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Wstęp

Trylogia Henryka Sienkiewicza już od ponad stu lat kształtuje 
wyobrażenia Polaków o wojnach, jakie prowadziła Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów w drugiej połowie XVII wieku. Dzięki pla-
stycznym opisom, opartym na źródłach wydawanych w XIX wie-
ku, noblista sprawnie rozpowszechniał swój punkt widzenia na 
siedemnastowieczny język, obyczaje i wydarzenia. Sienkiewicz 
opisywał nie tylko rzeczywiste postaci i wydarzenia historyczne, 
choć wielu wymyślonych przez niego bohaterów miało nazwiska 
lub cechy charakterystyczne faktycznie żyjących osób. Bazowanie 
na źródłach historycznych nie oznaczało, że Sienkiewicz nie mijał 
się z prawdą. Przedstawienia znanych postaci: króla Jana Kazimie-
rza Wazy czy hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła 
były, łagodnie rzecz ujmując, nieco tendencyjne i wybiórcze. Pod 
pewnymi względami noblista przeinaczył w swych książkach tak-
że okoliczności powstania Chmielnickiego, potopu szwedzkiego 
czy buntu Lipków. Należy jednak pamiętać, że proza Sienkiewi-
cza pisana była w konkretnym momencie dziejowym, gdy Polska 
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podzielona była pomiędzy trzech zaborców. Autor tworzył powie-
ści „ku pokrzepieniu serc”, a także musiał przemilczać pewne te-
maty, niewygodne dla władz zaborczych.

Celem niniejszej książki jest przybliżenie czytelnikom tła nie-
których wydarzeń opisanych w dziełach Sienkiewicza oraz zary-
sowanie biografii głównych i pobocznych bohaterów, którzy po-
służyli nobliście za inspirację przy tworzeniu jego najsłynniejszych 
dzieł.

Henryk Sienkiewicz na fotografii Stanisława Bizańskiego



Nieznośny ciężar buławy – 
Bohdan Chmielnicki

Bohdan Chmielnicki był i jest postacią kontrowersyjną. Dla 
Polaków to przywódca powstania, które w znacznej mierze 
przyczyniło się do kryzysu I Rzeczpospolitej. Ukraińcy z kolei 
widzą w Chmielnickim zarówno ojca niezależnej Ukrainy, jak 
i człowieka, który uwikłał ją w zależność od Rosji.

Postać Bohdana Chmielnickiego nierozerwalnie kojarzy się 
z wielkim zrywem Kozaków zaporoskich, nazwanym od jego imie-
nia powstaniem Chmielnickiego. Jest to wyjątkowo dobrze opi-
sany okres biografii kozackiego hetmana. Zagadką zaś pozostaje 
pierwsze pięćdziesiąt lat jego życia. Historycy ustalili raptem kil-
ka twardych faktów z przeszłości Bohdana Chmielnickiego przed 
1648 rokiem. Badacze nie mają nawet pewności co do jego daty 
urodzin. Kozacki hetman przyszedł na świat najprawdopodob-
niej około 1595 roku. Był synem Mikołaja Chmielnickiego, któ-
ry do 1594 roku służył hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu, 
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a następnie przeszedł na służbę u Jana Daniłowicza i został pod-
starościm w Czehryniu. Matką Bohdana była nieznana z imienia 
Kozaczka. To, czy Chmielniccy pieczętowali się herbem szlachec-
kim, pozostaje kwestią sporną. Najbardziej prawdopodobną hipo-
tezą wydaje się ta, według której Mikołaj Chmielnicki pieczętował 
się herbem Abdank, ale przed 1594 rokiem został skazany na ba-
nicję i infamię oraz pozbawiony szlachectwa.

Przyszły kozacki hetman odebrał wykształcenie w lwowskim 
kolegium jezuickim, gdzie ukończył klasy gramatyki, poetyki i re-
toryki. Wychowawcą młodego Bohdana był ksiądz Andrzej Mo-
krski. Odebrane wykształcenie pozwoliło Chmielnickiemu na ob-
jęcie posady pisarza wojska zaporoskiego oraz umożliwiło póź-
niejszą karierę polityczną.

W 1620 roku wraz z ojcem wziął udział w kampanii cecor-
skiej, która dla starszego z Chmielnickich zakończyła się śmier-
cią, a dla Bohdana kilkuletnią niewolą. Nie wiadomo, ile trwał 
przymusowy pobyt przyszłego kozackiego wodza w Imperium 
Osmańskim ani w jakich okolicznościach odzyskał on wolność. 

Wjazd Chmielnickiego do Kijowa, obraz Mykoły Iwasiuka
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Po powrocie z niewoli Chmielnicki prawdopodobnie osiadł w po-
łożonym nieopodal Czehrynia Subotowie, gdzie zaczął prowadzić 
gospodarstwo oraz założył rodzinę. Około 1625 roku, a więc już 
po powrocie z niewoli, Chmielnicki ożenił się z Kozaczką Anną 
Somkówną, z którą doczekał się siedmiorga dzieci.

Kariera wojskowa Chmielnickiego nie zakończyła się pod Ce-
corą. Dalej służył on w oddziałach Kozaków rejestrowych, a przed 
1637 rokiem doszedł do funkcji pisarza wojska zaporoskiego. 
W grudniu 1637 roku pojawia się on ponownie w źródłach jako 
jedna z osób podpisujących kapitulację borowicką, będącą ofi-
cjalnym zakończeniem kozackiego powstania Pawluka. W latach 
1638–1639 pisarz wojska zaporoskiego wchodził w skład po-
selstw kozackich do Warszawy. Postać Chmielnickiego ponownie 
pojawia się w źródłach dopiero sześć lat później w związku z pla-
nami wojny tureckiej Władysława IV.

Wojna, która nigdy się nie rozpoczęła

W pierwszej połowie lat czterdziestych XVII wieku Władysław IV 
zaczął snuć plany wielkiej wojny wymierzonej przeciwko Impe-
rium Osmańskiemu, której celem miało być wyzwolenie chrześci-
jan mieszkających w państwach muzułmańskich oraz odbicie Gro-
bu Pańskiego z rąk niewiernych. Partnerami monarchy w planach 
wojennych byli hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski 
oraz kanclerz Jerzy Ossoliński, zadania zaś w nadchodzącej wojnie 
przypisano nie tylko regularnym siłom Rzeczpospolitej. Dużą rolę 
odgrywać mieli również doświadczeni w walkach z Tatarami Ko-
zacy zaporoscy, których szybkie i zwinne łodzie, zwane czajkami, 
ruszyłyby na Morze Czarne. Na tajnej naradzie w ostatnich dniach 
lutego 1644 roku zarysowano pomysł działań dyplomatycznych 
wymierzonych przeciwko Tatarom, które koncentrowały się na za-
mrożeniu wypłacania upominków, czyli zwyczajowego haraczu 
wysyłanego na Krym na mocy porozumień z Imperium Osmań-
skim. W czerwcu przystąpiono do realizacji tego postulatu. Jed-
nocześnie sejm zimowy nie zgodził się na oficjalne proklamowanie 
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wojny z Chanatem Krymskim. Król musiał więc czekać aż Tatarzy, 
sprowokowani ustaniem wypłat upominków oraz zatrzymaniem 
w Warszawie posłów chańskich, wyprowadzą najazd. Tak się jed-
nak nie stało.

W 1646 roku zmarł jeden z głównych architektów wojny 
z Turcją, hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski. Pomimo 
straty doświadczonego dowódcy król nadal parł do rozpoczęcia 
konfliktu. W tym celu na Ukrainę wysłany został starosta łomżyń-
ski Hieronim Radziejowski, który ponownie pozyskał starszyznę 
kozacką dla sprawy wojny. Przedstawiciele Kozaków przybyli do 
Warszawy w kwietniu 1646 roku. Wśród nich znajdował się rów-
nież Bohdan Chmielnicki. Król spotkał się z kozackimi wysłanni-
kami na tajnej naradzie. Monarcha obiecał Kozakom, że w zamian 
za pomoc w wojnie z Turcją doprowadzi do podniesienia rejestru 
kozackiego do limitów obowiązujących przed 1638 rokiem, oraz 
dał gwarancję wycofania oddziałów armii koronnej z obszaru le-
żącego na południowy wschód od Białej Cerkwi.

Wojna turecka pozostała jednak wyłącznie w sferze koncep-
cji. Gdy senat dowiedział się o planach Władysława, zmusił monar-
chę do rezygnacji z wojny. W późniejszym okresie król próbował 
wprawdzie sprowokować Tatarów do ataku, co dawałoby pretekst 
do rozpoczęcia działań zbrojnych, ale śmierć królewicza Zygmun-
ta Kazimierza i postępujące pogorszenie stanu królewskiego zdro-
wia doprowadziły do całkowitego fiaska planów. W rękach kozac-
kich pozostawały jednak listy królewskie polecające Zaporożcom 
wyprawę na ziemie Chanatu Krymskiego. Tymczasem Chmielnicki 
wplątany został w pewien prywatny spór. Jego skutki okazały się 
tragiczne dla Ukrainy i całej Rzeczpospolitej.

Na płonącej Ukrainie

W trakcie „złotego pokoju”, trwającego od 1638 do 1648 roku, 
ziemie ukrainne były świadkiem akcji kolonizacyjnej o niespoty-
kanych rozmiarach. Wielcy magnaci kresowi pokroju Jeremiego 
Wiśniowieckiego czy Dominika Zasławskiego budowali olbrzymie 
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majątki ziemskie, do których przed 1638 rokiem ściągali chłopi 
zachęceni długim okresem wolnym od podatków. Gdy ulgi się 
zakończyły, miejscowa ludność poddana została podobnemu 
jak w reszcie kraju uciskowi ze strony magnatów, co oczywiście 
musiało spowodować rosnące niezadowolenie i poczucie braku 
kontroli nad swoim życiem. Niektórzy chłopi zmuszeni byli do 
przyłączenia się do Kozaków. Innymi punktami zapalnymi były 
udzielanie żydowskim dzierżawcom przywilejów na wyłączność 
produkcji alkoholu oraz nierozwiązana kwestia uznania prawosła-
wia za religię równoprawną. Nic więc dziwnego, że prawosławna 
ludność Ukrainy tak łatwo podchwyciła postulaty oporu przeciw 
szlachcie. Tylko gdzie w tym wszystkim Chmielnicki?

Bezpośrednią przyczyną ucieczki przyszłego kozackiego het-
mana na Niż były sprawy osobiste. W 1647 roku podstarości czeh-
ryński Daniel Czapliński wszedł w otwarty konflikt z Chmielnickim. 

Bohdan Chmielnicki, 
miedzioryt Wilhelma 

Hondiusa
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Uwiódł on jego konkubinę, zajechał i zajął należący do niego Su-
botów oraz poważnie okaleczył jego najstarszego syna – Tymofie-
ja. Aby ostatecznie pogrążyć rywala, Czapliński zdecydował się 
również na oskarżenie Chmielnickiego o zdradę, której ten miał 
dopuścić się, organizując wyprawę kozacką na pobrzeże Morza 
Czarnego. Chmielnicki rzeczywiście zorganizował wspomniany 
wypad, lecz działał na tajne polecenie Władysława IV, który nadal, 
pomimo zakazu sejmowego, przygotowywał wojnę z Turcją. Aby 
uzyskać poparcie Kozaków, przed udaniem się na Niż Chmielnicki 
wykradł pułkownikowi czerkaskiemu Iwanowi Barabaszowi listy 
królewskie. W ostatnich dniach stycznia 1648 roku powstańcy 
pod wodzą Chmielnickiego rozpędzili oddział polskiej dragonii, 
która broniła dostępu do Siczy. Zaczęło się powstanie.

Pierwsze, zwycięskie bitwy

W okresie od lutego do kwietnia 1648 roku do oddziałów po-
wstańczych napływali nowi żołnierze. Chmielnicki zdecydował 
również o zawiązaniu sojuszu z Tatarami. Ten krok pozwolił po-
wstańcom na wzmocnienie sił w walce z dominującą w wojsku 
koronnym kawalerią. Po pozyskaniu sojuszników oddziały po-
wstańcze opuściły Zaporoże. Naprzeciw Kozaków stanęły oddzia-
ły armii koronnej dowodzone przez hetmana wielkiego koronne-
go Mikołaja Potockiego. Hetman koronny nie docenił oddziałów 
powstańczych oraz towarzyszących im Tatarów i podzielił podle-
głe mu siły na trzy jednostki operacyjne. Okazało się to zgubnym 
posunięciem, ponieważ spływająca Dnieprem grupa Kozaków 
rejestrowych dołączyła do powstańców, a korpus interwencyjny 
pod dowództwem hetmańskiego syna Stefana został wyrżnięty 
po dwutygodniowym oblężeniu nad rzeką Żółte Wody. Kolejna 
kluczowa bitwa miała miejsce dziesięć dni po Żółtych Wodach. 
26 maja 1648 roku w wyniku zwycięstwa powstańców pod Kor-
suniem armia koronna przestała istnieć, a obaj hetmani, wielki Mi-
kołaj Potocki i polny Marcin Kalinowski, trafili do niewoli. Na do-
miar złego 20 maja w Mereczu na Litwie zmarł król Władysław 
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IV. Przed Chmielnickim otworzyły się nowe możliwości. Na razie 
jednak hetman przyjął zawieszenie broni, na jakim zależało wy-
słannikom elit Rzeczpospolitej.

W obliczu bezkrólewia w łonie magnaterii Rzeczpospolitej 
ścierały się dwie koncepcje rozwiązania problemu kozackiego: 
pokojowa oraz siłowa. Podziały te znalazły przedłużenie w póź-
niejszej walce elekcyjnej pomiędzy braćmi Janem Kazimierzem 
i Karolem Ferdynandem Wazami. Stronnictwo pokojowe prze-
konało sejm, aby do rozmów z Kozakami wyznaczyć delegatów, 
jednak szanse na powodzenie misji dyplomatycznej zmniejszały 
się z dnia na dzień. Oddziały Chmielnickiego rozlały się bowiem 
po Ukrainie i Podolu, zdobywając miasta i wsie, wycinając szlachtę 
i Żydów. W sierpniu 1648 roku część powstańców pod dowódz-
twem Maksyma Krzywonosa zdobyła Bar i bezskutecznie oblega-
ła Kamieniec Podolski.

We wrześniu 1648 roku oddziały polskie poniosły kolejną 
klęskę i uciekły z pola bitwy pod Piławcami. W wyniku „hańby 
plugawieckiej” wojska Chmielnickiego miały otwartą drogę do 

Islam III Girej,  
autor nieznany
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centrum Rzeczpospolitej. Wkrótce Kozacy oblegli Lwów i Zamość. 
Oblężenia zbiegły się w czasie z sejmem elekcyjnym, na którym 
monarchą obrany został Jan Kazimierz Waza. Jego kandydaturę 
poparł również Chmielnicki. 24 listopada Kozacy zwinęli oblęże-
nie Zamościa. 24 grudnia zwycięski hetman wkroczył do Kijowa, 
gdzie witany był wyjątkowo gorąco przez studentów Akademii 
Mohylańskiej i duchowieństwo prawosławne. Na cześć Chmiel-
nickiego powstawały panegiryki, czyli pochwalne wiersze, a on 
sam nazwany został „Mojżeszem wiary ruskiej” oraz „Darem od 
Boga”. W lutym 1649 roku hetman kozacki przyjął w Perejasławiu 
komisję traktatową, której przewodził Adam Kisiel. Chmielnicki 
otrzymał od Polaków buławę hetmańską oraz chorągiew z orłem 
królewskim. Po długich pertraktacjach komisarze wynegocjowali 
zawieszenie broni, które miało trwać do połowy maja.

W trakcie rozejmu kozacki przywódca nawiązał stosunki dy-
plomatyczne z Moskwą, Imperium Osmańskim oraz Siedmiogro-
dem. Celem wszystkich tych zabiegów była z jednej strony próba 
zapewnienia sobie wsparcia wojskowego, z drugiej zaś niedopusz-
czenie do tego, aby Rzeczpospolita otrzymała od kogokolwiek po-
moc. Oprócz tego Chmielnicki wykorzystał przejściowy spokój do 
reorganizacji i rozbudowy pułków kozackich.

Na początku maja 1649 roku Ukraina na nowo stała się are-
ną działań wojennych. Oddziały koronne, dowodzone przez nowo 
mianowanych regimentarzy, zgodnie z poleceniem królewskim 
kierowały się na Stary Konstantynów. Dowódcy nie panowali jed-
nak nad sytuacją, na domiar złego do oddziałów koronnych dotar-
ły informacje o przybyciu na Ukrainę sił tatarskich dowodzonych 
osobiście przez chana Islama III Gireja. 30 czerwca wojska dowo-
dzone przez regimentarzy stanęły pod Zbarażem, a osiem dni póź-
niej do twierdzy przybył Jeremi Wiśniowiecki. 11 lipca pod Zbara-
żem zjawił się Chmielnicki. Rozpoczęło się oblężenie. Tymczasem 
równolegle do działań zbaraskich na Ukrainę zmierzały wojska 
pod wodzą Jana Kazimierza. Po otrzymaniu wieści o losie oblę-
żonych król zadecydował o ruszeniu na Zborów, gdzie w dniach 
15–16 sierpnia doszło do bitwy pomiędzy oddziałami polskimi 
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a sprzymierzonymi siłami kozacko-tatarskimi. Bitwa zakończyła 
się podjęciem rozmów polsko-tatarskich, w których Chmielnicki 
nie odegrał jednak znaczącej roli. Rezultatem uzgodnień dyploma-
tycznych była ugoda zborowska, dająca Kozakom znaczne przy-
wileje, między innymi zwiększenie rejestru (liczby żołnierzy kozac-
kich opłacanych przez Rzeczpospolitą) czy ograniczenie bytności 

Bohdan Chmielnicki i Tuhaj-bej pod Lwowem, obraz Jana Matejki
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wojska koronnego w województwach ukrainnych. Na mocy ugody 
Chmielnicki oficjalnie został hetmanem wojska zaporoskiego.

Rok dyplomacji

W pierwszym okresie po podpisaniu ugody zborowskiej Chmiel-
nicki sprawiał wrażenie chętnego do jej spełnienia. W zawrotnym 
tempie udało mu się zrealizować powiększony do 40 tysięcy re-
jestr kozacki. Strona polska jednak nie była tak skłonna do prze-
strzegania zawartych w ugodzie punktów. Pomimo ratyfikacji tek-
stu przez sejm senatorowie duchowni nie dopuścili do tego, by 
w senacie zasiadło duchowieństwo prawosławne.

Wiodąca pozycja hetmana nie oznaczała wszak pełnego bez-
pieczeństwa jego władzy. Jak każdy przywódca musiał liczyć się 
z działaniami opozycji, na czele której w 1650 roku stali pułkow-
nicy: bracławski Danyło Neczaj oraz czernihowski Martyn Neba-
ba. Chmielnickiemu udało się jednak powstrzymać wrogie zapędy 
podległych sobie pułkowników i utrzymać się u władzy. Kozacki 
hetman nie wahał się również dokonywać przetasowań i usuwać 
z politycznej sceny niewygodnych dla siebie dowódców. Gdy Ko-
zacy przebywający na Siczy zbuntowali się przeciwko Chmielnic-
kiemu i obrali samozwańczego hetmana, zostali rozgromieni przez 
oddział pacyfikacyjny.

Jednocześnie Chmielnicki kontynuował rozpoczęte rok wcze-
śniej szeroko zakrojone działania dyplomatyczne. W 1650 roku 
podjął również ofensywę na Hospodarstwo Mołdawskie. Wojska 
kozackie zdobyły Jassy, a synowi Chmielnickiego Tymofiejowi 
obiecana została Rozanda, córka hospodara Bazylego Lupu. To 
spowodowało, że Rzeczpospolita nie mogła dłużej biernie przy-
glądać się agresywnej polityce kozackiego przywódcy. Widmo 
kolejnego starcia Kozaków i Rzeczpospolitej znów wisiało nad 
Ukrainą.
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Porażka i zwycięstwa

Po wyprawie mołdawskiej Chmielnicki postanowił uprzedzić 
przeciwnika. Przed sejmem zimowym, odbywającym się na prze-
łomie 1650 i 1651 roku, postawił Rzeczpospolitej niemożliwe 
do spełnienia żądania, między innymi zniesienie unii brzeskiej. 
W reakcji na to sejm ustalił zwiększenie liczebności wojska ko-
ronnego do 36 tysięcy, a armii litewskiej do 15 tysięcy. Próbo-
wano wprawdzie rokowań, ale działania zbrojne wydawały się 
przesądzone. 5 stycznia 1651 roku król wwysłał podwójne wici 
zwołujące pospolite ruszenie zwołujących pospolite ruszenie, 
w okolicach twierdzy w Barze zaś hetman polny koronny przepro-
wadzał koncentrację wojska. W drugiej połowie lutego oddziały 
dowodzone przez hetmana Kalinowskiego rozpoczęły działania 
zbrojne na Bracławszczyźnie. Kampania wymierzona była prze-
ciwko buntującym się masom chłopskim. W początkowym okre-
sie przebiegała pomyślnie, oddziałom koronnym udało się nawet 
zdobyć Krasne, jednak fortuna wkrótce opuściła Polaków. Zdzie-
siątkowane, obdarte i wygłodniałe wojsko Kalinowskiego w maju 
1651 roku pojawiło się w obozie królewskim.

Tymczasem poselstwo Wysokiej Porty przywiozło Chmiel-
nickiemu pomyślną nowinę. Sułtan Mehmed IV zgodził się bo-
wiem na udzielenie Kozakom wsparcia tatarskiego. W czerwcu 
1651 roku pod Beresteczkiem siły króla Jana Kazimierza rozgro-
miły wojska kozackie. Nie oznaczało to jednak zakończenia kam-
panii, która trwała do końca września tego roku. Działania zbroj-
ne zakończyły się podpisaniem ugody pod Białą Cerkwią, która 
przekreślała ustępstwa, jakie Kozaczyzna uzyskała po traktacie 
zborowskim. Z bitwą pod Beresteczkiem wiąże się jeszcze jeden 
ciekawy aspekt. Po trzydniowych starciach Kozacy zamknięci 
zostali w oblężonym przez stronę polską taborze. Chmielnickie-
go jednak tam nie było. Istnieje kilka źródeł mówiących o tym, 
że kozacki hetman został uprowadzony przez chana, dla którego 
miał być kartą przetargową w rozmowach z Polakami. W źródłach 
spisanych przez polskich autorów widnieją natomiast informacje 
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o ucieczce Chmielnickiego w obawie przed gniewem zamkniętej 
w obozie czerni (mas ruskiego chłopstwa).

Adam Kisiel, autor nieznany

Strona polska nie wykorzystała w pełni beresteckiego zwy-
cięstwa. Po bitwie pod Białą Cerkwią podpisano wprawdzie ugo-
dę, która znacznie ograniczała władzę hetmańską na Ukrainie, 
jednak nie oznaczało to końca zmagań. W łonie starszyzny ko-
zackiej powstały dwa zwalczające się obozy, a przyłączenie się 
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hetmana do któregokolwiek z nich groziło mu utratą buławy. 
Chmielnicki wybrnął z matni, stosując okrutne metody i skazując 
na śmierć przywódców bardziej radykalnego ugrupowania. Wio-
sną 1652 roku Kozacy mobilizowali się do kolejnej fazy konfliktu 
z Rzeczpospolitą. Tym razem wyciągnęli jednak wnioski z błędów 
z poprzedniej kampanii, dzięki czemu w pierwszych dniach czerw-
ca 1652 roku rozgromili pod Batohem armię pod dowództwem 
hetmana Marcina Kalinowskiego. W rzezi jeńców, jaką Chmielnic-
ki zarządził bezpośrednio po bitwie, zginął kwiat żołnierzy Rzecz-
pospolitej, w tym nieszczęsny hetman polny, Chmielnicki zaś ze-
mścił się za Beresteczko.

Po Batohu Chmielnicki zaczął na nowo rozgrywać karty. Nie 
dość, że zapewnił synowi mariaż z hospodarówną mołdawską, 
to na nowo stał się dla cara moskiewskiego i sułtana osmańskie-
go partnerem do rozmów. Sprawy mołdawskie nie powiodły się 
jednak po myśli kozackiego hetmana. Latem 1653 roku hospo-
dar Lupu został zdetronizowany przez sąsiadów: hospodara wo-
łoskiego Mateusza Basarabę i księcia siedmiogrodzkiego Jerzego 
Rakoczego. Hetman kozacki wysłał więc na pomoc Lupulowi nie-
mal wszystkie swoje wojska, a dowodzenie nad nimi oddał swoje-
mu synowi Tymofiejowi. Kozacy na krótko odblokowali Suczawę, 
jednak dobrą passę przekreśliła śmierć młodego Chmielnickiego. 
Tymczasem armia koronna pod osobistym dowództwem króla 
Jana Kazimierza 22 sierpnia opuściła obóz pod Glinianami i wyru-
szyła na Ukrainę. Wojska kozackie, w oczekiwaniu na posiłki tatar-
skie, skoncentrowały się pod Białą Cerkwią, skąd rozsyłały zagony 
pustoszące Wołyń. Tymczasem siły polskie poruszały się powoli 
i opieszale. Na początku października do Kozaków dołączyli długo 
wyczekiwani sojusznicy, jednak kozacki hetman i krymski chan nie 
mogli uzgodnić dalszych działań. Chmielnicki chciał, nie zważając 
na porę roku, prowadzić aktywne działania wojenne, lecz chan miał 
co do tego duże obiekcje. Rozmowy pomiędzy oboma dowódcami 
trwały do 7 listopada. W końcu sprzymierzone siły kozacko-ta-
tarskie wyruszyły spod Szarogrodu i w drugiej dekadzie listopada 
stanęły pod Husiatynem. Tymczasem pod Żwańcem, pięćdziesiąt 
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kilometrów na południe, armia koronna od ponad miesiąca sta-
cjonowała w założonym obozie. Tatarskie oddziały docierały co 
prawda pod polskie pozycje, jednak głównym zadaniem sojusz-
ników było obleganie zamkniętej w husiatyńskim zamku szlachty. 
W obozie żwanieckim morale i dyscyplina malały z każdym dniem. 
Rozpoczęły się bunty, tumulty i dezercje. Te ostatnie zanikły jed-
nak, gdy w okolicach Żwańca pojawili się Tatarzy. Strona polska 
wysyłała podjazdy, aby odegnać grasujących w okolicy Tatarów 
i rozpoznać ich zamiary, lecz to właśnie brak informacji pozostał 
największym problemem zablokowanych Polaków. Patową sytu-
ację przerwała dopiero chańska propozycja rozmów pokojowych. 
Ostatecznie 13 grudnia 1653 roku pod Kamieńcem podjęto roko-
wania, w których Kozacy pełnili jedynie rolę biernych obserwato-
rów. W wyniku pertraktacji między innymi przywrócono warunki 
ugody zborowskiej. 

Bohdan Chmielnicki,  
autor nieznany
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(Zd)Rada Perejasławska

Przybycie do Czehrynia moskiewskiego posła Wasyla Buturlina, 
który oznajmił, że car bierze wojsko zaporoskie w swoje panowa-
nie, stanowiło efekt wcześniejszej polityki Chmielnickiego, reali-
zowanej już od dnia bitwy pod Batohem. Hetman, prosząc o przy-
jęcie Kozaków pod carskie panowanie, starał się zminimalizować 
ryzyko negatywnych reperkusji związanych z ewentualnym soju-
szem Polaków z Tatarami w zemście za rzeź pod Batohem. Aby 
nawiązać skuteczne stosunki z Moskwą, Chmielnicki wysłał do 
stolicy carów Samuela Bogdanowicza-Zarudnego, wyjątkowo 
zdolnego dyplomatę. Na skutek misji Zarudnego na Kremlu zro-
dziła się realna i wykonywana krok po kroku koncepcja przyjęcia 
Kozaczyzny pod protekcję carską. Przez cały okres trwania kam-
panii żwanieckiej car był na bieżąco informowany przez Koza-
ków o ruchach strony polskiej. To, że kozackie poselstwa wracały 
z Moskwy z miernym skutkiem, wynikało prawdopodobnie z nie-
dokończonych przygotowań Państwa Moskiewskiego do wojny 
z Rzeczpospolitą. Jednak zanim Rosjanie uzyskali gotowość bo-
jową, 22 czerwca 1653 roku do Czehrynia dostarczono gramotę 
(dokument), w której car zadeklarował przyjęcie Kozaków zaporo-
skich pod swoje władanie. Pospieszne działania Kremla spowo-
dowane były równoległymi staraniami Chmielnickiego o uzyska-
nie wsparcia sułtańskiego. W październiku 1653 roku na Ukrainę 
wysłany został poseł Wasyl Buturlin, który miał dopilnować, aby 
Chmielnicki złożył przysięgę wierności Aleksemu Michajłowiczo-
wi. 17 stycznia poseł carski spotkał się w Perejasławiu z kozackim 
hetmanem i zakomunikował mu, że następnego dnia odbędzie się 
odebranie przysięgi od Chmielnickiego i starszyzny zaporoskiej. 
18 stycznia na radzie generalnej wojska zaporoskiego zarówno 
czerń, jak i starszyzna zadecydowali o oddaniu się pod carską 
protekcję. Problematyczna była jednak kwestia złożenia przysię-
gi, gdyż Chmielnicki, przyzwyczajony do traktowania władców 
jak równych sobie, zażądał, aby Buturlin złożył przysięgę w imie-
niu carskim, co nie mieściło się w głowie moskiewskiego posła. 
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Patowa sytuacja zakończyła się złożeniem przez Chmielnickie-
go przysięgi na wierność carowi moskiewskiemu. Konsekwen-
cją rady perejasławskiej nie było jednak ustabilizowanie sytuacji 
na Ukrainie. Idea niezależnego państwa kozackiego rozmyła się 
wraz ze złożeniem przysięgi i wprowadzeniem na ziemie ukrainne 
wojsk moskiewskich. Chmielnicki próbował wprawdzie odzyskać 
nieco niezależności, jednak najboleśniejszy okazał się dla niego 
zakaz prowadzenia własnej polityki zagranicznej. Hetman kozacki 
obszedł jednak ten zakaz, usiłując ponownie nawiązać stosunki 
sojusznicze z Chanatem Krymskim. Na drodze stanął mu jednak 
nowo obrany chan Mehmed Girej, który stanowczo przekreślił 
plany Chmielnickiego co do małżeństwa jego córki z siostrzeńcem 
hospodara wołoskiego Mateusza Basaraba i ponownego wejścia 
do gry w polityce księstw naddunajskich. Tymczasem już od wio-
sny 1654 roku na Ukrainie toczyła się kolejna wojna.

Mikołaj Potocki, obraz 
Wojciecha Gersona
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Schyłek

W nowej wojnie pomiędzy Rzeczpospolitą i Moskwą Chmielnic-
kiemu i Kozakom przypadła rola sojuszników cara, którzy przele-
wali co prawda krew, ale pozostawali poza procesem decyzyjnym. 
Tymczasem już w lipcu 1654 roku na skutek wizyty ojca Danie-
la, będącego wysłannikiem Hieronima Radziejowskiego, udało 
się nawiązać relacje ze Szwecją. Ich ukoronowaniem był zawar-
ty dwa lata później traktat w Radnot, będący de facto pierwszym 
planem rozbiorowym Rzeczpospolitej. Chmielnicki oczywiście 
poinformował Aleksego Michajłowicza o kontaktach ze Szwe-
dami. Nie udało mu się jednak utrzymać dobrych stosunków 
z Tatarami. Wprawdzie w listopadzie 1655 roku podpisał nawet 
traktat z chanem, w którym zobowiązywał się do zerwania więzi 
z Moskwą, lecz jego treść pozostała martwą literą. Po zawiązaniu 
w 1656 roku konfederacji tyszowieckiej sojusz szwedzko-kozac-
ki zaczął się zacieśniać, lecz car, podpisując traktat w Niemieży, 
postawił Chmielnickiego w nader niezręcznej sytuacji. Nic więc 
dziwnego, że poszukujący ucieczki spod carskiej opieki hetman 
stał się jednym z podmiotów traktatu w Radnot. Na jego mocy 
oddziały kozackie razem z wojskami siedmiogrodzkimi wkroczyły 
do Rzeczpospolitej, jednak klęska oddziałów Rakoczego przyspie-
szyła tylko nieuchronne porozumienie z polskim monarchą. Do 
jego materializacji jednak nie doszło, przeszkodziła w tym bowiem 
śmierć Chmielnickiego 6 sierpnia 1657 roku. Zgon hetmana Boh-
dana Chmielnickiego wprowadził Ukrainę w okres tak tak zwanej 
Ruiny, z którego podźwignąć ją miał dopiero Iwan Mazepa.



Przeprawa Skrzetuskiego, obraz Juliusza Kossaka



„Prawdziwy” Jan Skrzetuski 
Sienkiewicza? Łotr jeden!

Legendarna seria książek autorstwa Henryka Sienkiewi-
cza, z rozmachem zekranizowana przez Jerzego Hoffmana, 
trwale ukształtowała w czytelnikach wizerunek żołnierzy 
siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej. Większość z nas zna 
pomysłowość pana Zagłoby, szermierczy kunszt Michała 
Wołodyjowskiego czy irytującą wręcz szlachetność Jana 
Skrzetuskiego. Ale czy bohater spod Zbaraża był tak idealny 
w rzeczywistości?

Trylogia Henryka Sienkiewicza jest serią unikalną, ponieważ 
siłą swojego oddziaływania i rolą mitotwórczą w trwały sposób 
wpłynęła na postrzeganie drugiej połowy XVII wieku przez pol-
skie społeczeństwo. Wykreowani przez pisarza bohaterowie, za-
siedlający karty powieści, stali się w świadomości społecznej ty-
powymi przedstawicielami polskiej szlachty. Pamiętajmy jednak, 
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że opisana przez autora kresowa rzeczywistość często odbie-
gała od realiów historycznych. Imiona, a nawet całe życiorysy 
niektórych bohaterów powieści różnią się od ich historycznych 
odpowiedników. Jednym z jaskrawych przykładów takich zmian 
jest Jan Skrzetuski, dzielny obrońca Zbaraża podczas powstania 
Chmielnickiego, który zabiegał o rękę pięknej kniaziówny Heleny 
Kurcewiczówny. Jego pierwowzorem historycznym był Mikołaj 
Skrzetuski, a od Jana Skrzetuskiego oprócz imienia odróżniało go 
wiele innych rzeczy.

Trylogia była tak szalenie popularna, że jej bohaterowie stali 
się dla czytelników kimś znacznie więcej niż tylko postaciami lite-
rackimi. Jak podaje Marceli Kosman, po opublikowaniu odcinka 
Ogniem i mieczem opisującego bohaterską śmierć Longinusa Pod-
bipięty niektórzy czytelnicy modlili się za duszę Sienkiewiczow-
skiego herosa, a przygody bohaterów powieści opisywane były 
w listach prywatnych. Entuzjazm miłośników kresowych opowie-
ści był tak silny, że niektórzy z nich zamawiali nawet msze w in-
tencji pomyślnego wyjścia Skrzetuskiego ze Zbaraża.

Trylogia odcisnęła piętno nawet na topografii miejsc opisy-
wanych na jej kartach. Stało się tak dzięki tablicom pamiątkowym, 
na przykład tej znajdującej się na ścianie muru oporowego war-
szawskiego pałacu Kazanowskich, upamiętniającej opisaną w Po-
topie bohaterską walkę pana Zagłoby z małpami.

Jan Skrzetuski Sienkiewicza, Trylogia i międzywojenne pole-
miki

Czasy II Rzeczpospolitej wniosły znaczące zmiany w postrzega-
niu Sienkiewiczowskiej Trylogii jako dzieła kultowego, jak i nowe 
spojrzenie na jej bohaterów. Przełomowy był zwłaszcza rok 1933, 
kiedy wycofano Ogniem i mieczem z listy lektur obowiązkowych, 
argumentując ten krok „niewłaściwym wpływem na zachowania 
młodzieży”. W tym samym roku miała też miejsce publikacja serii 
polemicznych artykułów Olgierda Górki, skompilowanych w tomie 
„Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna. Kontrowersyjne 
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opinie badacza spotkały się z dużą dozą krytyki ze strony tuzów 
ówczesnej historiografii. Szczególnie ciekawą tezą wysnutą przez 
Olgierda Górkę było twierdzenie o pochodzeniu powieściowego 
Jana Skrzetuskiego. Autor na podstawie użytych przez siebie źró-
deł stwierdził, że bohater spod Zbaraża miał być Kozakiem. Górka 
utożsamił bowiem jazdę kozacką – formację, w której miał służyć 
Jan Skrzetuski – z jego pochodzeniem etnicznym. Liczni polemi-
ści, między innymi wybitny historyk wojskowości Marian Kukiel 
czy Zygmunt Lasocki, zarzucili Górce brak elementarnej wiedzy 
o specyfice omawianej przez siebie epoki.

Był w Wielkopolsce ród Skrzetuskich

Mikołaj Skrzetuski, pierwowzór Sienkiewiczowskiego Jana Skrze-
tuskiego, pochodził z pieczętującego się herbem Jastrzębiec rodu 
Skrzetuskich. Przodkowie wybitnego zagończyka pojawiają się 

Śmierć Longinusa Podbipięty, bohatera Sienkiewiczowskiej Trylogii,  
rycina Juliusza Kossaka
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w źródłach już w połowie XV wieku. Z biegiem czasu ród rozra-
stał się, lecz jego członkowie nie doszli do większych majątków 
i wchodzili w skład średniej bądź nawet uboższej szlachty. Niektó-
rzy Skrzetuscy, jak na przykład Stanisław czy Wojciech, należeli 
do dworu biskupa Andrzeja Szołdrskiego czy hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego. Inni członkowie rodu zdecydowali się na porzuce-
nie rodzinnej Wielkopolski na rzecz położonej na Rusi Czerwonej 
ziemi bełskiej. Bohater spod Zbaraża pochodził z wielkopolskiej 
gałęzi rodziny i urodził się prawdopodobnie około 1610 roku. Był 
synem Jana Skrzetuskiego oraz Katarzyny ze Szczytowskich, która 
po śmierci pierwszego męża wyszła za Mikołaja Kłodzińskiego.

Wczesne lata „prawdziwego” Jana Skrzetuskiego

Źródła nie wspominają nic o dzieciństwie i wczesnej młodości 
Mikołaja Skrzetuskiego. Pierwsza wzmianka o pierwowzorze „ry-
cerza idealnego” pochodzi z ksiąg grodzkich lwowskich i dato-
wana jest na 1634 rok. Dzięki niej wiadomo, że prawdziwy Jan 
Skrzetuski pod względem temperamentu przypominał raczej 
Sienkiewiczowskiego Kmicica niż „Jezusa Chrystusa w roli ofi-
cera jazdy”. Na początku grudnia 1634 roku Mikołaj Skrzetuski 
przebywał na Ukrainie, w Chwastowie. Pewnego dnia wypoczy-
wał on w karczmie wraz ze swoim przyjacielem, rotmistrzem pie-
choty Janem Pobiatyńskim. W wyniku ożywionej alkoholem dys-
kusji niektóre „kwestie sporne” musiały zostać rozwiązane przy 
pomocy brutalnej siły fizycznej. W ruch poszły szable. Pojedynek 
wygrał Mikołaj Skrzetuski, starszy zaś lub może bardziej pecho-
wy Pobiatyński został poważnie poszczerbiony. Zwycięzca zacho-
wał się niehonorowo, zostawił bowiem przeciwnika na pastwę 
losu, nie udzieliwszy pomocy. Gdy Pobiatyński cudem powrócił 
do zdrowia, sądownie wystąpił przeciwko Skrzetuskiemu, jednak 
o wyniku wspomnianego procesu informacji brak… Nasz bohater 
rozpoczął karierę w wojsku prawdopodobnie jeszcze przed wspo-
mnianym 1634 rokiem, jednak nie ma na ten temat wiarygodnych 
informacji źródłowych. Ponownie spotykamy się ze Skrzetuskim 
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dopiero w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego i bohater-
skiej obrony Zbaraża.

„Prawdziwy” Jan Skrzetuski i zbaraska odyseja

Skrzetuski wydostał się z oblężonego przez Kozaków Zbaraża 
w pierwszych dniach sierpnia 1649 roku. Był wówczas towa-
rzyszem we wchodzącej w skład wojska kwarcianego chorągwi 
kozackiej Marka Gdeszyńskiego. Oddział ten sformowany zo-
stał w 1637 roku i rozbity w trakcie klęski korsuńskiej w maju 
1648 roku. Mikołaj Skrzetuski wstąpił do niego prawdopodobnie 
jeszcze przed reorganizacją chorągwi w październiku 1648 roku. 
W trakcie oblężenia kresowej twierdzy, pod nieobecność rotmi-
strza, Skrzetuski dowodził całym oddziałem. Z Mikołajem Skrze-
tuskim możemy utożsamiać również postać zagończyka z chorą-
gwi Gdeszyńskiego, niejakiego Skrzewskiego. W maju 1649 roku 

Król Jan II Kazimierz,  
portret Daniela Schultza
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prowadził on działania wywiadowcze w okolicach Międzyboża. 
Pierwowzór Sienkiewiczowskiego bohatera, podobnie jak jego 
powieściowy odpowiednik, do wyjścia z oblężonej twierdzy zgło-
sił się dobrowolnie. W przebraniu ruskiego chłopa wmieszał się 
w ciągnącą za wojskiem kozackim czerń. Jak podaje Wiesław Ma-
jewski, Skrzetuski przez trzy dni przebywał w obozie kozackim, 
gdzie zdobywał informacje o ruchach nieprzyjaciela. W później-
szym czasie przedzierał się nocami do Toporowa, gdzie przebywał 
ciągnący na Ukrainę Jan Kazimierz. Posłaniec powodzenie swo-
jej misji zawdzięczał znajomości języka ruskiego oraz obyczajów 
kozackich. Nierozpoznany Skrzetuski przekazał monarsze listy, 
w których nominalnie dowodzący obroną regimentarz Mikołaj 
Ostroróg oraz inni dowódcy informowali o dramatycznej sytuacji 
oblężonych. Rekompensatą za poniesione trudy było sto dukatów 
i obietnica otrzymania najbliższego wolnego nadania. Od kanc-
lerza Jerzego Ossolińskiego posłaniec otrzymał też odzież oraz 
konia. Skrzetuski nie był jedynym zbarażczykiem, który dotarł 
z informacjami do króla. Innym żołnierzem, który tego dokonał, 
był Krzysztof Stapkowski, unieśmiertelniony przez Sienkiewicza 
pod postacią Wierszułła.

Skrzetuski – zagończyk z Wielkopolski

Opromieniony chwałą bohatera spod Zbaraża, Mikołaj Skrzetuski 
w dalszym ciągu realizował się na polach bitew. Prawdopodob-
nie brał udział w walkach pod Beresteczkiem w 1651 roku jako 
porucznik w chorągwi jazdy lekkiej. Po zakończeniu wojny z Ko-
zakami oraz w trakcie potopu szwedzkiego Skrzetuski chwilowo 
zniknął z areny dziejów. Ponownie pojawił się w źródłach z 1658 
i 1659 roku jako uczestnik wyprawy Stefana Czarnieckiego do 
Danii, gdzie był porucznikiem w chorągwi kozackiej Adama Urie-
la Czarnkowskiego. Taka afiliacja świadczyła o powrocie Mikołaja 
Skrzetuskiego do rodzinnej Wielkopolski.

Koleje historii przerzuciły naszego bohatera z dalekiej Da-
nii na front walki z Moskwą. W 1660 roku prowadził działania 
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podjazdowe w okolicach Kozierad (okolice Białej Podlaskiej). 
Pod dowództwem Czarnieckiego walczył w bitwach pod Połon-
ką i nad rzeką Basią. W następnym roku wszedł on w skład jed-
nej z konfederacji niepłatnego wojska – Związku Święconego. 
Prawdopodobnie z powodu swojego bogatego doświadczenia 
wojskowego oraz sławy zbarażczyka Mikołaj Skrzetuski został 
pułkownikiem wojsk związkowych. W marcu 1663 roku przeszedł 
na stronę zwolenników króla i przystąpił do Związku Pobożnego. 
W okresie rokoszu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z lat 1665–
1666 Skrzetuski nie angażował się w kwestie związane z polityką. 
Pełnił prawdopodobnie służbę na Kresach Rzeczpospolitej, gdzie 
doraźnie przeciwstawiał się zagrożeniu tatarskiemu. W 1671 roku 
walczył przeciwko oddziałom kozackim Piotra Doroszenki. Nie 
wiadomo, czy Mikołaj Skrzetuski dożył bitwy pod Chocimiem. 
W 1671 roku napisał on testament, który oblatowany (czyli upra-
womocniony) został 24 października 1673 roku.

Sienkiewiczowski pan 
Zagłoba, ilustracja Piotra 

Stachiewicza
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Pana Skrzetuskiego kłopoty z prawem

Wróćmy jeszcze do charakteru i sposobu zachowania Mikołaja 
Skrzetuskiego, który w przeciwieństwie do swojego powieściowe-
go odpowiednika zdecydowanie nie był „wzorem cnót wszelakich”. 
O ile zwada z Pobiatyńskim mogła być traktowana w kategorii błę-
du młodości, o tyle w dojrzalszym wieku Skrzetuski nadal popełniał 
rozmaite występki. Najbardziej kontrowersyjną przygodą, jaka przy-
trafiła się Mikołajowi Skrzetuskiemu była z pewnością historia jego 
nagłej fascynacji Zofią Brzezicką, wdową po Janie Światopełku- Za-
wadzkim. Brzezicka była wówczas narzeczoną Jana Wilczkowskiego. 
W 1668 roku Skrzetuski – już wówczas niemłody, bo dobiegający 
sześćdziesiątki – dokonał zajazdu i porwał Brzezicką z jej własnego 
dworu. Próbował nakłonić kobietę do małżeństwa, a nawet znaleźć 
duchownego, który udzieliłby parze ślubu. Niefortunnej i nieco po-
turbowanej wybrance udało się zbiec. Brzezicka oraz jej drugi mąż 
zdecydowali się złożyć na Skrzetuskiego pozew w bełskim sądzie 
grodzkim. Strony zawarły jednak ugodę, w wyniku której Mikołaj 
Skrzetuski miał przez pewien czas odbywać karę pozbawienia wol-
ności. Zagończyk nie trafił jednak do wieży starościńskiej. Od kary 
więzienia uchroniła go pilna mobilizacja pod mury Kamieńca Podol-
skiego. Za niewypełnienie ugody Skrzetuski skazany został zaocznie 
na karę infamii, czyli utratę czci i praw politycznych. Nie była to je-
dyna taka kara w bogatym życiorysie zagończyka. Infamisem i banitą 
został już wcześniej, gdy w 1660 i 1663 roku dowodzone przez niego 
oddziały dopuszczały się rabunków.

Mikołaj Skrzetuski dzielił z powieściowym Janem tylko 
nazwisko, herb i zbaraski epizod. Nic w tym dziwnego. Henryk 
Sienkiewicz, pisząc Ogniem i mieczem nie dokonał szczegółowej 
kwerendy. Opierał się głównie na Szkicach historycznych Ludwika 
Kubali, które choć dobre, bazowały głównie na materiale przy-
czynkowym. Także konstruując swoją postać, pisarz z Oblęgorka 
użył tylko wybranych szczegółów z życia Mikołaja Skrzetuskiego 
– resztę biografii dopasował do wykreowanego przez siebie ide-
alnego wzorca.



Bez doświadczonych dowódców niższego szczebla prowa-
dzenie jakichkolwiek działań zbrojnych jest niemożliwe. Nie 
inaczej było w trakcie wielkiego powstania Kozaków, które 
wybuchło w 1648 roku. Kozaccy pułkownicy, wywodzący się 
często z ruskiej szlachty, odcisnęli swoje piętno na wojsko-
wych operacjach tamtego konfliktu. Fakt, że jeden z nich stał 
się inspiracją dla Sienkiewiczowskiego bohatera, do którego 
wzdychały rzesze czytelniczek i widzek Ogniem i mieczem, to 
zupełnie inna historia…

W początkowym okresie powstania Bohdana Chmielnickie-
go otoczenie hetmana było zróżnicowane jak sama Kozaczyzna 
u jej zarania. Współpracownicy kozackiego hetmana pochodzili 
z różnych grup społecznych i zawodowych. Właściwie łączy-
ła ich tylko wspólna religia – prawosławie. Nic więc dziwnego, 
że u boku Chmielnickiego zobaczyć można było zarówno ruskich 

Nie tylko Chmielnicki 
– dowódcy kozaccy 
pierwszego okresu powstania 
Chmielnickiego
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szlachciców, mieszczan, wolnych Kozaków, jak i żołnierzy kozac-
kich pułków rejestrowych na żołdzie Rzeczpospolitej oraz urzęd-
ników lokalnych urzędów grodzkich i ziemskich. Po przystąpieniu 
do powstania poprzednie doświadczenia życiowe jego uczestnika 
przestawały się liczyć, a współpracownicy Chmielnickiego zaczęli 
pełnić zarówno funkcje dowódcze w nadzorowanych przez nich 
pułkach, jak i administracyjne na terenach stacjonowania swoich 
oddziałów. Osobiste talenty poszczególnych ludzi z otoczenia 
hetmana pozwalały im na występowanie nie tylko w roli woj-
skowych, lecz także jako dyplomatów, wysyłanych na poselstwa 
do Rzeczpospolitej czy na Krym, a nawet do Państwa Moskiew-
skiego, Imperium Osmańskiego czy do Szwecji. Z biegiem czasu 
elita kozacka stała się jednak tym, z czym walczyła. Członkowie 
starszyzny, którzy nie polegli w wielkich bitwach początkowego 
okresu powstania, sami weszli w posiadanie majątków ziemskich, 
w których uciskali ruskie chłopstwo tak samo, jak robiła to zaled-
wie kilka lat wcześniej szlachta.

Iwan, nie Jurko

Historyczny Bohun nie miał niemal nic wspólnego (oprócz na-
zwiska) ze swoim literackim odpowiednikiem. Iwan Bohun, 

Iwan Bohun,  
litografia J. Madejewskiego
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pierwowzór Sienkiewiczowskiego łamacza niewieścich serc, był 
zdecydowanie starszy niż jego książkowy odpowiednik – w mo-
mencie wybuchu powstania Chmielnickiego miał powyżej trzy-
dziestu lat. W źródłach po raz pierwszy nazwisko Bohuna poja-
wiło się na początku lat czterdziestych XVII wieku w związku ze 
wspólną wyprawą Kozaków zaporoskich i Dońskich na znajdującą 
się wówczas w rękach tureckich twierdzę Azow. Przyszły pułkow-
nik kalnicki dowodził wówczas oddziałem mołojców (żołnierzy 
kozackich) i nosił tytuł atamana.

Nie mamy dokładnych informacji o dacie i miejscu urodzenia 
ani o rodzinie Iwana Bohuna. Historycy przypuszczają, że przy-
szedł on na świat w prawosławnej rodzinie średnio- lub drob-
noszlacheckiej. Po wyprawie na Azow Bohun służył prawdopo-
dobnie w którymś z pułków kozackich wpisanych do rejestru, zaś 
w połowie lat czterdziestych kilkukrotnie uczestniczył w „chadz-
kach” (wyprawach) na Tatarów.

Bohun walczył w powstaniu Chmielnickiego prawdopo-
dobnie od samego jego początku, służąc w pułku czehryńskim. 
W 1649 lub 1650 roku mianowany został pułkownikiem kalnic-
kim. W następnych latach pokazał duże zdolności dowódcze, 
kierując swoim pułkiem w trakcie bitew pod Winnicą, Monaste-
rzyskami i Żwańcem. Kiedy w 1650 roku hetman Chmielnicki po-
stanowił zaatakować Mołdawię i wżenić swojego syna w rodzinę 
hospodara Bazylego Lupu, oddziały pod dowództwem Bohuna 

Iwan Bohun pod Beresteczkiem,  
autor nieznany

Nie tylko Chmielnicki...
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wzięły udział w kampanii na terenie hospodarstwa. Rok później, 
w trakcie dziesięciodniowego oblężenia kozackiego taboru po bi-
twie pod Beresteczkiem, pod nieobecność Chmielnickiego, to Bo-
hun stał się faktycznym dowódcą obleganych Kozaków i kierował 
obroną jako hetman nakaźny. Godność ta była formą tymczaso-
wego przekazania dowództwa przez starszyznę kozacką wybra-
nemu pułkownikowi wówczas, gdy prawowity hetman zmarł lub 
nie mógł pełnić swojej funkcji.

Jako polityk nie przejawiał on zapędów charakterystycznych 
dla skrzydła radykalnego, ale opowiadał się jednoznacznie prze-
ciwko zależności Kozaczyzny od Państwa Moskiewskiego. Nawet 
w trakcie słynnej Rady Perejasławskiej ze stycznia 1654 roku 
przejawiał opór przed złożeniem przysięgi na wierność carowi. 
Działalność polityczna nie oznaczała jednak przysłowiowego po-
wieszenia szabli na kołku. Bohun aktywnie uczestniczył w dzia-
łaniach zbrojnych i wsławił się w kolejnych bitwach stoczonych 
z wojskami Rzeczpospolitej pod Bracławiem, Humaniem czy Och-
matowem.

Po śmierci Bohdana Chmielnickiego w 1657 roku, kiedy Ko-
zacy szykowali się do wyboru nowego hetmana, Bohun opowie-
dział się za kandydaturą Iwana Wyhowskiego. Nie trwało to jed-
nak długo, rozczarowany bowiem przyjaznymi kontaktami nowo 
obranego hetmana z Rzeczpospolitą, Iwan Bohun dołączył do opo-
zycji, na której czele stał późniejszy hetman Iwan Brzuchowiec-
ki. Fascynacja promoskiewskim kursem Brzuchowieckiego także 
była dość krótka, już w 1659 roku bowiem Bohun stanął na czele 
powstania wymierzonego przeciwko niedawnemu sojusznikowi. 
Jednocześnie sprzymierzył się z Polakami, ale w 1662 roku pozba-
wiony został tytułu pułkownika i uwięziony na zamku w Malbor-
ku. Polska niełaska nie trwała długo, rok później bowiem z racji 
przygotowywanej przez Jana Kazimierza kampanii przeciwko Mo-
skwie i Brzuchowieckiemu Bohun został oswobodzony i walczył 
po stronie Rzeczpospolitej. Propolska działalność wkrótce ze-
mściła się na Bohunie. W lutym 1664 roku został on aresztowany 
przez ludzi Brzuchowieckiego, oskarżony o zdradę i rozstrzelany.
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Krzywonosie, z Bogiem!

W Ogniem i mieczem Sienkiewicza, a szczególnie w ekranizacji 
Jerzego Hoffmana z 1998 roku, postać Maksyma Krzywonosa 
ukazana została w sposób jednoznacznie negatywny – jako od-
ważny, ale dziki i pozbawiony hamulców stereotypowy Kozak. Czy 
było tak w rzeczywistości? Podobnie jak w przypadku innych ko-
zackich dowódców, nie mamy pewnych informacji dotyczących 
daty, miejsca urodzenia ani pochodzenia społecznego Maksyma 
Krzywonosa. Historycy przypuszczają, że pochodził on z rodziny 
mieszczańskiej mieszkającej w Mohylewie podolskim lub w mia-
steczku Wilszana. W dawniejszej historiografii spekulowano 
o szkockim pochodzeniu kozackiego pułkownika. Hipoteza ta ba-
zowała na pojedynczym źródle, niemieckojęzycznym pamflecie 
z 1649 roku, i zakładała, że nazwisko Krzywonos miało być do-
słownym tłumaczeniem szkockiego nazwiska Cameron. Historycy 
jednak szybko negatywnie zweryfikowali tę tezę.

W 1647 roku Maksym Krzywonos brał udział w przygoto-
waniach do wybuchu powstania, a po rozpoczęciu walk dał się 
poznać jako prawa ręka hetmana Chmielnickiego. W trakcie bitew 
nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem dowodził pułkiem czerka-
skim. W lecie 1648 roku jako hetman nakaźny dowodził rajdem 
20–25 tysięcy Kozaków na Bracławszczyznę. Dał się wówczas 
poznać jako brutalny dowódca, a z jego inicjatywy wycinano 
w pień katolików, żydów, ewangelików i unitów. W trakcie wspo-
mnianego rajdu oddziały Krzywonosa zdobyły twierdzę hetmań-
ską w Barze oraz szereg innych miejscowości. Podczas ofensy-
wy armia kozacka starła się pod Konstantynowem z oddziałami 
dowodzonymi przez Jeremiego Wiśniowieckiego. Bitwa ta, choć 
wygrana przez stronę polską, nie przyczyniła się do wstrzymania 
postępów Kozaków.

Maksym Krzywonos swoją karierę wojskową łączył również 
z polityką. Stał on na czele radykalnego stronnictwa popierane-
go przez czerń, czyli ruskie chłopstwo. Deklarował się on rów-
nież jako przeciwnik jednowładztwa hetmańskiego i zwolennik 
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przekazania władzy w ręce Czarnej Rady, czyli ogółu czerni. 
Chmielnicki tolerował jednak radykalne postulaty Krzywonosa, 
ponieważ w początkowym okresie powstania udział czerni był 
kluczowy dla powodzenia dalszych działań wojennych.

Jesienią 1648 roku, po zwycięskiej dla Kozaków bitwie 
pod Piławcami, Chmielnicki zadecydował o marszu w głąb Rzecz-
pospolitej. W październiku 1648 roku oblegano Lwów. Miasto co 
prawda nie zostało zdobyte, a oddziały powstańcze odstąpiły od 
niego w zamian za okup, jednak Kozacy na czele z Krzywonosem 
zdobyli górujący nad miastem Wysoki Zamek. W listopadzie miało 
miejsce oblężenie Zamościa, które również zakończyło się wypła-
ceniem okupu i zwinięciem oblężenia. Krzywonos wprawdzie usi-
łował zablokować rozmowy pokojowe, ale nie został wysłuchany. 
W trakcie powrotu wojsk zaporoskich na ziemie ukrainne zmarł, 
prawdopodobnie w wyniku szerzącej się wśród Kozaków dżumy, 
choć niektóre źródła mówią o możliwym otruciu.

„Aleś, Burłaju, sławę swą kozaczą kochał więcej niż życie…”

Kindrat Burłaj był kolejnym kozackim pułkownikiem opisanym 
na kartach Ogniem i mieczem. Podobnie jak w książce, także 
w prawdziwym życiu podczas powstania Chmielnickiego Bur-
łaj był starym, doświadczonym żołnierzem, jednym z bliższych 
współpracowników kozackiego hetmana. Źródła potwierdzają, 
że w 1624 roku dowodził wyprawą Kozaków na turecką Synopę. 
Można więc przypuszczać, że Burłaj pierwsze szlify zdobywał jesz-
cze za hetmana Sahajdacznego. W późniejszym okresie Burłaj ze-
tknął się z Chmielnickim, a w drugiej połowie lat trzydziestych XVII 
wieku współpracowali razem w administracji pułku czehryńskiego 
Kozaków rejestrowych. Po uchwaleniu nowego rejestru w 1638 
Kindrat Burłaj zachował swoje miejsce w rejestrze, a nawet zo-
stał mianowany atamanem jednej z sotni wspomnianego pułku. 
W trakcie „złotego pokoju”, w latach 1638–1648, postać Burłaja 
znika ze źródeł. Można jedynie domniemywać, że podobnie jak 
inni Kozacy rejestrowi współpracował on z Kozakami dońskimi 
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i mógł uczestniczyć w wyprawie na Azow. Potwierdzoną informa-
cją jest natomiast doniesienie o tym, że Burłaj w 1647 roku upro-
sił ówczesnego pułkownika czehryńskiego Stanisława Krzyczew-
skiego o zwolnienie Bohdana Chmielnickiego z aresztu. Wydarze-
nie to umożliwiło późniejszemu kozackiemu hetmanowi ucieczkę 
na Sicz i rozpoczęcie powstania. Burłaj wyruszył na Sicz razem 
z Chmielnickim i od samego początku aktywnie działał przy orga-
nizacji powstania. Być może z racji wieku lub też zasług w lutym 
1648 roku stanął na czele kozackiego poselstwa, jakie wyruszyło 
na Krym, aby uzyskać wsparcie Tatarów w nadchodzącym konflik-
cie z Rzeczpospolitą.

Chmielnicki wykorzystał militarne talenty Burłaja, którego 
wkrótce po wybuchu powstania mianował pułkownikiem hadziac-
kim. Burłaj na czele swojego pułku walczył w kilku bitwach pierw-
szego okresu konfliktu, a więc i pod Piławcami. Brał także udział 

Jurko Bohun, ilustracja Piotra Stachiewicza
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Zagłoba i Bohun, obraz Juliusza Kossaka
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w ofensywie kozackiej w głąb Rzeczpospolitej, a w 1649 roku 
uczestniczył w oblężeniu Zbaraża. W polskiej literaturze nauko-
wej panuje przekonanie, że Kindrat Burłaj zginął w trakcie tego 
oblężenia. Historycy ukraińscy podważają tę tezę. Według nich 
pułkownik hadziacki został ciężko ranny w szturmie na twierdzę 
Wiśniowieckich, ale przeżył i od 1653 roku zajął się karierą dy-
plomatyczną. Razem z Semenem Mużyłowskim miał wchodzić 
w skład poselstwa do Państwa Moskiewskiego w 1653 roku, 
a w 1654 i 1655 roku mianowany został posłem kozackim do 
Szwecji. Do obu poselstw jednak nie doszło, za każdym razem 
bowiem Moskwa nie przepuszczała kozackich dyplomatów przez 
swoje terytorium. Po 1655 roku Burłaj, tym razem ostatecznie, 
znika ze źródeł.

Doniec i prawdziwa Horpyna

W powieści Sienkiewicza pojawiają się również mniej znaczące 
postaci. Jedną z nich był Iwan Doniec. Pochodził on albo z miesz-
czańskiej rodziny ze Zwiahla, albo z kozackiego rodu Dońców. 
W przypadku tej drugiej hipotezy przypuszcza się, że jego oj-
cem był pułkownik Stepan Doniec, który pojawiał się w źródłach 
na początku lat czterdziestych XVII wieku. Dokumenty potwier-
dzają, że Iwan miał co najmniej dwóch braci, w tym Stepana 
i Sawę, oraz siostrę Sołomiję (Sołochnę). Karierę wojskową roz-
począł prawdopodobnie wraz z wybuchem powstania Chmielnic-
kiego. W 1648 roku walczył na Wołyniu jako pułkownik nakaźny 
jednego z wołyńskich pułków. W roku następnym w Rejestrze 
Wojska Zaporoskiego figuruje on jako setnik knyszewski pułku 
połtawskiego. Wiadomo, że walczył on w trakcie bitwy pod Be-
resteczkiem, dowodząc pułkiem wołyńskim. Po ugodzie z Białej 
Cerkwi z 1651 roku Chmielnicki pozbawił Dońca dowództwa nad 
pułkiem. W późniejszym okresie nie odgrywał większej roli.

O wiele ciekawszą postacią, choć owianą tajemnicą, była 
Sołomija (Sołochna) Dońcówna, siostra wspomnianego wyżej 
Iwana. Brała ona udział w pierwszym okresie walk powstania 
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Chmielnickiego i pełniła funkcję… wiedźmy. Zainspirowała ona 
Sienkiewicza do stworzenia postaci wiedźmy Horpyny, mieszka-
jącej w jarze nad Jarholikiem, która podobnie jak jej historyczna 
odpowiedniczka, była siostrą pułkownika Dońca. Według jedne-
go ze źródeł Sołochna Dońcówna w trakcie bitwy pod Piławcami 
miała być osobistą wiedźmą samego Chmielnickiego. Podstawo-
wą rolą kozackiej wiedźmy na polu bitwy było odprawianie ry-
tuałów, które miały zapewnić Zaporożcom powodzenie na polu 
bitwy i doprowadzić do przegranej przeciwników. Nie sposób 
rozstrzygnąć, czy działania wiedźm rzeczywiście przynosiły sku-
tek ani czy Kozacy dostrzegali jakąś sprzeczność w korzystaniu 
z magii i jednoczesnym przedstawianiu się jako obrońcy czystego, 
prawosławnego chrześcijaństwa, ale z pewnością wiedźmy pozy-
tywnie wpływały na morale walczących Kozaków i były ważnym 
czynnikiem psychologicznym.

Ze źródeł strony polskiej wiemy, że Sołomija jako „magiczne 
wsparcie psychologiczne” wraz z inną wiedźmą brała udział za-
równo w bitwie pod Zasławiem w marcu 1649 roku, jak i w po-
tyczce pod Sulżenicami na początku czerwca 1649 roku. Polskie 
źródła podają, że jedna z wiedźm była siostrą Dońca, a druga no-
siła imię Sołochna. Warto dodać, że oddziałami kozackimi w obu 
przypadkach dowodził nie kto inny, jak Iwan Doniec. W trakcie 
starcia pod Sulżenicami „Dońcowa Siostra” wywróżyła swojemu 
bratu porażkę, która istotnie miała miejsce. Źródła podają, że jed-
ną z wiedźm zabito w trakcie bitwy, druga zaś, Sołomija Dońców-
na, została schwytana i po starciu ścięta lub spalona na stosie.



Po trzykroć zdrajca? Trudne 
wybory Janusza Radziwiłła

Po lekturze Sienkiewiczowskiego Potopu czy seansie jego 
ekranizacji można dojść do wniosku, że hetman wielki litewski 
Janusz Radziwiłł zasługuje u potomności na miano najgorsze-
go zdrajcy, jakiego wydał XVII wiek. Obraz ten jest nieco prze-
sadzony i z pewnością subiektywny. Jak wyglądały koleje losu 
Janusza Radziwiłła? Co skłoniło go do podjęcia decyzji, przez 
które w oczach współczesnych i potomnych był postrzegany 
jako zdrajca?

Janusz Radziwiłł urodził się 2 grudnia 1612 roku jako drugi 
syn Krzysztofa II Radziwiłła i jego żony Anny Kiszczanki. Pierwo-
rodny syn książęcej pary, Mikołaj, urodzony w 1610 roku, nie do-
żył nawet pierwszych urodzin. Śmierć zabrała również pozostałe 
rodzeństwo Janusza, z wyjątkiem młodszej o dwa lata siostry Ka-
tarzyny, późniejszej małżonki Jerzego Karola Hlebowicza. Męscy 
przodkowie młodego księcia: prapradziadek Jerzy, pradziadek 
Mikołaj „Rudy”, dziadek Krzysztof „Piorun” oraz ojciec Krzysztof 
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II, sprawowali najwyższe godności państwowe na Litwie, a także 
(czasowo lub stale) dzierżyli buławę hetmańską. „Januszek”, jak 
nazywano go w dzieciństwie, jako jedyny żyjący męski potomek 
tej linii rodu, niejako skazany był na karierę wojskową. Przyszły 
hetman litewski spędził dzieciństwo w litewskich rezydencjach 
rodziny: Birżach, Popielu, Wiżunach i Kojdanowie, w otoczeniu 
służby oraz kochającej się rodziny. Świadectwem dobrych relacji 
rodziców i dzieci oraz miłości, jaka łączyła książęcą parę, jest za-
chowana korespondencja. Z listów młodego książątka do ojca czy 
Krzysztofa II do żony przebija wzajemny szacunek, czułość i tro-
ska, jaką członkowie rodziny darzyli się wzajemnie. W XVII wieku 
nie było to wcale oczywiste, zachowane zaś dokumenty osobiste 
Radziwiłłów stanowią niezwykłe źródło opisujące wewnętrzne 
relacje w magnackiej rodzinie. Rodzice, a szczególnie ojciec, dążyli 
również do przekazania dzieciom prawd wiary kalwinizmu oraz 

Janusz Radziwiłł podejmuje posłów Bohdana Chmielnickiego w 1651 roku,  
rysunek Abrahama van Westervelda
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wpojenia więzi nie tylko z rodem Radziwiłłów, ale także z królem 
i Rzeczpospolitą, a także przykładali dużą wagę do wychowania 
młodego księcia. Listowne polecenia Krzysztofa II dotyczące 
wychowania syna mogą wydać się współczesnym dość surowe, 
jednak należy pamiętać, że w XVII wieku władza rodziców nad 
dziećmi była o wiele większa, a nieakceptowalne obecnie prak-
tyki, jak kary fizyczne, były zalecane przez ówczesne autorytety 
i powszechnie stosowane.

Edukacja

Przebieg edukacji młodego księcia był typowy dla ówczesnego ma-
gnackiego syna. Do 1624 roku Janusz Radziwiłł odbierał edukację 
domową, kształcąc się pod okiem między innymi Adama Rassow-
skiego, nauczyciela kalwińskiej szkoły w Birżach. W 1625 roku 
książę trafił do świeżo utworzonego Gimnazjum Słuckiego, w któ-
rym kształciły się dzieci ewangelickiej oraz prawosławnej magna-
terii i szlachty. Wiadomo, że młody książę w trakcie lat edukacji 
poznał łacinę, niemiecki, polski, ruski i francuski. Studiował rów-
nież między innymi prawo, dzieje antyczne i historię Polski, gra-
matykę, retorykę i logikę. Młody książę nabywał także umiejętno-
ści potrzebne na polu walki, opanował więc między innymi jazdę 
konną czy fechtunek. Janusz zarówno w młodości, jak i w wieku 
dojrzałym przejawiał duże zdolności artystyczne. Kształcenie 
w Słucku trwało z przerwami do początków 1628 roku. Wtedy to 
Krzysztof II Radziwiłł na odbywającej się w Wilnie sesji Trybunału 
Litewskiego uznał, że syn osiągnął lata sprawne, to znaczy ograni-
czoną pełnoletność, i gotów jest do odbycia podróży edukacyjnej 
do Europy Zachodniej. 15 maja 1628 roku orszak młodego księ-
cia, w którym oprócz służby znajdowali się także wychowawcy: 
Andrzej Przypkowski i Olbrycht Dębowski, stawił się w Berlinie, 
skąd wyruszył do Lipska. Jeszcze wcześniej, w trakcie podróży do 
Niemiec, Janusz Radziwiłł zatrzymał się na Pomorzu, gdzie zawarł 
znajomość z księciem Bogusławem XIV i zwiedził obozy wojsko-
we oraz twierdzę w Kostrzynie.
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1 stycznia 1629 roku Janusz Radziwiłł został wpisany w po-
czet studentów Uniwersytetu w Lipsku, a na początku październi-
ka mianowany honorowym rektorem wspomnianej uczelni w se-
mestrze jesiennym. Książę nie przykładał się jednak do studiów, 
przedkładając nad nie, ku utrapieniu wychowawców, długi sen czy 
spotkania z niemieckimi książętami. Na lipskiej wszechnicy młody 
Radziwiłł przebywał do roku 1630, jednak z powodu problemów 
finansowych, spowodowanych wystawnym trybem życia, bardzo 
chciał ją opuścić. Pomimo braku zgody ojca młodzieniec przez kil-
ka miesięcy bawił w Altdorfie, skąd w marcu 1631 roku udał się do 
Niderlandów, aby pobierać nauki na Akademii w Lejdzie. Radziwiłł 
wykorzystał pobyt w Niderlandach nie tylko do pobierania nauk 
uniwersyteckich, ale również do poznawania sztuki wojennej. Kil-
kukrotnie wizytował holenderskie obozy wojskowe, a nawet oso-
biście przypatrywał się próbom zdobycia Maastricht w ramach 
wojny trzydziestoletniej. W trakcie pobytu w Lejdzie Janusz Ra-
dziwiłł poznał i wciągnął do swojej służby słynnego toruńskiego 
inżyniera wojskowego Adama Freitaga, którego dzieło Architec-
tura militaris… stało się podstawowym podręcznikiem inżynieryj-
nym. Pobyt w Lejdzie obfitował też w awantury i burdy, w których 
udział brali słudzy młodego księcia. Najsłynniejsza z nich, w wy-
niku której śmierć poniosło kilka osób, przysporzyła Radziwiłłowi 
długiego i kosztownego procesu.

Zaloty i polityka

W 1632 roku na tronie Rzeczpospolitej nastąpiła zmiana. 
Po śmierci Zygmunta III korona spoczęła na skroniach jego naj-
starszego syna Władysława. Młody władca zlecił księciu Januszo-
wi niecodzienną i wyjątkowo wymagającą misję dyplomatyczną. 
Radziwiłł miał poinformować o obiorze nowego monarchy holen-
derskie Stany Generalne, infantkę Izabelę, regentkę Niderlandów 
Hiszpańskich, oraz władcę Anglii Karola I Stuarta. Równocze-
śnie 10 lutego 1633 roku Radziwiłł otrzymał tytuł podkomorze-
go wielkiego litewskiego. Młody książę przebywał za granicą do 
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października 1633 roku. Niecały miesiąc po powrocie do kraju 
Janusz Radziwiłł na czele zwerbowanego na Zachodzie oddziału 
piechoty i dragonii znalazł się pod murami Smoleńska. Od tamte-
go czasu młody książę niemal nie odstępował króla i zaczął aktyw-
nie uczestniczyć w polityce. Krewki charakter Janusza, potęgowa-
ny wpływem ojca, często prowadził młodszego z Radziwiłłów do 
rozmaitych scysji i sporów, nie tylko z urzędnikami koronnymi po-
kroju Łukasza Opalińskiego, ale i z rzymskokatolickimi biskupami: 
Andrzejem Szołdrskim czy Abrahamem Woyną. O intensywności 
konfliktów świadczyć może fakt, że w ich trakcie rolę mediato-
rów wielokrotnie podejmowali członkowie rodziny królewskiej 
z Władysławem IV na czele! Pomimo skłonności do wybuchów 
monarcha przepadał za swoim ulubieńcem. Materialnym wyra-
zem tego były zarówno liczne nadania, jak i uczestnictwo Janusza 
Radziwiłła w tak prywatnych momentach życia władcy jak pierw-
sze spotkanie Władysława IV z przyszłą królową Cecylią Renatą 
Habsburżanką na zamku w Iłży.

Janusz Radziwiłł,  
portret  

Bartłomieja Strobela
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W trakcie jednej z królewskich podróży Janusz Radziwiłł 
zapałał nagłym i obezwładniającym uczuciem do Katarzyny Po-
tockiej, córki wojewody bracławskiego Stefana Potockiego oraz 
Marii Mohylanki. Oczywiście wcześniej ojciec próbował zeswa-
tać Janusza z córką któregoś z europejskich domów panujących, 
jednak młodzieniec nie palił się do żeniaczki. Do czasu, ponieważ 
niedługo po spotkaniu Katarzyny młody książę rozpoczął stara-
nia o rękę tej pięknej panny. Katarzyna była jednak katoliczką, co 
jeszcze bardziej dyskwalifikowało ją w oczach Krzysztofa II. Ja-
nusz, nie bacząc na przeszkody, poprosił o pomoc kuzyna, kanc-
lerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła. Ten 
jednak zamiast go wesprzeć sam zaczął starania o rękę pięknej 
Katarzyny! Ostatecznie, dzięki namowom królowej Cecylii Rena-
ty oraz siostry królewskiej Anny Katarzyny, matka panny zdecy-
dowała się na wydanie jej za młodego księcia. Małżeństwo, choć 
krótkie, prawdopodobnie było udane. Para doczekała się dwój-
ki dzieci: zmarłego w niemowlęctwie syna Krzysztofa oraz córki 
Anny Marii, która w późniejszym czasie stała się najlepszą partią 
na Litwie. W trakcie chrztu tej ostatniej doszło do kłótni pomiędzy 
Januszem i Krzysztofem II Radziwiłłami, co znacznie ochłodziło 
prywatną relację ojca z synem. W sferze publicznej młody książę 
ściśle współpracował z ojcem w obronie litewskich przeciwników 
króla. W 1640 roku Janusz Radziwiłł odegrał niebagatelną rolę 
w trakcie drugiego tumultu wileńskiego, jaki rozpętał się podczas 
pogrzebu dawnego wychowawcy księcia, Andrzeja Przypkow-
skiego. Przyszły hetman miał na czele swoich współwyznawców 
wtargnąć do dominikańskiego kościoła św. Ducha w Wilnie, a tak-
że rozkazać swojej piechocie strzelać do tłumu. Opinia szlachecka 
nie pozostała na to obojętna. Na sejmie urażeni dominikanie i po-
pierający ich katolicy dopominali się usunięcia młodszego Radzi-
wiłła z izby. Postulat ten nie został spełniony, jednak wyrokiem 
sądu sejmowego zadecydowano o usunięciu zboru ewangelickie-
go z obrębu murów miejskich Wilna, a także zakazano odprawia-
nia nabożeństw kalwińskich w domach prywatnych.
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Polityczna dorosłość

O ile małżeństwo z Katarzyną Potocką przyniosło Januszowi pew-
ną niezależność od ojca, o tyle pełną suwerenność (oraz olbrzymi 
majątek) uzyskał on dopiero po śmierci Krzysztofa II Radziwiłła. 
Jedną z pierwszych decyzji nowego pana Birż i Kiejdan było zwol-
nienie tych służących ojca, którzy wyznawali kalwinizm. Niektórzy 
dopatrywali się w tej decyzji symptomów przejścia na katolicyzm, 
jednak koniec końców, prawdopodobnie po śmierci Katarzyny Ra-
dziwiłłowej, przyszły hetman litewski zaniechał zmiany wyznania.

Po śmierci pierwszej małżonki Janusz Radziwiłł nie pozosta-
wał długo w stanie wdowim. Już latem 1643 roku zaczął on zabie-
gać o rękę Marii, córki hospodara mołdawskiego Bazylego Lupu. 
Starania o hospodarównę również kosztowały pana na Birżach 
wiele czasu i trudu. Mariaż ten oprócz zwolenników w osobie Wła-
dysława IV miał również zagorzałych przeciwników, między innymi 

Janusz Radziwiłł, portret 
autorstwa Daniela Schultza
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księcia siedmiogrodzkiego Jerzego I Rakoczego, który bał się wzro-
stu znaczenia Lupula w regionalnej polityce. Sprawa małżeństwa 
Radziwiłła z Marią Wołoszką oparła się aż o Konstantynopol, który 
musiał wyrazić zgodę na związek córki sułtańskiego wasala z cu-
dzoziemcem. Po uzyskaniu aprobaty sułtana rozpoczęły się przy-
gotowania do ślubu, który odbył się w Jassach 5 lutego 1645 roku.

Małżeństwo z córką hospodara mołdawskiego było powią-
zane z planami wojny tureckiej Władysława IV. Janusz Radziwiłł 
jako wierny stronnik królewski w pełni je popierał. 19 kwietnia 
1646 roku pan na Birżach otrzymał buławę polną litewską, a la-
tem tegoż roku odbył wyprawę dyplomatyczną na mołdawski 
dwór teścia i do Siedmiogrodu. Nowa godność nie zagłuszyła 
jednak wybuchowego temperamentu politycznego księcia, któ-
ry na sejmie 1646 roku popadł w spór ze swoim kuzynem Kazi-
mierzem Leonem Sapiehą o nadania dla swoich podopiecznych. 
Pozycja hetmana polnego nie była jedyną godnością nadaną Ra-
dziwiłłowi przez Władysława IV. 12 kwietnia 1647 roku otrzy-
mał on tytuł starosty generalnego żmudzkiego, będący urzędem 
senatorskim. Wysoka pozycja Radziwiłła nie ochroniła go jednak 
przed osobistymi wrogami. W 1647 roku biskup wileński Abra-
ham Woyna oskarżył hetmana o usunięcie z należącej do księcia 
Świadości dwóch krzyży, wystawionych przy gościńcach przez 
miejscowego plebana. Z pozoru błaha sprawa zyskała wyjątko-
wo szeroki rozgłos nie tylko na sejmie, ale też poza nim. Ułożono 
nawet wiersz namawiający szlachtę do samosądu na Radziwille. 
Ostatecznie spór został zażegnany dzięki wsparciu królowej Lu-
dwiki Marii Gonzagi oraz Albrychta Stanisława Radziwiłła.

W boju

Śmierć Władysława IV oznaczała kres dobrych stosunków księ-
cia z dworem królewskim. W pierwszych miesiącach powstania 
Chmielnickiego, po bitwie pod Korsuniem, powstała patowa sytu-
acja, obaj bowiem hetmani koronni dostali się do niewoli, a wiek 
i stan zdrowia nie pozwalał hetmanowi wielkiemu litewskiemu 
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Januszowi Kiszce pełnić swojej funkcji. Wtedy też pan na Birżach 
usiłował przejąć dowodzenie nad wojskami Litwy i Korony, co 
jednak mu się nie udało. Za radą kanclerza Ossolińskiego zade-
cydowano o powołaniu regimentarzy. W trakcie elekcji Radziwiłł, 
z początku forsujący karierę Rakoczego, wkrótce poparł Karola 
Ferdynanda Wazę. Gdy młodszy z Wazów wycofał się z wyścigu 
o koronę, Litwin poparł znienawidzonego przez siebie Jana Ka-
zimierza, zastrzegając jednak zachowanie praw litewskich opo-
zycjonistów władcy. Przełamaniem politycznego impasu była 
kampania zimowa na początku 1649 roku. Wtedy też wojska 
litewskie pod dowództwem Radziwiłła w spektakularny sposób 
odbiły zajęte przez Kozaków Mozyrz i Bobrujsk. Po tej kampanii 
hetman zaczął działać przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi, 
kontaktując się z Rakoczym oraz Szwecją. W lipcu 1649 roku ar-
mia litewska wznowiła działania zbrojne, ale nie współpracowała 
bezpośrednio ze zmierzającą na Ukrainę armią koronną. 31 lipca 
oddziały dowodzone przez Radziwiłła pokonały wojska kozackie 
dowodzone przez pułkownika Stanisława Michała Krzyczewskie-
go pod Łojowem, co wkrótce zaowocowało licznymi nadaniami 
dla Radziwiłła. Gdy w następnym roku Chmielnicki zaatakował 
Mołdawię, litewski hetman stanął w obronie teścia. Gest ten 
przyniósł poprawę stosunków Radziwiłła z polskim monarchą. 
Wiosną 1651 roku wojska litewskie znowu wyruszyły na Ukrainę, 
by rozgromić Kozaków w drugiej bitwie pod Łojowem i w pierw-
szych dniach sierpnia 1651 roku zdobyć Kijów, co dodało Ra-
dziwiłłowi splendoru i postawiło Rzeczpospolitą w dogodniejszej 
pozycji w trakcie rokowań pod Białą Cerkwią.

Kariera wojskowa nie oznaczała końca politycznych ambicji 
Janusza Radziwiłła. Niektórzy badacze przypuszczają, że prawdo-
podobnie na jego polecenie poseł upicki Władysław Siciński nie 
zgodził się na prolongatę sejmu zimowego 1652 roku, tworząc 
precedens do wykorzystywania procedury liberum veto.

Dalsze półtora roku było okresem pomyślnej politycznej pa-
ssy i potęgi litewskiego księcia. W 1653 roku Radziwiłł wymu-
sił na królu nadanie mu wakującego województwa wileńskiego, 
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a na początku roku następnego, dzięki wsparciu magnatów ko-
ronnych i w obliczu sytuacji, w ręce pana na Birżach trafiła upra-
gniona buława wielka litewska. Władza Radziwiłła nad wojskiem 
litewskim nie była jednak władzą absolutną. Król Jan Kazimierz, 
aby poskromić znienawidzonego Litwina, zbudował wokół hetma-
na cały aparat kontroli, co niemal uniemożliwiało pracę wewnątrz 
litewskiego sztabu hetmańskiego. Jak pokazała przyszłość, okrut-
nie zemściło się to na Wielkim Księstwie.

Trudny wybór

W pierwszej połowie 1654 roku Radziwiłł podjął próbę rozerwa-
nia sojuszu Kozaków i Moskwy, która jednak spaliła na panewce. 
Na domiar złego, w trakcie sejmu letniego 1654 roku do Warsza-
wy napłynęły wieści o wkroczeniu wojsk moskiewskich w granice 
litewskie. Sejm co prawda podniósł liczebność armii Wielkiego 
Księstwa do 15 tysięcy stawek żołdu oraz zgodził się na powo-
łanie pospolitego ruszenia, mobilizacja jednak przeciągała się, 
a wróg zdobywał kolejne miasta i twierdze. Pod koniec czerwca 
Janusz Radziwiłł dysponował zaledwie 4 tysiącami ludzi, którzy 
stanęli naprzeciw moskiewsko-kozackiej armii liczącej 88 tysięcy 
żołnierzy. Pomimo drastycznej dysproporcji 12 sierpnia 1654 roku 
wojskom litewskim udało się zwyciężyć pod Szkłowem. Niestety, 
zaledwie dziesięć dni później na osłabioną armię litewską uderzy-
ły po raz kolejny wojska moskiewskie i zadały nielicznym oddzia-
łom duże straty. W starciu pod Szepielewiczami poważnie ranny 
został sam Janusz Radziwiłł. Pomimo obrażeń hetman starał się 
odbudować armię. Nie przeszkodziło to wysunięciu przez mo-
narchę zarzutów o bezczynność i niedostateczne przygotowanie 
kraju do wojny. Hetman nie pozostawał dłużny, jednak trudna sy-
tuacja militarna na Litwie i mediacja prymasa Andrzeja Leszczyń-
skiego zażegnały konflikt. W styczniu 1655 roku wojska litewskie 
i wspomagające je oddziały koronne przystąpiły do ofensywy, 
jednak armia, źle przygotowana, wyekwipowana i nieopłacona, 
nie odnosiła znaczących sukcesów. Rosjanie zdobywali coraz to 
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nowe miasta, w tym Mińsk i stołeczne Wilno, a Szwedzi złamali 
rozejm i wkroczyli do Rzeczpospolitej. Janusz Radziwiłł, jego ku-
zyn koniuszy litewski Bogusław Radziwiłł oraz biskup wileński Je-
rzy Tyszkiewicz wiedzieli, że ani Korona, ani Litwa nie jest w stanie 
obronić się samodzielnie. Uznali więc, że jedyną szansą na urato-
wanie Wielkiego Księstwa przed dalszą moskiewską nawałą jest 
poddanie się pod protekcję Szwedów. Liczyli bowiem na efekt od-
straszający szwedzkiej kurateli. Radziwiłłowie nie działali jednak 
wyłącznie z pobudek altruistycznych i starali się (bezskutecznie) 
zapewnić sobie dwa udzielne księstwa. 17 sierpnia 1655 roku 
litewscy dygnitarze na czele z Januszem Radziwiłłem podpisali 
w Jaszwojniach układ ze Szwedami, który potwierdzony został 
w Kiejdanach 20 października tegoż roku. Szwedzi nie wywiązali 
się z traktatowych obietnic: nie odzyskali Wilna oraz umożliwili 
Rosjanom zdobycie Grodna.

Byli podkomendni Radziwiłła, którzy po przejściu hetmana 
na stronę szwedzką wypowiedzieli mu posłuszeństwo, zawiąza-
li w Wierzbołowie konfederację i napadami dawali się we znaki 
radziwiłłowskim majątkom. Książę wojewoda polecił więc otruć 
oficerów, co jednak nie doszło do skutku. Radziwiłł podejmował 
również inne niepopularne decyzje, jak rozkaz aresztowania swego 
młodszego kolegi. W ich wyniku ta część wojska, która stała jesz-
cze u jego boku, wypowiedziała mu posłuszeństwo. Ostatecznie 
przy hetmanie pozostał niecały tysiąc żołnierzy cudzoziemskich. 
W listopadzie 1655 roku Radziwiłł i Szwedzi rozpoczęli działania 
zbrojne na Podlasiu. Nie trwały one jednak długo, bowiem w nocy 
z 30 na 31 grudnia 1655 roku Janusz Radziwiłł zmarł w Tykocinie, 
prawdopodobnie wskutek otrucia.

Ocena życia Janusza Radziwiłła wymyka się prostym kalku-
lacjom. Wychowany na złote dziecko epoki, rozpoczął życie poli-
tyczne jako wierny stronnik królewski, by u szczytu kariery przejść 
do opozycji, za co zwalczał go bezlitośnie nowy monarcha. Ale czy 
przejście na stronę szwedzką było zdradą? Króla i Rzeczpospolitej 
z pewnością, lecz patrząc na motywacje – na pewno nie była to 
zdrada Litwy.



Kmicicowa kompania, obraz Juliusza Kossaka



Andrzej Kmicic, główny bohater Potopu Henryka Sienkiewi-
cza, stał się uosobieniem postaci niejednoznacznej. Z jednej 
strony furiat, z drugiej – nieustraszony obrońca Częstochowy.  
Historyczny Samuel Kmicic w dobie potopu szwedzkiego 
i wojny z Carstwem Moskiewskim prezentował się zupełnie 
inaczej. Ale czy mniej interesująco?

Ród Kmiciców, herbu Radzic II, pochodził spod Orszy, jego 
członkowie zaś nie wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami po-
litycznymi ani pokaźnym majątkiem. Ponad przeciętność wybił się 
na niwie kulturalnej jezuita Mikołaj Kmicic, poeta barokowy i stryj 
opisywanego tutaj Samuela. Drugim członkiem rodziny związanym 
z Towarzystwem Jezusowym był Adam Kmicic, również jezuita.

Data narodzenia Samuela Kmicica, późniejszego chorąże-
go orszańskiego i strażnika litewskiego, nie została odnotowana 

„Prawdziwy” Andrzej Kmicic 
– Samuel Kmicic, pierwowzór 
bohatera rozdartego
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w źródłach. Możemy jedynie domniemywać, że w początkach 
1655 roku nasz bohater był już dorosłym człowiekiem. Nie znamy 
personaliów rodziców pierwowzoru Sienkiewiczowskiego „Jędru-
sia”. Jako członków najbliższej rodziny Kmicica możemy zidentyfi-
kować brata chorążego orszańskiego Jana, bratanków Kazimierza 
i jezuitę Adama oraz bratanicę Katarzynę Rozwadowską. Wiemy 
również, że Samuel Kmicic dwa razy wchodził w związek małżeń-
ski. Nie znamy tożsamości jego pierwszej żony. Drugą małżonką 
była Anna Kantakuzen. Oba związki pozostały jednak bezdzietne.

Samuel Kmicic i czas potopu

Postać Samuela Kmicica na stałe zagościła w źródłach wiosną 
1655 roku. Właśnie wtedy, w trakcie pierwszego okresu wojny 
z Carstwem Moskiewskim, walczył pod Mohylewem jako po-
rucznik chorągwi kozackiej starosty żmudzkiego Jerzego Karola 
Hlebowicza. W przeciwieństwie do Sienkiewiczowskiego boha-
tera, noszącego to samo nazwisko, prawdziwy Kmicic od same-
go początku aktywnie wystąpił przeciwko Radziwiłłom. Według 
Andrzeja Rachuby przyszły strażnik litewski współtworzył konfe-
derację wierzbołowską. Był to związek wojska litewskiego, zawią-
zany 23 sierpnia 1655 roku, złożony z żołnierzy oddziałów radzi-
wiłłowskich, którzy nie zgadzali się z forsowaną przez hetmana 
litewskiego Janusza Radziwiłła polityką oddania władzy na Litwie 
Szwedom. Z ramienia konfederatów posłował do króla Jana Kazi-
mierza w sprawie wypłacenia zaległego żołdu oraz poinformowa-
nia monarchy o sytuacji na Litwie. Władca obiecał delegacji ure-
gulować należności oraz podzielić między wojsko litewskie dobra 
zdradzieckiego hetmana.

Zbieżnym punktem w biografii obu Kmiciców – tego prawdzi-
wego i literackiego – był udział w nieudanych dla strony polskiej 
bojach ze Szwedami w widłach Wisły i Sanu w 1656 roku. Wte-
dy właśnie Samuel Kmicic zaczął służbę u Pawła Jana Sapiehy. 
Dalsze walki ze Szwedami oraz wojskami księcia siedmiogrodz-
kiego Jerzego Rakoczego prowadził jako rotmistrz jazdy kozackiej 
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w dywizji prawego skrzydła wspomnianego wcześniej Sapiehy. 
Z uwagi na doświadczenie bojowe, jak i posłuch wśród wojska 
Kmicic stał się jednym z najbliższych stronników hetmana wielkie-
go litewskiego. W 1660 roku stanął na czele kolejnej konfederacji, 
zawiązanej przez wojska sapieżyńskie w Drohiczynie. Ze względu 
na jawne wystąpienie przeciwko majestatowi królewskiemu Sa-
muel Kmicic ogłoszony został infamisem. Odebrano mu również 
wszystkie dobra.

Samuel Kmicic w walkach pod Moskwą

Wyjęcie spod prawa w przypadku Samuela Kmicica nie trwało 
długo. W związku z kolejną ofensywą Moskwy siły wojskowe 
fakcji sapieżyńskiej nagle stały się wyjątkowo potrzebne Rzecz-
pospolitej. Po unieważnieniu wyroku chorąży orszański wziął 
udział w wojnie polsko-moskiewskiej. W latach 1658–1661 bił się 

Kmicic z Oleńką na kuligu, obraz Juliusza Kossaka

„Prawdziwy” Andrzej Kmicic – 
Samuel Kmicic...
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między innymi pod Bieszenkowiczami, Połonką, nad rzeką Basią 
czy pod Tołoczynem. Po dwuletnim przestoju w działaniach wo-
jennych walczył pod Smoleńskiem, Rosławlem, Briańskiem i Po-
łockiem. Ponownie z uwagi na bogate doświadczenie wojskowe 
to właśnie on kierował działaniami rozpoznawczymi i wywiadow-
czymi. Dowodził również samodzielnym pułkiem jazdy. Śmierć 
patrona (Paweł Jan Sapieha zmarł w 1665 roku) i późniejsza re-
dukcja wojska, przeprowadzona przez nowego hetmana Michała 
Kazimierza Paca, zmusiły Samuela Kmicica do czasowej rezygnacji 
ze służby w armii.

Po śmierci Sapiehy większość jego dotychczasowych stron-
ników niemal od razu przeszła do antypacowskiej opozycji. Nie 
inaczej postąpił Samuel Kmicic. Czasowy przestój w służbie woj-
skowej chorąży orszański spożytkował na aktywność w lokalnej 
polityce. Z uwagi na miejsce zamieszkania szczególnie udzielał 
się w powiecie orszańskim i województwie mińskim. W latach 
1668–1681 kilkukrotnie otrzymywał mandat poselski. Aktyw-
ność polityczna najwierniejszego stronnika zmarłego hetmana nie 
spodobała się zwolennikom nowego hegemona na Litwie. Jak po-
daje Konrad Bobiatyński, ataki klientów Michała Kazimierza Paca 
na Kmicica przyjęły tak drastyczną formę, że w 1670 roku został 
on poturbowany podczas jednego z bankietów. Wobec klientów 
sapieżyńskich wytoczono również „działa legislacyjne”. Samuel 
Kmicic oraz inni opozycyjni aktywiści skazani zostali na banicję. 
Nadzieję na powrót chorążego orszańskiego do życia publicznego 
przyniosła dopiero elekcja Jana III Sobieskiego. Nowy monarcha 
znany był ze swojej daleko posuniętej niechęci do rodu Paców.

Sapiehowie kontratakują

Liderem stronnictwa regalistycznego na Litwie został wówczas 
Michał Kazimierz Radziwiłł, który po śmierci Sapiehy stał się po-
litycznym patronem chorążego orszańskiego. Gwiazda Samuela 
Kmicica rozbłysła na nowo. Powrót do „głównego nurtu” ozna-
czał również powrót w szeregi wojska. W 1674 roku pan Samuel 
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jawi się nam jako porucznik chorągwi husarskiej samego hetma-
na polnego Michała Kazimierza Radziwiłła. W latach 1674–1675 
walczył na Ukrainie, lecz nie brał udziału w bitwie z Turkami 
pod Żurawnem. Rok 1676 był dla niego przełomowy z jeszcze 
jednego względu: 3 lutego otrzymał urząd strażnika wielkiego li-
tewskiego, jeden z najważniejszych urzędów w armii. Początek lat 
osiemdziesiątych XVII wieku był dla Kmicica kolejnym punktem 
zwrotnym. Po śmierci obu hetmanów głównodowodzącym armii 
litewskiej został najstarszy syn dawnego patrona pana Samuela – 
Kazimierz Jan Sapieha. Świadectwem dobrej współpracy obu żoł-
nierzy był fakt oddania w ręce strażnika litewskiego prestiżowego 
porucznikostwa husarskiej chorągwi hetmana wielkiego. Latem 
1682 roku, podczas nieobecności na Litwie hetmana, Sapieha 
przekazał Kmicicowi komendę nad armią litewską i dał mu prawo 
do „gonienia kup swawolnych”.

Kazimierz Jan Sapieha, autor portretu nieznany
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Samuel Kmicic – pan na włościach

Ostatnie dziesięć lat życia (pomiędzy 1682 i 1692 rokiem) Samuel 
Kmicic spędził prawdopodobnie poza polityką, skupiając się ra-
czej na sprawnym pomnażaniu majątku. A tego przedsiębiorczy 
Litwin zgromadził niemało… Jak zostało wspomniane wcześniej, 
gromadzenie bogactw rozpoczął on w trakcie potopu. Większość 
dóbr znalazła się w jego rękach w wyniku zdobyczy wojennych, 
rabunków bądź też jako nadanie majętności zdrajców. Fortuna 
Samuela Kmicica urosła do rozmiarów pozwalających udzielać 
rozlicznych pożyczek. Wśród dłużników szlachcica znajdował się 
wileński kahał (czyli gmina żydowska), litewscy magnaci, a nawet 
sam hetman wielki Kazimierz Jan Sapieha. Bogate i barwne życie 
strażnika litewskiego przypieczętowane zostało testamentem ob-
latowanym w aktach Trybunału Głównego Litewskiego 26 kwiet-
nia 1692 roku. Ostatni dokument sygnowany ręką Samuela Kmici-
ca pochodzi z 4 kwietnia 1692 roku. Prawdopodobnie strażnik li-
tewski zmarł pomiędzy tymi datami. W akcie swojej ostatniej woli 
pierwowzór Sienkiewiczowskiego bohatera swoim spadkobiercą 
uczynił bratanka Kazimierza. Wspomógł również dwadzieścia pięć 
kościołów, a szczególnie związane z rodziną kościoły jezuickie.

Jak więc widać, życie pierwowzoru „Jędrusia” również obfi-
te było w adrenalinę. Pan Samuel długotrwałą i wytrwałą pracą, 
poświęceniem dla ojczyzny oraz wiernością jednej opcji politycz-
nej z biednego szlachetki ze spłachetkiem ziemi stał się jedną 
z trzech najważniejszych osób w litewskiej armii. A czy targały 
nim sprzeczne uczucia? Czy kochał jakąkolwiek kobietę jak Jędruś 
Oleńkę? O tym źródła już nie mówią…



Oblężenie twierdzy 
jasnogórskiej w dobie potopu

Oblężenie klasztoru paulinów na Jasnej Górze nie było prze-
łomowym wydarzeniem oblężenie klasztoru paulinów na Ja-
snej Górze nie było przełomowym wydarzeniem militarnym 
potopu szwedzkiego, za to pod względem religijnym i psycho-
logicznym skuteczna obrona częstochowskiej fortecy wzmo-
gła w narodzie ducha oporu przeciwko Szwedom. Przebieg 
wydarzenia unieśmiertelnionego przez Potop Henryka Sien-
kiewicza wyglądał jednak odmiennie od tego, co przedstawił 
noblista.

Kiedy w lipcu 1655 roku armia szwedzka przekroczyła gra-
nice Rzeczpospolitej, ta od siedmiu lat znajdowała się w stanie 
wojny. Od 1648 roku trwał konflikt z dowodzoną przez Bohdana 
Chmielnickiego Kozaczyzną zaporoską, a w 1654 roku, w następ-
stwie ugody perejasławskiej, Litwę zaatakowały sprzymierzone 
wojska moskiewsko-kozackie. Wyniszczonym przez wojny krajem 
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targały również spory polityczne. Pomimo przeprowadzonych 
wiosną i latem 1655 roku prób rozmów pokojowych nowo ob-
rany król szwedzki Karol X Gustaw zadecydował o przygotowa-
niach do wojny. Jedną z przyczyn jej wypowiedzenia były nieure-
gulowane pretensje polskiej dynastii Wazów do tronu Szwecji, 
niemniej na decyzję szwedzkiego władcy wpływ miały też inne 
czynniki: prowadzone od wielu dekad zmagania Szwedów o uczy-
nienie z Bałtyku morza wewnętrznego, odbudowanie gospodarki, 
wyniszczonej po wojnie trzydziestoletniej, oraz znalezienie zaję-
cia dla rzeszy żołnierzy, bezrobotnych po jej zakończeniu.

Do napaści na Rzeczpospolitą zmobilizowano niebagatelną 
wówczas liczbę 55 tysięcy żołnierzy. Siły te podzielone zostały 
na trzy armie, z których dwie, pod dowództwem feldmarszałka 

Obrona Jasnej Góry 1655, obraz Januarego Suchodolskiego
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Arvida Wittenberga oraz samego Karol X Gustawa, walczyły na te-
rytorium Korony. 21 lipca 1655 roku wojska szwedzkie wkroczyły 
do Wielkopolski z Pomorza Szwedzkiego. Polska szlachta zdawała 
sobie sprawę z nieuchronności konfliktu, jednak przygotowania 
do niego były ospałe. 25 lipca 1655 roku szlachta wielkopolska 
pod Ujściem oddała się pod protekcję króla Szwecji. Po kapitula-
cji Szwedzi bezkrwawo zajęli Wielkopolskę i ruszyli na Warszawę, 
spychając Polaków na południe. 8 września Warszawa wpadła 
w ręce Karola X Gustawa. Po zdobyciu stolicy Szwedzi zgrupowa-
li się pod Opocznem. Zaatakowani przez wojska Jana Kazimierza 
odparli je, wygrywając bitwę pod Żarnowem (16 września 1655). 
Po zwycięskim starciu Szwedzi zepchnęli Polaków dalej na połu-
dnie i rozpoczęli marsz na Kraków. Tymczasem oddziały polskie, 
składające się zarówno z pospolitego ruszenia, jak i armii zacięż-
nej, uległy rozprężeniu i spadkowi karności. Pospolitacy rozeszli 
się do domostw, a oddziały zaciężne, na skutek niewypłacania 
zaległego żołdu, zawiązały konfederację. Nie mając sił i środków 
na obronę kraju, Jan Kazimierz zmuszony został do wyznaczenia 
Stefanowi Czarnieckiemu zadania obrony starej stolicy, a sam 
opuścił granice państwa i udał się na Śląsk. Kraków skapitulował 
19 października 1655 roku, a siły koronne złożyły szwedzkiemu 
monarsze przysięgę na wierność. Ostatnimi obrońcami Rzeczpo-
spolitej byli górale pod dowództwem byłego dowódcy często-
chowskiej załogi Jana Pawła Cellariego.

Tymczasem od jesieni 1655 roku na skutek grabieżczego po-
stępowania wojsk szwedzkich przeciwko najeźdźcom występować 
zaczęli mieszkańcy kolejnych ziem koronnych. Wystąpienia te do-
prowadziły do fali represji ze strony Szwedów. Głównym pacyfika-
torem oddziałów „rebelianckich” był Czech w służbie szwedzkiej, 
generał Jan Weihard Wrzesowicz. Po jednej z potyczek z polskim 
„ruchem oporu” Wrzesowicz podjął decyzję o zajęciu pogranicza 
polsko-śląskiego, aby zminimalizować kontakty „buntowników” 
z przebywającym w śląskim Głogówku Janem Kazimierzem. Tym-
czasem szwedzki monarcha, planując działania wojenne w Pru-
sach Królewskich, oddał dowództwo armii działającej na terenie 
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Wielkopolski i zachodniej Małopolski generałowi Burchardowi 
Müllerowi von der Lühnen i rozkazał mu opanowanie szeregu 
twierdz pogranicznych, w tym Częstochowy. Wrzesowicz nie chciał 
poddawać się pod dowództwo Müllera i sam 8 listopada 1655 roku 
stanął pod Częstochową. Mnisi jednak, pomimo usilnych przekony-
wań ze strony Czecha, nie zgodzili się na wpuszczenie jego oddzia-
łów do twierdzy. Wrzesowicz z uwagi na brak artylerii nie był w sta-
nie oblegać klasztoru, zmuszony został więc do opuszczenia swoich 
pozycji następnego dnia. Wkrótce zaś, 18 listopada, pod murami 
jasnogórskiej twierdzy stanął generał Müller.

Oblężenie Jasnej Góry, obraz z pracowni klasztornej Malarnia Jasnogórska
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Przygotowania do obrony klasztoru

Jasnogórscy paulini pomimo deklarowanej apolityczności od sa-
mego początku wojny zdawali sobie sprawę z możliwego ryzy-
ka oblężenia. Już 25 lipca 1655 roku częstochowscy mnisi, tak 
jak i załogi innych twierdz oraz szlachta województw, otrzymali 
list, w którym król Jan Kazimierz nakazywał przygotowanie się do 
obrony przeciw najeźdźcy. Atak na jasnogórski klasztor wydawał 
się bardzo prawdopodobny. Za możliwym szturmem przemawiało 
usytuowanie twierdzy, które pozwalało na kontrolowanie odcinka 
granicy Rzeczpospolitej ze Śląskiem oraz na zdobycie przez Szwe-
dów skarbów klasztoru jasnogórskiego. Z uwagi na groźbę oblę-
żenia 6 sierpnia 1655 roku zakonnicy podjęli decyzję o wysłaniu 
prowincjała zakonu Teofila Bronowskiego na Śląsk. Nieobecność 
prowincjała miała pozwolić im na unikanie wiążących zobowiązań 
wobec nieprzyjaciela. Gdy Szwedzi poczynali sobie coraz śmielej 
w opanowywanej przez siebie Rzeczpospolitej, jasnogórscy pau-
lini przyjęli postawę wyczekującą i obserwowali, jak na obecność 
wojsk szwedzkich zareaguje okoliczna szlachta. Gdy w drugiej de-
kadzie sierpnia 1655 roku sieradzanie poddali się najeźdźcy, czę-
stochowscy zakonnicy zadbali o wzmocnienie załogi oraz twier-
dzy. Przygotowano również do ewakuacji kosztowności klasztor-
ne, a na początku listopada 1655 roku, w przeddzień pojawienia 
się pod murami twierdzy oddziału Wrzesowicza, cudowny obraz 
Najświętszej Marii Panny został ewakuowany na Śląsk. Na po-
czątku listopada 1655 roku paulini postanowili zabezpieczyć swój 
klasztor w sposób formalny. W tym celu dwóch z nich udało się do 
przebywającego wówczas w Krakowie feldmarszałka Wittenberga 
z prośbą o uzyskanie salwagwardii, czyli dokumentu potwierdzają-
cego nietykalność klasztoru przez wojska przeciwnika. Jak wska-
zują późniejsze wydarzenia, dokument ten nie był w żaden spo-
sób wiążący, a Szwedzi nadal chcieli złupić jasnogórski skarbiec, 
aby zapłacić zaległy żołd wojsku szwedzkiemu oraz armii zacięż-
nej Rzeczpospolitej, pozostającej wówczas pod komendą Szwe-
dów. Przeor Augustyn Kordecki nie miał zaufania do szwedzkich 
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wojskowych, więc wystarał się również o salwagwardię u samego 
Karola X Gustawa. Zjawisko proszenia Szwedów o nietykalność 
w naszych oczach może wyglądać na próbę układania się z wro-
giem. Należy jednak pamiętać, że w czasach I Rzeczpospolitej po-
jęcie zdrady było czym innym niż obecnie, a w momencie, gdy 
częstochowscy paulini prosili o salwagwardię, na stronę Szwedów 
przeszli niemal wszyscy magnaci i znaczna część szlachty.

Jak klasztor jasnogórski stał się twierdzą?

Początki samej twierdzy sięgają 1620 roku, kiedy to Zygmunt III 
Waza zadecydował o ufortyfikowaniu jasnogórskiego sanktu-
arium. Decyzja ta miała na celu ochronienie klasztoru przed skut-
kami wojny trzydziestoletniej, która rozgrywała się tuż za śląską 
granicą. Zadecydowano o otoczeniu klasztoru jasnogórskiego 
czworobocznym systemem fortyfikacji bastionowych typu holen-
derskiego. Sam klasztor zbudowany został na szczycie stromego, 
samotnego wzgórza, na litej skale utrudniającej stosowanie pod-
kopów. Okoliczne wzgórza o wysokości dorównującej Jasnej Gó-
rze położone są w odległości ponad półtora kilometra od klaszto-
ru, co uniemożliwiało przeprowadzenie skutecznego ostrzału ar-
tyleryjskiego. Do 1655 roku fortyfikacje jasnogórskie zbudowane 
zostały w popularnym wówczas stylu palazzo in fortezza (pałacu 
lub innego zespołu budynków wewnątrz fortyfikacji) i składały się 
ze wspomnianych wyżej bastionów, połączonych ze sobą kurty-
nami, czyli cofniętymi względem bastionów fragmentami wałów. 
Obwód murów twierdzy liczył około czterystu siedemdziesięciu 
metrów długości. Klasztoru broniły również wały ziemne, omu-
rowane skarpy oraz rowy. Elementami pozwalającymi na sku-
teczniejszą obronę były również flanki oraz ściśle przylegające do 
wałów zabudowania klasztorne, z których również można było 
przeprowadzać ostrzał artyleryjski. Dostęp do klasztoru możliwy 
był wyłącznie od strony południowej, przez bramę-basztę z pro-
wadzącym do niej mostem zwodzonym. Mylił się więc Sienkie-
wicz, określając twierdzę częstochowską pogardliwym mianem 
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„kurnika”. Aby zapobiec ewentualnym pożarom i zniszczeniom, 
przed nadciągnięciem wojsk szwedzkich na polecenie przeora 
Kordeckiego rozebrano kramy z dewocjonaliami, rozstawione 
pod murami twierdzy.

Do skutecznej obrony jakiejkolwiek twierdzy nie wystarczą 
same mury. Potrzebna jest jeszcze dobrze wyszkolona załoga oraz 
artyleria. Jeszcze w 1652 roku uchwałą sejmu zobowiązano pau-
linów do utrzymywania w twierdzy jasnogórskiej załogi pieszej, 
która liczyła około stu pięćdziesięciu ludzi, w tym piechoty wy-
branieckiej z okolicznych wiosek. Dowódcą garnizonu od 1654 
do września 1655 roku był wspomniany wcześniej wybitny do-
wódca piechoty, oberszter (pułkownik) Jan Paweł Cellari. Poziom 

Obrona Jasnej Góry (1655)  
na XIX-wiecznej płaskorzeźbie
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wyszkolenia, jakie zapewnił garnizonowi częstochowskiemu Cel-
lari, musiał być dobry, skoro przez czterdzieści dni byli oni w sta-
nie odpierać ataki Szwedów. W twierdzy oprócz załogi, powięk-
szonej do stu osiemdziesięciu ludzi, i rzecz jasna paulinów (w tym 
niektórych z wojskową przeszłością) znajdowało się kilka rodzin 
szlacheckich oraz zaznajomieni z wojskiem szlachcice: miecznik 
sieradzki Stefan Zamoyski, Piotr Czarniecki, starościc ostrzeszow-
ski Mikołaj Krzysztoporski czy Zygmunt Muszyński. Duchowym 
dowódcą obrony Jasnej Góry był miejscowy przeor ojciec Augu-
styn Kordecki, wszystkich zaś obrońców twierdzy było co naj-
mniej dwustu pięćdziesięciu.

Obrońcy Częstochowy dysponowali liczną artylerią, w tym 
dwunastoma ciężkimi działami, przysłanymi przed oblężeniem 
przez kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego, a tak-
że bronią palną (sześćdziesiąt muszkietów) oraz zapasami pro-
chu. Artyleria rozmieszczona została w strategicznych miejscach, 
umożliwiających skuteczny ostrzał pozycji nieprzyjacielskich.

Szwedzi pod Jasną Górą

Liczebność wojsk generała Müllera, które 18 listopada stanęły 
pod murami klasztoru jasnogórskiego, była o wiele większa niż za-
łoga częstochowska i liczyła 7 kompanii i 1 oddział rajtarii, niewielki 
oddział dragonów, 300 żołnierzy piechoty oraz 8 lekkich dział wraz 
z obsługą, czyli około 1000 ludzi. Realnie do działań oblężniczych 
Müller mógł wykorzystać zaledwie 350 żołnierzy. Przy oddziałach 
szwedzkich znajdowało się jeszcze 8 chorągwi jazdy polskiej, któ-
rych żołnierze odmówili uczestnictwa w zdobywaniu twierdzy. 
W trakcie trwania oblężenia siły szwedzkie wsparte zostały od-
działem polskiej gwardii pieszej, przymusowo wcielonej do armii 
szwedzkiej, oraz cięższą artylerią: 2 półkartaunami (24 funty wa-
gomiaru, czyli armaty wystrzeliwujące pociski o wadze 24 funtów) 
oraz 4 lżejszymi armatami. Używana przez Szwedów artyleria nie 
dała im jednak wystarczającej przewagi ogniowej nad obrońcami.
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Oblężenie klasztoru jasnogórskiego wyglądało w rzeczywi-
stości o wiele mniej dramatycznie niż w filmie Hoffmana czy książ-
ce Sienkiewicza. Szwedzki generał przypuszczał, że dobrze uzbro-
jona i zmotywowana załoga polska nie podda się łatwo. Dlatego 
też zanim wojska szwedzkie przystąpiły do ostrzału artyleryjskie-
go, do obrońców klasztoru wysłano emisariuszy z propozycją za-
wieszenia broni. Warunkiem zakonników było opuszczenie przez 
żołnierzy przeciwnika stodół wypełnionych plonami. Gdy szwedz-
ki dowódca na to nie przystał, przeor Kordecki polecił spalenie ich 
przy pomocy ładunków zapalających. Krok ten pozbawił najeźdź-
ców części aprowizacji i miejsc noclegu. 19 listopada Szwedzi 
okrążyli klasztor od północy i południa i rozpoczęli ostrzał artyle-
ryjski. Gdy zawiodły sposoby siłowe, najeźdźcy i wspierający ich 
Polacy zaczęli przekonywać zakonników do poddania się. Na po-
parcie swoich argumentów i oddalenie przypuszczeń o samowo-
li Müller – za pośrednictwem szlachcica Kuklinowskiego – oka-
zał obrońcom rozkaz Karola X Gustawa nakazujący opanowanie 
miast nadgranicznych, w tym Częstochowy. Działania dyploma-
tyczne przyniosły chwilowe zawieszenie broni, w trakcie którego 
21 listopada 1655 roku przeor Kordecki wysłał do Müllera pismo 
informujące o uzyskaniu podwójnych salwagwardii. W tym samym 
liście przełożony jasnogórskich zakonników nie kwestionował 
prawowitości władzy najeźdźcy, nazywając króla szwedzkiego 
„panem naszym najłaskawszym”. Przyjął jednak postawę wycze-
kującą, popieraną przez mnichów w nadziei na odsiecz. Müller, 
wiedząc o planach oblężonych, zwrócił się do feldmarszałka Wit-
tenberga o dostarczenie cięższej, mogącej burzyć mury artylerii 
oraz kontynuował ostrzał. Obrońcy klasztoru jasnogórskiego nie 
próżnowali i wypuszczali się pod osłoną nocy na wycieczki na po-
zycje szwedzkie. Nieugięta postawa obrońców nie oznaczała jed-
nak, że w ich szeregach nie dochodziło do rozłamów. W trzeciej 
dekadzie listopada 1655 roku cztery rodziny szlacheckie opuści-
ły mury twierdzy, zobowiązawszy się przedtem do dochowania 
Szwedom wierności. Buntowali się nie tylko szlachcice. W od-
działach piechoty broniących klasztoru zawiązał się spisek mający 
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na celu poddanie twierdzy. Sprzysiężenie szybko jednak wykryto, 
a uczestniczących w nim żołnierzy wydalono z twierdzy.

Pomimo reorganizacji dowództwa obrony twierdzy załoga 
polska zadecydowała o podjęciu rokowań ze Szwedami. Na ich 
mocy klasztor miał wypowiedzieć posłuszeństwo polskiemu mo-
narsze, przyjąć załogę szwedzką, zaś polscy obrońcy mieli opuścić 
mury twierdzy. Protestanccy Szwedzi zagwarantowali paulinom 
bezpieczeństwo, zachowanie skarbów i nienakładanie danin oraz 
wolność w odprawianiu nabożeństw katolickich. W trakcie prze-
prowadzania układów obowiązywało zawieszenie broni, co za-
konnicy wykorzystali, przedłużając rozmowy i negocjując warunki. 

Augustyn Kordecki, autor nieznany
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Wyznaczeni do rozmów z najeźdźcą paulini podawali w wątpliwość 
legalność panowania Karola X Gustawa, argumentując, że nie zo-
stał on wybrany w trakcie wolnej elekcji. Gdy szwedzki dowódca 
zauważył grę na przeczekanie, uwięził w szwedzkim obozie za-
konnych posłów i zagroził obrońcom twierdzy ich egzekucją w ra-
zie ostrzału artyleryjskiego dokonanego z Jasnej Góry. Przejęcie 
przez Szwedów oddziałów polskich pozbawiło oblężonych szansy 
na odsiecz i wzmocniło liczebnie oraz sprzętowo oddziały prze-
ciwnika. Jednocześnie nadal naciskano na obrońców i próbowano 
wymusić na nich kapitulację.

Od 10 grudnia, po przybyciu ciężkich dział, rozpoczął się 
silny ostrzał klasztoru, w wyniku którego uszkodzeniu uległy ob-
warowania twierdzy, zniszczone zostały dwie armaty oraz zginęło 
kilku obrońców. Kanonada nie załamała ducha obrońców, którzy 
sposobili się do walnego szturmu, dalej ostrzeliwali pozycje nie-
przyjaciela, a także wyparli Szwedów z nowo zdobytych szańców. 
O sile załogi jasnogórskiej świadczy fakt zniszczenia ogniem arty-
leryjskim jednego z ciężkich dział szwedzkich. Oblężenie przecią-
gało się jednak, co osłabiło morale obrońców klasztoru. Dla pod-
niesienia ducha przeor Kordecki urządził wzdłuż murów fortecy 
uroczystą procesję. Załoga twierdzy częstochowskiej w dalszym 
ciągu wymawiała się od uznania warunków kapitulacji. Generał 
Müller, widząc nieprzejednaną postawę obrońców oraz skutecz-
ność w odpieraniu przez nich ataków, rozpoczął przygotowania 
do podłożenia pod mury klasztoru min. W tym celu sprowadzono 
z Olkusza górników. Wykucie podkopu, z uwagi na twardą skałę, 
na której zbudowany jest klasztor, było ciężkie i czasochłonne. 
Załoga klasztorna wyprowadziła wycieczkę za mury i unieszko-
dliwiła drążących tunel górników oraz zagwoździła dwie armaty. 
Około 20 grudnia 1655 roku Szwedzi zostali bez amunicji, na któ-
rej dostawę czekać musieli aż trzy dni. Przymusowe zawieszenie 
broni przedłużyli sami zakonnicy, prosząc o zaprzestanie działań 
wojennych na okres świąt Bożego Narodzenia. Szwedzi nie speł-
nili prośby mnichów i w południe 25 grudnia ostrzelali klasztor 
pociskami zapalającymi. Obsługujący artylerię – nie wiadomo, czy 
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przypadkowo, czy specjalnie – błędnie wyliczyli trajektorię poci-
sków, które przelatywały nad murami klasztoru i lądowały na dzie-
dzińcach wewnętrznych, gdzie od razu były gaszone. Kanonadę 
Szwedów przerwał wybuch jednego z ich ciężkich dział. Tego sa-
mego dnia generał Müller jeszcze raz wystosował do obrońców list 
z żądaniami. Tym razem jednak nie oczekiwał kapitulacji, a zapłaty 
sowitej kontrybucji. Przeor Kordecki zbył szwedzkiego dowódcę 
argumentem braku wystarczających środków, spowodowanych 
zniszczeniem majątków klasztornych. Niepocieszony dowódca 
szwedzki, nie mając nadziei na zdobycie twierdzy jasnogórskiej, 
po otrzymaniu królewskiego rozkazu odstąpienia od murów klasz-
toru, w nocy z 26 na 27 grudnia 1655 roku zwinął oblężenie.

Obrona klasztoru na Jasnej Górze odbiła się szerokim echem 
w zajętej przez Szwedów Rzeczpospolitej. Nie była to wielka ope-
racja militarna, ale wrażenie, jakie wywołał skuteczny opór wobec 
najeźdźcy, miało duże znaczenie z psychologicznego i moralnego 
punktu widzenia. Postępowanie Szwedów wobec jasnogórskiego 
sanktuarium oburzyło katolicką większość narodu szlacheckiego 
i zmotywowało ją do walki z okupantem. Literacką relacją z obro-
ny twierdzy była wydana nie wcześniej niż w 1657 roku Nova Gi-
gantomachia pióra bohaterskiego przeora Augustyna Kordeckie-
go. Ojciec Kordecki w swoim dziele przytoczył między innymi swój 
list do generała Müllera, lecz zręcznie pominął kompromitujący 
ustęp o zachowaniu wierności królowi szwedzkiemu. W zupełnie 
innych realiach, kiedy Polacy powoli zaczęli wypierać Szwedów 
z Rzeczpospolitej, lepiej było puścić w niepamięć skierowane do 
wroga wiernopoddańcze deklaracje…



Prawdziwy Michał 
Wołodyjowski, czyli  
„przygody pana Jerzego”

Tytułowym bohaterem ostatniej części Sienkiewiczowskiej 
Trylogii był Michał Wołodyjowski. Mały Rycerz na kartach 
powieści przebył długą drogę: od oficera wojsk nadwornych 
Wiśniowieckiego do obrońcy Kamieńca Podolskiego. Histo-
ryczny pierwowzór pana Wołodyjowskiego okazał się równie 
interesujący!

Podobnie jak w przypadku Skrzetuskiego i Kmicica przy kon-
struowaniu postaci pana Michała Wołodyjowskiego Sienkiewicz 
posłużył się wypróbowanym wcześniej zabiegiem nadania fikcyj-
nym postaciom cech osób historycznych. W przypadku Małego 
Rycerza pisarz poszedł o krok dalej i przydał postaci fikcyjnej nie 
tylko personalia żyjącego w XVII wieku żołnierza, ale także jego 
rodzinę i przyjaciół, małżonkę, profesję, a nawet sposób śmierci! 
Mówimy tu jednak o „finalnej wersji” Wołodyjowskiego, zawar-
tej w ostatniej części cyklu. Na przestrzeni Trylogii inspiracją dla 



76 | IZABELA ŚLIWIŃSKA-SŁOMSKA | TRYLOGIA SIENKIEWICZA. HISTORIA PRAWDZIWA

postaci „Hektora Kamienieckiego” było dwóch przedstawicieli 
rodu Wołodyjowskich.

Michała Wołodyjowskiego pierwszy z pierwowzorów

W trakcie powstawania kolejnych tomów Trylogii postacie ewo-
luowały. Poszerzała się również wiedza historyczno-źródłowa 
samego autora. Na samym początku, jeszcze podczas tworzenia 
Ogniem i mieczem, Wołodyjowski potraktowany został jako po-
stać ważna, choć drugoplanowa. Sienkiewicz przedstawił boha-
tera jako niestałego w uczuciach oficera dragonii w służbie wo-
jewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego. Pierwowzorem 

Pan Wołodyjowski, rysunek Piotra Stachiewicza
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tego fragmentu biografii powieściowego Małego Rycerza był 
oficer dragoński w służbie Jeremiego Wiśniowieckiego, a później 
Aleksandra Piaseczyńskiego, który nazywał się… Michał Wołody-
jowski! Człowiek ten, być może czyniąc zadość powszechnemu 
twierdzeniu o wątpliwej moralności zawodu żołnierskiego, zapi-
sał się w źródłach niechlubnym czynem, zgwałcił bowiem córkę 
jednego z unickich duchownych. O jego dalszych losach wiemy 
niewiele. Prawdopodobnie poległ gdzieś w stepie podczas walk 
z Tatarami. Jak podaje Bohdan Baranowski, kluczowe informacje 
o pierwszym z prawdziwych Wołodyjowskich pisarz zaczerpnąć 
mógł z dokumentów znajdujących się w archiwum Aleksandra 
Piaseczyńskiego. Sienkiewicz skonstruował swoją postać na pod-
stawie zaledwie kilku wyimków z krótkiego życiorysu prawdzi-
wego dragona: personaliów, patrona wojskowego oraz formacji, 
w jakiej służył u księcia. Inne charakterystyczne dla Wołodyjow-
skiego cechy, jak stosunek do kobiet czy niski wzrost, zapożyczył 
z własnej biografii, natomiast umiejętność fachowego „robienia 
szablą” po prostu wymyślił.

Nie Michał Wołodyjowski, lecz Jerzy

„Właściwie, to ja jestem Jerzy Michał, ale że święty Jerzy smoka 
tylko roztratował, a święty Michał całemu komunikowi niebieskie-
mu przewodzi i tyle już nad piekielnymi chorągwiami odniósł wik-
toryj, przeto jego wolę mieć za patrona”. Tymi słowami z powieści 
Potop, włożonymi w usta bohatera, Sienkiewicz zaznaczył wpro-
wadzenie szeregu zmian, jakich dokonał w stylu swojej pracy, jak 
i w sposobie postrzegania jej bohaterów. Największego awansu 
dostąpiła postać Wołodyjowskiego, który z utalentowanego wo-
jennie fircyka przeobraził się w dowodzącego szlachtą laudańską 
oficera. Sportretowany w drugiej części Trylogii Mały Rycerz nosi 
już cechy drugiego ze swoich pierwowzorów – Jerzego Wołody-
jowskiego.

Jerzy Wołodyjowski urodził się około 1620 roku w ro-
dzinie szlacheckiej zamieszkującej Podole. Jego ojciec Paweł 
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Wołodyjowski był posiadaczem kilku wsi bądź ich części. Jerzy 
miał dwoje rodzeństwa: brata Jakuba, którego losy pozostają nie-
znane, oraz siostrę Annę, która wyszła za mąż za stolnika laty-
czowskiego nazwiskiem Makowiecki. Choć dzięki prominentne-
mu stryjowi, karmelicie Szymonowi Wołodyjowskiemu, miał moż-
liwość kształcenia i kariery duchownej, to wybrał jednak służbę 
pod znakiem Marsa. Już w 1644 roku walczył z Tatarami pod Och-
matowem, jednak na następne dziewięć lat – w okresie walk z Ko-
zakami – znika ze źródeł. Odnajdujemy go dopiero w 1653 roku, 
kiedy to wszedł w skład oddziału Jana Kondrackiego. Później, 
w czasie wojny ze Szwecją, prawdopodobnie dalej parał się wo-
jaczką, nie uzyskując w ten sposób jednak profitów finansowych. 
Marceli Kosman w książce Na tropach bohaterów Trylogii przyto-
czył skargę Wołodyjowskiego do hetmana Stanisława „Rewery” 
Potockiego. Pierwowzór Małego Rycerza za lata wyczerpującej 
służby wojskowej otrzymać miał jedynie „rany, podziurawiony 
kulami kaftan oraz kulawą kobyłę”. W 1660 roku Wołodyjowski 
osiadł w niewielkim majątku, który stanowił część wsi Paniowce 

Walka o sztandar turecki, obraz Józefa Brandta
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Zielenieckie. Drugą jego część posiadał miecznik podolski Walen-
ty Jeziorkowski, którego córce Krystynie bardzo spodobał się wo-
jowniczy sąsiad.

Pani Wołodyjowska – hajduczek z przeszłością

Krystyna Jeziorkowska, w przeciwieństwie do Sienkiewiczowskiej 
Baśki, była prawdopodobnie równolatką swojego męża. Czwar-
tego męża. Jako córka majętnego posesjonata, wspomnianego 
wcześniej Walentego Jeziorkowskiego, miecznikówna podol-
ska była dobrą partią na miejscowym rynku matrymonialnym. 
Pierwszym z mężów przyszłej pani Wołodyjowskiej był poległy 
pod Zborowem rotmistrz Paweł Świrski. Małżeństwo to mogło 
trwać około dziesięciu lat i było bezdzietne. Po odbyciu przepi-
sowej, ponad rocznej żałoby pani Świrska wyszła za mąż za przy-
jaciela swojego zmarłego męża, wybitnego zagończyka Jana 
Kondrackiego – tego samego, pod którego dowództwem swego 
czasu służył Jerzy Wołodyjowski! Małżeństwo nie trwało jednak 
długo. Jesienią 1653 roku, w trakcie walk w Mołdawii, Kondrac-
ki padł ofiarą szerzącej się w obozie dyzenterii. Miecznikówna 
podolska znowu na krótko została wdową. Prawdopodobnie już 
rok po śmierci Kondrackiego Jeziorkowska po raz trzeci wyszła 
za mąż. Tym razem wybrankiem okazał się doświadczony życiowo 
weteran wojen kozackich Mikołaj Ćwlichowski (Zaćwilichowski), 
skądinąd również sportretowany przez Sienkiewicza, choć w in-
nej roli. Trzecie małżeństwo Jeziorkowskiej trwało około pięciu 
lat. Po 1658 roku Ćwlichowski, wówczas komendant Kamieńca 
Podolskiego, zszedł z tego świata z przyczyn naturalnych. Jezior-
kowska czas żałoby po kolejnym małżonku spędzała w majątku 
ojca w Paniowcach Zielenieckich. Informacje o byłych mężach Je-
ziorkowskiej znaleźć można również u Sienkiewicza. W Panu Wo-
łodyjowskim można przeczytać o przeszłości Baśki, o której rękę 
starało się równocześnie trzech kawalerów: Świrski, Kondracki 
i Ćwlichowski.
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Droga Wołodyjowskiego od żołnierza do przedsiębiorcy

Wołodyjowski i Jeziorkowska stanęli na ślubnym kobiercu dopiero 
w 1662 roku. Wcześniej bowiem zgody na małżeństwo z ubogim 
szaraczkiem nie wyrażał ojciec Krystyny. Miecznik podolski zmarł 
jednak około 1661 roku. Po odbyciu przepisowej żałoby plany 
matrymonialne mogły się ziścić. Małżonkowie, dzięki połączeniu 
sprytu i kapitału, sprawnie pomnażali swój majątek, zyski loku-
jąc w miejscach odległych od wojennej zawieruchy i najazdów 
tatarskich. Znaczną część majątku państwo Wołodyjowscy zdo-
byli w wyniku intratnej w tamtym czasie sprzedaży stad wołów 
węgierskich na Śląsk. Dzięki wsparciu żony Jerzy Wołodyjowski 
oddał się karierze urzędniczej, uzyskując tytuł stolnika przemy-
skiego. O awansie majątkowym pierwowzoru pana Michała może 
świadczyć fakt, iż w 1669 roku wystawił własny oddział piechoty 
węgierskiej. Dzięki doświadczeniu wojskowemu, ale i znajomo-
ściom mianowany został rotmistrzem w twierdzy kamienieckiej. 

Tadeusz Łomnicki, odtwórca roli 
Michała Wołodyjowskiego w serialu 
Przygody pana Michała oraz filmach 
Pan Wołodyjowski i Potop
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Stanowisko to wymagało również zdolności organizacyjnych, 
na skutek bowiem rozkazu hetmana Sobieskiego Wołodyjowski 
stanął przed zadaniem założenia i zawiadywania stanicą w Chrep-
tiowie.

Wołodyjowski – „Hektor Kamieniecki”

Latem 1672 roku w wyniku ofensywy wojsk tureckich twierdza 
w Kamieńcu Podolskim szykowała się do oblężenia. Formalne 
dowództwo nad zgromadzonym w twierdzy tysiącem żołnierzy 
sprawował starosta generalny podolski Mikołaj Potocki. Faktycz-
nie zaś załogą twierdzy dowodził Jerzy Wołodyjowski. Pomimo 
znacznych umiejętności dowódcy obrona Kamieńca trwała zaled-
wie tydzień i skończyła się kapitulacją. Krótki czas oblężenia spo-
wodowany był głównie złym stanem umocnień, ale także ogniową 
i inżynieryjną przewagą wojsk osmańskich. W czasie pertraktacji 
ustalono, że całe Podole wraz z Kamieńcem przechodzi pod pano-
wanie tureckie. Po zakończeniu rozmów Turcy pozwolili obrońcom, 
w tym Wołodyjowskiemu, na opuszczenie twierdzy. Gdy pozosta-
łe przy życiu oddziały szykowały się do wymarszu, w podziemiach 
nastąpił wybuch zgromadzonego tam prochu. W wyniku eksplo-
zji poległa ponad połowa żołnierzy. Jerzy Wołodyjowski, trafio-
ny w głowę kartaczem, zginął na miejscu. Nie ustalono, kto był 
sprawcą wybuchu. Wielu współczesnych obwiniało za to dowód-
cę artylerii zamkowej, Kurlandczyka Heykinga. Pomimo skromne-
go i szybkiego pogrzebu śmierć Jerzego Wołodyjowskiego odbi-
ła się szerokim echem w całej Rzeczpospolitej. Postać „Hektora 
Kamienieckiego” opiewana była w poezji. Warto dodać również, 
że pani Wołodyjowska po śmierci swojego męża nie zdecydowała 
się na pozostanie w stanie wdowim. W 1673 roku wyszła za mąż 
po raz piąty, tym razem za pisarza ziem podolskich Franciszka 
Dziewianowskiego. Zmarła prawdopodobnie w 1676 roku.

Postać Michała Wołodyjowskiego, opisana w ostatniej czę-
ści Trylogii, to z pewnością najbardziej dojrzały i najlepiej skon-
struowany bohater w całym cyklu. Rzetelne, w miarę szczegółowe 
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oddanie zawartości źródeł oraz wykorzystanie ich do stworzenia 
własnej postaci świadczyło zarówno o wiedzy źródłowej Sienkie-
wicza, jak i o wpływie, jaki osoba prawdziwego Jerzego Wołody-
jowskiego wywarła na polskie społeczeństwo w XVII wieku oraz 
w późniejszym okresie.



Lipka znaczy Litwa, 
czyli Tatarzy w dawnej 
Rzeczpospolitej

Pod wspólnym niebem Rzeczpospolitej Obojga Narodów żyli 
nie tylko Polacy, Litwini i Rusini. Na mozaikę etniczną pań-
stwa polsko-litewskiego składały się także mniej liczne nacje 
o zróżnicowanym pochodzeniu, kulturze i religii, takie jak Ży-
dzi, Ormianie, Niemcy czy Tatarzy. Jak doszło do tego, że ten 
ostatni lud, uważający się za potomków Czyngis-chana, osie-
dlił się w Koronie i na Litwie? Jak wyglądały jego losy?

Obecność koczowników w zachodniej części Wielkiego Ste-
pu nie była niczym dziwnym. Już od starożytności obszar zwa-
ny przez Greków Stepem Pontyjskim przemierzały ludy Scytów 
i Sarmatów, w średniowieczu zaś tereny południowej Rusi były 
świadkiem walk ludności słowiańskiej z plemionami Chazarów, 
Pieczyngów czy Połowców. W XIII wieku azjatyckie ludy koczow-
nicze zadały Europie klęskę, której skutki porównywalne były 
z późniejszą o wiek epidemią czarnej śmierci. Był to wielki najazd 
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ord Mongołów, którzy podbili księstwa ruskie, złupili tereny roz-
bitej dzielnicowo Polski po pokonaniu rycerstwa polsko-niemiec-
kiego w bitwie pod Legnicą oraz spustoszyli Węgry. Imperium za-
łożone przez Czyngis-chana, rozciągające się od Morza Czarnego 
po Morze Żółte, z czasem rozpadło się na kilka mniejszych, choć 
nadal rozległych terytorialnie państw. Jednym z nich była Złota 
Orda, rozciągająca się od Irtyszu do Kaukazu i od Morza Czarne-
go po dorzecze Wołgi. Jej chanowie zwasalizowali książąt ruskich 
i każdorazowo zatwierdzali kandydatów do panowania w księ-
stwach Rusi. W Europie Wschodniej wszystkie plemiona mongol-
skie oraz tureckie nazywane były Tatarami, choć należy pamiętać, 
że rdzenni Tatarzy byli tylko częścią składową wielkiego imperium. 
Pierwsze wzmianki o określeniu Tatarami wszystkich Mongołów 
pochodzą prawdopodobnie z północnej części dzisiejszych Chin, 
gdzie w IX wieku turańscy Ujgurzy zaczęli używać tego określenia 
wobec północnych sąsiadów. Z biegiem czasu nazwa ta, propago-
wana przez mieszkańców Sogdiany i Chorezmu w Azji Środkowej, 

Wyborażenie Czyngis-
chana z XIV wieku,  
autor nieznany
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dotarła do Europy Wschodniej. Istnieje również inna wykładnia, 
według której nazwa „Tatarzy” miała wywodzić się od łacińskiego 
słowa tartareus, co oznaczało „piekielny”, „straszny”, „niegodziwy”, 
zaś negatywny ładunek emocjonalny, jaki niósł za sobą najazd 
mongolski, stanowił pretekst do wykorzystania łacińskiego przy-
miotnika jako nazwy mongolskich koczowników.

Początki stosunków Tatarów z Litwą

W pierwszej połowie XIV wieku Wielkie Księstwo Litewskie, rzą-
dzone wówczas przez Giedymina, weszło w okres gwałtownej eks-
pansji terytorialnej. Z początkiem XIV wieku Litwini zajęli Połock 
i Witebsk, w latach dwudziestych tego stulecia podporządkowali 
sobie Kijów, a przed 1350 rokiem przyłączyli do swojego pań-
stwa także Pińsk, Turów, Mińsk, Smoleńsk oraz większość grodów 
ziemi czernihowsko-siewierskiej. W podporządkowywaniu sobie 
Rusi Litwini konkurowali jednak z Moskwą, której książęta rów-
nież mieli ambicję „zbierania ziem ruskich”. Ekspansja terytorialna 
Wielkiego Księstwa Litewskiego nie była zawieszona w próżni, 
zajęte bowiem przez Litwinów miasta wcześniej znajdowały się 
w strefie wpływów Złotej Ordy. Energiczne „zbieranie ziem ru-
skich” przez Giedymina nie pozostało bez odpowiedzi Tatarów, 
których zagony coraz częściej najeżdżały nowo zdobyte ziemie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz domeny rządzone przez 
sojuszników Giedymina. Często napady inspirowali moskiewscy 
Rurykowicze, dążący do monopolizacji sprawy zjednoczenia Rusi.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XIV wieku w Złotej 
Ordzie rozpoczął się dwudziestoletni kryzys władzy, spowodo-
wany zabójstwem chana Berdibeka. Niepokoje w państwie Tata-
rów spowodowały ograniczenie agresywnej polityki zagranicznej 
oraz doprowadziły do zmian w strukturze społecznej Chanatu 
Kipczackiego, którego ludność coraz częściej szukała schronienia 
na ziemiach ruskich. Kryzys wewnętrzny nie przeszkodził jednak 
siłom tatarskim w odgrywaniu znaczącej roli w polityce Wiel-
kich Księstw – Litewskiego i Moskiewskiego. Tatarzy regularnie 
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zmieniali sojusze, co i raz pomagali Litwinom w walkach z Moskwą 
lub na odwrót. W latach osiemdziesiątych XIV wieku, po zwy-
cięskiej dla Moskwy bitwie ze Złotą Ordą na Kulikowym Polu, 
część Tatarów wraz z pokonanym wodzem Mamajem osiedliła 
się w Wielkim Księstwie Litewskim. Potomkowie Mamaja przyjęli 
prawosławie i dali początek kniaziowskiemu rodowi Glińskich.

Potyczka z Tatarami, obraz Maksymiliana Gierymskiego

Objęcie władzy w Wielkim Księstwie Litewskim przez Jagieł-
łę, a później przez Witolda, oraz przejęcie Złotej Ordy przez To-
chtamysza doprowadziło do pewnego rodzaju sojuszu pomiędzy 
Litwą i Tatarami. Jego rezultatem było uzyskanie przez Tochtamy-
sza schronienia w Wielkim Księstwie Litewskim po tym, jak chan 
ów stracił tron w wyniku walk z Tamerlanem. Wkrótce za swoim 
wodzem na Litwie zaczęli zjawiać się stronnicy obalonego chana. 
Witold, pomagając sojusznikowi, dwukrotnie wyprawił się na zie-
mie należące do Złotej Ordy, jednak druga wyprawa zakończyła 
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się przegraną dla strony litewskiej bitwą nad rzeką Worsklą. Klę-
ska nie oznaczała jednak kresu współpracy Witolda z częścią Ta-
tarów. W wielkiej bitwie pod Grunwaldem hufce polsko-litewskie 
wspomagane były przez oddziały tatarskie pod wodzą syna Toch-
tamysza, Dżelal al-Dina. Innym tatarskim dostojnikiem, który zna-
lazł schronienie w Wielkim Księstwie Litewskim, był Hadżi Girej, 
pierwszy chan krymski, który utrzymał swoją nową domenę mię-
dzy innymi dzięki wsparciu Polski i Litwy.

Zapoczątkowane przez Witolda osadnictwo tatarskie było 
w znacznej mierze dobrowolne. Sprowadzani na Litwę Tatarzy 
mieli możliwość zachowania swojej religii, czyli islamu, zwyczajów 
oraz systemu rodowo-plemiennego. Głównymi centrami osiedleń-
czymi były okolice traktów prowadzących z Wilna do kluczowych 
miast Litwy: Grodna, Trok, Lidy i Nowogródka. Warunkiem otrzy-
mania przez Tatarów ziemi było wystawianie oddziałów na potrze-
by przyszłych kampanii wojennych. Dowódcą takiej chorągwi był 
zazwyczaj naczelnik rodu, który piastował tę funkcję dziedzicznie, 
zaś nazwa oddziału (ściahu) wywodziła się od nazwy rodu, którego 
przedstawiciele w nim dominowali. Po upadku Złotej Ordy Tatarzy 
osiedlili się również w Państwie Moskiewskim, gdzie także pełnili 
funkcje wojskowe, jednak w przeciwieństwie do Litwy nie mogli 
utrzymywać własnego systemu rodowo-plemiennego. Przywileju 
utrzymywania zwyczajów rodowych nie mieli również ci Tatarzy, 
którzy pojmani zostali jako jeńcy w trakcie licznych kampanii wo-
jennych. Osiedlano ich zazwyczaj w miastach i na przedmieściach, 
czasem zmuszano do przyjęcia chrześcijaństwa, przez co ulegali 
oni szybkiej asymilacji. Po osiedleniu się w ośrodkach miejskich 
zajmowali się rzemiosłem, ogrodnictwem, garbarstwem oraz in-
nymi niewojennymi zajęciami.

Tatarzy w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim

Tatarskie osadnictwo w Wielkim Księstwie Litewskim nie za-
kończyło się na panowaniu Witolda. Władcy Litwy z dynastii 
Jagiellonów: Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander czy Zygmunt 
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I również wspierali je i promowali. Na Litwie nadal osiedlali się 
Tatarzy z Krymu, Powołża czy stepów nadczarnomorskich. Osad-
nicy tatarscy, za wyjątkiem obowiązkowej służby wojskowej, nie 
byli obciążeni powinnościami wynikającymi z posiadania ziemi. 
Przywilej ten potwierdzany był przez kolejnych Jagiellonów. Mu-
zułmańscy Tatarzy dzięki przywilejowi Zygmunta Augusta zostali 
prawnie zrównani ze szlachtą polską i litewską pod względem są-
downiczym i majątkowym, a także otrzymali na własność ziemie 
dotychczas dzierżone prawem lennym. Jedyne, co wyróżniało ich 
z rzeszy szlachty chrześcijańskiej, to zakaz uczestniczenia w życiu 
publicznym, w tym sprawowania urzędów ziemskich.

Osadnicy tatarscy już od momentu osiedlenia na Litwie nie 
byli grupą jednolitą pod względem majątku i prestiżu. Tatarzy 
hospodarscy, czyli potomkowie arystokracji tatarskiej: chanów, 
carewiczów oraz innych urzędników chańskich, z biegiem czasu 
kumulowali majątki, co pozwoliło na dalsze bogacenie się. Uboż-
szymi przedstawicielami warstwy tatarskiej byli tak zwani Tatarzy-
-Kozacy, którzy nie mogli poszczycić się elitarnym pochodzeniem 
i majątkiem. Dywersyfikacja majątkowo-społeczna prowadziła do 
występowania różnic także w charakterze tatarskiej służby woj-
skowej. Bogatsi potomkowie stepowych wojowników byli w sta-
nie wystawić do służby poczet, podczas gdy ich biedniejsi pobra-
tymcy mogli pełnić służbę samojeden (bez pocztu) bądź wchodzili 
w skład pocztów bogatszych Tatarów.

W okresie monarchii elekcyjnej społeczność tatarska w Wiel-
kim Księstwie Litewskim doświadczyła rozwarstwienia, majątki 
zaś części uboższych Tatarów przechodziły w ręce ich bogatszych 
współbraci, co wiązało się ze spadkiem liczebności chorągwi 
tatarskich. Biedniejsi Tatarzy, aby zapewnić sobie jakiekolwiek 
utrzymanie, zmuszeni byli do przechodzenia na służbę przedsta-
wicieli wielkich rodów. Część z nich wchodziła w skład wojska za-
ciężnego, co było krytykowane przez sejm 1607 roku. W trakcie 
tych samych obrad potwierdzono jednak dotychczasowe prawa 
i wolności Tatarów, przemilczano żądania zakazu pełnienia przez 
nich funkcji oficerskich (co jednak uchwalono konstytucją sejmu 
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1613 roku) i oficjalnie nie zakazano wstępowania przedstawicie-
li tego etnosu do wojsk nadwornych magnatów. Postulat zakazu 
pełnienia służby w wojskach zaciężnych podnoszony był na ko-
lejnych sejmach, jednocześnie rozszerzono obowiązek wysta-
wiania wojsk na sposób tatarski na te osoby, które w przeszło-
ści zakupiły od Tatarów majątki obciążone prawem wojennym. 
W konstytucjach sejmu 1616 roku rozszerzono listę zakazów: 
zabroniono Tatarom nabywać majątki szlachty oraz przypomnia-
no o wywodzących się jeszcze ze statutów litewskich zakazach 
najmowania chrześcijan na służbę, budowania i odnawiania me-
czetów czy wchodzenia w związki małżeńskie z chrześcijankami 
pod karą śmierci dla obojga małżonków. W innej konstytucji na-
kazano również, aby ci członkowie społeczności tatarskiej, którzy 
zaczęli parać się rzemiosłem, płacili pogłówne. W drugiej połowie 
lat dwudziestych XVII wieku na sejmach postulowano przepro-
wadzenie rewizji majętności tatarskich, która ostatecznie odbyła 

Taniec tatarski, obraz Juliusza Kossaka
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się w latach 1629–1631. Pomimo szeregu praw zakazujących Ta-
tarom służby w wojskach zaciężnych oraz pełnienia w nich stopni 
oficerskich, przepisy te nie były respektowane. W wojsku litew-
skim w latach 1625–1627 służyło co najmniej dziewięciu rotmi-
strzów pochodzenia tatarskiego. W trakcie panowania Władysła-
wa IV i Jana Kazimierza proces ustawodawczy zakazujący służby 
w wojskach pieniężnych został zahamowany. Równocześnie Tata-
rzy osiedlali się również w Koronie, w szczególności na Wołyniu, 
gdzie wchodzili w skład wojsk magnackich oraz – podobnie jak 
litewscy współplemieńcy – zamieszkiwali w miastach.

Dziesięciolecie wojen

W czasie wojen, w jakie obfitowała druga połowa XVII wieku, obec-
ność żołnierzy pochodzenia tatarskiego w szeregach armii koron-
nej i litewskiej była znacząca. Tatarzy polsko-litewscy brali udział 
w walkach powstania Bohdana Chmielnickiego (wystąpili wówczas 
przeciw swoim pobratymcom z Krymu) w wojnie ze Szwecją (za-
równo po stronie konfederatów, jak i w szeregach wojsk szwedz-
kich), w wyprawie Stefana Czarnieckiego do Danii, w wojnie pol-
sko-moskiewskiej oraz po stronie króla w trakcie rokoszu Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego. Szczególny rozwój jazdy tatarskiej miał 
miejsce po pogromie armii koronnej pod Batohem w 1652 roku. 
W pierwszym kwartale następnego roku w wojsku koronnym ist-
niało jedenaście chorągwi tatarskich, choć trzy lata wcześniej 
pod sztandarami armii koronnej służyła zaledwie jedna. W trakcie 
potopu krymscy pobratymcy Tatarów polsko-litewskich stali się 
cennymi sojusznikami armii koronnej w walkach ze Szwedami.

W latach pięćdziesiątych XVII wieku wskutek najazdu mo-
skiewskiego i szwedzkiego na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskie-
go ucierpieli również Tatarzy, którzy musieli opuścić swoje spalone 
i zrabowane domostwa i udać się na przymusową emigrację na Ma-
zowsze, Podlasie, Wołyń oraz do Kurlandii. Uciekinierzy, szczególnie 
na Mazowszu i Podlasiu, doświadczali napadów ze strony miejscowej 
drobnej szlachty. Gdy okupacja moskiewska zakończyła się, powrót 
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do majątków z uwagi na ich zniszczenie i zagrabienie przez sąsiadów 
był niemożliwy. Tatarzy zmuszeni zostali więc do kolejnej emigracji 
do Korony, na Wołyń i ziemie ukrainne, gdzie jednak nie byli cie-
pło witani przez miejscową szlachtę. Nie tylko przeciętni szlachcice 
dyskryminowali swoich tatarskich współobywateli. W 1667 roku 
na mocy konstytucji sejmowej nie dopuszczono do wypłacenia od-
działom tatarskim całości zaległego, zasłużonego krwią żołdu, a tak-
że zadecydowano o redukcji chorągwi do siedmiu.

Pogardzana ludność tatarska, przelewająca przecież krew 
w obronie Rzeczpospolitej, zaczęła jasno manifestować swoje 
niezadowolenie. Nowo obrany król Michał Korybut Wiśniowiecki 
próbował ugasić zarzewie konfliktu, potwierdzając stare przywile-
je, jednak Tatarzy, rozgoryczeni dotychczasowym traktowaniem, 
ulegli propagandzie osmańskiej Turcji, głoszącej hasło ochrony 
muzułmańskiej mniejszości w Rzeczpospolitej.

Bunt Lipków

Gdy w 1671 roku, po wygranej przez stronę polską bitwie z Tatara-
mi krymskimi pod Kalnikiem, wojska koronne rozłożyły się na leża 
zimowe, dowódcy kilku chorągwi tatarskich wojska koronnego 
wraz ze swymi oddziałami przeszli na stronę turecką. Prowody-
rem zdrady Lipków (nazwa pochodzi od tureckiej nazwy Litwy), 
jak zwani byli Tatarzy w służbie Rzeczpospolitej, był rotmistrz 
Aleksander Murza Kryczyński. Historycy szacują, że na stronę tu-
recką przeszło około 400–500 żołnierzy armii koronnej pocho-
dzenia tatarskiego. W ślad za nimi poszła co prawda część Tata-
rów z prywatnych milicji magnatów kresowych, lecz nie Tatarzy 
litewscy, którzy nigdy nie zdradzili Rzeczpospolitej.

Lider buntu Aleksander Kryczyński otrzymał od Turków 
stanowisko beja Baru, jednak nadanie to spowodowało ferment 
wśród reszty żołnierzy, którzy w połowie października 1673 roku 
zabili Kryczyńskiego. Jego następcą na stanowisku został Hussein 
Murawski, którego oddziały wraz z wojskami tureckimi w dalszym 
ciągu pustoszyły ziemie Rzeczpospolitej.
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Reakcją na zdradę Tatarów była całkowita likwidacja chorą-
gwi tatarskich w wojsku koronnym. Nie trwało to jednak długo, 
wkrótce bowiem udzielono amnestii Lipkom decydującym się 
na powrót pod sztandary Rzeczpospolitej. Inicjatywa wyszła rów-
nież od części zbuntowanych żołnierzy tatarskich. Przedstawili oni 
szereg warunków, których spełnienie zachęciłoby ich do powrotu, 
jednak ta próba mediacji nie skończyła się powodzeniem. Powrót 
części Lipków do armii Rzeczpospolitej nastąpił po śmierci rotmi-
strza Kryczyńskiego, choć przed ponowną służbą pod ojczystymi 
sztandarami powstrzymywały ich egzekucje dokonywane na poj-
manych jeńcach przez dowódców polskich. Ostateczny powrót 
Tatarów do wojska koronnego nastąpił po kampanii Sobieskiego 
w 1674 roku i zdobyciu Baru. W dalszych latach Tatarzy walczyli 
z niedawnymi sojusznikami tureckimi, jednak dowództwo polskie 
nie żywiło do nich zaufania. Problem Lipków rozwiązano, usu-
wając ich z południowo-wschodniego teatru działań wojennych. 
W 1676 roku na sejmie koronacyjnym uchwalono amnestię dla 
byłych buntowników. Niedawnym stronnikom tureckim oraz resz-
cie Tatarów polsko-litewskich pozwolono wybrać przynależność 
państwową. Część dotychczasowych obywateli Rzeczpospolitej 
pochodzenia tatarskiego wyemigrowała do Imperium Osmańskie-
go. W 1677 roku po raz kolejny potwierdzono przywileje tatarskie 
oraz zezwolono na to, czego wcześniej Tatarom odmawiano, to 
jest odbudowę meczetów, posiadanie chrześcijańskiej służby czy 
wykup majątków z rąk szlachty. Uregulowano również kwestię 
żołdu. Ponieważ po dziesięcioleciach wojen i klęsk naturalnych 
skarbiec Rzeczpospolitej świecił pustkami, w 1679 roku król Jan 
III Sobieski rozpoczął akcję kolonizacyjną Tatarów na Podlasiu. 
Przyznawane im majątki ziemskie miały być rekompensatą za lata 
służby wojskowej, ale też za doznawane przez wiele pokoleń po-
niżenia i upokorzenia. Z biegiem czasu część podlaskich wsi straci-
ła swój tatarski charakter, lecz Potomkowie osadników tatarskich 
z czasów Jana III do dziś żyją w Bohonikach i Kruszynianach, gdzie 
nadal funkcjonują małe, drewniane meczety.



Twierdza w Kamieńcu 
Podolskim – polska „perła 
na kamieniu”

Twierdza w Kamieńcu Podolskim broniła granic państwa pol-
sko-litewskiego przed wieloma wrogami: Tatarami, Turkami, 
Kozakami. Szlachta postrzegała ją jako symbol panowania 
Rzeczpospolitej w południowo-wschodnich województwach 
Korony i niezdobyte „przedmurze chrześcijaństwa”, współ-
cześnie zaś za sprawą literatury i filmu na stałe wpisała się 
w historyczną świadomość Polaków.

Zanim skupimy się na dziejach i roli twierdzy w Kamieńcu Po-
dolskim w historii Rzeczpospolitej, warto pochylić się nieco nad 
tym, co sprawiało, że była tak wyjątkowa. O potencjale obronnym 
Kamieńca Podolskiego zadecydowało jego położenie geograficz-
ne. Stare miasto leży w zakolu rzeki Smotrycz, będącej jednym 
z dopływów Dniestru. Brzegi rzeki tworzą głęboki jar o niemal 
pionowych ścianach, których wysokość dochodzi nawet do czter-
dziestu metrów. Jedyną drogą, która pozwalała na dostanie się do 
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miasta od strony zachodniej, był wąski przesmyk pomiędzy brze-
gami rzeki. Z uwagi na oczywiste walory obronne budowa umoc-
nień w tym właśnie miejscu wydawała się nieodzowna.

Wzmianki o Kamieńcu Podolskim pojawiają się już w naj-
starszych źródłach ruskich z XII wieku. W Powieści minionych lat 
mnicha Nestora miasto to pojawia się na równi z innymi grodami 
zdobytymi przez książąt ruskich. Istnienie jakiejś formy murów 
miejskich poświadczone zostało w 1240 roku, kiedy to podczas 
najazdu Mongołów na Europę Batu-chan zniszczył kamienieckie 
umocnienia i złupił miasto. W późniejszym okresie osada przeszła 
pod panowanie książąt litewskich z rodu Giedymina. W 1374 roku 
książęta Jerzy i Aleksander Koriatowicze dokonali lokacji miasta, 
zapewne zaś kilka lat wcześniej powstało murowane założenie 
obronne, które z czasem przekształcone zostało w Stary Zamek. 
W 1430 roku Ruś Czerwona oraz Podole z Kamieńcem objęte zo-
stały przywilejem jedleńskim dla szlachty polskiej. Faktyczne włą-
czenie Podola do Królestwa Polskiego nastąpiło w 1434 roku, kie-
dy na uroczystościach koronacyjnych Władysława Jagiellończyka 

Stary Zamek w Kamieńcu Podolskim, fot. Grzegorz Gołębiowski
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(zwanego później Warneńczykiem) wystawiono akt o wprowa-
dzeniu na Ruś Czerwoną oraz Podole pełnego prawa polskiego, 
hierarchii urzędniczej oraz systemu administracyjno-sądowego.

Twierdza w Kamieńcu Podolskim – „forteca ręką Boga zbudo-
wana”

Z uwagi na swoje strategiczne położenie na szlaku prowadzącym 
z Rusi Czerwonej nad Morze Czarne, na trasie najazdów tatar-
skich, nieopodal kontrolowanej przez Turcję Mołdawii, twierdza 
w Kamieńcu Podolskim stała się miejscem o wyjątkowym znacze-
niu dla ówczesnego Królestwa Polskiego i Litwy. Położone u jej 
podnóża miasto było stolicą Podola – krainy na styku wpływów 
tureckich, tatarskich i ruskich, stanowiącej bramę do serca Rzecz-
pospolitej. W takim miejscu niezbędna była silna twierdza, która 
mogła stanowić choćby szczątkową ochronę przed nieprzyjacie-
lem lub związać go pod swoimi murami na jakiś czas. Legendę 
twierdzy kamienieckiej podsycali kronikarze i diaryści. Już w jed-
nym z pierwszych źródeł, w których w dokładny sposób opisano 
twierdzę kamieniecką – Rocznikach Jana Długosza – słynny dzie-
jopis zanotował, że forteca „wprawia wszystkich w podziw”.

W pozytywny sposób o twierdzy w Kamieńcu Podolskim wy-
powiadali się również wybitni następcy Długosza: Marcin Kromer, 
Maciej Stryjkowski czy Aleksander Gwagin. Dwaj ostatni history-
cy zawarli w swoich dziełach interesującą tezę o Kamieńcu jako 
dziele obronnym zbudowanym przez Boga. Była to powszechnie 
podzielana przez szlachtę opinia, umacniana dodatkowo dota-
cjami kierowanymi przez papieży: Mikołaja V, Juliusza II czy Le-
ona X, którzy przeznaczali spore sumy na rozbudowę i naprawę 
kluczowej fortyfikacji, uchodzącej za antemurale christianitatis – 
przedmurze chrześcijaństwa. O sławie i renomie Kamieńca mia-
ła też świadczyć rzekoma wizyta sułtana tureckiego Osmana II 
pod murami twierdzy w 1621 roku. Oszołomiony jej nieprzystęp-
nością władca miał stwierdzić, że skoro forteca została zbudo-
wana przez Boga, to powinna być przez niego zdobyta. Według 
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ustaleń niektórych badaczy sytuacja ta w rzeczywistości nie miała 
miejsca, a sam dialog Osmana II sfabrykowany został przez Wa-
cława Potockiego w Transakcji wojny chocimskiej. Nie zmieniało to 
jednak faktu, że w opinii „panów braci” twierdza w Kamieńcu Po-
dolskim uchodziła za niezdobywalną.

Aby fortyfikacje spełniały swoją funkcję, należało je remon-
tować, rozbudowywać i dostosowywać do potrzeb obrony przed 
coraz to nowszą bronią. Nie inaczej było w przypadku Kamieńca 
Podolskiego. Już w XIV bądź XV wieku rozbudowano kamieniec-
kie umocnienia o baszty, rozstawione w sposób punktowy przy 
krawędziach urwiska. W latach czterdziestych XVI wieku forty-
fikacje powiększono po raz kolejny. W twierdzy przybyły nowe 
baszty, basteja oraz brama nazywana Polną. Dalsze prace moder-
nizacyjne na Starym Zamku miały miejsce za panowania Stefana 

Twierdza w Kamieńcu Podolskim. Baszta Papieska,  
fot. Tomasz Leśniowski (CC BY-SA 4.0)
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Batorego. Z rozkazu monarchy rozbudowano jedną z baszt i przy-
stosowano ją do obrony z wykorzystaniem broni palnej. Tak-
że okres panowania pierwszego z Wazów odcisnął swoje silne 
piętno na umocnieniach kamienieckich. W latach dwudziestych 
XVII wieku, w obliczu rosnących napięć pomiędzy Rzeczpospolitą 
i Turcją, dalej wzmacniano obwarowania, dobudowując od zacho-
du bastionowe dzieło rogowe wzmocnione dwoma półbastiona-
mi z orylonami (występami w murze chroniącymi przed ogniem 
ukośnym). Budowę tych umocnień, tak rozległych, że doczekały 
się miana Nowego Zamku, zainicjował król Zygmunt III, dla które-
go była to realizacja pactów conventów.

Licznym zmianom ulegały nie tylko mury, ale i załoga fortecy, 
której liczebność zwiększała się w przeciągu wieków. Sejmy z lat 
1580 i 1581 uchwaliły jej wysokość na stu żołnierzy piechoty, 
a w późniejszym okresie ich liczba miała się zwiększyć o kolej-
nych stu. Przynajmniej część z nich musiała być Rusinami, skoro 
w konstytucji sejmu obradującego na przełomie 1649 i 1650 roku 
zalecono, aby załoga składała się z „niemieckiego lub polskiego 
narodu”, nie zaś „z tamecznych mieszczan albo rzemieślników”. 
W tym samym roku zadecydowano o umieszczeniu w podolskiej 
twierdzy jednego z arsenałów koronnych.

Kozacy pod „perłą Podola”

O ile w trakcie wcześniejszych powstań kozackich twierdza w Ka-
mieńcu Podolskim pozostawała nienaruszona, o tyle w trakcie 
najkrwawszego i najbardziej przełomowego z buntów – powsta-
nia Chmielnickiego – Kozacy aż czterokrotnie oblegali Kamieniec. 
Nie powinno to dziwić – wszak, jak już wspomniano, twierdza 
broniła dostępu od południowego wschodu do centralnych ziem 
Korony. Do oblężenia doszło już w pierwszym roku konfliktu. 
Pod koniec sierpnia 1648 roku, po zdobyciu Baru, Równego, Łuc-
ka i Ołyki, wojska Maksyma Krzywonosa szykowały się do ude-
rzenia na ostatnią potężną twierdzę, jaka pozostawała wówczas 
w rękach Polaków. Do trwającego ponad trzy miesiące oblężenia 
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nie przystąpiły jednak główne siły kozackie, a zaledwie kilka cho-
rągwi. Spowodowane było to planem Chmielnickiego, który za-
kładał rozbicie głównych sił armii koronnej, do czego faktycznie 
doszło pod Piławcami. Nie jest wykluczone, że takie postępowa-
nie kozackiego hetmana umożliwiło Polakom utrzymanie Kamień-
ca, ponieważ liczebność załogi oraz tragiczny stan umocnień nie 
pozwoliłyby na dłuższą obronę.

Do następnego oblężenia doszło w niecałe trzy lata póź-
niej. W lutym 1651 roku część armii koronnej, dowodzona przez 
hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego, wyruszyła 
na Bracławszczyznę. Celem wyprawy miało być stłumienie kozac-
kiej rebelii oraz rewindykacja zajętych przez powstańców mająt-
ków szlacheckich. Na skutek nikłych umiejętności dowódczych 
Kalinowskiego, niedostatecznego rozpoznania terenu oraz sku-
tecznych działań przeciwnika armia koronna poniosła spektaku-
larną klęskę, tracąc połowę ze stanu pierwotnie liczącego 12 ty-
sięcy żołnierzy.

W kwietniu 1651 roku, po opuszczeniu Baru, wojska koron-
ne skierowały się na Kamieniec Podolski, gdzie miało dojść do 
koncentracji dywizji Kalinowskiego. Doniesienia o ruchach Boh-
dana Chmielnickiego, który rzekomo miał odciąć Kalinowskiemu 
możliwość połączenia się z główną częścią wojska dowodzonego 
przez hetmana wielkiego Mikołaja Potockiego, zmusiły Kalinow-
skiego do odwrotu spod Kamieńca.

Niezdobyta twierdza

7 maja, po obsadzeniu twierdzy piechotą, oddziały Kalinowskiego 
rozpoczęły pospieszną ewakuację. Dwa dni później pod Kamień-
cem pojawiły się oddziały kozackie dowodzone przez hetmana 
nakaźnego Demkę Lisowca. Oblężenie twierdzy trwało do 12 
maja. Strona kozacka próbowała zdobyć fortecę wielokrotnie po-
wtarzanymi atakami piechoty oraz zmasowanym ostrzałem. Pola-
cy, nie tylko pozostawieni przez Kalinowskiego kwarciani, ale tak-
że okoliczna szlachta, mieszczanie oraz stała załoga Kamieńca, nie 
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poprzestawali na biernej obronie. Atakowali przeciwników pod-
czas tak zwanych wycieczek, czyli zbrojnych wypadów na pozycję 
przeciwnika. Podczas jednego z takich ataków zraniony został do-
wodzący twierdzą starosta generalny podolski Piotr Potocki. Nie-
ugięta postawa obrońców oraz rozkazy Bohdana Chmielnickiego 
doprowadziły do zwolnienia blokady twierdzy.

Okopy Świętej Trójcy – Brama Kamieniecka, fot. Petro Vlasenko (CC BY-SA 3.0)

Po raz kolejny Kozacy stanęli pod kamienieckimi murami 
w 1652 roku. Po bitwie pod Batohem, po której Zaporożcy oraz 
Tatarzy wymordowali jeńców stanowiących trzon armii koronnej, 
rozochocony zwycięstwem Tymofiej Chmielnicki rozpoczął oblę-
żenie podolskiej fortecy. W podzięce za wydatną pomoc oraz prze-
kazanie w kozackie ręce jeńców spod Batohu obiecał on tatarskim 
sojusznikom umożliwienie złupienia miasta. Wojska kozacko-
-tatarskie stały pod Kamieńcem przez dwa tygodnie, intensyw-
nie ostrzeliwując miasto, twierdza jednak pozostała niezdobyta. 
Po raz ostatni Kozacy, tym razem w towarzystwie sojuszniczych 
wojsk moskiewskich pod dowództwem Wasyla Buturlina, stanęli 
pod murami fortecy na początku sierpnia 1655 roku. Także i wte-
dy, pomimo licznych szturmów i trwającej do 3 września (a więc 
około miesiąca) blokady fortecy, Kamieniec pozostał niezdobyty. 
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Literatura nie jest w stanie jednoznacznie ustalić, co stało za sku-
teczną obroną twierdzy w okresie walk z Kozakami. Nie jest jed-
nak wykluczone, że oprócz osobistego zaangażowania mieszkań-
ców Kamieńca dużą rolę mogły odegrać osobiste męstwo i hart 
ducha dowodzącego obroną twierdzy Piotra Potockiego.

Larum grają!

W drugiej połowie XVII wieku, w obliczu osłabienia Rzeczpo-
spolitej oraz wzrostu potęgi Państwa Moskiewskiego, Imperium 
Osmańskie dążyło do zachowania równowagi sił w regionie oraz 
utrzymania swoich północnych sąsiadów w stanie konfliktu. Gdy 
w 1667 roku obie strony zawarły traktat w Andruszowie, Osma-
nowie poczuli się zagrożeni. Wybuch wojny polsko-tureckiej wisiał 
na włosku, służby dyplomatyczne Rzeczpospolitej zaś nie robiły 
nic, aby w pokojowy sposób zaradzić narastającemu napięciu. Oli-
wy do ognia dolało nieuznanie przez Rzeczpospolitą lennika tu-
reckiego Piotra Doroszenki za hetmana kozackiego. Zamiast tego 
postawiono na uległego Polakom Michała Chanenkę. Za bezpo-
średni casus belli w Stambule uznano rozpoczętą w 1671 roku wy-
prawę hetmana Jana Sobieskiego na Ukrainę. W marcu 1672 roku 
przed pałacem cesarskim w Adrianopolu (Edirne) wystawiono 
buńczuki, co symbolizowało wejście Imperium Osmańskiego 
w stan wojny. Po przeprowadzonej na szeroką skalę mobilizacji sił 
z najdalszych części Imperium, 3 sierpnia 1672 roku wojska turec-
kie stanęły nad Dniestrem, a 14 sierpnia wkroczyły na terytorium 
Rzeczpospolitej.

Zaledwie cztery dni później rozpoczęło się oblężenie podol-
skiej twierdzy. Dla strony tureckiej zdobycie Kamieńca, czy też sze-
rzej Podola, było wyjątkowo istotne. Obecność wojsk osmańskich 
w Kamieńcu pozwalała na lepszy dozór nad Kozakami, z drugiej 
zaś strony umożliwiała sprawowanie bezpośredniej kontroli nad 
przebiegającymi przez Podole szlakami tatarskimi. Pod podolską 
twierdzą stanęło 100 tysięcy wojsk tureckich oraz sprzymierzo-
nych oddziałów tatarskich i kozackich. Kamieniec miał zaledwie 



101|TwIERdza w kamIEńCu PodolSkIm – PolSka „PERła Na kamIENIu”

dwa tysiące obrońców. Oblężenie fortecy trwało niecałe dwa ty-
godnie. Mury twierdzy, ostrzeliwane przez nowoczesną artylerię, 
nie były w stanie wytrzymać zmasowanego natarcia ogniowego. 
27 sierpnia 1672 roku obrońcy podolskiej twierdzy, pięćdziesię-
ciokrotnie mniej liczni od sił tureckich, zadecydowali o kapitulacji. 
Tego samego dnia murami fortecy wstrząsnął wybuch. Na skutek 
prawdopodobnie przypadkowej detonacji prochów przez majora 
Heykinga zginęła część obrońców, w tym uwieczniony przez Sien-
kiewicza Jerzy Wołodyjowski.

Pod tureckim panowaniem

Podole pozostawało we władaniu Imperium Osmańskiego przez 
ponad dwadzieścia pięć lat. Turcy wprowadzili na podbitych zie-
miach własny ustrój, administrację oraz swoje obyczaje. Ludności 
chrześcijańskiej pozwolono wyznawać swoją religię, choć główne 
kościoły Kamieńca, w tym katedra łacińska, przekształcone zo-
stały w meczety. Z Podola wyemigrowała również znaczna część 
szlachty. Przez następne lata Rzeczpospolita nie porzuciła jednak 
myśli o odzyskaniu dawnego województwa podolskiego. Do pod-
pisania w 1676 roku traktatu w Żurawnie wojska koronne niemal 
rokrocznie próbowały odbić podolską twierdzę. Po tym czasie, do 
zawiązania w 1684 roku Ligi Świętej, na Podolu panował względ-
ny spokój. Gdy państwo polsko-litewskie na forum międzyna-
rodowym zobowiązało się do oficjalnej walki z Turcją, okolice 
Kamieńca stały się areną bezustannych walk. Ponownie strona 
polska podjęła niemal permanentną blokadę twierdzy, próbując 
uniemożliwić Turkom dostawy żywności dla załogi. Większości 
konwojów udawało się jednak ominąć polski kordon.

W 1692 roku miała miejsce budowa Okopów Świętej Trój-
cy, których zadaniem było skuteczniejsze szachowanie podolskiej 
twierdzy. W 1697 roku, rok po śmierci Jana III Sobieskiego, mo-
narchą Rzeczpospolitej został August II z rodu Wettynów. Zaprzy-
siągł on w swoich pactach conventach odzyskanie Kamieńca dla 
Polaków. W 1698 roku odbyła się zbrojna wyprawa na Podole, 
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która jednak poza śmiercią wielu saskich i polskich żołnierzy, nie 
przyniosła rezultatów. Na początku 1699 roku na mocy pokoju 
w Karłowicach Turcja oficjalnie zrzekła się twierdzy kamieniec-
kiej i całego Podola. Forteca i miasto ostatecznie przeszły w ręce 
polskie we wrześniu 1699 roku. Wśród współczesnych history-
ków powszechnie podzielana jest opinia Dariusza Kołodziejczyka 
o niemożności zdobycia Podola przez wojska polskie przez ponad 
dwadzieścia lat. Badacz ten wysnuł ciekawą i popieraną przez wie-
lu znawców epoki hipotezę: jednym z głównych celów prywatnej 
polityki Jana III Sobieskiego było zapewnienie jego synowi, Jaku-
bowi Sobieskiemu, dziedzicznego państwa na terenie Mołdawii. 
Skuteczne zdobycie Kamieńca uniemożliwiałoby prowadzenie 
przez Sobieskiego aprobowanych i finansowanych przez sejm 
działań na teatrze południowo-wschodnim.

Kamieniec w XVIII wieku

Powracający na Podole Polacy zastali je niemal całkowicie pu-
ste. Sam Kamieniec opuszczony został przez dotychczasowych 

Okopy Świętej Trójcy – Brama Lwowska, fot. Крочак Ігор Якович (CC BY-SA 4.0)
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mieszkańców, którzy pociągnęli za wycofującymi się Turkami. 
W okresie wielkiej wojny północnej żołnierze kamienieckiego 
garnizonu stale uskarżali się na niedostateczne zaopatrzenie. 
Po wsiach Podola grasowały oddziały dezerterów i luźne zbroj-
ne bandy, których wygłodzone wojsko koronne nie było w stanie 
poskromić. Zniszczenia wojenne doprowadziły również do klęski 
głodu oraz licznych zaraz, dziesiątkujących miejscową ludność.

Zła sytuacja ekonomiczna okolicznych ziem nie powstrzyma-
ła jednak postępu prac fortyfikacyjnych kamienieckiej twierdzy. 
Po odzyskaniu fortecy z rąk tureckich, przez całe XVIII stulecie 
bieżące naprawy i fortyfikacje były prowadzone z różną intensyw-
nością, jednak z uwagi na znaczne opóźnienia w wypłacie środ-
ków ze skarbu koronnego stan techniczny twierdzy pogarszał się 
z roku na rok.

W latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku, w obliczu nadcho-
dzącej wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja, przystąpiono 
do kolejnego remontu twierdzy, która była wówczas w opłaka-
nym stanie. Ostatecznie wybuch wojny polsko-rosyjskiej wymu-
sił przerwanie prac. 21 kwietnia 1792 roku komendant twierdzy 
kamienieckiej Antoni Nowina Złotnicki poddał miasto i twierdzę 
wojskom rosyjskim, a sam poprzysiągł wierność imperatorowej 
Katarzynie. Na dwa wieki losy Kamieńca zostały związane z Rosją.



Jan II Kazimierz, portret Daniela Schultza



Więzień, kardynał,  
król – niełatwe losy  
Jana Kazimierza Wazy

Ostatni z Wazów po części dzięki utworom Henryka Sienkie-
wicza ma w polskim społeczeństwie dość dobrą prasę jako 
ten, który wyruszył na pomoc oblężonemu Zbarażowi i wbrew 
wszystkiemu powrócił ze Śląska do opanowanej przez Szwe-
dów ojczyzny. W literaturze naukowej dominuje jednak po-
gląd o złych rządach Jana Kazimierza. Który z tych portretów 
jest prawdziwy?

Nad ranem 22 marca 1609 roku w wawelskim zamku 
na świat przyszło drugie dziecko króla Polski i wielkiego księcia 
litewskiego Zygmunta III Wazy oraz jego żony Konstancji Habs-
burżanki, arcyksiężniczki austriackiej. Niemowlak pierwsze imię 
otrzymał po swoim dziadku, szwedzkim królu Janie, drugie zaś 
imię Kazimierz nadane zostało jako hołd dla patrona – Święte-
go Kazimierza – któremu chłopczyk ofiarowany został pół roku 
po narodzinach.
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Dzieciństwu czterech synów Zygmunta III z małżeństwa 
z Konstancją towarzyszył surowy jak na dzieci monarsze rygor. 
Królewicze mieszkali w jednej izbie i nie mieli osobnej służby. 
Nie wdrażano ich w życie publiczne, a nawet nie mogli rozma-
wiać prywatnie z kimkolwiek. Nad wychowaniem potomków mo-
narchy pieczę trzymała bawarska ochmistrzyni dworu – Urszula 
Merein, za edukację zaś odpowiadali jezuiccy nauczyciele: Prze-
mysław Rudnicki, Jakub Markwat czy Gabriel Prewencjusz-Wła-
dysławowski.

Dopiero w 1629 roku, w wieku dwudziestu lat, późniejszy 
monarcha po raz pierwszy wziął udział w kampanii wojennej: 
przez dwa miesiące przebywał w obozie wojsk koronnych, któ-
re pod Malborkiem gromadziły się przeciwko Szwedom. Trzy lata 
później, na krótko przed śmiercią ojca, synowie królewscy po raz 
pierwszy wzięli udział w obradach sejmu. Po śmierci Zygmun-
ta III rozpoczęły się procedury elekcyjne, zakończone wyborem 
na króla starszego, przyrodniego brata Jana Kazimierza, Włady-
sława. W tamtym okresie bracia byli nierozłączni. Jan Kazimierz 
reprezentował Władysława IV Wazę w trakcie sejmu elekcyjnego. 
Z wyborem nowego władcy zbiegła się wojna z Państwem Mo-
skiewskim. W trakcie najsłynniejszego starcia tego konfliktu, czyli 
dwuletniego oblężenia Smoleńska, królewicz przeszedł prawdzi-
wy chrzest bojowy i równocześnie dał się poznać jako dobry do-
wódca.

Kłopotliwe europejskie wojaże

Drugą połowę lat trzydziestych królewicz spędził w znacznej mie-
rze poza granicami Rzeczpospolitej. Na początku 1635 roku Jan 
Kazimierz z polecenia brata-króla wysłany został do Wiednia jako 
przedstawiciel dworu warszawskiego na chrzcinach wnuka cesa-
rza Ferdynanda II. Nie był to jedyny kontakt młodego Wazy z Rze-
szą, podczas wojny trzydziestoletniej bowiem królewicz przez 
krótki czas jako pułkownik cesarski dowodził oddziałem jazdy 
walczącym nad Renem ze Szwedami i Francuzami.
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Po zakończeniu krótkiej przygody z wojaczką i równie krót-
kiej bytności w Rzeczpospolitej młody Waza miał udać się do Hisz-
panii, by odzyskać tak zwane sumy neapolitańskie, czyli pożyczkę 
udzieloną przez królową Bonę Habsburgom hiszpańskim, o której 
zwrot przez lata toczył się spór. Celu podróży jednak nie osią-
gnął, zawróciwszy w Holandii do Rzeczpospolitej. W 1637 roku 
ponownie przebywał w Wiedniu, gdzie w imieniu brata zaślubił 
per procura (łac. w zastępstwie) Cecylię Renatę. Rok później po-
nownie wybrał się do Hiszpanii, aby wstąpić do wojsk tamtejszych 
Habsburgów, otrzymać honorowe stanowisko admirała floty 
i godność wicekróla Portugalii. Jednak i tym razem nie dotarł do 
celu, w czym skutecznie przeszkodził mu francuski wywiad. Kar-
dynał Richelieu, zaniepokojony zacieśnieniem relacji polskiej ga-
łęzi Wazów z Habsburgami, postanowił za wszelką cenę przerwać 
ten sojusz. Gdy królewicz wypłynął z Genui i zatrzymał się na La-
zurowym Wybrzeżu, został przez Francuzów aresztowany i oskar-
żony o szpiegostwo. Zakładnik tej rangi w rękach francuskich da-
wał obozowi protestanckiemu rozliczne atuty. Presja wywierana 
na polskiego króla, zatroskanego o uwięzionego brata, mogła do-
prowadzić do zablokowania werbunku żołnierzy z Rzeczpospolitej 
przez armię cesarską oraz spowodować zrzeczenie się przez Wła-
dysława IV tytułu króla Szwecji. Z czasem Jan Kazimierz przeby-
wał w coraz cięższych warunkach. Oprócz uwięzienia próbowano 
złamać królewicza i zmusić go do zerwania więzi z Rzeczpospolitą 
oraz ożenku z jedną z francuskich księżniczek. Boje o uwolnienie 
młodego Wazy trwały dwa lata i oparły się nawet o tron papie-
ski, na którym zasiadał wówczas Urban VIII. Długotrwałe stara-
nia o uwolnienie królewicza ukoronowane zostały poselstwem 
Krzysztofa Korwina Gosiewskiego, które przystało na warunki 
francuskie. W czerwcu 1640 roku Jan Kazimierz wrócił do kraju 
i od razu rozpoczął poszukiwania odpowiedniej małżonki. Wśród 
kandydatek na żonę wymieniana była szwedzka królowa Krystyna, 
a nawet córka cara Michaiła Romanowa. Wszystkie te plany matry-
monialne okazały się jednak nierealne, więc królewicz postanowił 
zrealizować swoje powołanie w inny sposób.
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Koronacja Jana Kazimierza w katedrze wawelskiej, autor nieznany

Kardynalska purpura

To, czy chęć wstąpienia młodego Wazy do zakonu jezuitów była 
efektem złożonych w niewoli ślubów, nagłego powołania, czy też 
chęci odcięcia się od świata, pozostaje zagadką. Niemniej jednak 
królewicz zdecydował się na ten krok i pod koniec maja 1643 roku 
opuścił granice Rzeczpospolitej. Jego celem było Loreto we Wło-
szech, gdzie za poparciem Towarzystwa Jezusowego oraz Stolicy 
Apostolskiej miał rozpocząć nowicjat. Przed dotarciem do Loreto 
Jan Kazimierz zjawił się jednak w Rzymie, gdzie odbył audiencje 
u generała zakonu oraz papieża Urbana VIII. Pomimo poparcia 
władzy kościelnej dla swojego pomysłu królewiczowi nie udało 
się uzyskać zgody swojego brata na przyjęcie święceń. Przeszko-
dy stawiane młodszemu bratu przez Władysława IV przyniosły 
jednak skutek – Jan Kazimierz podjął decyzję o opuszczeniu lo-
retańskiego nowicjatu. Nie oznaczało to kresu marzeń królewi-
cza o kościelnych tytułach, które zapewne otrzymałby na ścieżce 
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kariery kościelnej jako syn Zygmunta III. Innocenty X, następca 
Urbana VIII na Tronie Piotrowym, nadał Janowi Kazimierzowi god-
ność kardynała, co nie było na rękę Władysławowi IV. Obdarzony 
purpurą królewicz popadł jednak prędko w konflikt z papiestwem 
– nie chciał rezygnować z przyrodzonej mu tytulatury i zado-
walać się wyłącznie tytułem eminencji. Konflikt doprowadził do 
zrzeczenia się przez Jana Kazimierza kapelusza kardynalskiego 
i opuszczenia Rzymu. W grudniu 1646 roku królewicz po raz ko-
lejny powrócił do ojczyzny na tarczy.

Elekcja w trudnym czasie

Po powrocie z Wiecznego Miasta królewicz zaczął odbudowywać 
swoje zaplecze finansowe oraz znów przystąpił do poszukiwania 

Śluby lwowskie Jana Kazimierza, obraz Jana Matejki
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odpowiedniej kandydatki do małżeństwa. Prawdziwy wstrząs 
w życiu Jana Kazimierza nastąpił 9 sierpnia 1647 roku, kiedy 
zmarł jedyny syn Władysława IV, królewicz Zygmunt Kazimierz. 
Po śmierci bratanka Jan Kazimierz stał się głównym kandydatem 
na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. Los sprawił, że wy-
padki potoczyły się szybko. Gdy 20 maja 1648 roku w Mereczu 
na Litwie zmarł Władysław IV, wojska Rzeczpospolitej odniosły 
już pierwszą porażkę w walkach z Kozakami Bohdana Chmielnic-
kiego w bitwie nad Żółtymi Wodami. Sześć dni po śmierci monar-
chy wojska dowodzone przez obu hetmanów koronnych: wielkie-
go Mikołaja Potockiego i polnego Marcina Kalinowskiego zostały 
spektakularnie rozbite w bitwie pod Korsuniem. Czas był wyjąt-
kowo trudny, a społeczeństwo ogarnęła psychoza strachu. Nic 
więc dziwnego, że do obioru nowego monarchy należało przy-
stąpić jak najszybciej. Konkurentami do korony byli dwaj rodze-
ni bracia: królewicze Jan Kazimierz i Karol Ferdynand, wówczas 
biskup płocki. Stronnictwa zgromadzone wokół kontrkandydatów 
odzwierciedlały podziały wśród ówczesnych elit Rzeczpospolitej. 
Wokół Karola Ferdynanda zgromadzili się zwolennicy siłowego 
postępowania ze zbuntowanymi Kozakami, między innymi Jeremi 
Wiśniowiecki. Stronnikami Jana Kazimierza byli politycy nasta-
wieni na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, którym przewo-
dził kanclerz Jerzy Ossoliński. Oba stronnictwa zaangażowały się 
w grę, w której brali udział nie tylko krajowi politycy, ale także dy-
plomacja francuska i cesarska. Wkrótce okazało się, że do wyści-
gu po koronę było jeszcze kilku kandydatów, z których najpoważ-
niejszymi byli książę Siedmiogrodu Jerzy I Rakoczy, jego syn Zyg-
munt, książę neuburski (a prywatnie szwagier polskich królewi-
czów) Filip Wilhelm czy elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm. 
Na konwokacji (czyli sejmie przedelekcyjnym), która miała miej-
sce między 16 lipca a 1 sierpnia 1648 roku, okazało się jednak, 
że kandydatura Zygmunta Rakoczego może poważnie zaszkodzić 
obu Wazom, z obozów których odpływali kolejni stronnicy. Trój-
stronny impas zakończyła śmierć Jerzego I Rakoczego w paździer-
niku 1648 roku, w wyniku czego jego syn Zygmunt wycofał się 
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ze starań o koronę polską. Z tego powodu do stronnictwa Jana 
Kazimierza przeszli popierający wcześniej Rakoczego innowier-
cy – protestanci i prawosławni. Rozwiązanie konfliktu przyszło 
z nieoczekiwanej strony. 6 października 1648 roku zaczął się sejm 
elekcyjny, do którego uczestników dotarły informacje o bitwie 
pod Piławcami. Wynikiem starcia była dojmująca porażka wojsk 
polskich, która wytrąciła argumenty z rąk przedstawicieli stron-
nictwa wojennego. Decydujący głos na elekcji miał, opromieniony 
niedawnymi zwycięstwami i stojący ze swoimi wojskami pod mu-
rami Zamościa, kozacki hetman Bohdan Chmielnicki, który jed-
noznacznie opowiedział się za kandydaturą Jana Kazimierza. 20 
listopada Jan Kazimierz złożył przysięgę na pacta conventa (zo-
bowiązania władcy-elekta wobec szlachty) i uzyskał nominację 
na króla. Koronacja miała miejsce 17 stycznia 1649 roku. Dwa 
dni później rozpoczął się sejm koronacyjny, który przebiegł burz-
liwie. Najbardziej kontrowersyjnymi sprawami były: odmówienie 
nadania buławy hetmańskiej Jeremiemu Wiśniowieckiemu oraz 
kwestia małżeństwa Jana Kazimierza z wdową po bracie, Ludwiką 
Marią Gonzagą. Małżeństwo królewskiej pary zostało zawarte 30 
maja 1649 roku. Niedawno zaślubionym małżonkom nie przyszło 
jednak długo cieszyć się spokojem.

Okres wojen

Na początku 1649 roku do Czehrynia, siedziby Chmielnickiego, 
dotarło poselstwo pod przewodnictwem wojewody kijowskiego 
Adama Kisiela, które wynegocjowało rozejm mający trwać do 
połowy maja 1649 roku. Jednocześnie Jan Kazimierz i kanclerz 
Ossoliński zdecydowali się na próbę przekupienia starszyzny ko-
zackiej, wysyłając na Ukrainę posła Jakuba Śmiarowskiego. Próba 
ta została szybko zdemaskowana, a sam poseł zabity, co dało po-
wód do wznowienia działań wojennych. Część wojsk koronnych 
w lipcu i sierpniu 1649 roku oblegana była przez siły Chmielnic-
kiego oraz sprzymierzonych z nim Tatarów w podolskim Zbarażu, 
którego obroną de facto kierował Jeremi Wiśniowiecki. Druga 
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część wojsk, osobiście dowodzona przez monarchę, 24 czerwca 
1648 roku wyruszyła na Ukrainę. 6 sierpnia król otrzymał pierw-
sze informacje o oblężeniu Zbaraża, wojska zaś dowodzone przez 
Jana Kazimierza nie ruszyły od razu na pomoc oblężonej twierdzy, 
lecz udały się w kierunku Białego Kamienia. 15 sierpnia, w trak-
cie przemarszu pod Zborowem, armia polska zaskoczona została 
przez siły kozacko-tatarskie. Zmagania, w których król brał osobi-
sty udział, trwały dwa dni. W trakcie walk monarcha wykazał się 
dużą odwagą, powstrzymywał żołnierzy przed dezercją i aktyw-
nie uczestniczył w działaniach wojennych. Bitwa zborowska nie 
skończyłaby się dobrze, gdyby nie dyplomatyczne zabiegi kanc-
lerza Ossolińskiego, które doprowadziły do zwolnienia polskiego 
wojska z oblężeń, a także podpisania ugody zborowskiej, która 
czasowo, do wiosny 1651 roku, normowała stosunki polsko-ko-
zackie. W 1650 roku nie odbyły się żadne działania wojenne, zaś 
konflikt z Kozakami rozgrywał się na arenie polityczno-dyploma-
tycznej. Warto zaznaczyć, że na skutek śmierci kanclerza Jerzego 
Ossolińskiego Jan Kazimierz mógł prowadzić własną, niezależną 
od nikogo politykę. W tym czasie monarcha został również ojcem. 
Następny rok przyniósł jednak wznowienie wojny. Działania mili-
tarnie przeciwko Kozakom rozpoczęły się na początku 1651 roku 
kampanią zimowo-wiosenną, dość nieudolnie dowodzoną przez 
hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego. Tymczasem 
oprócz wrogów zewnętrznych pojawiło się zagrożenie wewnętrz-
ne, cesarz Ferdynand III doniósł królowi o planie przejęcia tro-
nu polskiego przez księcia Zygmunta Rakoczego. Osią spisku był 
Czech, hrabia Jan Weinhard Wrzesowicz, żupnik salin wielickich 
i bocheńskich, który w trakcie późniejszej wojny ze Szwecją słu-
żył w nieprzyjacielskich wojskach. W spisku wzięli udział również 
późniejsi zacięci wrogowie monarchy: Jerzy Sebastian Lubomirski 
oraz podkanclerzy koronny Hieronim Radziejowski. Późną wiosną 
1651 roku pod Krakowem rozpoczął swoją działalność awantur-
nik Aleksander Kostka-Napierski, który w czerwcu tegoż roku 
miał rozpętać na Podhalu bunt chłopstwa. Buntowników Kostki-
-Napierskiego powstrzymały wojska biskupa krakowskiego Piotra 
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Gembickiego. Tymczasem w kwietniu 1651 roku z Warszawy wy-
ruszyły na Ukrainę wojska królewskie. Pod koniec maja oddziały 
dowodzone przez króla oraz wojska hetmana polnego połączyły 
się pod Sokalem. 28 czerwca pod Beresteczkiem rozpoczęła się 
trzydniowa bitwa, ostatecznie wygrana przez stronę polską. Jan 
Kazimierz odegrał szczególnie dużą rolę w dowodzeniu wojskiem, 
ustawiając trzeciego dnia bitwy wojska w szyku holenderskim 
(bataliony ustawione w szachownicę, natomiast w batalionie pi-
kinierzy znajdują się w centrum, a muszkieterzy na skrzydłach). 
Manewr ten doprowadził do zepchnięcia Kozaków z pola bitwy 
i zamknięcia ich w trwającym dziesięć dni oblężeniu. Tabor został 
ostatecznie zdobyty, a przebywający w nim Kozacy wyrżnięci. Król 
chciał kontynuować działania przeciwko ocalałym z rzezi Koza-
kom, w tym samemu Chmielnickiemu, który po bitwie nie znalazł 
się w obleganym przez Polaków taborze. Na kontynuację działań 
wojennych nie zgodziło się jednak pospolite ruszenie, oskarżając 
monarchę o celowe wypuszczenie Kozaków z obleganego tabo-
ru. Jan Kazimierz wprawdzie ruszył w dalszą pogoń za uciekają-
cymi, lecz 18 lipca zrezygnował z pościgu i powrócił przez Lwów 
do Warszawy. Szansa na zakończenie konfliktu z Kozakami, jaka 
pojawiła się po Beresteczku, została zaprzepaszczona.

Zerwany sejm

Chmielnicki skutecznie wykorzystał okres rozejmu i postanowił 
zrealizować swoje aspiracje do kontroli nad Hospodarstwem Moł-
dawskim. W tym celu ożenił swojego syna Tymofieja z Rozandą, 
córką hospodara Bazylego Lupu. Mariaż ten nie był na rękę zarów-
no samemu hospodarowi, jak i elitom Rzeczpospolitej, z którymi 
Lupu był spowinowacony. Aby przeciwdziałać przejęciu Mołda-
wii, z terenów Rzeczpospolitej wysłany został oddział 10 tysięcy 
wojska koronnego pod dowództwem hetmana polnego Marcina 
Kalinowskiego. Na skutek nieudolności dowódcy armia koronna 
pokonana została przez sprzymierzone siły kozacko-tatarskie. 
Chmielnicki rozkazał bestialsko wymordować pojmanych jeńców. 
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Wśród ofiar dokonanej przez Kozaków rzezi znaleźli się liczni ofi-
cerowie, stanowiący wówczas trzon armii koronnej. Porażka ta nie 
powstrzymała jednak Polaków przed przeciwdziałaniem sojuszo-
wi kozacko-mołdawskiemu. W 1653 roku, po serii działań dyplo-
matycznych rozpoczęła się wojna, w której wzięli również udział 
Węgrzy i Wołosi, a oddziały Tymofieja oblężone zostały w Sucza-
wie. Strona polska próbowała zatrzymać odsiecz, którą przysłał 
synowi Chmielnicki, lecz oddziały polskie pod osobistym dowódz-
twem Jana Kazimierza pokonane zostały pod Żwańcem. Rezulta-
tem przegranego starcia było podpisanie nowej, niekorzystnej dla 
Rzeczpospolitej ugody.

Okres ten był również intensywny dla monarchy pod wzglę-
dem polityki wewnętrznej. O ile sejm z przełomu 1649 
i 1650 roku był korzystny z punktu widzenia polityki dworu, 
o tyle sejm zimowy w roku następnym wyglądał zgoła odmien-
nie. Sprawą, która zelektryzowała opinię szlachecką, był konflikt 
pomiędzy królem i podkanclerzym Hieronimem Radziejowskim 
– w dłuższej perspektywie przyczynił się on do potopu szwedz-
kiego. Sprawa Radziejowskiego rozpoczęła się w trakcie kampa-
nii beresteckiej od pozornie błahej kwestii, jaką było poinformo-
wanie przez Radziejowskiego królowej Marii Ludwiki o romansie 
króla z Elżbietą Radziejowską. Problem eskalował jednak do tego 
stopnia, że podkanclerzy, zdemaskowany jako zdrajca, umknął 
w ostatniej chwili przed sądem sejmowym i z wyrokiem infamii 
(utraty czci i praw politycznych) musiał schronić się na dworach 
państw ościennych, w tym na dworze szwedzkim, gdzie za cel 
wziął sobie zdetronizowanie Jana Kazimierza. Sprawa Radzie-
jowskiego była jedną z ważniejszych, jaką poruszył sejm zimo-
wy roku 1652. Obrady te były swoistą areną zmagań pomiędzy 
stronnictwem dworskim i szlachtą o pozycję króla w państwie 
i jako pierwsze w historii Rzeczpospolitej zostały zerwane przez 
Władysława Sicińskiego. Poseł ziemi upickiej użył liberum veto 
prawdopodobnie na zlecenie nastawionego wrogo wobec mo-
narchy Janusza Radziwiłła.
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Najazd Szwedów

Zniszczona siedmioma latami walk z Kozaczyzną Rzeczpospolita 
nie była w dobrej kondycji, pozwalającej na podjęcie walk z kolej-
nymi przeciwnikami. W 1654 roku pod pretekstem wypełnienia 
ugody perejasławskiej oraz pomocy Kozakom wojska moskiew-
skie zajęły część terytorium Wielkiego Księstwa, a w następnym 
roku Wilno. Z kolei wojska szwedzkie pod dowództwem nowego 
króla Karola X Gustawa szykowały się do wojny z Rzeczpospolitą, 
skutecznie wspomagane radą przez Hieronima Radziejowskiego. 
10 lipca 1655 roku rozpoczęła się wojna. Pierwsza armia weszła 
do Wielkopolski, druga opanowała Żmudź. W pierwszym okresie 
walk wojska Rzeczpospolitej ponosiły porażki, a szlachta części 
województw poddawała się Szwedom. Jan Kazimierz po klęsce 
dowodzonych przez siebie wojsk pod Żarnowem wycofał się do 
Krakowa, skąd w październiku 1655 roku udał się na cesarski 
Śląsk i osiadł w Głogówku. Przymusowa emigracja i utrata władzy 
nad państwem doprowadziły monarchę na skraj depresji. W kraju 
zapanowały nastroje antykrólewskie. Pod koniec 1655 i na po-
czątku 1656 roku na terenie państwa zaczęły powstawać ośrodki 
zbrojnego oporu i konfederacje wojskowe wierne Janowi Kazimie-
rzowi. Także Tatarzy, niedawni wrogowie Rzeczpospolitej, związali 
się z nią sojuszem, a oddział tatarski oddany został pod komendę 
króla. 20 listopada 1655 roku monarcha wydał uniwersał wzywa-
jący szlachtę do oporu przeciwko najeźdźcy, a niespełna miesiąc 
później wyruszył w drogę powrotną do kraju. W 1656 roku cała 
Rzeczpospolita stała się areną mniejszych lub większych starć ze 
Szwedami. 1 kwietnia tego roku w katedrze lwowskiej monarcha 
złożył uroczyste ślubowanie oraz obrał Najświętszą Marię Pan-
nę jako patronkę swoją oraz całej Rzeczpospolitej, co pozytywnie 
wpłynęło na morale walczących z najeźdźcą. Król uczestniczył 
również osobiście w działaniach wojennych. Brał udział w oblęże-
niu Warszawy, dowodząc w bitwie warszawskiej 1656 roku oraz 
oblegając załogi szwedzkie w Krakowie i Toruniu. W 1659 roku 
wojna zaczęła wygasać, a w roku następnym w Oliwie podpisano 
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traktat pokojowy. Koniec jednej wojny nie oznaczał jednak dla 
Rzeczpospolitej i samego monarchy spokoju. 1660 rok przyniósł 
wznowienie wojny z Państwem Moskiewskim, której najgłośniej-
szymi wydarzeniami były bitwy pod Cudnowem i Połonką.

Próby reform

Trwające od ponad dziesięciu lat wojny uświadomiły zarów-
no dworowi monarszemu, jak i całemu stanowi szlacheckiemu, 
że konieczne stało się przeprowadzenie reform mogących w jaki-
kolwiek sposób usprawnić funkcjonowanie państwa. Ogranicze-
nia liberum veto jako czynnika destabilizującego życie publiczne 

Jan II Kazimierz 
w polskim stroju, 
portret Daniela 
Schultza
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oczekiwali zarówno senatorowie, jak i krąg dworski. Otoczenie 
króla na czele z królową Ludwiką Marią próbowało nawet pójść 
dalej. Wysuwano projekty ograniczenia władzy izby poselskiej tyl-
ko do roli wnioskodawcy, a całą władzę miał objąć król oraz dwu-
nastoosobowa rada senatu, która miała stanowić rząd. Jednak 
jakakolwiek próba wzmocnienia władzy królewskiej spotykała się 
ze stanowczym oporem nie tylko szlachty, ale także magnaterii. 
Powszechnie bano się uzyskania przez monarchę władzy absolut-
nej. Projekt zreformowania sejmu upadł ostatecznie w 1660 roku.

Kolejnym kontrowersyjnym projektem było ustanowienie 
elekcji vivente rege, która wynieść miała na tron kandydata francu-
skiego – syna Wielkiego Kondeusza, księcia d’Enghien. Projekt ten 
spotkał się ze stanowczym sprzeciwem opozycji, wspieranej przez 
cesarskiego dyplomatę von Lisolę. Antagonizm pomiędzy stron-
nictwem dworskim i opozycją rósł na sile. Pomimo podpisania 
przez najznaczniejsze osoby w Rzeczpospolitej skryptów popiera-
jących plany pary królewskiej dotyczące nowego władcy sprawa 
upadła na skutek niewłaściwej polityki dworu. Równocześnie od 
pary monarszej zaczęli odwracać się jej dotychczasowi poplecz-
nicy, jak Jerzy Sebastian Lubomirski, Jan Leszczyński czy Paweł 
Sapieha. Przeciw elekcji vivente rege wypowiedziało się również 
wojsko, skonfederowane w Związku Braterskim i Związku Świę-
conym. Konfederaci, zwłaszcza Związek Święcony, jednoznacznie 
opozycyjni wobec monarchy, zarzucali dworowi korupcję, a także 
domagali się nie tylko zapłaty zaległego żołdu, ale także powrotu 
do dawnych praw i wolności. Regaliści założyli własną konfedera-
cję – Związek Pobożny, jednak opozycja miała przewagę siły. To, 
że w 1662 roku nie doszło do wojny domowej, zawdzięczać moż-
na wyłącznie zerwanemu sejmowi. Kres skonfederowanej opo-
zycji położył mord, jakiego dokonali przedstawiciele litewskiego 
Związku Braterskiego na hetmanie polnym litewskim Aleksandrze 
Gosiewskim.

W 1663 roku Jan Kazimierz wyprawił się z wojskiem na Zad-
nieprze, aby odzyskać je dla Rzeczpospolitej i wkroczyć na teren 
Państwa Moskiewskiego. Wojska koronne i litewskie dotarły co 
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prawda pod Siewsk, ale na tym ofensywa się załamała, a bilans ca-
łej kampanii był zdecydowanie negatywny. Rezultatem kampanii 
zadnieprzańskiej Jana Kazimierza było trwałe podzielenie Ukrainy 
na polską i moskiewską. Rozpoczęto długie, trwające niemal trzy 
lata rokowania pokojowe, zakończone traktatem andruszowskim 
z 1667 roku.

Konflikt z Lubomirskim

Wszystkie potknięcia dworu, plany elekcji vivente rege (łac. za ży-
cia króla), kwestie konfederacji wojskowych oraz nieudana woj-
na z Moskwą doprowadziły Rzeczpospolitą na skraj bratobójczej 
wojny domowej. Na głównego przedstawiciela opozycji wysu-
nął się hetman polny koronny Jerzy Sebastian Lubomirski, który 
wprost przeciwstawiał się planom królowej – z wzajemnością. Już 
w 1663 roku Ludwika Maria usiłowała znaleźć sposób, aby usu-
nąć Lubomirskiego z życia publicznego poprzez postawienie go 
przed sądem sejmowym i skazanie magnata na karę śmierci. Lubo-
mirski dzięki swoim szerokim kontaktom dowiedział się o planach 
królowej i w odpowiednim czasie zdołał uniknąć zamachu. Jed-
nocześnie postawił sobie za cel storpedowanie nie tylko elekcji 
vivente rege, ale i wszystkich planów reformy państwa. Do tego 
celu nie tylko wykorzystał stronnictwo krajowe, ale także starał 
się znaleźć sojuszników w Cesarstwie i Moskwie. To przypieczę-
towało jego los. W czerwcu 1664 roku zapadła decyzja, by butny 
magnat stanął przed sądem sejmowym, zaś w listopadzie miały 
rozpocząć się obrady. Próbowano jeszcze arbitrażu, ale obie stro-
ny nie dążyły do porozumienia. Oficjalnym powodem oskarżenia 
magnata było podsycanie przez niego tendencji konfederackich, 
wrogie monarsze działania na sejmach, a nawet próba detronizacji 
Wazy. Wyrok uznający Lubomirskiego za winnego zdrady stanu 
i skazujący magnata na utratę czci, życia i dóbr zapadł głosami 
trzydziestu sześciu sędziów. Lubomirski bronił się, rozpętując ak-
cję szkalującą obóz dworski. Gdy magnat dowiedział się o planach 
jego uwięzienia, zdecydował się opuścić granice Rzeczpospolitej 
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i przed ogłoszeniem ostatecznego wyroku udał się do Wrocławia. 
Ze stolicy Śląska atakował Jana Kazimierza i starał się skompro-
mitować dwór polski w Wiedniu, Berlinie i Moskwie. Kiedy stał 
się niewygodny dla cesarza Leopolda I, powrócił do Rzeczpospo-
litej i zdecydował się na podjęcie walki zbrojnej. Wcześniej jednak 
zapewnił sobie poparcie mas szlacheckich, a agenci byłego mar-
szałka buntowali wojsko, zrywali sejmy i rozpowszechniali jego 
manifesty.

Wojna domowa

W kwietniu 1665 roku Lubomirski rozpoczął na Spiszu przygo-
towania do wojny przeciwko monarsze. Jednocześnie obłudnie 
zapewniał dwór o swojej dobrej woli i chęci zażegnania konfliktu, 
w co jednak król, królowa oraz ich otoczenie zupełnie nie wierzy-
li, a nawet usiłowali skrytobójczo zamordować byłego marszałka. 
Do morderstwa jednak nie doszło. W lipcu 1665 roku oddziały 
armii koronnej zbuntowały się i poparły byłego hetmana koron-
nego, a rokoszanie zaczęli niszczyć majątki szlacheckie. Ich wła-
ściciele winą za konflikt obarczali monarchę i przyłączali się do 
Lubomirskiego. W pierwszych miesiącach wojny domowej obie 
strony prowadziły „taniec goniony” po całej Rzeczpospolitej, uni-
kając walnego starcia. Przywódca rokoszu prowadził grę, rozpi-
saną na unikanie zniszczeń i pozyskiwanie coraz to nowych zwo-
lenników. Na początku listopada 1665 roku obie strony podpisały 
zawieszenie broni, lecz jego celem nie było rozwiązanie sporu, 
a raczej przegrupowanie sił zarówno po stronie królewskiej, jak 
i rokoszan. W czerwcu 1666 roku walki wybuchły na nowo. Naj-
krwawszą bitwą było starcie pod Mątwami, gdzie dowodzone 
osobiście przez monarchę wojska regalistów poniosły druzgocącą 
klęskę. Niedługo po przegranej bitwie król skapitulował i podpisał 
z Lubomirskim ugodę w Łęgonicach. Jej rezultatem było zrzecze-
nie się przez monarchę wszystkich planów reform, z elekcją viven-
te rege włącznie.
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Abdykacja Jana Kazimierza, obraz Jana Matejki

Abdykacja

Ostatnie dwa lata rządów były dla Jana Kazimierza okresem de-
presji. Co prawda w styczniu 1667 roku zmarł znienawidzony 
Lubomirski, lecz w maju tego samego roku żywot zakończyła 
również królowa Ludwika Maria. Dla Jana Kazimierza był to cios, 
zwłaszcza że od pewnego czasu to królowa dzierżyła stery poli-
tyki państwowej. Śmierć małżonki i pogarszający się stan zdrowia 
sprawiły, że monarcha niemal całkowicie przestał interesować się 
sprawami państwa. Nie zajmowała go już nawet kwestia osadze-
nia Francuza na polskim tronie, o co zabiegał tyle lat. Zgon żony 
oraz rokosz Lubomirskiego utwierdziły monarchę w decyzji o ab-
dykacji. Na 24 stycznia 1668 roku monarcha zwołał sejm nad-
zwyczajny, który jednak został zerwany przez opozycję. 9 marca 
1668 roku Jan Kazimierz Waza podpisał akt zrzeczenia się tronu. 
Jako następcę zarekomendował swojego szwagra Filipa Wilhelma, 
księcia neuburskiego. W momencie podpisania aktu abdykacyjne-
go Jan Kazimierz otrzymał od francuskiego monarchy dożywotnią 
pensję wynoszącą sto pięćdziesiąt liwrów rocznie. Zachował rów-
nież prawo do tytułu królewskiego, niezależność (także w kwestii 
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pobytu) oraz prawo posiadania gwardii liczącej dwieście osób. 
15 września 1668 roku sejm przyjął decyzję o abdykacji monar-
chy. Po złożeniu korony były monarcha przebywał w granicach 
Rzeczpospolitej przez ponad rok. Po wyborze na króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego Waza ostatecznie opuścił Polskę i wy-
jechał do Francji, gdzie przebywał ponad trzy lata.

Ostatni Waza na polskim tronie zmarł 16 grudnia 1672 roku 
w Nevers. Po zgonie byłego monarchy jego serce złożone zostało 
w specjalnym sarkofagu, a 18 grudnia odbył się pierwszy z jego 
pogrzebów. Druga ceremonia, połączona z pogrzebem docze-
snych szczątków Michała Korybuta Wiśniowieckiego, odbyła się 
w Krakowie 31 stycznia 1676 roku, w zupełnie odmiennych dla 
Rzeczpospolitej okolicznościach.
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