoni dwór hiszpaski do wojny z*Turcy; je-

eli które bowiem z pastw europejskich, to tylko Hiszpania

moga mie do ochoty i do si do uderzenia na Turcy
w przymierzu z Polsk. Turcya bya jej naturalnym nieprzyjacie-

lem na morzu ródziemnem, które od stu lat prawie byo teatrem

walki midzy tymi dwoma pastwami. Jeszcze w roku ubiegym
flota turecka pod dowództwem Chalil paszy napada z nienacka

na Manfredoni (w królestwie neapolitaskiem, które wówczas

naleao do króla hiszpaskiego): Turcy zdobyli zamek, zburzyli

miasto i uszli obarczeni upem *). To te Hiszpanie gotowali si
do odwetu i Gondomar, pose hiszpaski na dworze króla Ja-

kóba, wkrótce po przybyciu Ossoliskiego do Anglii upewnia go,

e „armata Pana jego, nad któr wikszej w tamtym morzu nie

mia nigdy, ruszy si miaa z Sycylii przeciwko Turkom" pod

dowództwem Filiberta, ksicia sabandzkiego ^). J X. Makowski,

wysany do Neapolu w sprawie odbioru sum neapolitaskich,

jeszcze w marcu 1621 donosi królowi, e „Don Filiberto genera-

lissimo di mar bdzie mia wielk armat per dwertire nieprzy-

jaciela od wojny z Polsk", a w lipcu tego roku móg donie^

^) Acta cliplom. p. 87. Credens posowi do Wenecyi.

^) Listy ks. Jerzego Zbaraskiego, str. 21 i 23.

*) Ks. Pomorskiego uprasza take o przysanie dobrych puszkarzy
na koszt królewski. Acta diplom. p. 18, 19, 20, 22, 28.

*) Hammer IV 514.

^) Teki Naruszewicza, T. 112. Nr. 112 Kopia listu Ossoliskiego-
do króla.
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z ilu i jiikich liuler inu si skladii owa Hota '). Bez wtpienia

luiala i Hiszpania sprawy w Europie, które j odprowadzay od

wojny z Turcy, ale tem bardziej naleao ku elazo, póki go-

rce, i naleao wysa poselstwo do Hiszpanii.

Obmylajc obronne rodki przeciw spodziewanemu najciu

Turków, potrzeba byo co rychlej pomyle i postanowi, kto sta-

nie na czele armii, co miaa zastpi wrogom drog. Podug zwy-

czaju i niejako z natury rzeczy dowództwo w wojnie na pou-

dniowej grani ?y rzeezypospolitej naleao do hetmana wielkiego

koronnego hib jego polnego towarzysza. Ale Z(ikiewski nie y,
a Stanisaw Koniecpolski zostawa w niewoli. Wypadao tedy mia-

nowa hetmana wielkiego i jemu poruczy naczelne dowództwo.

Powinowaty nieboszczyka ^), Tomasz Zamojski, przybyw^ajc na

sejm do Warszawy, przywozi z sob buaw i piecz kanclersk,

które dostojna wdowa wrczya mu z prob, aby je zwróci kró-

lowi. W dniu 5 grudnia wobec zgromadzonego sejmu odbyo si
uroczyste oddanie w rce króla tych gode dwóch najwyszycli

w pastwie urzdów wieckich
,

przyczem Zamojski wystpi
z obszern, mocno klasycznemi reminiscencyami zabarwion

mow, w której Zólkiew^skiego porównywa z Pawem Emiliuszem

a Cecor z Kannami ^). Król odda piecz Andrzejowi Lipskiemu,

biskupowi uckiemu, ale z mianowaniem hetmana w. wstrzyma
si. Z trzech kandydatów, których mia wówczas na oku, a któ-

rymi byli : Krzysztof ksi Zbaraski, Tomasz Zamojski i Stani-

saw Lubomirski, aden nie posiada takiej sawy i powagi wo-

jennej, któraby w tak gronej chwili moga ufno budzi w o-

Teki Nar. T. 111. Nr. 26 i 85. Listy X, Makowskiego do

króla. Dnia 6 lipca donosi królowi, e kardyna (viceregent) na au-

dyencyi powiedzia mu, i Principe di Savoia Don Filiherto Genera-
lissimo di marc za kilka dni bdzie per andare verso Gonstantino-

poli eon la armata potente, której tak wiele bdzie : z Neapolu galer

18, z Sycylii 12, di Genora eon li partieolari 24, z Florencyi 6,

z Malty 5, papieskich 4, z osobna galerów wielkich std 6, co je zo-

stawi Diica d^Ossuna, z Hiszpanii galer 12, która armata z rozka-

zami nowego króla na diversi poganina od wojny z pastwy WKM.
i iu tu uczyniono w lot provisione, tak onierza, jako i ywnoci i

provisiones wszelakich.

^) Matka Jana a babka Toniasza Zamojskiego bya z domu Her-

burtówn, podobnie jak i Eegina ókiewska ; ta ostatnia w listach do

Tomasza nazywa siebie ciotk a jego bratankiem.

^) Mowa wydrukowana przy ywocie Tomasza Zamojskiego przez

urkowskiego, Dodatek I.
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nierzu i rzeczypospolitej. Jeden byl tylko wówczas taki czowiek

w pastwie, a mianowicie wielki hetman litewski, Karol Chod-

kiewicz, zwycizca z pod Kirehholmu i wódz ostatniej moskiew-

skiej wyprawy; na niego obróciy si oczy wszystkich, jego po-

wszechny gos wskazywa, jako jedynego czowieka, który móg
dwign' na swych barkach wielkie zadanie naczelnego wodza

w wojnie z ca potg tureck. Nie monar-wic byo teraz ni-

komu oddawa wielkiej buawy koronnej, poniewa byoby to

z ujm dla nowego hetmana koronnego, gdyby by odsunity od

naczelnego dowództwa w wojnie, która miaa si toczy nie na

granicach Litwy, ale na granicach Korony. Do utrzymania wiel-

kiej buawy w zawieszeniu przyczyniy si take zabiegi kre-

wnych hetmana polnego Koniecpolskiego, uwizionego w Turcyi,

którzy dla niego zatrzyma j pragnli.

Tak wic róne przyczyny zbiegy si na to, e Chodkie-

wicza mianowano naczelnym wodzem wyprawy. Jako pomocnika

i zastpc dodano mu Stanisawa Lubomirskiego, podczaszego

koronnego i starost winickiego. Nie móg on otrzyma polnej

buawy, poniewa y Koniecpolski, ale przez czas wojny uywa
tytuu hetmana polnego. Obron Inflant od przewidywanego na-

padu ze strony Szwedów poruczono polnemu hetmanowi litew-

skiemu, Krzysztofowi Radziwiowi; ten jednak nierad j przyj-

mowa, gdy wola by obj naczelne dowództwo w wojnie

z Turcy ').

Ale sejm, przyzwalajc nadzwyczajne pobory na wojn, s-
dzi, e ma prawo wywierania bezporedniego wpywu na tok

wojny. Weszo byo w zwyczaj od niejakiego czasu naznaczanie

przy wikszych wyprawach komisarzy z koa poselskiego, którzy

stanowili rad przyboczn hetmana i mieli gos nietylko doradczy,

ale i stanowczy w sprawach wikszej wagi tak, e bez porozu-

mienia si z nimi hetman nie móg ani wydawa walnej bitwy,

ani wszczyna ukadów z wrogiem, ani tem mniej zawiera po-

^) Eadziwi czyni starania, aby Chodkiewiczowi oddano obron Inflant,

a jemu, „jako modszemu" poruczono „dalsza i praeowitsz ekspedycy".
Gdyby za chciano oba ich na Ukrain wyprawi, mia' stawia wa-
runek, aby mu dano osobne wojsko i osobno i pozwolono, a to z po-

wodu dawnej niechci, jaka dzielia dwóch hetmanów litewskich. Infor-

macya panu Waleryanowi Wojdatowi. Naruszewicz (wyd. Turowskiego)
II, 175 i 176.

Wojna chocimska. 5
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koju ^). Instrukcy dla tych komisarzy spisywano w osobnem taj-

nem pimie, które skadano nie publikujc w archiwum, std
zwyka jej nazwa skrypt ad archivum. Komisarze winni byli

przysiga, i obowizków przyjtych na siebie cile dopeni i

po ukoczeniu wyprawy zdawali spraw ze swoich czynnoci przed

sejmem. Z czasem zaczli oni tak rozszerza zakres swojej

wadzy, i w roku 1634, mianujc komisarzy na wojn tureck,

uznano za stosowne doda zastrzeenie, i „w adne rzdy wo-

jenne, hetmanom nalece, wdawa si nie bd" ^). Tym razem,

prócz innych powinnoci, zalecano im baczy na to, aby szafunek

pienidzy by naleyty i aby „nie zacigano ludzi nad postano-

wienie sejmowe" ^), a to z obawy konfederacyi wojskowych, które

si ju tak dotkliwie day uczu rzeczypospolitej. Wyznaczeni zo-

stali do owej rady wojennej : Mikoaj Sieniawski, krajczy ko-

ronny, Maciej Leniewski, podkomorzy beski, Marek Stadnicki,

podczaszy krakowski, Jakób Sobieski, wojewodzie lubelski, Micha
hrabia z Tarnowa, Jan i Pawe Dziayscy, pokrzywnicki i bra-

tyaski starostowie, Mikoaj Kossakowski, starosta wiski, Jan

Pukszta, chory wokowyski, Baltazar Strawiski, starosta mo-

zyrski, i Daniel Narownik.

*) Ead wojenn, zoon z posów i senatorów, po raz pierwszy

mianowa król w roku 1590 wobec gotujcej si wojny z Turcy, ale

owa rada miaa by przy boku ki'óla, nie hetmana. Pierwsz rad

wojenn komisarsk, hetmanowi przydan, mianowano w r. 1611 pod-

czas wojny moskiewskiej.

2) Yolumina legum. Konstytucya sejmu walnego 1634, p. t.: „Ko-

misarze podczas expedycyi teraniejszej".

3) PauU 117.
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Przygotowania wojenne.

Jan Karol Chodkiewicz. — Narzekania na powolno przygotowa wo-
jennych. — Niesforno onierska. — Nieufno wzgldem Kozaków.

—

Eada kozacka w Fastowie. — Poselstwo kozackie do króla.

Jan Karol Chodkiewicz, któremu rzeczpospolita poruczaa

swoje obron od najgroniejszego z wrogów, zachowa si w pa-

mici wspóczesnych i potomków, jako posgowa posta wodza,

a pomimo e hyperboliczno stawaa si ju waciwoci epoki,

która nam pami jego przekazaa, historyk przecie z radoci
stwierdzi moe, e hetman w caej peni zasugiwa na cze,
jak wród wspóczesnych pozyska. Modo jego sigaa szczli-

wych czasów Stefana Batorego, kiedy si dach rycerski rozbudzi

w narodzie i mia przed sob doniose cele wytknite. Wysany
do obcych krajów dla ukoczenia edukacyi rycerskiej, pilnie si
przykada do poznania sztuki wojennej narodów, które w tym
wzgldzie przewyszay Polaków, i mia sposobno zaznajomi
si osobicie z tak znakomitymi wodzami, jak ksi Alba, Ale-

ksander Farnese i Maurycy Oraski. Niedugo potem teory i do-

wiadczenie, nabyte za granic, móg stosowa do potrzeb wa-
snego kraju, suc pod hetmanami Zamojskim i ókiewskim i

biorc udzia w poskromieniu Nalewajki i w wooskiej kampanii
przeciw wojewodzie Michaowi. Ale dopiero w wojnach inflanckich

zasyn jako mistrz w sztuce wojennej, a bitwa pod Kirchholmem
wsawia go w caej P]uropie. W wojnie domowej wraz z ó-
kiewskim i Janem Potockim szczliwie broni powagi królew-
skiej pod Guzowem, a jeeli w wojnach moskiewskich nie zawsze
mu si wiodo, to przyczyn tego by wieczny brak pienidzy



w ^kill•bie pastwa i poc-hudzct' std powstrzymywanie zapaty

wojsku, co niecierpliwego i mao karnego onierza pobudzao do

konfederacyi i odstpowania chorgwi.

Ówczesne wybujanie samowoli onierskiej byo jednym

z dotkliwszycti cierniów w wiecu chway, jaki otacza skronie

wodza, tera dotkliwszym, e Chodkiewicz surowym by w utrzy-

maniu karnoci wojskowej i std czste niechci ku sobie budzi

w wojsku. Wreszcie i temperament wodza nie mao si przyczy-

nia do tego, e go niekarno. wojskowa sroej, ni kogo innego,

boda i trapia. Po ojcu swoim Janio, kasztelanie wileskim i

marszaku W. X. Lit., który by z natury „przyostrzejszy", odzie-

dziczy Jan Karol charakter popdliwy i ju w szkoach tak by
„do cholery skonny", e profesor jego. Jezuita ks. Lesiewski

„w takich impetach oczy mu kaza zasania". To te kiedy, jako

wódz, gniewem wybucha, bali si go wszyscy od najwyszego do

najniszego, bo nikogo nie oszczdza. W ostatniej wyprawie mo-

skiewskiej nawet królewiczowi, który mu towarzyszy, ciska

w oczy surowe sowa prawdy, kiedy za Marcin Kazanowski,

zbyt ufny w królewiczowsk ask i powag, chcia stawi opór

rozkazom hetmana, ten wobec wojska rzuci si na niego z gra-

dem sów obelywych i za zmykajcym cisn buzdyganem tak,

e go zaj po czapce, i w jednej chwili zachwiana karno zo-

staa przywrócon. Ale te wybuchy gniewu wywieray fatalny

wpyw na zdrowie hetmana i wywoyway napady epileptyczne,

których hetman czsto doznawa i które mier jego przyspieszyy.

Surowy dla winnych, by hetman askawym i hojnym dla

zasuonych, rannych i podupadych onierzy. Sam gboko po-

bony, wiedzia dobrze, jak to si daje onierzowi wze,
czcy jego serce z Bogiem, to te stara si o utrzymanie

ducha religijnego w wojsku : przed bitw pod Kirchholmem, gdy

z garstk swego wojska wyrusza z Felina, nakaza czterdziesto-

godzinne naboestwo, podczas którego wszyscy si spowiada

i do stou paskiego przystpi winni byli ^).

Od ókiewskiego, z którym go porównywa lubiono, róni
si przedewszystkiem miaoci planów wojennych, a take by-

stroci polityczn, której hetmanowi koronnemu nieraz brako-

wao. Najlepszem wiadectwem tej bystroci jest list jego do

^) Naruszewicz. Historya I. K. Chodkiewicza (wyd. Turowskiego)

I 85.
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króla, pisauy w r. 1(313, kiedy rzeczpospolita postanowia wojn
moskiewsk, w której klsk poniosa, zakoczy traktatami i

wzbronia królowi wydawania wojny bez pozwolenia sejmików i

sejmu, a jednoczenie zanialo uchwalia podatków dla zaspokoje-

nia skonfederowanego onierstwa i przygotowania obrony grani-

cznej. Odebrawszy o tem od króla wiadomo, Ciodkiewicz w du-
gim i piknym licie, wieccym zot staropolszczyzn, zyma
si na osabienie powagi królewskiej i na brak statecznoci i

przezornoci politycznej sejmu i pisa: „Podobno pokara nas Pan
Bóg i rzuci na ubocz prawemu rozumowi, e stanowic pokój

domowy, znoszc wntrzne ciary, nie umielimy ochroni po-

wagi majestatu paskiego, nie umieli okry nagoci swojej, która

acz potrzebowaa folgi, jednak nie miaa bra sukienki z nie-

sawy rzeczypospolitej, z upuszczenia dwóch przedniejszych ka-

dego pastwa ozdób: mstwa i statecznoci"... „Mnie wpra-

wdzie i lata strudzone i zdrowie nadpsowane w cie pdz i

w pokój cisn. Suyo si dosy pracowicie W. K. Mci i rzeczy-

pospolitej od pierwszego modoci mej kwiecia : ostatek wieku

radbym powici sobie. Ju te z poudnia ku wieczorowi ska-

zuje mi kompas : dugo mi pole, dugo zbroja trzymaa ; czas

przy kominie wytchn. Swobodnie jednak, jako senator i hetman
wyrzec i narzeka musz : i za czasów naszych na taki raz sa-

wie i dostojestwu W. K. Mci przyszo ujm, której naruszeniem

nne rzeczypospolitej ozdoby u swych i u postronnych niszczy

si musz". I pisa dalej: „Bez wojska na traktaty powabia nie-

przyjaciela, to jest wanie, co godnemu prosi o chleb tego,

który wolny w rkach swych ma szafunek? Có dla Boga za ko-

rzy sejmu? jaka obrona granic? jaki zawierania pokoju warunek?
Wiem, e nie z WK. Mci dzieje si, co si dzieje, acz chccemu
nie ciko i najtwardsze w poddanych zmikczy serca" ^).

W chwili, kiedy go rzeczpospolita powoywaa na naczel-

nego wodza w wojnie z Turkami, liczy ju hetman lat blisko

szedziesit. Ju oddawna wos siwy, siwy „nie z rozkoszy, ani

z wczasów domowych" opdza jego gow 2), a przecie w tym
czasie wanie, 24 listopada 1620, wstpowa on w powtórne ma-
estwo z Ann Aloiz, ksiniczk Ostrogsk. Pierwsza jego
ona, gorco przez niego ukochana Zofia Mielecka, córka hetmana

O Tame. II 40-47.

2) Tame.
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w. k., z któr dwiidziecia kilka lat })rzeyl, zmara bya ua dwa
lata przedtem, uie zostawiajc mu mskiego potomka, jedyny bo-

wiem syn z tego maestwa, Hieronim, zmar by jeszcze przed

matk (1613) w pitnastym roku swego ycia. Zdaje si wic, e
tylko ch zostawienia mskiego dziedzica swego imienia i for-

tuny popchna hetmana do zawarcia maestwa tak nierównego

pod wzgldem wieku i w tak gronej dla narodu chwili.

Prosto z wesela, które si odbyo w Jarosawiu, uda si
Chodkiewicz do Warszawy na sejm i tu zabawi przez cay gru-

dzie a do pierwszych dni stycznia 1621. Bez wtpienia nie

obojtn mu bya ufno narodu, skadajca w jego rku w tak

niebezpiecznem pooeniu obron rzeczypospolitej, atoli nie bez

wielu obaw przyjmowa on ten zaszczyt. Dolegaa mu naprzód

wadza komisarska, która miaa ogranicza jego wadz, a która

jak bya krpujc, mia ju sposobno przekona si w ostatniej

wojnie moskiewskiej. Prócz tego wiedzia Chodkiewicz, jak to po-

woli i niedbale czyniono zwykle w Polsce przygotowania wojenne,

jaki by brak dokadnoci w wykonywaniu uchwa, jaka czsto

niejasno tych ostatnich, a wreszcie jak odpowiedzialno za

niepowodzenia zwalano zawsze na gow hetmana. Przyjmujc

tedy w Warszawie wadz naczeln stawia od siebie rozmaite

warunki, dotyczce liczby wojska, armaty i ywnoci, a take

i pro wizy i, t. j. zapaty dla siebie. To ostatnie danie nie

byo czem nadzwyczajnem: pobiera w tych czasach tak pro-

wizy hetman polny litewski Radziwi '); zreszt zapata w rku
Chodkiewicza to bya tylko mono rozwinicia wikszej iloci

rodków obronnych na wasn rk ^).

Na kategoryczne dania hetmana nie dawano w Warszawie

stanowczej odpowiedzi. Uchwaa sejmowa, dotyczca iloci wojska,

bya tak niejasn, e niewiadomo byo, ile waciwie wojska re-

gularnego miao stan pod dowództwem Chodkiewicza ; a gówny

') W instrukcyi, danej przez ksicia panu Stanisawowi Buczy-
skiemu 17 sierpnia 1621, czytamy: „Podzikowa JKMci, e mi jur-

gielt hetmaski zapaci rozkaza; lecz Imci Pan Podskarbi nie obszed
si ze mn podug pisania JKMci, bo mi tylko za jeden rok zapaci,

a cztery lata jeszcze niezapaconych zostaje. X. Krz. Radziwia Sprawy
wojenne i polityczne, str. 47.

^) O tem daniu hetmana pisze Jerzy Zbaraski do króla: „Temu
za i prowizya debetur i to jawna rzecz, bo jeU najmniejsze instru-

mentum bez tego by nie moe, pogotowiu to, które tak wielkim sump-

tom pod ten czas podlega musi". Listy X. J. Zbaraskiego str. 23.
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w niej nacisk pooono tylko na to, aby komisarze wojenni nad

podatki rzeczypospolitej wojska nie zbierali '). Na uzbrojenie

rzeczypospolitej przeznaczono 400.000 z., a oprócz tego 600 czy

700 tysicy na dziaa i prochy. Do podskarbiego koronnego na-

ea-o wczas tego wszystkiego dostarczy, ale niedony Dani-

lowicz, ówczesny podskarbi, nie umia si bra sprycie do

rzeczy, jak tego wymagaa nago potrzeby, nie umia te wgl-
da w naduycia podwadnych, którzy najgorzej wywizywali si
ze swoich obowizków. Ta niedoeno urzdu, od którego losy

wojny tyle zaleay, mocno drania ognist natur Chodkiewicza,

to te nie móg si on powstrzyma od cierpkiego artu z Dani-

owicza, e ten, do którego naleao dostarczy armat hetmanowi,

nie widzc skd ich wzi, samego króla prosi o ich dostarcze-

nie ^). Gniewao go take, e przy rozdawaniu listów przypowie-

dnich, szczególnie na roty piesze i kozackie, nie zawsze porozu-

miewano si z hetmanami, std te „sia chorgwi dostaa si
ludziom ladajakim" *). Z oznaczeniem prowizyi dla wodza take
zwlekano, to te Chodkiewicz ca t zwok i nieporzdkiem i

brakiem stanowczoci zniecierpliwiony, wyjecha w pierwszych

dniach stycznia z Warszawy do Jarosawia i w listach pisanych

stamtd do niektórych senatorów ali si na opieszao, kró-

lewsk i protestowa si, „eby nie by zasi winowany, jeliby

rzeczpospolita szwank jaki tymczasem odniosa" ^). Widzc, jak

przygotowania wojenne leniwo id, a nie chcc gnunie czeka
w Jarosawiu na gromadzenie si wojska, rozesa uniwersay,

nakazujce wojsku ciga si do obozu pod Kamieniec na miejsce

zwane Tatarzyszcze, zda tymczasowo regiment Stanisawowi

Lubomirskiemu *), a sam (na pocztku lutego) pojecha na Litw,
aeby tam mod on usadowi na nowem dziedzictwie i wszel-

^) Tame str. 31. Naruszewicz II 167 powiada, e Chodkiewicz
domaga si, aby mu rada 60,000 ludzi asekurowaa, ale róda wia-
domoci nie podaje.

^) Listy Zbaraskiego 22. U Naruszewicza, zapewne na podstawie
bdnej kopii listu, troch inaczej wyglda ten szczegó: „Daniowicz,
rekwirowany od hetmana o ich (dzia) przystawienie jego samego
(Chodkiewicza) o nie prosi". II 169.

3) Sowa Jakóba Sobieskiego. Z. Pauli, Pamitniki 109.

^) Listy X. J. Zbaraskiego str. 22.

^) Pauli 67. Uniwersay byy trzy razy wydane: pierwszy raz
w zapusty, prawdopodobnie przed wyjazdem Chodkiewicza na Litw,
drugi i trzeci w pocie.
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kie prywatne sprawy swoje zaatwi przed wojn, ua której, jak

mówiono, spodziewa si pooy gow.
Listy przypowiednie na werbowanie wojska rozesano zaraz-

po sejmie, okoo Nowego Roku, ale werbunek szed niesporo^

a jeszcze leniwiej potem ciganie si wojska do obozu. Co go-

rzej, nie zawsze wiedziano dokadnie, od kiedy suba miaa si
liczy, co stawao si ródem nieporozumie i niesfornoci i wy-
górowanych pretensyi onierskich, „I ten maluczki i chudy po-

rzdek, — pisze Jerzy Zbaraski do króla 12 czerwca 1621 r., —
który do tych czasów, a to jakokolwiek trwa, i od popisu

zawsze sub przyznawano, dwie niedzieli na cignicie dawszy^

teraz i to, kiedy najbardziej expeclit, zgino, bo i popisu nie

byo i od którego czasu suba si zaczyna, nie wiem od kogo-

si dowiedzie. Miaem dopieruchno list od Imci pana podkanc-

lerza koronnego (Wacawa Leszczyskiego, znanego z pijastwa),

w którym mi pisze, e onierze si buntuj niektórzy, powia-

dajc, e im ju suba wysza, ale od którego czasu posza, jako

mi nie pisze, tak podobno i sam wiedzie nie moe. . . bo jeli

od tego czasu idzie, jak pocz rotmistrz ludzie zbiera, albo

jako przypowiedny list wzi, pewnie i dwie wierci ju mino"^).

Na leniwy werbunek i leniwe gromadzenie si wojska wszyscy

si skar, nie wyczajc i króla*). Jerzy Zbaraski w tylko co

cytowanym licie powiada: „To tylko wiem... e wojska troch

i lichego i tak niespena, e drudzy, co po 1000 koni mieli mie,

ledwie po 100 koni maj. O Polakach mówi, o cudzoziemcach

nie wiem, bo sami hetmani powiadaj, e do tych czasów dosko-

nale nic nie wiedz". W istocie Chodkiewicz, który ju w kwie-

tniu by na Rusi Czerwenej, pisa do Lwa Sapiehy ze Lwowa :

„Rzecz pewna, e wkrótce rzecz do rku przyjdzie, a my, jakomy
gotowi, sam Pan Bóg widzi ; armaty naszej nie sycha i z kimby

o tem traktowa, nie wiem? Roty niektóre pienidzy jeszcze nie

wziy i tak sam tuteczny skarb udaje, e ich nie masz. To po-

cztki tak id, a có dalej ? O Niemcach dotd nie wiem i kdy
si wylgn, radbym si na Ukrain pomkn, nie mam z kim.

P. Podczaszy (Stanisaw Lubomirski) pisze a pisze, proszc, abym-

ludzi pogania, bo nietylko uniwersaem, ale i kijem drugiego

z ley nie wybije, a drudzy z pod chorgwi uciekaj. Wiesz to

^) Listy X. J. Zbaraskiego str. 32.

2) Rkp. Bibl. Jag. Nr. 2. Zygmunt III do podczaszego koron-

nego k. 209 i do wojewody pomorskiego k. 205.
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miy Bóg, co l nami bncizie, jeli I. K. M jakiego sposobu

innego nie znajdzie, a sam si gow swoj nie ruszy ; mnie

niepodobna bdzie strzyma, bo i poowic obiecanego wojska nie

bd mia". ').

e to nie byo nieuzasadnione zrzdzenie, mamy na to kilka

racycli dowodów. Zdarzao si, jak u. p. u Tomasza Zamoj-

skiego -), e zwerbowani ju onierze, i to usarze, opuszczali

ciorgiew, aby si zapisa do innej, gdzie wicej pacono, jak-

kolwiek bowiem zwyka paca dla towarzysza wynosia wówczas

30 z. miesicznie, a dla rajtara 15, jednake niektórzy panowie

podnosili od z wasnej ochot^^ Na Woyniu cay puk Jerzego

Zasawskiego, wziwszy na ca wier roku pienidze z podat-

ków woyskich zebrane, rozjecha si swawolnie w pocztku
czerwca ^). onierze z chorgwi Aleksandra Radziwia, wasnym
jego kosztem wystawionych, zamiast i na Ukrain, tak gnietli

mieszczan osickich, e król naganiajc to rotmistrzowi i nap-
dzajc do pospiechu na Ukrain, czu si zmuszonym w kocu
to napisa do niego : ..A gdzieby Wierno Twoja w tej mierze

woli naszej dosy nie uczyni zaraz za wziciem tego listu na-

szego bez wszelakich zwok i wymówek, tedy ju raczej bdziemy
woleli to widzie, aby Wierno Twoja tamte ludzie swe wy-
puci z zacigu, aniby przez nich poddani nasi do wikszego
zniszczenia mieli przychodzi" ^).

Ten list to wymowne wiadectwo, jak mao miaa wówczas
powagi wadza królewska. Wszak godzia si ona jawnie z myl,
e jej rozkazy, zupenie prawomocne, mog by nieusuchane.

Czu dobrze onierz ten brak powagi i brak odpowiedzialnoci,

a jeli wojsko regularne tak byo niesforne, có dopiero mówi
o Lisowczykach, których oddziay wieo powróciy byy ze suby
cesarskiej z zagranicy i rozoywszy si w Krakowskiem i San-

domierskiem, byy plag i postrachem dla okolicznych mieszka-
ców ^). Jeden z Lisowczyków, niejaki Laodowski, czy te aho-
dowski, spotka u Piotrkowa sugi królewskie, którzy opatrzeni

^) Teki Narusz. T. 111, Nr. 47.

^) urkowski 72.

') Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2, k. 216.

*) Teki Narusz. T. 111 Nr. 78 i 79. Uniwersa do póków o-
nierskich i list do rotmistrza Aleksandra Eadziwia z data 29g<>
czerwca 1621 r.

^) Listy X. Zbaraskiego 33, 34.
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paszportem królewskim jechali z listami królowej do Nissy, i za-

bra im konie rzeczy i te listy. Có król ua to ? Posa mu
mandat, nakazujcy odda zagrabione rzeczy i listy, a jednocze-

nie pisa, jak si zdaje do starosty owickiego, aby ten upomnia

Laodowskiego imieniem królewskiem, „e takie rozboje i stanowi

i powinnoci szlacieckiej nie s przystojne", i dopiero gdyby ten

listów i rzeczy powróci nie chcia, aeby rozkaza jego i czelad

aresztowa ').

Lisowczycy, powróciwszy ze suby cesarskiej, nie rozje-

dali si pod pozorem, e chc zacign si w sub rzeczypo-

spolitej na wojn tureck. Doradzano królowi, aby ich jako oso-

bnego oddziau nie przyjmowa i kaza im copredzej rozjecha

si ^), i król posa do nich swego sekretarza z rozkazem rozje-

chania si, atoli nim oni usuchali tego rozkazu, zaszy okolicz-

noci, które skoniy rzd do przyjcia ich na sub. Mianowicie

Chodkiewicz, dowiedziawszy si o niegodnym postpku woy-
skiego puku i chcc niejako t strat onierza wynagrodzi,

domaga si od króla, aby przypowiedziano sub Lisowczykom

na 1.200 koni, co te król, idc za rad jego i innych senatorów

uczyni i kaza im natychmiast za wier pienidze wypaci, aby

tem prdzej, nie bawic si po leach, pospieszali ^).

Piechot niemieck i rajtary werbowano w polsko-niemie-

ckich prowincyach, a zajmowali si tem gównie wojewoda che-

miski Jan Wajer, Denhofowie Gerard i Ernest i wojewoda mal-

borski, któremu królowa dla przyspieszenia werbunku posaa

30.000 zp."^) W Prusiech mieli si gromadzi take i tu odbywa

popis onierze cudzoziemscy, zwerbowani w krajach niemieckich;

ale tych nie wielu si znalazo, a cz ich (400 jazdy) ucieka,

wziwszy pienidze, jeszcze przed przybyciem do Polski ^). Wszy-

stkiej jazdy i piechoty niemieckiej zdoano cign niespena

dziewi tysicy ^), Nie odznaczao si i to wojsko karnoci,

a szczególnie na onierzy pókownika Arnima skaryli si Pru-

^) Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2. k. 250 Do Laodowskiego o pobranie

jzeczy.

^) Listy X. Zbaraskiego str. 24 i 27.

3) Ekp. Bibl Jag. Nr. 2. k. 216.

*) Lengnich, Grescliichte der Lande Preussen V. 141.

5) Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2, k. 114—116. Listy królewskie do

X. Lignickiego i do elektora saskiego w sprawie dezerterów.

^) Piasecki samej piechoty niemieckiej naliczy 10.000, ale dwa

x^estry wojska polskiego pod Chocimem, jeden u egoty Paulego, drugi
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sacy, e pomimo i wzili zapat, nie przestawali wyciga od

mieszkaców ywnoci, napadali ua drogach publicznych i nawet

stanu duchownego nie oszczdzali '). W licie królewskim do wo-

jewody chemiskiego Jana Wajera, czytamy skargi na jego o-
nierstwo : rzucali si do komor, skrzy i innego schowania, na-

wet kocioy nie byy bezpieczne i kapani w plebaniach osie-

dzie si nie mogli. Szczególnie ludzie z pod chorgwi kapitana

Krokowskiego mieli wyrzdza wielkie krzywdy mieszczanom i

ydom ukowskim, zabierali im srebro i pienidze, „czego za po-

saniem komornika naszego, dodaje król, i upomnieniem kapitana

powróci nie chcieli" ^).

W miar jak si okazywaa trudno zgromadzenia licznego

wojska regularnego, pomoc od Kozaków zaporoskich stawaa si
coraz podasz, a w kocu staa si niezbdn. Z pocztku

mylano tylko o tem, aby ich uy jako dywersyi po czci na

morzu, po czci na powstrzymanie i zatrudnienie Tatarów w oko-

licach Tehini i Biaogrodu ^). Nie chciano ich ciga do obozu

polskiego nad granice woosk z obawy, e popustosz woci,
idc przez Ukrain ; bali si tego szczególnie panowie, którzy

tam dobra mieli, jak n. p. ksita Zbarascy, Ale tym razem Ko-

zacy nie chcieli i wielk wypraw na morze. Powiadali, e si
boj potnej armaty tureckiej, zgromadzonej na Czarnem morzu,

i e nie maj na czem puci si na morze, bo stosownie do

wymaga rzpltej popalili czóna. Bya to gorzka wymówka, rzu-

w Tekach Naruszewicza (T. 111, Nr. 103) zgodnie podai wymienion
w tekcie liczb.

^) Lengnich V, 148.

^) Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2. k. 247. Król do wojewody che-
miskiego.

*) Wida to z rónych listów królewskich w Ekp. Bibl. Jag.

Nr. 2 umieszczonych, n. p. na k. 210: „Na morze chciehmy konie-

cznie, aby beli poszh, lecz nam da zna wojewoda wileski, e dla

potnej armaty, która jest na morzu, do tego przystpi nie chcieli,

raczej ju t kup pod Biaogród i Tehini i potnie obiecah, gdzieby
Tatarów wstrzymywa mogli, nim si wojsko zgromadzi". W licie do
Chodkiewicza 22 maja 1621 pisze król: „Kozacka wyprawa na morze
dla takiej gotowoci, któr na nim maj Turcy, nie byaby pod ten
czas z adnym poytkiem, ju ich uprzejmo Wasza porozumiawszy si
z ich starszym tak obrócisz, a prdko, (eby i woci od nich uwol-
nione byy i tatarskim inkursyom' si zabieao, których oni pod Biao-
grodem atwo znie, a tych, którzyby z hordy nastpowali na sobie
wstrzymywa mog), jako si bdzie najwarowniej i najpotrzebniej Uprz.
W. zdao". Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2, k, 226.
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eona w oczy niekon.sekwoiitiiej polityce polskiej wzgldom Koza-

aów. a e .sam król tak to rozumia, wida to z listu jego do

Chodkiewicza: „o potopieniu czóuów, co ozujmuj, w tera im

wiary nic trzeba dawa" '). Wprawdzie znalazo si troch ochot-

nika na kilkanacie czy te wicej czajek, które zuchwale puciy
si na morze, nie lkajc si floty tureckiej i wznieciy popocti

w samym Konstantynopolu, wszake jdro Kozactwo nie ruszyo

si na morsk wypraw.
By moe, e i Chodkiewicz, któremu król pozwala .,tak

obróci" Kozaków. Jak mu si bdzie „najwarowniej i najpotrze-

bniej"' zdawao, nie wielo liczy na ich morsk wypraw, a prze-

ciwnie czu, e bez nich wojsko polskie zbyt sabe bdzie, aby

mogo stawi opór caej potdze tureckiej. Atoli niezupenie i on

ufa Kozakom. Jeszcze w kwietniu ze Lwowa donosi z radoci,

kanclerzowi litewskiemu, e ..Kozacy ju si wygrzebli z Zaporoh

i chc nam dopomóc towarzystwa^', dodawa jednak z westchnie-

niem: „Boe daj szczerze!"^) Jeszcze mniej ufa Kozakom król,

który w licie do Stanisawa Lubomirskiego pisa: .,\V Kozakach

ma nadziej dobrej sprawy pokadamy, i który liczy najwicej

na onierza cudzoziemskiego, „za którego przybyciem zdarzy

P. Bóg. e nieprzyjaciel z zamysów swoich pociechy nie od-

niesie ').

Powodów nieufnoci wzgldem Kozaków nie brako. Naprzód

mogli si oni czu pokrzywdzonymi, e im dotychczas nie zapa-

cono odu przeszoroeznego, który podug umowy z ókiewskim
mia by wypacony w Kijowie na w. Ili 1620. Powtóre uwa-

ano ich ju wtedy za obroców religii greckiej i nowomianowa-

nej przez Teofana hierarchii, a tymczasem hierarchia ta, któr,

jaki czas zostawiono w pokoju, nie zwracajc na ni uwagi, ju
w lutym 1621 roku cigna na siebie grone uniwersa.y królew •

skie. Doniesiono królowi, e patryarcha jerozolimski, który wieo
(prawdopodobnie w styczniu 1621) wyjecha by z Polski, nie by
prawdziwym patryarcha, ale oszustem, wysanym przez cesarza

tureckiego na szpiegi do Polski, e mianowany przez niego me-

tropolita Borecki i arcybiskup Smotrycki, porozumiawszy si za

jego porednictwem z cesarzem tureckim „pod pretextem religiey

i naboestwa bunty i roztyrki szkodliwe midzy ludmi czynili

1) Ekp. Bibl. Jas. Nr. 2. k. 227.

2) Teki Narusz. T. 111. Nr. 47.

') Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2, k. 209.
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i rozszerzali", e Borecki luia w kilkaset koui uajecha metro-

poli wilesk, aby j zaj, a Smotryeki gotowa si do tego

samego pod Pooekiem. Król zatem wczas zemu zabiegajc roz-

kazyw^a, „aby tego hultajstwa, któreby byo okoo Boreckiego i

Smotryckiego i ich samych nie przechowywano, ale jako bunto-

wników i zdrajców z ich pomocnikami apano i do wizie tak

grodowych, jako i miejskich dawano" ^). Wprawdzie Boreckiego

nikt si nie poway zaczepi w Kijowie, gdzie dyzunici byli

gór, a Smotryeki uszed z Wilna przed przeladowaniem, atoli

uniwersay królewskie, za którymi nastpiy aresztowania w Wil-

nie, wielce mogy rozdrani dyzunitów, tem bardziej, e opieray

Sie na faszywych podejrzeniach i e im wtórowao duchowie-
stwo unickie, z katedr rzucajc potpienie na dyzunitów, jako na

zdrajców ojczyzny -).

Te uniwersay, publikowane po wszystkich miastach i mia-

steczkach na Rusi, szy w dziwnej parze z poselstwem, które

król w maju czy te na pocztku czerwca wyprawi do Kozaków,

kiedy si ju „wygrzebli" byli z Zaporoa i z kadym dniem

wzrastali w liczb wskutek napywu czerni kozackiej. Wysany
"by dworzanin królewski Obakowski, wióz zalegy od Koza-

kom, mia si upewni o ich pomocy i prawdopodobnie mia dla

nich instrukcye od Chodkiewicza ^), który bodaj czy nie by gó-
wnym motorem tego poselstwa, jako ten, co nie lekceway po-

mocy kozackiej. Tymczasem duchowiestwo dyzunickie, a szcze-

gólnie jego hierarchia, zagroona uniwersaami królewskimi, pil-

nie pracowaa nad tem, aby Kozacy polubili jej spraw i wzili

i a w obron wobec króla.

Wanie teraz najlepsza nadarzaa si sposobno. Pose
królewski przybywa wzywa pomocy kozackiej

;
pomoc ta bya

niezbdn, nieprzyjaciel ju by w drodze do Polski. Najpowa-

') Weryfikacya niewinnoci (bez roku wyd.) k. 3. Obrona wery-
fikacji od obrazy Majestatu w Wilnie 1621 str. 49, 50. Porównaj listy

królewskie do Lwa Sapiehy z dnia 20go^ kwietnia i 6 maja 1621
w yciu Lwa Sapiehy przez Kognowickiego ywoty sawnych Polaków
1830, T. II, str. 229 i nast.

'^) Wspomni jeno na one dni wszystkie, poczwszy od Boego
Narodzenia a do Zmartwychwstania Paskiego y dalej, cocie o nas i

o wszystkim narodzie naszym Euskim z katedr waszych gosili i ja-

kocie nas zdrajcami ojczyzny potrzsywaU. Obrona Weryfikacyey str. 39.

') Mona si tego domyla z cytowanego wyej listu króla do
Chodkiewicza pod dat 22 maja 1621 Rkp. Bibl. Jag. Nr. 2. k. 226.
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nicjszy midzy Kozakami czowiek i najbardziej powaany u dworu,

Saliajdaczny, zjednany by zupenie dla sprawy kocioa grec-

kiego i gotów by uy caego wpywu swego na jej korzy.
To te duciowiestwo dyzunickie porozumiao si ze starszyzn

kozack i zjechao si licznie na wielki zbór kozacki, (pod Fa-

stowem, koo Kijowa w poowie czerwca) na którym mia stan i

pose królewski z pienit'dzrai dla Kozaków i z wezwaniem do

nich, aby spieszyli z pomoc pastwu. Przyby metropolita Bo-

recki, przyjechao ckoo trzystu ksiy dyzunickich i pidzie-
siciu czeniców. Co si tyczy Kozaków, tych tumy niezliczone,

konne i zbrojne, rozoyy si w okolicy miasteczka^).

Zjazd ten, czyli rada kozacka trwaa trzy dni, od 15 do 17

czerwca. Pierwszy dzie powicony by wycznie sprawie religii

greckiej. W kole utworzonem przez starszyzn, któr ze wszyst-

kich stron otaczay roje czerni kozackiej, wystpi naprzód z prze-

mow Borecki i w gwatownych wyrazach wyrzeka przeciwko

królowi i rzeczypospolitej, skarc si na ucisk i podeptanie sta-

roytnej religii greckiej. Nastpnie ^ryj z zanadrza listy otrzy-

mane z Wilna, które opowiaday o przeladowaniu dyzunitów

w tern miecie i odczyta je w gos, chcc wywoa tern wiksze

oburzenie przeciwko przeladowcom religii greckiej i tern wiksze

wspóczucie dla przeladowanych. Po nim zabra gos Sahaj-

daczny, który nie wystpowa tu jako hetman, ale tylko jako

jeden ze starszyzny kozackiej. Jemu przypada rola wzicia

w obron patryarchy, którego uniwersay królewskie wraz z du-

chowiestwem unickiem pitnoway mianem impostora, oszusta i

szpiega tureckiego, a o którego witobliwych zamiarach Kona-

szewicz by mocno przekonany. Wszak mia sposobno pozna
je bliej, szczególnie gdy za uniwersaem królewskim a z roz-

kazu wojskowego odprowadza patryarch z wyborowym oddzia-

em Zaporoców do granicy wooskiej, gdzie patryarcha, gdy go

setnicy i moojcy w rk caowali, ..szerokiemi sowami przez

tómacza perswadowa, aby si jarzma pogaskiego pilno strzegli

i aby mi ojczyzn swoj, a w niej i samych siebie czule bro-

nili, upomina i prosi" ^). Atoli Konaszewiez, „skpy w sowa",

sermone parcissimus, jak go charakteryzuje Jakób Sobieski, za

*) Zdaje si, e zjazd ten odbywa si w miejscowoci pod Fa-

stowem, zwanej ,. Sucha Dbrowa" i e to o nim mówi X. Jerzy Zba-

raski w licie do króla z dnia 9 lipca. Listy X. Zbar. str. 37.

^) Weryfikacya niewinnoci.
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ca obron patryarchy wydoby jego pismo, pobonie je ucaowa
i odczyta w gos zgromadzeniu. Co to byo za pismo, na pewna

nie wiemy, ale domyle si atwo, e bya to owa odezwa pa-

tryarchy do Kozaków, na danie królewskie jeszcze w styczniu

wydana, a nie wszystkiemu jeszcze Kozactwu znana, odezwa wzy-

wajca Kozaków, aby wsparli wszystkiemi siami króla w wojnie

z nieprzyjacielem caego chrzeciastwa, a zarazem, aby nie

omieszkali da za te swoje usugi uznania i potwierdzenia kró-

lewskiego dla nowomianowanej hierarchii dyzunickiej. To pismo

byo z jednej strony obron patryarchy wobec podejrze na niego

rzucanych, z drugiej strony torowao drog poselstwu królew-

skiemu, albowiem uspakajao umysy rozjtrzone sowami Bore-

ckiego, ukazujc mono pogodzenia wiernej suby dla króla i

rzpltej z obron hierarchii i religii greckiej. Z zapaem przyjto

pismo patryarchy, tem bardziej, e ten, który je czyta, wzbudza
cze powszechn : podniós si okrzyk pod niebiosa z tysicznych

piersi wydobyty, przysigano sobie, i swej wiary „staroytnej"

broni bd „a do garda".

Nazajutrz w tem samem kole inna odbya si scena : przyj-

mowano posa królewskiego. Jako reyser wystpi tu sam het-

man Borodawka. Zuchway ten pijanica, widzc pod swymi roz-

kazami czterdziestotysiczny tum kozacki i widzc, e si o jego

pomoc ubiegano, woa wprawdzie w upojeniu tryumfem : „przed

wojskiem zaporoskiem dry ziemia polska, turecka, wiat cay!",

wszake pose królewski by dla niego, jak i dla caego zreszt

kozactwa, miym gociem, bo przywozi od ze sob, chcia wic
przyj go jak naj uroczyciej, naturalnie po kozacku. W rodku
koa utworzono wzniesienie z beczuek i przykryto je kobiercem.

Na to wzniesienie wstpi pose i przemawia do zgromadzenia,

a po kadym ustpie jego przemowy na rozkaz Borodawki grzmiay

modzierze i ta uroczysta strzelanina trwaa ze dwie godziny.

Nastpnie zaprzysione wierno królowi i jak najszybsz pomoc

w obecnej potrzebie, pod warunkiem atoli, e otrzymaj to, o co

prosz, a mianowicie, e król potwierdzi metropolit i wadyków
mianowanych przez patryarch.

Nastpnego dnia mianowano setników, atamanów i asawu-

ów, i obrano tych, którzy mieli by w poselstwie wysani do

króla z prob o potwierdzenie nowej hierarchii. Na czele posel-

stwa, które skadao si z czterech osób *), sta Sahajdaczny, na-

^) Teitia die assignarerunt centuriones, attamanos, assavulos et

legatos ad Serenissimum, D. Saydaczny, D. Kurczewicz et alios duos.
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przód jako .irorcy wyznawt-a religii greekifj, powtórc jako czo-

wiek uaj lepiej widziany u dworu •;. Tego dnia roztrzsaa star-

szyzna, komu maj by rozdane pienidze, przysane od króla, i

postanowiono tych tylko przypuci do udziau, którzy s dobrze

uzbrojeni i którzy kilkakrotnie naleeli do wypraw morskich na
Turka. Otó takich wybraszych konnych i zbrojnych Kozaków
naliczono okoo 40 tysicy i dano im na dwóch po zotemu,

czyli razem rozdzielono midzy Kozaków okoo '20 tysicy z., to

jest poow zalegego odu, który pose królewski przywozi
z sob. Drug poow prawdopodobnie zatrzymaa starszyzna,

jako zapat dla siebie i potrzeby wojenne. Taka sama zapata

czekaa Kozaków i za sub, której si teraz podejmowali, rzplta

bowiem nie przyrzekaa im podwyszenia odu na czas wojny

z Turcy, pomimo i od ten w porównaniu z tem, co pacono
wojsku regularnemu, by niesychanie ndzn zapat. A przecie,

jak wiemy, byo to nieporównane pod wzgldem dzielnoci wojsko,

i to nietylko na morzu, gdzie nieustraszono i zrczno ko-

zacka w taki podziw wprawiaa Turków, ale przedewszystkiem

jako piechota, to jest ten wanie rodzaj onierza, którego Polsce

najwicej brakowao.

To te pobierajc tak ma pac, czuli si Kozacy niejako

upowanionymi do tego, aby w kadej wojnie, w której wspierali

pastwo, szuka przedewszystkiem upu dla siebie, jako nagrody

za trudy wojenne, a w drodze, we wasnym nawet kraju, y
kosztem miast i woci, przez które przechodzili. I teraz nie

mogo by inaczej. Sam, jak si zdaje, pose Obakowski, obecny

na radzie, nie mia nic przeciwko temu, e wyznaczono miasta i

wsie na stacye dla wojska kozackiego podczas pochodu jego na

Wooszczyzn i e hetman zaporoski wysa w swojem imieniu

uniwersa do wszystkich dóbr ukrainnych, królewskich i szla-

checkich, rozkazujc dawa sobie konie pod armat, prochy,

Ten Kurczewiez nazwany jest w innem miejscu Kurcewicz „electus

Wadyka a Cosacis". List X. Obornickiego u ukaszewicza (Dzieje ko-

cioów wyznania helweckiego na Litwie I. 165.)

^) Ludwik Powidaj w swojej ksice p. t.: „Kozacy Zaporocy na
Ukrainie" Lwów 1862 niestworzone rzeczy popisa o Konaszewiczu i

jego stosunku do dworu. Podug niego n. p. król „nakaza Konasze-

wiczowi zoy buaw i zamianowa hetmanem caej Ukrainy Boro-

dawk", a wskutek tego „Konaszewicz kaza Borodawk, objedajcego
Ukrain, aby skoni Kraków do zaprzestania nabiegów na ziemi tu-

reck, pojma i rozstrzela" str. 45.
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-oów i do kadego miasteczka posa rejestr, jako wiele czego

ma mu dostarczy ^). Bez wtpienia, przejcie przez woci ukra-

inne wojska kozackiego, szczególnie pod takim hetmanem jak Bo-

rodawka, nie mogo sie oIdy bez spustoszenia i rozmaitych nad-

uy, ale czemii byy te spustoszenia i naduycia w porównaniu

ze zniszczeniem, jakie zostawia po sobie coroczny niemal wylew

hord tatarskich na ruskie niwy, klska, z któr si tak oswojono,

jak ze zwyk ulew letni ?

Tym razem najwicej ucierpieli ydzi. Tego samego dnia,

w którym wyznaczono stacye dla wojska i uchwalono kary i

ustawy wojenne, wojsko kozackie rozeszo sie z rady, a Boro-

dawka na czele trzech tysicy ruszy w nocy do Biaej Cerkwi.

Za jego to bez wtpienia pomysem w domu najbogatszego yda
biaocerkiewskiego (a byli tam bogaci ydzi !) znaleziono w spi-

arni obraz Chrystusa przybity gwodmi do ziemi, z wypalo-

nemi oczami, przekuty na piersi, nogach i rkach. Obraz przy-

niesiono Borodawce, yd przestraszony, domylajc si o co

chodzi, uciek, a hetman mia podan sposobno mszczenia si

za witokradztwo i pozwoli Kozakom grabi ydów po caej

Ukrainie, co oni, powiada X. Obornicki, wiernie speniali ^).

Tymczasem poselstwo kozackie podao do Warszawy. Po-

dug ustpu pewnego dyaryusza, który przytoczy pan Kulisz ^),

przybyo ono tam dopiero 20 lipca, a wic w kilkanacie dni po

wyjedzie królewicza na wojn, z którym prawdopodobnie spo-

^) Listy X. Zbaraskiego 34. Dla panów, którzy mieli majtki na
Ukrainie, w szczególnoci dla X. Jerzego Zbaraskiego by to fakt tak

oburzajcy, e pisa' on do króla : „jeli jeszcze i t seyeritatem od

tego swawolestwa ostatni cierpie mam, w sercu mojem z mierci
"by mi si to równao". Domaga si te stanowczo od króla, aeby
Obakowski by ukarany, jeeli to za jego dziso si zezwoleniem i od-

graa si, e na sejmie wniesie t spraw. Pomoc Kozaków podug
niego na nic bya Polakom w Wooszczynie, powinni byli i na
morze i tam trapi Turka lub broni Tatarom przeprawy przez Dniepr

;

tam ich chcieli widzie wszyscy, którzy si lkali o swoje dobra
ukrainne.

-) Dedit quoque lieentiam suis cosacis' per Ukrainam Judaeos
spoliandi, quod fideliter faciunt. Cay opis rady kozackiej oparty jest na
licie ksidza Obornickiego, pisanym w Faustynowie, t. j. Fastowie
1621 r. 28 czerwca (ukaszewicz, Historya kocioów wyznania helw.

na Litwie I, 165).

^) Istorya wozsojedinienja Rusi, T. II, str. 403. P. Kulisz nie

objani czytelnika, skd mia ten dyaryusz.

Wojna chocimska. Q
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tk;ik» ^ie w drodze. Jakie tam byy rozmowy Sahajdaczuego i je;^o

towarzyszy z królem i doradcami królewskimi, w jakich sowach
dana Sahajdacznemu odprawa, nie mamy o tem adnej dokadnej

wiadomoci. To pewna, i posom kozackim nie powiedzia król

tych sów, które mu w usta woy Kojaowicz: i prdzej po-

zwoli sobie zdj koron, ni cierpie pod swojem panowaniem

metropolit schizmatyckiego w Kijowie '). e król móg je po-

wiedzie komu innemu, przy innej lub nawet przy tej samej

okazyi, w to atwo mona uwierzy, bo zgadzay si one dosko-

nay z duchem polityki Zygmunta III, Ale eKonaszewiczowi tych

sów nie powiedzia, na to mamy najlepszy dowód w tem,

e Konaszewicz „z wielkiem ukontentowaniem" wraca potem

z Warszawy i „pocieszon" wojsku swojemu odnosi odpraw *)..

Na podstawie tej wiarogodnej wiadomoci, zarówno jak i na pod-

stawie przedmiertnego listu Sahajdacznego do króla ^), mona
z wszelk pewnoci wnioskowa, e na prob wujska zaporo-

skiego król da wówczas tak odpowied, któr Sahajdaczny móg'
uzna za przyrzeczenie, i hierarchia schizmatycka otrzyma po-

twierdzenie królewskie.

Bd co bd, król i jego duchowni doradcy w niemaym
byli zapewne kopocie, gdy przed nimi stan Sahajdaczny. By
to wprawdzie prosty Kozak, który sztuki krasomówczej nie po-

siada i na subtelnociach teologicznych mao si rozumia: ale-

temu Kozakowi winna ju bya rodzina królewska i rzplta bardzo-

wiele, a i teraz od niego najwicej zaleaa pomoc kozacka

w wojnie z Turkiem, pomoc, której donioso sam dwór papieski

^) Nam cum periculosissima contra Osmanum in Yalachiam ex-

peditione, Cosaci (populus ut militia in pericula audacissimus, ita domi

Schismati unice addictus) ad id helium evocarentiir, ratique se aliquid

mtu secessionis apud Principem effecturos, petnssent MelropolitarunL

dari altenim, qui Constantinopolitani Patriarchae partes seueretur : re-

sponderat Eex ; eitiiis passurum Diadema sibi detrahi, atque regno se-

estorrem exigi
;
quam ut Pontificem Schismaticum, in regno sibi su-

bjecto, se vivo ac consentiente, Kiiovia haberet. Kojaowicz Miscellanca

rerum ad Statum Ecc-lesiasticum in M. Litbuaniae T). pertinentium 1 650.

str. 55.

''') Dyaryusz Jakóba Sobieskiego. Pauli Pam. str. 118. Powtarza

to Sobieski i w swoich „Commentarii belli Chotinensis" str. 35: „Ee-

dibat ille (Konaszevicius) Yarsoyia, ubi Ipgatione apud regem functus,

optatum suis ferebat responsum".

') Akty, otnosiaszczyjesia k isloryi juncj i zapadnoj Eosii, so-

brannyje i izdannyje archeografiezeskoju kommisyeju T. II.
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uznawa ^). I ten Kozak stawa teraz przed królem nietylko

z jasn i szczer obron tych, których uniwersay królewskie ka-

zay ciga i chwyta, jako zdrajców ojczyzny, a w których nie-

winno on wicie wierzy, ale i z kategorycznem daniem, aby

ich król uzna za prawdziwych pasterzy kocioa ruskiego.

Có mia król na to odpowiedzie? Gdyby na tronie pol-

skim siedzia wówczas nie Zygmunt III, niezdolny do prowadze-

nia samodzielnej polityki narodowej, i majcy przedewszystkiem

dynastyczne i kocielne interesa na oku, ale czowiek z duchem

Witolda, tenby znalaz moe i polityczne i rzetelne wyjcie z tru-

dnego pooenia. Rzeczywicie, zaleno ruskiego kocioa od

patryarchatu konstantynopolskiego, który by igraszk w rku
wezyrów, sprzedajcych t godno wicej dajcemu, bya i

z ujm dla tego kocioa i z niebezpieczestwem dla pastwa.

Jedn z przyczyn ciemnoty duchowiestwa greckiego na Rusi

bya bez wtpienia ta zaleno jego od patryarchów konstanty-

nopolitaskich, których gówn trosk byo, jakby cign pie-

nidze dla opacania si wezyrom i którzy niemal adnego uszla-

chetniajcego i cywilizatorskiego wpywu nie mogli wywiera na

nie. Bez wtpienia nie byy bezzasadnemi obawy, e ci patryar-

ehowie daj si uywa za narzdzie Turkom przeciw Polsce.

Teofana wprawdzie historya musi oczyci z potwarzy, któr na

niego rzucili nieprzyjaciele dyzunii, chociaby dla braku dowodów,

ale e wspóczesny patryarcha konstantynopolitaski Cyryl intry-

gowa na rzecz Turcyi przeciw rzpltej, na to s jawne wiadectwa
nietylko w relacyach polskich, ale i zagranicznych ^). Bez wtpie-

nia zgodna i bez wszelkiego gwatu z którejkolwiek strony do-

konana unia kocioa wschodniego na Rusi z katolickim, bya
rzecz wit i dla pastwa wielce poyteczn. Ale có z tego,

^) Patrz przytoczon wyej instrukcy dla nuncyusza de Torres.

'^) Teki Narusz. T. 111. Nr. 45. Wyprawa sutana Osmana, ce-

sarza tureckiego na wojn przeciw Polakom. Consideracye z strony
wojska pogaskiego. „D. 4 Juni z Jdrnopola dwunastu szpiegów ró-

nemi drogami do Polski z li.stami patryarszynemi do Rusi schyzmaty-
ków wyprawiono". A w depeszy posa francuskiego w Konstantynopolu
do Ludwika XIII z d. 21 kwietnia 1621 czytamy; „Je viens d'appren-
dre, que par lentremise de FAmbassadeur d'HolIande et de Cyrille Pa-
triarch de C. P. tenu pour calviniste le grand vizir envoie un evesque
grec et un gentilhomme en Moseovie pour empecher que les MoscoTi-
tes n'assistent pas les Polonais et ont ordre de proposer quelque al-

liance avec cette porte". Turgeniew, Monumenta Russiae U 413.

6*
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kiedy lud ruski czul niech do aciuników i do unii, nieehf^,

która przy ucisku religijnym w nienawi przechodzia, a szlachta

ruska wolaa cakiem przechodzi na katolicyzm, ni si w pó
drogi do niego zatrzymywa. To te cho w r. 1621 duchowni

uniccy mieli dwa razy tyle cerkwi, co dyzunici, przecie byli oni

„prawie bez trzody" ^).

A ta niech ludu ruskiego do unii nie wypywaa z rónic

dogmatycznych i hierarchicznych, na których lud si nie rozu-

mia, które mu byy obojtne, ani nawet z rónicy obrzdów,

które najczciej zdolne lud przywiza do pewnego wyznania,

bo wyranej rónicy takiej nie byo. Inaczej nie mona jej wy-

tómaczy, jak pobudkami spoecznej natury. Katolicyzm by na

Rusi religi panów i wszystkim wydziedziczonym z praw obywa-

telskich w tej czci rzpltej, nietylko chopom, ale i mieszcza-

nom, zdawa si mogo, jakoby uwica ich niewol, a samo-

wol i pych pask. Wzniose sowa Skargi za ucinionymi nie

dochodziy uszu ucinionych ; zreszt takich, jak Skarga, nie wielu

byo. Unia, popierana przez katolików, bya tedy w oczach ludu

ruskiego jakby pomocnic katolicyzmu w sprawie uwicenia nie-

woli chopów, upoledzenia mieszczan i nieograniczonej wolnoci

szlachty. Std wstrt do niej wszystkich, którzy mniej lub wi-
cej wiadomie czuli si ucinionymi. Dlatego kiedy panowie ruscy

z tak atwoci zamieniali obrzdek wschodni na zachodni, który

ich jeszcze cilej mia poczy z reszt kasty panujcej, który

odpowiada ich humanistycznemu wyksztaceniu i uatwia otrzy-

manie nowych godnoci i beneficyów, — lud i bractwa cerkiewne

ze wstrtem odwracay si od unii. Przeciwnie wiara grecka, za-

równo z ludem upoledzona, stawaa mu si drog przez niena-

wi ku panom. Trwajc przy niej, zanosili oni niewiadomie

protest przeciwko upoledzeniu swemu i w niej potem znaleli

chorgiew, pod któr si kupili w krwawej wojnie domowej, co

wykopaa grób rzeczypospolitej.

W takim stanie rzeczy jedynem wyjciem dla króla, który

nie móg sam przeistoczy urzdzenia spoecznego rzpltej, byo
ustanowienie osobnego patryarchatu dla Rusi w Kijowie i pozo-

^) „S tedy wprawdzie biskupi i pasterze unici, ale prawie bez

trzody". Instrukcya dana Msgr. Lancelotti nuncyuszowi w Polsce 14go

grudnia 1622. Eelacye Nunc. II, 165. Podug listu nuncyusza Torresa

(8 listopada 1621) do Rzymu miao by w Polsce w owym czasie

cerkwi unickich 2169, dyzunickich 1089. Czacki, O litewskich i pol-

skich prawach. T. I, str. 314.
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stawienie religii greckiej przy wszystkich dawnych jej prawach.

Patryarchat kijowski odgrodziby Ru od wszelkich wpywów po-

litycznych zagranicy, duchowiestwo ruskie uczyniby patryoty-

cznem, plemieniu ruskiemu pozwoliby rozwija si normalniej

oszczdziby zapewne wiele krwi rozlewu i kto zreszt zdoa obli-

czy doniose nastpstwa tego kroku? Uczyni to skutecznie

mona jeszcze byo wtedy, kiedy dyzunia nie bya tak zdyskre-

dytowan zabójstwem arcybiskupa poockiego, w. Jozafata; ale

Zygmunt HI ani chcia, ani by zdolny to uczyni. Król ten nie

znalaz lepszego wyjcia nad obietnic spenienia ycze dyzuni-

tów, dan bez zamiaru dotrzymania sowa.



IV.

Pochód t u r e c k i.

Potga wojenua Turcyi. — Stan Turcyi przed woju. — Ogólna nie-

ch ku wojnie z Polsk. — Zacito Osmana, — Porednictwo wo-

jewody Aleksandra. — Intrygi Gabora. — "Wyjazd Osmana na wojn. —
Pochód armii z Carogrodu na Dunaj. — Ostatnia próba powstrzymania

Osmana. — Dalszy pochód turecki.

Podczas gdy w Polsce przygotowania wojenne szy tak nie-

rano i nieskadnie, tyle skarg wywoyway i budziy powszechn

obaw, e si nie zbierze sia wojenna, dostateczna do odparcia

armii tureckiej, — w Turcyi mody cesarz Osman z niezachwian

ufnoci w powodzenie gotowa si do wojny, która miaa po-

mci najazdy kozackie, uwolni od nich pastwo na zawsze, roz-

szerzy jego granice, a imi modego wadcy okry wiekopomn

saw. A nie do, e chcia rzuci na Polsk wszystkie siy

zbrojne Turcyi, ale i sam mia stan na czele armii, chcc

w tem naladowa sawnych przodków swoich, a w szczególnoci

Solimana.

Byo co fatalnego w tej jego lepej chci dorównania wiel-

kim poprzednikom, pastwo bowiem, nad którem odziedzicza

nieograniczon wadz, nie byo ju Turcy Mahometów i Soli-

manów. Na zewntrz jeszcze budowa pitrzya si gronie i siaa

postrach na ca Europ, ale wewntrz rozkad i ruina objawiay

si ju na kadym kroku. Fanatyzm religijny, który nadawa tak

przewag Turkom nad wojskami Europy, przygasa, a natomiast

przedajno i zdzierstwo, trawice od góry do dou organizm

pastwowy, staway si jakby drug religi Osmanów. Islam,

który tak mao mia w sobie rodków uszlachetnienia jednostki,
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bezsilnym by wobec tego moralnego rozkadu, za którym dya
niemoc polityczna i ekonomiczna ruina.

Sia polityczna Turcyi polegaa tylko na wojsku, którego

w kadej chwili moga ona zgromadzi wicej, ni wszystkie ra-

zem wzite pastwa chrzecijaskie. Caa bowiem organizacya

pastwa tureckiego miaa charakter wojenny, obliczon bya na

wydobycie jak najpotniejszej siy zbrojnej. Ziemia w pastwie

osmaskiem bya wasnoci sutana, który j rozdziela na

wiksze i mniejsze lenna i rozdawa swoim poddanym, wyznaw-

com Islamu, a te lenna byy zarazem nagrod za pooone za-

sugi wojenne i zobowizaniem do nowych zasug, do suby wo-

jennej. Kady lennik na kade wezwanie sutana obowizany by
dostarczy pewn liczb jazdy, czyli spahów, stosownie do ob-

szaru ziemi, któr dziery, i sam oy na uzbrojenie i utrzy-

manie tego onierza. Pewna liczba takich obszarów, lecych
obok siebie, stanowia obwód, który si nazywa sandzakiem i

zostawa pod wojenn i cywiln zarazem wadz sandkakheja

(u nas zabawnie zwanego sdziakiem), sandaki znowu czyy
si w namiestnictwa zwane ejaletami, na czele których stali he-

glerhejoicie, odpowiadajcy znaczeniem naszym generaom. Gdy
nadchodzia potrzeba wojenna, rozsyano wici po wszystkich san-

dakach i wówczas lenni spahowie gromadzili si naprzód w obr-
bie swoich sandaków, w pewnem oznaczonem miejscu, a stam-

td dopiero pod dowództwem sandakbejów udawali si na punkt

zbiorowy dla caej jazdy, pod dowództwo beglerbejów. Dwóch
byo naczelnych wodzów jazdy : beglerbej rumelski i natolski

;

pierwszy dowodzi wojskami europejskimi, drugi azyatyekimi, je-

eli jednak nastpio poczenie jazdy europejskiej z azyatyck,,

wówczas beglerbej rumelski mia pierwszestwo przed azyaty-

<.'kim i obejmowa naczelne dowództwo.

Mnogo tej jazdy wzrastaa w miar zwikszania si len-

nych obszarów. Za Solimana I. liczono jej 130.000, w 1592 po za-

borach od strony Persyi byo jej podug weneckich relacyj

200.000, t. j. sia, na której postawienie caa spóczesna Europa
chrzecijaska, która miaa tylko wojska zacine, ledwieby si zdoby
moga i to kosztem rocznym dwudziestu piciu milionów w zocie ').

^) „Ne appena tutta la cristianita unita potria metter insieme
tanta cavalleria, e se la mettesse, spendena renti cinque millioni
d'oro all' anuo. Lorenzo Bernardo u Zinkeisena Gesch. des Osman. Eei-
ches m, 151.
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hyio wprawdzio i w Polsce pospolite ruszenie, które mogo wy-

doby sto kilkadziesit tysicy jazdy na obron rzpltej, ale byo
ono zwoywane tylko w razaci nadzwyczajnego niebezpiecze-

stwa, za zgod caego narodu, mudn i dug drog sejmików i

sejmów i skadao si w znacznej czci z ludzi pogronyc
w trybie spokojnego, ziemiaskiego ywota, niewywiczonyci,

niekarnyci, niezahartowanych w boju, a jak mao mona byo
liczy na nie, wiadomo to ju byo dobrze od czasów wojny ko-

kosze]. Przeciwnie spaiowie lenni rolnictwem si nie trudnili i

zostawiajc staranie okoo uprawy ziemi czynszownikom, oddani

byli cakowicie wojennemu rzemiosu.

Oprócz tej jazdy lennej i niepatnej mia jeszcze sutan

spaiów zacinych, mia tumy drapienyci ochotników, mia
wojska posikowe tatarskie, modawskie, multaskie'), nareszcie mia
piechot janczarsk, najstraszniejszy dla wrogów Turcyi zastp

wojenny, utworzony z ludzi chrzecijaskiego pochodzenia, którzy

dziemi wybierani z rodzin chrzecijaskich, jako podatek krwi,

i wiczeni w osobnej szkole wojennej, tchnli najdzikszym fana-

tyzmem religijnym i najwiksz odwag.

Ale na pocztku XVII wieku dawny duch wojowniczy prze-

sta oywia janczarów i spahów i ustpi miejsca butowniczemu;

duchowi, który szed w parze ze zniewieciaem usposobieniem.

Z kocem XVI wieku w szeregi janczarów zaczto przyjmowa
Turków, którzy pierwsi wyjednali sobie, e im pozwolono eni
si. Janczarowie onaci i rodzinami otoczeni i z tyche rodzin

przewanie ju rekrutujcy si, nie mogli mie i nie mieli tej

wojennej ochoty, któr ich bezenni poprzednicy odznaczali si.

Trudy wojenne nie nciy ich teraz, woleli oni przesiadywa

po kawiarniach i oddawa si uywaniu wieo wprowadzonych

do Turcyi narkotyków, kawy i tytoniu ^), które wraz z winem
i opium nazywane byy we wschodnim stylu „czterema ywio-
ami wiata rozkoszy", „czterema poduszkami sofy uycia", ale

take i „czterema ministrami dyaba". Najcilejsza czno po-

midzy onierzami, która nadawaa tak si janczarom w woj-

^) Chan krymski móg wyprowadzi przeszo 100 tysicy jazdy,

wojewodowie modawski i multaski obowizani byli oprócz trybutu do-

starczy po 10.000 jazdy, któremu to obowizkowi naturalnie wtedy

tylko czynili zado, gdy zostawali w zupenej zalenoci od Porty.

^) Kawa wprowadzon bya do Turcyi w 1554, tyto w r. 1605
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nach z wrogami póksiyca, a która ju wczenie zacza sprzy-

ja wytwarzaniu si buntowniczego ducha, teraz podsycaa naj-

gorsze ici zamysy, skierowane niejednokrotnie przeciw osobom

stojcym u steru pastwa, a nawet przeciw osobie samego

sutana.

Ten sam ducti buntu nurtowa i w spatiach, i nietylko za-

cinyci, ale i w lennikaei. Kiedy w r. 1596 po wielkiej bitwie

pod Keresztes, która zakoczya si klsk dla niemiecko-wgier-

skiego wojska, ówczesny wezyr robi przegld zwyciskiej armii,

przekona si, e okoo 30.000 onierzy azyatyckich, tak zaci-

nych, jak lennych, którym si przykrzyy cige wojny wgier-

skie, opucio samowolnie szeregi. Chcia on surowoci, z jak
kara zbiegów, wzbudzi ducha wojowniczego w wojsku, ale wy-

woa tylko bunty, które przez dziesi lat sroyy si w Turcyi

azyatyckiej , kraj ten obróciy w ruin i sprowadziy wojn
z Persy, a cho wreszcie przygaszone zostay we krwi stu ty-

sicy buntowników, pozostawiy po sobie wielkie osabienie pa-
stwa i wielk ruin ekonomiczn.

Opustoszenie i wyludnienie prowincyi byo ogromne, zwa-
szcza, e wszyscy, co mogli, uchodzili do stolicy, gdzie i zarobek

by atwiejszy i bezpieczestwo wasnoci stosunkowo wiksze ').

Sir Thomas Roe, pose angielski w Konstantynopolu, który w r.

1621 zaj miejsce Sir John'a Eyre, powiada w pewnej depeszy

z r. 1622, e przed szesnastu laty robiono spis wszystkich za-

mieszkaych wsi w pastwie tureckiem, i okazao si, e byo ich

wtedy 553.000. „W przeszym roku, przed wybuchem wojny

polskiej, podobnego spisu dokonano i ten okaza, e liczba tych

wsi spada do 75.000".^) Ksi Krzysztof Zbaraski, który w roku

1623 odbywa sawn legacy do Turcyi, utrzymuje, e dawniej

byo w Azyi milion dziewiset tysicy familii, które paciy
trybut: „teraz nad 70 tysicy co kad".*) Mona przypuszcza,

e spisy byy niedokadne i e w podanych liczbach jest prze-

sada, w kadym razie daj one wyobraenie o niesychanem wy-
ludnieniu. „Europa wszystka pusta, pisze ks. Zbaraski. Ci co

jed a do Budzynia, powiadaj, e gsto po polach sta musz,
nie nalazszy wsi". Pomidzy Ruszczukiem a Konstantynopolem,

1) Zinkeisen III, 785.

2) Tame, III, 784.

^) Status teraniejszy monarchiey tureckiej. Kulisz, Materyay
117.
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a wic Ui przcstrzcui iimit\j od innych nawiedzonej spustosze-

niami wojen, „nietylko liczc, gdziemy stali, ale gdzie oko mogo
zajrze, nad 70 miast, miasteczek, wsi nie naliczylimy wicej,

wielkie i maie liczc"*). Po wielu osadach stay jeszcze walce

si domy, czynic z daleka pozór ycia ludzkiego, ale za zblie-

niem si wyzieraa z nich pustka, gdy niesprawiedliwo i okru-

ciestwo namiestników wyposzyy z nich wszystkich mieszka-

ców i mona byo, jak wiadczy Roe, trzy dni jecha przez Grecya

lub Anatoliiu najlepsze prowincye pastwa, nie znajdujc ani

jednego jaja do zjedzenia, ani jednego czowieka, któryby poda
kubek wody^).

Nie brako i w dywanie ludzi, którzy jasno widzieli ów-

czesn niemoc pastwa i nie dawali si zalepia pogromem ó-
kiewskiego. Byli oni przeciwni wojnie z Polsk, a to tem wicej,

e wieo zawarty z Persy pokój nie by do pewnym. Ale

znajc zacito i upór Osmana, a take jego gwatowno, nie

mieli mu wojny z Polsk jawnie odradza '). Zreszt chodzio

im gównie o to, aby sam cesarz nie stawa na czele wojska i

nie rusza na dalek i awanturnicz wypraw, zabierajc ze sob
wszystkie siy zbrojne pastwa i zostawiajc je bezbronnem

wobec moliwych napadów od strony Persyi i druyn kozackich.

Niebezpiecznie byo wystpowa z podobnymi radami wobec ce-

sarza, który czujc powszechn niech w koo siebie do wojny

z Polsk, zapowiedzia, i gow zdejmie temu, kto mu jej zechce

odradza*). Gdy jednak nadeszy niepokojce wieci o najazdach

Persów na Grecy, omielono si w dywanie wynurzy obaw,
e odjazd sutana moe omieli Persów do rozpoczcia nowej

wojny. Ale Osman odpowiedzia na to, e nie zmieni powzitego

postanowienia, chociaby król perski by ju o dziesi dni drogi

od Konstantynopola '"). Innym razem dawano do zrozumienia

Osmanowi, e Kozacy, korzystajc z bezbronnoci stolicy, atwo
mog uderzy na ni w porozumieniu z chrzeciaskimi jej mie-

szkacami. Sutan da krótk odpraw tym nowym obawom, mó-
wic, e w takim razie trzeba przed wyruszeniem z Konstanty-

nopola wyrn wszystkich chrzeeian w stolicy, a kiedy mini-

*) Tame.
2) Zinkeisen III, 784.

^) Turgeniew, Monumenta II 412. Skowski, Collectanea I. 145.

*) Turgeniew 1. c.

^) Turgeniew 1. c.
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strowie zwrócili jego uwag na to, e podobny czyn cignby
na Turcy wojn z wielu pastwami Europy, cesarz zamilk, ale

wyszed rozgniewany z dywanu ^).

W istocie obawa napadu Kozaków na stolic bya tak wielk,

e wielu mieszkaców postanowio si wynie z Carogrodu za-

raz po wyjedzie sutana. Wprawdzie postanowiono wysa na

morze Czarne przeciw Kozakom flot, zoon z 40 galer pod do-

wództwem Kapudana baszy, t. j. naczelnego admiraa, ale jak

mona byo liczy na t flot, skoro sam admira lka si wy-

prawy i wszelkimi sposobami, bo nawet pogrókami, stara si

wywin od zaszczytu dowództwa ^), i skoro onierze tureccy tak

si obawiali spotkania z Kozakami na morzu, e niekiedy po-

trzeba ich byo, jak n. p. poprzedniego roku, kijami napdza
do galer, które przeciw Kozakom wyprawiano. W ogóle niech
ku wojnie z Polsk bya tak gbok i tak powszechn w naro-

dzie tureckim, e, jak donosi De Cesy, owiadczano si sutanowi

z gotowoci zapacenia poniesionych ju kosztów wojennych i

wynagrodzenia szkód, poczynionych ju dawniej przez Kozaków,

byle tylko sutan zaniecha tej wojny ^).

Ale te wszystkie przedstawienia i ofiary byy daremne.

Osman ba si nie Kozaków, ani Persów, ale innego niebezpie-

czestwa, które mu wskaza Sulejman, nowy Kislar-Aga, t. j. na-

czelnik haremu, jeden z tych, co si starali utrzyma w askach
sutana, podsycajc jego wojownicze zamiary. Ba si mianowicie,

aby mieszkacy stolicy po jego odjedzie, w razie jakiego nie-

powodzenia wojennego, nie wynieli na tron jego rodzonego brata

Mahometa, modzieca penego szlachetnych przymiotów, na któ-

rego ju si zwracay oczy poddanych *). Wyda tedy rozkaz za-

mordowania brata, idc ladem swoich poprzedników, którzy nie-

raz krwi bratersk tron swój broczyli, eby za morderstwu

temu nada pozór prawa, zada od Muftego, najwyszego stróa
prawa i religii, orzeczenia kanonicznego czyli fetiuy, która ten

^) Turgeniew II, 413.
"^) Ce bon homme a pense mourir de regret n'estant ee voiage

digne de lui, mais 11 ne s'en est pu garantir quoiqu'il ait comme me-
nac le Grand Yizir. De Cesy. Turgeniew II, 413.

^) Tame 414. Przy tej okazyi De Cesy robi uwag: „L'on ne
trouye point, que la milice et les subjets de Mehemet seeond ayent fait

de pareilles propositions et certainement les Turcs sont bien dissembla-
bles de ce qu'ils etaient autrefois

*) Tame 413.
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czyu iiiiiiii uwici i usprawiedliwi. Ówczesny raufty Esaad,.

jeden /> tych, co byli przeciwni wyprawie Osmana, odmówi wy-

dania fcttcy, al<^ uczyni to za niego Kadiasker, t. j. najwyszy

sdzia Rumelii. Tak wic pad Mahomet pod noami siepaczów,

przeklinajc brata morderc i wzywajc na niego pomsty niebios.

„Osmanie, mia woa umierajc, oby twa potga tak nikczemnie

zgina, jak mnie ndznit; pozbawiasz ycia! Oby ci Bóg nie da
cieszy si panowaniem, które splamie krwi moj!"')

Zdawao si, e sia przeklestwa ju zaraz zacza dziaa
i objawia si niezwykymi zjawiskami w przyrodzie. W par
tygodni po zamordowaniu Mahometa, przy kocu stycznia 1621,

tak silne chwyciy mrozy, e Bosfor stan lodem i pieszo mona
byo z Azyi do Europy przechodzi, co w przecigu dziewiciu

wieków dwa razy si tylko przytrafio. Poniewa Carogród zaopa-

trywa si w ywno tylko od strony morza, powstaa wic tak

wielka droyzna w omkro stotysicznem miecie, e zaczto si
ju lka buntu i wielki wezyr Ali nie by pewnym swej gowy.
Lody wkrótce stajay, droyzna ustaa, ale wezyr, gówny pod-

egacz wojny, umar niebawem (9 marca) przez nikogo nie ao-
wany oprócz sutana ''^). Na oprónione miejsce wyniesiony zosta

Hussein pasza, Albaczyk, który by dawniej bostandibasz t. j-

intendentem cesarskich paaców i ogrodów, potem naczelnikiem

janczarów, wreszcie beglerbejem rumelskim. Dziki z natury,

dumny, przytem niedowiadczony i nieudolny, nienawidzi chrze-

cijan i poczytywa wszystkich królów za podwadnych sutanowi

i z jego tylko aski panujcych ^). Ta okoliczno zapewne bya
gów^n przyczyn jego wyniesienia na wielki wezyrat.

^) Naima w Collectaneach Skowskiego I 146. Hammer lY 512..

^) Alibassa morto. ... si puo dire eon gusto d'ogiii fuori del Ee
Eelacye weneckie u Hammera IV 523. Hammer, opierajc si na tych

relacyach, twierdzi (IV 520), e Ali by przeciwnym wojnie z Polsk
i chcia wojny z Wenecy, inni za ministrowie byli za wojn z Polsk.
Atoli twierdzeniu temu stanowczo przecz wiadectwa Naimy (Collect.

I, 145) De Cesy'ego (Turgeniew, Monum. 510 i dalsze) Eoego (Niem-
cewicz, Zbiór Pamitników V 418). Wreszcie trudnoby zrozumie, jakim
sposobem móg si wobec sutana tak uporczywie trwajcego w za-

miarze wojny z Polsk utrzyma na najwyszym urzdzie czowiek, tej

wojnie przeciwny. Z weneckich relacyj, o ile s podane u Hammera,
mona si tylko domyla, e Ali straszy baila weneckiego wojn,
chcc wycisn od niego jak opat, i rzeczywicie dopi swego, bo

dosta 10.000 dukatów odczepnego.

3) Hammer IV, 523. Turgeniew II, 413.
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Przy takim wezyrze wszelkie usiowania, dce do uchyle-

nia wojny z Polsk, miay jeszcze mniej widoków powodzenia,

ni za jego poprzednika. W tyra to czasie wanie wystpi jako

porednik pomidzy Polsk a Turcy Sir John Eyre, pose an-

gielski w Konstantynopolu i wiemy ju, jak dosta odpraw.

Oprucz porednictwa angielskiego czyniono z innej jeszcze strony

gorliwe zabiegi w celu odwrócenia wojny polsko-tureckiej. Tym
drugim porednikiem by nastpca Gracyana na hospodarstwie

modawskiem, Aleksander, syn Eliasza, bogaty Grek, który zwy-

kym trybem kupi sobie t godno w Stambule ^). Nie mia on

adnej osobistej niechci ku Polakom, jak n. p. Tomsza, a wi-

dzia, e wojna Turcyi z Polsk bdzie w kadym razie klsk
dla Modawii ; czy ci, czy owi zwyci, Modawia bdzie teatrem,

wojny i dozna straszliwego spustoszenia. Musiaby przytem

w razie wojny posikowa sutana wojskiem, przygotowywa dla

armii jego zapasy ywnoci i wywizywa si z rozmaitych po-

lece, które przy jakiem niefortunnem wykonaniu atwo cign
mogy na niego gron odpowiedzialno, jak to si rzeczywicie

potem stao. Wreszcie po wojnie wystawiony by by na odwet

ze strony Polaków i Kozaków, atwo tedy zrozumie, dlaczego

nie yczy sobie wojny i pragn j odwróci.

Odwrócenie wojny w ówczesnych okolicznociach byo rzecz

niezmiernie trudn. Wiedzia o tem dobrze hospodar, e Osman,

jzagrzany zwycistwem Skinderbaszy, mógby si zgodzi na pokój

tylko w razie jakich nadzwyczajnych ofiar i nadzwyczajnego

upokorzenia si ze strony Polski, wiedzia take, e Polska, ce-

nic godno swoje, nie wjle teraz posa do Carogrodu baga
o pokój. Ale przebiegy Grek postanowi mydli oczy jednej i

drugiej stronie w nadziei, e w ten sposób moe zbli si ku

sobie i moe przecie jako pokój si sklei.

Jeszcze w padzierniku 1620 roku, w kilka dni po pogromie

ókiewskiego wyprawi by list do Tomasza Zamojskiego, owiad-
czajc si z yczliwoci ssiedzk i z chci utrzymania pokoju

i wzywajc go, aby wzorem ojca „raczy si w to woy i te

rzeczy pomiarkowa"-). Zamojski, dojechawszy na sejm do War-
szawy, porozumia si z królem, jak ma odpowiedzie hospoda-

rowi i odpowiedzia nastpnie duszym listem. W tym licie

przypomnia mu naprzód to, o czem hospodar dobrze wiedzia,

^) Engel, Geschichte der Moldau 259.

^) Zurkowski, ywot Tomasza Zamojskiego, str. 65.
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e „jeli si uderz te dwa garee (Polska i Turcya) o si, biada

temu, kto porodku midzy nimi bdzie", a nastpnie radzi mu,

aby wysa posaca do króla i przez niego opowiedzia^ si kró-

lowi ze swoj yczliwoci i chci poredniczenia. Bya to wic
wyrana wskazówka dla hospodara, e ta jego ch porednicze-

nia nie jest le widzian u dworu, eby jednak nie myla, e
Polacy, ze strachu wojny gotowi zniy si do upokarzajcych

kroków, dodawa zaraz : „Bo nie rozumiej tego W. M., i w ta-

jemnicy jako przyjaciela przestrzeg: aby Król JM sa mia i

ebra u kogo pokoju po takim z sob postpku, gdy naród

nasz jest i bdzie, e mier i zdrowie lekce sobie wa i odwa-

aj dla sawy" ').

Hospodar prawdopodobnie jeszcze przed otrzymaniem tej

odpowiedzi ^) wysa by goca do króla i niektórych senatorów

z listami, w których zachca do utrzymania pokoju, owiadcza
ch poredniczenia, i jak si zdaje dawa do zrozumienia, e
czyni to za porozumieniem z rzdem tureckim ^). W liczbie se-

natorów, którzy otrzymali listy hospodarskie, by i ksi Krzy-

sztof Zbaraski, w. koniuszy koronny. Król trzyma t spraw
w takiej tajemnicy, e nie uwiadamia o niej nawet Jerzego Zba-

raskiego, kasztelana krakowskiego, jednego ze znakomitszych sena-

torów i czonka przybocznej królewskiej rady wojennej, na prze-

szym sejmie mianowanej *). Nie ufano Grekowi, bano si jakiej

zdrady, a z drugiej strony nie chciano odrzuca propozycyi i

nadziei robionych przez hospodara, nie przekonawszy si, e one

s zwodnicze. Byli podobno nawet tacy, co stawia za wzór ce-

Zurkowski 68.

^) List Tom. Zamojskiego do hospodara nosi dat 24go grudnia

1620 r. Hospodar za w drugim licie swoim do Zamojskiego, dato-

wanym 30 stycznia 1621, pisze o licie swoim do króla, jako o wy-

prawionym poprzedniego miesica. „Praeterito mens miseramus etc."

Zurkowski 76.

^) Tak trzeba wnioskowa z listu królewskiego, którego kopia

znajduje si w Ekp. B. J. Nr. 2. k. 210, gdzie król ze zgorszeniem

pisze, e hospodar wooski (t. j. modawski) nie majc zlecenia od ce-

sarza tureckiego, posya listy o traktatach, o pokoju „co si z tego

listu z Konstantynopola jawnie pokazuje."

^) Listy J. Zbaraskiego 28. Ze Zbaraski czu si z tego powodu

obraonym, wida to z pocztkowych 'snerszy jego listu do króla z dnia

29 maja.
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sarzów Ferdynanda, Maksymiliana i Rudolfa, radzili przebaga
Turka paceniem rocznego haraczu ').

Bd co bd, zwyciyo uczucie godnoci narodowej i król

postanowi nie wysya od siebie goca do cesarza tureckiego ^),

pozwoli tylko ietmanowi znosi si z hospodarem i wezyrem,

w czem adnej ujmy godnoci narodowej nie widziano ^). Czy

Chodkiewicz, korzystajc z tego pozwolenia, wysa wówczas

agenta swego do Konstantynopola, nie wiemy tego na pewno,

moemy si tylko domyla, e tak byo, i e agent, w którym

zapewne podejrzewano szpiega, nie zosta nawet puszczony do

miasta^). Tak wic rozbia si akcya pokojowa, chykiem prowa-

dzona przez hospodara i w zysku to mu przyniosa, e go Polacy

za zdrajc poczytali, a Turcy mieli w podejrzeniu, i tajemnie

pomaga Polakom ^). Wszake niepowodzenie to, jak zobaczymy,

nie odstrczyo go od dalszych prób poredniczenia, które go

w kocu przyprawiy o utrat hospodarstwa.

Podczas gdy hospodar modawski intrygowa na rzecz po-

koju, inny hodownik turecki, Betlem Gabor, nie przestawa snu
intryg w przeciwnym kierunku i podsyca wojowniczych zamia-

^) Piasecki 289 (cytowany wszdzie w przekadzie Juliana

Bartoszewicza).

2) Rkp. B. J. Nr. 2. k. 210. Zygmunt III. do J. M. Pana Het-

mana W. X. Lit. W tytule widocznie zachodzi omyka, gdy w Ucie
jest mowa o Chodkiewiczu, jako o trzeciej osobie.

^) Ks. Jerzy Zbaraski, kiedy ju przez brata wtajemniczony zo-

sta w ca t spraw, tak pisa do króla (Listy str. 28): „Nieehajby

Imo Pan wojewoda wileski posa od siebie do wezyra, jako hetman
do hetmana, gdy s i wiee przykady domowe, e i hetman i kanc-

lerzowie W. K. M, pisywali do wezyrów tureckich, pisa nieboszczyk

ókiewski pod one zawieruchy z Skinderbasz i nieboszczyk pan Kryski

i communissimus to jest cursus midzy ludmi, e nie tylko suspecta

pace, ale wanie kiedy acies przeciwko sobie stoj, rozmaAviaj het-

mani z sob przez iustrumenta swoje, w rzeczy per modum interro-

gationis^ dlaczego pokój tak dawny midzy jego panem z W. K. M.
si targa ? skd apparatus u nich tak wielki ? jako wie i u nas te
nie mniejszy i t. d."

'^) Eelacye weneckie u Hammera IV 524. „Ambassador polacco
a ponte piccolo non amesso alla citta". Pod szumnym tytuem amba-
adora mona tu rozumie tylko jakiego agenta.

^) Zygmunt III pisa do Chodkiewicza 19 lipca 1621: „O ho-
spodarze wooskim (t. j. modawskim) tegomy byli rozumienia, e nam
na zdradzie traktaty pokoju dodawa, co si z postpków jego teraz

jawnie pokazuje". Rkp. B. J. Nr. 2, k. 201^1 202. Co sie tyczy podej-

rze tureckich patrz Naim w Collect. Skowskiego I, 154.
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rów sutana, wystawiajc mu Polsk, jako atw zdobycz. W kwie-

tniu mia mu donosie' o niegotowoci polskiej do wojny i zach-

ca, aby wyrusza zaraz do Adryanopola, bo gdy si to ogosi

w Polsce, bdzie mia zaraz posa polskiego u siebie, jeeli te
dalej postpi z wojskiem, tedy jako drugi Aleksander Wielki

szabl sw dokae wszystkiego, czego sobie yczy ^). A do Ka-
gay-sutana tatarskiego w licie, w którym go prosi o przysa-

nie 10.000 Tatarów na pomoc przeciw cesarzowi Ferdynandowi,

pisa (1 kwietnia) o Polakach, e si ich ba nie trzeba, lubi

oni tylko walczy jzykiem w izbie, i gdy si upij, wówczas

bredz, co im lina do ust przyniesie, ale gdy ujrz nieprzyja-

ciela, natychmiast przestraszeni uciekaj -j. List ten, przejty

przez przychylnego Polsce magnata wgierskiego, Seczego, dosta

si w odpisie do rk ks. Jerzego Zbaraskiego, który posyajc go

królowi, suszn zrobi uwag, e Betlem „tak nas piknie do

Gagi zaleca, jakoby on (Gaga) nie lepiej si z nami zna, nili

on (Betlem)".')

Wojsku tureckiemu nakazano gromadzi si w pobliu Kon-

stantynopola, na paszczynie, zwanej Daudpasza, gdzie rozbito

olbrzymi i wspaniay namiot sutaski, który krwawo poyskujc
na tle wiosennej zielonoci, wiadczy wiernym, i sam padyszach

mia ich prowadzi na wojn. Nareszcie 29 kwietnia wyruszy

sam Osman w uroczystym pochodzie z Konstantynopola, prowa-

dzc z sob przyboczne wojska janczarów i spahów i niezliczone

mnóstwo wielbdów, dwigajcych pienidze dla wojska i ciary
obozowe. Liczba ich miaa wynosi przeszo (j.OOO. W owej uro-

czystej procesyi wystpoway take cztery wielkie sonie, które

sutan otrzyma by w darze od szacha perskiego, a na których

wznosiy si ozdobne namioty, mogce pomieci po kilkanacie

osób. Przez kilka dni zostawa jeszcze w obozie pod Konstan-

tynopolem, czekajc na nadejcie innych oddziaów wojska, a w po-

cztkach maja z armi swoj ruszy dalej ku Adryanopolowi *).

') Eelacya krótka wyjazdu cesarza tureckiego z Konstantynopola

i Jdrnopola a ku Dunajowi etc. Teki Naruszewicza T. 111, Nr. 45,

skadajcy sie z kilku rónych ustpów.

^) Teki Narusz. T. 111, Nr. 31. Yersio literarum Gabrielis

Betlem ad principem Tartarorum 1 Aprilis 1621.

^) Listy J. Zbaraskiego 27.

^) Ordynek wyjazdu cesarza tureckiego z Konstantynopola. Teki

Narusz, T. 111 Nr. 45. De Cesy w Monumentach Turgeniewa II 413
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Nie brako przy tem wyruszeniu zych wrób, które na prze-

sdne umysy Turków wywary silne wraenie. W tym czasie

wanie przypado zamienie soca, które Turcy poczytywali za

tak z wrób, i sdzili, e adne dzieo, rozpoczte na kilka dni

przed lub po zamieniu soca, uda si nie moe. Ale Osman
nie ugi si przed wrób ; odprawiono tylko stosown modlitw

i wyruszono w pociód wkrótce po zamieniu, co iistoryk turecki

Naima uwaa za gówn przyczyn niepowodzenia. Drugim zo-

wróbnym znakiem by wypadek, jaki si przytrafi Osmanowi,

gdy z orszakiem swoim przez pewien most przejeda. Z pod

mostu wyskoczyo nagle czterech derwiszów, którzy si tam
ukryli i czatowali na przejazd padyszacha, nie mogc w inny

sposób docisn si do niego, aby uprosi sobie jamuny. Nage
zjawienie si tych ludzi, ich ruchy gwatowne i krzykliwe proby
sposzyy konia sutaskiego, który niespodzianym rzutem obali

pana swego na ziemi. Osman skaleczy si, a derwiszom, co

wymylili tak dowcipny sposób zblienia si do osoby pady-

szacha, z rozkazu jego tame zaraz na miejscu odcito gowy ^).

Pod Adryanopolem odby si przegld wojska, które jeszcze

nie byo zgromadzone w caoci i oczekiwao na przybycie zapó-

nionych oddziaów. Wówczas to miano wysa dwunastu szpie-

gów do Polski, aby opatrzeni listami patryarchy podburzali lud

schizmatycki przeciwko królowi. Osman, chcc pobudzi jancza-

rów do wiczenia si w strzelaniu, kaza im strzela do pómi-
sków srebrnych, które miay si sta nagrod celnych strzelców.

Niewielu si takich znalazo, a i puszkarze, którym si kaza
popisywa, le si spisali. W poowie czerwca ruszya armia

w dalszy pochód ').

Droga z Adryanopola nad Dunaj przez trudne przejcia

Bakanu bya bardzo uciliw dla wielkiej armii Osmana,

a ulewy letnie robiy j tem trudniejsz. Nawet wielbdy usta-

way pod ciarami i potrzeba byo do pomocy uy paradnych

soni sutaskich. W pocztkach lipca wojsko tureckie stao ju
nad Dunajem pod miastem Isakczy. Tu znowu nastpia dusza
przerwa w pochodzie, poniewa most na Dunaju nie by gotowy.

wyranie oznacza dat wyjazdu cesarza: „II partit donc de cette ville

le 29 d'aYril".

^) Naima, Collectanea II, 147. Hammer IV 525. Turgeniew II,

413. Depesza z 5 maja.

-) Le grand seigneur est partit d'Andrinople le 20 juin. De Cesy.

Turgeniew II, 414.

Wojna chocimska. 7



98

By zwyczaj, e sutan w pierwszej wyprawie, w której oso-

bicie bra udzia, obdarza patne wojska swoje, janczarów i

spahów, znacznym podarkiem pieninym. Wynosi ten podarek

po 1000 piastrów na onierza. Skpy Osman chcia nakoni
onierzy swoici, aby zrzekli si tego podarku za podwyszenie

dziennej pacy o jednego piastra, ale onierze nie yczyli sobie

wcale tej zamiany ^). Teraz tedy po rozoeniu si wojska obozem

nad Dunajem nastpia ceremonia rozdawania pienidzy. SiitaD.

zasiad pod wspaniaym namiotem, otoczony orszakiem najwy-

szyci dostojników i kaza otworzy ustawione pod baldachimem

skrzynie ze zotem. W oznaczonym porzdku zbliay si roty

jedne po drugich, do namiotu sutaskiego, aby otrzymywa prze-

znaczone dla siebie pienidze, które byy gównym bodcem ich

wojennej ochoty ^).

Scena rozdawania trwaa dni kilka, nastpnie Osman kaza

rozbi dla siebie namiot nad samym Dunajem, aeby si móg
stamtd przyglda budowie mostu i istniejcej do dzi warowni

Isakczy, i tylko na noc wraca do obozu. Nie ustawa te wi-
czy si w robieniu broni, szczególnie w strzelaniu z uku^

w czem mia doj takiej biegoci, e pewnego razu strzaa

puszczona przeze z jednej strony szerokiego Dunaju utkwia

w ziemi a na drugim brzegu. Na pamitk tego wietnego czynu

poleci zaraz na tem miejscu wystawi na obszernej podstawie^

marmurow kolumn ze stosownym napisem ^). Chcc za nawet

zewntrznie sta si podobnym do Solimana, którego czyny mia
naladowa, wdzia jego pancerz i w tym pancerzu ukazywa si
wojsku, które atoli wicej hojnoci, ni wojennego zapau pra-

gno widzie w swoim sutanie*).

Ale pod tym pancerzem bio serce nietylko dne sawy,

ale i w najwyszym stopniu skonne do okruciestwa. OkazaO'

si to niebawem, gdy rozmaici dowódzcy, jeszcze przed przeprawa

wojska przez Dunaj, zaczli nadsya sutanowi jeców. Do pier-

wszych ofiar nalea jaki ksidz i kilku innych chrzecian, któ-

rych oddzia konnych ochotników wezyra, wysforowawszy si
naprzód ku granicom Polski, schwyta i nadesa sutanowi.

Jecom dano do wyboru: mier lub przyjcie religii Mahometa*

Jeden z nich tylko kosztem wiary zapragn ocali ycie : czterem

^) Eelaeye weneckie u Hammera IV, 525
2) Naima w Oollectaneach I, 148.

*) Naima tame I, 151.

*) Eelaeye weneckie u Hammera IV, 527.



99

innym odcito gowy '). Bya to tylko przegrywka do dalszycti

okruciestw, którycti si sutan mia dopuszcza na Kozakach.

Od strony Kozaków obawiano si, aby nie wpadli w ujcia

Dunaju i nie przeszkadzali tak w budowie mostu, jak w ogóle

w przeprawie wojska tureckiego przez Dunaj. Dlatego wysa
wezyr znaczn flot pod dowództwem Kapudana paszy, czyli na-

czelnego admiraa na morze Czarne dla pilnowania uj Dunaju^).

Dla obrony od nici stawiano te zapewne i zamek Isakczy. Ale

Kozacy, jak wiemy, w bardzo maej liczbie pucili si tego lata

na morze Czarne, a dowiedziawszy si zapewne, gdzie si skon-

centrowaa flota turecka, minli Dunaj, na pocztku czerwca spa-

lili i zrabowali miasteczko Ahiou (dawne Anchialus) o dwanacie
mil na poudnie od Warny, a potem w szesnacie odzi dotarli

a do Bosforu, palc i upic nadbrzene wioski. Mieszkaców Ca-

rogrodu obj straci wielki; niektórzy ju pakowali rzeczy i chcieli

si wynosi z miasta. Na obron stolicy stay tylko trzy galery

w porcie, a wojska prawie nie byo. Kaimakam, t. j. zastpca

wielkiego wezyra i bostandi-basza, naczelnik stray paacowej

i ogrodowej, wszelkich si dokadali, aby zgromadzi jak tak
obron i zabezpieczy Bosfor od wtargnicia Kozaków. Zebrano

wreszcie kilkadziesit maych i wikszych statków, ale nie byo
kim ich osadzi i musiano z ulicy bra ludzi na zaog dla tej

flotyli, a bro cigano z okrtów chrzecijaskich, które wówczas

w porcie stay. Po dwóch dniach wielkiego strachu i zamieszania

wyprawiono nakoniec trzy galery i 40 mniejszych statków pod

dowództwem Fazli-baszy ku ujciu morza Czarnego i wnet Turcy

znaleli si wobec szesnastu czajek kozackich. Poowa Kozaków

bya na ldzie, gdzie palili i grabili oni jak wiosk i tylko

cz ich zostaa na obron odzi, a przecie Turcy pomimo swej

ogromnej przewagi liczebnej nie mieli zaczepia Kozaków i przez

cay dzie tylko patrzali na nich z daleka, a pod wieczór wpy-
nli napowrót do Bosforu. Naczelnik tej improwizowanej wy-
prawy, Fazli basza, bojc si za tak haniebn wypraw gniewu
sutaskiego, wyprawi wnet do armii posaca z 20.000 dukatów,

z których 15.000 miao suy na przebaganie Osmana, a pi

^) Naima w Collectaneaeh I, 148.

. ^
^) Teki Narusz. T. 111. Nr. 94. Eelacye szpiega. „Dnia llJuhi

puciem si ku Kilii, tamem zasta Chalil basz i wszystkie galery

nad brzegiem".

7*
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przeznaczonych byo dhi jego wezyra i tym sposobem odwróci

burz od swojej giowy ').

Koniec tej kozackiej wyprawy nie by tak pomylnym jak

pocztek; pomimo postrachu, jaki siao imi Kozaka na morzu,

nie uszo im na sucho ich zuchwalstwo. Beglerbejowie Ocza-

kowa i Kaffy czatowali na powracajcych, a i Kapudanpasza wy-

prawi przeciw nim siln flotyl -). Nieznane s szczegóy bitwy

morskiej, czy te bitew morskich, które wówczas stoczyli Kozacy

z Turkami, wiemy tylko, e bronili si zajadle, e duo Turków

nagromili, ale w kocu uledz musieli, nie tyle moe pokonani

liczebn przewag nieprzyjaciela, ile si jego broni, Turcy bo-

wiem mieli wielkie dziaa, których brako Kozakom. Pi statków

kozackich zatono, kilkanacie innych Turcy zdobyli i Kapudan-

pasza, ten sam, który przed kilku miesicami z takim strachem

obejmowa dowództwo nad flot czarnomorsk, z wielkim teraz

tryumfem przynosi sutanowi wiadomo o zwycistwie nad Ko-

zakami i przyprowadza zakutych w elaza jeców.

To zwycistwo mocno rozradowao Osmana. Kapudana pasz,

w znak szczególnej swej aski, obdarzy a dwoma wspaniaemi

futrami, a na jecach wywar ca nienawi, jak czu ku Ko-

zakom i cae okruciestwo . jakiego zdoln bya dusza tego py-

sznego mokosa. Cz jeców odda janczarom, aby im suyli

za cel do strzelania i sam kilku przeszy strzaami, innych kaza

ywcem grzeba, tratowa soniami, rozrywa galerami, szarpa

hakami, przez pó rozcina i na inne okropne skazywa mczarnie.

Podobnego losu doznali take jecy kozaccy, przysani przez be-

glerbejów oczakowskiego i kaffskiego. ')

W poowie lipca most by gotowy i armia sutana, z która

si ju by poczy beglerbej anatolski, zacza si przeprawia

^) De Cesy. Turgeniew II, 414.

^) De Cesy mówi o jakich 20 galerach .,quelques vingt galeres".

W relacyi szpiega (Teki Nar. T. 111, Nr. 94) powiedziano, e Chalil

basza wyprawi przeciw Kozakom 150 czajek.

3) Naima w Collect. I 150 i dalsze. Turgeniew II, 415. Fabian

Birkowski w „Nagrobku Osmanowi" mówi o czterdziestu Kozakach,

których Osman, nad Dunajem bdc, kaza „w ód wetka i smoa
obla i zapaliwszy po rzece puci", ale potwierdzenia tego szczegóu

nie znajdujemy, ani u tureckiego historyka, który si bynajmniej nie

gorszy okniciestwem Osmana wzgldem niewiernych i nie miaby po-

wodu tai tego neroskiego pomysu, ani we wspóczesnem sprawozda-

niu francuskiego posa, który wszelkie jaskrawe szczegóy skrztnie

zapisywa.
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na driig stron Dunaju, do ziemi modawskiej. Przeprawa trwaa

cay tydzie. I teraz jeszcze niechtni wypiawie Osmana usio-

wali powstrzyma go od dalszego pochodu. yczyli oni sobie, jak

si domyla de Cesy, aby sutan zatrzyma si u Dunaju i cz
tylko armii wysa przeciw Polakom, o których gromadzeniu si
na granicach Modawii dochodziy ju wieci do tureckiego obozu.

Przynajmniej w Konstantynopolu opowiadano sobie wówczas, e
pewien derwisz, synny z wielkiej witobliwoci wród Turków,

a namówiony przez muftego , który z urzdu towarzyszy suta-

nowi, ale by niechtny wyprawie, e ów derwisz stan raz przed

Osmanem wracajcym z modlitwy i prosi go o posuchanie na

osobnoci, powiadajc, i ma mu co bardzo wanego oznajmi.

Gdy mu sutan da posuchanie, wity ów objawi swemu wadcy,

i mu si w nocy ukaza prorok w postaci soca i kaza przestrzedz

monarch, aby si ten nad Dunajem wstrzyma, gdy jeli ruszy

dalej, moe pastwo utraci, a miecz jego stanie si bezsilnym,

niezdolnym szkodzi nikomu. Ale ta przestroga nie odniosa za-

mierzonego skutku ; Osman podejrzywajc zapewne intryg, kaza
natychmiast swemu silihdarowi, t. j. giermkowi bro noszcemu,

doby miecza i spróbowa na karku witego, czy ten miecz rze-

czywicie utraci si szkodzenia. Okazao si, e nie, i gowa
derwisza; rozstaa si z ciaem, a mufty tak by przeraony tym

wypadkiem, e „zada sobie chorob", t.j. uda chorego, i uprosi

sutana, e mu jako choremu i bliskiemu mierci pozwoli po-

wróci do Konstantynopola. ^)

Tak wic ostatnia próba powstrzymania pochodu Osmana
nie udaa si i caa armia turecka ruszya dalej na pónoc przez

Modawi. Nowe jeszcze przybyway jej posiki: przyby ze swojem

wojskiem Dylawer-basza, beglerbej oddalonego Diarbekru, który

mia niebawem osign godno wielkiego wezyra
;
przyby woje-

woda Alexander z szeciu tysicami Modawian. Od chana krym-
skiego nadbieg pierwszych dni sierpnia goniec z wieci, e
chan z 10.000 Tatarów przeszed ju Dniepr i na dalsze oczekuje

rozkazy. *) Zjawi si take posaniec od Betlem Gabora. Betlem,

chcc si utwierdzi w askach sutana, zmyli ca history o

mniemanem zwycistwie swojem nad posikami, które jakoby

^) De Cesy. Turgeniew II, 415. Teki Nar. T.jlll, Nr. 45. Pra-
ktyki róne cesarzowi na t wojn i Nr. 129 Relacya winia Turczyna
Mechmeta z Anadohi.

') Naima w CoUeet. II, 152.
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cesarz Ferdynand posya pokryjomu królowi Zygmuntowi, a dla

wzbudzenia wikszej wiary w swoje przechwaki przesya cho-

rgwie, jakoby zabrane owym Niemcom, a take gowy ich mnie-

manych dowódców. To grube kamstwo schlebiao planom Osmana,

wic te byo przyjte za dobr monet. Godn uwagi rzecz i'

doskonale charakteryzujc Betlema jest to, e w tym samym
czasie wysya on niejakiego Istwana Usz do ksicia Jerzego

Zbaraskiego z listem, w którym si uniewinnia z czynionych mu
zarzutów spiskowania z Turkami na zgub chrzecijastwa i

owiadcza si z przyjani dla Polski i gotowoci poredniczenia

midzy sutanem a królem. ')

Dalsz przerw w pochodzie by obchód bajramu, najwik-

szej uroczystoci dorocznej Turków, przypadajcej w poowie

sierpnia i podobnie jak nasza Wielkanoc nastpujcej po dugim
pocie (ramazan). Uroczysto ta, podczas której wszyscy urz-

dnicy skadaj swoje czoobitno sutanowi, odbya si pod

Akermanem. W par dni póniej doniesiono Osmanowi, e bardzo

wielu janczarów uszo z pod chorgwi. Chcc si przekona o

prawdzie tego doniesienia, zrobi przegld wszystkich rot jan-

czarskich i przekona si, e w istocie zbiegostwo znacznie prze-

rzedzio szeregi janczarów. ^) Ze wszystkich wrób, jakie przy-

wiecay wyprawie Osmana, bya to najgorsza wróba, wszake i

ona nie zdoaa zachwia w cesarskim modziku ani wojennego

zapau ani nieograniczonej pewnoci zwycistwa, z jak prowadzi

on dalej swoje armi do bliskiego spotkania si z garstk wrogów,

co ju czekaa na jego przybycie na brzegach Dniestru.

^) Naima w CoUect. II, 153. Wiadomo, e cesarz adnych po-

sików królowi Zygmuntowi nie posya i w chepliwem doniesieniu

Gabora tyle tylko mogo by prawdy, e zniós on jaki zacig polski,

czyniony w Wgrzech. Ale najpewniej i tego nie byo, w przeciwnym
bowiem razie ks. Jerzy Zbaraski wymieniajc (w sierpniu 1621) po-

sowi Betlema wszystko to, co Polacy maj przeciw Betlemowi, byby
nie omieszka i tego jego czynu wymieni. Listy ks. Jerzego Zbara-

skiego str. 38, 39, 40.

2) Naima w Collect. I 153-4.



Pochód polski,

Zmiana pierwotnego planu. — Szpiegi i czaty. — Lubomirski wyrusza

na Podole. — Przybycie Wewellego. — Przyjazd hetmana.^ — Plan

wojenny Chodkiewicza. — Niezadowolenie wojska. — Zburzenie Zwaca.—
Przyznanie suby. — Wybieg komisarski. — Most na Dniestrze. —
Wysanie czaty do Modawii. — Brak ywnoci. — Pochód króle-

wicza. — Przybycie Sahajdacznego. — Jego przygody w drodze do

obozu kozackiego. — Bohaterska obrona Kozaków nad Prutem. —
Szemberg z Wewellim w drodze do obozu tureckiego. — Hospodar mo-

dawski w opaach. — Osman chce uprzedzi Kozaków. — Napad
Kantymira. — Powrót Szemberga. — Przybycie Kozaków.

Na pocztku wojennych przygotowa w Polsce bya myl
w sferach rzdzcych, aby nie czeka nieprzyjaciela u granicy

kraju, gdzie nad Dniestrem, ale wczenie poprowadzi armi a
nad Dunaj i tu stawia opór przeprawie wojsk tureckich. Do
planu tego naprzód skaniaa nadzieja, e przy trudnej przepra-

wie, jaka Turków czekaa na Dunaju, atwo bdzie ich wielkie

siy pokona znacznie mniejszemi, a przytem nie dopuci po-
czenia si ich z Tatarami, których od strony Tehini i Biaogrodu
mieli wstrzymywa na sobie Kozacy zaporoscy. Powtóre doradzaa
tego planu zasada powszechnie uznana, a nieraz wypowiadana
przez ókiewskiego, e „nie masz nic mizerniejszego, jak w swej

ziemi wojowa, gdy tak wiele swój onierz, jako i nieprzyja-

cielski szkodzi musi" ^). Spodziewano si przytem, jeeli nie

opanowa Modawii, to przynajmniej tak j „ogoli", eby Tur-

kom „trudniejsza w niej bya zabawa". 2)

^) Votum IMci P. Stanis. ókiewskiego, wojewody kijów. etc.

Anno Dni 1616 E. B. J. N. 102, 517.
^) Dyaryusz. PauM 67.
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Ale w miar, jak czas pyn, a przygotowania wojenne

wleky si leniwo i nieskadnie, powyszy plan wojenny traci

coraz wicej barw prawdopodobiestwa. Aeby wojsko polskie

mogo zastpi Turkom drog u Dunaju, powinno byo ju w maju

kupi si nad t rzek '), a tymczasem w maju wojska polskiego

jeszcze nigdzie nie byo wida, nietylko nad Dunajem, ale nawet

nad Dniestrem.

Chodkiewicz, który nic nie móg poradzi na t powolno
gromadzenia si wojska, chcia przynajmniej dokadn mie wia~

domo o sile i ruchu wojsk nieprzyjacielskich i w tym celu wy-

sya licznych szpiegów nad Dunaj i dalej. Wanie, kiedy by
w kwietniu we Lwowie, przyniesiono mu wiadomo, e ju
w tym miesicu sutan wyrusza z Konstantynopola, e w Mul-

taniech jest ju kilka tysicy jazdy tureckiej, a pod Biaogrodem.

przeprawio si przez Dniestr kilka tysicy Tatarów, prawdopo-

dobnie dlatego, aby wpa do Polski i zachwyci jzyka. W tym

samym celu wysa i hetman na granic modawsk, pod owych

Turków i Tatarów, czat zoon z tysica kilkuset ludzi pod do-

wództwem Chmielewskiego i Odrzywolskiego ^) i czeka, „czy si

e szpiegami zgadza bd jzyki". Dalsze losy tej czaty nie sa

nam wiadome; zdaje si, e nie dotara ona do nieprzyjaciela, bo-

nie ma o tem adnej wzmianki we wspóczesnych dyaryuszach.

Okoo poowy maja (12), kiedy ju ziemie ukrainne wie-

ciy pen kras wiosennej zielonoci i paszy dla koni w bród

byo, ruszy si Lubomirski ze swoimi ludmi w tamte stron i tam

do przybycia Chodkiewicza sprawujc naczeln wadz, przygoto-

wywa rozmaite zapasy wojenne, zaciga wiadomoci z Mo-
dawii, porozumiewa si z wojskiem kozackiem, strzeg granic-

od Tatarów, których napadu spodziewano si i z upragnieniem

wyglda „ochoty jm panów rotmistrzów" ^). Wreszcie ostatnich

dni maja, okoo Zielonych witek, nie doczekawszy si nikogo,,

sam ze sw garci ludzi stan obozem pod Ska nad Zbru-

czem, w miejscu z natury warownem, i stamtd nawoywa pilnie

onierzy do prdszego kupienia si *). Nakoniec w czerwcu za-

czy si ciga roty i obóz zacz powoli nabrzmiewa wojskiem..

^) Dyaryusz. Pauli 67.

^) Kopia listu Imci P. wojewody wileskiego do Imci P. kanc-

lerza W. X. Lit. Lwa Sapiehy. Teki Nar. T. 111. Nr. 47.

^) Dyaryusz. Pauli 67.

*) Zbaraski koniuszy do Krokiera doktora 9 czerwca 1621. Teki

Narusz. T. 11.
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Pomidzy przybywajcymi do obozu zjawi si wówczas i

go niezwyczajny, a mao spodziewany, który powszechn na

siebie zwróci uwag. By to wysaniec hospodara modawskiego
Aleksandra, Baptysta Wewelli, Woch, rodem z Kandyi. Przy-

wozi listy do hetmanów od hospodara, od Kapidy-baszy, czyli

komornika sutaskiego, bawicego wówczas w Modawii przy

hospodarze, a podobno i od biaogrodzkiego beglerbeja Hussein-

baszy. W tych listach bya zachta i namowa, aby Polacy spró-

bowali jeszcze rodków pokojowych, a take najuroczystsze zape-

wnienie, e jeli król polski przez jak osob godn i wielka

zgosi si yczliwie o pokój do cesarza tureckiego, to ten ostatni

okae si skonnym do zgody. By to dalszy cig znanej nam
ju polityki modawskiego hospodara, pragncego za pomoc zu-

dnych obietnic, sypanych na obie strony, skojarzy pokój i uni-

kn wojny, która moga si sta wiksz klsk dla Modawii,

ni dla Polski. I teraz, co pisa hospodar o skonnoci cesarza

do zgody, byo szezerem kamstwem, a zdaje si, e i listy od

tureckich dostojników, które hospodar przyczy do swojego,

byy sfabrykowane, tamci bowiem potem stanowczo si ich

wyparli ^).

Polacy bardzo podejrzliwie spogldali na intencye hospo-

dara i skonni byli wierzy, e jest on tylko narzdziem ture-

ckiej polityki, e jego poselstwa maj na celu udzi nadziej

pokoju i osabia pilno w przygotowaniach wojennych i e
wysany przeze do obozu polskiego Wewelli jest po prostu

szpiegiem tureckim, który w charakterze posa ma przypatrze

si gotowoci polskiej '^). Bya u nas powszechna niewiara wzgl-
dem Woochów i Greków, niewiara dosy uzasadniona ich niskim

stopniem moralnoci. Co si tyczy Wewellego, nie by on wpra-

wdzie ani Woochem, ani Grekiem, i przyznawa si do religii

katolickiej; wszake mówiono o nim, e t religi „symuluje" i

e w Wooszech „greck trzyma'' '), zreszt ju jako ajent ho-

hospodara budzi podejrzenie. Dlatego nie pozwolono mu swobo-
dnie rozglda si w obozie i umieszczono go opodal we wsi
Oryninie, gdzie zostawa pod stra.

W par dni po przybyciu Wewellego udzieli mu Lubo-
mirski prywatnego posuchania we wsi Pietniczanach i owiad-

^) Sobieski. Comment. 53.

^) Dyaryusz. PauU 68.

') Dyaryusz. Pauli 69.
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czy, e z odpowiedzi na list musi poczeka do przyjazdu wiel-

kiego hetmana. Jakkolwiek jednak trzymano Wewellego pod

stra, nie chciano go zraa ku sobie. Kiedy obóz posun si

bliej ku Dniestrowi i stan na polach oryniskich, przyjecha

z Kamieca ks. biskup Nowodworski dla powicenia chorgwi,

bierzmowania onierzy i dania im dyspensy, która pozwalaa

w ziemi nieprzyjacielskiej je w pitki i soboty, co si znajdzie

w wozie. Odbywaa si z tego powodu uroczysta msza w namio-

cie hetmaskim. Otó na t msz sprowadzono i Wewellego,

a po mszy zaprosi go Lubomirski do swego drugiego namiotu i

tam na obiad zatrzyma *).

Tymczasem oddzia turecko-tatarski, zoony z tysica kil-

kuset ludzi, a przez Woochów wiadomych dróg i brodów pro-

wadzony, wpad na Podole dla schwytania jzyka. Spodziewano

si tego napadu na pograniczu; wilkowi, jak powiada Sobieski,

zewszd dobrze broniono od stada, i wszdzie po brodach Dnie-

strowych rozstawione byy czaty. To te poganie nie zdoali za-

skoczy ani szlachty po dworach, ani chopów po chatach. Lubo-

mirski wysa przeciwko nim oddzia konny pod dowództwem
Szymona Kopyciskiego, który ich dopad i rozgromi, a wa-
sajcych si w rozsypce gromia take po swych majtnociach
szlachta, a po lasach chopi, którzy si tam z dobytkiem schro-

nili byli. Budzio to pewn otuch w wojsku i w mieszkacach

pogranicza, gdy widzieli bachmaty tureckie wystawiane na sprze-

da i gowy Tatarów w worash obnoszone przez chopów po

Podolu 2).

W drugiej poowie lipca ju do 20.000 wojska obozowao

na polach Orynina. Dnia 23 tego miesica nadcign ze swoim

okazaym pukiem sam wielki hetman ^) i natychmiast porozu-

mia si ze swoim zastpc, podczaszym koronnym, jak postpi
z Wewellim i jak da odpowied na listy przez niego przywie-

zione. Mia hetman upowanienie od króla znosi si z hospoda-

rem i wezyrem, a jakkolwiek i królowi zdawao si, e hospodar

jest „zdrady peen", zaleca jednak, aby mu „obyczajnie dufa".

^) Opisanie wyprawy chocimskiej Teki Narusz. T. 111, Nr. 129.

2) Dyaryusze. Pauli str. 69, 70 i 110.

^) Podug dyaryusza „Opisanie wyprawy chocimskiej" (Teki Nar.

T. 111, Nr. 129). Chodkiewicz mia przyby do obozu jeszcze 14 lipca.
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a wic nie odrzuca stanowczo jego propozycji pokojowych ^). Po-

stanowiono zastosowa si do tego zalecenia i wysa kogo
z Wewellim do obozu tureckiego dla wybadania prawdziwych

intencyi nieprzyjaciela wzgldem pokoju, co tern chtniej czy-

niono, e podawao to sposobno do dokadniejszego zbadania

si nieprzyjacielskich. Potrzeba byo tylko wysa czowieka prze-

zornego, rzetelnego, obeznanego z tureckim obyczajem i majcego
wprawne oko do ocenienia wojennych si wroga. Wybór pad
na Teofila Szemberga, który tym wszystkim warunkom odpo-

wiada, i wskok posano po niego do Baru, gdzie si wówczas

znajdowa^).

Tymczasem Wewellego, który si miesic z gór wysiedzia

pod stra w Oryninie, przypuszczono do hetmana. Z niemaym
strachem wchodzi pose do namiotu hetmaskiego. Ju z tego,

e go trzymano pod stra, wiedzia Wewelli, e go podejrzewaj,

o szpiegostwo. Nie móg te nie wiedzie o wtargniciu turecko-

tatarskiego oddziau, które tem bardziej podejrzanym czynio

posa w oczach Polaków, e by to wanie oddzia przyboczny

owego Kapidybaszy, w którego imieniu przywozi Wewelli za-

cht do pokoju. Wreszcie musia sysze Wewelli o popdli-

woci i surowoci hetmana. To te kiedy stan przed wysok,

powan i pospn postaci Chodkiewicza, zacz dre na ciele,

plta si w mowie, wreszcie pad przed hetmanem na kolana.

Moga to by wprawdzie komedya ze strony Wocha, obliczona

na próno ludzk, ale gdyby nawet tak byo, to nie inna po-

budka, jak strach o skór, nakaniaa go do odegrania tej ko-

medyi. Hetman podniós Wewellego z ziemi, uprzejmie z nim
potem rozmawia i obieca niebawem go wyprawi. I w istocie

wyprawiono go niedugo potem (4 sierpnia), oddawszy pod jego

opiek Szemberga, który wióz odpowied hetmask na listy ba-

szów, a take list do wielkiego wezyra ^).

Prdko po przyjedzie hetmana ruszyo si wojsko polskie

dalej ku Dniestrowi i ostatnich dni lipca stano pod Brah.
Wioska ta leaa na lewym brzegu Dniestru naprzeciwko twierdzy

^) Zygmunt III do podczaszego koronnego. Zygmunt HI do Imci
Pana Hetmana 22go maja 1621. Ek. Bibl. Jag. Nr. 2. k. 209,
210 i 226,

2) Pauh 70. Sobieski Comment. 28.

*) Sobieski. Comment. 28.
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chocimskiej, wznoszcej si na skale na przeciwnym brzegu^

O wyprawie nad Dunaj nikt ju teraz nie myla; zastanawiano

si tylko nad tem, gdzie lepiej czeka nieprzyjaciela: po tej, czy

po tamtej strony rzeki. W wojsku przewaaa ochota zostania pa
tej stronie gównie dlatego, e ztd atwiej mona utrzyma ko-

munikacy z Kamiecem, atwiej zaopatrywa si w ywno,
atwiej poczy si z posikami, gdyby te nadej miay i e
w razie niepowodzenia, gdyby koniecznie potrzeba byo cofn
si, nie naraao si wojsko na trudn przez Dniestr przepraw.

Zreszt, mówiono sobie, po co Dniestr przeciodzi, skoro nie

mamy i gbiej w ziemi nieprzyjacielsk ?

Ale Chodkiewicz przyjecha z gotowym i dawno ju obmy-

lanym planem rozoenia i oszacowania obozu po tamtej stronie

Dniestru, pod Chocimem. Zna on t miejscowo jeszcze z wy-
praw Zamojskiego do Modawii, w których bra udzia, i wiedzia,

e jest z natury do warown. Byy prócz tego inne wzgldy,

nakaniajce do przeniesienia obozu na drug stron Dniestru.

Stajc na lewym brzegu rzeki dawao si Turkom przystp do

zamku chocimskiego, w którym od ostatniej wyprawy ókiew-
skiego polska siedziaa zaoga, i zamek ten atwo móg by
przez Turków zdobyty. Dochodziy przytem uszu wodzów cige
ska''gi szlachty podolskiej na zdzierstwo onierza^); wiedzieli

oni, o zostajc na Podolu, naraaj t prowincy na podwójne

spustoszenie od wasnych i nieprzyjacielskich onierzy; przeci-

wnie wkraczajc do Modawii, spodziewali si uwolni Podole

cho w czci od klsk i spustosze nieodcznych od wojny.

Chodzio take o to, aby wojsko natchn ufnoci i zarówno

jemu, jak i Turkom pokaza, e si wodzowie polscy wojny nie

lkaj i „mi zby nieprzyjacielowi ukaza", wkraczajc na jego

ziemi^). A to przekroczenie Dniestru, dodajc ducha wojsku,

powstrzymywao jednoczenie dezercy, której mona si byo
lka po wieym przykadzie przeszorocznym.

Ale najwaniejszym ze wszystkich wzgldów, nakaniajcych

do przekroczenia rzeki granicznej, by nastpujcy: wojsko polskie

byo tak nieliczne, e bez pomocy kozackiej cudem chyba mo-

goby si oprze wielkiej armii sutana. I najmniejszy wiedzia,

powiada Jakób Sobieski, ile na tej pomocy wodzom zaleao ').

') Sobieski, Comment 26.

*) Dyaryusz. Pauli 70.

') Pauli 120.
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Otó nadzieja na t pomoc moga zawie, gdyby si wojsko

polskie zatrzymao po tej stronie Dniestru. Kozacy wiedzieli, e
to z ich przyczyny wszcza si wojna, e przeciw nim zwrócona

bya przedewszystkiem zajado sutaska i bali si, eby Polacy

nie chcieli okupi pokoju wydaniem ich w rce tureckie. Obawa
to bya niewczesna, ale poniekd usprawiedliwiona chwiejn po-

lityk polsk wzgldem Kozaków. Przejcie wojska polskiego za

Dniestr byo dla nich rkojmi, e Polacy chc walczy z Tur-

kami i nie myl o zdradzie. Gdyby hetmanem kozackim by na-

ówczas Sahajdaczny, moeby wybi z gowy Kozakom niesuszne

podejrzenia : Borodawka by tem podejrzliwszy, im mniej si czu
czystym wobec rzeezypospolitej. Kozacy tedy zostajcy pod jego

dowództwem dawali si sysze, a nawet mieli owiadczy jedno-

mylnie Chodkiewiczowi przez posów, e nie pocz si z Po-

lakami, póki ci Dniestru nie przejd ^).

Wszystko to ju wczenie rozway by Chodkiewicz i wcze-

nie oznajmiwszy królowi o wyborze miejsca na obóz warowny,

Jeszcze w maju uzyska od niego aprobat tego planu wojen-

nego ^). Wprawdzie król nie chcia z daleka miesza si do pla-

nów wojennych i bardzo rozsdnie pisa (19 lipca 1621) do het-

mana, e „w rzeczach wojennych, które momentis constant, rada

z daleka niewczesna bywa", i zdawa si w tej mierze na het-

mana i tych, których on przy sobie mie bdzie, 1. j. komisarzy

sejmowych, ale wanie dlatego, e Chodkiewicz mia doradców,

którzy mu mogli brudzi i planom jego sprzeciwia si, apro-

bata królewska bya mu potrzebn. W istocie, o ile mona wno-

si ze sów Sobieskiego, który by jednym z komisarzy, wikszo
ich bya przeciwn przekraczaniu Dniestru 3), ale hetman zasa-

nia si wol królewsk, a majc poparcie swego modszego kolegi

Lubomirskiego, postawi na swojem, i kiedy Jabób Sobieski osta-

tnich dni lipca przyby pod Brah, zasta ju ogoszon rezolueya

^) Dyar. Sob. Pauli 111. Sobieski Commentarii 26. W dyaryu-

szu Sob. nie ma mowy o poselstwie; wiadomo o niem pojawia si
dopiero W aciskiem opracowaniu dyaryusza i przytem bez podania

szazegóów, kiedy, gdzie i przez kogo poselstwo to byo odprawione.

^) Obozu pooenie pod Chocimem z tych przyczyn, które uprzej-

mo Wasza wypisujesz, jest z uwaeniem naznaczone". Zygmunt III.

do IMPana Hetmana 22 maja 1621. Ekp. B. Jag. Nr. 2, k. 226.

') Wielka to deliberacya bya i sia ich rozumiao bezpiecznie',

i dla ywnoci sposobniej od Kamieca i od granic si swoich przez

rzek nie oddala. Pauli 111.
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hetmask, e wojsko ma przej Dniestr i na tamtej stronie

Chociraa okopa si. Natychmiast te wyprawiono kilka rot ko-

zackich za rzek, aby stany pod zamkiem chocimskim i zajy
to miejsce, na którem si obóz mia oszacowa.

Wojsko byo niezadowolone z tego rozkazu wodza i po

cichu szemrao. onierze nie wiedzieli jeszcze od jakiego czasu

od si im mia poczyna, kada rota liczya sobie wier po

swojemu, ale adna nie wiedziaa, czy jej ten rachunek bdzie

przyjty. To podsycao niezadowolenie. Leniwo peniono rozkazy,

leniwo odprawiano czaty. Duch niesubordynacyi, który si tak

fatalnie zapisa w wieyci dziejach wyprawy cecorskiej ókiew-
skiego, nie mia wprawdzie Chodkiewiczowi otwarcie stawia

czoa, ale przeniknwszy do warstw niszych, do czeladzi obo-

zowej, której jak zawsze peno byo w obozie polskim, znalaz

niebawem sposobno, aby si objawi w zatrwaajcy sposób.

Puszczono wie po obozie, e hetmani kazali zburzy miasteczko

waniec, lece lekkie pó mili od Brahy nad Dniestrem, w tern

miejscu, gdzie on ze wschodniego kierunku zawraca na poudnie..

Na t wie wszystko, co byo drapienego i dnego rabunku

w obozie, tak z pomidzy ciurów, jak i pacholików, a nawet pie-

choty, rzucio si na Zwaniec i wsi ssiednie, grlbic je i

niszczc, jak gdyby to byy jakie nieprzyjacielskie osady. Het-

man, który by wtedy chory, nie móg si ruszy z namiotu

;

w jego zastpstwie ruszy Lubomirski, otoczony pókownikami i

rotmistrzami na miejsce rabunku i powstrzyma rozigrany mo-

toch, a zaraz nazajutrz przystpiono do surowego ledztwa i

kilku gównych winowajców obwieszono ^).

Ten akt surowoci hetmaskiej móg dobrze podziaa na

motoch obozowy, ale nie zdoa uciszy szemrania onierzy, do-

magajcych si przyznania suby, jak sobie rachowali. Widzia

hetman konieczno uspokojenia onierza w tym wzgldzie, ale

wiedzc, e roszczenia onierskie, jak zwykle przesadzone, po-

trzeba byo do waciwej miary sprowadza, i e to daoby po-

wód do nowych ku niemu niechci w wojsku, nie chcia bra
tego na siebie tem bardziej, e instrukcya sejmowa przesana od

króla komisarzom, na nich wkadaa ten obowizek. Kiedy wic
onierze przychodzili do niego z prob o przyznanie im suby
podug ich rachunku, hetman odsya ich do komisarzy. Ale ko-

misarze, którzy nie zoyli byli jeszcze przysigi na swój urzd

^) Dyaryusz Sob. Pauli 111.
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(bo nie przysano im nawet do owego czasu przepisanej formuy)

i którzy nie czuli si obowizanymi do penienia wszystkich obo-

wizków, objtych instrukcy, nie chcieli bra na siebie tej

sprawy, która moga z jednej strony umniejszy ich popularnoci

w wojsku, z drugiej narazi ich na wymówki i zarzuty na sej-

mie : poselstwa tedy onierskie, które hetman do nich odsya,

oni napowrót odprawiali do hetmana. „Dugo bywao tych pro-

cessyi", powiada Jakób Sobieski i atwo zrozumie, jak one trapi

musiay zgryliwego i niedomagajcego hetmana! Nareszcie udao
mu si nakoni komisarzy przynajmniej do tego, aby wraz z pi-

sarzem polnym zasiedli nad rejestrami wojskowymi, a rozpa-

trzywszy si w nich, przedstawili mu swoje zdanie o tem, od

kiedy którym chorgwiom powinna si liczy suba, ostateczne

za rozstrzygnienie miao pozosta przy hetmanie. Chodzio tu

gównie o chorgwie koronne, które i liczniejsze i niespokoj-

niejsze byy od litewskich i które nie miay takiego zaufania

w Chodkiewiczu, jak litewskie. A i pomidzy koronnymi chor-

gwiami nie chodzio o onierza powiatowego, którego same po-

wiaty opacay i któremu same dobieray rotmistrzów, ani o wo-

lontaryuszów, prywatnym kosztem zacignionych, ale o chorgwie,

którym ze skarbu pospolitego i miaa paca. Dla tych tedy

chorgwi po kilku dniach pracy komisarskiej nad rejestrami woj-

skowymi d. 12 sierpnia takie zapado w imieniu hetmana posta-

nowienie, e ma by im przyznana suba od tego dnia, którego

do obozu weszli, albo — jeeli odbywali popis przed pisarzem —
od dnia tego popisu, lub co najwyej od dnia, w którym dali

zna o sobie, e s gotowi do popisu. Do tej suby mia si do-

licza czas, którego potrzebowali na cignienie do obozu. Cho-

rgwiom ze Szlska, Prus i Kujaw przyznano cztery, z Mazowsza

i Podlasia trzy, z Maej Polski dwie niedziele ^).

Przewidywano, e wojsko, które sobie inaczej sub racho-

wao, nie bdzie z tego postanowienia zadowolone, aby wic za-

pobiedz zym skutkom tego niezadowolenia, uyto pewnego pod-

stpu, który jakkolwiek by niewinnym w swej istocie, nie odpo-

wiada przecie ani powadze hetmana, ani powadze komisarzy

Rzpltej, i wiadczy wymownie, jak trudnem byo pooenie
wodzów polskich wobec cigego nieadu administracyjnego i

wiecznego braku pienidzy w skarbie. Podstp ów polega na

tem, e postanowienia hetmaskiego nie ogoszono publicznie, i

O Dyar. Sob. Pauli 114.
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komisarze potajemnie kadej chorgwi z osobna wrczyii kartki,

zapewniajce im przyznanie suby i to wrczyli w taki sposób,

e kada chorgiew mylaa, i jest uprzywilejowan wobec

innych. To uczucie pierwszestwa uspakajao onierzy, kady
czujc si uprzywilejowanym w pewnym wzgldzie, nie wyst-

powa ju z roszczeniami nieuwzgldnionymi, wszyscy pilnie

strzegli tajemnicy, i ochoczo zaczli peni sub, a komisarze,

powiada Jakób Sobieski, z rozkosz patrzali na powodzenie swego

wybiegu ^). Dopiero w tydzie potem (20 sierpnia) nadesza od

króla informacya, dotyczca przyznawania suby, a zgodna z tem,

co ju komisarze uchwalili i t wol królewsk jawnie ju oznaj-

miono caemu wojsku. Nie wywoaa ona szemrania, bo onierze

ju si z jej treci pogodzili byli, zreszt cae ju wojsko stao

wówczas za Dniestrem.

T sam poczt, co owa informacya, przysza i instrukcya

sejmowa dla komisarzy i rota przysigi dla nich, która w ogól-

nikowych wyrazach obowizywaa ich do wszystkiego, co w sobie

zawieraa instrukcya. Ale komisarze nie chcieli wykona tej przy-

sigi, „bo qna cotiscientia, pisze Jakób Sobieski, przysidz mieli

na to, aby wicej nie zacigano ludzi nad postanowienie sejmowe,

aby pienidze na t wojn uchwalone nigdzie indziej si nie

obracay, poniewa ju oni do gotowego i zacignionego wojska

przyjechali i pienidzy szafunku nic si nie tykali, i owszem t
nowin w wojsku zastali, e ju pienidzy nie stao"^).

Przeprawa przez rzek, niezbyt szerok, ale nadzwyczaj by-

stro midzy skalistymi brzegami pync, zabraa duo czasu.

Próbowano z pocztku przeprawia si ywym mostem t. j. z po-

powizanych odzi utworzonym, ale woda bardzo prdko ten most

zerwaa. Posano wic natychmiast rotmistrza kozackiego Odorow-

skiego w gór Dniestru do Zydaczowa, aby si tam zabrawszy na

promy, sprowadzi je pod Chocim. Kiedy promy nadpyny,
przeprawi si na nich naprzód Lubomirski z trzema pókami,

które miay tworzy prawe skrzydo pod jego dowództwem. Zaraz

te pojecha i hetman wielki na drug stron rzeki, wziwszy
z sob pewnego oficera, Anglika Lermunta, i tam okiem wytra-

wnego wodza opatrywa okopy i wydawa rozkazy, dotyczce

umocnienia i uzbrojenia szaców ^).

O Dyar. Sob. Pauli 115. Commentarii 30, 31.

2) Dyar. Sob. Pauli 117.

») Dyar. Sob. Pauli 112 i nasi.
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Ale i przeprawa na promach bya bardzo powolna i trudna,

A oto stan przed wodzami jaki czowiek „na posta prosty

i lichy" i owiadczy, e podejmuje si w przecigu kilku dni

postawi most na Dniestrze i to nieruchomy, ale stay. Nie bardzo

zapewne dowierzano tej miaej propozycyi w ustach prostego

czowieka, ale bya ona tak pontn, e zrobiono z nim ukad i

przyrzeczono mu sto zotych za zbudowanie mostu. I ów domo-
rosy inynier, jak si zdaje Rusin miejscowy (cho go niektórzy

uwaali za Litwina), zabra si do dziea. Z ciekawoci i niedo-

wierzaniem przygldali isi onierze, jak on „nogi cikie dosy
na ukos w wod parami stawia, u dou je przecie trzeci jakoby

te nog spajajc do cienk", a niedowierzanie byo tern

wiksze, e, jak twierdzono, nie byo dotd nigdy na tej rzece

staego mostu. To te gdy ów „lichy na posta" czowiek uko-
czy swoje dzieo, i z Brahy do Chocimia nad szumieemi i rw-
<3emi falami Dniestru sucha wycigna si droga, widok ten nie-

mae podziwienie i zadowolenie wywoa w wojsku, które dobra

sobie w tem upatrywao wrób. Wprawdzie most ów psu si
nieraz i potrzeba go byo cigle naprawia, ale niezmiernie ua-
twi przepraw i stanowi przez czas wojny bardzo wan dla

wojska komunikacy midzy prawym a lewym brzegiem, tym mo-

stem bowiem i posiki wojskowe i ywno i amunicya nadcho-

dzia. Aeby go zabezpieczy od strony Brahy, obwarowano z tej

strony wjazd szacami i zostawiono oddzia wojska na stray^),

Okoo 20 sierpnia, z wyjtkiem owego oddziau, cae ju
wojsko polskie, jakie si do owego czasu zgromadzio byo nad
Dniestrem, przeszo na drug stron rzeki i rozoyo si na wy-
znaczonych sobie stanowiskach. Oszacowany obóz rozciga si
na przestrzeni pó mili w kierunku od pónoco-zachodu na po-

udnio-wschód, front majc obrócony ku zachodowi i poudnio-za-

-chodowi, a grzbietem od wschodu przypierajc do zamku chocira-

skiego i skalistych brzegów Dniestru. Przed zamkiem na kilka

staj, oddzielona od obozu botami i trzsawicami, staa cerkiew

murowana, koo której niegdy wznosio si miasteczko, w owym
czasie spalone i wyludnione. T cerkiew osadzono piechot i od

strony nieprzyjaciela okopano i obwarowano ^). Naprzeciw obozu,

^) Dyar. Sob. Pauli 115. Commentarii 27.

^) Ostroróg. Dziennik wyprawy chocimskiej. Pauli 18, 19. Opis
pooenia obozu oparty jest na podstawie rozmaitych wskazówek, roz-

-sypanych w dyaryuszach, czsto do mtnych, i na podstawie planu

Wojna chocimska. 8
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od zachodniego frontu, wznosiy si wzgórza, pokryte lasami ;:

przestrze pomidzy nimi a obozem bya niewielka i nierówna

tak, i nie pozwalaa nieprzyjacielowi rozwin wielkich si przy

szturmie. Najwicej miejsca sposobnego do rozwinicia wojska

byo od strony poudniowo-zachodniej.

Wojsko jeszcze na polach oryniskich pod Rzepnic podzie-

lone zostao przez hetmana na dziewi puków, które za dowód-

ców miay : samego hetmana, jego koleg Lubomirskiego, Macieja

Leniowskiego, podkomorzego beskiego, Boratyskiego, starost

lipnickiego, Mikoaja Zenowicza, kasztelana poockiego, Aleksandra

Sapieh, starost orszaskiego, Piotra Opaliskiego, kasztelana

poznaskiego, Stanisawa órawiskiego, kasztelana beskiego,

Mikoaja Kossakowskiego, starost wiskiego i Mikoaja Sieniaw-

skiego, krajczego koronnego, który dowodzi swym pólkiem we-

spó z bratem Prokopem. Trzej z pomidzy dowódzców, miano-

wicie Leniowski, Kossakowski i Sieniawski, piastowali zarazem

godno wojennych komisarzy rzpltej.

Puki byy rozmaitej wielkoci : kiedy hetmaskie liczyy od

3 do 4 tysicy ludzi, puki Opaliskiego i Sieniawskieh miay
tylko po 1200, Leniowskiego mia 1000, Boratyskiego tylko

850 ludzi ^). Skaday si za z rónego rodzaju jazdy : usarzy,

rajtarów i Kozaków i z piechoty, któr tworzono z wybraców^
t. j. z poddanych dóbr królewskich, ale i tu nie byo jednostaj-

noci i nie kady puk mia piechot i rajtary, t. j. jazd nie-

mieck. Tych dziewi puków podzielono na dwa skrzyda : na

prawem od pónocy dowodzi Lubomirski, lewe od poudnia zo-

stawao bezporednio pod dowództwem hetmana wielkiego. rodek
midzy tymi skrzydami przeznaczony by dla wojska, z którem

poda królewicz Wadysaw do obozu.

Ta krawd Modawii, do której wkroczyo wojsko polskie

staa wówczas pustk. Mieszkacy, lkajc si wojny, która ich

mieniu i yciu zagraaa, wynieli si z dobytkiem w strony spo-

kojniejsze ku granicy siedmiogrodzkiej. Odwaniejsi czyli si
w bandy i pod dowództwem niejakiego Bernawskiego napadali na

czaty polskie, wyprawiane na zwiady lub po ywno, albo na pa-

cholików, wysyanych po siano i wóczcych si po okolicznych

oblenia Chocimia w r. 1788. Planu obozu polskiego w roku 1621
nigdzie nie znalazem, pomimo i Ostroróg w dyaryuszu swoim wspo-

mina, i taki plan mia w swoich papierach. Pauli 39.

') Ordynacya puków polskich na wypraw woosk. Pauli 3-

i nast.
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wioskach pogorzaych i pasiekach, i tych ostatnich nieraz mocno

poturbowali. Jeszcze nim cae wojsko w obozie si usadowio,

wyprawi by Lubomirski czat liczn pod dowództwem rotmistrza

Lipnickiego, zoon z jego chorgwi kozackiej, pidziesiciu

dragonów niemieckich i kilkuset pacholików z rusznicami w gb
Modawii po ywno. Czata dotara a do miasteczka Seretu,

gdzie si wówczas na jarmark zjechao wielu Ormian i bojarów

modawskich. Nie byo porzdku w czacie, wic nie zdoaa
znienacka zaskoczy zgromadzonych, którzy na wie o zblia-

niu si czaty uciekli do tatarskiego wojska; wszake zagarna i

przypdzia kilkaset sztuk byda ^).

Lubomirski wysya t czat bez wiedzy Chodkiewicza. Po-

czytywa on Modawi za kraj nieprzyjacielski i rozkazujc wojsku

zabiera ywno Modawianom, stosowa si do powszechnie

przyjtego zwyczaju, i onierz, jeli wkroczy do nieprzyjaciel-

skiego kraju, ywi si kosztem jego. Ale Chodkiewicz innymi

kierowa si wzjHdami. Chcia on walczy z Turkami, Tatarami,

ale nie z chrzeciask Modawi, która wbrew swej woli musiaa

posikowa Turcy. Byo przytera w otoczeniu jego kilku modaw-
skich bojarynów, midzy innymi Piotr Mogia, syn Szymona wo-

jewody (póniejszy metropolita kijowski) i ci czynili nadziej, e
Modawianie pocz si z Polakami, jeeli ci nie bd pustoszyli

ich kraju. Nie chcia wic zraa sobie Modawian, a to tern

wicej, e obawia si, iby Modawianie nie chcieli mci si
krzywd swoich na wysanym do Turków Szembergu. By tedy

hetman markotny na p. podczaszego koronnego za wysanie czaty

Lipnickiego i zakaza potem surowie czat po ywno do Mo-
dawii. „Wojsko jednak, powiada Sobieski, sarkao bardzo na to,

e im bezpieninym, jednym ju gód cierpicym, drugim z wozów

dojadajcym, tu pod gb w ziemi nieprzyjacielskiej ywnoci
broniono" ^).

Tak wic waciwa wojna jeszcze si bya nie zacza,

jeszcze Tatarzy nie przecili byli komunikacyi z krajem, a ju
skargi na brak ywnoci daway si sysze w obozie. A przecie

nie trudno byo nagromadzi i w zamku ehocimskim i w le-
cym o dwie mile od obozu Kamiecu tyle ywnoci, eby przy

tych zapasach, jakie wojsko z sob miao, wystarczya mu ona

na cay czas kampanii, która nie moga trwa duej, jak do po-

Dyar. Sob. Pauli 114, 115.

2) Pauli 116.

8*
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cztkii zimy. Ale ekouomiczua .strona w.szelkich przed.siowzi

byfa zawsze w Polsce najsabsz stron ; bya tak i teraz. Dano
wprawdzie ze skarbu cztery tysice zotych na zaopatrzenie Ka-

mieca ywnoci, ale naprzód suma ta bya niezmiernie ma
w stosunku do potrzeby, a powtóre i tej sumy ówczesny starosta

kamieniecki, Stefan Potocki, nie uy widocznie, jak naley, skoro

król zmuszony by posa sekretarza swego do Kamieca na in-

kwizycy, a w licie do starosty midzy innymi zarzutami ten

zarzut robi: „Co najwiksza tak w ywno miejsce jest opa-

trzone, e i na jeden dzie, gdyby nieprzyjaciel podstpi, onejby

nie stao" O-

Ju si sierpie mia ku schykowi, ju armia nieprzyja-

cielska, o której zblianiu si przez powracajcych szpiegów i

gdzieniegdzie chwytane jzyki cige dochodziy wieci, bya od-

leg tylko o kilka dni drogi od Chocimia, kiedy wojsko polskie

zawarte w obozie, cigle jeszcze nie wiele wicej liczyo nad 20

tysicy onierza. Przybycie Lisowczyków (22 sierpnia) pod do-

wództwem Rusinowskiego nieznaczny przynioso posiek, bo jak-

kolwiek Lisowczycy bitnem byli wojskiem, liczba ich wynosia

wszystkiego tysic par set ludzi.

Niespokojnie oczekiwano znaczniejszej pomocy, która z dwóch

stron miaa nadej: z kraju wojsko, które prowadzi królewicz,

a które w znacznej czci skadao si z cudzoziemskiej jazdy i

piechoty, z Modawii Kozacy zaporoscy pod dowództwem Bo-

rodawki.

Jeszcze na przeszorocznym sejmie zgodzono si na to, e
obecno królewicza w obozie bdzie bardzo poyteczn, e doda

wojsku ducha i przyczyni si do utrzymania karnoci, wiedziano

bowiem powszechnie, e królewicz ma szczególn mio u o-
nierzy. W istocie modzieniec ten, liczcy ju wówczas lat 26,

mia dziwny dar ujmowania sobie ludzi. Pomimo e syn Szweda

i Niemki, pomimo i wychowaay w rodzinie, gdzie jzykiem do-

mowym by jzyk niemiecki i e w dziecistwie zostawa pod

opiek Niemki, Urszuli Meyerin, mia on w swojem obejciu co
tak szezeropolskiego, jak gdyby czysta krew sowiaska w jego

yach pyna. O ile ojciec zraa ku sobie sztywnoci, o tyle

^) Ekp. Bibl. Jag. Nr. 2, k. 229. Autor dyaryusza przypisywa-

nego Lubomirskiemu powiada: „Tu si w tern nieco powinnej opatrz-

noci koo prowiantu wojskowego omieszkao, co na potem szkodzio

bardzo i nie wedle myli koniec dao". Pauli 76.
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syn pocicga koleesk jak otwartoci, uprzejmoci i weso-

oci. Zasmakowawszy wczenie w yciu obozowem i jego ro-

zmaitych przygodach, nie cierpia dworskiej etykiety i wola nie-

raz rozmawia z prostym czowiekiem, ni sucha oracyi szu-

mnych, na swoje cze wygaszanych. atwo tedy zrozumie, jak

lgnli do niego onierze i jak dobrze oddziaywa moga na nich

obecno królewicza w obozie. Ale z drugiej strony krpowaa
ona zamiary i plany naczelnego wodza, który oprócz porozumiewa-

nia si z komisarzami, musia jeszcze we wszystkich waniej-

szych sprawach porozumiewa si z królewiczem.

Królewicz Wadysaw, gdyby by móg wasnych tylko chci

sucha, juby by dawno w obozie, ale król wstrzymywa wyjazd

syna. Zdawao si Zygmuntowi i jego doradcom, e nie byoby

to ze saw rzeczypospolitej, gdyby królewicz stan w obozie

przed zgromadzeniem si caego, albo przynajmniej wikszej

czci wojska '). Dopiero gdy syn zacz silnie nalega, a i Chod-

kiewicz napisa do króla, domagajc si wyruszenia królewicza,

które, jak sdzi, pobudzi miao ostatek onierstwa do pospie-

chu, dopiero wtedy wyprawi król syna do obozu ^).

Przed wyjazdem Wadysawa z Warszawy," w kociele tu-

mami napenionym, odbya si uroczysta msza na intency po-

wodzenia królewicza. Celebrowa nuncyusz papieski, Franciszek

Diotalevio i po odprawieniu mszy wrczy wyruszajcemu na

wroga królewiczowi powicon chorgiew, z zastosowan do

okolicznoci przemow. Kiedy rozwinito chorgiew, tumy ujrzay

na niej ora biaego, który mia krzy na piersiach z napisem :

pro gloria criicis ^). Tym sposobem starano si uwydatni reli-

gijny charakter wojny z Turcy, odwoywano si do uczu reli-

gijnych narodu, które znajdoway sposobno, pomimo niechci

dzielcych róne wyznania, zespoli si w jednem deniu, w je-

dnem pragnieniu zwycistwa krzya nad póksiycem.
Wojsko, które prowadzi królewicz, po poczeniu si z od-

dziaami, które po drodze do niego przymykay, wynosio przeszo

10.000. Wiksz cz jego (5.400) ludzi stanowia piechota nie-

^) Zygmunt III do JMci Arcybisk. gniezn. Ekp Bibl. Jag.

Nr. 2, k. 225.

-) Tame. „Ustawicznie syn nasz probami solUcytuje, ebymy
mu pozwolili ruszy si z Warszawy, aby powoli postpujc ku obo-

zowi do tym prdszego popiechu ostatek onierstwa pobudzi, o co i

Wielm. Hetman do nas pisa".

3) Kobierzyeki 729. Wassenberg 90, 91
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miecka, pod dowództwem dwóch Denhofów i Jana Wajera, woje-

wody choiniskiego. Reszta skadaa si z ussaryi, rajtarów, Ko-

zaków i piechoty polskiej. Prowadzi z sob dzia 10, którym

jednak potrzeba byo jeszcze oa dorobi, czego miano dokona

we Lwowie. Przyboczny oddzia jazdy królewicza skada si

z modych przedstawicieli najznakomitszych rodzin w Polsce.

"Wic by tu Konstanty ksi Winiowiecki, Adam Przyjemski,

Andrzej Firlej, starosta kazimierski, Pawe Dziayski, bratyaski,

Stefan Koniecpolski, Zygmunt Taro, Tomasz Sobieski. Dowódz-

two nad tym wyborowym oddziaem obj Marcin Kazanowski,

onierz wytrawny, który zaszczytnie odznaczy si w przeszoro-

cznej kampanii i dziki niezwykej przebiegoci uszed z nie-

woli, w której ju siedm dni przebywa^) i który wraz z ca
rodzin Kazanowskieh cieszy si szczególnymi wzgldami króle-

wicza. Za to nie by ehtnem okiem widziany przez hetmana,

który, jak wiemy, mia z nim niemi podczas ostatniej wojny

moskiewskiej przepraw.

Pochód królewicza do obozu wlók si bardzo leniwo. Ju
lada dzie mona si byo spodziewa pojawienia pierwszych

czat armii tureckiej, a wojsko królewicza miao jeszcze przed

sob kilkanacie mil drogi do Chocimia. Ta zwoka niecierpliwia

hetmana, uprosi tedy jednego z komisarzy, Jakóba Sobieskiego

i jednego z senatorów, Zórawiskiego, kasztelana beskiego, aby

pospieszyli naprzeciw królewicza i wezwali go w imi ojczyzny i

honoru, niech jak najrychlej przybywa do obozu z wojskiem i

armat, której dotychczas ledwie kilka sztuk byo w obozie.

Moe by, e w tej zwoce upatrywa hetman nieco zej chci
Kazanowskiego, i e w zwizku z tem podejrzeniem byy owe

„niektóre secretiora" , które posowie mieli sobie ustnie zlecone.

a których dyskretny Sobieski nietylko w swoim dyaryuszu, ale

i w póniejszem dziele aciskiem nie wyjawi.

Królewicz, którego spotkali posowie pod Probonem, mile

ich przyj i tómaczy si, e na ochocie mu nie zbywa, ale

oczekiwa na dziaa, którym dopiero we Lwowie oa dorabiano,

czeka na wicej ludzi, bez których mu sam hetman nie radzi

si rusza, wreszcie usprawiedliwia powolno pochodu tem, e
piechota niemiecka jest bardzo schorzaa i ledwie si wlecze.

Obieca jednak spieszy si i stawi we rod pierwszego wrze-

1) Kobierzycki 731.
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ni pod Brah ^). I w istocie, ju 30 sierpnia stan z wojskiem

pod wacem i w piknym szyku wojska, sprawionym przez Ka-

zanowskiego, wjecha do nowozmurowanego zameczku wanie-

ekiego, a wojsko jego stano taborem nad Dniestrem na strze-

lenie z uku od obozu chocimskiego ^).

Daleko wicej ni powolno pochodu wojska, które prowa-

dzi królewicz, niepokoio hetmana to, e Kozacy zaporoscy, którzy

ju od dawna mieli przej Dniestr pod Mohylewem — bo jeszcze

8 sierpnia mia hetman o tem wiadomo — nietylko nie nadci-

gali, ale nawet nie dawali adnej o sobie wiadomoci. Wiadomo

byo wprawdzie, e wkroczyli do Modawii, e wszystko, co yo,
uciekao przed nimi za Suczaw w siedmiogrodzkie góry tak, e
Modawia od Dniestru po Jassy pustk staa, a i z Jass z obawy

Kozaków wszyscy si wynieli, ale co si z nimi stao, dlaczego

tak dugo nie nadcigali, nie byo o tem adnej wieci. Niespo-

kojny hetman wyprawi do nich (21 sierpnia) rotmistrza koza-

ckiego Bohuszowicza z gorcem wezwaniem, aby do wojska rze-

czypospolitej jak najspieszniej przybywali. Ledwie wyruszy Bo-

huszowicz, kiedy z drugiej strony nadjecha do obozu go, bez-

wtpienia najpodaszy ze wszystkich, jakich wtedy pragnli

ujrze u siebie hetmani. By to Piotr Sahajdaczny, wraca z po-

selstwa od króla, wióz od niego Kozakom przychyln odpowied

na ich proby, wióz take poselstwo do nich od królewicza,

z którym widzia si w drodze, wic te dobrego by ducha i

dziwi si tylko, e jeszcze swoich moojców nie zastawa pod

Chocimem.

Hetmani przyjli go z otwartemi rkami : Sahajdaczny

w obozie by dla nich rkojmi, e Zaporoscy nie zrobi rzeczy-

pospolitej zawodu i pocz si z nimi. Ale aby si to stao jak

najrychlej, potrzeba byo wysa zaraz Sahajdacznego do Koza-

ków. Uraczywszy tedy i obdarowawszy, wyprawili go tego dnia

jeszcze hetmani Naddniestrzem naprzeciw wojska kozackiego,

a poniewa atwo móg spotka si czy to z opryszkami woo-
skimi, czy z Tatarami, czy nawet z samymi ju Turkami, dodali

mu dla bezpieczestwa dwie chorgwie regularnych Kozaków pod

dowództwem dwóch Annibalów, rotmistrzów, oprócz tego jeszcze

kilkadziesit koni z Moodeckim, zaufanym domownikiem Lubo-

^) Dyar. Sob. Pauli 120, 122.

2) Dyar. Zbignewskiego Pauli 43. Dyar. Sob. Pauli 123. Teki

Narusz. T. 111. Nr. 1.
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mirskiego, który zna si z matka Sicz z dawnych lat i pra-

wdopodobnie by osobistym przyjacielem Konaszewicza ^).

Sahajdaczny z przydanym sobie oddziaem puci si ku

Stepanowcom, gdzie spodziewa si spotka z wojskiem zaporo-

skiem. Ale w drodze spostrzegli jadcy szeroki szlak, wieo ko-

pytami koskimi wyznaczony, i sdzc, e to kozackie lady, ^^
które ich najprostsz drog do obozu kozackiego zawiod, zwró- "fl

ciii konie i pognali tym szlakiem. Zapada ciemna noc, una go- ^
raa na niebie i utwierdzajc Sahajdacznego w mniemaniu, e
ma obóz kozacki przed sob, wskazywaa mu zarazem drog. Zo-

stawiwszy wiksz cz oddziau za sob, z niewielk garstk

ruszy Sahajdaczny mimo nocy i zmczenia pod owe ognie.

Gdy noc rozrzeda, ze zmierzchu rannego poczy wychod zie

ksztaty, których si ani Sahajdaczny, ani towarzysze jego nie

spodziewali ujrze : na przeciwlegej górze zabieliy si namioty

tureckie. Natychmiast zwrócono konie, ale te byy zmczone,

a tymczasem stra konna turecka spostrzega podjazd i wnet

z miejsca pucia si za uchodzcymi. Za stra i inni Turcy

pomknli z obozu, aby ciga uciekajcych. Zawizaa si utarczka,

Sahajdaczny na wszystkie strony opdza si od wrogów, wycze-

kujc reszty oddziau z rotmistrzami i Moodeckim. Ci nadjechali

niebawem, ale o pokonaniu Turków, których liczba cigle wzra-

staa, nie mona byo myle. Sahajdaczny tedy z Moodeckim
zaczli si cofa do krzaków pod las przylegy. Tutaj, gdy mu
konia zabito, pieszo si mnie broni, wreszcie postrzelony w rk
z janczarki, dopad lasu i lasami puci si do Dniestru. Nie

znajc miejscowoci, bdzi jaki czas po lesie, wreszcie dotar

do rzeki i przeszedszy j niedaleko Mohylewa, znalaz si w obo^

zie kozackim'.^).

Tam go przyjto z niemniej sza radoci, jak w obozie pol-

skim. Z rzdów Borodawki byli Kozacy niezadowoleni. Kozak ten'

umia pali, niszczy i grabi, ale do kierowania wiksz wy-

praw wojenn nie by zdolny. To te ogniem i mieczem spu-

stoszy znaczn cz Modawii, powiaty sorocki i oryowski, ale

zbyt rozproszywszy wojsko swoje, natraci duo ludzi w utarcz-

kach z Tatarami i Turkami. Nie zachowywa przytem dostate-

cznej ostronoci w obozie i pewnej nocy da si zaskoczy Ta-

tarom; wreszcie nie przygotowa zapasów ywnoci dla Koza-

O Dyar. Sob. Pauli 118 Comment. 38.

2) Dyar. Sob. Pauli 123. Comment 48.
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ków '). To byy powody, dla których Zaporocy z tak radosnym

okrzykiem powitali Sahajdacznego, którego odwag i roztropno

dobrze znali i dla których obwoali go natychmiast hetmanem

swoim na miejsce Borodawki. Wnet te pod jego dowództwem

ruszyli ku obozowi polskiemu pod Chocim.

Tymczasem armia turecka bya ju o cztery, czy pi dni

drogi od obozu polskiego i dya coprdzej naprzód, aby nie

dopuci Kozaków do poczenia si z wojskiem polskiem. Idce

w przedniej stray oddziay tatarskie zaskoczyy nad Prutem

jedne z wyprawionych przez Borodawk czat kozackich, która

zapdziwszy si a ku Soczawie i Kutnohorze, wracaa teraz do

swoich. Tu mia miejsce epizod wojenny, w którym Kozacy roz-

winli tak zacit obron i takie mstwo, e kronikarze polscy

w zapdzie krasomówczym nie wahali si porównywa ich

ze Spartanami w Terraopilach, ba, nawet przyznawa im pier-

wszestwa ^). Czata skadaa si z kilkuset ludzi ^). Tatarzy prze-

ciwszy im drog i osaczywszy j, nie dowierzali wasnym siom
i dali zna o tem, co zaszo, do gównej armii. Rozjtrzony na

Kozaków cesarz, bojc si, aby przez niedbalstwo wodzów nie uszli

rk jego, sam z kilkutysicznym odidziaem ruszy na miejsce,

gdzie ich osaczono (27 sierpnia). Górzysta okolica, skaliste brzegi

Prutu, pokryte gstym i ciemnym lasem, uatwiay Kozakom
obron, ale jak w razie poddania si nie mogli oni mie nadziei

na ocalenie ycia, tak w razie walki ani marzy mogli o zwy-

cistwie wobec caej armii tureckiej, która ju ich ogarniaa.

Postanowili jednak broni si do upadego. Mniejsza ich cz,
kilkudziesiciu ludzi, schronio si do obszernej pieczary w ska-

ach nad Prutem, aby si stamtd broni. Druga, wiksza cz
okopaa si w lesie po drugiej stronie Prutu.

Ci, co bronili si w jaskini, prdko pokonani zostali. Wpra-
wdzie z pocztku nie dawali przystpu do siebie, rac zbliaj-

^) Dyaryusze. Pauli 23 i 83. List Jakóba Sobieskiego z obozu

pod Choeimem do ks. Zbaraskiego. Teki Narusz. T. 112. Nr 3. Naima
w Collectaneach Skowskiego 154, 155.

^) Mianowicie Wassenberg (Gsta Yladislai IV, str. 100) mówic
o tym wypadku, powiada o Kozakach: „Macte beatissimos, mec judicio,

Yiros, et Lacedaemoniorum gloriam longe superantes" etc.

^) Liczba tych Kozaków rozmaicie bywa podawan. Dyaryusz
przypisywany Lubomirskiemu podaje 260, podug Naimy byo ich 290,
Dyaryusz wojny tureckiej w Ekp. Bibl. Jag. Nr. 102 (str. 542) po-

daje 460. Sobieski w Hcie do Zbaraskiego mówi o kilkuset Kozakach
(Teki Narusz. T. 112, 11 i 3) w dyaryuszu i Comment. o 400.
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cego si wroga z janczarek, ale cesarz widzc, e szturmem

trudno ich doby, kaza ogie rozoy pod pieczar, aeby tym

sposobem wykurzy ich z kryjówki. Gdy dym, prochem i ogniem

wzniecony, napeni jaskini, Kozacy zaczli pojedynczo wychodzi

z niej i wpada pod miecz janczarów, który ani jednego z nich

nie oszczdzi. Daleko trudniejsza bya sprawa z tymi, co si

po drugiej stronie Prutu zasadzili i okopali. Chciano ich z po-

cztku zmiady urtylery i komenderowany do tego Hadeki-

pasza przez cay dzie a do wieczora pray las, w którym sie-

dzieli, rzsistym ogniem z dzia, ale artylerya turecka, jak zwykle

niedona, teraz tem mniej szkodzia Kozakom, e ci siedzieli

w gstwinie. Widzc, e ich dziaami nie wybije, rzuci cesarz

roty janczarskie na drug stron Pruta, aby szturmem zdobyy
okop kozacki, a sam usiadszy na wyniosym brzegu rzeki w na-

miocie, wyczekiwa niecierpliwie na wiadomo o zwycistwie

swego wyborowego wojska nad garstk utrapieców, którzy po-

stanowili drogo sprzeda swoje ycie ; a hojne dajc nagrody

tym, którzy mu przynosili gowy niewiernych, stara si pobu-

dza ospa odwag swoich onierzy. Ale daremnie janczarowie,

zachcani blaskiem zota, przedzierali si do okopów kozackich:

Kozacy gstym trupem nieprzyjacielskim usali swój szaniec,

a wzi si nie dali.

Gdy noc nadesza i nad czarnymi lasami Nadprucia zaja-

nia miesic, wyprawiono na Kozaków nowe roty pod dowódz-

twem beglerbeja oczakowskiego Hussejna-paszy. Nowy nastpi
szturm, nowa rze i nowy odwrót Turków od rozpaczliwie bro-

nionego szaca. Kiedy ksiyc zaszed, próbowali Kozacy, korzy-

stajc z ciemnoci, wymkn si z sieci wrogów, któr byli oto-

czeni, podzielili si tedy na dwa oddziay i dwiema stronami

umykali. Ale gdy Turcy zaczli ich ciga, oni znowu si skupili

i znowu dugo i zajadle si bronili. Z kilkuset zostao ich nako-

niec tylko trzydziestu, którzy znueni dwudniow walk i bez-

sennoci, ywcem pojmani zostali i przez Hussejna przyprowa-

dzeni do cesarza. Ten kaza ich onierzom natychmiast przed

swoim namiotem porba w sztuki^}. Atoli ndzna to bya za-

pata za straty, jakie ponieli wówczas Turcy, których podug

^) Najszczegóowiej opowiedzian jest ta walka u Naimy i w tak

zwanym dyaryuszu Lubomirskiego, gdzie za podstaw opowiadania suy
list Szemberga. który si wówczas znajdowa w obozie tureckim.
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iche wasnego rachunku miao tylu zgin, i na kad szabl

kozack wypado po siedm trupów tureckich ^).

wiadkiem bohaterstwa tej garstki junaków i wraenia,

jakie to bohaterstwo wywaro na niezbyt wojowniczo usposobio-

nych Turkach, by Szemberg, który znajdowa si wówczas w obo-

zie tureckim. Wyjecha on by, jak wiemy, jeszcze w pierwszych

dniach sierpnia z obozu polskiego, ale dziki Wewellemu, pod

którego zostawa opiek, dopiero w kocu sierpnia dojecha do

obozu tureckiego u Sasowego rogu nad Prutem. Wewelli bowiem,

wyjechawszy ze swym towarz\8zem z Chocimia, tak koowa, tak

zbacza w róne strony, e 21 dni upyno, nim przebyli 16to

milow przestrze, która dzielia obóz turecki od Chocimia. Mia
Szemberg wane powody, aby wielk ostrono zachowywa
w drodze, nie wydawa si z celem swej podróy i zapewne nie

yczy sobie spotkania si z zagonami kozackimi, musia bowiem

dobrze wiedzie od hetmanów, jak wie o jego poselstwie byaby
niemile przyjt przez podejrzliwych Kozaków, którzy, gotowi

w tem upatrywa jak zdrad, nie spieszyliby si moe poczy
z wojskiem polskiem ^). I Wewelli take nie pragn spotka si

z Kozakami, ale mia on prócz tego inn, daleko wiksz obaw.
Naprzdszy wraz ze swym hospodarem tyle dyplomatycznego

kamstwa w roli porednika midzy Polsk a Turcy, teraz, kiedy

nadchodzia chwila, w której si kamstwa hospodarskie wyda
mogy, ba si on mocno, aby si ta przdza nie okrcia stry-

czkiem okoo jego szyi. Dlatego to tak koowa i wietrzy i tak

z daleka zajeda do obozu tureckiego, e a go min i dopiero

pod klasztorem Hu nawróci ku niemu ; dlatego nie chcia ra-

zem z Szembergiem wjeda do obozu, ale sam naprzód si

^) Eachowali Turcy, e od kadej szabli kozackiej pado siedmiu

Turków. Dyar. wojny tureckiej Ekp. B. Jag. Nr. 102, str. 542. So-

bieski w licie do Zbaraskiego pisze, e Osman przy dobywaniu tych

Kozaków straci kilka tysicy janczarów. Teki Narusz. T. 112, Nr. 3.

Dwóch tylko Kozaków mia zostawi przy yciu, jednego dla zakadu,
drugiego udarowawszy z t kondycy, aby si po tego swego ^towa-
rzysza wróci, posa do Kozaków z tem, aby ich namawia na re-

beli, obiecujc im pomoc wszelak, chcc im secleni imperii illorum

puci lub Kijów lub Kamieniec, co zechc. Tak pisa Szemberg z obozu

tureckiego ostatnich dni sierpnia. Dyar. Pauli 74.

^) Ta jego wyprawa, powiada Sobieski, dla Kozaków zaporoskich

trudna bya. Pauli 112.



wybra, Szember^a, mocno o to rozgniewanego, zostawiajc w pu-

stem polu „prawie na zgub" ^).

Obawy Wewellego nie byy daremne : wielka burza spada

na Modawian, gdy wielki wezyr da posuchanie Szembergowi i

odczyta list Chodkiewicza, w którym si hetman powoywa na

listy Kapidybaszy i Hussejna, przjTzekajce atwo uzyskania

pokoju u cesarza. Dwaj ci baszowie zaparli si swoich listów^);

by te moe, e wcale ich nie pisali. Caa tedy odpowiedzial-

no za porednictwo pokojowe bez sutaskiego upowanienia

spada na gow hospodara modawskiego.

Gdyby Polacy wysali byli wówczas do cesarza wielkiego

posa i przytem ze znacznymi darami i gotowoci do ustpstw,

zapewneby hospodarowi nie wzito za ze jego stara o pokój.

Ale Szemberg nie by posem rzeczypospolitej, by tylko wysa-
cem hetmana, przyjeda z goymi rkoma, przyjeda nie ba-
ga o pokój, ale tylko zapyta, czy w istocie jest gotowo po

stronie tureckiej do zawarcia pokoju, jak o tem hospodar upe-

wnia hetmana. Takiego posa wezyr nietylko nie przypuci do

osoby cesarza, ale nawet mia ukrywa obecno jego przed gwa-
townym Osmanem '). Tak wic rezultat stara hospodara nie by
taki, eby usposabia do przebaczenia mu jego niepowoanego po-

rednictwa. To porednictwo wzbudzao podejrzenie, e hospodar

niechtny jest wojnie i e sprzyja Polakom, owo za podejrzenie

wzmacniaa okoliczno, e hospodar okaza si bardzo opiesza-

ym w nagromadzeniu zapasów ywnoci dla armii tureckiej i

w przygotowaniu dróg i mostów, do czego by obowizany *).

O Dyar. Pauli 72.

^) Ji, qui de renovanda pace per Constantinum Vevellium utrum-

que ducem soUicitarent, turpi ob servilem metum mendacio inficias ive-

runt. Comment. 53. W dyaryuszu Sob. (Pauli 125) powiedziano, e i

hospodar zapar si swego listu.

^) Comment. '53. Pauli 125.

^) Naima w Collect. 154. Przyczyny strcenia hospodara Szem-
berg nie zrozumia, gdy pisa z obozu tureckiego: „Przyczyn tego

wynaleli i gosili: e ywnoci wojsku nie dodawa; ale re ipsa ta

bya: e niedbale chodzi koo tego poselstwa naszego tak, e ce-

sarza in duhiam fortunae alemn zacign tak daleko, bez czego by
mogo, by byli o tej powolnoci naszej w Adryanopolu wiedzieli" Pauli

72. Zapewne to Wewelli tak objania Szemberga, i ten przyj jego

sowa za dobr monet. Wiemy, jak Osman pragn wojny, i jak mao
owa „powolno", jak przywozi Szemberg, zdoln bya wstrzyma
cesarza nietylko w Adryanopolu, ale nawet jeszcze przed wyruszeniem
ze stolicy.
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Podejrzenie pado uietylko ua hospodara, ale i na jego

wojsko, a za podejrzeniem, zwyczajem tureckim, natychmiast na-

stpia kara. Dwustu czy trzystu z wojska modawskiego, które

szo w przedniej stray, pomordowano hib potopiono w Prucie '),

aby tyra przykadem zastraszy reszt, a i nad hospodarem, oku-

tym w kajdany, ju mier wisiaa. Jeden mu pozostawa jeszcze

rodek wykrcenia si z rk oprawców: przyjcie religii Maho-

meta. Hospodar podobno nie pogardzi tym rodkiem i wykrci
si od mierci *), atoli hospodarstwa nie odzyska. Oddano je Ste-

fanowi Tomszy. zacitemu wrogowi Polaków, który ju przed

kiku aty hospodarowa w Modawii, dopóki go Graeyan nie wy-

par z aski wezyra.

Wewelli wyszed cao z tej katastrofy, ae strachu si na-

jad niemao. I jego bowiem uwiziono, ale „postraszywszy troch

kajdanami", nazajutrz po uwizieniu wypuszczono, a nawet „po-

gaskano obietnic hospodarstwa'', którego jednak nie dosta.

Przyrzeczono mu równie darowa najznakomitszego z jeców
polskich, wzitych w cecorskira pogromie, hetmana polnego Ko-

niecpolskiego '). Ten nagy zwrot w postpowaniu z Wewelim
pochodzi std, e w obozie tureckim zauwaano, h taki czowiek
jak Wewelli, który zna Polaków i by przez duszy czas w obo-

zie polskim, moe si przyda Turkom, czy dla oznajomienia ich

z siami, rodkami i duchem wojska polskiego, czy te dla na-

wizania w przyszoci w razie potrzeby jakich ukadów z Po-

lakami. Chciano go wic sobie pozyska.

Co si tyczy Szemberga, ukrywano wprawdzie jego przy-

jazd przed cesarzem, ale go traktowano przyzw^oicie. Odpowied
jednak na list hetmana, wrczona Szembergowi przez wezyra,

brzmiaa dumnie, e cesarz nie moe myle o pokoju, dopóki

nie ukarze Kozaków i nie wymoe dani od rzpltej. Z tym listem

^) Wyjtek z listu Szemberga. Pauli 72.

^) Szemberg w wyej cytowanym licie pisze, e „hospodara zaraz

w kajdany wzito i stracono". Wiadomo ta z tego zapewne róda
przesza do naszych kronikarzy, atoli De Cesy, który we wrzeniu do-

nosi take swemu królowi, e wojewodzie modawskiemu ucito gow,
w padzierniku 1621 r. prostuje t wiadomo piszc: „L'advis qui

estoit venu ici et que j'avois mande a Y. M. qu'on eust fait mourir
Alesandre Prince de Moldavie ne s'est pas trouve yeritable; j'ai scu
depuis q[u'estant entre les mains de rexecuteur ii se fit Turo etc'

Turgeniew Monumenta II, 416.

3) Dyar. Pauh 73.
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i znowu w towarzystwie Wewellcgo powróci zaraz Szemberg do

obozu polskiego ^).

W lad za Szerabergiem ruszy cesarz spiesznym pochodem

pod Chocim, liernawski, partyzant modawski, który, jak wiemy,

trapi obóz polski podjazdami i który ofiarowawszy Osmanowi

kilkunastu jeców, hojnie przez niego by wynagrodzony, zaleca

mu nastpujcy miay plan strategiczny: przej Dniestr pod

Ucieczkiem, ruszy prosto pod Kamieniec i zaj ty armii pol-

skiej, która odcita tym sposobem od kraju, nie mogaby stamtd
otrzyma ani posików, ani ywnoci. Potrzeba przyzna, e by
to plan dobrze obmylany. Prawda, e w razie niepowodzenia

czyni odwrót armii tureckiej o wiele trudniejszym, ale za to

wprawia odrazu wojsko polskie w fatalne pooenie, tem bardziej,

e nie miao ono dobrego mostu pod Brah, — ów bowiem po-

stawiony przez domorosego inyniera psu i rwa si cigle, —
nie mogoby zatem wczas przeprawi si na lewy brzeg Dniestru.

Stawia przytem ca Polsk otworem przed Turkami.

Osmanowi w pierwszej chwili podoba si ten pomys, ale

w wojennej radzie tureckiej, która wówczas dobrych wx)dzów nie

miaa, przedstawiano królowi ten krok, jako zbyt niebezpieczny ^),

i zwrócono zapewne jego uwag na to, e przedewszystkiem po-

trzeba si stara nie dopuci Kozaków do poczenia si z woj-

kiem polskiem, czego dokaza nie mona byo inaczej, jak tylko

ruszajc prosto pod Chocim. To te cesarz, jak pisa Szemberg

w ostatnim swoim licie z obozu tureckiego, „majc wiadomo
o saboci naszej i odlegoci kozackiego wojska, gwatem wiel-

kim spieszy, eby nas ubieg rozerwanych"^).

O ile cesarz pragn przyby pod Chocim przed Kozakami,

o tyle bali si tego .nasi wodzowie. Wprawdzie w trzy dni po

odjedzie Sahajdacznego (24 sierpnia) przyjechali do obozu po-

sowie od wojska zaporoskiego, wysani jeszcze przez Borodawk

i naczelnik poselstwa, pukownik Doroszeko, „dobrej dla mstwa
swego u moojców reputacyi, a Królowi Imci i Rzeczypospolitej

zawsze yczliwy", owiadczy w imieniu Zaporoców „wszelakie

posuszestwo" i natychmiast zosta odprawiony z rozkazem, aby

Borodawka z wojskiem swojem stan u Stepanowiec, a wic
mona si byo spodziewa, e Kozacy bez zwoki ju pospiesz

^) Dyaryusz Sob. Pauh 125. Commenl. 53.

^) Dyar. Pauli 73.

3) Tame 74.
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ku Chocmowi i nie dadz si uprzedzi Turkom ;
— atoli w par

dni potem (27 sierpnia) nadeszy guche, ale niepokojce wieci

o tern. e Kozacy rozpucili znaczn cze wojska na czaty, i e
cz Tatarów uderzya na te czaty, a reszta z Turkami na tabor

kozacki. Zaniepokojony hetman wielki poleci Lubomirskierau na-

tychmiast wysa kogo na zwiady pod Stepanowce. Wysano
dwóch rotmistrzów kozackich, Kuliczkowskiego i Lisk, ale ci

wrócili si z drogi, twierdzc, e z powodu Tatarów do Stepa-

nowiec dotrze nie mogli, co tem wikszy w obozie naszym

wzbudzio niepokój ').

W istocie, ju w dwa dni potem (29 sierpnia) pojawiy si
oddziay tatarskie pod Chocimem i wespó z opryszkami woo-
skimi napady niespodzianie na czelad, pasc konie w polu.

Wpado im w rce koni i czeladzi nie mao '^). Chciano odemci
t strat i nazajutrz jeszcze przed witem poczyniono zasadzki

na Tatarów i opryszków w przekonaniu, e powtórz napad, ale

zachód by daremny, bo si nie pokazali. Natomiast pod wieczór

uderzono na trwog w obozie, poniewa jedna ze stray daa
zna. e si zblia niemay oddzia wojska. W^ypady kozackie i

usarskie roty w pole, ju hetmani wojsko szykowa zaczli, kiedy

dano zna, e to nadchodzi zbkana czata kozacka, która nie

mogc si z reszt swego wojska poczy, wprost do Chocimia

podya. Liczya ona trzy tysice onierza^). Przyjto j rado-

nie, przyjtoby jeszcze radoniej, gdyby moga bya da wiado-

mo, co si dzieje z gównym taborem kozackim.

Tymczasem Kantymir, wódz oczakowskich Tatarów, który

w poprzednim roku najwicej si przyczyni do pogromu ó-
kiewskiego i który teraz wspózawodniczc z chanem krymskim,

chcia sobie zaskarbi ask sutana, wyprzedzi armi tureck

o par dni drogi, aby niespodzianie uderzy na obóz polski. By
to zacity wróg Polaków, a przytem najdzikszy i najwaleczniej szy

ze wszystkich murzów tatarskich. Z piciotysicznym oddziaem
stan wród lasów i wzgórzy, które si naprzeciwko obozu

choeimskiego wznosiy i sam z trzema tysicami ustawi si
w zasadzce, brata za swego z dwoma tysicami, jak tylko wi-
ta zaczo, puci dolinami i lasami na harc pod obóz. Mga

O Dyar. Sob. Pauli 119, 120.

-) Dyar. Sob. Pauli 123. Opisanie wyprawy chocimskiej. Teki
Nar. T. 112. Nr. 129.

O Pauli 123.
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wielka leaa w dolinach i uhitwiaa napad. Napaduif^te znie-

nacka strae uchodziy do obozu, ale na ich karkach pdzili Ta-

tarzy pod sam obóz. Na lewem skrzydle po drodze napadli na

may taborek Piotrowskiego, rotmistrza kozackiego z puku Zó-

rawiskiego, który w kilkadziesit koni wróciwszy ze stray od

brodu Dniestrowego, w polu przed obozem stan by na noc.

Sta si on atw zdobycz dla Tatarów : rozgromili go, wielu

picych posiekli, chorego rozsiekali, a zabrawszy chorgiew

i wszystkie konie, uszli po mgle ')•

Wodzowie polscy nie wiedzieli, z jak si nieprzyjacielska

mieli do czynienia, wic te cae wojsko wyprowadzili w szyku

bojowym przed obóz. Na prawem skrzydle stan Lubomirski

ze swoim pukiem, w posiku majc puk podkomorzego beskiego

Leniowskiego, co razem wynosio okoo 4000 ludzi. Na lewem

skrzydle, które miao mniej obronne pooenie i gdzie najwicej

mona byo si rozwin, stano sze puków, po trzy jeden za

drugim, w liczbie okoo 11.000 ludzi. Czoo lewego skrzyda

stanowi puk Chodkiewicza i Sieniawskich. Za to walny, czyli

rodkowy hufiec by do saby, poniewa dziesiciotysiczny puk
królewicza, który mia stanowi centrum obozu, by jeszcze z tam-

tej strony Dniestru. W walnym tedy hufcu stay tylko puki Zó-

rawiskiego, kasztelana beskiego, i Boratyskiego, starosty lipni-

ckiego, i dwustu rajtarów, przysanych przez Tomasza Zamoj-

skiego, co razem nie wynosio trzech tysicy. I czoa i skrzyda

zwróciy si ku wertepom i doom w poudniowo-zachodniej stro-

nie, którymi, jak si spodziewano. Tatarzy przekra si mieli i

tym sposobem linia bojowa zatoczya si póksiycem. Przed t
lini w lasach nad wertepami i dolinami poczyniono zasadzki

z piechoty niemieckiej i polskiej i konnych hufców ^).

Ale walnej bitwy naturalnie nie byo. Tatarzy nie mieli

natrze na wojsko polskie, o wiele liczniejsze i przytem stojce

pod broni. Kilkuset ich tylko zdaleka harcowao. Pucili si

za nimi z owych zasadzek Lisowczycy i ochotnicy kozaccy i do-

gnawszy ich o wier mili od obozu, starli si z nimi i kilku

ywcem pojmali. Tatarzy uszli midzy góry, a nasze wojsko wró-

cio do obozu ^). Bya to tylko przegrywka do wielkich bitew i

szturmów, które si miay bardzo prdko rozpocz.

') Opisanie wyprawy chocimskiej. Teki Nar. T. 112, Nr. 129.

Dyar. Sob. Pauli 124.

2) Dyar. Sob. Pauli 124.

^) Opisanie wyprawy chocimskiej. Teki Nar. T. 112. Nr. 129.
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Nazajutrz (1 wrzenia) o poudniu przeprawi si królewicz

w kilkadziesit koni na drug stron rzeki, do obozu chocim-

skiego. Wyjecha naprzeciw niego hetman, zaprosi do swego na-

miotu i mia u siebie na obiedzie. Wanie gdy obiadowano, nad-

jecha Szeraberg, wracajcy z obozu tureckiego z Wewellim. Na-

tychmiast wpuszczono go do obozu hetmaskiego i ciekawie wy-

pytywano tak o rezultat poselstwa, jak o to, co widzia i sysza

w obozie tureckim. Eezultat poselstwa znamy, gówn za treci

wieci, jakie przywozi z obozu tureckiego byo, e wojsko ture-

ckie jest wprawdzie wielkie, przechodzi 300.000 dusz, ale do

boju bdzie ledwie 160.000, e zapau wojennego w niem

nie ma, „ani ochoty, ani wesooci adnej po nich nie widzia,

prócz tej, e mu, jeli z pokojem przyjecha, byli bardzo

radzi". Przywozi te pewn wiadomo o oddaleniu, w jakiem si

wojsko tureckie od Chocimia znajduje; odjecha je w czterech

milach od obozu polskiego, a wic nazajutrz ju go oczekiwa

naleao. Otrzymawszy te wiadomoci, hetman kaza natychmiast

otrbi w obozie rozkaz, aeby wojsko nietylko w dzie, ale i

w nocy pracowao okoo wzmocnienia ju gotowych lub wzniesie-

nia nowych szaców. W przededniu niebezpieczestwa wszyscy

ochotnie rzucili si do rydlów.

Niepokoia tylko wszystkich, a najbardziej hetmanów myl,
e oto cesarz nadohodzi, a Kozaków zaporoskich jeszcze nie

wida. Jeli ich cesarz uprzedzi, walka z rozdzielonymi bdzie

mu nierównie atwiejsza. Kto wie przytem, czy nie skorzysta

z tego rozdzielenia, aby podmówi Kozaków do odstpienia sprawy

rzpltej ? Wszak Szemberg doniós hetmanom, e cesarz, darowawszy

ycie jednemu z jeców kozackich, posa go do Kozaków z tern,

aby ich namawia na rebelli, e obiecywa im w takim razie

wszelk pomoc, chcia im da Kijów lub Kamieniec za stolic ^).

Wprawdzie na Sahajdacznym mona byo spokojnie polega, ale

Borodawka nie wzbudza zaufania; zreszt niewiadomo byo, czy

Sahajdaczny dosta si szczliwie do swoich.

Niepokój ten nie trwa dugo. Tego dnia wieczorem nad-

bieg goniec z wieci, e Sahajdaczny z wojskiem swojem stoi

o mil od obozu polskiego. Cay tydzie opdza si od Tatarów

i Turków, poturbowa wracajcego z pod Chocimia Kantymira, ale

wyprzedzi si armii tureckiej nie da. I teraz ledwie si na noc

tabor kozacki zacz ustawia, kiedy ju zmrokiem wojska tatar-

Dyaryusze. PauU 74, 75, 125.

Wojna chocimska.
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ekie wiesza si nad nim zaczy. Spostrzegszy to Saliajdaczny,

kaza si ruszy taborowi, aeby tego wieczora jeszcze przymkn
do obozu polskiego. Noc ju zapada, kiedy nadcignli Kozacy i

stanli w dolinie nad Dniestrem, obok lewego skrzyda polskiego,

w odlegoci od niego na strzelenie z uku; zaraz te w nocy

okopali si mocno ^).

Tym sposobem w przededniu nadejcia armii tureckiej cae

ju wojsko polskie byo zgromadzone. Puk królewicza jeszcze

si nie by wprawdzie przeprawi na drug stron Dniestru, po-

niewa most, na kilka dni przedtem zerwany, jeszcze nie by do-

statecznie naprawiony, ale koczono go spiesznie naprawia i

przeprawa lada dzie miaa nastpi.

1) Dyar. Sob. Pauli 125. Eelacya prawdziwa. Teki Naruszewicza

T. 112, Nr. 1.
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VI.

Pocztek oblenia.

Przybycie Tatarów. — Siy tureckie. — Siy polskie. — Sabo arty-

leryi polskiej. — Pierwszy szturm turecki. — mier Bohdana i Ca-

rewicza. — Dobre wraenie wywoane pierwsz bitw. — Eada wo-

jenna. — Drugi dzie wojny. — Wpyw Kislar-Agi na Osmana. —
Nowy szturm na obóz kozacki. — Zdobycie bateryi tureckich. — Dwa
dni wytchnienia. — Powodzenie Turków na szacach yczewskiego. —
Zwycistwo hussaryi polskiej. — Gotowo do stoczenia walnej bitwy.

Drugiego wrzenia okoo poudnia, na górach, o mil odle-

gych od obozu naszego, zaczo si ukazywa wojsko turecko-

tatarskie; wzbiy si ogromne kby kurzu pod nogami niezli-

czonych wielbdów, bawoów i koni, i kiedy niebawem py
opad, trzy wznoszce si obok siebie góry, te same wanie, na

których wczoraj chcia Sahajdaczny przenocowa, zabieliy si
namiotami, tak gsto obok siebie ustawionymi, e wyglday,
jakby niegiem pokryte. Nadesza tedy chwila, w której caa po-

tga turecka miaa si zmierzy z potg polsk.

Siy turecko-tatarskie, które Osman zgromadzi pod Choci-

mem, trzy razy byy wiksze od wojska polsko-kozackiego, które

naprzeciwko nich stao. Z zestawienia rozmaitych wiadectw,

najbardziej wiarogodnych, wynika, e wojska tureckiego, ludzi do

boju godnych, byo okoo 150 tysicy, Tatarów za tak, krym-

skich, zostajcych pod dowództwem samego chana, Dianbeg-
Giraja i jego brata modszego Nuradyna, jak i nogajskich, któ-

rymi dowodzi Kantymir, nie byo prawdopodobnie wicej nad

60.000 ^). Atoli oprócz waciwych onierzy wojsko tureckie

^) Szemberg z obozu tureckiego pisa, e jakkolwiek wojsko tu-

reckie liczy przeszo 300.000 dusz, do boju (co od pewnych ludzi

9*
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icisyb) drugie tyle rozmaitej suby obozowej i std to po.szo,

e tuk Turcy jak i roUiey podawali liczb wojska tureckiego pod

Chccimem co najnmioj na 300.000. To wojsko obfitowao prze-

dewszystkiem w jazdy, która, szczególnie azyatycka, odznaczaa

wiedzia) 160.000 ledwo bdzie (Pauli 72). Zieliski, wysyany pó-

niej dla zawizania rokowa i który podobnie, jak Szemberg, mia
najlepsza sposobno wywiedzenia si o iloci si nieprzyjacielskich, nie

kad liczby wojska tureckiego wyej nad 150.000, Tatarów nad 60.000

(Dyar. Ostr. Pauli 38). Wreszcie Krzysztof Zbaraski, który w rok po-

tem odbywa legacy do Turek, w swoich uwagach o stanie monarchii

tureckiej pisze, jako o rzeczy pewnej i niemylnej, e Osman nie mia
z sob wojska wicej, jak pótorakro stotysicy (Kulisz, Materyay I,

117). Te wszystkie polskie róda zgadzaj sio z tern, co donosi swo-

jemu królowi De Cesy: „Yeritablement, Sire, son armee est grand,

estant composee de plus de quatre cents milles hommes, mais ii n'ya-

pas cent cinquante milles combattants, ainsi qu'on m'ecrit". Sobieski,

który w licie do Zbaraskiego (22 wrzenia) rozumia, i wojska ture-

ckiego byo 200.000 wojownika, w Komentarzach nie podaje adnej

liczby, daje tylko wyobraenie o potdze wojska w ten sposób : „Mihi

narrasse sufficit, in hoc bello capita sua duos Imperatores devovisse;

uorum si substituti duces, numerosissimis saepius cum Christianis co-

piis decertarint, credibile profecto eveniet, ipsis plus tum temporis pro-

priae saluti ac dignitati consuluisse (Corament. 57). U Naimy nie ma
podanej liczby wojska tureckiego, z wyszczególnienia jednak si otto-

maskich, cignitych na t wojn, jakie si u Naimy znajduje, wnio-

skuje Skowski, zgodnie z powyszymi wiadectwami, które mu nie

byy znane, e wojska turecko tatarskiego nie byo wicej nad 200.000

(Collect. I, 236). W tej liczbie u Skowskiego, który idzie za Naim,
jest tylko 10.000 krymskich Tatarów, co jest zapewne zbyt ma liczb,

chan bowiem (jak Beauplan wiadczy) stawa zwykle na czele znacznie

wikszego wojska. Jeniec tatarski, schwytany na harcu 31go sierpnia,

powiada, e wszystkiego wojska krymskiego jest 100.0000, dodawa
jednak, e niektórzy mniemaj, e ich jest mniej. Liczb tureckich o-
nierzy podawa na 200,000. Pewien Turczyn, schwytany póniej, ze-

zna, e z tego co sysza wnosi, e samej jazdy tureckiej jest 300

albo 400 tysicy (Teki Nar. T. 111. Nr. 129). Angielski pose Eoe

w relacyach swoich podawa 300.000 jako liczb wojska tureckiego,

pieszego i jezdnego U naszych kronikarzy, którzy chcieli podnie
saw zwycistwa chocimskiego, liczba nieprzyjació rosa w niesko-

czono. Koblerzycki (752) liczy Turków nie mniej jak 300,000, Tatarów

100.000, u Piaseckiego liczba samej jazdy tureckiej wynosi 300 000,

Tatarów 180.000, u Wassenberga, który lubowa si w porównywaniu

armii Osmana z armi Xerxesa, liczba wojska tureckiego, kiedy na

czele jego stawa Osman, wynosia 700.000. Ale i "Wassenberga po-

trafi przecign jeszcze Niesiecki (Herbarz 1839, III 58) piszc, e
„samych Tatarów na siedmkro sto tysicy rachowano".
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si piknymi, jakkolwiek zndzonymi drog komi ; co si tyczy

samych jedców, europejscy odwag i hartem o wiele przewy-

szali azyatyckich. Piechoty janczarskiej w stosunku do jazdy byo
niewiele ; liczby jej dokadnie poda nie mona, w kadym razie

nie przechodzia ona 30.000, a podug niektórych wiadectw byo
jej znacznie mniej '). Tak wic pod wzgldem piechoty wojsko

tureckie nie byo bynajmniej lepiej uposaone od polskiego, które

obok niemieckiej i polskiej, miao jeszcze wyborna piechot z Ko-

zaków zaporoskich. Za to artylerya bya nierównie potniejsz
w wojsku tureckiem, jakkolwiek i tutaj dokadnej liczby poda
nie mona. Oprócz wielkich dzia oblniczych, których liczono

do pitnastu, mieli Turcy do stu dzia polowych, cignionych

dwoma komi. Niektóre dziaa oblnicze wyrzucay kule, wace
po 55 funtów '^).

Siy wojska polskiego pod Chocimem dokadniej s nam
znane. Razem wzite wynosiy one okoo 65.000 onierza, nie

liczc w to naturalnie licznej suby obozowej i pacholików,

którzy si nieraz ochoczo mieszali do boju i wcale si dzielnie

spisywali. W tej liczbie szedziesiciu piciu tysicy byo hu-

sarzy okoo 8.000, rajtarów, czyli arkabuzerów przeszo 2.000,

chorgwi kozackich regularnych okoo 8.000, Lisowczyków od 1.200

do 1.400, jazdy zatem razem okoo 19.000. Piechoty polskiej byo
mniej wicej tyle, co husarzy i regularnych Kozaków, piechoty

niemieckiej przeszo 6.000, Zaporoców wreszcie, których take

zaliczy trzeba do piechoty, bo ci jakkolwiek mieli konie, naj-

dzielniej zwykle walczyli pieszo, liczono okoo 30.000 *). Tak wic

O Podug De Cesy'ego liczba janczarów wynosia 18.000. Po-
dug Szemberga i podug doniesie szpiega Istwana Eadagiego (Teki

Nar. T. 111, Nr. 129) janczarów nie byo wicej nad 30.000.

^) Sobieski w licie do Zbaraskiego. Teki Nar. T. 112. Nr. 3.

Dyar. Sob Pauli 146. Wedug relacyi szpiega Eadagiego armata tu-

recka wynosia dzia „pod 500 sztuk" wedug zeznania pewnego jeca
tatarskiego dzia 230. Teki Nar. T. 111. Nr. 129. Podug relacyi

zbiega Worockiego miao by ich 260 (Teki Nar. T. 111, Nr. 94).

Szemberg bdc w obozie tureckim naliczy armat tylko 62, ale nie

wyklucza to moliwoci, e byo ich wicej.
') Znane mi s dwa rejestra wszystkiego wojska polskiego pod

Chocimem: jeden drukowany u Paulego, drugi znajduje si w Tekach
Naruszewicza T. 111. Nr. 103. Eóni si one gównie w obliczeniu

si Kozaków zaporoskich: pierwszy zgodnie z Wassenbergiem (108)
liczy ich 40.000, drugi zgodnie z Sobieskim (Comment. 21), który

musi by tu uwaany za najwiarogodniejszego wiadka, a take z Pia-
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piechoty w obozie polskim byo przeszo 40 tysicy, a zatem

przeszo dwa razy wicej, ni jazdy. ]iy to pomylny stosunek

szczególnie wobec tej okolicznoci, e pooenie obozu polskiego

nie pozwalao na rozwinicie wielkich mas jazdy.

Za to artylerya polska bya bardzo szczup i nieporzdn.

Do czasu przybycia Zaporoców i puku królewicza, w przededniu

nadejcia Turków, nie byo w obozie polskim wicej nad dwana-

cie dzia, a i z tych cztery, przyprowadzone z Dubna, byy pry-

watn wasnoci Ostrogskich ^). Królewicz przywiód z sob
tylko dzia szesnacie, które przytem byy w wielkim niepo-

rzdku, mianowicie ó i kul niektórym wikszym dziaom bra-

kowao ^). Te dziaa przyprowadzone przez królewicza miay ca
swoj history. Sprowadzono je pod Chocim a ze Smoleska
ale nim przybyy do obozu polskiego duo si nawdroway po

Koronie i Litwie, szukajc miejsca, gdzieby je naprawiono, byy
bowiem popsute. Wysany do Smoleska komornik królewski, Czu-

dowski, sprowadzi je jeszcze w marcu do Brzecia. Ówczesny

kanclerz litewski. Lew Sapieha, sdzi, e naley je w Brzeciu

naprawi, posawszy tam w tym celu rzemielnika, drze wo i

wszelkie inne potrzeby, a potem dziaa te prowadzi w gór Bu-

seckim i Kobierzyckim, liczy ich tylko 30.000. Eeszta wojska polskiego

podug pierwszego spisu wynosia 32,410, podug drugiego 35, 105,

a mianowicie:

Hussarzy 8280
Arkabuzerów 2701
Chorgwi kozackich z Lisowczykami . 9600
Piechoty polskiej 8508

„ niemieckiej 6016

Eazem .... 35.105

Najwaniejszein atoli jest w tym wzgldzie wiadectwo Sobie-

skiego, który jako najczynniejszy z komisarzy wojennych miewa nie-

mao do czynienia z komputami wojskowymi. Otó on powiada: Con-

stat mihi, pecuniam ex aerario publico in Chodkievicianum esercitum

distributam, tam pedites Grermanos, Hungaros et Polonos, quam hasta-

tos levis et gravis armaturae euites, computando in 34 miUia 987
mihtes, praeter aliuot agmina Grermanorum, qui. . . in ipsis limitibus

signa deseruerant" Comment. 21.

1) Dyar. Sob. Pauli 118:

2) Tene 109. U Paulego bdnie wydrukowano: „do przedniej-

szych dzia to i kul nie byo". W odpisie tego dyaryusza zawartym
w Ekp. Bibl. Ossol. Nr. 198 brzmi ten ustp tak: „Nawet do prze-

dniejszych dziai dugich ó i kul nie byo y tak darmo leay".
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giem a do Sokala, skdby ju nie tak wiele drogi miay pod

granic modawska. Ale królowi wydawao si, e to rzecz trudna

posya materya. i rzemielnika do Brzecia, kaza tedy dziaa

zoy na statek wodny i prowadzi je Bugiem a do Wisy,

a potem Wisa do Warszawy, gdzie miao by elazo i drzewo

do tej naprawy przygotowane ; zapomnia tylko król, e potem

z Warszawy miay daleko dusza drog do odbycia, ni z So-

kala. Stao si jak kaza, sprowadzono dziaa do Warszawy ^) ale

czy to, e ju do póno byo i e królewicz Wadysaw spieszy

si ze swoim pukiem pod Chocim, czy z jakiego innego powodu,

naprawa dzia w Warszawie nie przysza do skutku i posano je

nienaprawione za królewiczem do Lwowa, gdzie dopiero miano

oa do nich dorabia. I tu naprawa widocznie nie posza dobrze,

skoro Sobieski uskara si w dyaryuszu, e dziaa nasze byy
w nieporzdku i e przedniej sze ó nie majc darmo leay.

A jakie dziaa, takie te i prochy: i liche byy i tak ich byo
mao, e pod koniec wojny zachodzia obawa zupenego ich wy-

czerpania ^).

Jeli zwaymy, e rzeczpospolita miaa dziesi miesicy

czasu na przygotowanie si do wojny i e na dziaa i prochy prze-

znaczya 600 czy 700 tysicy zotych, to taki rezultat przygoto-

wa wojennych musi si nam wyda objawem racego nieadu

administracyjnego. Odpowiedzialno za to spada nie na Chod-

kiewicza, do którego naleao naczelne dowództwo, nie za przy-

gotowanie zapasów wojennych, ale na urzd skarbowy z niedo-

nym podskarbim Daniowiczem na czele, który zbyt wiele po-

baa swoim urzdnikom, co swoich zysków szukajc, skupowali

zamoke i do uycia niezdatne prochy ^), i który tak by niepo-

radnym, e nie wiedzia skd wzi .dzia dla armii, a niemniej

spada te i 'na króla, bo ten powinien by zna ludzi, którym

porucza tak wane urzdy. Kozacy zaporoscy zawstydzili w tym

wzgldzie regularn armi królewsk, bo jakkolwiek dziaa ich

byy drobne, mieli ich nie o wiele mniej od wojska regularnego,

a mianowicie 20 *), pomimo i prócz zdobyczy wojennej adna

^) Tak si trzeba domyla
^
z listu królewskiego do Lwa Sa-

piehy z d. 6 maja. Kognowickl. ycie Lwa Sapiehy w ywotach sa-
wnych Polaków T. II, str. 231 i 232. Patrz take Hst z dnia 6go
iwietnia str. 224.

2) PauH 109.

') Piasecki 298.

*) Dyar. Ostroroga. Pauli 19.
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inna droga do ich nabycia nie staa przed nimi otworem. Prochy

te mieli dobre, bo je sami robi umieli doskonale.

Jak tylko wie o pojawieniu si Turków na przeciwlegych

wzgórzach dobiega uszu wodza, wyprowadzi on natychmiast

prawie cae wojsko przed obóz ^), chcc pokaza nieprzyjacielowi,

a zapewne i wasnym onierzom, e si bitwy nie obawia i go-

tów j natychmiast przyj. Sam ze swym pukiem stan, jak

dwa dni przedtem, na czele lewego skrzyda, Lubomirski dowodzi
na prawem, w rodku przed pukami Sieniawskiego i Kossakow-
skiego ustawiono dziaa, jakie byy, i zasadzono piechot niemieck.
Puk królewicza by jeszcze po tamtej stronie Dniestru, eby wic
nieprzyjaciel nie nabra otuchy, widzc nieliczne wojsko polskie,

chcia hetman pod chorgwiami wyprowadzi i lun czelad,

ale ta nowo tak si nie podobaa szlachcie pancernej, e zanie-

cha tego zamiaru ^).

Osman, zaufany w swoich siach i przekonany o saboci
wojska polskiego, nowym a niesychanym dotd, jak powiada So-

bieski, sposobem wojennym, nie czeka na rozoenie si swego
wojska obozem, ale natychmiast kaza przednim straom natrze
na obóz polski. Rozbito mu namiot na jednem ze wzgórzów, skd
móg widzie nieprzyjacielskie szyki i przypatrywa si walce.

Poniewa obóz kozacki najmniej by jeszcze obwarowany, a jako-

lecy w dolinie i najbardziej wysunity ku nieprzyjacielowi, naj-

atwiejszy dawa przystp do siebie, poniewa wreszcie Osman
przedewszystkiem Kozaków chcia zgnie, w t wic stron ku

nim zwróci si pierwszy impet turecki. Ciekawo obaezenia

zbliska Turków cigna pod obóz kozacki mnóstwo lunej cze-

ladzi. Kozacy, ukryci w zasadzkach, mylc, e to jest oddzia,

który ma ich wspiera i zasania, wyskoczyli na otwarte pole

przeciw chorgwiom janczarskim; ale gdy przyszo do starcia,

gdy Turcy z okrzykiem wielkim uderzyli na Zaporoców, owi

„dziwowidzowie" wnet si rozpierzchli, zostawiajc Kozaków ich.

wasnemu losowi.

Poniewa Turcy zwyczajnie w pierwszym impecie s naj-

straszniejsi, utarczka tedy bya ywa i chocia Kozacy i konno

^) Sobieski wylicza w szyku bojowym wszystkie^ puki, które^

byy po tamtej stronie Dniestru z wyjtkiem trzech : órawiskiego^
Opahskiego i Zenowicza. Pauli 126.

2) Dyar. Pauh 77 i 89.
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i pieszo dobrze si bronili, przecie zaczynao im by duszno.

Spostrzeg to hetman i na wsparcie Kozaków posa do lasów na

zasadzk okoo 4000 piechoty polskiej i niemieckiej, prócz tego

wspar ich niektórymi chorgwiami kozackiemi, rajtarskierai i

Lisowczyków, wreszcie wezwa na pomoc im ochotnika. Sam na

koniu, z buaw w rce, objeda walczce chorgwie, obecno-

ci swoj dodajc ducha onierzowi i posikujc, gdzie potrzeba.

Piechota polska, a jeszcze bardziej niemiecka, zasadzona w do-

aci i za drzewami, razia silnie nieprzyjaciela i niemao trupem,

pooya; za to wyprowadzone póniej do boju dziaa tureckie

zaczy znaczniejsze, ni kiedykolwiek potem wyrzdza szkody

wojsku polskiemu. Postrzelono w owej utarczce pukownika Li-

sowczyków, Rusinowskiego, postrzelono kilku rotmistrzów: J-
drzejowskiego, take Lisowczyka, który niebawem z rany umar,

Klebeka, Kuskiego i Katowskiego, dwaj za rotmistrze, Bohdan

z puku Zenowicza i Czarowicz z puku wielkiego hetmana padli

w tej pierwszej bitwie na miejscu zabici ^).

Dwaj ci rotmistrze, którzy pierwsi legli pod Chocimem

w obronie ojczyzny od muzumanów, byli sami mahometaskiego

wyznania. Byli to potomkowie litewskich Tatarów, których przed

dwoma wiekami osadzi by Witold na Litwie^), a na których

potomstwie assymilacyjna sia narodowoci polskiej moe si naj-

potniej objawia, bo ani rónica rasy, ani religii nie przeszkodzia

mu sta si gorco patryotyeznem. Dwaj ci rotmistrze, o których

mowa, wiele ju zasug wojennych pooyli byli w Inflantach i

Moskwie, ale tam rónica religii, która ich dzielia od reszty

wojska, nie wprawiaa ich w tak draliwe pooenie, jak tutaj

w wojnie obecnej, która nosia charakter walki krzya z pó-
ksiycem. To te wicej, ni gdzieindziej, mieli oni tutaj pobu-

dek do okazania, e s dobrymi Polakami i w istocie okazali a
nadto dostatecznie, zaraz w pierwszej potyczce tak si z wasnej

ochoty wysuwajc naprzód i naraajc na niebezpieczestwo, e
kule nieprzyjacielskie atwo ich dosign mogy. Naleeli oni

prawdopodobnie do owych ochotników, któryci Chodkiewicz we-

zwa Zaporocom na pomoc, przynajmniej wiemy, e Bohdan

by rotmistrzem w puku Zenowicza, który to puk nie by na-

1) Dyar. Pauli 177, 126, 27. Teki Nar. T. 112. 14.129. Naima
Collect. I 157.

^J Sob. Comment.
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wet duia tego w szyku bojowym, i e obaj rotmistrze „zginli

na harcach" ').

Na prawem skrzydle Lubomirski wyta oko w stron prze-

ciwlegych lasów, bojc si stamtd napadu Tatarów, którzy si

tam ukazywali. Ale Tatarzy, którym nie bya do smaku wojna

wiele kosztujca krwi, nie mieli natrze, nie mieli nawet na

harc wyjecha i „tuali si tylko to po górach, to po doach",

chcc w ten najmniej kosztowny sposób sprawia dywersy wojsku

polskiemu ^).

Utarczka na lewem skrzydle trwaa a do pónego zmierzchu.

Turcy wrócili do swego obozu, polskie wojsko wracao do swego,

a wracao z dobr ochot. Piechota nazdobywaa niemao ture-

ckich koni, bogatych rzdów i rónego „piknego ochdóstwa",

midzy którem znajdowao si sze skór tygrysich. Ale wa-

niejsza od tej zdobycz radowaa serca wojska polskiego: oto

nabyte przekonanie, e wróg nie jest tak straszny, jak si zda-

leka wydawa, e mu si dobry opór stawio i przyjo si go

w tem pierwszem spotkaniu, jak naley. Zaraz w nocy z rozkazu

hetmana zabrano si do lepszego obwarowania wielkiego obozu.

Piechota przed bramami obozowemi i w bok bram przed gó-
wnym okopem poczynia sobie szace z wozów, napenionych

gnojem i ziemi. Kozacy zaporoscy rzucili si do umocnienia

swoich szaców, które jeszcze byy do sabe, a hetman posa
im swoich ludzi, aby im w tej robocie pomagali ^).

Okoo pónocy w namiocie wielkiego hetmana odbya si
wielka rada wojenna, w której oprócz hetmanów brali udzia ko-

misarze i senatorowie, jacy wówczas znajdowali si w obozie^).

Chodzio o to, co dalej czyni, jak si trzyma wobec Turków,

^) Dyar. Zbign. Pauli 45. Ordynacya puków polskich. Pauli 8.

2) Dyar. Sob. Pauh 128.

») Sob. Pauh 129. Ostr. Pauli 20.

*) Mianowanych na sejmie komisarzy byo jedenastu, ale tylko

siedmiu znajdowao si w wojsku, mianowicie: Mikoaj Sieniawski,

krajczy koronny, Maciej Leniowski, podkomorzy beski, Jakób So-

bieski, Micha hrabia z Tarnowa, Jan i Pawe Dziayscy i Mikoaj
Kossakowski. Z senatorów prawdopodobnie brali udzia w tej naradzie

tylko: Piotr Opaliski, kasztelan poznaski, Stanisaw Zórawiski beski

i Mikoaj Zenowicz poocki. Inni senatorowie, ci którzy przybyli z kró-

lewiczem, mianowicie Jan Wajer, wojewoda chemiski i kasztelanowie:

Stanisaw Niemira podlaski, Filip Woucki rawski, i Konstanty PHchta

sochaczewski byh jeszcze zapewne po tamtej stronie Dniestru.
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<3zy tylko odpornie, czy te i zaczepnie. Spodziewano si, e
Turcy nie zwlekajc ponowi atak i to z wiksz zapewne si.

Chodkiewicz, który mia ju sposobno osobicie przekona si

o prawdzie tego, co donosi Szemberg z obozu tureckiego, e
w Turkaei nie ma zapau wojennego i który widzia, e onierz

jego dobrze si spisywa w dzisiejszej potrzebie, mia ociot

przyj waln bitw jak najprdzej. Liczba go nic straszya:

zwycia on, jak n. p. pod Kirchholmem o wiele liczniejszego

od wasnyc si wroga. Chcia korzysta z ochoczego usposobie-

nia wojska, a obawia si przytem, eby piechota turecka, wysu-

nwszy si naprzód i oszaucowawszy, nie odja póniej wojsku

polskiemu pola do bitwy, którego i tak byo niewiele.

Ale hetman, cho jeden z najstarszych, jeeli nie najstarszy

wiekiem, w radzie, okaza si w planach wojennych najgortszym

ze wszystkich. Wikszo rady, idc za gosami Lubomirskiego,

senatora Zórawiskiego i komisarzy Leniowskiego i Sobieskiego,

bya innego zdania : chciaa korzysta z warownego pooenia

obozu, uzupenia i wzmacnia szace i za szacami si broni,

a „nie rzuca kostk o rzeczpospolit", i dopiero kiedy póniej,

gdy si szczliwie jaka sposobno nastrczy, zwie waln
bitw z nieprzyjacielem. Gównym argumentem, który popiera

to zdanie, byo, e królewicz z wojskiem swem jest jeszcze po

tamtej stronie Dniestru, trzeba wic koniecznie czeka na tak

znaczny posiek; wydajc za bitw monaby królewicza, oddzie-

lonego od reszty wojska, wystawi na niebezpieczestwo. Ten ar-

gument zapewne najwicej zaway na szali postanowienia; het-

man si nie upiera przy swojem i stano na tem, aby do czasu

„zaywa kunktacyi".

Obawy o królewicza nie byy bezzasadne. Osman nie za-

mierza wprawdzie zaj tyu armii Chodkiewicza i nie mia wtedy

jeszcze mostu, aby móg przeprowadzi cz swojej armii na

drug stron Dniestru, ale Tatarzy Kantymira, wymacawszy bród

na tej rzece, przeprawili si na drug jej stron i do spóki

z opryszkami wooskimi pldrowali ju midzy Brah a Kamie-
cem/). Napady one w nocy na obóz królewicza, urway mu wiele

^) Niektóre dyaryusze nasze utrzymuj, e to sam clian prze-

prawi si z ord na drug stron Dniestru (Pauli 45 i 78). Relacja

prawdziwa expedycjey etc. (Teki Nar. T. 112, Nr. 1), mówi o wszy-

stkich Tatarach pod wodz chana i Kantymira. Sobieski (Pauli 128)

powiada, e owi Tatarzy, którzy si ruszyli wówczas na pldrowanie
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wozów z ywnoci i zmusiy go cofn si z pod Brahy do

pobliskiego waca, a dzijiio si to wanie w tym samym cza-

sie, kiedy si w namiocie hetmaskim toczyy narady wojenne.

Wprawdzie nazajutrz królewicz z dworem swoim i towarzystwem

przewióz si pod Ciocim, ale wozy jego i wojsko pod dowódz-

twem Jana Wajera, wojewody chemiskiego, zostao po tamtej

stronie Dniestru, poniewa naprawa mostu nie bya jeszcze uko-
czon. Co si tyczy królewicza, zachorowa on zaraz po przenie-

sieniu si do wielkiego obozu na gorczk modawsk, która nie-

jednego z Polaków wówczas nawiedzia, i ta trzymaa go niemal

przez cay czas wojny w óku. Hetman ustpi mu przeznaczona

dla siebie lepiank, jedyn podobno, jaka bya w obozie, i cho
sam równie niedomagajcy, nocowa odtd w namiocie.

Stosownie do uchway, któr powzito na radzie wojennej,

nazajutrz i dni nastpnych nie wyprowadzano ju wojska w szyku

bojowym przed obóz, ale rozstawiano je przy szacach. Tylko

cz piechoty zasadzono w krzakach przed obozem. Turcy od

rana zaczli si pokazywa przed skrzydem Lubomirskiego i

z wielkim okrzykiem podharcowywa ku szacom. Odpowiadano

im do szczliwie ze strony polskiej strzaami armatnimi z wa-

ów, ale jednoczenie zauwaono, e wszystkie puki tureckie

zwracaj si ku tej stronie obozu polskiego, która bya najmniej

obwarowan, mianowicie ku pónocno-zachodniej, gdzie staa mu-

rowana cerkiew. W pobliskich lasach ustawili si janczarowie i

razili stamtd nasze piechot, co staa w rowach przed prawem,

skrzydem. Obawiano si wielkiego szturmu na cerkiew, w tamtej

wic stronie zgromadzio si jak najwicej onierza, ku Jancza-

rom za do lasów wezwana na ochotnika piechota polska i nie-

miecka rzucia si gorco, i prdko ich stamtd wystrzelaa i wy-
para. Nie lepiej si powiodo Turkom dnia tego na lewem
skrzydle, gdzie nadzwyczaj gsty ogie z dzia i samopaów sy-

pali na obóz kozacki. Dymu i huku byo bardzo wiele, ale kule

przenosiy, ma szkod wyrzdzajc Kozakom, którzy kilka razy

wypadajc ze swych szaców ku podchodzcym Turkom, dzielnie

ich odpierali. Jednoczenie na Zadniestrzu Wajer, wojewoda

Polski, zostawali pod dowództwem carewicza Nuradyna. Wobec tak

sprzeczaych wiadectw naszych dyaryuszów daem pierwszestwo wia-
dectwu historyka tureckiego Naimy, (Collect. I 162). Podug niego

wprawdzie i Nuradyn rozpuci zagony swoje na Eu, ale o ile mona
wnioskowa z jego opowiadania, nastpio to nieco póniej (Collect»

I, 168.)
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chemiski, trzy dziaa ze swego taboru tak ustawi, e móg
z nich strzela do nacierajcych na obóz kozacki Turków ^).

Znaczne byy straty tureckie dnia tego i sam historyk turecki

powiada o nieprzyjacielu, e wówczas „siln strzelb z dzia i

rcznej broni mnóstwo nam ludzi ubi" ^). Pomidzy polegymi

znajdowa si beglerbej Boni.

Osman zdziwiony by i rozjtrzony dzielnym oporem armii

polskiej. Ci, którzy si starali utrzyma w szczególnej asce ce-

sarza, schlebiajc jego dumie, nie przestawali twierdzi, e armia

polska jest atw dla niego zdobycz. Najbardziej go utrzymywa
w tern przekonaniu i najwikszy wpyw wywiera na modzieczy
umys Osmana ówczesny Kislar-Aga (naczelnik haremu) Soliman.

Towarzyszy on cesarzowi na wojn i bra udzia w naradach.

Naima w swojej kronice przechowa anegdot, dobrze charakte-

ryzujc pochlebstwa, jakimi podsycano ambicy niedowiadczo-

nego modzieca. Wielki wezyr Husseinpasza chtnie zasiga
rady niejakiego Dibag Muhamed-paszy, który zna dobrze stan

pogranicznych prowincyj tureckich i polskich. Wezyr zaleca

swego doradc samemu cesarzowi i raz go przyprowadzi nawet

do cesarskiego namiotu. „Tam, powiada Naima ^), Soliman, Aga
Drzwi Szczliwoci, rzek do Muhameda: „Powiedz nam, paszo,

czy król Lechów moe oprze si potdze padyszacha?" — „Tak

naley dziaa, odpowiedzia pasza, jak gdyby by zdolnym mie-

rzy si z nami. Jeli jest sabszy, or najszczliwszego pady-

szacha tern pewniejszy bdzie wietnego powodzenia i chway".
Rzezaniec, który wyobraa samowadcy wiat cay korzcy si
przed jego stopami, czu si dotknity t mow i rzek rozgnie-

wany do Muhameda: „Mymy ci dotd za rozumnego uwaali

czowieka, lecz dzi widzimy, e wcale niewiadom rzeczy. Ten
twój król Lechów co za pies taki, iby si z wadc z domu
Osmanów móg mierzy?" Muhamed odpowiedzia na to skro-

mnie, e nie naley pogardza nawet bahym nieprzyjacielem i

przypomnia sowa Koranu, podug których niewierni jeden wsz-
dzie skadaj naród, skd wniosek, e Polacy mog si spo-

dziewa pomocy innych narodów. Murzyn wpad w jeszcze

wikszy zapa: „Có to ci si zdaje, e tych potpieców obrona

moe co znaczy w porównaniu z potg padyszacha?" woa

^) ZbigniewsM. Pauli 46.

2) Naima. Collect. I 158.

») Collect. I, 174, 175.
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w obliczu monarchy i tak gwatownie naciera na Muharaeda, e
zmusi go do milczenia, a Osmana utwierdzi w przekonaniu,

e potdze jego nic si oprze nie zdoa.

Pod wpywem takich doradców Osman tyle liczy na po-

tg imienia swego i si natarcia swoich onierzy, e o regu-

larnem obleniu wojska polskiego nie myla i w pierwszych

dniach po przybyciu pod Chocim nie dawa nawet rozkazu zbu-

dowania mostu na Dniestrze, sdzc zapewne, e to rzecz zby-

teczna, e kilka szturmów i obóz polski zostanie zdobyty. Spo-

strzegszy przez pierwsze dwa dni silniejszy, ni si spodziewa,

opór ze strony polsko-kozackiego wojska, kaza trzeciego dnia

(4 wrzenia) wyty wszystkie siy i przypuci szturm gwa-
towny w jedne stron, w stron kozackiego taboru. T stron

obra on naprzód dlatego, e bya sabo jeszcze okopan, o czem

dowiedzie si mieli Turcy od pewnego Lisowezyka, który by
jak mniemano, Turczynem z pochodzenia i zbieg w nocy z 3 na

4 wrzenia do Turków; powtóre zapewne dlatego, e w Koza-

kach zaporoskich widzieli Turcy najstraszniejsz dla siebie si
wojska polskiego i j te naprzód chcieli rozgromi.

W nocy tedy usypano baterye w pobliu obozu kozackiego,

sprowadzono tam dziaa i od razu rozpocza si kanonada na

obóz kozacki, straszniejsza jeszcze, ni dnia poprzedniego. Oboki

dymu wznosiy si wysoko i zakryway soce, a sam hetman

wielki zdziwiony zeznawa, e „jako na nogi swoje powsta, tak

dawno wojownikiem bdc, tak wielkiej strzelby nie sysza".

Byli tak ciekawi, powiada jeden z dyaryuszów, którzy liczyli

strzay armatnie i naliczyli ich dnia tego przeszo tysic. Ale

Kozakom, ukrytym w rowach, nie wiele one i dzisiaj szkodziy

:

po wikszej czci przelatyway nad obozem i pluskay w Dnie-

strze, a i te, co bliej paday, wiksz szkod w koniach, ni
w ludziach wyrzdziy. Pod oson dzia zbliali si janczarowie

do okopów, z rcznej broni strzelajc. Czekali na nich zaczajeni

w rowach Kozacy i gdy ju ujrzeli ich blisko .przed okopem,

z okrzykiem wypadali z rowów, chmur czapek wyrzucali nad

siebie i puciwszy si ku janczarom zmuszali ich do spiesznego

odwrotu. Posikowa ich hetman oddziaami piechoty polskiej i

niemieckiej, i kilku chorgwiami Lisowczyków i rajtarów.

W jednym z takich wypadów, kiedy si ju soce chylio

ku zachodowi, dotarli Kozacy a do bateryi tureckich, ustawio-

nych wród drzew na wzgórzu, spdzili stamtd janczarów i opa-

nowali dziaa, przykute do drzew acuchami. Ale nie byo czasu
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na ich uprowadzenie: rbano tylko koa i oa dzia wikszych,

mniejsze strcano do przepacistych wwozów. Do Chodkiewicza,

który siedzia na koniu przed swoj bram, przypad zdyszany

goniec z wieci o tym szczliwym wypadku i w imieniu Sa-

hajdacznego prosi go o wsparcie znacznemi siami Zaporoców
i pozwolenie natarcia na obóz turecki. Ale hetman, cho rad

z wieci, nie wyda rozkazu do ataku : nie ufa zbliajcej si
nocy, a moe ba si, eby nie powiedziano, i „rzuca kostk

o rzeczpospolit" i nie chcia ju bra tak miaego ruchu na

wasn odpowiedzialno. Niedugo te wrócili i Kozacy, którym

si przy kocu nie tak szczliwie powiodo, jak z pocztku. Za-

pdziwszy si bowiem za daleko, i puciwszy si na pldrowanie

namiotów tureckich, które stay w pobliu owych bateryi, zasko-

czeni zostali przez oddzia tureckiego wojska i uchodzc stamtd
ponieli znaczniejsze straty. Zgino przytem par chorgwi pie-

choty polskiej, Szemberg za, który towarzyszy tej wycieczce,

ledwie uszed cao.

Pomimo to dzie ten uwaano w obozie naszym za zwy-

ciski i opowiadano sobie potem, jak cesarz turecki, który i tego

dnia take przypatrywa si walce z namiotu umylnie w tym
celu rozbitego, woa zagniewany, i ani pi, ani je nie bdzie,

póki mu tego „psa siwego", Sahajdacznego, nie przywiod i jak

paka nad dol swoj, widzc, „e ci, co lwami si mu obiecy-

wali stawi, od postrachu samego sromotnie uciekali". Opowia-

dano take, e niespodziewany napad kozacki tak potrwoy Tur-

ków, e ju zabierali si do ucieczki. Kilku te znakomitych je-
ców tureckich ywcem schwytali Kozacy i jednego z nich Sahaj-

daczny przesa w darze hetmanowi wielkiemu.

W istocie wypadki dnia tego musiay zachwia w modym
cesarzu przekonanie, e zdobycie obozu polskiego jest atwem
zadaniem, bo teraz dopiero zacz myle o potrzebie zbudowania

mostu na Dniestrze. Widocznie plan podawany przez Bernaw-
skiego wyda mu si teraz lepszym od planu, który mu baszowie

doradzili. Na trzeci dzie po owym szturmie do Kozaków (6go

wrzenia) wyda rozkaz zbudowania mostu i poruczy to zadanie

hospodarowi modawskiemu Tomszy ^).

Po trzech dniach cigej kanonady i szturmów nastpiy
dwa dni spokojne. Turcy przez ten czas podsunli swój obóz ku

polskiemu tak blisko, e przestrze midzy jednym a drugim nie

1) Naima. Collect. I, 160.



144

wynosia wii^cej jak wier mili. Polacy korzystali równie z tych

dwóch dni odpoczynku, aby wzmocni szace, które si cigny
wzdu caego niemal frontu wielkiego obozu, przed gównym
waem obozowym, a w których zasiadaa piechota niemiecka i

polska. Z pocztku byy one po wikszej czci zasonite krza-

kami
;
gdy krzaki wycito, musiaa si piechota silniej okopa.

Szczególnie mocno obwarowaa si piechota niemiecka wojewody

chemiskiego Wajera, który si ju by przeprawi na prawy

brzeg Dniestru : Apelman, Belgijczyk, zbudowa dla niej fort

ziemny, w którym si moga doskonale zatai przed nieprzyjacie-

lem. I inne oddziay piechoty dobrze si okopay, tak, e obóz

polski podwójnym by teraz szacem broniony. Tylko na prawem
skrzydle przed bram hetmana polnego, gdzie zasadzon bya
piechota polska, zoona z wybraców, szace przedobozowe nie

byy jeszcze ukoczone," a co gorzej, dziki niedostwu rotmi-

strzów pieszych, niedbale strzeone.

Turcy, po dwóch dniach wytchnienia od rana ju 7 wrze-

nia na nowo rozpoczli harce i szturmy. Tym razem jednak

zmienili taktyk i nie w jedno ju miejsce parli, ale co chwila

na inn stron obozu nacierali. Strzelali naprzód do Kozaków,

potem zwrócili si do szaców piechoty Denhofa przed lewem
skrzydem ; tu piechota wypada z szaców i rozgromia ich. Po-

tem przymknli dziao ku bramie hetmana polnego i zaczli

strzela do dwóch chorgwi jezdnych, które miay stra dzienna

przed t bram, tak e te musiay pomkn krzakami w miejsce

bezpieczne. Okoo poudnia zwrócili atak w stron owych niedo-

koczonych szaców przed skrzydem Lubomirskiego. Stao tam
kilka chorgwi pieszych pod dowództwem yczewskiego i Siatko-

wskiego. Panowie rotmistrze, podjadszy sobie w poudnie, po-

czuli nieprzepart chtk do snu ; nawet niebezpieczestwo oso-

biste w sennych oczach rozpyno si w jak mar, na któr

tylko plun warto, to te nie wiele mylc, zaczli si „pou-

dniowym, jako wród Polski, snem i wczasem zabawia". Za

przykadem rotmistrzów poszed niejeden z onierzy; posuchów
t. j. stray, któraby pilnowaa ruchów nieprzyjacielskich, nie wy-

stawiono, tak e oddziay tureckie, tak piesze, jak konne, prawie

niepostrzeone od tej piechoty dotary do jej szaców i zasko-

czyy j niespodzianie. Pocza si rze i zamieszanie, pado
okoo stu piechoty, a i obaj rotmistrze zapacili gowami za swój

wczas poudniowy. Zdobyli Turcy dwie chorgwie, z których

jedna w obronie w szmaty zostaa poszarpan, zabrali dwie
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migownice, t. j. modzierze, a wszystkim trupom ucinali gowy,
aeby je okaza Osmanowi i dosta za to ulaf, t. j. nagrod.
Niektórzy z Turków, omieleni atwem zwycistwem, podsuwali

si nawet przez zarola ku gównym waom. Spostrzeono to na

waaei. W jednej chwili podniós si okrzyk, rzucili si towa-

rzysze z waów pomidzy krzaki ku owym zajtym przez Turków
szacom, wystrzelali i wyparli ich stamtd.

Turcy uszli, ale powodzenie, jakiego doznali, zachcio ich

do nowych niespodzianych napadów. ,,U rónych miejsc poga-
stwo dnia tego skakao" powiada Jakób Sobieski. Rzucali si ku

cerkwi murowanej na lewem skrzydle, która bya jeszcze do
sabo obwarowan, ale zastali tam samego hetmana polnego

;
po-

tem wpadli wielk fury na szace p wojewody chemiskiego.
Wajer zatai tam swoje piechot, przypuci Turków a do sa-

mych szaców i dopiero wtedy kaza da ognia. Turcy, jak spa-

rzeni, uszli i ju potem nie podsuwali si ku owym szacom.
Wreszcie pod wiecz('»r postanowili raz jeszcze spróbowa szczcia
na tych szacach rozerwanych, na których im si tak dobrze

powiodo w poudnie.

Hetman wielki by „bardzo aosny" z powodu niedbalstwa

swoich rotmistrzów i zwycistwa Turków na szacach ycz w-

skiego, a spodziewajc si, e Turcy, spostrzegszy sabo tych

szaców, zechc powtórzj^ atak w t stron, przygotowa kilka

chorgwi jezdnych dla dania im wstrtu. Byy to trzy wyborowe
chorgwie husarskie : jedna samego hetmana w 200 koni, druga

kasztelana poockiego Zenowicza, koni 150, trzecia p. Rudominy,

take z puku Zenowicza w koni 130*). Chodzio moe hetma-

nowi o to, aby husarzom swoim, którzy dotychczas nie brali

udziau w utarczkach, da chrzest z ognia i da uczu Turkom,

jak, nieznan im jeszcze, si posiada wojsko polskie w husarzu.

Turcy bowiem, czy to unoszeni przeszorocznem zwycistwem nad
ókiewskim, czy ufajc opinii Betlem Gabora o szlachcie polskiej,

e tylko jzykiem przy kielichu umie gromi nieprzyjaciela,

lekcewayli sobie usarzy polskich i ogldali si tylko, jak po-

1) Rkp. Muz. XX. Czart. Nr. 345 p. 149. Marchockiego „Histo-

ria albo Diarius Rosprawy etc". U Ostroroga chorgiew Rudominy
nazwana rajtarsk (Pauli 22). Ale w „Ordynacyi puków polskich"

(Pauli 8) chorgiew ta umieszczona midzy usarskimi, a i Mar-
chocki. odznaczajcy si szczególn dokadnoci w tym ustpie, po-

wiada: „usarzów wszystko".

Wojna chocLmska. 1Q
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wiada jeden z dyaryuszów, ua Niemców i Kozaków "j. Okolicz-

no, e dotychczas usarze nie brali udziau w utarczkach, moga
utwierdza Turków w tern niokorzystnera dla towarzyszy pancer-

nych mniemaniu.

Owi to husarze z trzech chorgwi stali w pogotowiu u wa-

ów przy osiodanych koniach, czekajc na rozkaz wodza. Przed

waami na stray sta Sieniawski, krajczy koronny, na czele

dwustu jazdy. Jak tylko si ukazaa konnica turecka w sile kilku

tysicy^) i zacza zmierza ku owym ju raz przez ni zdoby-

tym szacom, natychmiast wyprowadzi hetman trzy gotowe cho-

rgwie ; inne miay za nim pody w posiku. Chorgiew het-

maska, której sam Chodkiewicz przewodzi, stana po rodku,

majc po prawej rce husarzy Sieniawskiego, po lewej Zeno-

wicza, w odwodzie chorgiew Rudominy. Byli tym razem w cho-

rgwiach obok towarzyszy i pacholikowie. Co si tyczy liczby

spahów, z którymi si mieli zmierzy nasi husarze, nie mona
jej poda dokadnie; w kadym razie wiemy, e w porównaniu

z nieprzyjacielem nasze cztery chorgwie stanowiy „gar bardzo

nierówn".

Turcy z dobytymi szablami pdzili cwaem ku niedoko-

czonym szacom. Chodkiewicz krzykn na Sieniawskiego, aby

jako stojcy najbliej szaców naprzód uderzy na najedajcych.

Pomknli husarze z wytknitemi kopiami, które si miay skru-

szy na nieopancerzonych po wikszej czci piersiach tureckich.

Potem puci Chodkiewicz inne chorgwie, i sam ze swoj po-

pdzi, zapominajc o wieku i chorobie, która go trapia. Przed

husarzami hetmaskimi bujaa w powietrzu i szelecia kosztowna

biaa adamaszkowa chorgiew, na której wyobraony by herb

Chodkiewiczów, czarne skrzydo orle z jedn nog. Bya to pa-

mitkowa, a wic podwójnie droga dla hetmana chorgiew: od-

bya ju ona z nim ca ostatni wypraw moskiewsk. Na nie-

szczcie chory Jankowski, który j trzyma, mia niedobrze

ujedonego konia: ko go uniós daleko przed hufiec polski,.

Turcy go oskoczyli, rozsiekali paaszami i chorgiew zabrali.

Ale tft utrata chorgwi suto pomszczon zostaa. Kiedy wród
oboków kurzu, krzyku, zamtu i byskania szabel, co zajy
miejsce pokruszonych kopii, dwa te rozpdzone ku sobie stru-

mienie ywych cia i koni zwary si z sob i zmieszay, po-

1) Pauli 83.

^) Tame.
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znali Tnrcy prdko z jaka nieustraszon fantazj rycersk maj
do czynienia. Wprawdzie przezorny hetman wielki, obawiajc si

przewagi liczebnej spahów, posa natychmiast goca do polnego,

aby go swem skrzydem posikowa, ruszyy si te natychmiast

na pomoc inne chorgwie ze rodkowego obozu, ale husarz polski

tak dzielnie „zmywa ohyd", jak mia u Turków, e pomoc po-

mimo przewagi liczebnej wroga bya zbyteczn. Nim owe posiki

nadeszy, ju Turcy zaczli „sromotnie" ucieka do lasu, a na

ich karkach pdzili husarze i pacholicy przy nich, o których po-

wiedziano w jednym z dyaryuszów, e „rzadki by wówczas pa-

cholik coby swego przeciwnika na kopi nie wzi". ^) Goniono

tak spahów do samego lasu, ale nie dalej, bo w lesie byli jan-

czarowie, zreszt i noc ju zapadaa.

Powracali zwycisko husarze do obozu przez pole, pokryte

gstym trupem tureckim; liczono u nas, e Turków lego wów-

czas do 500 ^). Z naszej strony zgino towarzyszów pancernych

dwudziestu jeden
;
pacholików, jak si zdaje, pado znacznie wi-

cej ^), zapewne dlatego, e nie mieli pancernego uzbrojenia, jak

ich panowie. W liczbie polegych by brat rotmistrza Rudominy,

sam za rotmistrz otrzyma ran w rk. Z pomidzy rannych

najznakomitszym i najciej rannym by Mikoaj Zenowicz, ka-

sztelan poocki, pod którym konia zabito i któremu szyszak spad

z gowy, wystawiajc j na cicia szabel tureckich. Otrzyma on

dwadziecia i dwie rany i na pó umary przywieziony do obozu

trzeciego dnia umar.

Hetman pomimo tej straty, pomimo utraty chorgwi, rad

by z obrotu bitwy, cieszy si, e da poczu Turkom si hu-

sarza polskiego, a husarzom pokaza, jak to si bi umiej ich

pacholicy, z którymi oni pierwszego dnia boju mieli jaki skrupu

stawa razem w szyku bojowym. Postanowi ju tedy na kunkta-

torskie rady nie zwaa i stoczy waln bitw, skoro Turcy dadz
ku temu okazy. Tern bezpieczniej móg to ju teraz uczyni, e
nazajutrz (8 wrzenia) naprawiono ostatecznie most na Dniestrze

i wozy królewicza przejechay z polskiej strony na modawsk.
Dnia 9 wrzenia, jak tylko Turcy zaczli si ukazywa na-

przeciw prawego skrzyda polskiego, wyprowadzili obaj hetmani

O Dyar. Zbign. PauH 49.

2) Tame.
') Sobieski (Pauli 137) powiada do charakterystycznie: „na-

bito i nastrzelano pacholików i koni.

10*
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swoje wojsko przed obóz i uszykowali, jak do bitwy, zasadziwszy

w lesie dwa tysice Kozaków zaporoskich. Chciano zwabi Tur-

ków na t zasadzk. Ale Turcy dnia tego, cho w penej sile

wystpili z obozu, nie nacierali na wojsko polskie, z dzia tylko

strzelali ku prawemu skrzydu i to w taki sposób, e kule albo

nie dosigay szeregów, albo za nimi paday. Tern strzelaniem

zarówno jak i harcownikiem, który uwija si przed wojskiem,

starali si Turcy zaj puki polskie, a tymczasem popoudniu

janczarowie przypucili szturm do obozu Zaporoców. Piechota

zaporoska, wsparta niemieck piechot Lermunta i Denhofów i

tym razem daa dowód swej dzielnoci, odpierajc nieprzyjaciela

ze znaczn jego strat. Naima powiada, e Turcy „zlkli si rz-

sistej niewiernych strzelby i z niczem na miejsce powrócili".
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mier wodza.

Zagony tatarskie. — Niesforne ywioy w obozie polskim — Okru-

ciestwo czerni obozowej. — Plan nocnej wycieczki. — Szemranie Za-

poroców. — Dalsze ukady z Turkami. — Eada wojenna 14 wrzenia. —
Zieliski wyprawiony do wezyra. — Przybycie Karakasza. — Szturm

15 wrzenia. — Zbiegostwo w obozie polskim. — Pierwsze koo gene-

ralne. — Nocne wycieczki Kozaków. — Wzywanie pomocy. —
mier hetmana.

Podczas gdy wojsko tureckie, pomimo swej liczebnej prze-

wagi, dla braku ducha wojennego nie mogo nie dokaza i wiele

uroku grozy stracio w oczach Polaków, posikujcy Osmana Ta-

tarzy stawali si z kadym dniem dla nich straszniejsi, groc
zupenem odciciem ywnoci, i z tej strony moeby jeszcze

wiksze grozio Polakom niebezpieczestwo, gdyby nie niech
pomidzy chanem a Kantemirem. Kantemir, jako nieprzebagany

wróg Polaków, jako ten, któremu w znacznej czci przypisywano

pogrom ókiewskiego, który wreszcie i w obecnej kampanii

okaza ju nadzwyczajn gorliwo i pierwszy zuchwale zapdzi
si pod obóz polski, w wielkich by askach u cesarza. Chan
Danbeg Giraj zawistnie spoglda na to, tern bardziej, e Kan-

temir z imienia tylko by mu podwadnym, w istocie za zupe-

nie niezalenym wodzem. Padyszach wprawdzie stara si i cha-

nowi okaza swoje askawo i zaraz po przybyciu pod Chocim
przypuci go do ucaowania rki i obdarzy kosztownym poda-

runkiem (sajdak, drogimi kamieniami wysadzony, siodo, szabla i

drogie futro), jednak te zwyke oznaki askawoci, jakkolwiek

schlebiay chanowi, nie mogy zrównoway niemiego wraenia,

jakiego dozna na wie o mianowaniu Kantemira basz ocza-
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kowskiego cjuletu '). To te chan w pocztkach wojny chocim-

skiej slaby bra udzia w walce; przeciwnie Kantemir ze swymi Nogaj-

cami w pierwszych dniach oblenia przeprawi si przez Dniestr,

aby zaj z tyu drog Polakom, przeci im dowóz ywnoci i

rozpuci zagony po Podolu. Próbowa on nawet uderzy na most

polski pomidzy Brah i Chocimem, aby go zburzy; ale mostu

bronio od strony Brahy dwiecie piechoty i ci tak przywitali

ogniem kilkutysiczny z krzykiem pdzcy oddzia Tatarów, e
odebrali mu ochot do prób dalszych *).

Bd co bd przecicie stosunków z Kamiecem byo dla

wojska polskiego wielkiem nieszczciem. Powstrzymany zosta

dowóz ywnoci i gód juz zaczyna trapi wojsko. Przytera ko-

nie zaczynay gin, po czci z braku paszy, po czci wsku-

tek zarazy. Ci, co si lepiej zaopatrzyli w ywno, mieli jej

jeszcze resztki w swoich wozach, inni za, skary si pewien

dyaryusz, „musieli ze szkapiny zdechej pieczenie sobie kraja

podczas bez soli i chleba", a Dniestrow wod zapija, bo kry-

niczna, pena wapna, róne choroby, a nawet mier przynosia

pijcym %
W ówczesnych warunkach gód by najstraszliwszym nie-

przyjacielem dla armii polskiej. B\'o w niej bowiem peno nie-

sfornych ywioów, które on móg pobudza do naduy i zbie-

gostwa. Wprawdzie nad Kozakami ciya elazna do Konasze-

wicza, wojskiem polsko-litewskiem kierowaa niemniej twarda

rka Chodkiewicza, ale nawet te elazne donie nie mogy utrzy-

ma w naleytej karnoci ówczesnego onierza.

Do czego zdolne byy szumowiny onierskie, pokazaa to

przeszoroczna wyprawa cecorska, pokazao to ju w obecnej wy-

prawie zrabowanie waea. Czwartego dnia oblenia (5 wrze-

nia) sta si inny eksces, straszniejszy jeszcze od poprzedniego.

Pod zamkiem chocimskim, koo mostu, który si wanie wtedy

naprawia, usadowio si w kuczkach i budkach okoo stu prze-

kupniów i przekupek wooskich, którzy czeladzi i rozmaitym „lu-

nym ludziom" sprzedawali za pienidze i fanty rónego rodzaju

ywno i napoje. Na tych przekupniów pado podejrzenie, e s

^) Hammer IV, 528. Senkowski Collect. I, 162, nazywa ten

ejalet bessarabskim. Sobieski (Pauli 128) mówi, e Kantemir zosta

wówczas mianowany basz Sylistryi.

2) Dyar. Ostr. Pauli 24.

3) Teki Narusz. T. 112, Nr. 129.



151

w zmowie z Turkami, e ostrzegli ich, gdy dwustu janczarów

chciao przej na nasze stron, e obiecywali im nasz obóz za-

pali i uatwi zdobycie zamku chociraskiego. Prawdopodobnie

podejrzenie to rzucone byo przez otrów obozowych, którzy chcieli

si obowi towarom przekupniów lub darmo odzyska przepite

zastawy, a e Woosi zej sawy u nas uywali, w lot si wic
prz3'jo. Rzucono si na nieszczliwych, mordowano albo sp-
tanych rzucano z mostu w rzek, nie szczdzc ani kobiet, ani

drobnych dzieci, eby nie zostawia nikogo, ktoby móg zanie
skarg do wadz wojskowych i móg wskaza winnych ; do py-
ncych za, którzy pomimo sptania -nie tonli, strzelano z mu-

szkietów. A jak pod Zwacem, tak i tu zoczycy sieli wie,
e peni rozkaz hetmaski.

Okruciestwo to czerni obozowej nie mogo si utai, doszo

do uszu hetmana i mocno go poruszyo. Kaza wnet wytoczy

ledztwo, ale czy si obawia, e jeli wielu pocignie do odpo-

wiedzialnoci, to moe nastpi, jak w przeszorocznej wyprawie,

jakie wzburzenie czerni, niebezpieczne w ówczesnem pooeniu,

czy e wszystkich winnych nie mona byo odkry, do, e tylko

jednego czy dwóch hajduków ukarano mierci na miejscu po-

penionej zbrodni ^).

Ze jednak Turcy zamylali o podpaleniu obozu polskiego za

pomoc najtych zdrajców, okazao si to z zezna pewnego

opryszka, Rusina z Rzepnicy, schwytanego przez Kozaków i ci-
tego przez nich za to wanie, e przyrzek Turkom za 20 czer-

wonych zotych podpali obóz polski ^). Nie brako i midzy Ko-

zakami ywioów, dla których milsze byy rzdy opojaBorodawki

ni Konaszewicza, nie brako zapewne i takich, co mogli sta si
przystpnymi dla tentacyi tureckich : na samego Borodawk pado
podejrzenie, e zostaje w zmowie z Turkami i chce si do nich

przeda ^). Byy hetman kozacki, zoony z urzdu, pozostawa

w obozie, i móg atwo przy dobrej sposobnoci podburzy czer

kozack przeciw Konaszewiczowi. Czu to bez wtpienia Sahaj-

daczny, a chcc ducha karnoci utrwali w swojem wojsku, wy-

toczy spraw Borodawki przed koo kozackie, które, zwyk
swoj procedur, prdko si z oskaronym zaatwio. Uznawszy

1) Teki Nar. T. 112, Nr. 1. Dyaryusze u Paulego str. 48, 81,

133. Staro. polskie I 138. Sobieski mówi o kilku straconych, tak

jzwany dyar. Lubomirskiego o jednym hajduku, Zbigniewski o dwóch.

2) Sob. Pauli 133.

») Ostroróg Pauh 23.
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Borodawk winnym marnowania si kozackich w rozsyaniu czat

po Modawii, skazao go na mier, poczem niezwocznie Boro-

dawka zosta city ').

Do utrapie godowych, które si w obozie polskim z kadym
dniem wzmagay i wywoyway choroby, a nawet dezerey *),

przybyo wkrótce innego rodzaju utrapienie. Tatarzy Kantymira,

wysani w zagony na Podole, wrócili szlakiem miodoborskim i

przywiedli obfity plon, z którym si (10 wrzenia) rozoyli po

naszej stronie Dniestru. onierze nasi ze stanowisk swoich pa-

trzali na to i nie mogli nic poradzi. Zaporocy, dobrze wywi-
czeni w odbijaniu plonu, ofiarowali si zaraz odbi go Tatarom,

ale przezorny hetman nie chcia si rozdziela i osabia obozu,

na który co chwila mona si byo spodziewa nowego szturmu').

Atoli tego samego dnia (t. j. w pitek) wieczorem odbya si
rada wojenna. Wobec niedostatku ywnoci, wobec szerzcych si^

w wojsku chorób i czstego zbiegostwa, dalsza .,kunktacya" za-

czynaa si przykrzy nawet tym, co byli za ni z pocztku ;

moe i widok nieszczsnych braców w jasyrze tatarskim pobu-

dza take do przedsiwzicia jakiego stanowczego kroku. Na tej

wic radzie postanowiono nazajutrz w nocy z soboty na nie-

dziel uczyni niespodziewany napad na obóz turecki. Konasze-

wicz, który bywa obecnym na wszystkich radach wojennych,

najwicej domaga si tego, popiera go usilnie Jan Wajer, wo-

jewoda chemiski, który przed laty w "Wgrzech pozna by
Turków, ich zwyczaje i sposób wojowania; i sam królewicz, cho-

cia chory, owiadczy si za tym planem. Turków, mówiono,

najatwiej w nocy pokona, bo na wojnie lubi si rozgaszcza

w namiotach swych, jak w domu, jakby w serajach, a obóz ich

nigdzie nie opatrzony jest rowami i okopem. „W on sobotni

wieczór, kiedy Kozacy w obóz ich wpadli (4 wrzenia), lubo

jeszcze widno byo, ledwo z koni pozsiadali, a jaki ich strach

obj: có kiedy im jeszcze nastpi na noc, kiedy strudzonych

twardy sen zmorzy, kiedy czelad kdy indziej, a konie osobno

bd?" Nie liczono wprawdzie na zupene zwycistwo, ale spo-

dziewano si wyrzdzi znaczne szkody Turkom, wprawi ich

^) Pauli 23 i 83. Dyaryusz w Star. polskich I 140 podaje 9go

wrzenia, jako dat cicia.

2) Pauli 140.

») Pauli 51, 84, 140. Staro. pol. 140. Teki Narusz. T. 112,.

Nr. 1. W dwóch ostatnich ródach data 11 wrzenia.
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w nadzwyczajny popoch, a kto wie, co z tego popochu wy-

niknie ').

Przez cay dzie sobotni (11 wrzenia), który oddziela za-

miar od wykonania, w gbokiej tajemnicy trzymaa starszyzna

postanowienie, które zapado na radzie. Dzie ten przeszed bez

waniejszych zdarze. Turcy wyprowadzili wprawdzie znaczne

siy przed swój obóz, przeprawili po nieskoczonym mocie 4

dziaa na druga stron Dniestru i stamtd do Kozaków z pe-

wnem powodzeniem strzelali, dopóki ich polska artylerya nie

spdzia; hetman wielki równie lkajc si jakiego impetu wy-

wiód przed obóz swoje puki i sta z niemi przez dzie cay
w polu, ale do starcia nie przyszo ^). Wieczorem wygotowa het-

man plan wycieczki. Gówna w nim rola przypadaa Zaporocom,

którzy mistrzami byli w takich nocnych wyprawach. O pónocy
zatrbiono pobudk przez munsztuk, ale nim wojsko si wybrao,

ju do witu nie byo daleko. Zaporocy w liczbie dwudziestu

tysicy ruszyli podzieleni na dwa oddziay, z których jeden

slfrada si po cichu dolin nad Dniestrem, drugi w poczeniu
z piechot wgiersk, polsk i niemieck dy gór, aby jedno-

czenie z prawej strony uderzy na obóz turecki. W odwodzie

z jednej strony wyszed hetman wielki ze swem skrzydem,

z drugiej Lubomirski stan u dbrowy na wzgórku, aby broni

stamtd od moliwego napadu Tatarów. Haso do ogólnego ataku

mieli da konni Kozacy polscy, którzy gdyby spotkano rozstawione

czaty tureckie, mieli wpa na nie i z wielkim okrzykiem „wje-

cha na nich" do obozu, a dopiero za nimi pezncy milczkiem

Zaporocy wraz z piechot polsk i niemieck mieli uderzy na

obóz strzelajc i siekc. Wojsko posikowe, dla wywoania tern

wikszego popochu wród Turków, miao nagle wyda wielki

okrzyk i uderzy w trby, bbny i surmy wojenne. W istocie ten

wielki i starannie obmylany napad nocny móg niesychane

w obozie tureckim wywoa zamieszanie, które zwaszcza e
brako Turkom dzielnych i przytomnych gów midzy starszyzn,

mogo sprowadzi ostateczn ich klsk. Ale z drugiej strony i

wojsku polskiemu niemae grozio niebezpieczestwo : czem po-

poch nocny dla Turków, tem akomstwo upów mogo si sta

^) Sob. Pauli 141. Comment. 100 i nast.

2) Naima (Collect. I, 163) pod dniem 11 wrzenia (24 szewala)

mówi o wielkiej zacitej bitwie, bez powodzenia zreszt dla Turków.
Wszystkie nasze dyaryusze zgodnie przecz temu.
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dla wojska polskiego, w szczególnoci dla Kozaków zaporoskich,

i moga si powtórzy scena ze sawnej bitwy pod Keresztes

w 1596 r., gdzie pewne ju zwycistwo chrzecian zamienio si

wskutek rozproszenia si rabujcego onierza w straszliw klsk.

Kiedy wród wielkiej ciszy i ciemnoci odbyway si ruchy

wojska polskiego, a Zaporocy nad Dniestrem leli po ziemi ku

obozowi tureckiemu , zaszumia gsty deszcz i udaremni ca
wycieczk. Kozacy, którzy ju byli prawie pod namiotami ture-

ckimi bali si, aby im samopay i rusznice nie pozamakay; da
wic zna Sahajdaczuy Chodkiewiczowi, e tej nocy mao sprawi

Kazano wic wojsku natychmiast, zanim rozedniao, wraca do

obozu, aeby za Turcy nie dowiedzieli si o prawdziwym celu

tej wycieczki, rozgoszono w wojsku, e caa wyprawa nocna

podjta bya wskutek wiadomoci, i Turcy ze witem mieli ude-

rzy na obóz polski ^). Chciano bowiem nastpnej nocy wykona

to, co si nie udao poprzedniej ; ale poniewa kilku Wgrów i

Turków zbiego z obozu polskiego do Turków i mona si byo
spodziewa; e Turcy dowiedziawszy si od nich o wczorajszym

planie wycieczki, zaczn si strzedz lepiej, zaniechano wic tego

planu zupenie. Tylko Zaporocy, jakby na prób, urzdzili ma
wycieczk na drug stron Dniestru, na kilkudziesiciu Turków

pascych konie midzy dbrowami i pomordowali ich picych.

Bya to jakby zapata za podjazdy tatarskie, które chwytay na-

szych pacholików, pilnujcych koni po lasach na paszy ^).

W okolicy, w której od duszego czasu stay naprzeciwko

siebie dwie potne armie, brak paszy dla koni dawa si coraz

bardziej uczuwa. Nasza jazda, wczenie przybywszy pod Cho-

cim, porobia bya sobie jakie takie zapasy siana, ale Kozacy za-

poroscy, którzy dziki zym rzdom Borodawki, ledwie na dzie

przed Turkami zdyli poczy si z wojskiem polskiem, nie

mogli sobie wcale zapasów siana przygotowa. Przyszed im z po-

moc Lubomirski, który nietylko posya im ywno, ale i wa-
snem sianem karmi 300 koni od ich artyleryi, pomimo i wiksz
cz swoich koni musia limi dbowymi ywi. Ta pomoc nie

wystarczaa. Wóczyli si Zaporocy po obozie polskim od na-

miotu do namiotu i ebrali siana. Rzucano im wizkami, co kto

móg, swoim koniom ujmujc; sucharów te nie aowano, wie-

1) Sob. Pauli 141 i nast. Inne dyar. PauH 24, 52, 85 Staro-

Pol. 140. Teki Nar. T. 112, Nr. 1. 3 i 129. T. 111. Nr. 129.

O Pauli. 143 i 84.
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dzc, e mao inaja ywnoci. Kiedy jednak gód coraz gorzej

dokucza Zaporocom, kiedy po owej niedoszej wyprawie nocnej

znika nadzieja prdkiego ukoczenia wojny, szmer niezadowo-

lenia coraz goniej zacz si rozchodzi po obozie kozackim.

Wobec strat, jakie ponieli, wobec usug, jakie wywiad-

czali wojsku polskiemu, od, jakiego si mogli spodziewa w su-

mie 40.000 zp., oznaczonej ugod rastawieck, wydawa si im

bardzo lich zapat i w istocie w porównaniu z tem, co ko-

sztowao inne wojsko zacine, bya to niesychanie ndzna za-

pata. Zreszt od roczny bardzo nieporzdnie i nie corocznie

dochodzi Kozaków zaporoskich, co prawda, po czci z ich winy;

wic któ wie, czy i teraz nie bd musieli dugo czeka na za-

pat krwawych sub swoich. Kupiono si tedy do Konasze-

wicza: jedni wydzierali si do domów i dali od swego het-

mana, aby odstpi Polaków ; drudzy domagali si upewnienia,

i otrzymaj suszn zapat. Za wielu b3^o niezadowolonych i

szemrzcych, aby ich móg Konaszewicz jakim aktem surowoci

zmusi do milczenia i posuszestwa, zreszt sam zapewne uzna-

wa po czci suszno ich skarg; nic mu wic nie pozostawao,

jak natychmiast da wiedzie hetmanom i komisarzom rzpltej

o grocem niebezpieczestwie i wezwa, aby wczenie postara-

no si zapobiec zemu.

Królewicz, hetmani i komisarze spiesznie zebrali si

na narad. Sprawa w istocie bya do trudna. Aeby uciszy

niezadowolenie Kozaków zaporoskich
,
potrzeba im byo przy-

zna w imieniu rzpltej od wikszy od tego, jakie im przy-

znaway kontrybucye sejmowe, a tymczasem instrukcya sejmowa

dana komisarzom najuroczyciej zabraniaa im przyzwala na ja-

kiekolwiek koszta ponad uchway sejmowe. Z drugiej strony wie-

dziano dobrze, jak wielkie niebezpieczestwo grozioby obozowi

polskiemu, gdyby wród Zaporoców wzia gór ch wycofania

si z pod Chocimia. Wobec tego niebezpieczestwa postanowiono

przekroczy instrukcye i przyrzec Kozakom w imieniu rzpltej,

w nagrod szkód wojennych, od o 10.000 zp. wikszy od przy-

znanego im uchwa sejmow, t. j. 50.000 zp. Z tem przyrze-

czeniem (l4go wrzenia) wyprawieni byli do obozu kozackiego:

Piotr Opaliski, kasztelan poznaski, Stanisaw Lubomirski i

Jakób Sobieski. Ten ostatni mia sposobno pozna bliej Ko-

zaków w ostatniej wyprawie moskiewskiej, i wiedzia, jak do

nich przemawia, jemu wic poruczono zabra gos w imieniu

komisarzy. Zebrao si koo kozackie, w rodek którego weszli
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komisarze, z wielk attency przyjci przez Konaszewicza. So-

bieski, wiedzc do kogo przemawia, nie poszed krasomówczym;

torem owego czasu ^), ale w zwizych sowach wyliczywszy za-

sugi, jakie dotychczas pooyli Kozacy zaporoscy okoo Rzpltej,

prosi ich, „aby do koca w zacztych swoich odwagach trwali

statecznie" bronic religii chrzeciaskiej i ojczyzny, a prosi ich

nie od siebie tylko i komisarzy, ale przedewszystkiera od króle-

wicza, którego osoba, szczególnie od czasów ostatniej wojny mo-

skiewskiej, wielki miaa dla nich urok. W kocu przyrzek im

w imieniu Rzpltej 50.000 zp. odu, z tern jednak daniem, aby

po szczliwem ukoczeniu wojny spokojnie, bez niszczenia ruskich

prowincyj w oznaczonych miejscach oczekiwali zapaty.

Pomimo uszanowania dla królewicza, gwar niezadowolenia

tumów by odpowiedzi na mow Sobieskiego. Woano, e na-

groda w porównaniu ze stratami za maa, chciano, aby termin

zapaty by wyranie oznaczony. Ale przy wspódziaaniu Kona-

szewicza i starszyzny udao si komisarzom uspokoi tumy. Sto-

sownie do dania tych ostatnich przyrzeczenie dano na pimie

i stwierdzono podpisami wszystkich senatorów i komisarzy obe-

cnych pod Chocimem. Przyrzeczona suma miaa by wypacon
w Kijowie w dzie Boego Narodzenia podug starego stylu na

rce starszych, wyznaczonych od wojska zaporoskiego^).

Tego samego dnia i zapewne na tej samej radzie komisar-

skiej, na której omawiano spraw uspokojenia Kozaków, zajmo-

wano si jeszcze spraw ukadów z Turkami. Pomimo i hospo-

dar modawski swoje ch poredniczenia przypaci utrat ho •

spodarstwa
;
pomimo dumnej przestrogi danej przez wezyra Szem-

bergowi, pomimo bitew i szturmów, które si od dwóch tygodni

niemal codziennie ponawiay, ukady z Turkami nie byy cako-

wicie zerwane. W obu obozach pragnienie pokoju byo wielkie :

^) Comment 117. Nec audientis multitudinis volubilitas, nec tem-

poris ipsius ratio prolixuni postulabat sermonem.
^') Comment. 116 1 nast. Dyar. Sob. Pauli 144. Brak tu aseku-

racji danej Kozakom, która si znajduje w tyme dyaryuszu w rkop.

Bibl. Baworowskich Nr. 14 i in. odpisach. Dyar. Ostroroga (Pauli 25)'

mówi tylko o 40.000 zp., co jest umyln lub mimowoln omyk.
W rek. Bibl. Jag. Nr. 2 na kartach 289 i 290 znajduj si kopie

listów królewskich (z r. 1622) do podskarbiego koronnego i komi-

sarzy strony Kozaków zaporoskich, gdzie jest nagana za podwyszenie

odu „nad consens ordinum". Sobieski w licie do ks. Zbaraskiego

(Teki Nar. T. 112, Nr. 3) mówi: „Senatorowie i komisarze non tam
Hbenter quam reverenter pro donativo im ofiarowali dziesi tysicy".



w obozie tureckim Ziipal wojenny, któi-y ogarnia Osmana, nie

udziela si jego wojownikom; dla Polaków, którym ju brak y-
wnoci dawa si uczuwa, których siy byy o wiele sabsze,

pokój bez jakich wan3'Ch a habicych ustpstw równa si
zwycistwu. Wewellego, który przyby z Szembergiera Igo wrze-

nia do obozu polskiego, zatrzyma Chodkiewicz przez kilka dni

u siebie. Dopiero kiedy po odparciu kilku szturmów tureckich

stao si rzecz jawn, e obóz polski nie tak atwy jest do zdo-

bycia, jak to si Osmanowi z pocztku zdawao, dopiero wtedy

(6 wrzenia) uzna Chodkiewicz za rzecz stosown odprawi We-
wellego z listem do wezyra. List by krótki, napisany z wielk
godnoci: hetman nie tai, i pragnie pokoju, ale bynajmniej

o pokój nie prosi. Na dumne pismo wezyra, dane Szembergowi,

odpowiedzia tylko tyle, e go nie czyta dla braku tómaczów i

prosi, aby na przyszo w razie potrzeby pisano do niego w je-

yku europejskim 'j.

Po takiej odpowiedzi wezyrowi nie mia hetman nadziei,

aby si z obozu tureckiego prdko odezwano z propozycyami po-

koju, atoli w sze dni potem (12go wrzenia) zjawi si znowu

Wewelli w obozie polskim. Tym razem przybywa, jako wysa-
niec hospodara multaskiego Raduy, t. j. Rudolfa, i przywozi

list hospodarski do hetmana, pisany po wgiersku ^). Z tego

listu atwo wywnioskowa hetman, e Turcy zaczynaj mikn.
Wprawdzie hospodar w swojem, nie wezyra, imieniu namawia
hetmana, aby bez zwoki traktowa o pokój, i zaraz posa ja-

kiego penomocnika z zupen instrukcy do wezyra; wprawdzie

straszy potg tureck; — ale nie mona byo wtpi, e to

nowe poselstwo wypyno z porozumienia z wezyrem i e zatem

wezyr widocznie pragnie pokoju. Otó na ten list, na to wezwa-
nie do rozpoczcia ukadów, potrzeba byo odpowiedzie i t
spraw w dniu 14 wrzenia wniós hetman wielki przed koo
komisarskie.

Komisarze byli za tem, aby usucha wezwania i rozpocz
ukady z Turkami. Liczne byy pobudki, które skaniay ich do

tego kroku. A naprzód pooenie armii polskiej wydawao im si
rozpaczliwem. Nakaniajc do rozpoczcia ukadów, wskazywali

oni, e przed sob maj „tumy hufców nieprzejrzanych", za

sob dymy, zniszczenie i olbrzymie plony w rku Tatarów, u sie-

^) List podany u Paulego 75, 76.

^) List podany u Paulego 86 i nast.
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bie gód i pomór koni. Nie maej te wagi pobudka bya ch
uwolnieDia tylu winiów, wieo spdzonych w jasyr, na których

patrzano co dzie, nie mogc nieszczsnym przyj z pomoc;
wreszcie skaniaa do pokoju obawa dezercyi, zaczynajcej si
szerzy szczególnie wród godnej czeladzi. Namawiano wic het-

mana, aby „nie bardziej miowa zwycistwa z tylu niebezpie-

czestwami poczonego, ni lada jaki pokój, by tylko pewny by" ').

Tylko hetman wielki wród ogólnej tsknoty do pokoju, po-

mimo i coraz sabszy, pomimo i mier mu ju zagldaa
w oczy, okazywa niezmienn miao, energi i wytrwao.
W sowach, którymi da odpraw namowom pokojowym, malo-

waa si i wielka dusza i dowiadczenie wojenne tego wodza,

którego bohaterstwo w ostatnich chwilach ycia najpikniej roz-

byso. Naprzód przedstawia on zgromadzonym senatorom i ko-

misarzom, e ten nieprzyjaciel nie jest tak straszny, jak go sobie

z pocztku wyobraali, ani tak mocny, aby móg przemóc wojsko

polskie. Juemy go dotknli, mówi, i oczyma i rkoma. Gdyby
mieczem móg zwojowa, juby to uczyni dotychczas, póki wojsko

byo wiee i najlepszych si nie utracio; godem nie bardzo po-

trafi nas zwyciy, bo liczebnie mniejsi, mniej od niego potrze-

bujemy ywnoci, a on ju trawy dla koni musi szuka o cztery

i pi mil od swego obozu. Dochodziy te suchy hetmana, za-

pewne przez bawicych w obozie jego bojarów modawskich, e
w Wooszy, t. j. ludnoci modawskiej, na widok pomylnoci
ora polskiego, budzi si ch porozumienia si z Polakami. Ale

za najwaniejsz wskazówk saboci tureckiej uwaa hetman,

samo wezwanie do rozpoczcia ukadów, przywiezione przez We-
wellego, a napisane w chrzeciaskim jzyku. „Zaczem nie y-
czybym tego waszmociom rozumienia, eby ten poganin antiuae

fortunae suae fama tylko teraz wojujc, zaszedszy sam osob swoj
tak daleko, czego nigdy nie czyni, zwiódszy od szeciu lat zbie-

rany aparat, jakiego nigdy wikszego nie mia, baczc e wszy-

stek wiat na: albo na strach z wiktoryi albo na hab i upa-

dek wieczny z przegraania jego teraz patrzy, widzc, e albo

wszystkiej Europy ma by panem, albo pomiewiskiem, gdyby nas

dotychczas móg zwojowa, eby nam wytrwa mia: nietylko tak

dugo trwa, ale ju dawno, eby móg, pokn by nas i jednej

godziny by nam nie pozwoli zdrowia". A nastpnie przechodzc

do innych pobudek, które skaniay komisarzy do zawizania

') Pauli 87 i nast.
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ukadów pokojowych, mówi, e nie ladajukim pokojem, ale ra-

czej wytrwa obron mona bdzie wyzwoli winiów z jasyru.

„Wic jeli wmciów unasza kommizeracya tych ubogich winiów,
których ono za rzek w oczach naszych wi, mcz i dlatego

lada jakim pokojem chcecie temu koniec uczyni: wiksza mi
zdejmuje przyczyna, dla czego nie radbym si jedna, majc pe-

wny przesiedzie go fortel; bo upewniam waszmociów, jeli tej tam

krwi naszej do dwóch albo dalej troch niedziel na nim nie wy-

siedzim albo wybijem : ani jednaniem nigdy nie wytraktujeray.

Wreszcie odpowiadajc na obaw dezercyi mówi: „Jeli wmciom
idzie o to, e czelad ucieka : to mi nie obchodzi, poniewa mi

wojsko onej ongi aowao tylko do monstry. Co mi za szkoda,

cho ich nie bdzie? Do tego jeli tchórz ucieka, wol teraz,

ni z bitwy ; ale ja wiem, e i poganom jeszcze wicej wojska

ubywa" ^).

Ale to wszystko powiedzia hetman nie dlatego, aby chcia

odrzuca nastrczajc si sposobno do zawizania ukadów.
Gdyby by zdrów, gdyby nie lka si, e mier go moe za-

skoczy w obozie, zanim zdoa „wysiedzi" na wrogu zwycistwo,

byby si moe stanowczo opar namowom pokojowym. Widzc
sabnicie si tureckich, byby czeka, a z tej armii olbrzymiej

zostan ndzne szcztki i wtedy dopiero dyktowaby warunki

pokoju. Ale czu, e zdrowie nie dugo ju mu pozwoli dziere
buaw w rku. Z jego mierci, a chociaby z chorob, która

go powali na oe i pozbawi pamici, w có si obróc jego

plany? Czy wytrwao jego nie stanie si przyczyn tern wik-
szej klski? Czy nie narazi w ten sposób bezpieczestwa króle-

wicza, znajdujcego si w obozie? Wic hetman zgadza si na

wysanie penomocnika do Turków, „któryby impavide w kroku

stan umia tym poganom", owiadczy gotowo napisania listu

do wezyra, ale chcia zarazem da nauk odwagi i wytrwaoci
swym towarzyszom w radzie, chcia, aby wysaniec polski przy-

bywa do obozu tureckiego nie w postaci proszcego o pokój,

ale w charakterze wezwanego, chcia wreszcie, aby pokój, jeeli

') Pauli 88 i 89. Przytoczona w dyaryuszu mowa Chodkiewicza
nosi na sobie takie pitno autentycznoci, e przypuszcza naley, i
za wiea i wiernie spisan bya przez nieznanego autora dyaryusza

i dlatego nie wahaem si poda tu z niej ustpów, jako prawdziwych
sów Chodkiewicza. Rzecz godna uwagi, e Sobieski nic nie wzmian-
kuje, ani o tej mowie, ani o naradzie nad zawizaniem ukadów
z Turkami.
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ma stan, by uie „ladajaki", z jak ujm dla rzpltej, ale i

owszem korzystny dla niej, i dlatego to swoj zgod na yczenie

komisarzy poprz(3dzi tak przemow').

Poselstwo do wezyra poruczono Jakóbowi Zieliskiemu^),

który by przeoonym dworu Stanisawa Lubomirskidgo. Samo

stanowisko spoeczne posa wskazywao, e by on raczej ajentem

hetmana, anieli penomocnikiem rzpltej. Ze za to by czowiek

hartownego ducha, który si nic da ustraszy pogrókami ture-

ckich dostojników, ani olni pozorami tureckiej potgi, wska-

zówk w tym wzgldzie jest to, e do koca by przeciwnikiem

pokoju i bardzo tego aowa, e do pokoju przystpiono ^). Zie-

liski powióz dwa listy: jeden do Radua, drugi do wezyra Hus-

sejna-baszy. W tych listach, penych godnoci, owiadcza het-

man, e jeli przeciwna strona jest skonn do zawarcia pokoju,

to i on gotów jest przystpi do ukadów i w tym celu wanie
wysya ma „dojrzaego rozsdku i nieposzlakowanej wiernoci",

ale zarazem dawa do zrozumienia, e tylko suszne i godziwe

warunki przymierza mog by przez niego przyjte *).

Tego samego dnia, w którym si odbywaa owa narada, od-

jecha Zieliski z Wewellim do obozu tureckiego. Trafili oni na

przybycie nowych posików tureckich : przyby basza budzyski

z 6000 wojska. W modym sutanie oyy sabnce nadzieje szyb-

kiego zwycistwa nad Polakami. Janczarowie, najlepsze zwykle

wojsko tureckie, okazywali si niegodnymi swej dawnej sawy;

dlatego te na par dni przed przyjazdem Zieliskiego, dotych-

czasowy aga janczarów strcony zosta ze swego urzdu i musia

ustpi miejsca komu innemu^). Wojsko azyatyckie zawsze ucho-

dzio za mniej bitne i wytrwae od europejskiego, na niem wie

nie mona byo wiele budowa
;
jeszcze mniej na Tatarach, którzy

dobrzy byli do pustoszenia i podjazdów, ale nie do szturmu.

Najlepsz saw miaa turecka jazda europejska, a z pomidzy

europejskich baszów najbardziej syn dzielnoci Karakasz.

1) Pauli 77-79.
2) Nazwisko .jego rozmaicie jest pisane w naszych dyaryuszach;

Zieliski, eliski, eleski. Sobieski w Comment. nazywa go Zehn-

scius, co moe odpowiada tak nazwisku Zieliski, jak i eliski. Ta

rozmaito pochodzia std, e w rodzime ZieUskich byy dwie posia-

doci: Zieliu i elanka.'l. N. Bobrowicz, Dodatek do Herbarza Niesie-

ckiego, Lipsk 1844, str. 500 i 501.

3) Pauh 38.

*) Listy podane u Paulego 90— 93.

5) Collect. I. 164.
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Dlatego to, gdy wielki wezyr Hiissein-basza wcale nierad by
z przybycia tego wodza, bo w Karakaszu widzia swego wspó-
zawodnika, Osman z wielk radoci powita przybywajcego^).

Tak tedy Zieliski w z chwil przybywa do obozu tu-

reckiego. Nie mylano tam teraz wcale o ukadach. Cesarz liczy

wiele na nowe posiki i nowoprzybyego wodza, który ofiarowa

si osobicie poprowadzi wojsko do szturmu i by pewnym zdo-

bycia obozu polskiego ; liczy na skazówki pewnego zbiega, W-
gra, z piechoty Moszyskiego, który obieca wskaza drog, któ-

rdy Turcy mogli si atwo wedrze do obozu polskiego, i kaza
nazajutrz (15 wrzenia) przypuci szturm walny.

Od rana zaczo si wojsko tureckie pokazywa i gromadzie

w lasach naprzeciw prawego skrzyda polskiego. Ale do poudnia

strzelali tylko z dzia ku bramie Lubomirskiego, bardzo niewiele

szkodzc. Wodzowie polscy oswojeni ju z wysuwaniem si i co-

faniem wojska tureckiego bez boju, nie spodziewali si tego dnia

wikszego ataku, tern bardziej, e byo to nazajutrz po odjedzie

Zieliskiego do Turków. To te wielkie ich byo pr-ieraeuie, gdy

o poudniu z lasów zacza si wysuwa ogromna masa piechoty

i dy w stron obozu najmniej obronn. T najmniej obronna

stron by wa przed rodkow czci obozu, a to mae obwa-

rowanie pochodzio std, e przed tym waem w do znacznera

oddaleniu wznosiy si fortyfikacye ziemne, w których siedziaa

niemiecka piechota Wajera. Zbieg Wgier, znajcy sabe obwaro-

wanie tej strony, ofiarowa si Turkom na przewodnika. Jazda

turecka pozsiadaa z koni w lesie i wraz z janczarami, w liczbie,

jak zapewne przesadnie podawano, kilkudziesit tysicy, pucia
si z ukosa w ty szacom Wajera ku kwaterze Moszyskiego,

gdzie by najsabszy szaniec, broniony przez piechot wgierska.

Turcy, którym si ju raz powiodo byo o poudniowej porze

z piechot yczewskiego i Sladkowskiego, mieli nadziej, e i

teraz pora obiadowa sprzyja im bdzie. Ale wczenie postrze-

ono kierunek ich ataku, i kiedy trbacz „jako wcieky" zacz
biega po obozie trbic na trwog, a wraz i piesze bbny ode-

zway si, kiedy hetman polny przypad konno ku owym sza-
com i krzykn na ochotnika : zakotowao si w obozie polskim,

jak w garnku, w jednej chwili rzucia si jazda i piechota „nie

aujc zdrowia", ku waom Moszyskiego, i okrya je „jako

^) Collect. I. 165. Sobieski (Pauli 145) powiada, e Karakasz

„zajrzc wezyrowi aski cesarskiej i jego honoru, uda go przed cesa-

rzem za zego wojennika".

Wojna chocimska.
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muszka jaka", inni za skoczyli z waów naprzeciw nieprzyjaciela

w stron lasu i gstymi strzaami powitali zbliajcych si Tur-

ków. Hetman wielki, ju mocno wtedy chory, by podówczas na

prawem skrzydle i siedzia na koniu przed bram hetmana pol-

nego '), a niedaleko kaza stan chorgwiom z puku króle-

wicza, aby je w razie ostatecznego niebezpieczestwa rzuci na
nieprzyjaciela.

Ale do tego nie przyszo, bo szturm nie trwa dugo. Ka-

rakasz basza, wiodcy tureckie wojsko wród straszliwego krzyku

wojennego, ugodzony dwiema kulami, pad z konia na ziemi^

a onierze jego, straciwszy wodza, prdko si zaczli cofa, sto-

jcy za w odwodzie wielki wezyr umylnie, jak powiadano, nie

spieszy si z pomoc, nie yczc sobie, aby Karakasz zosta

zwycizc. Prdko tedy odparto Turków i wyrzucono ich z lasów,

przyczem chorgiew kozacka Wgra Fekietego, jednego z naj-

dzielniejszych rotmistrzów, zachwycia troch koni. Kilku zna-

czniejszych winiów przywiedziono hetmanowi, a po obozie no-

szono i pokazywano sobie ucite tureckie gowy, pnlce z pier-

cieniami, trzosy z dukatami i talarami, cikie zawoje, szable

oprawne i inne wojenne rzeczy. Cesarz turecki, który liczc wiele

na mstwo Karakasza, by prawie pewny zwycistwa i wyjecha

przed obóz, aby si przypatrywa szturmowi, mocno zmartwiony

rezultatem bitwy, powróci do siebie i wysa rydwan ezterokonny

po ciao bohatera, który „odniós wieniec mczeski z rk nie-

wiernych"^). "Win za przegranej dnia tego przypisujc Hussej-

nowi baszy, odj mu w par dni potem (17 wrzenia) naczelny

urzd w pastwie, a na jego miejsce zamianowa wielkim wezy-

rem Dylawera basz, beglerbeja Dyarbekru. Hussejn jednak

szczliwie si wykrci z nieaski sutaskiej, bo zostawiono mu
tytu drugiego wezyra i poruczono dowództwo si tureckich po

drugiej stronie Dniestru*). Wgier zbieg przypaci zdrad mierci,

rozsiekany od Turków, którzy w nim sprawc swej klski upatrywali.

Po tem niepowodzeniu Turcy przez kilka dni zaniechali

ataków, atoli nowe zwycistwo, jakkolwiek b)'o nowym dowo-

dem wyszoci ora polskiego nad tureckim, nie zdoao prze-

^) Dyar., znajdujcy si w Tekach Nar. T. 112, Nr. 129, po-

wiada: „natenczas hetman na koniu by u bramy barzo saby".

^) Opis szturmu podany na podstawie wszystkich dyaryuszów

i Naimy.

») Naima Collect, I, 165, 166.
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ci przed oczyma l'olakó\v zakry smutnego pooenia, w jakim

si obóz polski znajdowa. Zapasy ywnoci, prochów i kul byy
bliskie wyczerpania, konie zdychay z godu, ludzie, szcze-

gólnie piechota niemiecka, nie przywyka do warunków miejsco-

wych, chorowali z przyczyny zej wody i zego powietrza i gi-

nli daleko wicej od chorób, ni od kul nieprzyjacielskich. Po

drugiej stronie Dniestru, od strony Kamieca, cigle si uwijali

Tatarzy z Kantemirem na czele i przecinali dowóz, chwytajc

wszystko, co im w rce wpado. Wojsko polskie topniao z dniem

kadym, a o pospolitem ruszeniu lub jakichkolwiek posikach nie

byo nic sycha.
Nie brako w obozie polsko-litewskim ludzi, którym udziela si

duch patryotyczny w. hetmana, i którzy widzc, jak wielkie zadanie

spoczywa na nich i cenic dobre imi wyej od zdrowia, gotowi

byli nietylko czoo odwanie stawia wrogom, ale i wytrwa do

ostatka wród godu, zarazy, niew^czasów i trudów oblenia, ale

byo te nie mao takich, i to nietylko pomidzy czeladzi, po-

midzy cudzoziemsk piechot, ale i pomidzy szlacht, którzy

nie troszczc si bynajmniej o to, co si stanie z rzplt, nie

dbajc o to, e nazwiska ich mog by otrbione wojsku i na

hab podane wiatu, e podug konstytucyi sejmowej grozia

im konfiskata dóbr i wieczna infamia, — opuszczali swoj cho-

rgiew i wymykali si z obozu do domów. Ucieczka przytem po-

czona bya z wielu niebezpieczestwami ; niejeden ze zbiegów

uton w Dniestrze, wielu dostawao si w rce Tatarów, ale i

to nie odstraszao tchórzów ^). Najlepsz dla uciekajcych sposo-

bnoci bya chwila, kiedy wysyano z obozu wozy po ywno;
wtedy kryli si oni po wozach, i nieraz zdarzao si, e wyci-
gano stamtd zbiegów, midzy którymi byli i tacy, którzy nosili

znakomitsze nazwiska szlacheckie i oprowadzano ich potem po

obozie, jako zaka wojska ^). Dlatego to wodzowie nie bardzo

si spieszyli z naprawianiem mostu, wiedzc, e naprawa moe
powikszy zbiegostwo. Dlatego to wyprawy po ywno musiano
nieraz powstrzymywa. I tak na drugi dzie po owym szturmie,

w którym zgin Karakasz, t. j. 16 wrzenia, nagotoway si ju
byy wozy z wojskiem, aby ruszy do Kamieca po ywno, ale

^) Comment. 99.

2) Insignia etiam nobilitatis nomina in interiori currus parte,

Inter victualia, haesitantia, ac inde extracta tanquam exercitus sui pro
bra, per castra ducebantur. Ibidem.

11*
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gdy wielu clicialo przy tej sposobnoci uciec l obozu, nakazano

powstrzyma cala wypraw ^).

Chodkiewicz wiedzia dobrze, ile niesfornych ywioów znaj-

duje si w jego obozie. Wprawdzie ufa sobie, e póki mu zdro-

wie pozwoli zachowa ster w rku, potrafi on utrzyma onierza
w karnoci, jeli nie takiej, jakiej pragn, to przynajmniej takiej,

która ocali wojsko od wewntrznego rozruchu. Ale czu z kadym
dniem ubytek si. Zgryzoty, trudy, niewczasy podkopyway jego

zdrowie. Czu, e choroba powali go na oe, z którego moe nie

powstanie, a przynajmniej nie bdzie móg dowodzi. Co si wtedy

stanie? Czy 3"wioy niesforne nie wezm góry? Czy jego na-

stpca bdzie mia do powagi i energii, aby utrzyma wojsko

w obozie w trudniejszych jeszcze, ni dzisiaj warunkach? Czy

nie powtórz si sceny z przeszorocznej wyprawy ókiewskiego?

Te myli trapiy go mocno. Tumne uchodzenie z obozu zatrwa-

ao go. Wprawdzie owiadcza on przedtem, e nie wiele dba

o zbiegów, ale któ wie, jakie rozmiary przybierze zbiegostwo ?

Kto wie, jak przykad uciekajcych dziaa bdzie na tyei, co

pozostali? Na ukady z Turkami nie mona byo liczy: Zieliski

nie powraca, a ju po jego odjedzie Turcy szturm przypuszczali

do obozu. Trapiony tymi niepokojami i przeczuciem zbliajcej

si mierci, postanowi przekona si naocznie, jakie jest uspo-

sobienie wojska w wyszych jego warstwach : czy i u tych

warstw nie podkopuje ducha robak zwtpienia i strachu ; chcia,

jak powiada jeden dyaryusz „niecierpliwo jak, któr wznieci

niedostatek w obozie, wyrzuci na wierzch, aby duej, jako kret

ziemi, animuszów dobrych nie rya" ^).

W tym celu 18 wrzenia w sobot zwoa koo generalne^).

Wieczorem dnia tego zp-romadzili si w namiocie ietmaskim
wszyscy komisarze, pukownicy i rotmistrze, przyby take Ko-

naszewicz wraz ze starszyzn zaporosk. Ciekawie oczekiwano

sów ietmaskich, które miay objani przyczyn zwoania koa.

Musiaa to by jaka bardzo wana sprawa; wszake to po raz

pierwszy tej wojny zwoywano koo generalne. Gboka cisza

zalega namiot; wszystkich oczy zwrócone byy na schorzaego

1) Sob. Pauli 146. Ekp. Bibl. Ossol. Nr. 47. U Paulego data

bdnie podana.

2) Pauli 94.

^) Dyaryusz Ostroroga podaje jako dat zwoania koa dzie 17

"wrzenia, wszystkie inne zgodnie 18.
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hetmana, który na wpó siedzia, na wpó lea oparty o po-

duszki. Wreszcie zwolna rozpocz przemow. W barwach smut-

nych a prawdziwych przedstawi pooenie obozu polskiego

:

konie padaj, prochy si wyczerpuj, o pospolitem ruszeniu,

o jakichkolwiek posikach adnej wieci. Uderzy na nieprzyja-

ciela przy uszczuplonej jedzie trudno; do odpierania szturmów

tureckich nie dugo bd wystarczay prochy; wreszcie nie ma
nadziei, by od zalegy prdko by wypacony^). Wypowie-

dziawszy to wszystko gono, na co si potajemnie skarono

w obozie, zapyta w kocu hetman zgromadzonych, czy nie le-

piej by byo, szczególnie przez wzgld na osob królewicza, wy-

cofa si z pod Chocimia, i wezwa ich, aby kady otwarcie

wypowiedzia swe zdanie, jakiby odwrót uwaa za najlepszy.

Podczas przemowy hetman bacznie spoglda na zgroma-

dzonych, chcc si dowiedzie, jakie wraenie ona wywouje.

Pierwszem uczuciem, którego dostrzeg, byo wielkie zdziwienie.

Wszystkiego si prdzej spodziewano, ni tego, aby hetman pro-

ponowa odwrót: wszake dotychczas dawa caemu wojsku przy-

kad wytrwaoci i odwagi, sowem i czynem zachca do wy-

trwania; wszake to on pociesza wojskowych, lkajcych si§

dugiego trwania wojny sowami: „nie bójcie si, skoczym j
prdzej, ni sonin wasz zjecie", a komu, co mu mówi o wiel-

kiej zapalczywoci Osmana, z ruska miejc si odpowiedzia :

sierdsita sobaka wokom stratva. Wszake to on wbrew wielu

niechciom przeniós obóz na prawy brzeg Dniestru dlatego wa-
nie, aby nikomu nie przychodzia ch odwrotu. Ale zdziwienie,

co z zadowoleniem spostrzeg hetman, byo nietylko wielkie, ale

i przykre. Byli moe midzy zgromadzonymi i tacy, których po-

trzeba cigna do domu ^) i którzy z zadowoleniem przyjli

myl hetmask, ale niknli oni wród starszyzny wojskowej nie-

mile dotknitej sowami hetmana. Nastao przygniataj>ie milcze-

nie ; ale prdko zrozumiano myl hetmask: podniós si okrzyk

tumny : nietylko gód, ale i mier tu wytrwa raczej, a ni
placu ustpowa ! ^) Zapa ogarn wszystkich i zbrata bezdo-

mnych Zaporoców z pierwszymi dygnitarzami pastwa
;

przy-

sigano sobie nie odstpowa si i poledz raczej jeden na dru-

Comment. 125, 126.

2) Dy ar. Zbign. Pauli 54, (PauU 146) powiada: Strapih si
wszyscy na t propozycj od pierwszego do ostatniego.

3) PauH 94.



166

gim, ni nieprzyjacielowi pociech da i na karkach swoich po-

kaza mu drog do ojczyzny; a temu, ktoby chcia t przysig
naruszy lub omin, groono rozniesieniem na szablach. Pro-

szono tylko hetmana, aby wysa po ywno dla wojska i aby

strata w koniach bya onierzom wynagrodzon. Z radoci
przyj hetman ten wybuch zapau, obieca ywno sprowadzi
i wraz z komisarzami rzpltej przyrzek wojsku darowa wier,
to jest kwartalny od w naddatku. Osobne koo wojskowe miao
wskaza tych, którzy na darowan wier zasugiwali ^).

Wyszedszy z namiotu hetmaskiego, starszyzna ów zapa,

który j tam ogarn, rozniosa po caym obozie: tchórze przy-

cichli, odwanym serca rosy. Dla starszyzny zaporoskiej by to

niemay zaszczyt, i zasiadaa w jednem kole z rotmistrzami

pancernych chorgwi, a zapa, który wyniosa stamtd, udzieli

si natychmiast zaporoskiemu wojsku. Tej samej bowiem nocy,

a noc bya ciemna, kilkutysiczny oddzia Zaporoców, uzbrojo-

nych w kosy i rohatyny, majc za przewodnika zbiegego nie-

wolnika tureckiego, podkrad si do namiotów tureckich, rozsta-

wionych nad samym brzegiem Dniestru, gdzie mieli swoje sta-

nowiska baszowie Karamanu i Siwasu. Ominwszy lub sprzt-

nwszy po cichu strae, niespodziewanie napadli na picych
Turków, zaczli ich siec, rba i zabiera wszystko, co si dao

:

zoto, srebro, suknie, zawoje, konie, wielbdy, nawet regestra i

komputy wojskowe, które znaleli w namiocie jednego z baszów,

nawet pótna zdzierali z namiotów, które im suyy do zawija-

nia zdobyczy i dopiero gdy dotarszy a do rumelskich zacigów,

zastali ju tam gotowo wojenn, cofnli si z maymi stratami,

jeszcze przededniem do swego obozu, uwodzc do dwustu koni i

do 30 wielbdów. Midzy upami tej nocnej wyprawy byy dwie

chorgwie janczarskie, z tych jedna wielka, czerwona, ze zotym
pokrowcem, bardzo piknej roboty. Chorgwie ofiarowali Kozacy

królewiczowi ^). W trzy dni za potem (w nocy z 21 na 22), za-

chceni powodzeniem, powtórzyli napad nocny, w liczbie kilkuset

przeprawili si za Dniestr i uderzyli niespodzianie na stanowisko

O Pauli 147, 54. Teki Nar. T. 112, Nr. 1.

2) Pauli 27, 54, 95, 147. Teki Nar. T. 112 Nr. 1 i 129 Star.

I. 141. W ostatnim dyaryuszu i w licie Sobieskiego do ks. Zbara-

skiego data o dzie wczeniejsza. Liczba Kozaków podawana rozma-
icie: kilkaset, pótora tysica, cztery tysice, (Naima Collect. I 166) i

om tysicy. T ostatni liczb podaje Sobieski w dyar. i Comment. 127.
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TDjego wezyra wielkiego Hussejna, Czerkies-Hussejna i Togandy
baszów koo budujcego si na Dniestrze mostu tureckiego, znów

rzezi napenili ich obóz, zabili Togandy basz, ciko ranili

-beja bolijskiego i znów z bogatym upem wrócili do siebie.

W tej wyprawie omal e wezyr Hussejn nie dosta si im w rce:

ale rzuci im szub zotogowow, trzos z pienidzmi, sam do-

pad konia nieujedonego i umkn gdzie w dbrow, gdzie

ca noc przepdzi w ukryciu, nawpó umary od strachu^).

Zaporoców naladowali Lisowczycy, i pucili si take na

nocn czat (20 wrzenia) i troch byda i koni zdobyli, a i

trzech Tatarów ywcem schwytali ^). Szczliwie udaway si
take podjazdy Wgrzynowi Fekietemu, który na czele swojej

kozackiej chorgwi wypadajc ku Prutowi, spdza konie, muy i

bawoy do obozu, a spotkawszy si raz z Tatarami, którzy znów

czsto naszych pacholików i nasze konie na paszy bdce pory-

wali, odbi od nich plon znaczny ^). Ten sam Fekiety, gdy nie

b3'o adnej wieci o Zieliskim i potrzeba byo upomnie si

o niego u Turków, ofiarowa si list napisany w tym celu przez

hetmana do Radua, podrzuci Turkom na harcu, co te uczyni.

W tym licie hetman, powoujc si na prawa midzynarodowe,

domaga si natychmiastowego odprawienia posa. List doszed

rk wezyra i poskutkowa bo w par dni (22go wrzenia) Zie-

liski powróci, przywoc wiadomo o zmianie, jaka zasza

u szczytu hierarchii tureckiej i danie od nowego wezyra, aby

ze strony polskiej wysano posa, któryby mia umocowanie nie-

tylko do traktowania, ale i do ostatecznego zawarcia pokoju *).

Ale Zieliski zasta ju hetmana wielkiego na ou mier-
telnera. Epileptyczne ataki powtarzay si coraz czciej, siy

chorego ju tak zwtlay, e lekarze uznali za stosowne uwiado-

mi królewicza o grocej hetmanowi mierci. Ju wic rano 21go

wrzenia królewicz wezwa do siebie senatorów i komisarzy na

narad: hetman by ju niezdolnym, ani do miecza, ani do rady,

musieli sami stanowi o dalszem dziaaniu. Postanowiono co pr-
dzej da wiedzie królowi o gronej chorobie hetmana, o trudnem

pooeniu wojska polskiego, i wezwa, aby co prdzej pospieszy

z pomoc, a poniewa liczba onierzy znacznie si zmniejszya.

O Collect. I 167. Pauli 27, 55, 97, 149. Staro. I. 142.

2) PauU 55. Teki N. T. 112, Nr. 1.

O PauU 149, 151.

*) Ekp. Bibl. Jag. Nr. 3755. 1. 94 List do Dylawera baszy.
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postanowiono cisn si wicej, aby na mniejszej przestrzeni a-
twiej si mona byo broni. Jakóbowi Sobieskiemu poruczono

uwiadomienie króla, ale e z powodu Tatarów na gocicach,

trudno byo otwarcie pisa, wic wojewodzie lubelski napisa

list cyfrowany do ks. Zbaraskiego, koniuszego koronnego, aby

ten o wszystkiera, co byo w licie, królowi zda spraw. Opi-

sawszy przebieg wojny, pisa dalej Sobieski : „Ano sam kady
z nas rzecz sam gotów jest pokaza ac melius est mori, quam

videre maa gentis suae. Ale e wszystko ojczyzny salutem repu-

amus, dla niej samej racz Wasza Xiea Mo Jego Królew-

skiej Moci unienie prosi, aby z pospolitem ruszeniem na

ostatni obron Pastw sobie od Boga powierzonych, pospieszy

si ku wojsku raczy, gdzie tak wielki zakad in eaclem fortuna

z nami primogenitum swego mie raczy i przynajmniej we dwu-

nastu tysicy wprzód si do nas przebra, nabrawszy ywnoci,
a mianowicie soli, mki, a z ziarnem jakiemkolwiek dla koni,

choby to sprawiy przyleglejsze województwa... Jeeli te subsi-

dia mianowicie z ywnoci nie przyjd, jedno protestowawszy

si przed Panem Bogiem zastpów, na którego straszny sd co

godzina si tu gotujemy, e na ochocie i wszelkich do usugi

Ojczyzny sposobach , ile humanitus by moe, nie schodzio i nie

schodzi, ju prawie trupami naszymi Reipuhlicae funiis gotu-

jemy. Ale jakby posteritas sdzia, gdyby nie miecz pogaski,

ale strze Boe, nierzd, niedostatek zgubi nas wszystkich ^)".

Jednoczenie królewicz Wadysaw pisa do Tomasza Za-

mojskiego, od którego, jako od wojewody kijowskiego najprdzej

spodziewano si pomocy, a który naówczas w Tarnopolu gro-

madzi zacigi, aby przyj z pomoc oblonym pod Chocimem,

ale z maymi siami nie mia si przebija przez Tatarów. List

pisany by swobodnym stylem, w którym si malowaa kolee-
ska natura królewicza, z pewnym przeksem jednak odzywa si
o tak dugiem ociganiu si Zamojskiego : „yczylibymy byli

sobie tego, aby by WM. wespó z nami do obozu przeciwko

temu krzya w. nieprzyjacielowi szed. I jednak zabawy
WM. domowe nie dopuciy, nie wtpimy, e Uprzejm. wasza

(zwaszcza gdy sama zabawka z tym nieprzyjacielem ustawiczna,

za bo pomoc szczliwa, kadego wzywa) pospieszysz". da
przytem królewicz, aby Zamojski, idc do obozu, nabra jak naj-

^) PauU 148. Comment. 130. Teki Nar. T. 112 Nr. 3. Patrz

Dodatki.
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wicej ywnoci u obywateli tamecznych i kupców z sob za-

cign '). Oba listy, do króla i Zamojskiego, posane byy z ta-

borem, wysanym po ywno do Kamieca w nocy 2H wrzenia.

Dowództwo nad taborem mia Mikoaj Kossakowski, starosta

wiski. Stra konwojowa skadaa si z Kozaków regularnych wo-

yskich i kijowskich i 100 piechoty królewicza, razem okoo

1000 ludzi. Szczliwie przemkn si do Kamieca, a pod tern

miastem spotkawszy wracajcy z Polski kosz tatarski, rozgromi

go i odj mu wielu winiów i wiele byda ^).

O wszystkich zarzdzeniach, uchwalonych na pierwszej ra-

dzie u królewicza, mieli uwiadomi hetmana wielkiego Jakób So-

cieski i Plichta, kasztelan sochaczewski ; chciano w ten sposób

uszanowa jego wadz. Ale zastali hetmana ju tak chorego,

e go nie chcieli niepotrzebnie trudzi. Lekarze go ju odstpili,

epileptyczne ataki powtarzay si trzykro dziennie, zblianie si

mierci byo widoczne.

23go wrzenia do oa konajcego wezwano komisarzy, pu-

kowników i rotmistrzów: hetman nie móg ju mówi, tylko

omdla rk poda buaw Luborairskiemu na znak, i w jego rce
skada dowództwo ^). O poudniu tego dnia wsadzono umieraj-

cego do karety i powieziono na zamek chocimski, chodzio bo-

wiem o to, aeby niewtpliwie i szybko nadchodzca mier
jego moga by jak najduej utajon i przed swoimi i przed

wrogiem. Powoli toczya si kareta ku zamkowi, a ktokolwiek

z przechodzcych dostrzeg w niej wielkiego hetmana, domyla
si, e to ju ostatnia jego wybija godzina i szed za karet,

jakky za rydwanem pogrzebowym, wzruszony do gbi widokiem

umierajcego wodza *). Chodkiewicz mia wielu nieprzychylnych

sobie w wojsku, szczególnie koronnem, z powodu gwatownych
wybuchów gniewu, który jeli by niesubordynacy wywoany, ni-

kogo nie oszczdza. Wszystkie tedy niesforne ywioy nie lubiy

go i bay si. Ale teraz, gdy go widziano bezsilnego i umierajcego,

znikaa boja i niech i kady czu z alem i niepokojem, e

^) Zurkowski. ywot Tomasza Zamojskiego 83.

2) Str. 142. Pauli 150, 97, 57. Teki Nar. T. 112, Nr. 1.

Comment. 134.

*) Sobieski — rzecz dziwna — nie wspomina ani o zwoaniu
pukowników do umierajcego hetmana, ani o skadaniu regimentu, ale

wiadcz o tem t. z. dyar. Lubomirskiego Pauli 97, Zbigniew. Pauli

56 Teki" Nar. T. 112 Nr. 1.

^) Comment. 134.
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w toj tak trudnej chwili dla ojczyzny traci ona wielkiego wodza
i obywatela. Przywieziony na zamek, przyj tam w. Sakramenta

i nazajutrz, 24 wrzenia midzy 2g a 3ci z poudnia, po du-
giem konaniu odda duclia. Jeden z dyaryuszów ^) tak zapisat

pod dniem 24 wrzenia o tej mierci wiadomod : „Imci p. liet-

man umar i z nim wielkie szczcie ojczyzny miej".

O Pauli 97.
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Koniec wojny.

Nowa -wycieczka Zaporoców. — Szturm 25go wrzenia. — Niepokój

w wojsku litewskiem. — Wyjazd i powrót Wewellego. — Ostatni szturm

turecki. — Tajemna narada u królewicza. — Instrukcya dla posów. —
Wyjazd posów do obozu tureckiego. — Odwiedziny ich u dostojników

tureckich. — Eadu w namiocie posów. — Tureckie warunki pokoju. —
Posowie u wielkiego wezyra. — Sprawa tatarska. — Powrót Kossa-

kowskiego. — Przybycie Doców. — Upominki dla Turków. — Spi-

sywanie paktów. — Posowie u cesarza. — Sprawa pierwszestwa

w odwrocie. — Podejrzliwo Zaporoców. — Ich instrukcya dla po-

sów wyprawionych do króla. — Eana Konaszewicza. — Wojsko polskie

w drodze do Kamieca.

Jeszcze przed mierci hetmana wielkiego stosownie do

uchwa, które zapady na radzie wojennej, obóz polski cisn
si. Niemieck piechot Wajera wprowadzono do gównego obozu,

a szace, w których dotd siedziaa, rozrzucono. Jednoczenie

Kozacy zaporoscy opucili swoje stanowisko w dolinie nad Dnie-

strem i okopali si wyej na pochyoci góry, pokrytej drzewami,

pomidzy gównym obozem, a zburzonymi szacami Wajera,

wskutek czego Lisowczycy, dotychczas zasonici obozem zaporo-

skim, teraz wystawieni zostali na pierwszy impet turecki ').

Zaporocy zaraz po przeniesieniu si na nowe miejsce,

w nocy (z 23 na 24 wrzenia), uczynili zbrojn wycieczk na

drug stron Dniestru. Nowa ta nocna wyprawa, w której brao

udzia okoo 2000 Zaporoców, dwiecie piechoty z puku het-

mana polnego pod dowództwem Bobowskiego i duo lunej cze-

1) Pauli 56, 97.
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adzi ^;, miaa, jak si zdaje, cel podwójny: sprawie dywersy,

któraby uatwia przemknicie si do Kamieca, wysyanemu
teje nocy taborowi Kossakowskiego i zburzy lub popsiK- turecki

most na Dniestrze, który ju na dzie przedtem by ukoczony

i po którym ju przewieziono dwadziecia kilka dzia tureckici

na drug stron rzeki. Konaszewicz, który od postrzau z jan-

czarki przed miesicem otrzymanego, cigle jeszcze by chory ^),

surowo nakaza moojcom, aby si nie bawili grabie, ale zakaz

ten nie przeama ich natury i naogu. Kozacy uderzyli na na-

mioty tureckie, zaskoczyli, jak zwykle, Turków picych, ale po-

kusa obowienia si upem bya zanadto silna, aby si mieli na-

tychmiast zabra do niszczenia mostu. Tymczasem trwoga si
rozniosa po caym obozie tureckim, zaczli si sypa Turcy ku

mostowi swemu i Kozacy prdko musieli uchodzi stamtd, nie

osignwszy gównego celu wycieczki ^).

Pomimo, i mier hetmana wielkiego tajono w obozie pol-

skim, wie o niej ju nazajutrz przekrada si do nieprzyjaciel-

skiego obozu i zachcia Turków do ponowienia szturmu. Co-

fniecie si Zaporoców i piechoty niemieckiej z dotychczasowych

stanowisk wydawao im si równie dobr wrób. Dnia 25go

wrzenia wysuny si wszystkie piesze i konne puki przed obóz.

Okoo godziny czwartej rozpocz si szturm ogólny, najsilniej

wymierzony na poudniow stron obozu polskiego, to jest na

Lisowczyków, Zaporoców i przytykajce do nich lewe skrzydo

wielkiego obozu. Turcy mogli si ju teraz, z powodu zburzenia

szaców Wajera, podsuwa tak blisko, e kule ich janczarek la-

tay po wielkim obozie. Odpowiadano im z dzia z pocztku do
nieszczliwie; czy z winy zych prochów, czy z winy puszkarza,

jeden wystrza, zamiast wrogów, kilku swoich pooy na ziemi;

dopiero póniej zaczto celniej strzela. Szturmujcy do Lisow-

czyków Turcy a wraz z nimi i Tatarzy, — którzy dnia tego

wikszy ni zwykle brali udzia w walce, wskutek czego ich chan

otrzyma w nagrod wspaniae futro od sutana, — podnieli

wielki okrzyk, chcc nim przerazi garstk Rusinowskiego; jedno-

czenie z za Dniestru podniós si równie straszny okrzyk.

^) Pauli 150. Ostroróg (Pauli 28) mówi tylko o kilkuset Koza-

kach. U Naimy (Collect. I 162) dwie wycieczki Kozaków z wtorku na

rod i z czwartku na pitek zlay sio w jedin\

^) Sobieski. List z cyfer i t. d. Teki Nar. T. 112, Nr. 3.

3) Pauli 150.
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W istocie Lisowczykom zaczynao by duszno. Spostrzeg to Lu-

bomirski i posa im na pomoc swoj pieciote z Bobowskim na

czele, wypadli te pod nacieraj cych octiotnicy z waów. Z po-

cztku piechota zacza si miesza i ustpowa, ale gdy m-
niejsi zaczli nawoywa, ruszya z wielkim okrzykiem na wroga

i odpara go tak paln, jak rczn broni. Z wyszych oficerów

zgin wtedy o, mody rotmistrz piechotny ^).

W bitwie tej po raz pierwszy usyszao wojsko nasze

o mierci hetmana wielkiego i to od Tatarów, wykrzykujcych

na harcu ^). Wiadomo ta tego wieczora obiega cay obóz, ale

nie przerazia wojska, bo samo odparcie szturmu, ju po mierci

wodza dawao mu otuch na przyszo. Za to innego rodzaju

niepokój wszcz si w wojsku, mianowicie litewskiem. Ju jak

tylko Chodkiewicza odwieziono na zamek chocimski, pókownicy
i rotmistrze wojska litewskiego wysali do królewicza starost

orszaskiego Aleksandra Sapieh, wojewodzica witebskiego Paca

i pana Rndomin z prob, eby ich pod skrzyda swoje przyj
raczy, jako tych, którzy wodza swego s pozbawieni. Królewicz

wdzicznie przyj to poselstwo i przyrzek opiekowa si woj-

skiem litewskiem, to znaczy nie dopuci, aby mu si dziaa ja-

kakolwiek krzywda od nowej naczelnej wadzy wojskowej ^).

Teraz, kiedy si wie o mierci hetmana rozbiega po obozie,

puki litewskie zaczy si po rozkazy odnosi do królewicza,

jak gdyby jego tylko wadz nad sob uznaway. Ale królewicz

prdko wybi z gowy starszynie litewskiej ten partykularyzm,

który sprawia, e to si ujm wydawao Litwinom przechodzi

pod wadz wodza koronnego i to jeszcze takiego, który waci-
wie nie mia adnej buawy. Powiedzia im królewicz, e jeli

hetman litewski rzdzi dotd tak wielkiem wojskiem polskiem,

czemu polski po mierci jego nie ma wada kilku tysicami

ludzi litew^skich; wszake tak samo jak Chodkiewicz uchwa sej-

mow jest na t wojn naznaczony wodzem. Zreszt, doda, i

sam on, królewicz, przyby tu, nie eby rozkazywa, ale eby zo-

stawa pod rozkazami wodza*). Uspokoio to Litwinów zupenie,

') Palili 151, 98, 57. Teki Nar. T. 112, Nr. 1 i 129. Sobieski

w Comment. 147 mówi o zdobyciu dwócli chorgwi, o ozem nie ma
mowy w dyaryuszach. Naima Collect. I 167 i 168.

2) Pauli 28.

3) Zbign. PauH 56.

*) Sob. Pauli 152.
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tern bardziej, e Lubomirski przyrzek zwoa koo generalne i

tam potwierdzi obietnic darowanej wierci, a dowództwo nad

pukami litewskimi poruczy Aleksandrowi Sapiee ^). Tak tedy

obecno królewicza w wojsku nietylko w stosunku do Zaporo-

ców, ale i w stosunku do Litwinów okazaa si bardzo po-

yteczn.
Tymczasem sprawa ukadów z Turkami posuna si o krok

dalej. W odpowiedzi na danie wielkiego wezyra, przywiezione

przez Zieliskiego i dodanego mu Wewellego, postanowiono na

radzie u królewicza, jeszcze przed mierci wielkiego hetmana,

niezwocznie odpowiedzie. Wygotowany ju by list do wielkiego

wezyra z podpisami obu ietmanów^), w którym to licie przy-

znawali wodzowie polscy, e maj w swym obozie penomocni-

ków wyznaczonych przez Rzplt do prowadzenia ukadów o pokój

i e ci penomocnicy gotowi s uda si w tym celu do obozu

tureckiego, ale dali zakadników albo przynajmniej pisemnego

porczenia cesarskiego, e wolno i bez szkody powróc do swoich.

Ale w dzie, w którym Wewelli mia odjecha z listem (24go

wrzenia), umar hetman wielki, a mier jego powstrzymaa wy-

prawienie listu z jego podpisem. Nazajutrz by szturm i dopiero

26 wrzenia mona byo wyprawi Wewellego. Wióz on listy

nietylko do nowego wezyra, ale i do tych wszystkich dygnitarzy

tureckich, którzy mieli wicej od innych wpywu na modego

sutana, mianowicie do Chodzi, czyli nauczyciela sutaskiego,

najwyszej osoby duchowej po rauftym, do Kislar-Agi, ochmistrza

haremu i do defterdara czyli podskarbiego. Za ich to wanie
wpywem, a przy pomocy sutych podarków, zoonych chciwemu

zota sutanowi, doszed by stary i wcale niewojowniczy Dylawer

do najwyszego w pastwie stanowiska.')

Odpowied nadesza nadspodziewanie prdko, bo ju naza-

jutrz wróci Wewelli z listem wezyra do Lubomirskiego, w któ-

rym dygnitarz turecki wymawia si od posania zakadników i

wasnorcznego porczenia cesarza, poniewa ublia to miao

godnoci tego ostatniego, ale posya glejt posom w swojem

imieniu, przyczem tak w licie, jak ustnie przez Wewellego „wiar

swoj mahometask" zapewnia im zupene bezpieczestwo*)..

•) Piasecki 289.

^) Dokument znajduje si w Bibl. uniw. Jagie. Nr. kat. 3755.

3) Comment. 132.

*) Sob. Pauli 153.
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Z prdkiego powrotu Wewellego wnioskowano u nas, e Turcy

ju gorco pragn pokoju.

W istocie przybya im wówczas nowa pobudka, aby pragn
spiesznego zawarcia pokoju. Osman, ju w drodze do Polski, wy-

saJ by pewnego Greka Kantakuzena, jako czausa swego, do

Moskwy z wezwaniem do przymierza przeciwko Polsce. Kantaku-

ren wióz listy od Hussejna do cara, a od patryarchy Cyryla do

Filareta i przyrzeka w imieniu sutana, e jeli Moskwa poczy
si teraz z Turkami, to sutan pokonawszy Polaków zwróci jej

Smolesk i inne miasta. Uprzejmie przyjto poselstwo tureckie

w Moskwie, ale obawiano si narusza traktatu i wszczyna

wojny, dano tedy odpowied wymijajc, e obecnie pomocy

Turkom car da nie moe, ale jeli w czerakolwiek ze strony

polskiej traktat bdzie naruszony, car natychmiast wyruszy na

Polaków. Z t odpowiedzi, która pomimo swej uprzejmoci bya
odmown, pow'róci czans pod Chocim i rozwia nadzieje tureckie

na blisk pomoc z tej strony '). W naszym obozie nie wiedziano

o tem, ale spostrzegajc wielk ochot w Turkach do zawarcia

pokoju, cieszono si tem niepomau, bo i u nas pragnienie to

byo niemae. Byli jednak ludzie, w których y duch Chodkie-

wicza i którzy nieradzi patrzali na skwapliwo, z jak spieszono

z naszej strony do ukadów. Takim by Zieliski, który poznawszy

dobrze siy tureckie i brak w nich ducha wojennego, by pewny,

e Turcy niedugo potrafi prowadzi oblenie i e gdy nadej-

dzie chwila, w której bd musieli zabra si do odwrotu, wów-
czas przyjm wszelkie, najgorsze nawet warunki: narzeka wic,
e wojny nie koczono ^).

Tymczasem Osman, jakkolwiek z powodu cigych niepowo-

dze i rozczarowa znacznie spuci z pychy i ju oswaja si
zacz z myl zawarcia pokoju, którego poddani jego tak bardzo

sobie yczyli — nie móg si jeszcze ostatecznie pogodzi z myl,
e takie zgromadziwszy siy, tyle poniósszy kosztów i tyle prze-

lawszy krwi muzumaskiej, bdzie si musia wróci od grauic

Polski, w niczem nie dopiwszy zamiarów swoich i niczem nie

uwietniwszy swego pochodu. Mówiono o nim, e paka „z jadu",

to jest z alu i zoci, widzc niedono swego wojska i za-

wód swych nadziei. Mówiono te, e przejeda na drug stron

^) Eelacye weneckie u Hammera lY, 531. Soowiew IX, 192,193.

^) Ostroróg, PauU 29 i 38.
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Dniestru, aby zobaczy czy z tamtej strony nio raonaby na

wiksz skale rozpocz dziaa zaczepnych ').

Wreszcie, kiedy 21 wrzenia day si uczu pocztki póno-

cnego zimna i nieg" dobry zacz prószy '), przypominajc bliski

kres wojny, zim, postanowi Osman raz jeszcze rozpaczliwie

wyty wszystkie siy i uderzy na obóz polski, zaraz nazajutrz

28 wrzenia. Liczono te zapewne na to, e, Polacy otrzymawszy

w wigili dnia tego glejty na posów, nie bd przygotowani na

nowy szturm walny.

Dnia 28 wrzenia rano gsta mga pokrywaa doliny i góry.

AV tej mgle z tamtej strony Dniestru wywieziono przeszo dwa-

dziecia dzia na gór, skd mona bj^o atwo ostrzeliwa obóz

polski. Z tej strony Dniestru w trzech miejscach ustawili Turcy

baterye : nad rzek naprzeciw Lisowczyków, przed szacami Den-

hofa i trzeci ku bramom obozowym. Prawie wszystko wojsko

tureckie z tej i tamtej strony Dniestru stano pod broni. Ko-

rzystajc z mgy rannej. Tatarzy podpadli pod Zwaniec, gdzie

zwykle duo ludzi naszych, przemykajcych si do Kamieca,

lub wracajcych stamtd, noclegowao; chcieli niespodzianie we-

drze si do zamku, ale przywitani strzaami, „jak psy warem

z kuchni", uszli natychmiast. Ptozpocza si straszliwa kanonada

z dwóch stron rzeki do obozu polskiego, ale jak zwykle, tak i

tym razem wicej byo huku grzmotu i dymu, jak straty w lu-

dziach. Przecie z pewnego burzcego dziaa tak dobrze wymie-

rzono do namiotu królewicza, e kula pada obok i zabia cho-

rego Szkota z gwardyi królewiczowskiej. Sara Wadysaw, take

chory, przebywa nie w owym namiocie, ale w lepiance glin le-

pionej, któr mu zmary hetman ustpi by zaraz po jego przy-

jedzie.

Na najwikszy ogie wystawieni byli Lisowczycy, do nich

te naprzód z obu stron zaczto strzela i do nich najsilniejszy

szturm przypuszczono. W istocie szace ich byy atwiejsze od

innych do zdobycia, bo Lisowczycy, zakryci przedtem obozem

Zaporoców, nie okopali si naleycie, a rusznice ich krótkie nie

niosy daleko. A przytem opuszczone przez Zaporoców obozo-

^) Zbign. Pauli 57. Wiadomo o podjedaniu Osmana pod Ka-

mieniec i o kuszeniu si o zamek paniowiecki znajduje si tylko u Pia-

seckiego (str. 299), aden z dyaryuszów wspóczesnych nic o tern nie

mówi.

2) CoUect. I, 168.
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wisko, w którem nie zdoano zupenie popsu szaców, doy,

drzewa i rowy uatwiay pieeiocie tureckiej przystp do Lisow-

czyków. Podczas gdy z tej strony piechota szturm do nich przy-

puszczaa, z tamtej strony Dniestru Tatarzy a nad sam wod
si posunli i wielki wznoszc okrzyk, udawali, jakoby si chcieli

przez rzek do nich przeprawie. Spostrzegli Lisowczycy, e trudno

im si bdzie obroni przeciwko takiej nawale wroga i posali

do httmana proszc o pomoc. Posa im Lubomirski piechot

Almadego i Bobowskiego; królewicz posa dworsk swoj pie-

chot pod dowództwem Mikoaja Kochanowskiego, a nawet kilku-

nastu swoich Szkotów, stra przyboczn, która go nigdy nie od-

stpowaa ; sam zosta w lichej izdebce ogoocony ze stray, tra-

piony nie tyle chorob, ile niepewnoci obrony. I w caym obo-

zie polskim rozniosa si trwoga i wielki krzyk, e Turcy wdzie-

raj si ju na szace Lisowczyków. Wszyscy biegli do waów

;

chorzy i ranni lecy w budach i namiotach ju ostatniej godziny

swej wygldali, a niektórzy, powiada Sobieski, na to samo umie-

rali, „e im na óku bezbronnym wyziera i nadsuchiwa przy-

chodzio, co si z miem towarzystwem dziao".

Wówczas to dzielniejsza cz rycerstwa miaa sposobno
okaza, e yo w niej tradycyjne mstwo polskie i gotowo do

powice. Kiedy rozbiega si wie po obozie o wdzieraniu si
Turków na szace Lisowczyków, pucili si ochotnicy na przeaj

ku tym ostatnim, aeby ich wesprze. Jednym z pierwszych by
Jerzy Rzeczycki, starosta urzdowski, który z braci sw i czela-

dzi, powiada Sobieski, nigdy nie omieszkiwa wysuwa si na
miejsca niebezpieczne ^). Prócz tego hetman rozesa do puków
wezwanie, aby z pod kadej chorgwi przynajmniej po dziesiciu

ochotnika ruszyo na pomoc Lisowczykom. Wnet z tysic ochot-

nych towarzyszy pdzio przez wszystek obóz po doach i krza-

kach ku zagroonym szacom.

Wstpia otucha w Lisowczyków, gdy si obaczyli w licz-

nem towarzystwie, skoczyli z szaców ku janczarom, którzy dnia

tego uywali tarcz do zasaniania si od kul') i pomimo licze-

bnej przewagi wroga wyparli go prdko z dawnego obozowiska

Zaporoców, siekc i strzelajc z pistoletów i rusznic, które, gdy
kul im zabrako, nabijali rótem ^).

') Pauli 155.

') Pauli 154.

') Teki Naruszewicza T. 112. Nr. 1.

Wojna ckocimska. 22
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Nieco póniej ku wieczorowi doznali Turcy dnia tego innej

silnej poraki. Obok zburzonych szaców piechoty niemieckiej i

wgierskiej, na wzgórku, z którego atwo byo ostrzeliwa zbli-

ajcego si nieprzyjaciela, utworzy Szemberg z rozkazu Lubo-

mirskiego ma redut z paru dzia. Dziaa te zasoni zielonymi

gami, aby je ukry przed nieprzyjacielem i zaczai si tara,

z garstk piechoty, chorgwi dragonów Rychtera i chorgwi%

Francuzów Tomasza Zamojskiego ^). Nie brak tam byo i ochot-

ników z lunej czeladzi, a i p. starosta urzdowski pospieszy

ze swymi w to miejsce. Turcy dugo przypatrywali si temu

wzgórkowi, wreszcie nie widzc na nim adnego ruchu, pucili

si pieszo i konno w t stron ku polskim okopom. Dopiero

kiedy mijali ow redut, kaza Szemberg odsoni dziaa i da
ognia tak z dzia, jak z broni rcznej, czem znaczn szkod im

wyrzdzi i zmusi do odwrotu. Strzay armatnie tem wikszy
popoch wznieciy w szeregach tureckich, e przesdni Turcy

upatrywali w nich jakowe czary, a powodem tego byo, e pu-

szkarze nasi zakadali proch w dziaach wie traw, która nie-

zupenie zgorzawszy sieka Turków po twarzach ^).

Pod wieczór czelad obozowa pucia si na harc pod Tur-

ków, daleko si odsdzajc od obozu, i dopomoga do ostatecznego'

spdzenia nieprzyjaciela *). Rachowano straty Turków dnia tego

na 3000 •), a i sami oni przyznawali potem, i nigdy tyle dobrej

jazdy nie stracili w tej wojnie, co dnia tego, a to z powodu, e
jazda zsiadaa z koni i wraz z janczarami sza do szturmu ^).

Wieczorem odbya si tajemna narada u królewicza, w któ-

rej obok hetmana wzili udzia komisarze i senatorowie. Cho-

dzio o wysanie posów do obozu tureckiego dla zawarcia trak-

tatu. Wprawdzie wiee odparcie szturmu dodawao ducha wojsku

i mogo zachca do duszej obrony, ale inne wane wzgldy
nakaniay do tego, aby nie zwleka ukadów. ywnoci wpra-

wdzie mogo starczy na czas jaki dla znacznie ju przerze-

dzonego wojska, bo w ostatecznym razie mona byo y ko-
skiem misem, ale prochów ju tylko jedna beczka bya, a i kul

^) Dyaryusz przypisywany Lubomir, mówi o 200 piechoty pol-

skiej. Pauli 99— 100. Sobieski o 50 wgierskiej.

2) Pauli 102.

3) Pauli 156.

O Staroytn. I 143.

^) Naima (Oollect I 163) mówi o wielkiej liczbie rannych i za-

bitych ludzi i koni
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tak mao, e Lisowezycy musieli sobie rótem pomaga. Kossa-

kowski, wysany do Kamieca, nie wróci by jeszcze i nie wia-

domo byo, czy rau si uda przemkn z powrotem do obozu.

O pospolitem ruszeniu cakowitem, czy czciowem, nic jeszcze

nie byo sycha. Ze Lwowa, gdzie si miao zgromadzi pospo-

lite ruszenie, jeeli jakie wieci dochodziy, nie mogy by po-

cieszajcemi : najblisze nawet województwa jeszcze nie byy ci-
gny, a i króla, który dopiero po 18 wrzenia wyjecha z War-

szawy, zatrzymany naprzód sejmem, potem spraw inwestytury

pruskiej, jeszcze tam nie byo. Nie tajnem za to musiao by
oblonym spustoszenie, jakie Tatarzy roznosili po ruskich zie-

miach, nigdzie prawie nie natrafiajc oporu.

Postanowiono tedy niezwocznie wysa posów da uoenia
si o warunki pokoju, a sdzono, e teraz, wieo po odparciu

wielkiego szturmu, chwila ku temu najsposobniejsza, bo nieprzy-

jaciel nie móg myle, e to strach przed jego orem skania

Polaków do szukania pokoju. Ale kto ma jecha i zawiera pokój?

Komisarze sobie tylko moc ku temu przyznawali, jako ci, których

Rzplta umylnie w tym celu wysaa. Senatorowie sprzeciwiali

si, utrzymujc, e skoro komisarze nie zoyli przepisanej na

komisy przysigi, nie mog i pokoju zawiera. Brak czasu nie

pozwoli na dusze rozprawy i zgodzono si krakowskim tar-

giem na to, eby wysa dwóch posów: jednego z senatorów i

jednego z komisarzy. Wybór pad na Stanisawa órawiskiego,
kasztelana beskiego, i Jakóba Sobieskiego, wojewodzica lubel-

skiego, historyka tej wyprawy, ojca póniejszego króla Jana III,

a jednego z najdzielniejszych ludzi, jakich Polska wydaa w XVII
wieku.

Uoono na prdce instrukcy dla posów, na której po-

rzdne spisanie nie byo nawet czasu, tak, e dopiero po odje-

dzie posów mia j ksidz Szodrski, proboszcz gnienieski,

a sekretarz królewicza, wygotowa i da do podpisu innym sena-

torom i komisarzom. Instrukcy skadaa si z 10 punktów i

bya zapewne zastosowan do tego, co o daniach Turków wie-

dzieli Polacy od Wewellego i Zieliskiego. Pierwszy punkt, po-

dobnie jak pod Busz, odnosi si do tego, co byo gównym po-

wodem wojny, do Kozaków, i odnawia dawne a niedone przy-

rzeczenia, e Kozacy nie bd z Dniepru wojowa pastwa ture-

ckiego, w przeciwnym za razie maj by na danie cesarza ture-

ckiego karani, a straty wyrzdzone przez nich bd wynagro-
dzone. Drugi punkt zabezpiecza Polsk od zamiarów sutana bu-

12*
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dowauia zamków i zakadania osad na Ukrainif^ przeciw Koza-

kom. W trzech dalszjch punktach bya mowa o posach, których

wzajemnie do siebie Polska i Turcya miay wyprawi w sprawie

pokoju i o staych internuncyuszaeh, których Polska wzorem

innych pastw chrzeciaskich przyrzekaa trzyma na dworze

tureckim. Rzecz dziwna, e to co byo najwiksza korzyci dla

Rzpltej, trzymanie ministrów w Konstantynopolu, którzyby infor-

mowali rzd jej o sprawach tureckich i byli staymi, dowiad-

czonymi porednikami w cigych zatargach z Porta, — w} da-

wao si wspóczesnym Polakom ustpstwem dla Turcyi, jak to

z Legacyi Twardowskiego jawnie wida \). Szósty punkt instru-

kcyi dotyczy najwaniejszej dla Polski sprawy napadów tatar-

skich. Instrukcya zgadzaa si z góry na dalsze pacenie Tata-

rom habicego haraczu, pod nazw odu, z raaoznaczc zmian
formalnoci, i haracz ten w trzecie rce mia by skadany, i

stawiaa naiwne danie, aby Porta pozwolia Polakom mci
krzywd swoich w ziemi tatarskiej z oszczdzaniem miast cesarza

tureckiego, to jest, aby zewolia na to, czego jej wanie odma-

wiano wzgldem Kozaków. Mao jednak ufajc w ziszczenie tych

da, nakazywaa przynajmniej domaga si zrzucania chanów

„za najmniejsze najniszego murzaka wtargnienie" do Polski ^).

Tylko spotkanie si ludzi, owicych ryby i zwierza w dzikich

polach i wynike std zwady nie miay w niczem narusza pa-

któw pokoju.

Dalsze punkta odnosiy si do stosunków handlowych midzy

Polsk a Turcy, które si miay nadal na dawniejszych paktach

opiera, i do stosunków polsko-wooskch. Jak pod Busz, tak i

teraz milczco zrzekali si Polacy praw do zwierzchnictwa nad

Modawi i dali tylko, aby na tronie hospodarskim Porta osa-

dzaa ludzi roztropnych, spokojnych i przyjaznych Rzpltej, przy-

rzekali te odda Woochom, t. j. Modawianom, Chocim zaraz po

zawarciu przymierza. Ostatni punkt zawiera drobne dania, do-

tyczce cofania si wojsk obu^).

Po za dziesiciu punktami instrukcyi jawnej by jeszcze

jeden punkt, zapewne z powodu draliwej natury swojej, tajemny.

Dotyczy on upominków dla waniejszych dygnitarzy tureckich,

którzy najwikszy wpyw mieli na Osmana i najwicej przyczyni

^) Przewana Legacya. Kraków^ 1639, str. 234.

2) PauU 159.

3) PauU 157-161.
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si mogli do zawarcia pokoju. Dygnitarzami tymi byli w pierw-

szym rzdzie Kislar-Aga i wielki wezyr, mistpnie hodia i de-

fterdar. W te stosunki wtajemniczy Polaków Wewelli; on lepiej

ni kto inny móg ich objani, e „u Turków aiiri sacra fames

wszystko moe" *) i on te zaproponowa wysoko ceny owyci

upominków, nie zapomniawszy i o faktornem dla siebie. Komi-

sarze i senatorowie w zasadzie nie mieli nic przeciwko prywa-

tnym upominkom, skoro te miay uatwi zawarcie upragnionego

pokoju, wysoko ich jednak zostawili wyprawianym posom do

utargowania ^).

Nazajutrz po walnym szturmie posowie, wysawszy naprzód

swoje kuchnie i namioty, sami w orszaku liczcym okoo trzy-

dziestu ludzi, przyjació i czeladzi, wyjechali z obozu polskiego

okoo 2giej z poudnia. Odprowadzao orszak poselski a pod

tureckie strae kilkuset szlachty, strojnie odzianej, na dobrych

i piknie przybranych koniach. Na powitanie posów wyjechali

czausowie tureccy i dworzanie hospodara Radua i poprowadzili

ich na wyznaczone stanowiska, naprzód dolnym obozem tureckim

ponad Dniestrem, potem zwróciwszy na prawo przez koniec gór-

nego obozu ku taborowi hospodara.

Z ciekawoci przygldali si posowie i ich towarzysze

nowym dla siebie widokom: wewntrznego urzdzenia i we-

wntrznego ycia w obozie nieprzyjacielskim. Koo nich snuo

si mnóstwo ludzi z rónych stref i w najrozmaitszych strojach;

z daleka wida byo gste i pikne namioty z pozocistemi ga-

kami, z chorgiewkami, skrzydami i inDymi ozdobami. Owdzie

nieprzejrzane szeregi wielbdów, muów, bawoów i koni, p-
dzone do wody i od wody, wzbijay gste oboki kurzawy.

W pó godziny po przyjedzie posów zjawi si u nich

dwornik, czyli marszaek dworu hospodarskiego z przedniej szymi

dworzanami, aby powita posów i da im do posugi i stray

wooskich darabanów. Nazajutrz nawiedzili posowie hospodara

Radua, który posa po nich par osiodanych koni, proszc, aby

na nie wsiedli. Posowie nie chcieli jecha na cudzych koniach,

eby jednak uprzejmoci nie gardzi, wsiad na jednego p. Piotr

Trzylatkowski, marszaek poselstwa, a na drugiego dzielny starosta

urzdowski, Jerzy Rzeczycki, który jako ochotnik nalea do tego

poselstwa. Hospodar wyszed naprzeciw posów do wrót namiotu

') Pauh 161.

2) Pauh 1. c.
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swego, dokd ich nastpnie wprowadzi. Posowie oddali listy od

hetmana i prosili o posuchanie u wezyra.

Na tern si skoczyy te pierwsze odwiedziny u hospodara.

Posowie wrócili do siebie i ju si rozgocili byli, jak do óka,
kiedy o zmroku zjawi si Wewelli, wzywajc posów na audy-

ency do wielkiego wezyra. Usucha zaraz tego wezwania, po-

mimo spónionej pory, wydawao si naszym posom rzecz nie-

zgodn z ich dostojestwem ; wic owiadczyli, e nie uwiado-

mieni wczenie, nie mog dnia tego odwiedzi wezyra. Dopiero

tedy nazajutrz (1 padziernika) udali si wieczorem do jego sie-

dziby, t. j. do wspaniale i kosztownie urzdzonej szopy, podzie-

lonej przegrodami na pokoje. Tu uprzejmie powita ich wielki

wezyr Dylawer basza w towarzystwie drugiego wezyra Hussejna

baszy i defterdara. Posowie wrczyli Dylawerowi list od het-

mana, a pan beski, jako starszy wiekiem i urzdem, opowiedzia

pokojowe chci Ptzpltej.

Ale porozumiewanie si z Turkami szo z trudnoci, Po-

lacy pomimo tak czstych i tak zawikanych stosunków z Turcy
nie mieli nikogo, ktoby zna jzyk turecki i móg suy za tó-

macza. Porozumiewanie si wic odbywao si w taki sposób, e
sowa pana beskiego niejaki Szymon przekada na jzyk mul-

taski. a dopiero z multaskiego hospodar tómaczy wezyrowi

na turecki ^). T sam drog sza i odpowied Dylawera baszy,

który równie owiadczy ch zachowania „witobliwego przy-

mierza" i prosi posów, aby dla atwiejszego prowadzenia uka-

dów bliej jego siedziby kazali rozbi swoje namioty. Poczsto-

wani sorbetem, posowie poegnali wezyra i udali si w odwie--.

ziny do hodi, do którego take list mieli od hetmana. Siedzia

jak posg nieruchomy na óku, paciorki w rku trzymajc i

„mao co oczyma i wargami ruszajc". Hospodar, który by ich

przewodnikiem, caowa zwyczajem tureckim szat tego dostoj-

nika kocielnego
;
posowie nasi uczyni tego nie chcieli, widzc

w tern ujm dla siebie, jako posów chrzeciask eh. Hodia po-

mimo to przyj ich uprzejmie.

Waciwe jkady rozpoczy si dopiero nazajutrz, 2go pa-

dziernika, kiedy posowie stosownie do yczenia wezyra kazali

^) Z wielkim naszym fastidium powiada Jakób Sobieski (Pauli

165). A potrzeba znajomoci jzyka tureckfego tak mu utkwia wtedy

w pamici, e dajc we dwadziecia lat potem instrukcy dla nauc^^
ciel swoich synów, wysyanych na nauki do Krakowa, zaleca miedz y
innemi i nauk tego jzyka.
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rozbi swoje namioty w pobliu jego namiotów. Gdy noc zapada

zjawi si u nich hospodar Radu, przysany przez wezyra dla

przetarcia drogi do ukadu, albo raczej dla wybadania, z jak go-

towoci do ustpstw przybyli posowie. Wobec niedalekiej zimy,

której ju pierwsze znaki daway si uczuwa i która szybko za-

skoczy moga obozujcych, wobec spodziewanych posików od

króla, wobec braku ducha w wojsku tureckiem, Turkom spieszno

byo zawiera pokój i odwrót bez zawarcia pokoju móg si

w straszn dla nich klsk zamieni. Ale t gorc ch pokoju

i gotowo przyjcia byle jakich warunków starano si maskowa
i dlatego nazajutrz po przyjedzie posów do obozu tureckiego

obwieszczono tame, e cesarz ma jeszcze sze tygodni sta pod

Chocimem: dlatego i Radu w daniach, z którym polecono mu
wystpi, wysoko zacenia pokój. Wprawdzie nie domaga si
tego, co przed rokiem Otwinowskiemu stawiano za warunek po-

koju — wydania wszystkich miast ukrainnyeh, i z atwoci zgo-

dzi si na to, aby spraw oznaczenia granic polsko-tureckich od

strony pól dzikich zwali na jak póniejsz komisy graniczn,

co równao si zupenemu jej usuniciu z ukadów ; ale za to po-

nawia z wielkim naciskiem dania, stawiane Szembergowi przed

samem rozpoczciem wojny: ukarania Kozaków i haraczu dla

Porty.

Na pierwsze danie odpowiedziano mu, e napady Koza-

ków na posiadoci tureckie s tylko nastpstwem najazdów ta-

tarskich, bo ludno wiejska pozbawiona przez Tatarów chudoby

i mienia, pobudzana po czci zemst, po czci dz rabunku,

czy si z Kozakami i puszcza si na owe wyprawy. Pomimo
to Rzplta dbajc o zachowanie przymierza z Turkami, usiowaa
stale powstrzymywa Kozaków od tych wypraw i byaby po-

wstrzymaa, gdyby nie bya zmuszon cigle si swoich zwraca
przeciw Tatarom. Nie wszystkie zreszt spustoszenia, na które

skar- si Turcy, pochodz od Kozaków zaporoskich: w znacznej

<jzci sprawcami ich s Kozacy doscy, poddani cara moskiew-

skiego. e w tej wojnie Kozacy Turkom szkody poczynili, na to

skary si trudno, bo takie ju prawo wojny, e „kady szuka

zewszd zguby i zniszczenia nieprzyjacielowi", ale gdyby nawet

inaczej byo, to ten wanie, na którego Turcy najbardziej mogli

by rozaleni, który swawolnie spustoszy sorocki i oryowski po-

wiaty w Modawii, da ju gardo, przez samyche Kozaków
city. „Sprawiedliwoci inszej z Kozaków, mówili posowie,

uczyni my nie moemy, bo wzilimy ich na wiar swoje, któr%
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gdybymy im zamali, a jakoby nam i Turcy wierzyli? Odst-
pi si nam i kara nie godzi ich, którzy tak posug, na jak%

i sami Turcy patrz, ojczynie naszej czyni, i ju nie swawol-

nymi, ale s towarzyszami naszymi, odem od Rzeczypospolitej,

tak jako i my zacignieni. Turcy by chcieli sprawiedliwo mie
z Kozaków: niecheby si te nam sprawiedliwo od nich staa

z Bernawskiego i z tak wielu murzów tatarskich; ale niechaj ce-

sarz ich pohamuje, przewozu im u Oezakowa zabroni: a my
Dniepr od Kozaków uwolnimy, przeszych rzeczy, co si stao,

z obu stron zapomniawszy" ^). Wreszcie na skargi tureckie z po-

wodu wkroczenia ókiewskiego do Wooch, przyznali posowie,

e szed on z wol rzpltej. ale uczyni to dlatego, e chcia

uprzedzi wkroczenie Skinderbaszy do Polski.

Na danie haraczu dla sutana, odpowiedzieli posowie ró-

wnie stanowcz odmow. „Upominki, mówili, godne osoby króla

Pana naszego i cesarza te samego, skoro si pojednamy, po

przyjacielsku w dobry sposób i obyczaj da si mog: ale eby
o nich w paktach wzmianka nie bya, boby si to ju znaczyo

poddastwo, któremy krwi nasz gotowi odkupi^)". W istocie

midzy upominkami dobrowolnymi a wymienionymi w traktacie,

bya wielka rónica. Pierwsze naleay niejako do zwykego ce-

remoniau odprawiania poselstwa na dworze sutana i nie przy-

nosiy adnej ujmy monarsze, który je skada. Byy one nie-

tylko wyrazem yczliwoci ssiedzkiej, ale take potgi i bo-

gactwa tego, który je skada. Tak w r. 1619 szach perski po

zwycisko ukoczonej wojnie dla potwierdzenia upokarzajcego

dla Turcyi pokoju wysa poselstwo, które olnio ca stolic bo-

gactwem upominków ofiarowanych sutanowi '). Przeciwnie z góry

oznaczone upominki nosiy charakter przymusu, byy niczem

innem, jak haraczem, i strcay pastwo, na którem ciyy, do

rzdu hodownych.

Na taki stosunek wzgldem Turcyi posowie nasi zgodzi

si nie chcieli, a jednak — rzecz dziwna — ci sami ludzie, co

tak bronili honoru pastwa swego wobec najgroniejszej w Eu-

ropie monarchii, godzili si na pacenie haraczu nawpó dzi-

kiemu, koczowniczemu ludowi, który by tylko lennikiem owej

monarchii. Z najspokojniejszem sumieniem pacono haracz Tata-

Pauh 166.

2) Pauli 166.

») Hammer IV 506.
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rom krymskim dlatego tylko, e nosi on nazw odu, i e ja-

koby obowizywa Tatarów do pewnej pomocy wojennej wzgl-
dem Polski, pomimo, e w ten obowizek nikt nie wierzy. Uwydat-
niaa si w tern charakterystyczna cecha polityki polskiej, dba-

jcej przedewszystkiem o zachowanie pozorów powagi, a gotowej

powici jej istot. Za Stefana Batorego, którego sutan uwaa
za swego hodownika, pozornie polityka polska najbardziej bya
uleg wzgldem Porty, ale wanie wtedy gotowaa cios, który

mia Polsce zapewni na wschodzie nie pozorn, ale rzeczywist

przewag.

Przedmiotem rozmowy z Raduem by jeszcze jeden punkt

do wany : sprawa wypuszczenia z niewoli wizionych w Kon-

stantynopolu znakomitych jeców: hetmana polnego, Stanisawa
Koniecpolskiego, ukasza ókiewskiego, Samuela Koreckiego i

Wodzimierza Farensbacha. Radu ostrzega, aby nie czyni
o nich adnej wzmianki w ukadach, bo wezyr, wiedzc o ich

fortunie, mógby wielkiego da okupu ; tymczasem znajd si
inne tasze sposoby wyzwolenia tych jeców ^). Zdaje si, e ta

przestroga miaa na wzgldzie osobisty zysk, jeeli nie hospo-

dara, to Wewellego, któremu, jak wiemy, Turcy przyrzekali da-

rowa najznakomitszego z jeców ^). Polacy usuchali tej prze-

strogi i w^ ukadach nie byo wzmianki o jecach.

Gdy Raduowi nie udao si nakoni Polaków do zdradze-

nia Zaporoców i do wydania ich starszyzny w rce Turkom,
stara si Wewelli uknu intryg, która miaa jakoby zadowoli

wszystkich, a nikomu nie przynie szkody. Osman domaga si
ukarania starszyzny kozackiej, ale oszuka go bardzo atwo.
Niech Polacy wydadz Turkom jakichkolwiek ludzi, czy to z obozu,

czy z Kamieca, którzy za jakiekolwiek zbrodnie maj by na

mier skazani i niech postaraj si, aby ci skazani w ich przy-

tomnoci zostali straceni. By to pomys godny swego autora i

polityki hodowników tureckich : pomys, który praktykowa z po-

wodzeniem Betlem Gabor, rzucajc pod nogi Osmanowi gowy
mniemanych onierzy polskich wraz z chorgwiami na tem uro-

jonem wojsku zdobytemi. Polscy posowie dali temu pomysowi
naleyt odpraw, a nie bez susznoci podejrzewali, e krya
si w nim ch rzucenia w obóz kozacki zarzewia popochu i

niechci ku królewiczowi i Rzpltej ^).

1) Comment 170.

2) Pauli 73.

') Comment 171.
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Nazajutrz (3 padziernika) wezwano posów do wielkiego

w-ozyra. Odprawiwszy swój dwór, sam tylko zasiad z posami i

rozpocz z dumnego tonu „e kania si ma mniejszy wik-
szemu", „Jeli, mówi, upominków co rok cesarzowi dawa nie

bdziecie, a Kozaków nie skarzecie, tedy nic z traktatów nie

bdzie; Chan nasz i teraz bdzie wojowa i przez ca zim Ta-

tarowie ; cesarz bdzie w obozie do witego Dymitra, potem

ruszy si osob swoj std, cz wojska w Wooszech zosta-

wiwszy z Tatarami, a na wiosn jeszcze si lepiej ni teraz

przygotowawszy, przyjdzie tu do was znowu na wojn". To po-

wiedziawszy pilnie si przypatrywa posom, ledzc, jakie wra-

enie jego sowa wywoay, a wreszcie doda, e bezpieczestwu

ich nic nie grozi i jak wolno przyjechali, tak wolno odjad.

Na to odpowiedzia órawiski krótko i z godnoci

:

Jeszcze to w rku Boga, kto mniejszy, a kto wikszy; póki on

dekretu nie wyda, sdzi trudno. Na adne podobiestwo do ha-

raczu ani na zdradzieckie wydanie Kozaków zgodzi si nie

mog, jak to ju owiadczyli hospodarowi. Wreszcie dzikujc
w"ezyrowi, e im wiary pod wzgldem bezpiecznego powrotu

obiecuje dotrzyma, powstali posowie ze stoków i zabierali si

do wyjcia.

Wtedy Dylawer widzc, e mu si próba postrachu nie

udaa, zmieni nagle ton i sposób obejcia, uj obu posów za

rce, prosi, aby si nie spieszyli i napowrót usiedli i w dalszej

rozmowie stawia ju tylko takie warunki, które posowie polscy

z atwoci przyj mogli, bo objte byy instrukcy, któr z sob
przywozili. Jedna rzecz tylko wybiegaa poza instrukcy. Dylawer

nie da haraczu, przestawa na tem, e upominki, które miaf

wielki pose zoy cesarzowi w Stambule, bd dobrowolne i

adnej o nich w paktach wzmianki nie bdzie, chcia jednake
z góry wiedzie, jakie to bd upominki, zapewne dlatego, aby

ich szczegóowem wyliczeniem pogaska chciwo cesarza,

a moe nawet chcia mu je wystawi, jako co w rodzaju wy-

muszonego na Polakach haraczu^). Otó o tem, jakie to miay

') To ostatnie przypuszczenie jest bardzo prawdopodobne, a e
oszuka Osmana nie poczytywano za rzecz trudn, wskazuj na to pro-

pozycye, czynione przez hospodara komisarzom. Zreszt Twardowski
w „Przewanej Legacyi" kadzie w usta Jerzemu Zbaraskiemu, wysa-
nemu do Stambuu dla potwierdzenia chocimskiego traktatu nastpujce
sowa: „Dylawer. .

.
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by upominki, posowie sami nie mogli stanowi i okazaa si

potrzeba porozumienia si w tym wzgldzie z komisarzami, se-

natorami i hetmanem. Wezyr zgodzi si na to, aby jeden z po-

sów pojecha do swego obozu i spraw t prdko zfiatwi ^).

Tym posem by Jakób Sobieski. Wybierajc si nazajutrz

(4 padziernika) do swego obozu, postanowi raz jeszcze przed

wyjazdem widzie si z wezyrem. Dotychczas w rozmowach

z Dylawerem posowie nasi nie stawiali jasno najwaniejszych

swych da, które dotyczyy Tatarów. Czuli Polacy, e to bya
z caej polityki turecko-polskiej najwaniejsza dla nich sprawa i

Sobieski zapisa w dyaryuszu swoim, e „nam o nich najwiksza

gra sza" ^), ale, jak to widzielimy z instrukcyi dla posów, mao
mieli nadziei uzyskania w ukadajcym si pokoju jakich korzy-

stniejszych w tym wzgldzie warunków. Wszake sumienie po-

selskie nie pozwalao Sobieskiemu zaniedba próby. By on ju
pewnym pokoju, chodzio tylko o to, aby wywieci, co si osta-

tecznie da uzyska od Turcy i w sprawie tatarskiej. Uda si tedy

do wezyra i owiadczy mu ch zawarcia osobnych paktów

z chanem; gdyby chan zama pakta i nowe wszcz napady,

niechby wolno byo Polakom bez zrywania przyjani z Turcya,

mci te napady najazdem na ziemie tatarskie, nie czynic przy-

tem adnej szkody miastom cesarskim. Na te dania — rzecz

Osmana górnej myli inaczej nie ruszy,

A gdy mu o trybucie jakimsi potuszy

Z swobodnego narodu. Acz, by by yw potem
Pewnie tego z ostatnim uyby kopotem.

(wyd. Turowskiego str. 114)

Za to twierdzenie Skowskiego (Collect. I. 240), — i nie jest rzecz-

wyjanion, czy Polacy dla atwiejszego zawarcia pokoju nie przyobie-

cali daniny pod Chocimem, lub przynajmniej nie zostawili Turków
w mniemaniu, i si póniej o to uo, — twierdzenie to jest nie-

susznem. Obietnica ustna, nie ujta w pakta, które spisywano pod
Chocimem, nie miaaby adnego znaczenia, a w paktach nie byo o niej

adnej wzmianki. Jeeli Turcy upominali si haraczu u ks. Zbaraskiego,

pochodzio to std wanie, e pakta zagubili. Wyraenie Twardow-
skiego: „cesarz oszukany by nadziej trybutu, czego naszy nie supry-

mowali zaraz", na które si powouje Senkowski, nie inaezej mona
rozumie, jak tylko, e cesarza wezyr udzi, i e Polacy, cho si do-

mylaU tego, nie uwaali za stosowne, majc pakta w reku, miesza
si w sprawy wezyra.

^) PauU 168. Comment. 175.

2) PanH 168.
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naturalna — wezyr odpowiedzia odmownie. Chan jest niewolni-

kiem cesarza, osobnych paktów zawiera nie moe, szczególnie

w obecnoci majestatu cesarskiego, a wszystko czyni musi, co

mu cesarz rozkae; „i pastwo i szyja jego jest na woli i lasce

cesarskiej". Nie móg te wezyr pozwoli na najazd ziemi tatar-

skiej w adnym wypadku, bo to „ziemia cesarska"', a Tatarzy

„podnókowie jego". To jedno tylko przyrzeka- w imieniu ce-

sarza, e gdyby chan nie poskromi swawolnych murzów, to ce-

sarz zniesie go z pastwa.

liya to nader wta obietnica, ale zaprawd nie gorsza od

tej, jak Polacy dawali Turkom, domagajcym si powstrzymania

napadów kozackich. Wart by Pac paaca, a paac Paca. I Polacy

i Turcy spragnieni byli pokoju i gotowi byli zawrze go na da-

wnych warunkach, to jest na tych, które si okazay byy niedo-

statecznymi do utrzymania jego. To te i Sobieski „ukontento-

wa si" odpowiedzi wielkiego wezyra i ju z pewn nadziej

pokoju odjecha do swego obozu, którego przez pi dni nie

oglda.

Tymczasem w obozie szo wszystko swoim trybem. Nazajutrz

po odjedzie posów Lubomirski zwoa koo generalne, na którem

dzikowa starszynie wojskowej imieniem Rzpltej i króla „za

ochot i dotrzymanie statecznoci w tak wielkich pracach i nie-

dostatkach" i prosi „o wielk pilno i ostrono okoo waów".
Komisarze przyznali caemu wojsku nadto, co si z umowy nale-

ao, jeszcze wierroczn zapat, koo za cae wezwao komi-

sarzy, aby odkryli wszystkich towarzyszy, którzy nikczemnie

z wojska zbiegli, i nazwiska ich ogosili, a to w tym celu, aby

na sejmie walnym mogli by zbiegowie przez instygatora skar-

bowego pocignici do odpowiedzialnoci i skazani na gardle,

czci i majtku ^).

Waniejszym od tego zgromadzenia starszyzny wypadkiem

by powrót Kossakowskiego z ywnoci. Dostawszy si szczli-

wie do Kamieca i nabrawszy tam ywnoci, stan on taborem

pod t twierdz i wyczekiwa sposobnej chwili, aby si przemkn
napowrót do Chocimia. Turcy, spodziewajc si jego powrotu,

wysali naprzeciw niego kilka tysicy wojska i kilka dzia ; ale

Kossakowski omyli ich rachuby, zwróci si w nocy na prawo

lasem do Czarnokoziniec i stamtd przymknwszy do Zbrucza i

O Teki Nar. T. 112, Nr. 1. Staro. Polska, I. 143.
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tabor porzdnie sprawiwszy, szczliwie doszed do wauea, skd
ju pod oson dzia atwo si byo przeprawi do Chocimia^).

Drug pomyln wiadomoci, jak zasta Sobieski w obozie,

byo, e kilkanacie sotni Kozaków doskich dy na pomoc Po-

lakom. Docy zostawali mniej wicej w takim samym niejasnym

i wtpliwym stosunku zalenoci od cara moskiewskiego, w ja-

kim Zaporocy wzgldem króla polskiego i tak samo chtnie, czy

to na wspók z Zaporocami, czy na wasn rk przedsibrali

wyprawy morskie na tureckie wybrzea i tureckie statki czarno-

morskie. Przysali oni byli wanie posów swoich w 30 koni

z ofiarowaniem suby królewiczowi i gotowoci walczenia z nie-

przyjacielem krzya w. Królewicz wdzicznie przyj poselstwo,

posów obdarzy i przyrzek da chorgwie wojsku doskiemu,

jak tylko przybdzie. Ale Docy jak odjechali, tak si wicej nie

pokazali ^).

Zreszt prócz lekkich harców, prócz zwykych nocnych wy-

cieczek Zaporoców pod obóz turecki dla zachwycenia koni i ba-

woów, nie byo waniejszych zaj wojennych po ostatnim wiel-

kim szturmie tureckim. Pokój ju wisia w powietrzu : czu to

chan tatarski, a majc w jasyrze duo wieych braców i

widzc dobr sposobno zebrania za nich okupu, wysa jednego

z nich, niejakiego Dbrowskiego, z Tatarzynem do obozu pol-

skiego, aby ten zawiózszy tam regestr szlachty w tyra czasie

w niewol zabranej, rozpytywa si o ich krewnych, którzyby

chcieli okup da za nich. Bya to smutna rzecz a zarazem cha-

rakteryzujca nieporadno dyplomacyi polskiej wobec drapie-

noci tatarskiej, e w instrukcyi ukadowej nie domagano si
wcale uwolnienia braców, których Tatarzy w obecnej wojnie

nachwytali.

Wracajcego do obozu Sobieskiego witano z radoci i z za-

ciekawieniem, a dodany mu dla honoru czaus i trzej jadcy za

nim onierze tureccy z dzidami obudzali powszechne zajcie.

Ciekawie pytano o pokój, a wiadomo, i wkrótce bdzie za-

') Ostr. Pauli 31.

^) Ostr. Pauli 32. Owo pojawienie si i zniknicie Doców wy-
glda do zagadkowo. By moe, i zostaje ono w zwizku z t oko-

licznoci, e Moskwa, która w sierpniu 1621 daa wymijajc odpo-

wied Turkom, w jesieni tego roku zacza naprawd myle o wojnie

z Polsk. 12 padziernika v. s. 1621 r. zwoany w Moskwie sobór

owiadczy si za wojn, a na soborze midzy innymi stanami figuro-

wali i doscy atamani. Soowiew, Historya Eossyi IX, 193.
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warty, „wszystkim bya smaczna". Zaraz nazajutrz (15 padzier-

nika) odbya si narada, na której wyznaczono p. Suliszewskiego

na goca, który mia jecha z cesarzem do Stambuu i tam
bawi a do przyjazdu wielkiego posa i zaatwiono spraw upo-

minków, które ów pose mia ofiarowa cesarzowi, jakote i tych,

które mieli otrzyma rozmaici dygnitarze tureccy. Dla cesarza

przeznaczono 50 Soroków soboli, 20 marmurków, t. j. futer libich

barwy marmurkowej, szkatu kosztown piknej roboty i dwa
zegary. Upominki dla baszów byy pienine, a wysoko ich

o tyle rónia si od proponowanej przez Wewellego, e wiel-

kiemu wezyrowi zamiast dwóch soroków soboli przeznaczono

20.000 talarów lewkowych, hodi zamiast 15.000 tylko 10.000

takiche talarów, na dwory baszów zamiast kilkunastotysicznej

sumy tylko 2000. Kislar Aga mia dosta tyle co wielki wezyr,

defterdar tyle co hoda, Wewelli 5000.^) Poniewa publicznych

pienidzy na zapacenie tych sum nie byo, komisarze i senatoro-

wie porczajc wypat ich dygnitarzom tureckim, wystawili

ze wszystkimi podpisami swymi skrypt na imi Wewellego ^).

Tak tedy owymi upominkami ostatecznie wygadzon bya
droga do pokoju. Nie wiadomo, czy zastanawiano si nad tem,

e sytuacya z powrotem Kossakowskiego i sprowadzeniem y-
wnoci zmienia si o tyle, e gód nie zagraa ju wojsku pol-

skiemu w razie duszego oblenia, wszake i teraz odzyway
si gosy przeciwne ukadom ^). Ale gosy te bezsilne byy wobec

powszechnego parcia do pokoju.

Tego dnia jeszcze odjecha Sobieski do obozu tureckiego,

a we dwa dni potem uda si za nim Suliszewski. Zaczto spi-

sywa pakta z niezmiernym trudem i kopotem dla braku tó-

maczy, znajcych jzyki polski i turecki. I tak musia Sobieski

dyktowa po polsku pewnemu Multanowi, ten przekada to na

jzyk grecki Grekowi, Grek tómaczy to samo na jzyk turecki

Turkowi i ten dopiero pisa pakta *).

1) Pauli 161-162.
^) Na skrypcie stoi data 9 padziernika, to jest data zawarcia

pokoju i wrczenia skryptu. Patrz Dodatki.

') Staro. pol.

*) Brak w Polsce tómaczy, znajcych jzyk turecki, dawa si
nieraz Ezpltej dotkliwie uczuwa i we 20 lat po wojnie chocimskiej

takie wywoywa skargi z ust Miaskowskiego, posa do Amurata I i

Ibrahima: „Nieszczliwy to, sromotny^ i niebezpieczny defekt Rzpltej,

e tak uboga jest w jzyki pogaskie. Ze tak arcana jej, a zatem toa
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Po spisaniu paktów wezwano posów polskich na dywan
wielki do wezyra, gdzie obok dostojników tureckich zasiada i

wezyr chana. Na dywanie odczytano pakta, a wielki wezyr su-

rowic zaleci wezyrowi chaskiemu, aby swemu panu opowiedzia

tre tych paktów, które si odnosiy do Tatarów, mianowicie,

i pod wielk kar zaniecha maj najazdów na Polsk. Wezyr
tatarski wtrci pytanie o granice polsko-tatarskie, mianowicie,

czy uroczyszcze Sina-woda w dzikich polach ma by nadal gra-

nic, czy nie ? Odpowiedziano mu, e traktat obecny granic nie

stanowi, tylko najazdów wzbrania. W kocu owiadczy Dylawer-

basza, ze do ostatecznego zawarcia pokoju brak jeszcze tylko,

aby posowie polscy byli przedstawieni cesarzowi dla ucaowania

jego szaty. Podano sorbet w farfurkach i wypito na znak wza-

jemnej przyjani, poczem posowie i dywan cay udali si konno

do namiotów cesarskich.

Te wyday si naszym posom jakby zamek okazay..

Wszystko tu ju byo przygotowane na ich przyjcie. Janczaro-

wie, ustawieni w szeregi, tworzyli szpaler, ezorbadziejowie w bia-

ych czapkach z biaerai kitami rozganiali laskami tumy cieka-

wych, cisncych si do niezwykego widowiska; wewntrz na-

miotów kapidowie, t. j. odwierni cesarscy w zotogowych de-

liach ze srebrnemi laskami przechadzali si, czekajc na posów,

których mieli podug zwyczaju prowadzi do cesarza. Rozdano

posom i baszom kaftany, poczem wszyscy oni udali si do wiel-

kiej, kosztownie wysanej i ozdobionej szopy, gdzie na pozoci-

stem óku siedzia cesarz w szkaratnej ferezyi, sobolami po-

krytej. Wewelli chcia namówi naszych posów, aby zdjli

czapki, czego oni nad zwyczaj innych posów, uczyni nie chcieli.

Prowadzeni przez odwiernych pod rce, gow tylko „czynili ce-

remonie" cesarzowi, a poniewa szata, w której cesarz hyl

ubrany, bya krótk i opit, dano im do pocaowania koniec

kodry zotogowej, która zakrywaa óko. Nastpio potem od-

danie listu od hetmana polskiego do cesarza i krótka przemowa

salus przychodzi musi na lekkich osób ignaviam et perfidiam. Bez-
piecznie rzek, e wiksza cura et eensiira et delectus miayby byd
okoo jzyków i tómaczów wiernych i szlacheck cnot, anieU perso-
narum et suhjectorum na tamte oryentalne pogaskie legacie. Potrze-

bniejszy by na to koszt by, anieli na daremne zbytnie assystencie".

Eelacia legacii P. Miaskowskiego, Zbiór Pam. o dawnej Polsce Niem-
cewicza V. 77.
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p. bel'skiego órawiskiego „o starodawnej przyjani Rzpltej

z domem ottoraaskim".

Ca t ceremoni zakoczyo wrczenie cesarzowi upomin-

ków, danych przez króla komisarzom na t wojn w przewidy-

waniu podobnej potrzeby. Bya to mianowicie szabla ze zotem i

drogimi kamieniami, po starowiecku robiona, para pistoletów i

karabin piknej roboty; do tych od króla upominków dodano

jeszcze pozocisty puhar, konewk srebrn i czarnego brytana.

Turcy wziwszy te upominki od polskiej czeladzi „czynili z nimi

procesy" po cesarskim namiocie.

Nazajutrz po tej ceremonii. 9go padziernika, wymieniano

pakta i chodzio ju tylko o uregulowanie odwrotu obu armii.

Bya to i dla jednej i dla drugiej strony sprawa honoru i bez-

pieczestwa. Ani jedna, ani druga strona nie moga si pochlu-

bi wyranem, stanowczem zwycistwem. Polacy odparszy od

granic swoich armi, która siaa postrach w caej Europie, a wy-

braa si na podbój Polski, mieli bez wtpienia daleko wiksze

prawo, ni Turcy, uw^aa pokój chocimski za zwycistwo swoje,

a przecie sam Sobieski, jeden z gównych twórców tego pokoju,

uwaa go tylko za pó zwycistwa ^). W tak niejasnem pooeniu
okoliczno, kto pierwszy cofnie si z teatru wojny nabieraa

wikszego znaczenia. Cofn si jednoczenie obie armie nie

mogy, przynajmniej zaraz, most bowiem polski by zepsuty i

nie prdko móg by naprawiony tak, aby po nim caa armia

polska na drug stron Dniestru przeprawi si moga. Turcy

wprawdzie, którzy nie chcieli pierwsi rozpoczyna odwrotu dla

oszczdzenia cesarzowi pozorów przegranej i z obawy moe na-

tarcia Kozaków na swe tylne strae, ofiarowali Polakom swój

dobry i wygodny most do przeprawy, ale posowie polscy, przyj-

mujc t ofiar, która im bya bardzo na rk, owiadczyli, e
korzysta z niej nie bd mogli, dopóki armia turecka si nie

cofnie, bo w przeciwnym razie przeprawa Polaków przez ten

most, wobec stojcego tu przy nim wojska tureckiego, atwoby

moga do cikiego doprowadzi starcia. Turcy, którym wobec

bliskiej zimy spieszno byo do domu. domagali si potem ju
tylko tego, aby królewicz pierwszy przeniós si na drug stron

rzeki ; zrobiono im ustpstwo o tyle, e kilka namiotów królewi-

czowskich rozbito na drugiej stronie Dniestru. Jednoczenie

1) Pauli 177.
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wezyr nakaza Turkom i Tatarom, którzy jeszcze zostawali na

lewym brzegu rzeki, przeprawi si nu brzeg prawy ^).

Tymczasem ud kiedy zawieszone zostay kroki nieprzyja-

cielskie, onierze polscy i tureccy zjedali si z sob, czsto-

wali si gorzak, wzajem czynili sobie podarki i handlowali

komi. Wieczorem dnia 9 padziernika, kiedy pokój ju zosta

ogoszony, zapon cay obóz turecki tysicami wiate: i na

górach i w dolinach na wszystkich namiotach pony wiece
woskowe, oznajmujc upragniony koniec wojny. W naszym obozie

Zaporocy odpowiedzieli na t illuminacy gst salw wiwatow.
Nazajutrz w niedziel ruszyo si wojsko tureckie z obozu

swego i stano o pó mili dalej, na tych górach, skd 2 wrze-

nia po raz pierwszy ukazao si oczom Polaków. Tego dnia wró-

cili posowie polscy do swego obozu i trafili na czas, kiedy si

msze odprawiay. Odpiewano Te deum laudamus w obecnoci

królewicza, który, cho jeszcze niezupenie zdrów, wyszed na na-

boestwo, aby razem z wojskiem podzikowa Bogu za szcz-

liwy koniec wojny ^).

Nastpnego dnia posowie, którzy pokój zawierali, udali si

w imieniu królewicza, hetmana i komisarzy do Kozaków zaporo-

skich, aby im oznajmi o warunkach traktatu z Turey i poro-

zumie si pod wzgldem powrotu wojska do domu. Przyjli

chtnie Kozacy warunki pokojowe, które w niczem nie zmieniay

ich stanowiska, bo zakaz puszczania si na morze Czarne i nie-

pokojenia granic tureckich dawno ju im by dobrze znany, i

wiedzieli, co trzyma o jego mocy. Moe dlatego wanie, e znali

jego nieskuteczno i e wiedzieli, jak caa wojna z ich przy-

czyny podjt bya, wobec takiego jej zakoczenia nie wolni byli

od pewnych podejrze i obaw, e mog by Turkom wydani,

a podejrzliwo ta, której nawet powaga Konaszewicza usun
nie moga, objawia si w ten sposób, e nie zastosowali si do

uoonego porzdku, ale wczeniej, i to potajemnie w nocy prze-

prawili si na drug stron Dniestru *).

Przed rozjechaniem si wyznaczyli posów do króla iRzpltej

i dali im instrukcy, podug której posowie, owiadczywszy
w imieniu Kozaków gotowo „zdrowia i chudob swoich nie a-
owa" i „zastawia piersi swoje za wiar chrzeeiask, za po-

') Pauli 175, 176.

2) Pauli 177.

3) Pauli 179, 181.

Wojna chocimska. Jg
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wag króla Jego Moci i />a cao ojczyzny", mieli prosi o po-

dniesienie odu do stu tysicy zotych, o rych wypat przy-

znanej im przez komisarzy donatywy, a zachowanie w wolnoci

staroytnej wiary greckiej, o uposaenie jak majtnoci szpi-

tala dla kalek wojskowych, który z aski królewskiej mieli re-

staurowany, o wolno zacigania si na sub za wiadomoci
królewsk do innych panów chrzeeiaskich, o wolno rybo-

óstwa i myliwstwa, wreszcie o lee zimowe '),

Konaszewicz wraca do domu chory. Rana, któr otrzyma

w utarczce z Turkami, gdy jecha z pod Chocimia szuka Ko-

zaków, nie goia si, a w cigych trudach wojennych, w yciu

obozowem nie byo czasu na jej piel(i:nowanie.' Troskliwy o jego

zdrowie królewicz da mu swego lekarza Francuza, który towa-

rzyszy hetmanowi kozackiemu do Kijowa i tam bj prawie a
do jego mierci (na wiosn 1622)^). Okaza te podobno króle-

wicz Sahajdacznemu swoj wdziczno i w inny sposób, obda-

rzajc go rónymi podarunkami, midzy innymi zotym medalio-

nem, na którym z jednej strony by wizerunek króla Zygmunta^

na drugiej orze polski ^).

Zamek ehociraski oddany zosta Woochom nazajutrz po co-

fniciu si armii tureckiej, ale dopiero we dwa dni potem ru-

szyo wojsko polskie przez most turecki na drug stron Dnie-

stru. Ci, co si przedtem pospieszyli do Kamieca i lunie je-

chali, stawali si atw zdobycz dla wasajcych si czyhaj-

cych na zdobycz Tatarów i opryszków wooskich. Ba, nawet i

midzy Zaporocami, którzy ju byli po tamtej stronie rzeki,

znaleli si tacy, którzy nie mogli wytrwa przed pokus atwego

a bezkarnego rozbójniczego obowu *).

1) Ekp. Bibl. Jag. Nr. 102. Patrz Dodatki.

^) Aktli OTHOcamiec;i k- ucropin io>icHofi n 3aua;i;Hofi Poccia,

T. II. Przedmiertny list hetmana wojska zaporoskiego Piotra Kona-

szewicza Sahajdacznego do króla Zygmunta,

^) W kronice Samoja Wieliczki znajduje si zajmujcy opis e-
gnania si królewicza z Sahajdacznym i Kozakami pod Chocimem, opis

wyjty jakoby z latopisów kozackich. Podaj w przekadzie wyjtek

z niego w Dodatkacli, nie dla wiarogodnoci jego, Mora w wielu szcze-

góach jest wtpliw, ale dla pokazania, jak si w podaniach kozackich

odzwierciedlia posta królewicza i stosunek jego do Kozaków. Co si

tyczy listów Sahajdacznego do króla i króla do Sahajdacznego, umie-

szczonych w teje kronice s to widocznie apokryfy, utworzone pra-

wdopodobnie w czasach Chmielnickiego.

*) Pauli 180.
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Gdy wojsko przebywszy most wyszo w pole i rozwino
si na drodze do Kamieca, wówczas dopiero w penem wietle

okazay si lady zniszczenia, jakiego doznao ono podczas obl-

enia. „Wstyd wspomnie, powiada Sobieski, jako kuse clior-

gwie byy, które przedtem i okryte i okazae widzielimy. Szo
jakoby odarte i zniszczone wojsko : oblenie i po ludziach i po

koniach i po rynsztunkach zna byo ; wieziono moc chorych

w rydwanach i na kolasach, drugich na noszach niesiono. Niemcy,

kiedy szli, wiatr ich prawie powiewa". Wanie po poudniu

dnia tego zerwa si by silny wicher i miót niegiem na wy-

ndzniae wojsko. Królewicz, który nie by jeszcze zupenie po-

wróci do zdrowia, jecha w rodku wojska w karecie. Gdy prze-

jeda mimo Zaporoców, którzy wysforowawszy si naprzód,

zatrzymali si koo Brahy, powitali go oni dugiem i gestem

strzelaniem na wiwat.

Dokoa powracajcej armii polskiej wieszali si Tatarzy i

szczególnie z tyu urywali, co mogli, z wozów i ludzi. Wielu cho-

rych i paeholików, szczególnie tych, co panów swoich postradali,

pogino wówczas od zimna i od nieprzyjaciela ^). Trupy ich

leay na polach koo drogi, a jadcy syszeli niekiedy ostatnie

jki i woania konajcych. I w Kamiecu potem na ulicach peno
byo trupów „podlejszej modziey", która przetrwawszy najcisze

czasy w obleniu, wydostawszy si z niego, mara teraz z cho-

rób i zimna. Tak to wracali z pod Chocimia zwycizcy, którzy

odparli najwiksz wówczas armi w Europie i których sawa
miaa si rozej od Batyku po Gibraltar.

Oryginalnoci temu powrotowi dodawaa jeszcze ta oko-

liczno, e wojsko wiozo z sob ciao swego wodza Chodkie-

wicza ^), aby je odda modej wdowie, która stosownie do testa-

mentu nieboszczyka winna je bya pochowa w Kretyndze obok

pierwszej maonki i dziatek „bez wszelakich Bogu i dobrym
ludziom przemierzych pomp" *). Z caego pochodu ta trumna,

w której spoczyway zwoki wielkiego hetmana, wygldaa naj-

tryumfalniej, bo chocia Turcy zawarli traktat ju po jego mierci,

nikt inny przecie nie zmusi wrogów do odwrotu, tylko jego

O Teki Nar. T. 112, Nr. 1.

'^) Comment. 143.

^) Teki Narusz. T. 112, Nr. 83. Widymus s knih hrodskich

zamku hospodarskolio województwa nowhorodskoho. Testament Chod-
kiewicza przed wypraw w Ostrogu 20 Juni 1621.

13*
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duch nieugity, religijno - patryotycz-uy, który przelawszy si
w starszyzn i lepsz cz wojska, utrzyma je przy wytrwaym
oporze.

W par dni po ruszeniu si z pod Chocimia cigno si
cae wojsko pod Kamieniec i podczas gdy odpoczywa^o pod mia-

stem, w samem miecie zasiadali kom sarze na komputach woj-

skowych, przyznajc donatywy rónym pukom, a hetman ze star-

szyzn na sdach wojskowych, spisujc i podajc do otrbienia

list tych, co zbiegli z wojska ^).

Za nim sdy wojskowe ukoczyy swoje czynno, w ko-

ciele farnym w Kamiecu zgromadzio si koo generalne, przed

które wystpi królewicz i podzikowawszy wojsku za posugi

dla ojczyzny, rozpuci je do domu.

^) Duga ta lista, wymieniajca okoo 500 zbiegów konnych, za-

chowaa si do dzi i nosi tytu: „Delata, przez Ich Mci PP. Eot-

mistrze sub honore et conscientia podana I. M. Panu Hetmanowi, take
Ich Mociom Panom Comisarzom, Towarzystwa, którzy z obozu pod

Chocimem pod nawalno tureck pouciekali, zaczym w Kamiecu
z wojska wytrbieni y do publicatiey seymowey odesani. Dnia dwu-
dziestego wtórego Padziernika Roku Paskiego 1621". Rkp. Bibl.

Ossol. Nr. 200 k. 124.
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Epilog.

Sejm nadzwyczajny. — Król i pospolite ruszenie spania si. — Brak
karnoci w pospolitem ruszeniu. — Na kogo spada wina zwoki i jej

nastpstw. — Ozem opacono zwycistwo choeimskie. — Dziejowe

znaczenie wojny chocimskiej.

Wiadomo o zawarciu pokoju z Turkami zastaa króla pod

Lwowem. Jecha on do tego miasta, aby stan na czele pospo-

litego ruszenia i poprowadzi je na pomoc swemu zacinemu
wojsku. Na sejmie zimowym wyprawa pospolitego ruszenia zapo-

wiedzian bya na lipiec, a porzdek tej wyprawy mia by po-

przednio na nadzwyczajnym krótkim sejmie oznaczony. Ale dziki

ociaoci naszej machiny rzdowej dopiero w lipcu zwoano
sejmiki dla wybrania posów, dopiero w sierpniu rozpocz si
sejra nadzwyczajny ^). Na tym sejmie uchwalono nowe podatki,

przepisano porzdek pospolitego ruszenia i naznaczono dzie 4go

padziernika, jako termin, na który si miay stawi wszystkie

województwa koronne. Litwa miaa zosta w domu dla obrony

granie od Szweda, który ju by rozpocz wojn, i od Moskwy,
która tylko czyhaa na dobr sposobno.

Ale nietylko pospolite ruszenie nie cigno si na ozna-

czony termin pod Lwów, lecz i sam król, cho mu to atwiej

byo, nie stan tam w tym czasie. Kiedy si sejm nadzwyczajny
skoczy, zatrzymaa go jaki czas w Warszawie sprawa inau-

^) Piasecki 300. X. Krzysztofa Eadziwia sprawy wojenne i po-

lityczne. Pary 1859, str. 26. Instrukcya królewska na sejmiki dato-

wan jest dnia 10 lipca.
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guracyi nowego ksicia pruskiego, Jerzego Wilhelma. Po odebra-

niu hodu pruskiego wyruszy wreszcie z Warszawy 18 wrzenia,
ale tak wolno poda do Lwowa, e dopiero 13go padziernika

stan w tern miecie. Po drodze rozsya listy, pobudzajce
szlacht do pospiechu, atoli tylko kilka bliszych województw
stano w poowie padziernika pod Lwowem, a mianowicie :

krakowskie, sandomierskie, mazowieckie, lubelskie i ruskie. Wiel-

kopolanie, którzy mieli dusz do odbycia drog, wlekli si
jeszcze nad Wis, pruskie za województwa wcale nie wyru-

szyy ^). Jak powoli posuwao si pospolite ruszenie, mona po-

wzi z tego wyobraenie, e województwo krakowskie, które pod

Rzeszowem zgromadzio si 1 wrzenia, aeby stamtd i ju
razem pod wodz krakowskiego wojewody Tenczyskiego, potrze-

bowao a 13 dni, aeby z Rzeszowa dosta si pod wieHreszn
o pótory mili ode Lwowa ^), i to jeszcze wielkie byy narzekania

i urazy niektórych powiatów tego województwa, e im zbyt pó-

no w noc kazano zajeda na stanowiska.

Jak mao byo subordynacyi w tern wojsku, za przykad

posuy moe szczegó, e jeden ze szlachty województwa kra-

kowskiego omieli si (po pijanemu wprawdzie) wyzwa swego

wojewod na pojedynek i uszo mu to bezkarnie za wstawieniemi

si innych. Kiedy wojewoda na pierwszym noclegu pod Rzeszo-

wem kaza wytrbi artykuy dotyczce porzdku wojskowego,

nie przedstawiwszy ich przedtem kou rycerskiemu, szlachta,

wierna zasadzie sejmikowania nawet podczas wojny, uznajc ar-

tykuy za przykre dla siebie, wysaa wnet delegatów do woje-

wody z daniem, aby cofn rozkaz wytrbienia artykuów, póki

ich nie da publikowa w kole. Wojewoda miota si z gniewu,

ale dowiedziawszy si, e szlachta postanowia nie rusza si
z miejsca, jeeli si jej daniu nie stanie za dosy, musia
ustpi i cofn wydany rozkaz.

Jeszcze jaskrawsze wiato na brak dyscypliny wojennej

w pospolitem ruszeniu rzuca wypadek, zapisany w tym samym
dyaryuszu, z którego i powysze szczegóy zaczerpnito. Szlachta

krakowska, cignc pod Lwów, z daleka niemal co noc widziaa

wielkie uny przez Tatarów niecone. Pewnego razu, kiedy ju po

ogniach wida byo, e Tatarzy s niedaleko, wojewoda krakowski

O Piasecki 302.
''^) Dziennik wyjazdu na pospolite ruszenie, Staro. pol. Grabow-

skiego T. I. str. 152.
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wyprawi ochotników pod owe ognie dla schwytania jzyka. Ze-

brao si 70 koni, ale ochotnicy ruszyli nieporzdnie i bez wo-

dzów. Niektórym dla zych przepraw prdko si sprzykrzya droga

i zaraz wrócili, „drudzy w porodku drogi to uczynili, drudzy

dalej doszedszy niedomieli, blizko ognia ju bdc, i tak z ni-

szczeni wrócili". Pomidzy ochotnikami byli i pacholikowie pana

Wieruskiego, którzy postanowili skorzysta z ssiedztwa Tatarów,

.

„na lad tatarski zapalili dwór Paniej Grochowskiej w Krakowcu

i nabrali tam pótna pósetków niemao". Kiedy si za pokrzy-

wdzon uj brat, pacholikowie musieli zwróci zrabowane pótno,

ale o tem, eby jaka surowsza kara miaa spotka tych domo-

wych Tatarów, dyaryusz milczy, pomimo e uchwaa sejmowa

o pospolitem ruszeniu bardzo surowe stanowia kary za mniejsze

nawet przestpstwa.

By moe, i w innych województwach lepszy by porz-

dek, jednak na podstawie tego, co si dziao w krakowskiem wo-

jewództwie, jakote na podstawie wspóczesnej opinii o pospoli-

tem ruszeniu ') mona miao wnioskowa, e byo to wojsko,

którem trudno byo dowodzi i na które nie wiele mona byo
liczy. Wszake liczb swoj mogo imponowa wrogom, którzy

take przedewszystkiem iloci groni byli. Gdyby si za wcze-

niej byo zgromadzio i ruszyo z pod Lwowa, mogoby jeli nie

wietniejsze sprowadzi zwycistwo, to przynajmniej zasoni od

srogiego spustoszenia tatarskiego poudniowe województwa, które

te mocno na t zwok narzekay ^). Wina tego spónienia spada

przedewszystkiem na króla : on to tak póno wprawi w ruch

machin sejmow, której dziaanie miao poprzedzi pospolite ru-

szenie i on to tak póny termin gromadzenia si naznaczy.

Prawda, e wczeniejsza wyprawa ziemian oderwaaby ich od ro-

bót gospodarskich i niemaby mitrg sprawia w gospodarstwie,

ale có móg znaczy tak drobny wzgld wobec niebezpiecze-

stwa, które grozio caemu pastwu, a którego donioso wszy-

stkim bya znan?
A przecie ten sam król, który tak póno wybra si z od-

siecz swojej armii oblonej, mia za ze senatorom i komisa-

rzom rzeczypospoitej, i bez jego wiedzy zawarli pokój z Tur-

kiem, pomimo i do tego mieli upowanienie, pomimo i swoj

^) Patrz cytowany ju raz ustp z X. Krzyszt. Badziwia Spraw
wojennych i politycznych, str. 97.

2) Sobieski. PauU 178.
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zwok król ich niejako powtórnie upowania do tego
;
pomimo

wreszcie, i pokój w danych warunkach i w stosunku do obaw,

jakie ywiono, by wcale korzystnym.

By moe, i mona byo duej broni si pod Chocimem,
ni si broniono, zwaszcza s^dy Kossakowskiego czata szczli-

wie wrócia z Kamieca i przywioza zapasy ywnoci ; byd

moe, i byo wicej prochu i kul w obozie, ni to podaje So-

bieski, wiemy bowiem jak to Kozacy szafowali prochem na wi-

waty ju po zawarciu pokoju; by moe, i wojsko polskie do-

czekawszy si pospolitego ruszenia, mogoby zmusi Turków dO'

wiele haniebniejszego odwrotu, mogoby nietylko nie zwraca
zamku chocimskiego, ale i przywróci hodownietwo Modawii,

osadzajc na jej tronie towarzyszcego wanie Polakom preten-

denta, Piotra Mohy : wszystko to sta si mogo, ale nikt

mniej od króla nie mia prawa czyni zarzutu starszynie b-
dcej pod Chocimem, e tak si stao, bo nikt bardziej od królar

nie by winnym w tym wzgldzie. Wprawdzie na wezwania ko-

misarzy wysa król polecenie Tomaszowi Zamojskiemu, aby

skupi pi najbliszych województw (kijowskie, bracawskie, wo-

yskie, ruskie i podolskie) i z nimi ruszy pod Chocim, nie cze-

kajc na króla i reszt województw, ale i to polecenie za póno-

doszo Zamojskiego, i zamiast pomóc oblonym tylko im za-

szkodzio : Zamojski bowiem wybiera si ju wysa do obozu

polskiego garstk wojska, któr zdoa sam zgromadzi, kiedy po-

wyszy rozkaz królewski, zwracajc go ku innym planom, po-

wstrzyma od natychmiastowego niesienia pomocy ^).

Ta sama nieporadno i niedbao rzdu królewskiego

we wezesnem przygotowaniu obrony daleko gorsze sprowadzia

nastpstwa na innym, ale wspóczesnym teatrze wojny. Gustaw

Adolf, korzystajc z wojny turecko-polskiej, w chwili gdy wojska

nasze gromadziy si nad Dniestrem, stan z flot 10 sierpnia

pod Ryg i w krótkim przecigu czasu zdoby to miasto, a take

Dyament i Mitaw. Napad ten by najzupeniej do przewidzenia;

Krzysztof Radziwi, hetman polny litewski, od dawna przypo-

mina królowi potrzeb przygotowania obrony pónocno-zacho-

dnich granic od Szwedów, którzy nie omieszkaj skorzysta

z upynicia rozejmu i z kopotliwego pooenia rzeczypospolitej.

Ale Zygmunt nie ufa przestrogom hetmana-protestanta i lekce-

^) urkowski 84 i nast.
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way sobie Gustawa Adolfa ^) tak dalece, e gdy Szwedzi wyl-
dowali w Inflantach w liczbie dwudziestu kilku tysicy, pro-

wincya ta miaa do przeciwstawienia najedcy mao co wicej

nad dwa tysice wojska^). Radziwi, któremu poruezono obron
Inflant, w listach swoich do króla, senatorów, województw i po-

wiatów nieustannie przedstawia niedostateczno si swoich

wobec Szwedów, domaga si armaty, prochów, furmanów, pie-

nidzy, skary si na to, e cz piechoty wybraniec-kiej, a take

Tatarów W. Ks. Lit, pierwotnie przeznaczonych na obron Inflant,

obrócono na obron przeciw Turkom, a na to miejsce innych

ludzi nie kazano zacign, ale wszystkie te przedstawienia po-

zostay bezowocnymi wobec braku pienidzy w skarbie, wobec

nieufnoci i niedonoci króla, wobec powszechnego zwrócenia

uwagi w stron niebezpieczestwa, które grozio od Turcyi. Gdyby
nie wojna chocimska, która odcigna najlepsze siy polskie i

najdzielniejszego wodza ku poudniowym granicom pastwa, Gu-

staw Adolf nie odniós by by tak atwo zwycistwa, a moeby
nawet wcale nie zaczepi wtedy Polski.

Poczytujc susznie odwrót najdumniejszego i najpotniej-

szego w mniemaniu Europy monarchy za swoje zwycistwo, Po-

lacy tak byli niem ol-nieni, e zapominali, jak drogo to zwy-

cistwo byo opacone : utrat na wieki ujcia Dwiny.

Chcc streci w kilku sowach dziejowe znaczenie wojny

chociraskiej, raonaby j nazwa wielk prób politycznych i wo-

jennych si rzpltej w przededniu krwawej walki bratobójczej, co

miaa rozedrze jej ono, wstrzsn caym jej organizmem i

poprowadzi do ostatecznego upadku. Próba okazaa, e rzplta,

pomimo wszelkich wadliwoci swego ustroju, ma do jeszcze

si, aby zaj na wschodzie stanowisko wielkiego mocarstwu i

i speni doniose plany króla Stefana : ale pod warunkiem, e
rónoplemienue jej siy bd zgodnie, bratnio ku temu celowi

sprzone. Takie te zapewne wyniós przekonanie z tej próby

wiadek jej i uczestnik, królewicz Wadysaw, i dlatego zasiadszy

potem na tronie, zapragn wykona testament polityczny naj-

wikszego z królów elekcyjnych.

') Ks. Eadziwia Sprawy wojenne etc. str. 26. Instrukcya na
sejmiki d. 10 lipca: „Gustaw... który jako i ojciec niczem nam nie

jest równy, albo ciki".
2) Tame str.' 99 i 150.



DODATKI
DO HISTORYI WOJNY CHOCIMSKIEJ

I.

Suplika braców tatarskich i rejestr sum na ich wykupno.

(Teki Naruszewicza, T. 111, Nr. 105)

WM. M. Panowie o winiów, naród swój polski, bdziecie

swobod staranie prawdziwe i skuteczne uczyni (sic). Przez

Mk tedy Syna Boego ndzni okowacy prosieray, zmiujcie si
nad nami a ratujcie nas z niewoli pogaskiej, którzy si w ten

regestr i cen na nas od pogan woona wpisujemy.

Alemy Gereja wimotvie.

Pani Stryjeska
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Pan Bylina czerw, zotych. . . . 400

„ Dederkao z on „ „ . . . . 250

drugi Daniel Dederkao „ „ . . . . 250

Pani Grotkowska „ ,
500

Pan Danilewski „ „ . . . . 800

Krzysztof Hohol „ „ .... 600

Jan Lada „ „ .... 300

Pan Andrzej Lacki „ „ . . . . 200

„ Sebastyan Dbrowski „ „ . . . . 1200

Sotascy winiowie.

Pan Wierzbicki z on czerw, zotych . . . 2000

Panna Bohowitynówna „ „ . . . . 1000

Panien Jarmeliskich cztery „ „ . , . . 4000

Pani Zaboklicka „ „ . . . . 1000

„ Pawowska matka „ „ . . . . 1000

„ Dudkowska „ „ . . . . 800

„ Gniewkowska „ „ . . . . 1000

Bohucki z matk ., „ . . . . 500

Pani niatycka „ „ .... 300

Chop z Pawooczy konia i „ „ . . . . 10

Pani Zapatyska „ „ . . . . 200

Winiowie Hanowi.

X. Szymon Dominikan.

Pani Drogomirowa dwa (?) y czerw. z. 600.

Pani Orowska Tatarzynów ( ?)

Skinder Baszy winiowie.

Drubiez porucznik.

Drubicz Krzysztof.

Do którey supliki prosilimy o podpis i przyoenie pieczci

Hospodara JMci dla lepszej wiary.

Gaspar Gratian Princeps Moldaviae. Nos pro redimendis

captivis polonis dahimus floren, uinue millia.



II.

List z cyfer przeoony Pana Jakóba Sobieskiego do Xi-
CiA Zbaraskiego Pana Koniuszego Koronnego z obozu pod

Chocimem 22 Septembris 1621 Roku.

(Teki Naruszewicza, T. 112, Nr. 3.)

Roskazanie iest od Krolewica Jegomoci i Jchmoci Panów
Hetmanów i zdanie Ichmociów Panów Senatorów w woysku na

ten czas bdcych, abym charakterami Statum rerum Nostra-

rum Waszey Xicey Jraci oznaymi, eby za Wasza Xica
Mo o wszystkiem informowa J. K. M. bo dla Tatarów na

gocicach trudno mamy aperte do Króla Jegomoci pisa. Wy-
pisa Pan eleski Waszey Xieey Moci jako Osman Cesarz

turecki z Chanem tatarskim do Nas die 2da Septembris przyszli.

Stan Cesarz z woyskiem po górach, mila polska od obozu na-

szego. Tego dnia bya utarczka, gdziemy pole stawili i z aski

Boey nam dosy szczliwa. W Pitek furye swoie wszystkie

obrócili na Kozaki Zaporoskie, którzy im dosy dobrze impet

strzymali. Znowu nazajutrz w Sobot szturm ponowili o pou-
dniu, a zatym i ku wieczorowi ze wszystk armat. Trway te

szturmy godzin kilka. Ano niemal wszystek ten dzie w ogniu

by i tam znacznie Pan Bóg pobogosawi Kozaki, e tego wie-

czora ju o zmierzchaniu od janczarów lacessiti w obóz ich

wpadli, którym oni dzie przed tym z gór tamtych na pagórki

midzy dbrow ku nam przymknli tak daleko, jak na podo-

biestwo z Warszawy do Ujazdowa. Wielki terrorem w woysku

pogaskim ta ich inkursya uczynia, kosze pobrali, koa u ar-
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maty posieki, take namioty porzezali i Turkom si samym
dobrze dostao i by bya noc nie nastpia, którey commitere

dalsze proelium Jegomoci Panu Hetmanowi nie zdao si, tak

naga okazya wiele za pomoc. Bo na stron nasze dobrego by

sprawi moga. Byo potem consilium w Niedziel rano witem
de progressu belli, jeeli im pole stawi i bitw da, czyli cun-

ctatione zwlec i wtli ich ; tutiora approbata consilia, w okopaci

si ufortyfikowawszy, upór i impet pogaski wspiera. Interim

okoo okopów szaców woysko si zaciodzio. Die 7ma Septem-

bris w dzie wtorkowy z wielkim impetem ku szacom naszym
jeszcze nieufortyfikowanym potenti campo uderzyli ku bramie

Pana Hetmana polnego, w szac wpadszy piecioty zabili kilku-

dziesit. Od naszego potym ochotnika, to jest towarzystwa, co

na waaci stali, starci i zgromieni, turpissime uciekli. Znowu
pod wieczór eandem fortunam tentare chcieli. Ju si byli na to

mieysce posunli, interim Jegomo Pan Krayczy Koronny, któ-

rego na ten czas dzienna stra, mor institutoue majorum pry-

micye swoie oyczyznie prawie gosem oddawa. Potkaa si

z nimi rota Jegomoci Pana Wojewody Wileskiego, Pana Po-

ockiego i Pana Rudominy. Te cztery chorgwie uderzyy si
o hufiec, w którym byo z kilkanacie tysicy. Mnie si nasi

za ask Bo potkali, zdarzyo si im kopiie skruszy i tylko

z dwadziecia towarzystwa zgino. Pan Poocki dwadziecia i

dwie ranie odniósszy trzeciego dnia umar. Ich trup dosy gsty
by upad. Jegomo Pan Hentman Polny z skrzydem swym ce-

lerrine w pole wyszed, ale i oni nas niedoczekawszy turpissime

ty podali i tak i noc i ich ucieczka diremit proelium na które

atrocissime si byo zanioso. Za czym woysko nasze serce bardzo

wielkie wzio. Turcy byli uietiores a od nas ciurowie z piechot

po kilka dni ku wieczorowi continuatis velitationibus pod cho-

rgwie ich i pod szeregi podpadali, e ich Panowie Hetmani cho
na odwrót trbiono i z pola ich zganiano, zwie nie mogli.

Oczy si nasze tego napatrzyy, jako za zdarzeniem Paskim
w kilkunastu naszych do nich na odwrót po kilkanacie cho-

rgwi uciekao. Nona Septembris w oktaw wanie przyjcia

cesarza woysko wszystko nasze z okopu wyszo i stano polem

przy armacie, przy piechocie i przy szacach. Oni te stali pod

lasem przy zasadzkach i fortelach swoich ; z obu stron zgoa
chcielimy si uowi, my ich na nasze, oni nas na swoje for-

tele chcieli przywie, non successit utrinue negotium. Wieczór

jednak nasi harcownika spdzili i na lewym Jegomoci Pana Wo-
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jewody Wileskiego skrzydle Pana Rusinowskiego kilka chorgwi

z szablami wypadszy zamieszali ich hufiec, e ty poda bez

wstydu musieli. Skoro obaczyli JchMo Panowie Hetmani, e
polem bi si z nimi trudno, insze consilia przedsiwzili. Na-

mówiwszy si z Kozakami z Soboty na Niedziel, t. j. die 11 et

12 na obóz w nocy uderzy chcieli. Ju i Kozacy byli pogoto-

wiu i woysko nasze prawie in ipso procinctu. Quis novit sensum

Domini, deszcz wielki lun, który nam te imprez rozerwa. Die

12 porozumiawszy Turcy z przedaszczyków udania, na szable

w obozie midzy hufcami janczary puciwszy i z koni sami pos-

siadawszy, uczynili z okrzykiem i strzelb wielk jako mogli nay-

potnieyszy insult na obóz nasz. Przypad Jegomo Pan Het-

man tam (gdzie) naycieniey byo, na ochotnika krzykn, zaraz

Towarzystwo z waów poskoczyo we srzód i tam si w rze
siekli, których za pomoc Bo wyparli. Karakasz Basza Budzi-
ski wielkiey u cesarza w dziele rycerskim reputacyey, który dzie

przed tym szturmem do woyska by przyjecha, na placu zosta

z wielkim Cesarza i woyska alem. Zgin tame i niejaki Rafut

Basza. Jzyki i gowy tureckie do Hetmanów przyniesiono i

spolia te wojenne. Jako za ask Bo rzadki bez dobrego wi-
nia dzie. Hussaim Basz, co po mierci Skinderbaszy prowincy

jego na si by wzi, pierwszego dnia przyjcia cesarza turec-

kiego w czoo postrzelono, kilka dni temu jako zdech.

Die 17 Septembris w nocy om tysicy Kozaków Zaporow-

skich wpado w kray obozu tureckiego, gdzie koni ze dwiecie,

wielbdów trzydzieci i ochdóstwa osobliwego ze dwiema cho-

rgwiami zacnymi zajwszy, znowu uszli bez szkody swoiej,

i gdyby si byli upem nie bawili, mogli by byli co dobrego

sprawi. Woyska tureckiego rozumiem e jest dwakroe sto tysicy

wojownika. Nieehay Pan Bóg bdzie pochwalon, i midzy sob
nie maj takiego serca, jakomy sobie imaginowali. W bitwie

Tatarów mao wida i na harcach nie tak czsto jakomy si
spodziewali i owszem barzo rzadko. Constans fama o tern z prze-

dawczykow i jzyków jest, e burzcych dzia nie masz wicey
nad pitnacie, a tych co dwiema komi wo mniey ni sto.

Byo jedno burzce dziao, co w obóz nasz z aski Boey bez

szkody ognia dao. Most poczynaj robi przez Dniestr, jeszcze

jednak nie skoczony. Hospodar Multaski z woyskiem swoim na

to jest odczony. To co do woyny naley masz WKM. Radu
Michno Wojewoda Multaski Wewellego Wocha Kandyjezyka,

który pierwey w woysku by, z listem do " Panów Hetmanów
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(posM), aby posali do Hussaim Basz, który teraz wezyrem jest,

posy strony pokoju, assekuruje, e doyd traktaty. Posa Jego-

mo Pan Wojewoda Wileski Pana eleskiego, wyrozu miewa-

jc eoby za kondyeye pokoju chcieli, a przy dawnych paktach opo-

wiadali. Ju to siódmy dzie jako tam u nich Pan eliski,

obiecali go byli za dwa dni stawi. Jednak jzykowie i prze-

dawczykowie powiedaj, e ywy i w poszanowaniu jest, jedni e
u wezyra, drudzy e u Radua Wojewody Multaskiego. Alek-

sandra co si z W. X. Mci brata, cito, e ywnoci Cesa-

rzowi nie nagotowa, a na mieysce .jego w Jassiech na hospo-

darstwie zostawiono Thorasz, naszego Miociwego Pana przyja-

ciela. Po wyprawie naszey Pana Zeliskiego nazajutrz Turcy

insult uczynili. Na Alibasz czekaj który u Dunaju u mostu dla

Kozaków by pozosta. Atoli zgadzaj si na to winiowie, eby
plebs pokojowi bya barzo rada, bo te im za ask Bo jan-

czarów i co przednieyszyeh junaków nabito i koni wiele, wiel-

bdów, bawoów wielka strages. Co si ab extra dzieje jak to

na woynie tumultuario calamo si opisuje W. Xicey Moci.

Domestica te s. Kozacy przez Borodawki nikczemn spraw,
(którego Sahaydaczny da ci) natraciwszy czat w Wooszech
ludzi, dniem tylko przed Cesarzem przyszli, z tydzie si mnie
z tureckim i tatarskim woyskiem uganiali. Napad bj^ na kilka-

set ich sam Cesarz z woyskiem, co sie byli po szlakach pokryli,

wszystkim impetem dobywa i straci kilka tysicy janczarów;

dosta ich jednak, potyra ich kaza przed sob pocina. Co i

teraz wszystkim winiom, samym nawet przedawczykom czyni.

Sahaydaczny, który i teraz w Koski Woli W. Xmci nie zapo-

mina, od J. K. Moci do woyska iadc, które byo ju w drodze

do nas, czat na woyska napad, pieszo uszed z janczarki po-

strzelony i teraz jeszcze chory. Prdko jako Zaporoscy do nas

przyszli, e sobie ywnoci nie nagotowali, poczli si buntowa
i tak surowie senatorowie i Komisarze non tam libenter quam
reverenter pro donativo im ofiarowali dziesi tysicy. Ledwie
si tym kontentowali, cho byo in casu necessitatis. Zapata
w Kiiowie na Boe Narodzenie, a oni iako i my omnem ferre re

ipsa fortunam nie odstepuic nas, a potym powinni naznaczonemi

gocicami na zamierzone lee wyiecha, póki ich zapata nie

doydzie. Ma z nich Woysko wielk usug y wygod supra no-

stram opinionem. Zgoa bez nich barzo by nam duszno byo.
Tatarowie nam gocice zabiegli do Kamieca, samimy prawie

in obsidione, gód okiutny koo koni, zaczym woysko barzo niszcz
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je, piechota ucieka y co dnia si rozprasza, z których sia barzo

zwaszcza Niemców, którzy co godzina umieraj. Pienidzy nie

masz. Plebs nescit tiraere, z skarbu litewskiego reszta woyska

koronnego si ywi. Ale nie mogo by by gorzej, prochu tylko

kilka beczek y to barzo zego. Rzeklimy to sobie sub honore

et conscientia trwa a do Gxtremum spiritum y jeden n''. dru-

gim polec, z waów w dzie i w nocy pilnowa, przecie sia ich

na to nie dba, uciekai turraatim. onierzom in summa nostra

necessitate wier darowalimy. Turcy przez Dniestr most buduj.

Znowu wiea wiadomo, Tatarowie le z tamte stron Dniestru

a Turków do nich sia si przeprawio i z tamte stron czsto

dziaa zasadzaa i do nas strzelaj. Awo sam kady z nas rzecz

sam gotów jest pokaza ac melius est mori quam videre maa
gentis suae. Ale e wszystko oyczyzny salutem reputamus, dla

niey samey racz Wasza Xica Mo Jego Królewskiey Moci
unienie prosi, aby z pospolitem ruszeniem na ostatni obron
Pastw sobie od Pana Bogn powierzonych pospieszy si ku

woysku raczy, gdzie tak wielki zakad in eadera fortuna z nami

prlraogenitum swego mie raczy i przynaymniey we dwunastu

tysicy wprzód si do nas przebra, nabrawszy ywnoci, a mia-

nowicie soli, mki, a z ziarnem iakimkolwiek dla koni, choby

to sprawiy przylegleysze województwa. WWMMC. Panowie, u któ-

rych zawsze cao oyczyzny nad zdrowie powaana bya, abycie

pracy swey przyoy nie litowali. Jeeli te subsidia mianowicie

z ywnoci nie przyda, jedno protestowawszy si przed Panem

Bogiem zastpów, na którego straszny sd co godzina si tu go-

tujemy, e na ochocie i wszelkich do usugi oyczyzny sposobach,

ile humanitus by moe nie schodzio i nie schodzi, ju prawie

trupami naszemi Reipublicae funus gotujemy. Ale jakby posteri-

tas sdzia, gdyby nie miecz pogaski, ile strze Boe, ale nie-

rzd, niedostatek zgubi nas wszystkich oraz. Wiemy, e to

Wasza Xica Mo konsyderujesz, przeto peryisceramisericordiae

Dei, o którego chwa idzie, per sacra Patriae która acz omnem cha-

ritatem complectitur, imieniem wszystkich starszych woyskowyeh

Króla Jegomoci, któremu straszn burz Pan Bóg wszechmogcy

dla rzeczypospolitey od wieków naznaczy, unienie i pokornie

racz prosi, aby J. K. M. osob sw jako nayprdzej raczy si

przybliy, i te wszystkie subsidia przysa. Tym kocz circa

tempora vitae. Jegomo Pan wojewoda wileski barzo chory na

stare afifekcye swoie. Trapi go melancholia cum periculo vitae,

co nas wszystkich in hoc passu barzo afficere musi.



III.

Opisanie wyprawy chocimskiey.

(Teki Naruszewicza T. 112, Nr. 129.)

Eoku 1620 po nieszczsnym Kanclerza y Hetmana Koron-

nego y woyska Jego przez Skinder basz y Tatary zniesieniu za

Dniestrem gdzie si przeprawiwszy nieprzyjacielowi do Polski czy

do Wgier idcemu bez konsensu Rzeczypospolitey zastpowa
i tam straciwszy wojsko, sexta octobris zgin, Rzeczpospolita

bez obrony zostawiwszy, Seym w Warszawie, a z niego woyna

urosa. Na któr woyn om poborów po zotemu z anu y dwoie

czopowe i akcydenty niemao do poboru Rzeczpospolita uchwalia

in suplementum trzeba li, y pospolite ruszenie pozwoliwszy.]

Woysko koronne oddano Imei Panu Starocie sandomier-

skiemu podczaszemu koronnemu, gdy w tey porace hetmaskiey

y Polny Hetman poymany by, a e z potnym nieprzyjacielem

sprawa, rzd y gubern wszystkiego woyska zlecia Rzeczpospolita

Janowi Karolusowi Chodkiewiczowi, wojewodzie wileskiemu, hetma-

nowi najwyszemu litewskiemu, dawnemu y sawnemu w rzeczach

rycerskich wikowi.

Ci tedy obay hetmani, cigajce si roty rotmistrze oboyga

narodu y niemieckie zebrawszy. Rzeczpospolit tak w Imi Paskie
piastowali.

Anno 1621. Przed w. Janem zaraz kilka bitew mia Pan
Starosta sendomirski szczliwych z Tatarami , u których przy-

najmniej po 6.000 Tatarów urywa.

Die 2. Julii. Tene z pod Skay na pola Oryskie przy-

cign y tam obozem stan. Tame na ten czas by zatrzyma
Wojna chocimska. J4
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pose wooski Wenek liaptista y by pod stra we wsi Orenina^

pó mili od obozu.

])nia 4. Julii. Przyprowadzono posa gdy si
msza zacza w namiocie hetmaskim; y poszli na msz do

namiotJ, gdy msz odprawia J. X. Nowodworski biskup kamie-

niecki. By wprowadzony czasu kazania; po mszy wziwszy go

Hetman do namiotu drugiego swego, czstowa. Po obiedzie, in

seuestris rozmówiwszy si z posem , odesa go znowu do wsi

Orynina. Tame tego dnia biskup kamieniecki w namiocie hetma-
skim bierzmowa y chorgwie powica, d j tego benedykcy albo

dyspens (da) w nieprzyjacielskiey ziemi ie, co w wozie ma
w pitki y soboty w niedostatku ywnoci z misem.

Dnia 14. Julii. Hetman litewski Chodkiewicz, na ten czas

generaem wojska wszystkiego bdc, wieeha do obozu pod Orynin.

ze wszystkim woyskiem swoim, majc ludu pospolitego z sob
onierza chorgwi trzydzieci dwie.

Dnia 18. Julii. Ruszy si Hetman wielki z swoim woyskiem

z pod Orynina nad Dniestr pod Chocim na granic woosk od

Kamieca Podolskiego mil dwie i tam si pooy z teyj strony

Dniestru.

Dnia 19. Julii. Nazajutrz ostatek woyska ruszyo si za

Hetmanem nad Dniestr, posa wooskiego do Kamieca odesawszy

z Orynina.

Dnia 26. Julii. Panowie Sieniawscy wiechali do obozu pod

Chocim majc z sob ludu pospolitego onierza chorgwi czter-

nacie.

Dnia 4. Augusta. Lisowskiego woyska chorgwi trzynacie

przyszo do obozu, gdzie si wszystkim Kozakom kaza Hetman

pooy za okopem nad Dniestrem poniej rzeki.

Dnia 29. Augusta. Trwoga nad wieczór bya, gdzie na ten

czas nie mao czeladzi i koni nabrali Tatarowie w polu wpadszy

insperate, zaczym woysko wszystko wyszo w pole z obozu, stano

wsprawie przed obozem uszykowane, ale i nie sycha wicej

byo, po kilka razy strzelb wypuciwszy, piechota i konni do

obozu weszli. Teye nocy napadli Tatarowie na taborzyk kozacki

niejakiego pana Piotrowskiego, który w kilkadziesit koni stan
od obozu nad Dniestrem z uku strzelenia, iako na ten czas

zaciga Towarzystwo pod sw chorgiew. Tame nadedniem

Tatarowie napadli na taborzyk kozacki, jego chorgiew wzito

y chorego rozsiekali konie wszystkie

zabrawszy uszli po mgle, gdy mga wielka bya. Zaraz nasze
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woysko ruszyo si w pole z obozu, stano w sprawifi. Lisow-

czycy y ochotników kozaków (sic) za niemi si pomknli i tame
iako wier mili od obozu dosignwszy Tatarów kilkaset, z nimi a
do poudnia uganiajc si, kilku ywcem poymali, ostatek uszo

midzy góry, a nasi do obozu si wrócili.

Dnia 30. Augusta. Królowicowe woysko przyszo pod Chocim

do jedenastu tysicy ze wszystkiem tak jazd iako y piechot;

tame nili si przeprawili do nas, mieli zabaw z Tatary.

Dnia 1. Septembris. Woysko Saydacznego Zaporowskich Koza-

ków przyszo przez Woochy do obozu naszego 40 tysicy, którzy

obronn rk cae dwie niedzieli z Turkiem i z Tatary do naszego

obozu uchodzili pod Chocim, z nimi si biic, iako nieprzyiaciel

chcia ich w drodze znie, aby do nas na pomoc nie przyszli.

I tame si pooyli blizko kozaków Lisowskich nad Dniestrem

okopawszy si, dzia maic z sob czterdzieci, odpór] dawali

nieprzyjacielowi.

Die 2. Septembris. Woysko tureckie rano nastpio, gdy
cztery mile uszli byli tey nocy, pooyli si obozem od nas iak

o mil polsk nad Dniestrem. Nasi te wystpiwszy z obozu, na

dwoie albo na troie woysko uszykowane byo w polu pod samym
obozem, niechcc daley ku nim postpowa, bo te równiny nie

wiele zbywao, kieby do bitwy przyszo. Turcy iu si przemykali

ze wszystkiem woyskiem ku obozowi naszemu postpuic z muzyka

swoi iako wier mili polskiej^ od obozu naszego. By Hetman
Wielki, przypatruic si woysku nieprzyiacielskiemu ; chcc te,

aby bliey ku obozowi nie przystpowali, wstrt czyni, poskoczy

do woyska swego, cz woyska wziwszy swego, puk swóy

y puk pana Poznaskiego, kozaków te take Lisowskich y inszycli,

zostawiwszy Hetmana polnego przy inszym woysku, który blizko

obozu stan z woyskiem uszykowanym, kaza kozakom Lisowskim

y inszym wprzód nastpi na Turkij take te Arkabuzirów kilka

chorgwi z nimi mnie,
a si musieli na drug stron rowu Turcy ustpi, gdy padolina

na tym miejscu bya, jako wszdzie góry y doy, pola równego

nie byo. Tudzie te midzy (?) trudno si rozpostrze, strawili

dzie ten utarczkom. Kozacy y Arkabuzyrowie, usarze byli na

zadzie uszykowani, ale i nowanoci wielkiey nie byo, stali

w sprawie a do wieczora, za gór troch umknwszy si, gdy
przybyo dzia Turkowi , które jeszcze w drodze byy pozostay,

e musieli y Kozacy w stron insz ustpi, bo szkodzono naszych,

iako wiele szkód z obu stron, dwóch rotmistrzów zabito Lisow-

14*
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skich, Bohdana y Carewicza dawnych Inflantskich rotmistrzów,

po czci towarzystwa, pacholików niemao naszkodzono w tey

utarczce. Zatym Turek gdy si iu noc przybliaa, ustpi do

obozu swego, nasi te do obozu swego weszli. W tym Turek noc
stan nadedniem blizko obozu naszego rozpostarszy (si) iako wierd

mili od nas. Hetman te kaza przed obozem wielkim szacami

noc pilnie si opatrzy dla obrony obozu wielkiego, tak te
Kozakom Zaporowskim, aby si obwarowali szacami.

Dnia 3. tieptemhris. Moc Turcy nastpujc na obóz nasz,

który by obozem y szacami opatrzony, zewszd nacierali biic.

Nasi te mnie si bronili y wycieczki czynili. Take Kozacy

Zaporowscy z obozu swego z dzia strzelajc, wycieczki czynic,

nie mao tego dnia Turków, a zwaszcza Janczarów lego, gdy
Hetman niechcia da bitwy, aby si woysko Królewicowe prze-

prawio przez Dniestr ; iako by most zepsowany, trudny by
przeiazd woysku, nim most stan.

Dle 4. Septemhris. Wielk moc nacierali Turcy na obóz nasz,

nie tak na nasz z Polski, iako na Kozaki Zaporowskie, którzy

z brzegu nad Dniestrem stali, chcc ie znie wprzód, a potym

aenieyszy przystp maic do polskiego obozu, gdyby Kozaki znieli.

Jako y z dziay potnerai poszacowali si pod sam obóz, iednak

przewyszano, w Dniestr kule wpaday bez uszkodzenia, koni im

nieco pobito, wszako wycieczki czste czynic, ie odstrzeliwali

y od dzia odbili Turków kilka razy, które dziaa byy do dbów
przykowane, trudno byo odi prdko, sami tez Kozacy take te

y nasz ochotnik nie aszczc si za niemi

miele strzelaic postpowali. Turcy te widzc gwat, musieli

ustpowa ku obowi swemu, w tym wypado Lisowczyków kilka

chorgwi Kozaków, te naszych nie mao za niemi miele uga-

niaic. Kozacy Zaporowscy niemal wszyscy z obozu wypadli pieszo,

okrzyk czynic y czapki w gór ciskaic, za wygrane maic,

bezpiecznie za nieprzyiacielem uganiali a do samego ich obozu.

Turcy gwat widzc, namioty zabrawszy, którzy si byli blizko

obozu naszego podszacowali, musieli daley umyka, ale i noc

zasza, nie mogli nasi woyska ich dobrze uyrze, czci te si

od strzelby zamio. Kozacy take i Lisowscy ty podali ku obo-

jowi swemu. Zaporowscy, którzy si byli pieszo za nimi wykrzy-

kuic udali, musieli ty podawszy ucieka do obozu swego, inszy

te gdzie kto móg, wszake bez szkody y niewiedzie zkd ten

postrach przypad, bo nieprzyiaciel w nocy nie naciera, y w ten.

czas ledwo do obrony si mia.
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Dnia 5 Septemhris. Podszacowali si znowu byli Turcy

2 dziaami na obóz kozacki; ieno deszcz spad, kilka razy strze-

liwszy uszli z dziay, nie nacierali tego dnia, zaczym nasi okopy

opatrzyli dobrze.

Dnia 6 Septemhris Uciszyli si byli tego dnia, iako bracy
dali spraw, i pienidze woysku swemu cesarz turecki dawa.

Przedao si do naszych tego dnia Turków kilku, albo braców
naszych, którzy byli w poymaniu z dawna si poturczyli.

Dnia 7 Septemhris. Nieprzyjaciel wielk potg obróci na

Kozaki Zaporowskie, z dziay blisko poszacowawszy si na obóz

bi, wszake nic nie szkodzi. Janczarowie stali w uszykowanym

woysku, chcc je szturmem znie, a druga cz Janczarów

nayprzednieyszych , woyska tureckiego czoo, z drugiej strony na

nasz obóz pilne oko miao. Inkursye czynic w sprawie, blizko

ku obozowi naszemu stanwszy, rónie kusili si uderzy. Nasi

iako mogli odstrzeliwali ich od szaców, a te dobrze z poudnia

z nimi robic, iednak nieprzyiaciel upatrzywszy sabsz obron
gdzie y szacami nieobwarowarowano byo, skoczyo Turka z wiel-

kim hufem kilkanacie chorgwi ku obozowi , iako wypadli byli

midzy way y szace, tame piechoty naszey nie mao pobili

y rotmistrza .... rozsiekali, take y rotmistrza drugiego

pana yczewskiego y porucznika jego zabili y gowy im pouci-

nawszy do woyska swego zanieli , chorgiew piechotn itdn
wzito a drug poszarpali y samey piechoty do pótora set lego,

gdy niebota ty podali ku waowi do obozu wielkiego od szaców
swoich. Imci. Panu Hrabi sze migow^nic zabrali,

które byy w szacu przy piechocie y z tym wszystkim naszko-

dziwszy nieprzyjaciel prdko wypad w pole z szaców piechotnych,

W tym Hetman wielki kaza pukowi swemu wystpi co nay-

prdzej w pole, iako byli usarze w pogotowiu u wau przy

bramach strzegc wau z komi osiodanemi, take te y insze

roty. Wypad wprzód puk hetmaski z obozu w pole, Turcy te
serce wziwszy y szczciu swemu dufaic, e piechoty naszey

nasiekali, szturmem miele pukami hareowali przed obozem
naszym. Zaczym Hetman widzc gwat, kaza pukowi swemu
husarzom nastpi na Turki, to iest chorgwiom czterma swoiey

chorgwi, która bya adamaszkowa biaa kosztowna, skrzydo orle

z iedn nog czarne. Zaraz w pierwszem starciu ko chorego
uniós przed woyskiem , Turcy zaraz wzili y samego rozsiekali,

Zatym poskoczya chorgiew pana Poockiego y ten, gdy mu ko
szwankowa, kilka ran szkodliwych w gowie za spadniciem
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y oberwaniem sie szyszaka odniós y trzeciego dnia uszedszy

z tymi ranami w obozie umar. Take te chorgiew pana Mikoaia

Sieniawskiego, pana Rudominy wspara Turki mnie, odpór

dawszy a do samego lasu, kopiie skruszywszy gnali rczn broni

biic, nie bez szkody naszyei, po czci tak towarzystwa iako

y pacholików. Turka na powa lego na pobojowisku okrutna

rzecz (?) zaczym Turcy ustpili midzy lasy, gdy pola skpo

byo ku nim postpi, daley midzy lasami janczarowie rozsadzeni

byli, nasi musieli ku obozowi swemu nazad si cofn. Tatarowie

ieszcze byli w polu pozostali harcowae, ale Hetman kaza Lisow-

skiemu woysku nastpi, oni obaczywszy uszli z pola nie nacie-

raic wicey. Jakote y noc zasza.

Dnia 8. Septemhris. Z obu stron uciszyo si iako dano

spraw, i Turek swoie onierze czstowa tego dnia y bankie-

towa si, tryumfuic,* e naszych porazili szturmem midzy okopy

wpadszy, gdzie y gowy piechotne niemal kademu poucinali

,

iako Turek zwyk pienidze przychcajc . . .

y animuszu, aby tym ochotnieysi byli do boiu.

Dnia 9. Septembns. Hetman rano pole stawi uszykowawszy

woysko, chcc bitw da, Turcy te stanli w sprawie, daleko od

naszych midzy lasy y góry, gdzie trudno byo po nich poskoczy,

bo si bali nasi zasadzki y strzelby zasadzonej, oni te ku obozowi

naszemu nie nacierali, boic si take. Jako pola skpo byo,

ale lasy y góry, te na wielkiey byy przeszkodzie naszym do ich

obozu , iednak trwali a do samego wieczora w uszykowanym

woysku, harce przecie z sob zwodzc ten dzie strawili. Koza-

ków Zaporowskich potnie z dziay dobywali, tego dnia podsza-

cowali si byli Turcy blizko pod obóz ich, ale widzc niebota,

e si mai do nich, wycieczk uczyniwszy wsparli ich precz od

szaców swoich odstrzeliwaniem.

Dnia 10 Septemhris. Wyszli Turcy z obozu swego do nas

uszykowawszy woysko swe midzy lasy y góry, niechcieli postpi

bliey ku obozowi naszemu, nasi te do nich , bo zasadzki si

bali z lasów y armaty, iako z dzia bili na obóz nasz y na

woysko, albo na stra , która stana kilka chorgwi husarza od

bramy Hetmana wielkiego, ale ustpili pod gór, nic nie szko-

dzono. Zatym te naszym konie poczy zdycha woysku wszyst-

kiemu , czci od godu , czci^ od powietrza zaraone byy
szkapy, e musieli nasi w pole stray odprawowa pieszo za cho-

rgwi, kopi wziwszy w rce.
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Take te insze woyska wszystkie do waJu pieszo abo te

na stra poln, na samych te gód nastpi wielki, minwszy

innych co ieszcze ywno mieli po czci, musieli szkapin zdech
pieczenie sobie kraia, podczas y bez soli y chleba, wody Dnie-

strowey napiwszy si na stra do wau we dnie y w nocy wdro -

wa, gdy kryniczne wody wapna pene, róne choroby y mier
pijcym przynosiy, a poniewa Turcy z iednej strony obiegli byli

z drugiey od Kamieca Podolskiego Tatarowie, trudno ywnoci

y napoiów zasiga byo.

Dnia 11. Septemhris. Z obu stron uciszyo si.

Dnia 12 Septemhris. Maic Hetman Kozaków Zaporowskich

dozwolenie od Hetmana Wielkiego, aby noc móg nieprzyiaciela

gromi, na obóz ich uderzy, iako li Kozacy noc nadedniem,

ale i deszcz spad gwatowny, iu blizko bdc pod obozem

tureckim, musieli si wróci dla strzelby, by im nie zamoka i tak

nic nie sprawiwszy odeli, nasi te, którzy konie ieszcze mieli,

wyiechali w pole przed obóz, uszykowawszy si stanli w sprawie

przedednem.

Dnia Id. Septemhris. Kozacy Zaporowscy mieli znowu szczcia

próbowa, uderzy na Turki y obóz ich, ale i nieprzyiaciel prze-

strog majc od naszych, którzy si zaprzedawali od godu iako

niemiecka piechota y pacholikowie, take y heyducy, tey nocy

nieprzyiaciel czuyno spa, iako y stra nocna potna bya,

obawiaic si zdrady, przecie rano postpi z woyskiem swoim

pod obóz nasz, z dzia na obóz nasz cay dzie strzelaic, te na

waach stra odprawowali, tylko polna stra z iedney strony bya

od bramy Hetmana Wielkiego kilka chorgwi husarza stano,

ale przenosiwali kule pod gór stoicych. Take Zaporowskich

Kozaków dobywali dziay z jedney strony od Dniestru, z drugiey

strony od Kamieca przeprawiwszy dziaek kilka przez most swóy

bili na obóz kozacki z dwóch stron, wszake nie bardzo szkodzono.

Dnia 14. Septemhris Sn Turkom posiku przybyo od mostu

dunayskiego, nieiaki Karakaz basza w kilkunastu tysicy woyska

swego obaczywszy nasz obóz wzgardzi, i tak may i lichy zda

si byd, prosi cesarza, aby mu wicey Janczarów doda, a on

obieca za kilka godzin, przynaymniey za dwie, dosta obozu

naszego. Bardzo rad cesarz na to pozwoli.

Dnia 15. Septemhris. Woysko tureckie rano przeprawio si

ku obozowi naszemu, iako blisko podszedszy ku obozowi naszemu,

ili z dzia bi do obozu. Nasi niedbali nic, z wau z dzia odstrze-

liwali, niespodziali si zdrady. Stray te kilka chorgwi stao
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od bramy Hetmana Polnego, gdzie sam by y w nocy przy bramie

pilno maic. Widzc z tamtey strony, i nie byo
obrony, skrad si nieprzyiaciel , albo raczey ten Karakasz basza

lasem blisko wau wielkiego obozu, pominwszy piechot nie-

mieck, która u szaców bya przy tym lesie. W tym nasi po-

strzegszy, piechota y insi, którzy na wale byli, skoczyo co ywo
ku nim, gdy trbacz na trwog iako wcieky po obozie biegaic

trbi, wypadli gwatem na wa do broni, iako iu kilka cho-

rgwi wypado byo do wau wielkiego, nasi nie auie zdrowia,

gdzie szo kademu o reszt , skoczyo ku nim tak piechota iako

y nasi onierze, z waów gst strzelb puszezaic na nieprzyia-

ciela, odpór dawano przez godzin ca zegarow, e iu nie mogc
nic radzi, poczli ustpowa z lasu, w tym samego Karakasz

basz zabito. Turków gwatowna rze bya, gowy tureckie do

Hetmana wielkiego przynosiwali nasi, gdzie na ten czas Hetman

na koniu by u bramy bardzo saby. Zaczym Turcy poznawszy

Karakasz basz przywóyc, który mia postrza miertelny y z nim,

niedoniesieniem do woyska swego zdedh, uciekli. Cesarz bdc
wielce aociw z tego nieszczcia swego, ustpi z woyskiem

swym do obozu, gdy by sam wyiecha pized obóz nasz przypa-

truic si tey sprawie rycho li szturmem wpadnie pan Karakasz.

basza, ale si obiema nie poszacowao z aski Boey.

Dnia 16. Septeinhris. Uciszyo si z obu stron take.

Dnia 17. Ejusdsm. Posa naszego natenczas zatrzymano Pana

Zieliskiego sug starszego Hetmana Wielkiego.

Dnia 18. Ejusdem. Kozaków Zaporowskich do pótora tysica

wypado noc ochotnika nad rozkazanie Sahajdaeznego do obozu

tureckiego, gdzie cz woyska bya si pooya nad mostem nad

samym Niestrem, strzegc mostu. Tame we piczki napadszy

(iako poganin twardo rad usypia) narzezali , nakuli niemao

Turków, noc cicho zabrawszy po czci namiotów y wielbdów,

koni, szat, srebra y innych dostatków tureckich, uszli nadedniem

do obozu swego bez adney szkody. Nasi te którzy dostatnieysi

przy pienidzach bdc, tego wszystkiego nakupowali . . . ^

nadchodzc pod obóz ich plony .... bawoów, wielbdów

nie mao zabrawszy, tyme sposobem Tatarów z drugiey strony

gromili noc, kilka razy plon im odeymuic, a zwaszcza naszych

winiów, których peno u nich byo nietylko pospolitego ludu,,

ale szlachciców zacnych, szlachcianek, wielki pacz, ratunku tylko

od samego Pana Boga czekaic, na nasz obóz pogldali. Nasi te
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maic z drugiej stronj nieprzyjaciela potnego, ratunku niebo-

tom trudno mieli dawa.
W tym ad 25. Sepkinhris. Uciszyo si byo za kontraktami,

z obu stron posy midzy sob maic.

Dnia 23. Septembris. Hetman Wielki natenczas Jan Carolus

Ciodkiowicz Woiewoda wileski, najwyszy Hetman litewski take

y tey nocy genera, wieku swego 56. peen, w inflantskieh y mo-

skiewskich expedycyach y w tey rozprawie przeciwko Turkom

stawny, bdc bardzo chory (iako przyiachawszy do obozu mao
co sposobnego zdrowia by) iacha w karecie do zamku chocim-

skiego, bdc pewien bliskiey mierci swoiey; y- tame skoro

wiacha w zamek, tego dnia instrukcy sposobu obrony y trakta-

tów z buaw starocie Sandomirskiemu natenczas polnemu Het-

manowi odda y sakramenta kocielne przyiwszy iako chrzecianin

dobry nad wieczorem skoczy.

Dnia 25. Ejusdem. Nieprzyjaciel znowu potg obróciwszy

na woysko lisowskie take y inszych Kozaków, którzy nad Dnie-

strem stali, z dziay potnie na nie szturmowa, gdy Kozacy

Zaporowscy daley zeraknli z tego miejsca na gór blisko obozu

wielkiego dla obrony, iako piechota z szaców pouciekaa od

godu, tak e te Niemców nie mao od godu pozdjchao. Kaza
Hetman Polnj szace rozrzuci, a do obozu wielkiego wszjstkim

si mie do obronj, która piechota ieszcze bja pozostaa take

te nieprzestawaic, poganin dziaa ku obozu wielkiemu zato-

czywszy, gst strzelb biic nacierali, sami te .... ku

obozowi naszemu. Nasi obaczywszy . . . pilnie y gwatownie

wycieczki czynic gromili pogastwo potnie. Take z drugiej

strony lisowskie woysko y insi Kozacy musieli si opiera bronic

szaców swoich od Dniestru
; y tak nie ma szkod wtenczas podey-

mowa Turczyn, gdy mu janczarów mnie wspierano od szaców
strzelb gst, musia tara kady z obozu ochotnik wypada, gdy

o reszt szo kademu.
Dnia 28. Sepetnbris. Take j ieszcze mniej nili przed

tjm postrzegszj mierci hetmaskiej nieprzyiaciel wszystk moc

y si obróciwszy na obóz nasz naciera, przeprawiwszy dzia

kilkadziesit przez Dniestr; wszako po staremu bez szkody wiel-

kiey, to iest wozom tylko, namiotom y koniom, kto je mia, szko-

dzono. Kozaków Lisowskich take potnie dobywali z drugiej

strony od obozu swego, e ich nawanoci trudno si zdao we-

sprze, a Hetman polnj kaza, abj z kadej chorgwi po dzie-

sitku pacholików dodano im na ratunek, j tak gst strzelba
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bronili potnie szaców. Lego natenczas Turków do kilkunastu

tysicy, naszych te po czci postrzelonych byo, a w tym noc

zasza, oni ustpili. W tym te pakta od dwóch niedziel nama-

wiane nastpiy, gdy naszym tak potgi iako y prochów, albo

y chleba, soli y koni ubywao, (zasign) nowin o posikach z Ko-

rony przed nawanoci Tatarów z tylu naszym lecych dostatecznie

nie mogli, które naybardziey do tych pakt zarczonych na zgub

nasze Cesarza Sulimana cho przez dziey (?) przywiedli, take

y nastpujca zima y wielkie tak od nas y od iakiego na azya-

tyckie ludzie y ich konie powietrza szkody, a nadewszystko Pan

Bóg ostatniey naszey zguby nie chcc, za którego wol y przey-

rzeniem wanie witym

Poloni Vinci, Turcae vincere non poterant.



IV.

Relacya prawdziwa o expediciey przeciwko Turkom, na
KTÓREY SAM CESARZ TURECKI BY Ao 1621, WOYSTyA KORONNEOa
Y W. X. LlTTE POD REGIMENTEM PANA KaROLA CHODKIEWICZA

W. X. LiTTE, KTÓRE POD ChOCIMEM LEAO.

(Teki Naruszewicza, Tom 112, Nr. 1.)

Die 1. 7hns. Krolewic JM. z ludem swym którego nr. 10210

rachowano, przyszed y stan obozem pod wacem miaste-

czkiem na drugiey stronie Dniestru. Tego dnia nad wieczorem

woysko Kozaków Zaporowskici nr. 40.000 z Saydacz.iyna, które

on regimentowa po tey stronie Dniestru, gdzie woysko Koronne

i Litte leao, przyszo i stao w lewym boku taborem nad rzeka

sam Dniestrem, distancy od obozu naszego na strzelenie z uku
Tey nocy okopali si mocno.

Die 2. 7hrk. Pocztek woynv, woysko nieprzyiacielskie cum
ortu solis bardzo wielkie nastpio, którego Turków, Arabów,

Greków, Czerkiesów, Serbów, Woociów, Wgrów y inszych, lako

donosz wiedzie szpiegowie, winiowie, dalszych prowincyi com-

munica nr. 57.000 na ten czas rachowano; nad tym woyskiem

starsi byli : sam Cesarz Osman Sotan , wielki wezer Chryzaim

basza, ^) Lala konsyliarz, Gurski basza Rayca, Mechmet basza

bosneski , Murtich basza alebski , basza dikarbergerski , osobli-

wie Han turecki y Kantimir Mursa 120.000 woyska tatarskiego

^) Nazwiska baszów tureckich, po czci zapewne przez samego

autora dyaryusza, po czci przez przepisywaczy, poprzekrcane s do

niepoznania.
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mieli. Woysko tureckie wpó mili od obozu naszego obozem swym
stano, góry pó namiotami w godzinie na pótorey mili zakryli;

nasze woysko wszystko z obozu przeciwko nim ochotnie wybie-

ao, JMPan hetman rónie puki uszykowawszy, broni im daley

rozpociera si, nieprzyiaeiel zarazem szturm potny do Ko-

zaków zaporoskich
,
pdzc janczarów do szaców, uczyni. JMPan

hetman skrzydo lewe trzyma, a.prawe Polnemu zleci; lewe na

posiek byo, mianowicie z puku JMpana hetmana wielkiego

chorgiew samego JMPana hetmana , chorgiew p. Pacowa , cho-

rgiew p. Kiszczyna, chorgiew p. Klembekowa, chorgiew p.

Carewicza, chorgiew p. Bohdanowa z puku p. Stty Orszaskie-

go , chorgiew p. Stty Uswiadskiego ; ta z inszemi chorgwiami

na zasadzce w dolinie bya. Lisowczyków chorgwi 14, piechoty

niemieckiey y polskiey na zasadzce plus minus 4.000 do asa

posano W tym szturmie nieprzyiaeiel za moc Naywyszego
nic nie dokaza, ale go znacznie utraci, rezolucie si nasi jazda

y piechota okazali , mnie na sobie nieprzyiaciela przez cay
dzie trzymali. Trup gsty z strony nieprzyiacielskiey , którego

na placu iako rachowano 4.000 polego, za Bo pomoc. Naszych

w tym szturmie pogino : z pod chorgwi p. Stty Uswiadskiego

:

p. Komar, p. Ostrouch, p. Rybiski, p. Giezowski , z pod cho-

rgwi p. Klembekowey samego z janczarki kula w gb szar-

pna , p. Ruszkowskiego zabito, p. Carewicza y p. Bohdana ro-

tmistrzó.w tatarskich na harcach zabito, z woyska lisowskiego : p.

Rusinowskiego pukownika w pit postrzelono
,

p. Andreiowskie-

go rotmistrza zabito; z pod chorgwi p. Kiszczyney: p. Zawisz

w kolano postrzelono y inszych wiele, których si tu nie speci-

fikowao, a zwaszcza pacholików pobito y poraniono wiele. Tego

dnia przeda si do nas braniec tatarski.

Die 3. 7bris. Rano do waów woysku naszemu wszystkiemu

na stra kazano. Piechoty Krca JM. niemieckiey spiników na

zasadzk do lasu chorgwi 10 posano. Nieprzyiaeiel na trzy

czci obozu naszego potnie szczcia próbowa, ale nic nie

dokaza, harcami go zniesiono, na których ochotnika nie mao
byo. O tabor Kozaków zaporoskich, chcc go znie, tak pot-

nie iako wczora kusili si, strzelba gsta z dzia, z rusznic,

która do dwóch godzin continuo trwaa, e ieden drugiego od

dymu widzie ani od grzmotu sysze nie móg, iednak ten raz

Kozacy zaporoscy bez szwanku mnie wytrzymali. Nieprzyiaeiel

z wielk szkod ludzi, którego 3.000 pado, odstpi musia,

w naszych znaczney szkody nie byo, oprócz e p. Oporowskiego
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y porucznika p. Denofowego zabito z piechoty niemieckiey. Tego

dnia pastuch i dway rodzeni bracia janczarowie przedali si do

nas, którzy o wielkiey porace ludzi z strony nieprzyiacielskiey

powiedzieli. Tego dnia Tatarowie wszyscy y han wielki y Kan-

tyrair Mursa koramunika 120.000 przez Dniestr rónemi mieysey

przeprawili si y na trzy szlaki do ziemi naszey wzili : na Po-

dole, którego zwano miodoborski, ten cignie po nad Dniestrzu

do Halicza, Stebrski (?) do Krakowa idzie , Czarny pod War-

szaw idzie, y na tern tylko byli , aby krain nasze pldrowali.

Tego dnia podpadszy pod obóz Krca JM. stra rozproszyli. P. Sto-

gniewa y p. Gniewosza zabili.

Die 4. Spthris. Woysku naszemu wszystkiemu z chorgwiami

do waów na stra kazano , od Lisowczyków pacholik a snad
Turczyn u nas wychowany przeda si do Turka y powiedzia im

o naszey nieostronoci, ale omylnie uda, bo wielka pilno
bya. Cesarz z baszów ieduemu pod srogim karaniem nakaza,

aby usilnie pracowa na ask iego , któr by naruszy tak,

iakoby dzisiay tabor kozaków zaporoskich zniós, deklaruic si,

ieli by mu tego niedokaza, exekucyi tyrastwa iego pewnie by

nieuszed. Ale w tey sprawie basza pobdzi , trzy szturmy które

po dwie godziny trway nader potnie, znacznie straci, sam
na exekuey naszych przyszed. Kozacy nasi dzi sincere mztwo
okazali , mnie na sobie nieprzyiaciela przez cay dzie trzy-

mali, ostatni szturm przed wieczorem samym z taboru wypadszy

rozerwali , na nieprzyiaciela siekc , cinaic do obozu wiachali

tureckiego, gdzie zdobycz nie ma otrzymali, namiotów pi
oberwali, byliby co znaeznieyszego sprawili, ale ich noc ciemna

zasza, z tym si do taboru wrócili, dzia 4 mnieysze, których

Turcy odbieeli u szaców nazad idc wzili, a wikszych pi,
których z sob ucign nie mogli, popsowali , w rury kamieni

nabili , zapay gwodmi pozabiiali , koa pod nimi posiekli. Wi-
niów kilka do JMPana hetmana znacznych oddano, którzy po-

wiedzieli
, e z ich strony polego trupa 4.000 iako rachowano.

Naszych te poniekd pado, lecz si ich nie specifikowao. Say-

daczny basz poymanego o poudniu do JMPana hetmana przy-

wiód, który w okupnym czasie dawa takowego konia iakiego

sam cesarz nie mia.

Die 5. 7hris. Woosz opryszkami przed tym zwan, która

w zamku chocimskim przedtym mieszkaa y pod zamkiem kuczki

swe miaa, nasi swawolnicy potopili y wyscinali
,
po nich si bo-

wiem z wielu miar zdrada pokazaa
,

pierwsza
,
gdy si do nas
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janczarów. 200 przeda chciao, oni Turka przestrzegli, druga,

z nimi na zmowie byli, obiecuic mu obóz nasz zapuli y zamek
chocimski poda.

Die 6. 7bns. Poganin odpoczywa, mielimy od niego pokoy,

tego dnia Turczynów 3 znacznych, oyciec z synem przedali si
do nas , którzy powiadali , e cesarz z woyskiera swym bardzo

trwoy.

Die 7. 7h?,. Nasze woysko wszystko waów pilnowao, któ-

rych ieszcze dorabiano. Woysko nieprzyiacielskie impetem wiel-

kim podpadszy hayduckie (way) na kwaterach p. Zyczewskiego

y Sladkowskiego piechot wycili
,
pomienionych rotmistrzów po-

cinali , chorgwie dwie wzili , szmygownic 8 , które xicia Za-

sawskiego byy. Po poudniu o nieszporney godzinie szczciem
uwiedzeni znowu ku szacom hayduckim potnie nastpowa
poczli , którym odpór daic chorgiew JMPana hetmana W., p.

Rudominowa , chorgiew p. Poockiego , chorgiew p. Sieniaw-

skiego , iako dobrzy y mni rycerze potkali si z nimi , impet

wielki nieprzyiacielski , których byo 16.000, rozerwali; zdarzyo

si e aden darmo kopii nie skruszy, wielk szkod nieprzy-

iaciel w ludziach swych odniós w tym razie. Z pod chorgwi
JMPana hetmana, p. Jankowski chory z chorgwi zgin,

p. Baaban, p. Doraat, p. Kotowski starszy, p. Woynarowski

modszy poginli , z pod chorgwi p. Rudominowey samego w rk
szkodliwie uderzono, rodzonego iego p. Jerzego zabito, p. Mo-

gilnicki, p. Czudowski
, p. Faliszewski, p. Wieliczko, p. Woyna,

p. Tyszkiewicz, p. Bykowski, p. Osipowski poginli. Z pod cho-

rgwi p. Poockiego postrzeliwszy pod samym konia, w gow
go okrutnie zraniono, trzeciego dnia przed poudniem umar;

p. Wiszniewskiego] zabito y serce z niego wypruto
, p. Doktoro-

wicza
, p. Koontaia nie znaleziono cia. Z pod chorgwi p. Sie-

niawskiego p. Kayskiego zabito , tego dnia trupa tureckiego

janczarów rachowano 4.000 na placu.

Bk 8. 7hns. JMPan Hetman Communica kilkanacie tysicy

uszykowa, ale nieprzyiaciel nie stawi pola.

Die 9. 7hyis. Nieprzyiaciel iako nayraniey z wielk potg
w pole wyszed, zarówno y nasze woysko z nimi placu nieomie-

szkao
,
przez cay dzie z obudwu stron w sprawie woyska bez

stoczenia z sob bitwy stay, z dzia do siebie strzelali , harce

mnie odprawowali , osobliwie janczarowie szturm do Kozaków

zaporoskich potnie czynili , który znacznie utraciwszy, ze wsty-

dem y utrat wielk ludzi odstpi musieli. Niektórzy sami Turcy
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e si nie meriie z Kozakami potykali , tym nazad odpadai-

cym szyie ucinali.

Die 10. 7hri!<. Ten tydzie spokoyny od nieprzyiaciela

mielimy.

I)ie 11. 7hris. Woysko nieprzyiacielskie y nasze od poranku

a do wieczora w polu w sprawie stao, ale bitwa nie bya, Ta-

tarowie przeprawili par dzia na drug- stron Dniestru, z których

przez cay dzie do Kozaków zaporoskich strzelali i szkodzili im

bardzo. Tego dnia Tatarowie pierwsi z szlaku miodoborskiego

z plonem obfitym (nadeszli), zaledwie okiem przeyrzee byo
w polach naszych za Dniestrem.

Die 12. 7hris. Tey przysztey nocy rezolwowao si woysko

nasze z Kozakami zaporoskiemi unanimiter na obóz turecki ude-

rzy , iako iu Kozacy zaporoscy y z piechot niemieck podeszli

byli pod sam obóz. Jazda te wszystka pogotowiu w polu staa,

ale deszcz zaszkodzi, musieli si nazad nic nie sprawiwszy wraca.

Tego dnia pose woiewody multaskiego by z listami u Pana

Hetmana W. czczc go tym , aby si król pan nasz z cesarzem

tureckim o pokoy pospolity stara, obiecujc sam si w to woy
y mediatorem by.

Die 13. 7bris. Przededniem wszystko woysko nasze w polu

stano, 2 wgrzj^nów z pod chorgwi pana Muszyskiego do

do Turków dali zna, emy ich noc mieli napa. Nieprzyiaciel

te take iako iak nayraniey pole stawi, ale bitwy nieda, harce

do samego wieczora trway. Kozaków zaporoskich z dzia z dru-

giey strony naraono. Pacholika z pod chorgwi p. Zaliwskiego

na podsuchach bdcego Turcy uapili
, y trzech naszych na

harcach ubito, a Turków kilkunastu.

Die 14. 7hris. Ten dzie z rana oboczysty by, a na ostatek

deszcz wielki, nasi dubium martem uwaaie dla niewczasów,

zimna, godu et id genus sia ich de fuga przemylao. Tego

dnia Turcy odpoczywali, nasi waów pilnowali, posa Baptist

odprawiono, naszego p. Zieliskiego sug starszego JMPana
Hetmana polnego do wezer - baszy wysano. Basza chaneski,

który u Dunaiu mostu pilnowa, e niekiedy na morzu szczliw
bywa y mztwa wielkiego dokazowa , za rozkazaniem cesarskim

po którego umylnie posa wtpic iu o swym woysku , z sze-

ci tysicy janczarów przyszed.

Die 15. 7bns. Basza Chaneski , który dnia wczorayszega

przyszed, szlubowa cesarzowi mztwo swe okaza, a to dnia

dzisiejszego szturmem nasz obóz wzi a cesarzowi poda , któ-
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rego on Wogosawic szat kosztown z siebie zdiwszy przy-

oblók go, a po zwyciztwie cz pastwa swego obieca rau

da, ale go nadzieia wielce omylia. Cesarz iako nayraniey cum

omni suo conatu.... w pole wyiecha, patrzc na raztwo basz

pomienionego. W póraniu szczcia probuic z szeci tysicy

janczarów (na kwatery koronne na które przyprowadzi go w-
grzyn , który si dnia wezorayszego do nich przeda i powiedzia

byd sabe i ludem nieopatrzone) gdy przystpi , upadek mierci

sam na sobie w^przódy odniós, z dziaa go w brzuch postrzelono,

naladowców iego do kilkuset ubito, trzech ywcem uchwycono

y do JMPana Hetmana oddano , zabitego ciao do karety, w którey

by cesarz przyiecha, wzito y do niego odwieziono. aosny
mierci iego bdc, cay dzie ni iad ani pi, trzech wojewo-

dów ci da y posów naszych znieway.

Die 16. 7hris. Odpoczywa nieprzyiaciel.

Die 17. 7hris. Mielimy od nieprzyiaciela pokoy.

Die 18. 7hns. Koo generalne u JMPana Hetmana byo,

w którym pp. pukownikom , rotmistrzom y wszystkiemu rycer-

stwu te dwie kondycye poda, albo lud z Krcem JMC. nazad

uwodzi, albo si z okopu do koca (dokd K. J. M. na posiek

nie przyidzie) broni. Wszyscy na to zezwolili do gard swoich

z okopu si broni , a nieprzyiaciela na karkach swoich do ziemi

swoiey nie wnosi y na to si zprzysigli , któr gdyby kto chcia

wzruszy albo pomin , na szablach go midzy sob roznie.

Assekuracy na szkody, które ieli kto w tym razie podeymie

et id genus zeznawszy cen , mai da , a na potym nagradza.

Die 19. 7hris. Dzisieyszey nocy Kozacy zaporoscy rezolwo-

wali si uderzy na obóz turecki y dokazali , muów, wielbdów,

bawoów, koni , rzeczy, fantów y innych ochdóstw wiele dostali,

basz zabili , chorgiew przynieli.

Die 20. 7hris. Dzisieyszey nocy Lisowczykowie na czat

chodzili y dostali trzech Turczynów, czabanów, woów, koni, et id

genus podostatku zdobyli. Nieprzyiaciel tego dnia nie dokucza.

Die 21. 7hris. Ten tydzie spokoyny od nieprzyiació mie-

limy, Kozacy zaporoscy czatowali w pastwiskach nieprzyiaciel-

skich. byda rónego y koni zdobyli.

Die 22. 7bris. Pose nasz p. Zieliski z poselstwem si od

Turka wróci, Baptista. który take od cesarza poselstwo od-

prawowa, przyprowadzi, tego dnia nic nie referowa.

Die 23. 7bris. Ich M. M. pp. kommisarze i pukownicy z rot-

mistrzami u JMPana Hetmana W. schadzk mieli , którego na
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lozu miertelnym na poy umarego znaleli , na ciele bardzo

chorego, na umyle zaiste bardzo zdrowego. Tego dnia trzykro

kaduk go trzyma, na poy umarego na zamek ehociniski od-

wieziono, tego dnia nic nie dysponowa, okrom regiment z siebie

zoy; Ich M. M. pp. pukownicy y rotmistrze W. X. Litt. re-

gimentarza nie maic, zarazem do królewicza JMci z porodka

siebie posy swe wysali
,
podaic posuszestwo pod regiment

JKM. Bardzo z tego 'wdziczen by, e ludzko sw y ochot

zawzitych sub swych ku niemu skonili , za to im solenniter

podzikowa, ofiaruic im kadym czasem rad y pomoc byd.

Tego dnia pokoy by, Kozacy zaporoscy przenieli si z taborem

pod sam obóz nasz , tego dnia okopali si mocno. Tego dnia

Kozaków zaporoskich kilkaset chodzio za Dniestr gromi Tatarów,

którzy z plonem w polu leeli , zdobyli fantów y koni poniekd

Die 24. 7bris. Im. Pan Hetman wielki po poudniu umar.
Pp. pukownicy, rotmist^^ze, wiel. ks. lit. komput woyska swego
zebrawszy pod regiment KJM. poddali si. Tego dnia od nie-

przyiaciela mielimy pokoy, tego dnia P. Kosakowski do Kamieca
taborem dla ywnoci idc fortuito casu Tatarów, którzy byli

w polu z plonem odpoczywali, pogoni y plon znaczny odj.
Tego dnia Baptist odprawiono.

Die 25. 7hns. Nieprzyiaciel dnia dzisieyszego ze trzech stron

do obozu naszego szturm uczyni, ale nie móg nie radzi. Szace
hayduckie byli opanowali, ale nie osiedli, trzech hayduków zabili,

Turków take kilkunastu z dzia poraono. Kozacy te z taboru

swego, o który si kusili, take y Lisowczykowie znacznie ich

utracili. Na kwaterach koronnych rotmistrza piechotnego, P. osia
modego na wycieczce z janczarki zabito. Tey nocy Kozaków
zaporoskich putorasta napadli nad ranem w pastwiskach na Tur-

ków, którzy tam stado pali, pogromili ich, stada urwali, namiotów
pi dostali.

Die 26. 7bris. Niepr/.yiaeielskie woysko bardzo wielkie prze-

prawio si z dziaami na drug stron Dniestru, zkd na cztery

czci do obozu naszego strzelali, lecz nie bardzo szkodzili, dwóch
Turczynów tego dnia uapiono, którzy przed ksiciem Jerzym
Zasawskim na jedno si zgodzili, e cesarz w przyszy pitek
koniecznie odstpuje.

Die 27 7hris. Nieprzyiaciel odpoczywa, pose od wezera w.
by u Imc. Pana Hetmana polnego napominaic powtóre, abymy
-si iako nayprdzey z cesarzem do ugody skaniali, przytera prze-

Wojna chocimska. -ir
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strzfr-gal uas. iibymy «i iako naypilaiey vvo dnie y w nocy na

ostronoci od nich mieli.

Die 28. 7hri.<. Turek snad pro finali, co w tym czasie nie

byo, dnia dzisieyszego od poranku a do wieczora na dziewi
czci do obozu naszego dziaami y ludom potnie szturmowa,

wszdy próbowa, ale za moc Naywyszego pociechy nigdzie nie

odniós, bo way zewszd ludem dobrze opatrzone byy. Na druga

stron Dniestru przeprawi kilka tysicy ludu, dzia 28 z których

na wszystek obóz naybardziey na Lisowczyków y do namiotów

Krca JMC. z dziaa burzcego przez cay dzie strzelali, ale

z aski Boey na wszystkie czci mao co szkodzili
, tylko przed

namiotem Krca JMC. korporaowi gow rozbito, Lisowczyków 10

postrzelono. Po poudniu szturm potny y nader wielki na kwa-

cry Lisowczyków (na powa pdzc lud do waów, których Lisow-

czykowie odstrzeliwaic z pistoletów dosigiwali) których y iazda

z drugiey strony z okrzykiem y dodaniem serc w paw przez

Dniestr ledwo si nie pucia, ale im Lisowczykowie z posikiem

ochotniczego ludu od JMPana Hetmana przydanym mnie odpór

dali . dziur wielk w nieprzyiacielu (rac ich szrotami y strza-

ami, któremi sobie strzelb nabiiali) uczynili.

Die 29. 7hris. Dzisieyszey nocy braniec nasz uciekaic od

Turków w pónocy insperate na kwatery koronne z dobyt broni

przybiea, którego stra polkawszy si wielki okrzyk uczynili,

zaczym trwoga po wszystkim obozie staa, w trby, w bbny
uderzono. Woysko wszystko do sprawy przyszo, trwao do samego

dnia, póki wiadomo wzili, e si braniec przeda, potem si

uciszyo. Tego dnia pokoy z nieprzyiacielem, posa tureckiego

Baptist odprawiono y z nim posów naszych p. woiewodzica

lubelskiego
,
pana Bezkiego

,
przydawszy im osób pewnych dzie-

si dla traktatów wysano , których w wielkiey ozdobie dwiecie

czeka byo , rynsztunki od srebra y od zota bogate , nakrycie

rysie, lampartowe y insze dostatki w ochendostwie przyozdo-

bionych wyprowadzili w pole. IMCPan Zawisza o nieszporney

godzinie umar.
Die 30. 7hris. Dzisieyszey nocy Tatarzyn szpieg do podsu-

chów stray nocney wyruzumiewa chccy, ieli iest ostrona

albo nie, na brzuchu skrad si, która go uchwyciwszy, gdy go

examinowali
,

powiedzia, em iest na przepatrowanie woyska

waszego od woyska tureckiego posany, które w sprawie stoi tey

godziny chcc na obóz wasz uderzy , zarazem tedy stranik dal

do obozu zna, trwoga wielka, w trby, w bbny uderzono, co
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nieprzyjaciel usyszawszy wstrt nazad uczyni, y dla togo mie-

limy pokoy od nicti. Koo generalne u JMCI^ana Hetmana byo,

w którym wszystkiemu woysku pp. komraisarze za szkody y pil-

no wier suby darowali y osobliw asekuracy na to obie-

cali da. Pp. kommisarzom pod gardem y straceniem uczciwego

nakazano , aby wszystkich zbiegów z woyska towarzystwo odkryli

y na delat zdali, aby na seymie walnym przez instygatora skar-

bowego na gardle ici y uczciwym karani byli y aby dobra ici

konfiskowane byy.

Die 1. Octobris. Woysko nieprzyiacielskie na trzy czci
w pole wyszo

,
pierwsze za Dniestr puków kilka z armat gro-

mi chcc y rozrywa tabor Kossakowskiego, który od Kamieca
z ywnoci szed, ale e si opónili , nazad si wróci musieli.

Przeciw kwaterom koronnym y litewskim przez cay dzie pro

occasione incursu adnego nie czynic , stali tylko, nas zabawiali,

aby tamci za Dniestrem bezpieczniey co sprawi mogli , dziaek

trzy przeciw szacom Denofowym zatoczyli, które do Kozaków
zaporoskich przenosiy. Interim JMCPan Hetman polny ku wie-

czorowi Kozaków zaporoskich informowa, aby te dziaka ubiegli,

a chorgwie swoie y Krca JMC Pana Sieniawskiego (obiecawszy

przy tem ochotnika) z boku uszykowa, chcc ich znosi, ale

zaraz postrzegszy, dziaka sprowadzili, sami z chorgwiami do

lasu ty podali
;

potrzymali ich nasi z godzin na sobie , harce

z nimi mnie odprawiaic. Natenczas z pod chorgwi Krca JMC.
towarzysza p. Lipiskiego zabito , z pod chorgwi p, woiewodzica

witebskiego p. Chrynickiego dzid zabito.

Die 2. Octobris. Ten dzie od nieprzyiaeiela spokoyny

mielimy.

Die 3. Octobris. Nieprzyiaciel z pónoeka pocz si (iako

da stranik wiadomo) potnie okazowa y do asa z chor-
gwiami skrada, a to dla rey przyczyny e im Kozacy zaporoscy

z wieczora podpadszy pod obóz bawoy, konie pobrali, trwog
uczynili; przez cay dzie w polu stali, ale incursu adnego nie

uczynili , nasi te pogotowiu u waów byli. Tego dnia przeda
si braniec, który powiedzia, e nasi posowie do tego czasu

u woiewody byli , a dzi u samego cesarza. Od hana tatarskiego

przyieeha do obozu naszego Tatarzyn z Dbrowskim bracem
naszym, maic regestr szlachty w tym czasie w niewol zabraney,

przypytywaic o powinnyeh dla okupu
,

póki by za lada konten-

tacy cesarzowi (którego exekucyi tyrastwa pewnie by nieuszli)

nieprezentowa.

15*



228

Dk 4. Ocohris. Tego dnia posowie z woiewodzicem lubel-

skim przyszli od cesarza referuic wdziczne y pocieszne posel-

stwo, e ich Turcy z wielk radoci przyiwszy y do ugody

si skonili y na pakta zwyczaiu starodawnego pozwolili. Cesarz

zostawi sobie pana Bezkiego na raieyscu posa swego.

Dk 5. Octohris. Tego dnia pokóy by, posa tureckiego y p.

woiewodzica lubelskiego znowu do cesarza wyprawiono.

Die 6. Octohris. Pokóy z Turkiem, Tatarowie na drugiey

stronie Dniestru naszych rozbiiali, mordowali.

Die 7. Odohri^. Cesarz za Dniestr posa z Turkami basz
dla apania y z pola spdzenia Tatar, którzy pod czas przymierza

excessa wielkie po drogach czynili y Kozakom aspry dawa, aby

ich gromili. Przed wieczorem przymierze stano, na rado
strzelb ogromn z dzia uderzono.

Die, 8. Ocohris. Pokoy by. nasi bezpiecznie handlowali

u Turków.

Die 9. Octohris. Tatarowie poktnie naszych rozbiiali, których

cesarz apa kaza y exekuey sam nad nimi wykonywa.
Die 10. Octohris. Cesarz z tego mieysca ku domowi postpi,

nasi bezpiecznie z nimi handlowali, konwersowali, iedni na prze-

mian do obozów iezdzili, ieden drugiego nie mogc si napatrzy.

Die 11. Octohris. Cesarz na tym mieyscu odpoczywa, nasi

si z nimi bratali, a iako wdzicznie przyleci y solenniter trakto-

wani byli opowiadaic Wielmono znaczn cesarsk y assysteney

Jego, tak porzdki te, którym si przypatrowa onyra pozwolono.

Woiewoda multaski by u Imc. Pana Hetmana polnego, zawie-

raic y owiadczaic niemierteln yczliwo sw z nami ku za-

howaniu. Imc. Pan Hetman za to mu wielce podzikowa, wzaiem

te yczliwo sw z nim zczon doskonale zawsze obiecuic

Jemu zachowa. Zamek chocimski przez Wewelego Baptist wezyr

baszy podano. ,

Die 12. Octohris. Cesarz z tego mieysca ku Prutowi pomkn,
nasi te bezpiecznie poczli si przez Dniestr przeprawowa.

Die 13. Octohris. Woysko wszystko nasze na przeprawie przez

most turecki za Dniestrem byo, niebezpieczne bardzo za niepo-

rzdkiem wodza, e oraz na przepraw puci, przebycie mieli,

y szwank wielki w chudobie odnieli. Dwakro Tatarowie z Wo-
osz y Opryszkami rano y w wieczór naszych gromili, nadedniem

którzy si do mostu poranili, take którzy si nad wieczorem

opónili. Wozów postradali, pachoków lónych bardzo wiele na-

siekli, po poudniu szturm wielki powsta, wiatr przykry z nie-
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giem, bardzo wiele z woyska, podego zdrowia bdcych, niewczas

obozowy mizerney mierci nabawi.

Die 14. Octobris. Pod wacem miasteczkiem obóz si sta-

nowi, nasi z woyskiera, którzy si do Kamieca poranili, wszyscy

od Tatar pomordowani y ywcem pobrani. Trupa wieo po

polach y drogach, którzy ieszcze ratunku wzywali (tylko nie byo
komu) wiele si okazowao.

Die Ib. Octobris. Wszystko woysko pod Kamieniec cigno
si, po zadzie Tatarowie z opryszkami w rozbiianiu, wozów, koni,

szkody wielkie czynili, pacholików lónych wiele zgino od zimna

y od nieprzyjaciela.

Die 16. Octobris. Woysko odpoczywao pod Kamiecem, pa-

cholików y podleyszey modziey, którzy panów pozbyli, pogotowiu

przychylenia ndz dosta nie mogc, od zimna bardzo wiele po-

maro. W Kamiecu w rynku, po ulicach trupów, któremi si

bestye karmiy, wszdy peno byo. Tatarowie tego dnia przy-

padszy pod obóz pacholików nasiekli y koni nabrali.

Die 17. Octobris. Pod Kamiecem woysko odpoczywao. Koo
generalne w kociele u Fary byo, w którym K. Im. woysko, za

posugi podzikowawszy, rozpuci.



V.

Skkypt Wewellemu dany przez komisarzy i hetmana.

(Teki Narusz. T. 112 Nr. 37.)

My Jan Weiher, wojewoda chemiski , Piotr ze Bnina Opa-

liski , kasztelan poznaski , Stanisaw Zórawiski, kasztelan be-

ski, Stanisaw Niemira, kasztelan podlaski, Filip Woudzki,

kasztelan rawski, Konstanty Plichta, kasztelan sochaczewski,

Stanisaw Lubomirski, hrabia na Winiczu, podczaszy koronny

i hetman polny, starosta sandomierski , Mikoaj Sieniawski, kraj-

czy koronny, Jakób Sobieski, wojewodzie lubelski, Marcin Le-

szniewski, podkomorzy beski, Micha hrabia z Tarnowa, Pawe
Dziayski , starosta pokrzywnicki , Jan Dziayski , starosta bra-

tyaski , Mikoaj Kossakowski , starosta wiski , komisarze Ezpltej

naznaczeni

:

Wiadomo czynimy, i pewnym baszom cesarza tureckiego

w obietnicach prywatnych largityi na szedziesit y dwa tysicy

talarów zotych rczy p. Konstanty Baptysta Vevelli. Obiecujemy

imieniem Rzpltej w tym wszystkiem fidem jego za przybyciem

do Porty da Bóg posa wielkiego eliberowa, na co si rkoma
naszemi podpisujemy z przyciniciem pieczci naszych. Datt

w obozie pod Chocimem dnia 12 Oktobra 1621 roku.

(Nastpuj podpisy, midzy którymi brak tylko podpisów :.

Wouckiego, Plichty, Tarnowskiego i Kossakowskiego.)



VI.

ASSEKURACYA DANA KoZAKOM.

(Ekp. Bibl. Ossol. Nr. 47.)

My Jan Karol Chodkiewicz, wojewoda wileski, H. W. X.

Litt., Commisarz generalny, ziemi inflantskiej , derptskiej , lubo-

sawskiej starosta, Jan Wajer, wojewoda chemiski, pucki sta-

rosta , Piotr Opaliski , kasztelan poznaski , Stanisaw órawin-
ski , starosta wodzimirski , Stanisaw Niemira, kasztelan podlaski,

Filip Woucki , kasztelan rawski , starosta radomski , Constanty

Plichta, kasztelan sochaezewski, starosta goliski , Stanisaw

Lubomirski
,

podczaszy, hetman koronny polny, sandomierski,

spiski, biaoeerkiewski starosta, Mikoaj Sieniawski, krajczy

koronny, Maciej Leniowski, podkomorzy beski, Jakób Sobieski,

wojewodzie lubelski, Micha hrabia z Tarnowa, Jan Dziayski,
starosta pokrzywnicki , Pawe Dziayski , starosta bratyaski,

Mikoaj Kossakowski , starosta wiski , komisarze od Rzpltej do

rady wojennej naznaczeni. Majc wzgld zdawna na pp. Mooy-
ców wojska króla JMci zaporoskiego mne odwagi, stateczne

przy wojsku KJMei ich trwanie w godzie , ndzy y strat nie

ma koni wojskowych
,

pozwolilimy imieniem Rzpltej w na-

grodzie im f. 50.000, chcc to mie po nich, aby na tey expe-

dycyey zarówno jak i my trwali
,

po szczliwym za da Bóg
wróceniu, jedni za Zaporowee, drudzy do domów swych bez

wszelakich kup i ucisków duchownych, KJMei i szlacheckich dóbr

rozjechali si. A Rzplta na dalsze czasy wdzicznoci summ t
w zwy mianowan na dzie Boego Narodzenia wedle kalen-

darza starego do. Kijowa bdzie powinna odesa, któr stars

od wojska naznaczeni odbior. Dla lepszego upewnienia rkami
si swemi podpisujemy y pieczci nasze przykadamy. Datum
w obozie pod Chocimem d. 14 Septerabris Ao Dni 1621.



VII.

Instrukcya od Kozaków zaporoskich posom ich

do rzpltej dana.

(Rkp. Bibl. Jag. Nr. 102, str. 549-550.)

Naprzód po zaleceniu sub i ofiarowaniu przeciwko JMciom

powolnoci naszych, opowiedzie to panowie posowie naszy maj.

I jako w adnej sprawie nie bywalimy Najjaniejszemu KJM.

i wszystkiej Rzpltej przeciwnerai, tak i w teraniejszej expedy-

cyey z cesarzem tureckim, gdy tego potrzeba ukazowaa, zdro-

wia i chudob swoich nie aujc, póki si naszych stawao, piersi

swe za wiar krzeciask i za powag K. J. M. P. N., za cao
ojczyzny i gara nasze pooy bdc gotowi, zastawiajc, nie

litowalimy si i nie litujemy. A e za ask Bo z cesarzem

przymierze zawarte tak , abymy pastw cesarza tureckiego Czar-

nego morza zaniechali , radzibymy wiedzieli , o czym na subie
Rzpltej na miejscach zwykych przemieszkiwa i za jakim odem
mamy. A i na przeszych komisyach postanowiono nam byo
czterdzieci tysicy zotych dorocznego odu, czemu si dosy
nie uczynio, snad tej komisyey zaniechawszy, prosi KJM.
o zwyszenie stem tysicy zotych odu tego, który aby na czas

naznaczony nas zawsze dochodzi. Ta wojna turecka skoczya
si za teraniejsz krwaw zasug nasz. Zapata tu na miejscu

naznaczona nam i za szkody, które na tej expedycyey mamy, tak

w zeciu na koniach, jako i sami w sobie i w- innych rzeczach,

JKM. aby w prdkim czasie zapata nas dosza, pilnie prosi

maj, wedle tych listów, które nam Ich Mo na to dali. Ci
panowie posowie naszy Najjan. Króla IMci i Janie Wielmo-

i
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nego JMPana Hetmana i Ich MPanów Comisarzów prosi maj,
aby Icti M. do Najja. Króla J. M. przyczyni si raczyli , iby
K. J. M. nasz miociwy spogldajc na wierne posugi nasze,

wiar nasze staroytn greck , spokojnie od przodków KJM. i od

samego K. J. M. na sia expedycyaci za zasugi nasze nam na-

dan, cale i nastpnie zachowa i przywilejem swym stwierdzi

raczy. Nie tajno Ichmociom to jest, i owszem sami na oko

bacz, jako wiele towarzyszów naszych przy boku Królewicza

J. M. i Ich Mci wszystkich zastawujc si nieprzyjacielowi, garo

swe pooyo. Drudzy za na czonkach swych szwank pojli,

e ani si na wojn zejd, ani póki jeszcze ywi poywienia

sobie obmyli mog: prosi Panowie posowie naszy Ich M. maj
o przyczyn do K. J. M., aby do tego ubogiego szpitala , który

z aski K. J. M. restaurowany mamy, miasto jakie na Ukrainie

na wyywienie uomnym przyda raczy, a osobliwie majtno,
któr przodkom naszym K. J. M. darowa raczy , to jest Barysz-

pole z przylegociami przywróci rozkaza raczy. Przemie-

szkiwania towarzyszom naszym , aby w dobrach K. J. M. ksi-
cych , duchownych i wieckich

,
gdzie który obecie ma swoje

i gdzieby sobie upodoba, bez adnego ucisku urzdowego przy

wolnociach swych zostawajc, wolne mieli. Jeliby gdzie za jak
okkazy od pana którego krzeciaskiego wezwani bymy na po-

sug byli , aby za wiadomoci K. J. M. na sub i wolno

nam byo. I wiele z towarzystwa nie maj obeszcia i dostatków

swych, o czym staranie którego przyjby mogo w uowieniu ryb

i zwierza, jakoby który móg i umia sobie poytek przywie,
aby im z urzdu nie zabraniano tego, prosi. Zabawieni bdc
na tej posudze K. J. M. i Rzptej , choby który mia obecie

swe , ale przez niebytno , ywnoci dla siebie , ony i dzieci

przygotowa nie móg
, daleko wicej ci , którzy ani obeszcia

swego maj, prosi aby wypocznienie i wychowanie koni pozo-

staych, na póki w miastach przez zim stanowisko majc, uka-

zane mie mogli. Ci panowie posowie prosi maj Ich Mci, aby

onierz aden w miastach
,
gdzie przemieszkiwanie swoje mamy,

a osobliwie w województwie kijowskiem, ley i stanowisk nie

miewa. Dixi.



VIII.

Poegnanie królewicza z Sahajdaczntm.

(Wyjtek z kroniki Samoja Wieliczki, a mianowicie z ustpu p. tyt

„O dyskrecyi pryncowej ku Sahajdacznemu i ku wszystkiemu wojsku

przed rozjazdem okazanej" — w przekadzie. T. I. Dodatki, str. 33.):

„....Osobliwie hetmanowi Sahajdacznemu, na ou boleci

lecemu, on prync Wadysaw raczy" wtedy przysa, oprócz in-

nych wielu wybornych i pospolitych zapasów jada i konfektów,

puzdro z dwunastu flaszami pógarncowymi srebrnymi, pstro zo-

cistymi, które byy napenione aptekarskimi wódkami leczniczymi,

wina wybornego kotnarskiego but niewielk ,
wina reskiego

beczk i wina najlepszego wgierskiego siedm antaów. Podczas

przejadek swoich prync Wadysaw miewa zawsze i starszyzn

kozack, ale nie wszystk, nie byo hetmana Sahajdacznego, który

kilku postrzaami miertelnymi bdc raniony, nie móg ju tej

wesoej dobremu swemu Panu dopomóc kompanii ; dla lepszej

jednak wygody przysa jemu on, prync Wadysaw, namiot swój

karmazynowy, zielonym adamaszkiem weneckim podszyty. Po wyj-

ciu za czterech dni prync W"tadysaw obdarowawszy naczelników

i wszystkich Kozaków, którzy od Wogi przybyli we 20.000, po-

zwoli im i do do domu. A po upywie drugich czterech dni,

otrzymawszy od Kozaków pewn relacy, e ju nieprzyjaciel bi-

surmanin niepowrotnym pochodem puciwszy si do domu, daleko

si odsun, kaza swemu i kozackiemu wojsku do domu si wy-

biera. Przenocowawszy za, oktobra 21. przed witaniem, ude-

rzono tak w obozach koronnych, jak w obozie kozackim, w koty,

dajc haso wojsku gotowania si do drogi. Jak tylko te nocne
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umbry mroczue ustpiy, a jasny upragnionego pokoju dzie za-

bysn, zaraz obozy polskie i kozackie w naleytym porzdku

zaczy rusza do domów, a Najjaniejszy prync Wadysaw, chcc

z Sahajdacznyra, hetmanem kozackim, i ze wszystkiem wojskiem

kozackiem poegna si, przyby zaraz w koni co okoo pótora

sta do obozu, do Sahajdacznego, któremu i tame wszystkiej

starszyuie i wszystkiemu wojsku za szczer i wiern sub
w wojennej okazyi wywiadczon, wielce podzikowawszy i na-

dziej zapaty od ojca swego, króla Zygmunta III, starszyzn

i wszystko wojsko pokrzepiwszy, poartowa troch do Sahajda-

cznego z umiechem, bo zobaczywszy wóz prosty parokonny, sia-

nem wymoszczony i kobiercami a poduszkami wysany, z budk
na wierzchu kobiercami pokryt, domyla si, e to dla Sahaj-

dacznego, na rany miertelne chorego, przygotowano; i zaraz

posawszy do obozu swego, odszuka i Sahajdacznemu darowa

par koni lekkich w szorach pozocistych i lektyk swoj z bal-

dachimem z zielonego tabinu w zote kwiatki. Darowa przytem

Sahajdacznemu kanak szczerozoty na 86 dukatów, zawieszony na

bogatej wstce fiokowej, na którym z jednej strony bya per-

sona ojca jego, prync Wadysawowego, króla Zygmunta, wybor-

nymi rubinami wysadzona, a z drugiej strony by orze herbowy

korony polskiej, najwyborniejszymi szafirami oboony. Co gdy

darowa prync Sahajdacznemu, wtedy tego ostatniego z pocieli

sprowadzono i na nogi postawiono ; który to kanak prync Wa-
dysaw sam woy na Sahajdacznego i pocaowa w gow,
a Sahajdaczny, o ile mona byo pokoniwszy si pryncowi, po-

caowa go w obiedwie rce. Przy ostatecznem poegnaniu przy-

dawszy prync Sahajdacznemu Francuza doktora swego i przy-

kazawszy mu pod wielkiemi ask obietnicami jak o swoje wasne,

tak o Sahajdacznego troszczy si zdrowie i uleczenie, da od

Sahajdacznego, aby jeszcze dla wszelkiej od nieprzyjaciela ostro-

noci zostawi tam koo Chocimia na kilka tygodni z kilka ty-

sicy wojska kozackiego."

„Po takiem poegnaniu prync odjechawszy od Sahajdacznego

zaraz ze wszystkiem wybra si w drog do Krakowa, a Sahaj-

daczny take 5.000 wojska wybranego kozackiego pod Chocimiem

zostawiwszy i do Filipowych zapust tam we wszelkiej ostronoci

i skromnoci przebywa rozkazawszy, sam ruszy do Kijowa."
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