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SPIS RZECZY
do tomu III-go.

Sir.

Rozdzia XXIII. Brad«w, Mohjiów i Kalnik 1

Doroszeko wzywa Tatarów ; Sobieski wysya Piwa i Siini-

ckiego
;
jedzie do Warszawy na lub Dymitra Winiowie-

ckiego, godzi si z królem, skada plan strategiczny na ra-

dzie wojennej. 1. Wtargnienie ordy Biaogrodzkiej , osa-

dzenie nowego hana Selim Giereja w Krymie; oblenie Bia-

ej Cerkwi przez Doroszek
;

przybycie Sobieskiego pod

Kamieniec. 19. Wyprawa zaczepna; pogrom Tatarów w po-

cigu od Bracawia do Batohu ; agodne postpowanie z mia-

stami poddajcemi sie, zdobycie szturmem Winnicy przez

H. Lubomirskiego; korespondencya z Doroszek. 27. Skargi

Sobieskiego; zawód na posikach Poddawanie sie grodów

ukraiskich : zajcie Mohylowa. obsadzenie Bracawia. Blo

kowanie Kalnika i bitwa zwyciska 45. Udaremnienie owo-

ców kampanii, choroba Sobieskiego i wyjazd na spotkanie

Marysieki. 64.

Rozdzia XXIV. Rok haniebny 1672 83

Sejm styczniowy rozerwany. 83. Poraka pod Trociacem

i zejcie wojska z le; Sobieski zwraca je na Ukrain i prze-

sya votum swoje sejmowi ; król zmienia jego zarzdzenia i wy-

nagradza chorgwie Wyyckiego. 94. Zamach detronizacyjny

zaczyna sie w marcu 1672; przychylenie si Sobieskiego;

jego zajcia wojenne; wieci z Turcyi. 110. Sejm drugi, ma-
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jowy. 130. Sobieski w Warszawie; niepowodzenie jego kro-

ków pojednawczych; rozerwanie sejmu. 139. Eozbiór wza-

jemnych oskare, w manifecie i remanifecie wypowiedzia-

nych. 159. Konfederacya malkontentów, wezwanie Longue-

ville'a i mier jego. 173. Rada senatu; stosunki z Michaem;

poszukiwanie innych cudzoziemskich kandydatów ; stopie

winy Sobieskiego. 187. Zniweczone przez króla zarzdzenia

Sobieskiego; poraka i niekarno ueckiego; wkroczenie

Turków; popoch w Polsce; Sobieski we Lwowie i Jaworo-

wie. 202. Upadek Kamieca
;
przewrót w mylach Sobie-

skiego i wymarsz jego na obron osoby królewskiej. 222.

Rozgromienie Tatarów pod Narolem, Niemirowem, Komar-

nem i Kauszem: traktat Buczacki. 242. Konfederacya 6o-

abska i reces Lubelski. 258. Sobieski na czele zwizku woj-

skowego szczebrzeskiego , czy si z Pramowskim, wysya

ultimatum do Francyi. 280.

Rozdzia XXV. Chocim 306

Zbudzenie sie patryotyzmu : projekt anonyma z d. 5 listo-

pada 1672; rokowania Koa Generalnego Konfederacyi z mal-

kontentami; ugoda. 306. Przyjazd malkontentów z owicza

do Warszawy; plan wojenny Sobieskiego z uwzgldnieniem

akcyi dyplomatycznej, sigajcej a do Persyi; propozycya

nadzwyczajnych rodków finansowych ; konstytucya pacyfika-

cyjua. 324. Testament i zgon prymasa Pramowskiego: gó-

rujce stanowisko Sobieskiego. 334. Zadosyuczynienie od

sejmu i króla Sobieskiemu; uchway wojenne i podatkowe,

przyznanie Litwie 3 go sejmu w Grodnie. 340, Trudnoci

pienine, sprzeda i zastaw klejnotów koronnych; opiesza-o zacigów; zawód na posikach zagranicznych. 356. Ukady

z Uoroszek ,
Tatarami ; zdrada Ilaneki ; wyjazd króla

;

przegld na Gliniaskich polach zgromadzonej armii 370.

Marsz wojsk koronnego i litewskiego ; stosunek pomidzy Sobie-

skim a Michaem Pacem. 387. Bitwa chocimska. 397.

Rozdzia XXVI. Sobieski królem .... 415

Zgon Michaa Korybuta. 415. Marsz do Modawii i powrót

Sobieskiego na Ru. 425. Kandydaci do elekcyi; myli i za-

trudnienia Sobieskiego podczas konwokacyi. 429. Literatura

polityczna tego bezkrólewia. 438. Sejm konwokacyjny. 444.

Uznanie zasugi Sobieskiego w kraju i zagranic. 45 L Sprawy
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wojskowe 1 ukrainne zatrzymuj;} go na Rusi. 461. Narady

przedelekcyjne w Lublinie i uprzatnienio sporu o Ordynacy

Zamojska. 470. Sejm elekcyjny. 47'J. Obiór Jana III. 496.

Warto dziejowa tego faktu. 513.

Dodatek Il. O monetach owoczesnych i ich wartoci . . 5il

Przyczynki do ustpów poprzednio wydrukowanych . . . 538

Mapa.
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ROZDZIA XXIII.

Braclaw, 3Ioliyló\v i Kaliiik.

Taraszowski, setnik kozacki, porzuciwszy w Czehrynie

wszystkie dostatki swoje, zabra tylko on, przybiea do

Biaej Cerkwi, uprosi tamecznego komendanta o przydanie

sobie r.ficera i popieszy do Sobieskiego, a nastpnie do

Warszawy z doniesieniem, e Doroszeko zoy w Czeliry-

nie z pukownikami swymi rad (okoo 1 grudnia 1670),

na której przeprowadzi postanowienie: podda si sutanowi

tureckiemu i przyj go sobie za pana. Pobudk byo obu-

rzenie, e król posa klejnoty wojskowe Hanece „karczma-

rzowi, najmitom, owczarzom i ciurom naszym" (t. j. ciurom,

panów pukowników i caej spanoszonej starszyzny koza-

ckiej). Niezwocznie te wysano w poselstwie Parosza, pu-

kownika byego pawoockiego, do Porty i Lisic, pukownika

bracawskiego, do bana Adil-Giereja. Taraszowski nie chcia

znale si pod jarzmem bisurmaskiem , a nietylko siebie

i on ratowa, ale te podawa rady najstosowniejsze do ra-

towania Ukrainy. Donosi wic, e niektórzy pukownicy ta-

jemnie obiecywali sw wierno królowi, jak tylko przyjdzie

AYOJsko koronne; e serdeniata (którzy nam, t. j. Kozakom,

przykrz si i krew nasza jedz) przedadz si do króla;

e Orda sarka na Doroszek, poniewa skutkiem poddania

si Turczynowi nie bdzie miaa obowu na Ukrainie; e los-

Koi-zon. Sobieski. T. III. 1



ROZDZIA XXIII.

hospodara wooskiego wcale nie jest pontnym dla Kozaków,

gdy kontrybucye tureckie sa bardzo cikie — po sto tala-

rów od najmniejszej chaty. Radzi za, aby król uniwersa-

ami upowani Taraszowskiego do zebrania rady czernieckiej

w celu obioru nowego hetmana wolnymi gosami; tymczasem

klejnoty niech bd przechowywane w Biaej Cerkwi. Sirk

naley utrzymywa w yczliwoci dla króla ^).

Wysuchawszy Taraszowskiego w Jaworowie, Sobieski

napisa natychmiast d. 6 stycznia 1671 do Doroszeki za-

leg odpowied na list jego dawniejszy (z d. 29 listopada

1670 r.) grzeczna, yczliw, ale w istocie rzeczy odmown
i ze znaczcym dodatkiem: „Przestrzegam te WMPana, jako

dobry zdawna przyjaciel, e kilka ju przyszo z Ukrainy

do Króla Jmci wiadomoci, jakoby teraniejsza w Czehrynie

odprawiajca si Rada nie miaa nic podanego ku poko-

jowi witemu i na stron JKMci i Rzpltej konkludowa,

i owszem, co przeciwnego udaj, czemu ja nie mogc da
wiary, ile e adnej o tem nie mam od Wm Pana wiado-

moci, za pcnne mie chc te nowiny, to i JKMci perswa-

dujc o statecznej wierze i yczliwoci WM Pana".

Nie omieszka Doroszeko popisa si ze zwyk obu-

d: zapewnia, e niesusznie czyniono posom jego w War-

wie „przymówiska o wzite sandaki, o które dosy dawa-

em i Królowi Panu, i Wmci M. M. Panu expurgacyi, i
po nie anim posya (!), anim prosi; a e je przysano, woj-

sko (zaporoskie), jako od innych monarchów, nie na wy-

wiadczenie poddastwa jakiego (!). tylko dla sawy swojej

') Raport Lebla z d. 7 grudnia 1670 u K 1 u c z y c k. nr. 2()7,

str. 603; Kationes setnika Taraszowskiego 9 stycznia 1671 w MS. O s s o-

lis. nr. 244, karty 114— 116; depesza Olszowskiego do Wysockiego

posa u Porty (Zauski I, 285) jest oparta widocznie na teje relacyi

Taraszowskiego, labo nie wymienia jego nazwiska : domyla si wszake
mona, e to on by posem od wszystkich pukowników, wyjwszy czte-

rech tylko. Ale niepodobna wyrozumie, czy serdeniata zgaszali si do

króla przez innego wysannika, czyli zapewnienie takie pochodzio te od

Taraszowskiego ?
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i od tego monarchy (t. j. od sutana) odebrao". Uskara!

si na nieask królewski^., na wysanie Ijuawy i juczuka

Hanece, lecz dla Sobieskiego zachowywa niby niezmienn

„propensy" i uprasza o wstawiennictwo „jakoby nas od

aski Paskiej nie odrzucono i w zasanych desideriach na-

szych cho po maej czci pocieszono". I do króla napisa

d. 22 lutego z Korsunia, pokornie usprawiedliwiajc si

„z podej osoby" swojej , i komisarze niesusznie „widzi

Bóg niewinnego" raczyli uda, pismem wiatu publikowa

i na nieask WKMci narazi; „ebra" tedy wraz z woj-

skiem horodowem „miociwej aski", poprzestajc ju na

jakiejkolwiele deklaracyi: czy wedug d^^ploniu sejmowego

po Zborowskiej expedycyi (bagatela!), czy wedle cudnowskich

punktów" (dua rónica!). „O poddastwie tureckiem wcale

nie wspomina, podajc si wraz z wojskiem Zaporozkiem

Horodowem „za wiernego" poddanego JKMci i upraszajc

tylko, aby król raczy „ojcowsko ucierzy" ich deklaracy

na pimie'). Jednoczenie, a raczej o jeden dzie wczeniej,

na licie do „Moci pana ukasza, atamana koszowego zo

wsim towarystwem nizowim wojska zaporozkoho" podpisa si

tene Petro Doroszeko jako hetman „Najjaniejszej Porty

(3tomaskiej Ukraino Maorossijskoj i wsieho wojska Zapo-

rozkoho" -).

Na ufnym umyle Sobieskiego robiy pewne wraenie

sodkie sowa Doroszeki tern bardziej, e suszn i uzasa-

dnion okazaa si skarga jego o zamordowanie i napaci

na posów kozackich: dwóch w 1670 r. gdy jechali do obozu

polskiego pod Trembowl, trzeciego av 1671, gdy wraca

z Jaworowa. Sobieski mniema, e uczynili to nieprzyjaciele

jego w zamiarze pochwycenia kompromitujcyci go listów:

„ale si wstydz ich pokaza, bo te listy byy zatrzymujce

') Kluczy cki nr. 270, str. 008, nr. 273, z d. 18 stycznia 1671,

s. 614; nr. 278, s. 622— 623.

'') H e .1 H y K o II, str. 302, data z Czehryna 11 lutego 1671 r.

st. st.).

1*



ROZDZIA XXIII.

pokój na stron Króla Imci i Rzpltej". Szukajc odwetu,

Doroszeko kaza porwa Józefa Szumlaskiego . wadyk
lwowskiego, baAvicego na wizycie biskupiej w Mohylowie.

Zanim go jednak przywieziono do Czechryna. upamita si
Doroszeko, przyj z wielkimi honorami i przez kilka dni

rozwija przed nim sposoby uspokojenia Ukrainy, które mia
królowi przedstawi. W tem wróci z Warszawy pose ko-

zacki, Petranowski. Pierwsze sowa jego wiadczyy o nowem
pogwaceniu prawa poselskiego, albowiem na Woyniu w Jam-

polu, miecie X-cia Konstantego Winiowieckiego, na gwat
na uderzono i zabija tam chciano; obronn rk ledwie

si sam przebra, porzuciwszy wszystkie swoje dobro. Odda
potem drukowan swoj expedycy i traktat ostrogski; w tych

dokumentach wyczyta Doroszeko, e jest nazwany zdrajc;

e nie lepiej jest mianoAvany i Tukalski, „którego duchem

caa yje Ukraina" ; wreszcie e Haneko zosta uznany het-

manem. Zaraz w nocy zwoano Rad, a nazajutrz rano Do-

roszeko i Tukalski owiadczyli Szumlaskiemu „z wielkim

paczem", e „kiedy nas takie potykaj od Króla Jmci

i Rzpltej arty, ju si krew chrzecijaska la musi Ty,

Ojcze Wadyko, uchod jak najpieszniej, bo ju po Ord
posyamy; nietylko Turczyna, ale i samego przeciwko Pol-

szcz wzruszymy Acheronta". Przy poegnaniu Doroszeko

darowa konia swojego, a w drodze Tukalski przez goca
nadesa Szumlaskiemu przestrog, aby dniem i noc ucho-

dzi do jakiejkolwiek fortecy. Jako d. 12 marca raportowa

z Baru stojcy ') tam „na pasie" oficer (Moczydowski), e,

• wedle otrzymanej w nocy wiadomoci z Mohylowa, orda

jaka idzie do Polski i Kozacy z nimi, nad którymi, powia-

daj, ma by nakanym hetmanem Hohol. Tego dnia ra-

portowa komendant biaocerkiewski, e, wedug relacyi

„umylnego", odbya si rada „prdka i bardzo tajemna'';

^) Helcel cz. H, nr. 43, str. 224. Pisali o tem „tyraskiem za-

biciu" dwaj sdziowie generalni wojska Zuporozkiego do króla 22 lutego,

i do Sobieskiego 28 lutego 1671, u Kluczyckiego n-ry 278, 279, 280.
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ie pokoju mie nie chc z Rzplt; e serdeniata po mala-

nicy kupi si maj midzy Zabotynem i Medwedówka ^).

Unia 13 czy 14 marca-) Sobieski dowiedzia si tycb

nowin we Lwowie najpierw z ust Szumlaskiego, który po-

mylnie wróci do swej katedry i z admiracy mówi o Do-

roszece, o jego dostatku, apparencyi, polityce", o porozu-

mieniu z Mnohohresznym. hetmanem, zadnieprskim, i o cz-
stych korespondeneyach „z tym Stekiem (Razinem), który

cara moskiewskiego wojuje". Po kilku dniach byo te wia-

domo, e Kozacy pal wszystkie wsi Kawrckiego, sdzica

podolskiego, który zabi ostatniego posa, i e sia bardzo

wsi napalili koo Miydzyboa |p. chorego kor. Mik. Sie-

li iawskiego oraz koo I3aru.

Na obron tycli krajów Sobiesld wysa natyclimiast

(przed 16 marca) na dwa passy, 1) do Baru i Kamieca,
'2) na Podole i Woty, cokolwiek si pobliszych mogo ze-

bra chorgwi i regimentów dragoskich. daAvszy nad tymi

ludmi generaln komend Silnickiemu, kasztelanowi czer-

nihowskiemu; do dalszych chorgwi, rozesa ostrzeenia, aby

we wszelkiej do ruszenia si zostaway gotowoci; poblisze

województwa obwieci o niebezpieczestwie uniwersaami;

do rekonesansu uy pukownika Piwa z jego pukiem ocho-

czym: sam wybiera si wkrótce i onie doniós, e ju
^,cale wojn z Kozakami zaczlimy" ^).

'; Genuina relatio bytno.ci w Ukrainie Oyca Wadyki lwowskiego

u K 1 u c zy c k i e g o nr. 284 str. 630— 1, raport kornendata l)iaocerki6vv-

skiego 13 marca 1()71 nr. 282, s. 027. Uniwersa królewski datowany

1'ebriiarii — dnia 1071, obwieszczajc naród o niebezpieczestwach,

mówi o wykonanej ju przysidze „przy obecnoci Tatarzyna" i o pod-

pisaniu skryptu przy wszystkich (M.S. Leop. Kronenberga It. 1).

*) Pierwsza data wynika z listu do prymasa Pramowskiego u K 1 u-

c z y c k. nr. 283, s. 028, druga z powoanej relacyi Szumlaskiego str. 0305

jedna z nich musi by myln; zapewne pierwsza, gdy nie stwierdza si

pisanym 18 marca listem do ony u Helcia, cz. II, nr. 43.

3) KI uczy ki nr. 284, str. 029, II e 1 c e 1 cz. II, n-ry 44,

:str. 225.



6 ROZDZIA xxni.

Nie brako i skdind postrachów: przez niejakiego

Franciszka de Vart'a w imieniu Wysockiego i innych rezy-

dentów chrzecijaskich, e Turcy daj Kamieca, a ca
Ukrain maj za wasno swoj; od han a krymskiego,

e otrzyma z Konstantynopola emiry (rozkaz) wkroczenia,

jeli Polacy nie zaniechaj Ukrainy — a przybyo mu z góra

100.000 wojska Nahajców; e pomidzy Krymem i Moskw
stan traktat w Bakczyseraju; e Mnohohreszny „jedno z Do-

roszekiem rozumie". Donosi te Hanelvo , e han pdzi

swoich Tatarów na wojn pospolitem ruszeniem, zabierajc

nawet konie „na trzech nogach", jak si wyrazi artobli-

wie. O Turkach raportowano, e do budowania mostów na

Dunaju w trzech miejscacli drzewo przysposabiajc).

Jednake Silnicki i Piwo nie zdoali nagoni Tatarów:

posunwszy si zaiedwo na kilka mil od granicy, powrócili

nazad z powodu roztopów wiosennych i rozo.yli si okoo

Kamieca. „Zabawa'' z nimi tym sposobem odraczaa si do

czasu, kiedy si trawa pokae. Wic Sobieski móg wybra
si przez Pielaskowice do Biay i do Warszawy na wesele

Dymitra i na rad wojenn, której termin zosta oznaczony

na dzie 14 maja ^).

Wybiera si „z jakiem sercem i z jak mk — Pan

Bóg wie tylko". Siy wojskowe byy bardzo szczupe. Oblicza

je 13 kwietnia na 12.000, z których „wytrciwszy lepe

poczty, a z cudzoziemsliiego wojska oficerskie pace, nie zo-

stanie tedy plus minus nad 10.000. A na Biaej Cerkwi,.

Barze, Kamiecu okoo 2000, lubo daleko wikszej potrzeba

bdzie na tych fortecach przyczyni osady (= zaóg): to ju

*) Listy Sobieskiego do Trzebickiego 7 stycznia, 25 marca, do.

Olszow-skiego 8 stycznia 1671 z Jaworowa u Kluczyck. n-ry 271.

272, 286, str. 603-605,609—612. A p x H b t 10 3. Poccin. IX^

str- 314.

'^) List do ony 2 kwietnia 1671 ze Lwowa u Helcia cz. II,

nr. 45, str. 225. Olszowski do Sobieskiego 27 marca i 3 kwietnia 1671

u Zauskiego I, 288, 289. O nowem pojawieniu si ordy d. 29 kwie-

tnia pod Midzyboem Silnicki u Grabo w sk. Ojcz Spom. II, str. 133.
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nie zostanie do wyprowadzonia w pole nad 8000". Nadeta-

towa piecliota w liczbie 3000 zwina si. poniewa nie otrzy-

maa zapaty na Trybunale Radomskim. „Ale to si po-

dobno i ze wszystk stanie infantery, bo ju kilku z naj-

przedniejszych oberszterów przysali do mnie po abszejty,

którychem ja i dotd sam tylko moj zatrzyma prob".
Sejmiki nie kwapiy si z wykonaniem konstytucyi sejmo-

wej o podwojeniu wojska: wic nowe zacigi nie zaczy
si. Tylko Trzebicki ofiarowa od siebie 400 piechoty, lub,

jeli Sobieski woli, 100 koni po usarsku. Przykr te bya
Sobieskiemu niech króla. Z gazet niemieckich, francuskich

i holenderskich dowiedzia si, e u dworu wystawiano ko-

medy o Belizaryuszu; upatrzy w tern alluzye do swojej

osoby; dopiero Olszowski uspokoi go, zapewniajc, e przed-

stawienie to odbyo si u nuncyusza, który nic podobnego

na myli nie mia i chcia tylko zapozna swoich goci

z utworem jakiego poety woskiego. Pod takiemi wrae-
niami postanowi Sobieski jecha naprzód do Biay, a potem

razem z Radziwiami do Warszawy, eby pokaza, e jedzie

tam na wesele, nie na adne przeprosiny. Jeszcze przed wy-

jazdem z Jaworowa przyby niespodzianie opat Paulmiers,

nasany przez prymasa i „nabawi wielkiego strachu". So-

bieski rozmawia z nim tylko przez godzin dwie w nocy

i odprawi z tem, e mu da ostatni dekla racy w Warsza-

wie. Nareszcie znalaz si kto taki, co upatrzy w weselu

Dymitra podobiestAvo do nocy . Bartomieja francuskiej

z r. 1 572 1).

Wogólft obijay si najsprzeczniejsze zdania i rady

') Listy do ony cz. II, nry 46, 47, 48, str. 22G, Sobieski do Trze-

bickiego 13 kwietnia, 8 kwietnia 1G71, u K I u c z y c k. nr. 289, 293r

str. 646, 647, 642. Pramowski do króla 22 marca, nr. 285, str. 632:

„a kiedy na sejmiki przyszo, a niemasz adnego województwa, któreby

tp posów swych ochot skutkiem zici miao". Trzebicki do JSobie-^kiego

tame nr. 2S8 str. 640. Olszowski do Sobieskiego u Zauskiego I.

292. Potrcanie „lepych pocztów" i ,o6cerskich pac" zasadza sic na

liczbie „porcyj" przeznaczanych na sztab; rachub te wyjani K o n s t-

Górski: Historya Piechoty. Kraków. 1893, str. 53.



S ROZDZIA XXIII.

O such Sobieskiego nawet od osób najbliszych: Lubomirski

Aleksander, wojewoda krakowski, odradza i uprzedza, e
sam nie przyjedzie; inni „przyjaciele" zaklinali na wszystkie

witoci, e przyjecha trzeba; Pramowski nie bardzo na-

lega. Niepodobna przecie byo usun si od wesela tak ze

wzgldu na siostr i siostrzenic, jakote na ksicia Dymitra,

który pisywa listy „srodze unione, z wielk afiektu in-

tency" ^).

Przyjecha wic 8 maja na Prag, a 9-go o godzinie

4-tej z poudnia odprawi wjazd paradny (in solenni apparatu)

razem z ksiciem Dymitrem, „obok z sob" od Wisy
„uliczk przeciwko Boej-mce od Ossoliskiej ulicy... przez

pó Przedmiecia Krakowskiego i Nowy wiat". Poprzedzaa

obu hetmanów róna kawalkata blizko tysica (dworzan za-

pewne) i chorgwie : pancerna, tatarska, 6 wgierskich, 6 dra-

goskich, 2 rajtarskie, 2 maltaskie, razem okoo trzech ty-

sicy gów. Sobieski odprowadzi Dymitra do Ujazdowa, gdzie

mu wydzielono poow zamku, a nastpnie zajecha do po-

blizkiego dworu Boratyniego, gdzie sam zamieszka. Tego

wieczora „samym mrokiem" uecki, kasztelan podlaski,

oddawa pannie modej wieniec od narzeczonego ; odpowie-

dzia mu dzikczynn oracy mody Radziwi, syn podkan-

clerstwa litewskich, a brat przyrodni panny. Nazajutrz 10

maja', przybyli do Ujazdowa Królestwo Ichmo z zamku

„pompatice", wiozc w swojej karecie pana modego. Sobieski

i Radziwi spotkali ich przy salwach dziaowych, poczem

o godzinie 6 -tej biskup poznaski Wierzbowski dopeni

w kaplicy zamkowej aktu zalubin. Uczta „przy wszelakich

wesoociach" przecigna si a do witu. Przez nastpne

dwa dni trwao wesele i oddawanie upominków od senato-

rów i urzdników koronnych, nawet od niektórych nieobe-

cnych. Obecnymi za byli wojewodowie: ruski, sandomier-

ski, sieradzki, woyski, chemiski, pomorski (Jabonowski,

Taro, F. Potocki, Czartoryski, Gniski, Bkowski), kaszte-

») Hel cel, cz. II, nr. 40, str. 221.
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kni: wojnicki, podlaski, czerski i inni. W ciccu aktu wesel-

nego nadjechao jeszcze kilku senatorów, oraz chory koronny

Sieniawski i pisarz pohiy Potocki. Trzeciego dnia , wedle

zwyczaju, powinny byy odby si przenosiny, lecz pastwo
modzi odjechali do Zbaraa ^). Panna moda bardzo pakaa,

ale po tygodniu ju „kochaa niesychanie swojego Xicia
i on wzajemnie". Przy festynach odbyo si pojednanie So-

bieskiego z królewska par, która nie szczydzia mu oznak

wszelakiej uprzejmoci , komplementujc nawet nieobecn,

bawic wci w Paryu Marysiek. Donosi jej o tem

czuy Celadon: „Król Im da si z tem sysze, e go nikt

nie moe ze mn pojedna tylko sama W; i aski i fawory,

które uznawa od We i podczas swej w Zamociu jeszcze

rezydencyi bardzo depredykuje i o swojej dawnej inklinacyi

czsto przed damami powiada". Król Im jiokazuje mi twarz;

Królowa Jm wielka mi swoj ofiaruje ask, której to przy-

zna, e i nieszpetna i dobroci nieporównanej !" „Królowa

i pikna i bardzo dobra, do Wci wielk majca inklinacy

i nie pragnca niczego bardziej na wiecie, jako konwersacyi

z Wci; ustawicznie o tem mówi przy wszystkich ludziach,

dobr bardzo majc o piknoci i sprycie Wci opini". Przy-

jechaa te, chocia po weselu, d. 14 maja ksina matka;

przyjmowana z wielkimi honorami; na spotkanie jej wy-

jeda Sobieski i zosta zaproszony do jej karety. Zaraz

te zapytaa go, kiedy ona powróci? „Jam powiedzia, e
prdko, ale co mi si w sei'cu dziao — sam tylko lepiej Pan

Bóg wie 1).

') Najdokadniejszy opis znajduje sie w korespondencyi z Warszawy

u Grabowsk. Ojcz. Spora. II, 13ó; baamuci tylko dwojaka data,

wjazdu 8 i 10; przyda si do uregulowania jej T li e a t r. Europ. X,

510 opisujce „wspaniay wjazd"* (pracitiger Einzug) do Warszawy pod

d. 28 kwietnia, ale naley tu rozumie dat starego stylu ; dowodzi tego

list do ony, pisany z Pragi 8 maja u Helcia cz. II, nr. 49. Dato we-

sela oznaczono pierwotnie na 12 maja t. j. na tydzie przed witkami,

lecz w kocu kwietnia Chrapowicki, str. 2i0 dowiedzi i si od

podkomorzego kor., wyjedajcego wanie do Warszawy, e wesele

miao si odby 10 maja.
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Uwielbienie dla królowej Eleonory, wyraane w rónych

postaciach i w wielu listach miao cel dydaktyczny. Stawia

j Sobieski za wzór mioci maeskiej, ulegoci, powi-
cenia swojej Marysiece, która w tym czasie trapia go nie-

litociwie, chcc wymódz albo przesiedlenie si do Francyi,

albo staranie si o koron w Polsce. Zapowiedziaa mu, e
go porzuci. Rozgoryczony maonek odpisywa na to 6go

marca: „W mi grozisz que Vous me renoncerez. Eh! Vous

me renoncez assez. Madame , kiedy 6 lat pobrawszy si

z sob, nie mieszkasz W ze mn i dwóch". A w Warsza-

wie 14 maja (w dniu rady wojennej) „odebraam list Wci
pod dat du 23 Avril, a numero 44, w którym mi W de-

klarujesz, e do mnie nie powrócisz, chyba pewnemi kon-

dycyami, które mi przez Mr. de Bohan oznajmi masz.

Widz to ja nie dopiero, e z serca Wci nietylko mio,
ale i powinno ju wygasa i dlatego tak czsto to przez

listy moje Wci na oczy wyrzucaem , które e adnego

w Wci sercu nie uczyniy affektu, ja ju pisa wicej nie

bd". (Czcza pogróka! Marysieka wiedziaa o tem). „Na

ten tylko ostatni od Wci poczekam respons, bo ja tak,

jakem to ju tak wiele razy Wci namieni, duej y nie

mog, ani mi si duszy mojej przynajmniej zabija nie godzi,

kiedym zdrowie dla Wci samej straci i w niwecz obróci;

bo i ten te list czytajc, ledwo mi w tym zaraz momencie

parali nie naruszy. Bierzesz sobie W za pretext niepo-

wrotu do mnie, e lekarstwa zaywa chcesz nietylko tej

wiosny, ale przez lato i jesie. Jam ju rocznic (bo si rok

za dzi tydzie rozjazdu koczy) z wielk moj wytrzyma

mk. Wicej i duej tak, jako mi W mie chcesz, y
nie mog. Honor te mój, który mi po mierci dla sukce-

sora mego zatrzyma potrzeba, nie dopuszcza mi zabi si

») Helcel, cz. II, nr. 49. str. 227, nr. 51, s. 229. Z War-

szawy 15 maja 1671 u Grabowsk. Ojcz. Spominki II, 137. Inaczej

Mayerberg w raporcie z d. 13 maja: rozpisuje si tylko o chodnein

przyjciu przez króla i zym humorze Sobieskiego.
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na wieki na sawie i reputacyi. Bo który Hetman w za-

czynajc rejtyrowa si^ wiosenn kampani? Co za ze mn
W czyni chcesz, tego aden czowiek nietyllco zrozumie,

ale i poj nic moe. Bo raze mi W cliciaa, abym by
Hospodarem w tym kraju, gdzie nie suy powietrze Wci

(= w Polsce); teraz za, abym w tamten jeclial, o którym

mi talv wiele pisaa razów, e niemasz nic niesowniejszegor

nic na wiecie niewdzieczniejszego i nic mniej ludzi sobie za-

suonych powaajcego... e nietylko bez prawa, bez sdu,

ale nawet i przyczyny nie powiedziawszy... zgnoi najwik-

szego wolno w Bastylii czowieka" ^). Pod wzgldem logiki

w listach Marysieki godnem jest uwagi obok podszeptów

buntowniczych jednoczenie czynione zalecenie, aby m po-

godzi si z l^rólem Michaem ; czytamy bowiem we dwa ty-

godnie póniej 29 maja: Jam si akomodowa z dworem

tak, jako W chciaa sama i yczya".

Zawsze grymasi, mniemajc, e dla niego „tu naj-

mniejszej rzeczy nie uczyniono". Mieszka we dworze Bora-

tyniego „w polu" i rzadko bywa na zamku, tego tylko

przestrzegajc, „abym mia od wszystkich pokój i dla tegom

si ze wszystkimi uspokoi". Skary si znów na plotki,

które „dnia onegdajszego (27 maja) ledwie mi take do ci-
kiej nie przyprowadziy clioroby". Trudna rada na tak
wraliwo. Skdind wiemy, e w tym samym czasie odbya

si ceremonia palenia {)nszkwilów, jakie wród publicznoci

w znacznej liczbie kryy, na czterech rogach Rynku, na

Starem Miecie i przy bramie Krakowskiej przez kata -).

Có wicej móg uczyni Micha w tej bahej sprawie? Wy-
znaje przecie i sam Sobieski, e przy odjezdnem Królestwo

Ichmo „dosy mu ludzkoci uwiadczyli. Dnia onegdaj-

szego sprawowa Król Im komedy na dzie urodzenia Kró-

') H e I c e 1 , cz. II, nr. 41, str. 222, nr. 50, str. 227- 228 W przy-

pisku wydawca zrobi trafnie podobn uwag, e do stara o korono sto-

suje si te ustp z listu nr. 40, d. 9 kwietnia 1671: „O tych rzeczach?

co powiada Akakia aux Essences, cale Orondate (Sobieski) nie myli"*.

*j Helcel cz. II. nr. 52, str. 280 Theatr. Eur X, str. 510.
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lowej Jmci, wczora za (1 czerwca) Królowa Jm balet spra-

wowaa i kolacy, gdzie si wszystkim bardzo akomodowaa

;

i ja osobliwie uznaem sia ludzkoci Królowej Jmci, której

kady przyzna musi, e i pikna i dobra, i ma nietylko

kochajca, ale i obserwujca srodze. Razów kilka pytaa

o powrót Wci" ^).

Dopucilibymy si niesprawiedliwoci wzgldem So-

') H e 1 c e 1 cz. II, nr. 53, str. 230. Ivorespondent z Warszawy,

zapewne kto ze dworu (u Grabows., Ojcz. Spom. II, 138) pisze: „Na-

rodziny Królowej Jejrnci byy solennizowane przy wystawionej do tego

aktu komediey, która igrzyska ogniowe poprzedziy, zaczwszy si samym

wieczorem. Woskim jzykiem wyprawiona, trwaa godzin 4, a potem za

skoczeniem oney rozpoczy si ogniste igrzyska w racach i rónych

sztukach puszkarskich ex theatro puszczane, pod który czas wieczerza

solenna publicznie w Senatorskiej Izbie odprawowaa si dla wszystkich

goci... Gdzie Królestwo Ichm z Matka JKMci pod baldachimem u je-

dnego stou siedziao, Jmm za pp. senatorowie z urzdnikanu u drugiego

pobocznego stou, a Jmm damy na drugiej stronie u trzeciego, co trwao

do samego witania. Na którym akcie i bankiecie JP. Marszaek w. k.

przytomny by, intime we wszystkim applaudujac Pastwu i nawzajem

wszelakich faworów i ask odbierajc owiadczenia... Nazajutrz balet.

w ogrodzie przeszego króla Jmci (w paacu Kazimierowskim) oprawiony,

konkludowa za tacowaniem cnego na Teatrum przez 8 dam z fraucy-

meru Królowej .Jmci, dobrze wyuczonych i w jednakowych po komedy-

antsku ubiorach najskromniej przybranych. Czemu podobnie wszyscy

wczoraj.<i spektatorowie. . przytomni byli, przy wieczerzy od cukrów i pie-

czystego obficie wystawionej, która wszytcy, poczwszy od Pastwa, sto-

jc odprawili przy okrgych stoach, a potem tacami i wesooci nade-

dniem rozszedszy si. Trzeciego dnia wesele p. Ludwika de David z wy-

chowanic Królowej Jmci.... Po których to odprawionych trzech aktach,

którym zawsze osobicie asystowa JI^. marszaek, poegnawszy Króla

Jmci jak najuczciwiej z ukontentowaniem swojem wszelakiem wyjecha

ztd nazajutrz (?) ku obozowi, za którym wczoraj i X Jm podkancle-

rzy litewski (Radziwi) take ruszy si ku Biaej A e róne pasuile

i projekty.... podrzucane nieufnoci midzy królem i poddanymi najwik-

sz byy podniet, przy teraniejszem za umysów zjednoczeniu aby nie

przeszkadzay, z woli przeto JKMci i caego senatu, tu bdcego, a przy-

tem z rozkazania JP. Marszaka w. k. publicznie na rynku d. 3 i 4 precz

palone byy przy aklamacyach, e ktoby si ich na przyszo pisa wa-

y, tego taka kara, jak te pasuile potka ma Xna Jm matka Króla

Jmci jutrzejszego dnia wyjeda do Zamocia.
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bieskiego. gdybymy pominli wtrcone do tych komeray
poczciwe s(wa: „W radach za to mówi, co mi moje su-

mienie kae i mio ku Ojczynie, aby nie zgina".

Po godach weselszych ksicia Dymitra zacza si za-

raz d. 13 maja o poudniu rada wojenna iconsilium belli-

cum) w do licznem gronie senatorów; zjecha na ni pry-

mas Pramowski. Na porzdku dziennym byo wpisanycli

21 punktów, a wszystkie prawie, wielkiej wagi:*): jak trak-

towa z Doroszeiik, eby nie zrazi rianeki? Czy wpro-

wadza wojska na Ukrain? Czy posa upominki Tatarom?

PrzedewszYstkiem za trzeba byo obmyli rodki do od-

parcia Turków, którzy czyni wielkie przygotowania do

wojny -). Wic jakie siy maj by wystawione przeciwko

„tak potnemu nieprzyjacielowi?"

Mniemam, e kady z czytelnikÓAv dzisiejszych odpo-

wiedziaby bez namysu: jak najpotniejsze! Ale owo-

czesnym senatorom polskim stawiano zapytania dziwnie

wstrzemiliwe: czy przystpi do powikszenia wojska

przez przyczynienie pocztów? jak ukontentowa regimenty

cudzoziemskie? Czy wyda ostatnie wici na pospolite ru-

szenie i gdzie mu naznaczy miejsce cignienia? Jakim

sposobem otrzyma posiki od ksistwa Litewskiego, kiedy

konwokacya wileska rozerwana?

A dziwniejszym jeszcze jest wypadek narad , e
„wszystka nadzieja w pospolitem ruszeniu i do tego Król

Jin skoni, e kancelarya ostatnie wyda wici". Jako zo-

stay wydane d. 16 maja 1671: ,,Lubo pierwsze wici jedno

*) KI uczy ki, nr. 2^4, s. 0-17. Pomijamy punkta o zapaceniu

1000 dukatów Panaiotemu za Podlodowskiego, o subwencyi Janowi Kazi-

mierzowi, o zatarga z elektorem brandenburskim w sprawie Kalksteina,

o protestacyi cara z powodu wysania buawy Hanece, w kocu o rekla-

macyach szwedzkiego gubernatora Inflant.

-) Nadeszo wanie doniesienie od „niewolnika" Wac. Kami-

skiego. datowane z Biaogrodu 13 kwietnia 1671, e Turcy teraniejsza

wiosn id na wojn, e wodzem jest mianowany Musztafa-Basza, Kaj-

makan. czowiek wojenny i odwany, e lian wezwany do gotowo.ci: Klu-

czy ki, str. 6J3 — 4.
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za dwoje Uprzejm(ociom i Wiern(ociom WW(asz3^m) wy-

da z Kancelaryi Naszej ex Senatus Consulto rozkazalimy...

nie tuszylimy jednak, aby takiemi wiciami mielimy Uprzejm.

i Wiern. MW. wczas domowy interrumpere et belli classico

(i trb wojenn) na obozowe wyciga koszty i fatygi.

Kiedy jednak dowodne wiadomoci i czste a nieponne po-

nowione przestrogi o uszy Nasze obijaj si, i Porta Oto-

maska wielkie praeparamenta bellica uczyniwszy, nie gdzie-

indziej, tylko na Polsk impetum wojny obróci zamierza,

gdy na ten trakt ku nam wszystk gotowo i armat

sprowadza, konie z Wooch i Multan pod dziaa zabiera,

emirami, do Krymu, do baszy sylistryjskiego i hospodarów

wydanemi, ruszy si nakazuje, a co najwiksza jest nie-

przyjani indicium, Ur. Wysockiego, posannika naszego ju
<3rugi rok cum indignitate Majestatu Naszego i Narodu Pol-

skiego zatrzymujc, konfirmacyi paktów, od Nas posanej,

przyj inaczej nie chce, tylko z tym dokadem, abymy
z pod panowania Naszego Kozaków wypucili, a za podda-

nych cesarzowi Tureckiemu przyznali: zaczem majc prze-

szego sejmu dane sobie w moc prawo , abymy wszystkie

Rzpltej siy zgromadziwszy, zabiegali ostatniemu oneje upad-

kowi... nie znajdujc pewniejszej obrony i prdszego .. spo-

sobu, za zdaniem senatu ad consilium bellicum in freuenti

<3onsessu zgromadzonego, za rad Wielm. Hetmanów... trze-

cie i ostatnie wici... wyprawujemy, zadajc jako najpilniej...

abycie jako staroytnych i kochajcych Ojczyzn majo-

iorum suorum nieodrodni potomkowie, ochotnie mor mili-

tari w konie, w rynsztunek i cokolwiek do wojennej wy-

prawy naley dobrze si przysposobiwszy, ktokolwiek z pra-

wa do pospolitego ruszenia in persona albo przez wypraw
naley, pro die 13 Julii pod Lwowem... stawali, gdzie i My
Osob Nasz stawiemy si i zdrowie Nasze caoci Ojczyzny

impendemus... Aeby tem snadniej i porzdniej wyprawa ta

wojenna pospolitego ruszenia moga by do skutku swego

przyprowadzona i porzdek jej namówiony... seimik na

miejscu zwyczajnem .. . na dzie 12 miesica Junii nazna-
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<izaray, na który zjechawszy, UU. WW. zatrzymane ludziom.

Av subie Rzpltej bdcym, zasug^i wypacicie... i j)od _duk-

torami swymi... niemieszkanie, gdzie potrzeba wyciga b-
dzie, nie tylko riiitim, ale ex facultatibus (wedle majtków)
popieszycie... A jako w przeszym uniwersale albo wiciach

zalecilimy UU. i Wier. WW. wypraw piechoty, która

jest robur militiae, tak w polu jak w fortecach, damy
pilnie, abycie... ludzi mieli pieszych, Ictórych z pospolitego

ruszenia delectus (= wybór) jako i inne equestres cohortes

(chorgwie konne) najsnadniej mog by z pojsrzodka zgro-

madzonego Rycerstwa Województw i Powiatów wyprawione.

Regimenty za, w subie dawnej bdce, poniewa do Ra-

domia nie zwieziono 600.000 z, które Trybuna Radomski

wojsku cudzoziemskiemu ordynowa, aby do Lwowa te pie-

nidze i to najprdzej zwiezione byy : wic currens paca
aby tyme Regimentom po Województwach i Ziemiach bez

trudnoci i odwoki wypacona bya... jako naj pilniej da-
my... A jeeliby nastpujca hostilitas inszemi moga reprimi

siami, yczymy UU. i Wier. WW., abycie, slcupiwszy si
na czas i miejsce naznaczone, zpojsrzodka siebie proporcyo-

nalnego niebezpieczestwom Rzptej onierza wyprawi byli

gotowi" ^).

Widzimy, e wród nieokrelonych frazesów o onie-
rzu powiatowym, liról nie wspomnia o wykonaniu uchway
ostatniego sejmu co do podwojenia liczby Avojska zacinego,

które jedynie zdolnem byo do dziaa strategicznych. Czyby
poczuwa si do zdolnoci zwodzenia walk z Tatarami, Ko-

zakami i wielk armi tureck na czele pospolitaków? Taki

domys mona mu ofiarowa chyba w zamiarze odsdzenia

go od naj powszedniej szej miary rozsdku. Ale trafniejszem

') Orygina drukowany z podpisem króla Michaa znajduje si

w po.siadaniu p. Edmunda Uiehla. Za komentarz suy mogji zgodne co

^o treci doniesienia o tern Sobieskiego w listaci z d. 19 i 21 maja 1671

do Trzobickiego i do ony, oraz prymasa Pramowskiogo z d. 10 maja

do Trzebickiego: Kluczy cki, n-ry 295, 29G, Hel cel, cz II, nr. 51,

str. 229.
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bdzie podobno przypuszczenie, e si kierowa krótkowzro-

cznym egoizmem: wojsko regularne suchaoby hetman iw.

a pospolite ruszenie bdzie strzego tronu jego od zamachów

malkontenckich.

Sobieski nie jest odpowiedzialnym za takie decyzye.

Czy móg je zwalcza, czujc, e przeciwko niemu wanie
byy skierowane ? Bo nie kto inny, nie Dymitr, ani Radzi-

wi, ani Pac by tym hetmanem, który budzi obawy w umy-

le Michaa. Wyjawi przecie swoje zdanie na trzy dni

przed data wici i nakreli plan kampanii z tak jasnoci

wykadu i znawstwem, e móg pouczy nawet nieumiej-

tnego: „Rationes, czemu wojsku expedit stan pod Ka-

miecem" ^).

Kamieniec jest tu obrany za punkt wytyczny, i su-

sznie, skoro Polacy widzieli w nim „zaszczyt (obron) wo-

jewództwu Podolskiemu, Woyskiemu i caemu Ruskiemu",

a Turcy wprost zapowiadali dobywanie jego, jako pierwsz

sw czynno wojenn. Sobieski jednake wskaza na nie-

zdatno tej przesadnie wysawianej twierdzy do samodziel-

nej obrony, a to spostrzeenie moe suy za dowód bystro-

ci jego hetmaskiego wzroku i wyksztacenia w sztuce woj-

skowej. Niegdy, w XV w., niedostpnym absolutnie dla ja-

kiegokolwiek szturmujcego wojska by gród, zbudowany na

wyspie skalistej, opasany ze wszystkich stron, prócz jednego

wakiego przesmyku , rzek Smotryczem , niezbyt gbok
i szerok, ale grona skalistymi, stromymi, niemal piono-

wymi brzegami. Przystp do przesmyku zosta zamknity

zamkiem murowanym (do dzi dnia istniejcym i mieszkal-

') Kluczy cki d. 13 m;ija 1671, przy N-rze 296. s. 351— 353,

Dziwnem wyda si mae badaczom, e Sobieski jest wymieniany tu

w trzeciej osobie, jako „.fm P. Hetman", lecz mamy przed oczyma „Ee-

script na Instructia Obywatelów Województwa Ruskiego we Lwowie d.

Januarii Anno 1674 Dany" z wasnorcznym podpisem „J. Sobieski*^

i z pieczci jego na laku w takiej samej formie zredagowany. Zreszt

autorstwo nie moe by wtpliwem. gdy nikt inny nie potrafiby wysnu
takiego rozumowania; nikt nie posiada takiego uzdolnienia w strategii.
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nyin), a nastpnie w Jruc^iej polowie XVII wieku, moe
nawet przed samem obleniem w lipcu 1672 r. dodan for-

tyfikacj ziemn, rogaczem (Hornwerk). Atoli caJy ten sy-

stem rodków obronnych traci sw Avarto w miar dosko-

nalenia si artyleryi, gdy znajdowa si poniej pól oko-

licznych, niby w jamie, któr mogy na wylot przenizywa

]>(tciski dzia nieprzyjacielskich, nawet nie bardzo daleko-

nonych. W sto dwadziecia at póniej wyksztacony, ale

niewyróniajcych si zdolnoci genera Orowski, obejmujc

komendatur Kamieca (1791), napisa w swoim raporcie, e
z g(jr ukolieznych mona we 24 godziny zburzy fortyfikacye

nie opatrzone kazamatami ^). Otó i Sobieski orzek, e „forteca

kamieniecka., per naturam suam t.
i

z pooenia swego, z to-

pografii) nie jest capax (zdoln), aby samym tylko woonym
w ni nudo praesidio (garnizonem bez odsieczy) obronion by
moga" -). I ztd zawsze, podczas kadej wojny tureckiej, na

zaszczyt tamtego miejsca, albo w przedzie, jako pod Chocimem,

albo pod sania fortec, jako podczas Abazy-Baszy i w rok

potem, staway tam wojska... Jedyny tedy i konserwacyi

tamtego miejsca i powszechnego ratunku jest rodek (salutis

publicae remedium) stan tam Jmci Panu Hetmanowi z woj-

skiem, ile kiedy tej fortecy wiksze si teraz znajduj defekta

*) Raport ad Nriim 5 w ksidze Militaria z r. 17'J1, 1 7'.>2,

toin II, etykiety nr. 87. Zdaniem pewnego Francuza z XVII w. artylerya

moga tylko niepokoi zaog, lecz nie zmusiaby jej do poddania si

Sieur de nauteville (= Gaspard de Tende): Relation historiue de la Po-

logne... suivant la copie imprimee. Paris. Jacues Yillery 1G87, str. 76:

II faut dire neanmoins, (jue les montagnes, qui sont au dela du fosae, plus

elevi'es qu6 la villo et qu'ainsi en Tassiegeant on pourrait incommoder la

garnison avec Tartillerie. Mais ce n'est pas la ce tjui contraint les pla-

ces du guerre a se rendre. II faut les incommoder de plus pres.

"j Ju poprzednio w jesieni 1670 przestrzega Sobieski króla o Ka-

iiiioucu i Biaej Cerkwi, e „trzydniowej obsidii obiedwie te nie wytrzy-

maj.) fortece", jak wida ze wzmianki w licie do Radziwia d. 2it pa-

dziernika 1070 w M.S. Bibl U n i w. W a r s z.
, Y?6' ^^^- ^^^'

Korzon. Sobieski. T. III. 2
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i ruiny, nieli byy przedtem, które ledwie caego wojska

zaszczytem zastpi si (suppleri) bd mogy".

Nastpnie przedstawia Sobieski wielorakie korzyci

swej tezy, jako to: mono poprawienia fortyfikacyj prac

wojska, atwo zasignienia dla niego prowiantu z Wo-

oszczyzny, trzymanie na wodzy obu hospodarów wooskich,

oddziaywanie na Kozaków z przeciwnego Doroszece stron-

nictwa i na Tatarów. Przestrzega za przed umieszczaniem

wojska na odlegem od Kamieca stanowisku, gdziekolwiek

pod Lwowem, bo w takim razie wypadoby „w Kamieniec

wsadzi wszystk infanteri" (piechot), której liczba po naj-

cilejszym obrachunku razem z Bia Cerkwi i Barem nie

przenosi 3-ch tysicy gów, a i tak jeszcze wtpliwhy bya

przyszo fortecy, gdy j Turcy obiegn z t uporczyw

wytrwaoci (pertinacia). jak okazali na Wgrzech i pod

Kandy. Co gorsza, nieprzyjaciel rozpuciby szeroko swe

niszczce zagony i straconyby by wielki kraj, bo „wojsku

na odpór kadej nieprzyjacielskiej inkursyi z.biega z pode

Lwowa pod Kamieniec niepodobna" (et impractibile et im-

possibile).

„Pode Lwowem ciga si maj pospolite ruszenia:

nieche znajd nietknit pasz dla swych sfatygowanych

koni. I one zreszt nie powinny sta tutaj bezczynnie, lecz

i dalej na spotkanie nieprzyjaciela, albo obmyle wypraw
z porodka siebie proporcyonaln niebezpieczestwom."

„Nie widzi tedy Im Pan Hetman adnej potnej in

contrarium racyi, czemuby si ta jego ochota nie miaa Jego

Królewskiej Moci i Rzeczypospolitej podoba, której nie jest

inszy cel, tylko zaszczyca krwi i piersiami swymi, cao
Rzpltej, dostojestwo JKMci i zdrowie tylu obywateli".

Sowa te oczywicie zmierzay do rozproszenia odczu-

wanych podejrze, do uspokojenia obroców Michaa, e So-

bieski nie myli uywa wojska do detronizacyi. Czy byy
szczere? Tak, bezwtpienia! Widzielimy dowodnie, e nie

chcia mie stosunków z opatem Paulmiers i na listy jego

nie odpisywa, i adnego z nim traktatu nie zawar. Zrzek
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si te rozdawnictwa chlebów ziniiiwych, skadajc to prawo

hetmaskie „w rce Króla Jmei i Rzpltej •' ^). Przejty

bvl gboko trosk o los kraju, pragn ratowa go od za-

graajcych niebezpieczestw. Oto dowód z listów, pisa-

nych w owym czasie do Marysieki.

„Jam te wczora (20 maja) mia konsilium z dokto-

rami, t. j. Braunem, Policianim, Laciozim i Okulist. Kazali

mi koniecznie, jeli si zabi nie chc, trzy razy naprzód

przez trzeci dzie krew puci; dekokt potem i wody Egier-

*kie pi. Krew tedy puszcz jutro (22 maja) raz, ale dekoktu

i wód zaywa niepodobna, ani si tu (w Warszawie) duej

bawi, poniewa Kozacy z Tatarami ju znoAvu swoje zaczli

inkursye". A w om dni póniej: „Jam tu jest dotd w le-

karstwach, które mi najmniej nie pomagaj. We wtorek

puszczono mi krew, która bya czerniej sza od smoy i tak

spieka, e si doktorowie wydziwi nie mogli. Okazy t-

skno, melankolia sroga i e wicej sobie wa dotrzyma-

nie wiary Wci. nieli moje wasne zdrowie". Trojakimi ar-

gumentami zaklina i przytem unienie prosi, aby jak naj-

prdzej do niego powracaa, poczem dodaje: „Ja teraz id

na Avojn, bo ju wiadomoci przyszy, e nieprzyjaciel na-

stpuje" -).

I wyjecha dnia 2 czerwca.

Jadc odbiera róne doniesienia wojenne, które wpy-
way na jego marszrut. W Pielaskowicach swoich móg za-

trzyma si, poniewa dowiedzia si, e „w kilku miejscach

mao kupy naszych ludzi gromiy nieprzyjaciela". Mowa tu

zapewne o pukowniku Piwie, który w tym czasie stacza

pomylne potyczki pod Koresteszowem, Chwastowem i Iwa-

*) Hel cel, cz. II, nr. 52, str. 229: „Co strony de ma chere cou-

sine (= Paulmiers), ta ztad dawno odjechaa i w aden sie nie wdawaa
traktat". Memorya dany wwdzie ruskiemu 4 wrzenia 1G71 u K 1 u-

czyckiego nr. 310, str. 676.

^) Hel cel, cz. II, n-ry 51 i 52 z d. 21 i 29 maja 1671.
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nówk 1). Przyjechawszy na Ru, Sobieski móg zboczy c!a

Jaworowa, gdzie spotka siostr swoj i razem z ni wybra

si do Zaoziec, eby odwie pani mod ks. Dymitrowi.

Zasza jaka trwoga, która wstrzymaa t podró na dni

kilka; lecz by to fortel samego ks. Dymitra, poniewa na-

pada go podagra, „czego si on bardzo wstydzi i yczy
sobie powsta z tej choroby przed przyjazdem" goci. Ja-

ko pozdrowia wkrótce i podejmowa ca kompani bardza

serdecznie; nie chcia puci a szóstego dnia (1-7 lipca).

Gdy rozjechali si wszyscy w róne strony, a Sobieski je-

cha do ókwi, dano mu zna na noclegu, e si nieprzyja-

ciel zblia ku wojsku, zapeAvne Tatarzy z Hoholem i serde-

niatami, ukazujcy si a pod Winiowcem. Natychmiast

wsiad na ko bez wszelkiego przygotowania, nawet bez na-

miotu. Ze swej zoczowskiej fortecy, któr wanie wtedy

na nowo urzdza, wzi dziaa i prochy, bo „taki tu teraz

porzdek, e i jednego dotd niemasz Rzpltej dziaka w woj-

sku". Martwi si te zym obrachunkiem zapaty dla woj-

ska na komisyi Radomskiej
,

przez co ani jeden regiment

piechoty nie przyszed do obozu. Mimoto Sobieski pdzi,

oywion}^ zapaem wojennym. „Nietylko ten niewczas pod-

j, ale i zdrowie swoje pooy mio mi bdzie za wiar

wit, za któr umrze kady poczciwy ma mie sobie za;

najwiksze szczcie ^).

') C h r a p o w i c k i , str. 248.

-) Listy do ony d. 7. IG, 31 czerwca. 8 lipca 1071 u Helcia,
cz. II, n--ry 54, 57, 58, 59. List Sobieskiego do Uoroszeuka 10 lipca

u Grabowskiego Ojcz. 8pominki II, 314: „Oto i teraz w niebytno-

.ici nas obudwu hetmanów w tych tu krajach, gdy zostawiona bya ko-

menda Jl'. Silnickiemu kasztelanowi czernichowskiemu i taki ordynans,

aby adnej z z Ukrain nie czyni zaczepki, có robi Kijaszko (puko-

wnik kozacki) okoo Kamieca? Co zagony tatarskie z przydanym Hoho-

Ijm i serdeniatami wprzód pod Barem, a potem tu w Podolu? gdzie pra-

wie pomijali wojsko a na ostatek a potem pod Winiowiec, Oleksiniec

Krzemieniec, Jampol? Gdzie jak wiele dusz chrzeciaskich, nie polskich,

aii katolickich, którzy jeszcze daleko ztamtd mieszkaj., ale samyche

Tjskich w cik pognali niewol, wiadomo kademu. Musia tedy (Sil-
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Potrzebnym by t;iki zapa, eby si zdoby na czyn

Avojenny wród owoezesnycb warunliów. Wspominalimy ju,

e ucbwalone na sejmie podwojenie wojslca nie przyszo do

skutlcu, poniewa sejmiici relacyjne nie zatwierdziy i nie

zarzdziy wylconania uciway ')• Trybuna radomslti wyli-

czy wprawdzie wojsku 2.78lrOOO z i chlubi si. e je

uspokoi, lecz Sobieski wcale nie by z czynnoci tej zado-

AYolonym, przeciwnie obarcza go cikim zar/utem, e „on,

{>. j. Trybuna) zatrudni i ca Rzeczpospolit w niebezpie-

czestwo wda", e „rozpdzi" a raczej zredukowa do normy

prawnej te regimenty, które po komisyi lwowskiej byy za-

trzymane; e oberszterowie pienidzy nie wzili , a zatem

onierza do obozu prowadzi nie mogli, poniewa nie mieli

z czego dawa lenung. czyli dziennej pacy na ycie, na

strawne. Podobnie nie moga zmobilizowa si artylerya ^).

nicki) na odgrom t:ik wielkiego plonu ruszy si z wojskiem. Ten tedy

Ka|)d a w tamte pud Mobilów zaprowadzi kraje, gdzie e do rozlania

krwie przyszo-., ja tego z duszy auj".
') Prymas do króla 22 marca 1 f)?! u K 1 u c z y c k i e g o , nr- 2h'},

9tr- G32: „Wzie.^ W. KMo prób, jako si PP. posów nadaa z prze-

szego sejmu ocbota, którzy... ocbotnie na aukcy wojaka pozwolili,

a kiedy na sejmiki przyszo, a niemasz adnego województwa, któreby

to posów ocbot skutkiem zi.ci miao I"* Jednake Pramowski nie gor-

szy si z tego, owszem tómaczy fakt szkaradny zuboeniem kraju. Z Li-

twy podobne wiadomoci dochodz nas yirzez Chrapo w ickiogo
(str. 242): d. 29 maja by „sejmik w Grodnin wzgldem pospolitego ru-

szenia, ale forsa Sapieh(')w pomylnego skutku nie obiecaa... Perswado-

waem, eby zoy podatek, a z wojska starego zacigu chorgiew usar-

sk koni 200 wysa do boku JKMci, i to nic pomogo, ale sejmik od-

oyli do jutra. Widzc, i nic nie mog dla nieszczsnej bezbonej fak-

cyi Sapiehów, powróciem do Lubna" (swego majtku)'

-) Porównaj listy .Sobieskiego do Olszowskiego z d. 8 lipca, do

bpa Trzebickiego 13 kwietnia u K 1 u c z y c k. nr. 2'J7, s Gó(j i nr. 293

s (147 i do ony 8 lipca 1G71 u Helcia, cz. II, nr. ó9 z Rachun-
kami Sejmowymi 1672 ksiga 02, Uistnbuta I i II. Usprawiedli-

wia postpowanie Trybunau Kadomskiego prezes jego Kej, wwda lubel-

ski na sosyi sejmowej d. 10 lutego 1(572, lecz gos jego jest zaledwo

wspomniany w dyaryuszu u Kluczyckiego, str. 788. Olszowski

w licie do Sobieskiego z d. 27 marca 1771 u Zau.s kiego I 288,
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Monaby na usprawiedliwienie Trybunau przytoczy niedo-

stateczno funduszów i zalegoci duo z lat dawnych (nie-

które od r. 1662): niemniej jednak smutnym by rezultat.

ze gdy obadwaj hetmani stanli wobec nieprzyjaciela, caa

ich sia zbrojna, wliczajc zaogi trzech fortec, wynosia iju

nie 12, lecz tylko 10 tysicy onierza.

Nareszcie nie wyszy w pole, nie stany pod Lwowem
pospolite ruszenia, mimo wydania trzecich wici, poniewa

nadszed list od wezyra, nie zapowiadajcy niezwocznej

wojny. Rozgoszono zaraz, e niebezpieczestwo mino ^j-

Ale Sobieski inaczej i z pewnoci trafnie tómaczy t
wstrzemiliwo: „Jest to rzecz przecie u mnie niezrozumiana

kaza wojn zaczyna, w Ukrain wchodzi, z ^Dorosze-

kiem si wadzi, a nie wierzy, e jest wojna i nietylko-

nie przyczynia, ale jeszcze umniejsza wojska. Uchwalona,

na sejmie wojska auctia, wydane wedug prawa ex consilio-

trzecie wici — skutku nie wziy: czas upyn... Niech mi

ci Ichmo odpuszcz, co to mówili i pokazowali, jakoby

tej wojnie nie wierzyli: ufaj mi WPan, w sekrecie, bo a-ki

djabo dotd Ru wojowa, jako to mówi stara przypowie.

Ale to, czego sobie yczyli, toby byli radzi i widzieli, to-

jest: aby to siedzie w domu, podatków nie skada, onie-
rza nie karmi, a Pan Bóg eby za nas wojowa" ^).

tómaczy si, dlaczego nie moe król wyda listów przypowiednich na,

zacig nadliczbowego onierza, a nawet pocztów paskich
,
przykadem

dawnych królów: nie wolno mu na skutek prawa, które zagrozio na-

wet ministrom kara pozbawienia urzdu za wycinicie pieczci koron-

nej na takich listach.

^) O licie wezyra jest mowa w depeszy Olszowskiego do Sobie-

skiego u Zauskiego I, 298 : Kesponsum ad literas Yezyri Turcarunt

tuo erit conforme consilio ; summa interim est: ex parte aerarii dif6cultas.

Literis his vulgatum est per Poloniam cessasse a Turcis pericula adeoqu&

dubito de communi motu et expeditione a palatinatibus facienda. Thea-
trum Europ. X, 512 zamieszcza wiadomo, e wezyr obiecywa po-

kój, lecz da odwoania Wysockiego.

^) Sobieski do Olszowskiego 22 lipca 1671, mila od obozu, u Klu-
czy ki ego nr. 299, str. 658.
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Rzeczywicie, ani sutan, ani wielki wezyr w tym roku

nie wybierali si jeszcze do Polski. Byo jeszcze dosy do

czynienia na Krecie z rozmierzaniera i rozdawnictwem grun-

tów muzumanom; w Konstantynopolu sultanka walide wznie-

cia zamieszk przeciwko Mahometowi IV, usiujc wynie
jego brata na tron. Jednake wojna bya nieunikniona na

skutek zabiegów Doroszeki. Dokaza on tyle, e han krym-

ski Aadil-Gieraj zosta zdegradowany wanie za sprzymie-

rzenie si z Hanekiem. W maju sutan zamianowa hanem

Selim- Gieraja (1671— 1678) syna Behadira, gag Selamet-

Gieraja, a nuradynem Saf- Gieraja ^). Nowy ten rzd ta-

tarski musia tedy Haneki odstpi i granice Polski jak

najrychlej najecha. W istocie okoo d. 20 sierpnia Selim-

Gieraj osobicie przyby z ordami nad rzek Cybulnik, eby
odebra od Doroszeki, od jego pukowników i od czerni

przysig hodownicz dla Porty, oraz nie mu pomoc prze-

ciwko Polakom -). Tak wic odnawiaa si kombinacya zu-

penie podobna do tej, jak widzielimy w 1666— 1667 roku

przed obleniem podhajeckiem. Czy nie powinna bya sej-

mikujca szlachta polska zapobiedz powtórzeniu klski brai-

owskiej ?

Obecna sytuacya bya nawet groniejsz od owej da-

wnej, bo si tureckich ju nie pochaniaa Kandya: wic bez

adnego wysilenia Porta moga od siebie jeszcze doda po-

sików Doroszece. Jako zamianowaa w tym celu basz

') Hammer: Gesch. d. Osmanischeii Reiches. Pest. Harteleben

1830, VI, str. 281— 2HB, na str. za 695—698 s;} zamieszczone w tóma-

czeniu woskiem: skarga Doroszeki i listy dygnitarzy krymskich, wiad-

czce o ich buntowniczych wzgldem Porty zamiarach, o spisku uknutym

z Zaporocami w 1669 r. Pod Steblowem Doroszeko kaza nie przed

wojskiem swojem chorgwie tureckie, a Tatarzy zniewaali je, odwracajc

si tyem lub strzelaniem do nich z uków. Po bitwie znalazy si wród

zdobyczy skrzynka z pienidzmi, wypaconemi przez Hanek, i kompro-

mitujce pisma. O zamieszkach list z Jass, powoany u Werduma
w Tag - Kegister str. 258.

^) Raport Piwa 29 sierpnia 1671 u Klucz yckiego nr. 'Mb,

str. 666
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biaoo-rodzkiego Halila serdarem nad ordami tatarskiemi, woj-

skami tureckiemi i wooskiemi. a nawet nad basz Sylistryi.

Zawiadomiony o tern Doroszeko, zawezwa go przez posa

swego Baszkiewicza do niezwocznego wyjcia w pole ^); sam

za wyruszy w siedm puków pod Bia Cerkiew, eby j
zdoby przez prawidowe oblenie. Zatoczywszy swój tabor,

okoo 20 lipca posa do komendanta zamku i do mieszka-

ców miasta propozycye poddania si bez przelewu krwi, oka-

mujc ich, jakoby szed w zamiarze polubownego porozumie-

nia si z komisarzami królewskimi, lecz nie spotka nikogo

i dowiedzia si, e nigdzie niemasz obozu, ani wojska pol-

skiego; e Sobieski, który mia by komisarzem gównym
nie przybdzie -).

Jednoczenie brat jego Grzegorz czyli Hryszka wpad
na Podole z dwoma tysicami Kozaków, eby spotka woj-

ska tureckie i wooskie Halila paszy. Zanim nadejd, gra-

sowa w starostwie Barskiem, nadanem niedawno Sobieskie-

mu. Przysza te orda biaogrodzka i z polsk zaog Baru

mocno „haasowaa" (17 lipca). Liczono jej ze 40 tysicy.

Stamtd posza trzema szlakami na czambu, to jest jedni

w Pokucie i w Podgórze, drudzy na Woy i Polesie, a trzeci

prosto ku Lwowu '^).

Ale niedaleko od Kamieca pod Borkiem , znajdowa

') Doniesienie Karwowskiego z Polanki 15 sierpnia 1671 u K 1 u-

>czyckiego nr. 302, str. 662, 663.

^) Doniesienia z taboru Doroszeki 7, 9 sierpnia 1671 (zapewne

starego st.) w ApxiiB'b K). 3. Po*- ciii IX, nr. 108, str. 432. V\ cze-

.niejsze i dokadniejsze wiadomoci w licie Jabonowskiego, wojewody

ruskiego z dnia 23 lipca 1671 r. z pod Kamieca u Kluczyckiego
r. 300, str. 659.

^) Raporty Polanowskiego z obozu pod Borkiem i .Nfar. Bogusza

z Baru 17 lipca 1671: „Pewnie ich jest takowa potga, bo mimo nas

id.-i , a Kozacy druga stron Baru". Grabowski Ojczyste Spom. II.

6 328—329. Sownik Geogr. zna w tej stronie wsie, zwane nie Borek,

lecz Borki: wielkie, o 2 mile na wschód od Tarnopola, dzi stacya przy

kolei Karola Ludwika, i mae, nad rzek Gnia, dopywem Zbrucza, na

wschód od Skaatu o mil 5, od m-czka Toustego 1 mila.
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si ju obóz poLski, który zakrywa te wszystkie szlaki. Za

ukazaniem si Tatarów dano w nim sygna alarmowy „przez

trb i dziao''. Tyllco chorgiew Potockiego, wwdy sieradz-

kiego nie cliciaa wierzy i nie zwioda swych koni z pa-

szy; wic te stracia kilkanacie podjezdków i paszca je

czelad (d. 18 lipca). Nazajutrz o poudniu ruszy ze wszystk

jazd i dragonia l^olanowski na nieprzyjaciela, ale ju nie

zdoa dosign go i, strudziwszy konie, wróci bez skutlcu

na trzeci dzie. Sobieski otrzyma pierwszy raport w Jawo-

rowie d. 18 lipca: zasiad na ca noc w kancelaryi, rozpi-

sujc ordynanse do wyszych i niszych oHcerów swoich.

a dnia nastpnego wyjecha do ókwi. Tu d. 21 lipca do-

sza go wiadomo o posuwaniu si zagonów tatarskich wgab
kraju: niezwocznie wic wyruszy w 400 Iconi do Buska,

nazajutrz do Zoczowa, gdzie zasta troch piechoty i raport

Polanowskiego. W Tarnopolu d. 23 lipca stawi si sam Po-

lanowski , a Sobieslci zoy rad wojenn z Ics. Dymitrem

i obecnymi tu oHcerami. Na skutek tej rady poczyni dys-

pnzycye „przykadem podhajeckim" : modemu siostrzecowi

swemu ks. Ostrogskiemu zleci stra Woynia; ks. Dymitra

zostawi pod Tarnopolem dla poczenia si z królem, troch

rozstawi po rónych passach; sam z prawem skrzydem po-

maszerowa pod Kamieniec. Stan 29 lipca o wier mili

za Oryninem; nazajutrz obejrza dokadnie okolic; HO lipca

zatoczy obóz pod samym zamlciem na równinie midzy dwo-

ma rozbiegajcymi si parowami, pod oson dzia zamko-

wych. Mia tylko 4000 onierza, a spodziewa si za dni

kilka nieprzyjaciela „ze wszystlc tureck, kozack i tatar-

sk potg" ').

M w e r d u in : TagRegister von dem FeldZug welchen die pol-

nische Annee unter dem Commando des Ober-Feld-IIerrn u. Keichsmar-

sclials H. Joh. Sobieski durch Podolien u. Ukraina verrichtet deme ich...

mit beygewohnet Anno l()7l w Scriptores rerum polonicarum. Kraków

Nak. Akad. IJmiej. t. IV. (1888) str. 2u9— 212 poda ca marszrut od

wyjcia z ókwi 21 lipca do Buska. 22 do Zoczowa, 2;^ Tarnopol, 24

Alukuline (= Mikulice), gdzie woj.sko miao dniówk przez 25 lipca.
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Odczuwa trudno swojego zadania i tak si zwierzt

pi'zed on: „Ono, widz, jedni mali niemieccy ksitka
na wzicie miasta Brunwika, mniej im potrzebnego, wicej

zacignli wojska, nieli nasza Rzeczpospolita, widzc osta-

tni prawie zgub swoj, bo oni mieli 25,000 a my ledwo

10,000 i to rachujc ze wszystkimi garnizonami, które tylko

s po fortecach".

Nasamprzód stara si zebra wiadomoci o nieprzyja-

cielu. Nakaza komendantowi Baru Aswerusowi (waciwe
nazwisko jego: Heydenpool; by to Szwed z pochodzenia) ro-

zesa kilka partyj na rekonesans, a dla zasilenia jego za-

ogi detaszowa od swego wojska regiment dragoski Boku-

ma (112 sierpnia). Sam te wysya rekonesanse: Strachów-

skiego w 200 koni (6 sierpnia) i Skrzetuskiego w 100 koni.

Wyprawi Karwowskiego do Krymu do nowego hana , niby

z powinszowaniem, darami i przyjanemi owiadczeniami^

w istocie za na zwiady, i kaza jecha przez Biaogród,

rezydency Halila-baszy (4 sierpnia). Oglda starannie przez;

dwa dni nastpne spoinie z oficerami swoimi zamek i miasto,^

albowiem zamierza wzmocni fortyfikacye prac swych ludzi

i pienidzmi z wasnej szkatuy, które dawniej przeznaczy by
na wykupno Aviniów. Nie dokona jednak tego zamiaru, po-

niewa znalaz stan gorszy, ni przypuszcza. „Na t fortec

najmniej spuszcza si potrzeba, bo to miejsce potencyi tu-

reckiej i trzech dni pewnie a pewnie nie zatrzymao (by)".

Zamek murowany by saby a jeszcze sabszemi byy nowe

Dziki mu za wszystkie wiadomoci, zebrane z tych dni, w których nie

by jeszcze obecnym, przyby bowiem do obozu z panem swoim, opatem

Paulmiers dopiero 26 lipca, pod Jabonów (za wedle pamitnika w , Cu-

dzoziemcach^ wydanie Liskego str. 137 pod Czernichów, czyli zapewne

Czamokoce 27 lipca). Odtd prowadzi wasne zapiski; 27 Czarnokoce,

28 Zbrzezie, 29 kolo Orynina. 30 „Diewkowske", pó mili od Kamieca,

t j. Laskowce. Sobieski udziela tylko lunych wiadomoci w listach : do

Trzebickiego 19 lipca i do ony 19 lipca 1671 u Kluczyckiego nr.

298, str. 657 i u Helcia cz. II. nr. 61, str. 236—237. Od 16 sierpnia

zaczyna si Dyaryusz wyprawy z obozu pod Krasnem 29 sierpnia 1671

u Grabowskiego Ojcz. Spom. I. 171.

I
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fortyfikacye ziemne przy tyra zamku. Na wykonanie wiel-

kich robót Sobieski nie posiada dostatecznych rodków:

wic tylko oznajmi królowi ^o dezolacyi Kamieca" ^).

Z Baru nadeszo dnia 7 sierpnia doniesienie, e Doro-

szeko obieg Bia Cerkiew. Sobieski nie móg ani pomy-

le o wysaniu odsieczy. Wypada wprawdzie Piwo z po-

leskiego Dymiru na Kozaków i Tatarów, wyci dwa miasta;

lecz doniolejszego wpywu wywrze nie móg. Doroszeko,

majc z 10,000 Kozaków i ord do pomocy, podszacowy-

wa si pod zamek, ostrzeliwa go z armat, nie dopuszcza

ywnoci -).

Ruszy Av gb' Ukrainy mona byo wtedy dopiero,

gdyby nadcignli król z pospolitem ruszeniem, lub onie-

rzem powiatowym przez Lwów, a Litwini przez Polesie. So-

bieski wyglda tych si z dnia na dzie. „Rozumiem —
pisa do Trzebickiego pod d. 14 sierpnia — e w ostatnich

dniach miesica tego wywrze si na nas ta wszystka moles,

na który termin e i JKMo przycign z wojskami ze-

chce, nic tu nie powtpiewamy... Do zajcia obviam (na

spotkanie) JKMci wolne zawsze bdziem mieli passy, byle

tylko szczliwie a prdko w te tu kraje nadcign".
Nie nadcign król Micha, ale Sobieski pomimo to

ruszy dnia 20 sierpnia.

Listy, w których tlómaczy onie i króloAvi „przyczyny

ruszenia", zaginy -^j. Z póniejszych pism dowiadujemy si

') W e r d u m : Tag-Kegister str. 212— 213 i „Cudzoziemcy w Pol-

sce" przez X. Liskego. Lwów 1876, str. 137— 138. List do Trzebickiego

14 lipca u Kluczyckiego nr. 801, str. 661; raport Karwowskiego

z Polanki 15 sierpnia i 24 grudnia 1671, tame n-ry 3()2 i 336.

-) Kaport Piwa u Kluczyckiego nr. 305. C h r a p o w i c k i

str. 2i8. O obleniu Biaej Cerkwi opowiada w Kijowie Daniow: Ap-

xnB-h K) 3. Po cc i II IX, nr. 104, str. 4 ii.

•^) Helcel cz. H. nr. 63 w przypieku 1 zaznacza wedle nume-

rów kolejnych, e mu brakuje trzech listów poprzednich; podobnie K 1 u-
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od niego tylko, e bodcem do energicznego postanowienia

stay si „ustawiczne w kraje podolskie i woyskie, a oso-

bliwie pod Bar incursie (najazdy) zczonych z pogany si"

(kozackich) i). Lepiej objani nas cudzoziemiec Werdum, przy-

padkowo towarzyszcy wyprawie, zapisa bowiem w dzien-

niku swoim dwa fakta: pi^zybycie posa od Haneka we 30

koni z Siczy i przysanie 8- u pojmanych pod Barem Tata-

rów. Haneko pisa z Kosza l/ll sierpnia owiadczenia y-
czliwego poddastwa i prob o spoiny atak na Doroszek:
„aby JKM raczy rozkaza ztamtd fz pod Kamieca) woj-

sku koronnemu na onego nieprzyjaciela nastpowa, a my...

bdziemy z Kamukarai na Krj^m wojowa, poniewa jako

Turczyn, tak i Tatarzy s nam i JKMci nieyczliwymi".

Na posuchaniu d. 16 sierpnia pose niowy opowiada o roz-

terkach w Krymie pomidzy stronnikami dawnego i nowego

hana, które stan na przeszkodzie posikowaniu Doroszeki

wielkiemi masami Tatarów; co do Haneki za zapewnia,

e ma do swego rozporzdzenia 16,000 Zaporoców i 5,000

Kalmuków. Jecy tatarscy, przystawieni 17 sierpnia, powia-

dali
, e ta orda . która grasowaa w lipcu, wrócia do Kry-

mu, przeraona pogosk (myln jak wiadomo), o W3'^stpieniu

króla z pospolitem ruszeniem w pole; na Ukrainie za pozo-

stao tylko 9 do 10 tysicy, z których cz posza z Pio-

trem Doroszek pod Bia Cerkiew, a druga cz z bra-

tem jego Hrehorym, a pod komend murzy Omerhali Here-

beja, obozuje pod Pieczar, wyczekujc przybycia wikszej

ordy. Sobieski kaza przyprowadzi tych jzyków do siebie,

sam bada ich pojedynczo dnia 18 sierpnia i zaraz powzi
postanowienie wybiedz spiesznie, uderzy nagle i znie ow
kozacko - tatarsk gromad przedj nadejciem groniejszych

si z Krymu i od wooskiej granicy. ^Yysa natychmiast

w nocy 22 sierpnia ordynans do ks. Dymitra, aby ze sw

czycki nie zamieci wzmiankowanego pod nrem 3U6 na str. 168 listu

do króla.

') Sobieski do Doroszekow Piotra i Hrehorego 27 sierpnia u KI li-

czy ckiego n ry 303 i BJ
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k(innic i dragonia szed z pod Zbaraa na spotkanie pod

P)arem. Do króla za wyprawi dwócli jeców tatarskicli ^).

Niewtpliwie tedy plan akcyi zaczepnej wyszed nie

od króla, nie z rady senatu, lecz z gowy Sobieskiego samo-

rzutnie -).

Przygotowania do wyprawy zabray dzie jeden. W obo-

zie mia zosta stary i dowiadczony genera major Korycki

ze swym regimentem, przyprowadzonym 12 sierpnia z arty-

lery i ciarami. Sobieski bra z sob tylko 6 armatek,

zaprzonycli w trzy lub dwa konie; z piecboty pozwala

i tylko oficerom na ochotnika; dla szybkoci marszu do-

dogodniejsz mu bya dragonia, czyli ulubiona jego jezdna

piechota; wic cae wojsko jego byo na koniach i z lekkim

bagaem. Wozy pozwala wzi tylko wyszym oficerom.

Wymarsz nastpi d. 20 sierpnia, we czwartek; pierw-

szy nocleg wypad o 4 mile w Zielicach , drugi za Soob-

kowcami w Zinkowie. Po drodze przyczy si konny puk
Potockiego Jana wwdy bracawskiego. Wiadomoci o nie-

przyjacielu nie byo, wic Sobieski posuwa si z najwiksz
ostronoci, nie pozwala bbni ani trbi, schodzi z dróg

i prowadzi wojslco przez orne pola, lasy i bagna, przez

„miejsca prawie bezdrone". Mijano Bar w nocy z 23 na

24 sierpnia o strza armatni od miasta, brnc przez takie

moczary, ie wojewoda ruski Jabonowski ledwie nie uton,
a jednak „chopi i Avszystek ten naród, yczliwy nieprzyja-

cioom naszym^ ostrzegli Hrehorego Doroszek. Zatrzymano

*) List Haneki u Grabowskiego Ojczyste Spom. II, 14.S .

W e r d n m Tag-Kegister 213—215; jego podanie wszake, jakoby Ta-

tarzy znajdowali si pomidzy Winnic a Braiowem. staje w sprzecznoci

z kierunkiem marszu Sobieskiego, wic przyjmujemy wiadomoci Dya-

ryusza u Grabowskiego Ojcz. Spom. 1, 174.

*) Sobieski uskara si jeszcze 17 wrzenia, e nie odbiera nio-

tyiko adnych wskazówek, ale nawet odpowiedzi na raporty swoje: nDzi-

wna rzecz, e ani od JKMci, ani od JX. Podkanclerzego ju na trzy

li<ty moje adnego nie odbieram responsu
;

pierwszy by pisany z pod

Kamieca, przy którym posaem by dwóch tatarskich jzyków"'. Gra-

bowski Ojcz. Spom. II. 329.
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si troch o mil za Barem na miejscu, gdzie staa nieda-

wno wie Makowce, a teraz leay w porzdnych kupach

obgryzione koci — pozostao po obozowisku tatarskiem.

Tu nastpio spotkanie z Dymitrem Winiowieckim. Razem

ju przeszli przez granic nieposusznej Ukrainy, wkracza-

jc do województwa bracawskiego. Pod pierwszem miastecz-

kiem, Stanisawczykiem, Sobieski rozpuci kilka partyj re-

konesansowych, które przyprowadziy kilku chopów z wia-

domoci, e nieprzyjaciel znajduje si nie pod Winnic,

lecz pod Pieczar. Zalecono jeszcze wiksz ostrono, mia-

nowicie: paszenie koni na sznurach trzymanych w rku, lub

uwizywanych do koka, a gdy niektórzy towarzysze nie za-

chowali tej ostronoci, Sobieski sposzy ich faszywym alar-

mem. Po krótkim wypoczynku wojsko poszo w kierunku

pónocno-wschodnim, przez wie Potoki do Woroszyówki

nad Bohem (dnia 24-go). Stra przednia spostrzega oddzia

Tatarów, lecz dogoni ich nie zdoaa. Sobieski, domylajc
si, e ostrzeona przez nich orda zacznie szybko uchodzi,

wyda rozkazy do naj spieszniejszego marszu, zostawi wszyst-

kie bagae i dwie wiksze armaty pod oson kilku chorgwi

dragoskich, przespa jedne godzin, dopóki most reparowano,

i zaraz z wieczoi'a sprawiwszy szyli bojowy, dawszy haso:

„Pan Bóg z nami!", poprowadzi dalej wielkim kusem do

Pieczary. Z powodu trudnych przepraw stan tu dopiero na

8 zrana 25 sierpnia, i nieprzyjaciela nie zasta. Miasto pod-

dao si na pierwsze wezwanie. Zapany „jzyk" powiedzia,

e Hrehory Doroszeko wszed z taborem do Bracawia, ale

czy z nim zamknli si Tatarzy, czy dalej pomknli za rze-

k? adnej wiadomoci dnia tego. nie powzito. Odlego do

Bracawia wynosia tylko mil. Przed r^^chem spotkaniem

Sobieski zatrzyma si tu, eby da niezbdny wypoczynek
strudzonym koniom i ludziom. Wszak od Kamieca do Bra-

cawia liczy si mil 35 zwykemi drogami. Rozoyo si woj-

sko na obozowisku, opuszczonem przed kilkunastu godzinami

przez Doroszek, i rozpuszczao pogosk, e pójdzie na
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odsiecz" Biaej Cerkwi. W cigu dnia cigna z Woroszy-

lówki dragonia z pozostawionemi tam ciarami ').

Nazajutrz d. 2(5 sierpnia, Sobieski wysa przededniem

^[i.iczyskiego swego rotmistrza nadwornego w kilkaset lek-

kich koni z chorgwi wooskich za przepraw wbrud na drugi

brzeg Bohu, a „sam z wojskiem w chrósty i zakryte miej-

sca na zasadzk" podbieg pod miasto. Sprawi szyk zwyky

Skrzydo lewe

pod Hetmanem jioln.

kor. ks IJymitreni

Winiowieckim.

Puk samego het-

mana, 5 chorgwi,

Puk Sobieskiego

pod komenda ka-

walera Lubomir-

skiego i brata jego.

Czoo

pod Sobieskim Hetma-

nem w. kor.

^^tranik kor. S. Bi-

dziuski i Stranik woj-

skowy Zbroek.

Chory kor. M. Sie-

niawski , Jan Potocki

wda brac., puk Mik.

Potockiego gen. podol-

skiego.

Skrzydo prawe

pod Jabonowskim

wwda ruskim.

Puk samego wdy

7 chorgwi. Puk
wdy kijows. Andrz.

Potockiego.

Posiki.

Wronowski z pu-

kiem kozackim So-

bieskiego.

Odwód pod Polanow-

skim pk.

Posiki.

Chorgwie



32 ROZDZIA XXIII.

polski z bufami posikowymi i oclAvodem \). Odtwarzamy ten

szyk, uzupeniajc wskazówki jego raportu notatkami dwóci

naocznych wiadków i danemi z Rachunków Sejmowych ^).

Przed t szczup armi swoj postawi Sobieski w za-

sadzce dwie partye jazdy polskiej: Skrzetuskiego i Zborow-

skiego, a na harce wyprawi trzeci party z oficerów cu-

dzoziemskich z Aswerusem komendantem barskim, gdy nie

mia dotd wiadomoci o Tataracli „lubo i szpiegów posya

i rónie si o to stara". Ledwo we dwie albo trzy godziny

„jzyk dobry dosta si móg" przez harcowników.

Braciaw by miastem stoecznem jednego z dwóch wo-

jewództw Ukrainy prawo-brzenej, ludnem, handlowem, za-

monem. Skada si z dwóch czci: dolnej, obwarowanej

lichym waem , ale obszernej , mieszczcej trzy cerkwie i

znaczn ludno kozack, oraz górnej, stanowicej siln for-

tec
,

góra bowiem skalista miaa stromy spadek od strony

pónocnej ku rzece, od strony za poudniowej na agodniej-

szym spadku bya opasana duymi waami, palisadami i su-

ch fos. Fortyfikacye te, lubo na sposób kozacki urzdzone,

przedstawiay si gronie. Wewntrz znajdowa si koció

katolicki. Od strony zachodniej obron tworzyo due jezioro,

wchodzce pomidzy te dwa miasta.

Otó „dobry jzyk" na mkach zapewne, wedle owo-

czesnych zwyczajów wojskowych, wyjcza, e Kozacy zaj-

mowali zamek, a Tatarzy, wpuszczeni do miasta dolnego, stali

przy samej bramie zamkowej pod oson dzia i kobylic.

M Konst. Górski w Hist. Piechoty (Kraków ISg^, s. 79) stwier-

dza , e to by szyk. jakiego uywali K. Chodkiewiez pod Kircholmem

i ókiewski pod Kuszynem.

-) Kaport Sobieskiego do króla 31 sierpnia u Kluczyckiego
nr. 306, str. 668; W er dum: Tag-Register str. 217 i nast. Dyaryusz

wyprawy... z obozu pod Krasnem 29 sierpnia 1671 u Grabowskiego
Ojcz. Spom. I. s. 175; jest tu cay szyk wojska „w lesie", ale w kilku

punktach niezgodny z opisem ataku w raporcie Sobieskiego, któremu

przyznajemy wysz powag, ale Dyaryusz uatwia nam rozmieszczenie

posików. Kachunki Sejmowe pro die 26 Januarii 1672... zoone

ks. 62; dzia: „Uistributa II. na Trybunale Radomskim",



BUACAW, MuHYlj)W I KALMK. 33

Sobieski umyt^li wywabi ich i na Arojsko naprowa-

dzi. W tym celu kaza wysun si z zasadzki Skrzetu-

skiemu i Zborowskiemu, ale nadaremnie. Tatarzy strwoeni

kryli si za waami, lub rzucali si na most, eby przedo-

sta si za rzek. Tu jednak zetknt/li si z Miczyskim,
który sprawowa si „bardzo dobrze", bo wspiera icli nazad

po kilka razy.

Gdy wic nie udaa si próba wywabienia Tatarów,

Sobie.*iki powzi zamiar odcicia ich od zamku szybkim

atakiem na miasto dolne. Podobno wezwani na rad otice-

rowie uznawali to przedsiwzicie za niemoliwe do wyko-

nania, lecz on nie da si odwie i poczyni ostatnie roz-

rzdzenia.

Skoczyli tedy, t. j. pucili si wcwa najprzód obadwaj

stranicy (zwyka ayantgarda), chory kor. Mik. Sieniawski

oraz puki Avojewody bracawskiego i genera-starosty podol-

skiego; za nimi .,w tropy" od skrzyda prawego wojewoda

ruski Jabonowski z pukami swoim i wojewody kijowskie-

go; nareszcie ksi Dymitr Winiowiecki, wojewoda bezki

„z pukami swego skrzyda" (lewego) i pukiem Sobieskiego,

„nad którym komenderowa kawaler (maltaski) Hieronim

Lubomirski wespó z rodzonym swym bratem starost san-

deckim" ^). Kierunek by wskazany: „midzy te dwie mie-

cie". Niepohamowanym pdem wj)adli stranicy Bidziski

i Zbroek do dolnego miasta i na pagórek, ledwo nie w sam
bram zamkow, mimo gstego ognia z dzia i muszkietów

kozackich. Tatarzy, zanim si spostrzegli, ju byli odcici.

Majc zatamowana drog do zamku i do mostu, a moczary

') W e r d u m Tag-Kegister, 219, pisze, e dwaj stranicy formo-

wali .die point und von den Kron-Kenrich Cziniawski secundirt werden

solten darzii derselbe sowohl seine eigene Compagnien, ais die Reginienter

des Generals von 1'odolien und des Wojwoden von lieussen gebrauchen

solte, welche ferner zii .secundiren der Woywode von Bratslaw mit seinen

eigenen und des Woywoden von Kijów Regiment gecommandiret worden.

Zgodne to jest z opowiadaniem Sobieskiego, oprócz jednej pom3'ki co do

wojewody ruskiego, który u Werduma znalaz sio zamiast wojewody bra-

ciaw skiego.

Kurzon Sobieski.T. III. 3
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o:l strony zachodniej , rzucili si ku poudniowi i zaczli

ucieka w pole.

Sobieski mia w odwodzie pukownika Polanowskiego;

teo-o zostawi ze wszystkiemi cliorgwiami usarskiemi „przy

miecie", a raczej przed miastem i przyda mu jeden szwa-

dron swego puku kozackiego, t j. pancernego z poruczni-

kiem swoim Wronowskim; oberszterowi swego regimentu

dragoskiego de Bohan'owi, generaowi artyleryi Ktskiemu

i dwom szwadronom rajtaryi Gurzyskiego kaza obsadzi

dolne miasto, nie kuszc si o szturmowanie zamku, w któ-

rym znajdowa si cay puk bracawski Kozaków „przy ge-

stem a ornem pospólstwie"; sam za obj komend w po-

goni: „prezency sw do tego dotuszy i ustajcych za-

chca""
Pdzio wojsko, co tylko móg ko wyskoczy przez

równin do strumienia, dalej przez pagórek, przy którym

leaa dua wie (Skryckie?), a nastpnie przez las i drugi

strumie, przez szerok równin, gdzie widziano jaki nie-

wielki szaniec w odlegoci pótrzeciej mili od Bracawia.

Wzmaga si upa; najlepsze konie paday i zdychay „z za-

palenia". Mody Cetner ju po pierwszej mili zemdla: po-

rway go kolki i ledwo go ocucono, oblewajc kilku kon-

wiami wody. Xa drodze znalazo si due i obronne miasto

adyyn z dwoma przedmieciami i zamkiem, wasno ks.

Dymitra. Przepucio ono Tatarów, dodao im wieych koni

i strzelao do cigajcych Polaków. Atoli gdy si ukazao

cae wojsko, potrwoeni adyanie wysali starszyzn swoj
i popów z owiadczeniem ulegoci; ci, kadc rce na Ewan-

gelii, zaprzysigali poddastwo Królowi i Rzpltej. Cz Ta-

tarów zdoaa tymczasem przedosta si przez most za rzek;

ale masa zmykaa dalej, z najwikszym popiechem. „Rzu-

cali, zodzieje, najprzód ludzi, których pobrali, potem y-
wnoci róne, potem konie, ses hardes, w ostatku sioda

z pod siebie wyrzucali, a na ostatek koszule et les calecons,

a to dla lekkoci"'.

Pocig trwa bez przerwy przez Czetwertynówk a do
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Batoha. „Doszlimy ich jednak, powiada Sobieski, i nabrali

i nasiekli sil. Jedni si topili, drudzy w lasy piechot ucie-

kali , trzecich miasta róne do siebie puszczay, ostatek a
w dzikie poszli pola , od których nie bylimv dalej nad

cztery mile'^ '). Zaczyna si step, który da im nKjno
rozpierzchnienia si na cztery wiatry w okolicach Eerszady.

^V swoim urzdowym rajiorcie do króla . zawiadcza

Sobieski: ..Rycerstwo WKMci z wielkiem gonio ich mz-
twem i ochot... P. Ruszczy rotmistrz WKMci nie leniwym

si te pokaza w tej okazyi , bo sam rk sw trzech wzi
Tatarów'. A w licie do ony. pisanym we dwa dni póniej,

28 sierpnia, dodaje: „Ludzie najmodsi i najlepsi przyj
dotd do siebie nie mog i teraz dopiero wiedz i przyznaj,

e Tatarów goni trudno... Mnie Pan Bóg dosy natenczas

dodawa siy i w tej wszystkiej drodze. Ale teraz wszystkie

znowu poczynaj si recommencer bóle. U nogi prawej pa-

lec may srodze mi cierpn ca noc" itd. zwyke lamenty

ku rozczuleniu nieczuej Marysieki i przynaglenia jej do

rychlejszego powrotu. Czulsze, ni ona, damy przeraayby

si niezawodnie jego buletynami o najrozmaitszych dolegli-

') Tak opisa ucieczk Tatarów Sobieski w licie do ony z dnia

28 .sierpnia 1671 u Helcia str 230. Podobnie wyraa sie autor l>ya-

ryusza u Grabowskiego Ojcz. Spoin. I, 176: „My prawie lecieli.imy,

a oni naprzód, kobylin i inne misa rzucajc, potem burki, wojoki,

kulbaki i inne prowianty, Jubie, suknie, bachmaty i t. d. Siekli ich je-

dnak i chwytali nasi. Sam p. liuszczyc ywcem trzech wzi, który przed

inszymi wprzód biea". Tak samo Wer dum Tag-liegister s. 219-220:

Das gantze Feld.... lag bestreuot mit geriiucherten 1''erde Vierteln Wet-

schers vor zugenehten Kalbsfellen die voll Kaschat waren, welches eine

Art von Saamen ist, ungefehre wie Hierse und von ihnen so hart ge-

trocknet mitgefiihret wird dass ein Paar Lotfel vol davon in Wa^ser ge-

sotten eiu ziemlich grossen Topf von Brey giebt.... So warfen auch die

Tatern im Wegrennen nicht allein ihre Bourkans oder Filtz-Mantel mit

allem Gewehr, Siibela und Bogen von sich, .'ondern zogen auch alle ihra

Kleider bis auf die Unterhosen aus und schnitten dazu die IJiemen , da-

mit sie die Siittel auf den Pferden giirten, entzwei und liesseu die Siittel

weg fallen etc.

a*
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wociach i chorobach; ale mcz^-ni, nie wyczajc najhar-

towniejszych kawalerzystów dzisiejszych, mog mu zazdroci

organizmu, zdolnego do takich wysile. To po szalonej pi-

ciomilowej galopadzie, ruszy zaraz po pónocy, skutkiem

otrzymanej wiadomoci i, zniósszy gromad Tatarów i cho-

pów, kryjcych si w okopie, wróci nazajutrz do Braeawia

i poszed nastpnie do Pieczary i do Krasnego, robic przy

ulewnym deszczu blisko 9 mil drogi, 28 i 29 szed dalej,

zdoby i z ziemi zrówna forteczk Dziaów; wreszcie 30

sierpnia zatrzyma si pod Barem na dusze obozowanie ^).

W pobliu Czetwertynówki pod Batohem widzia okopy

dawnego obozu, w którym przed 20 ty laty (d. 2 czerwca

1652) zgin brat jego Marek razem z ca armi hetmana

polnego Kalinowskiego, city szabl tatarsk.

Tu wanie nastpi pierwszy odwet, o czem zreszt

zwyciski Jan nie wspomina dlatego zapewne, e nie uzna-

wa go za dostateczny. „Zginliby wszyscy (Tatarzy), gdyby

nie lasy, w które si pieszo mnóstwo ich salwowali w na-

dziei chopskiej przyjani, a najbardziej most adyyslii".

') Listy do braci Doroszeków z datn 2S sierpnia byy napisane

jeden pod Bracawiem, a dragi pod Krasnem. Werdum (Cudzoziemcy

str. 145, Tag - Register 221) oznacza przybycie do Krasnego dniem 28

sierpnia (co nie godzi si z dat listu do ony), a 29 zapisuje wypraw
pod Dziaów (Jalow). Myli si Sobieski, piszc do ony: „goniem z woj-

skiem co tylko ko móg wyskoczy mil siedm ukraiskich, co czyni mil

takich, jakie okoo Parya, pewnie 30". Jeszcze bardziej myli si o-
nierz autor Dyaryusza, naliczywszy mil „om ukraiskich". Wymierzajc

odlego od Braeawia do Czetwertynówki na mapach Chrzanowskiego

i sztabowej rosyjskiej , otrzymujemy tylko 4: mile geograficzne i par
wiorst, czyli okoo 30 wiorst; odlego ta niewiele powikszy si, jeli

dosownie bdziemy brali wyraenie Dyaryusza: „Biealimy.. . wszystko

brzegiem nad Bohem za Batoh i Czernietynówk", chyba ebymy na

rachunek caego wojska zaliczyli jeszcze taki dodatek: „Ochotnik goni

ich za Berszad w dzikie pola". Werdum jednake zaznaczy, wyranie,

e armia polska zatrzymaa si pod zamkiem Batohem , lecym w dru-

gioj dolinie i pocig usta. Przesad rachuby przypisujemy brakowi map
i dokadnych pomiarów, brakowi supów wiorstowych, czy milowych na

drogach owoczesnych.
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Pokazao si póniej, e zgino ich „w pogromie braclaw-

skim OU, a koni 7000; rannych wiele i sam Omir Ali ran-

ny, w leb pistoletem uderzony" ^). Tak maa strata nie

zniszczya samej nawet ordy Ijiaogrodzkiej. „Regimentarz'

sutaski Suinkazy vel Swinkazy, który sprawowa dowódz-

two nad ord, napisa list gniewny z pogrókami: „Panie

Hetmanie Wielki Koronny, przyjacielu m('»j! Nic takcniy

si sobie oiarowali z modszych lat; teraz, jakecie hetma-

nem zostali, tocie spysznieli. Z wojskiem obadwa przyszlicie

pod Braclaw i kilku wojewod i tysic ordy rozgromilicie.

Nazad wrócilicie i wlelicie do Baru. Ztamtd gdzie si

podziejecie, gdy Najjaniejszego Cara idzie wojsko (iO.OOO,

Ordy Krymskiej 100.000, dzia 60, multaskiego i woo-
skiego 40.000, dzia 40, z Doroszeciem zaporozkich 40.000,

dzia 20; ze mn Ordy GO.000? Uwacie sobie, gdzie si

podziejecie?" '').

Sobieski móg odpowiedzie na te pogróki artobliwie,

widzc doniose slcutlci pogromu Jak wicher pdzca pan-

cerna Iconr.ica rzucia postrach nie tylko na tych, co j wi-

dzieli. Wcigu dwóch dni poddao si 10 miast, w tej liczbie

znajdoway si Niemirów, lecy za Bohem, i znaczniejsza

forteca na Podniestrzu Szarogród , otwierajca bramy przed

oddziakiem I^ruszkowskiego, porucznika „roty pancernej

JKMci". Tene Pruszkowski zostawiony by tam na praesi-

dium (= zaodze) we czterech chorgwiach kozackich i we

czterechset dragonii — a wic najwyej 800 onierza. Dnia

31 sierpnia w obozie hetmaskim znajdowaa si deputacya

od m. Brahiowa, z owiadczeniem poddastwa i z zawiado-

mieniem, e Kozacy stamtd wyszli. Dla wzgldów strate-

gicznych naleao obsadzi to miasto, co byo nieatwo przy

szczupoci wojslca, bo „wszystkiego nie byo piciu tysicy

') Wiadomoci u Kluczyckiego nr. 320, tstr. 69.
-) Kluczycki nr. 307, str. 671 bez daty, ale Werdum Tag-

Kegister 227 opisuje przyjcie posa tatarskiego z tym listem d. 19 wrze-

nia pod Barem.
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spena" ^). Obsadzi jednake Sobieski i, wyprawiajc Jabo-

nowskiego wojewod ruskiego do króla ad conferendum d.

4 wrzenia, nakreli tak dyslokacj si swoich: „sam pan

ietman lokowa si pod Barem na Kuezmaskim szlaku^

p. chorego kor. postawi przy Czarnym w Midzybou,

ksicia Ostrogskiego i p. obonego (Leszczjj-skiego Samuela^

starosty uckiego) od Woynia , a p. Piwa od Polesia
, p.

Pruszkowskiego od Podniestrza w Szarogrodzie, a p. Rusz-

czYca przed sob od Bohu w Brahiowie" ^). Trzebickiemu

za zwierza si: „Upewni mog w tem WXM, e jeeli

nie ca Ukrain po tej stronie Dniepru . to dowodnie mi-
dzy Bohem a Dniestrem wszystka ta, a nie szczupa pro-

wincya uprztnaby si bya. Jako i teraz nie wiele jej

potrzeba byo uprzta, kiedy perterriti (= ustraszeni) wej-

ciem wojska i rezolucya jego wszystek prawie populus

w tym trakcie (= ludno tej krainy) wypycha do mnie

starszyzn swoje ad deditionem poddastwa swego JKMci" ^}.

Na tak pomylny obrót rzeczy wpywa nietylko prze-

strach, ale i znany powszechnie dobry, szlachetny charakter

zwyciskiego wojownika. Wracajc z pod Batohu d. 27 sier-

pnia do Bracawia, zasta dolne miasto ju zajte i obsa-

dzone przez swoich „alem go pali nie kaza, pokazujc im

(= mieszkacom) klemency i umylne przydaem warty "^

chocia zamek nie podda si^i. Do obu braci Doroszeków"

napis natychmiast, w marszu, listy, nacechowane umiarko-

waniem, grzecznoci nawet uprzejmoci. Do Piotra: „Het-

mana wojsk JKMci Zaporozkiego", wspomniawszy ogólnie

o „inkursyach", które byy powodom ruszenia z pod Ka-

mieca i przyjcia w ten kraj . nie chwali si ani jednem

sówkiem z zadanego Tatarom pogromu i w przyjaznym

') Niemirowcy oczekiwali na Sobieskiego w Bracawiu ju dnia.

27 sierpnia zrana, Brahiowcy stawili si w obozie pod Barem, jak wida
z raportu nr. 306 u Kluczyckiego.

^) Kluczycki nr. 310, str. 676.

*j Kluczycki nr 314, str. 681.

*} H e 1 c e 1 cz. II. nr. 63. str 239.
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tonie, lubo z godnoci i stanowczoci, wzywa go do uka-

dów o pokój : „A e WM MP. yczy sobie zbienia si

mego dla prdszej dziea tego witobliwego transactii , daj
tedy wiedzie Wmci MMP-u , e si ju z tycb nie oddal

krajów. Cbciej tylko sam Wm P. mie si do tego, coby

byo z cbwa i przysug Bo, z pomnoeniem wiary naszej

chrzeciaskiej, z poytkiem wojska zaporoskiego, a z saw
niemierteln imienia Wm P. i caego domu, czego ja, jako

dawny a szczery Wm P. przyjaciel yczc uprzejmie, zo-

stawam..." W dopisku prosi jeszcze „na znak dalszej przy-

jani" o odesanie towarzysza Krzetoskiego, wieo pojma-

nego w niewol i zawiadamia , e odesa list Doroszeki,

pisany do Icróla ^).

Dla janiejszego owietlenia stosunków dodamy, e po

rozpoczciu dziaa wojennych Doroszeko swoim zwycza-

jem nie zaniedbywa obudnej korespondencyi z Sobieskim

i z samym królem; potrafi udzi posa królewskiego, Racz-

kowskiego, tak dalece, e doprowadzi go do przekroczenia

instrukcyi i naraenia si na urzdow nagan, Avreszcie poda

umiarkowasze punkta ugody i uzyska wyznaczenie nowej

komisyi pod przewodnictwem hetmanów, na radzie senatu,

odbytej d. 19 czerwca 1671 na Bielanach pod Warszaw^).

') Kluczy ki nr. 30H, str. fi64.

*) Podkanclerzy Olszowski do Kaczkowskiego H czerwca i do So-

bieskiego 26 czerwca (mylnie Jannarii) : Zauski I. s. 245; 297. Ko

respondencya Doroszeki z Sobieskim i z królem od 27 maja do 2i sier-

pnia 1671 r. w Ojcz. Spom. Grabowskiego s. H07— 319 obraca sie

okoo sprowadzenia zaóg polskich z Binej Cerkwi i Dymiru. Sobieski,

bdc ju mianowany pierwszym komisarzem d 19 czerwca, odpowiada

dnia lU lipca 1671 powtpiewaniem, aby JKM i Kzpla pozwoli przed

skoczeniem komisyi na to moga „bo któto to kiedy, odpasawszy szabl

od boku, jeszcze z niepewnym wita sio przyjacielem?". Pan Piwo „by
ju na instancyo WPana sprowadzony i nie powróciby sam wicej; ale

kiedy szlacht tameczn , którzy przez traktat podhajecki wolne i bez-

pieczne w domach swych mieli mieszkanie, za szyje gsto w niewol wo-

dzi i w upominkach posom tureckim dawa poczto, przyszo tedy i

onemu, jako ju wiadomemu, na zaszczyt tamtych powróci krajów, do

czego jeli zay jakiej tamecznej z Manaszewa (? Meyhora, monasteru
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Jeszcze pikniej odbija si charakter Sobieskiego w licie

do Hrohorego Doroszeki „pukownika bracawskiego", który

go osobicie urazi pustoszeniem majtnoci. dajc, aby prze-

sa powyszy list do brata, Sobieski robi mu wymówk, ale

z jak delikatnoci! „W wielkiem to u mnie musiao by
podziwieniu, e Wm MMP. wiedzc nie tylko o tak czstej

mojej przez listy z Jm. Pm Hetmanem Wojska JKMci Za-

porozkiego konferenej w sprawie uspokojenia WMciów, ale

ju i o wydanej od JKMci i Rzpltej na przesuchanie prób

WMciów Komisyi, nie tylko e dodawa pomocy i pozwala

nieprzyjacioom Krzya S-go kraje podolskie i woyskie,

ale i sam osob swoj osobliwie starostwo moje Barskie po

kilkakro infestowa, przez co tak wiele niewinnych chrze-

ciaskich dusz w plon pogaski poszo. Te mi tedy przy-

czyny przywiody do tego, e mi si przyszo ruszy z pod

Kamieca w ten tu kraj, z którego si ju nie oddal, póki

witobliwego a dawno odemnie podanego pokoju witego

dziea do szczliwego nie przyprowadz skutku. Z jak woj-

ska nasze w tych tu krajach obeszy si klemencya, wywiad-

cz Pieczara, adyyn, Czetwertynówka, Krasne i inne....

List mój do Jm. P. Hetmana, rodzonego swego, raczW jako

najprdzej przesa, perswadujc, aby te wszystkie, które

przedsiwzi, porzuciwszy imprezy, chcia si ze wszystkiem

meyhorskiego) armaty, upewniam w tem WMPana, e oiiej do Polski

nie poprowadzi i e si w tamtym zostanie kraju". Wylicza tatarskie

zagony, które w zimie i latem wchodziy do Polski „z asystencya zawsze

Kozaków". Wzorem grzecznej i dobrotliwej ironii moe by ustp tego

lii?tu, oznajmujcy, e dragon pewny od W Pana do Kurfirszta Jmci (bran-

denburskiego) wyprawiony, listy te samemu królowi JMci odda w rce,

ozem nie ma si WMPan alterowa, bo i to wszystko, co si kolwiek po

te czasy przemino, za szczliwym Komisyi skutkiem wieczna w sercu

Króla JMci i Rzpltoj pójdzie niepami, a nie tylko w sercach ale i pra-

wem przez konstytucy na sejmie da Bóg przyszym przez wieczn b-
dzie to wszystko zniesiono amnesty". (s 313—315). O licie Doroszeki

do elektora brandenburskiego z zaproszeniem na tron polski pisa sam

król do Haneki 3 sierpnia i do Doroszeki "26 kwietnia 1671. Zau-
ski I. 303, 30i.
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Zaporozkiem wojskiem do teo^o nakoni... Oddawani si przy-

tem zwykej przyjani Wni MP." ^).

Warto je.^zcze zaznaczy, e wojsko w tibozie i zaogi

po zamkacli byy utrzymywane w cisej karnoci, czei^^o

dowodem jest wdzit^cznc uznanie udu, które wyrazio si

w wiadeetwacli pisarzy kozackicli zadnieprskicli w XVIlI-ym

wieku, najbardziej Laclioni niechtnym. Tak np. najzawzit-

szy z nich, pukownik liadziacki Grabianka przyznaje, e
„wojsko polskie, rozoywszy si na stanowisliach zamkowych,

obchodzio si z udmi bardzo spokojnie i agodnie, zada-

walniajc si pac królewsk'*. Podobne wiadectwo zapisa

Samowidiec -).

Surowoci militarnej doznao jedno tylko miasto Win-

nica nad l^oliem , która nie posza za przykadem innych

miast, nie poddaa si i zachowywaa si wrogo wobec woj-

ska polskiego. „Nie mogc tedy w tak blizkiem ssiedztwie

cierpie nieprzyjació, ordynowaem (11 wrzenia) JMP. ka-

walera maltaskiego (Hieronima Lubomirskiego) z pewnemi

puku mego chorgwiami, aby skarci t nieprzyjacielsl<

liardo." Po zdobyciu miasta szturmem d. 14 wrzenia zrana

(„godzin dwie na dzie") Lubomirski wyci w pie ca
zaog, wszystkich walczcych z broni w rl^u: „tak, e
i jeden czowiek, który by armatus yw nie zosta"; lecz

pospólstwo (imbellis plebs) ochronione zostao. Ale 120 Ko-

zaków dostao si do Icocioa jezuickiego i bronio si wa-

') Kluczycki nr. BO i-; oba U' listy nosz dat 27 sierpnia,

lecz drugi by pisany pod Krasnem, pierwszy za pod BracLawiem, a je-

dnak wspomina ju o Krasnem: wiec chybi Sobieski zawczasu owiad-

cza swój zamiar askawego obchodzenia sie z tem miasteczkiem, albo

te kaza dopisa je przybywszy do Krasnego. Wysa oba listy przez

.„swieszczennika" popa z Krasnego.

'-) .ItT^nuc rpaójniKH, KiicBb 1854:, s. 204. CaMouii^onij b Mtc-

Hifl O. II. J[.
1^. 184G s. 57 A.io H:i TOTT> lac 'yKO.intpc cki)omui) ;5a-

xoBa.iiiicfc cb .iio,^.MH, :i> rpome ca K"HTenTOBa.iii, tm.tijKo oaccjni (-kun

ysHJiH ae Ham.iH. A rcTMaiit XaHCHKo aocTaBa.Tb y .la,^bi>KHii'l}, iipii

KOTOpOMt ^OJIHHpe H Ko.iaKH ÓyJlH, TbIJIKOK-b BIOflH KojaKOBt ;3aiio-

pOiKCKHKt KOpMII.lH a yKO.lH-fepe CL rpOlIUi HCH.IH.
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lecznie na poddaszu do dnia nastpnego; gdy za poddali

si na ask i nieask, 8 ze starszyzny zatrzymano w nie-

woli, inni zostali puszczeni wolno. Lubomirski wróci 18go

wrzenia z upami, a jego onierze nabrali dziewczt, ko-

biet i dzieci: ale Sobieski kaza je odstawi do swego na-

miotu i puci na wolno. Fortyfikacye Winnicy, po obej-

rzeniu przez wysanego inyniera, kaza zniszczy, nie chcc
trzyma tam zaogi, co te wykonanem zostao do d. 22go

wrzenia ^).

Dnia 8 wrzenia do obozu pod Barem przybyli dwaj

posacy z listem od Doroszeki, datowanym „z taboru'^

pod Stawiszczami. Po wstpie, przepenionym wykrtami^

upewnia ten hodownik turecki, e nic innego nie róni i nie

oddala go od Korony polskiej „tylko jaka diffidentia (nie-

ufno), zatumiajca wiar i cnot moj pobona... Niepew-

no aski JKMci... sprawuje we mnie i w wojsku zapo-

rokiem desperacy, e si obcych musz chwyta protek-

cyj, abym wydwignion z niewoli (!) Ukrain od naddzia-

dów, dziadów i niniejszych ojców potomstwu odda. Za-

czym. . ultimarie deklaruj si WMciMPanu , wielkiemu

w Rzpltej ministro, gdy (= e) nie odbiegam traktatów z woj-

skiem zaporozkiem... do gruntownego a wiecznie trwaego

z Koron polsk podanego pokoju... Nie chlubi si tem^

Bogiem moim si wiadcz, e mam inpromptu ( w pogotowiu)

siy moje zdolne, ale e dbam o to. przed tyme Majestatem

Boskim protestor, aby si krew dalej nie laa chrzecia-

ska... zostawam Wielmonoci WMci MM. Pana cale yczli-

wym i powolnym sug Pi 'tr Doroszeko Hetman Wojska
Zaporozkiego".

Widzimy , e nie podpisa si ju hetmanem wojsk

JKMci, a wic wystpowa wobec Sobieskiego jako strona

wojujca, jako równy do równego. Zacza pismo do króla,

\) .Sobieski do Olszowskiego i do Trzebickiego 15 wrzenia 1071

u Kluczy ck. n-rj 314, 315, str. 682, 68-4. W e r d u m, Tag-Register

225, 227; daje on H. Lubomirskiemu 1200 jazdy i 100 dragonów: niszcz'

nia zamku Winnickiego dokona Strzakowski (ytrakoiski).
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W ktt5rem uala si na „krwawe dekreta", na surowo
Majestatu. „Aza. miociwy królu, pokorn gow miecz

bije?... ebrz jeszcze,... miociwej aski WKMci i Rzpltcj

przy boku bdcej". W instytucyi napisa: „Najjaniejszy

miociwy Królu, Panie nasz miociwy", ale w zakoczeniu

skada tylko „uniony ukon" jako „wiernie yczliwy i uni-

ony suga" ').

Takie listy ju ze wzgldu na uchj^bienia formy, zwra-

caj si bez rozpiecztowania albo po rozpiecztowaniu bez

odpowiedzi. Monaby wic naganie Sobieskiemu, e w kilka

godzin po otrzymaniu zabra si do odpisu, i wytkn-.w zy
Doroszece niesuszno jego wyrzutów, poznawszy si „na

„wilczym stylu", uderzy znowu w ton pojednawczy: „Ale

cokolwiek si stao, zapomnijmy tego wszystkiego, a ujmijmy

si obiema rkoma witobliwego pokoju dziea". Zrazu

owiadczy, e na respons króla Jmci oczekiwa nie trzeba,

gdy my „obydwa betmani i inszycb kilku Jchmciów

smv ju od Króla Jmci i Rzeczyptej za komisarzów na-

znaczeni", a potem doda, e posaca Doroszekowego za-

trzyma przy sobie „dla responsu JKMci", z odpowiedzi

za wysya umylnego z pod nadwornej swojej cborgwi.

Czy nie posiada poczucia godnoci narodowej i oso-

bistej ? Czy nie ocenia uroku swej zwyciskiej szabli ?

O niel W poufnych zwierzeniach przed Trzebickim po-

wiada wyranie: „pewnie umiabym zay (wadzy), gdybym
mia tak proporcyonalne wojsko, jakobym móg, poosadzaw-

szy pewne miejsca, caej pomienionej imperare prowincyi

i w niej zaraz na zim, jakimkolwiek sposobem rozprawiw-

szy si z Doroszekiem, pod oson zaóg wszystko to woj-

M K I u c z y c k i nr. 309, odpowied Sobieskiego po dn. 313 ostrzej-

sza ni zwykle: zwala na Doroszek przyczyn „rozlania krwie". „JMci

MP. samemu nie na Biaa Cerkiew bya na komisy droga". W tydzie

póniej pisa do Trzebickicgo (s. 681): „Tych jednak listów Doroszeko-

wycL styluni ot calamum vulpinum censeo. Zaczy jednake do od-

powiedzi kopi poprzedniego listu w przypuszczeniu, e nie doszed rk
Doroszeki. List do Króla w Ojcz. 8pom. Grabowskiego II, 319.
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sko". Lecz nie starcz^^o mu si na obsadzenie tych miast

nawet, które si podday. Nie potrzebujemy polega wy-

cznie na jego zdaniu; korespondenci onierze rozumiej

tak samo: „Unum deest (= Jednej rzeczy brak), e nie masz

infanteryi; cho si miasta poddaj, nie wiedzie, czem je

osadzi" ^).

Do najwaniejszych nastpstw pogromu bracawskiego

naley wyzwolenie Biaej Cerkwi. Zaoga polska bronia si

dzielnie; robia czste w^^cieczki i bia si z Kozakami; mia-

sto zostao spalone, lecz zamek wytrzyma ostrzeliwanie

i gód. Pomimo przechwaek swoich, Doroszeko zwin obl-

enie okoo 3 go wrzenia, przed szturmowaniem Winnicy,

i „skoczy do swego Czehryna -;. Ale ,,te puki, które tylko

mia przy sobie, powkada w miasta, które byy odday de-

woti imieniowi JKMci, jako to: adyyn , Niemirow".

Szkoda bya szczególnie adyyna, pooonego w Avanyra

punkcie strategicznym, a przytem znacznego i ludnego je-

szcze w tym czasie, mia bowiem 17 cerkwi w swych murach.

Wic wród powodze i tryumfów wybuchn Sobieski

gorzkim wylcrzykiem; „Przyszoby dawno in abominationem

*) List do Trzebickiego 15 wrzenia, wiadomoci przez niewiado-

mych pisarzy udzielane z obozu z pod Baru 21 wrzenia u Kluczy-
-ckiego n-ry 314, 320, str. 682, 693.

^) Opowiadania Dauiowa w Kijowie z obozu Doroszeki, 24 sierpnia

1671 w ApsHB-b 103 P. nr. 104, str 444, tame nr. 103. str. 43 j-

Komendant Fitinghof pisa d. 15 wrzenia 1671 do wojewody moskiew-

skiego w Kijowie, kniazia Kozowskiego: „Sciniony by wszy na koo sza-

cami od hetmana Zaporoskiego, corre<pondentiani .. zastanowi musiaem..

Podczas tey transactiey oblenia wicej szkodowa musia Doroszeko,

anieli my , bo on w ludziach, my zasz eszmy miasto spali musieli

szkoduiem". Prosi o wiadomoci i o konwcj dla chorego, który jest

wysany do Dymira (MS. Bibl. O r d. K i a s. «41) W e r d u m, Tag-

Register 224 zanotowa, e Sobieski otrzyma ju dnia 4 , wrzenia od

Piwa doniesienie o zdjciu oblenia z Hiaej Cerkwi ; musiao to sta

si przynajmniej na jeden dzie wczeniej. Widzimy te, e Doroszeko

datowa swój list do króla 24 augusta, czyli 4 wrzenia nr. 3, nie z pod

Biaej Cerkwi, lecz z taboru pod Stawiszczami.
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wszystko puci, gdyby nie tamowa zranione serce zelus

(= arliwo) wiar}^ witej katolickiej, a mio witnic
Boskich".

Skd taka gorycz?

\V korespondencyi urzdowej i prywatnej znajdujemy

czworakie powody.

Najmniej wzruszaj nas skargi Sobieskiego na wyjazd

z (>bozu wyszych oHcerów czyli „starszyzny" i na ucieczk

onierzy z obozu pod Ikarem. To jest przelotne niezadowo-

lenie, e naraz jednego dnia, 2 go wrzenia duo osób za-
dao od niego urlopu, korzystajc z chwili, e niebezpiecze-

stwo adne nie zagraao '). Przytem Jabonowski, wyjeda-
jc, zabiera z sob memorya z d. 4 wrzenia, opisujcy dla

wiadomoci króla stan wojska i widoki skutecznego dziaa-

nia na Ukrainie; ustne wyjanienia i przeoenia tak po-

wanego wiadka i uczestnika kampanii, tale cenionego po

obu stronach czowieka, przyjaciela Sobieskich i powinowa-

tego (przez on. Kazanowsk) Winiowieckich, mogy wró-

y najwikszy moliwie poytek dla sprawy. Dymitr uleg

nawoywaniom modej ony, która si „cale w mioci swego

utopia ma i tak dugo Xicia listami molestowaa, e
si zmiowawszy nad ni, musia ztd do niej odjecha".

Ale odjecha tylko do Zaoziec lub Zbaraa: wic na we-

zwanie móg w par dni przyby i rzeczywicie wróci dnia

23 wrzenia „we trzech chorgwiach konnych i trzech dra-

goskich", razem z ksiciem Konstantym Winiowieckim

i Stefanem Czarnieckim starost kaniowskim, pisarzem pol-

') Sobieski do Trzebickiego 7 wrzenia 1671. pJam tu zosta de-

sertus nietylko od starszyzny, z których nie zostao tylko Jmp. chory
z Jmp stranikiem kor., ale i od onierzów, bo i tych niemaa liczba

nieodpowiednio pouciekaa". Kluczycki nr. 311. W e r d u m, Tag-

Register 2-24 wymienia Czarnieckiego pisarza poln. (General- Commissa-

riusj Lubomirskiego starosto sandeckiego. Jabonowskiego, und vi(I an-

dere vornehmo Oftiziere.
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nym. Silnicki, kasztelan czerniclioAvski ,
potuk si mocno

skoczywszy za sarn; ledwo go si dotarli" ^). Kasztelan pod-

laski uecki oddali si zaledwo na dni kilka. Nie brako

zreszt pomidzy niszymi oficerami dowiadczonych i zdol-

nych ludzi do wykonywania planów hetmaskich. Wszak

wszystkie operacye wojenne wykonyway si z koniecznoci

maymi oddziaami, które prowadzi móg niekoniecznie se-

nator lub strategik. Co do onierzy Sobieski umia uy
surowoci dla utrzymania ich w porzdku. Jego zalecenia

karnoci byy ogaszane przy odgosie trby z grob kara-

nia na gardle; wozy byy rewidowane; za samowolny od-

jazd z pod chorgwi dezerterzy byli cigani dekretami in-

famii 2).

Nadczu bya niewtpliwie wraliwo Sobieskiego na

krytyk jego czynów, wygaszn przez dworaków, szlache-

ckich oratorów i pospolitych plotkarzy jak np., e szerzy

nieuzasadnione postrachy, e wchodzi w konszacht}'^ z Do-

roszek, e poszed na Ukrain celem sprowadzenia Tata-

rów i Kozaków na Polsk itp. Niesusznie zraa si nie-

wdzicznoci i posdza króla o nieufno dla siebie; za-

powiada swoj dymisy, „bo dosy bdzie jednego hetmana

(Dymitra) JKMci". Prawda, e w listach, pisywanych ze

dworu królewskiego, Sobieski wyglda niekorzystnie; co gor-

sza, Micha Pac, hetman w. litt., naradzajc si z Chrapo-

wickim nad przytoczonym wyej listem Doroszeki, wyra-

ia podejrzenia tak co do panów koronnych w ogólnoci,

jakote co do Sobieskiego w szczególnoci i powoywa si

na jakie ostrzeenie, nadesane od cara^). Ale czowiek pu-

*) 11 e 1 c e 1, str . -241. Grabowski. Ojcz. Spom. I. 178. Klu-

czy cki, str. G94:. Wer dum, Tag-Register 229.

-j W aktach grodzkich lwowskich jest areszt naoony d. 2 wrze-

nia 1G71 w obozie pod Barem na chorego Bohusza (Akta Grodz-
kie po Bernard: Lwów, t. X, nr 5237).

^j Sobieski do Trzebickiego 31 wrzenia u Kluczyckiego,
str. 071: „Ja te jak tam w Polszcz za prace, odwagi i straty moje

odnosz wdziczno, w oczach to tam W. X. Mci MM. Pana. Byle tedy

nadcign tu król Jm (de)missionem ptam: wszak te dosy be-
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bliczny nie powinien bra do serca wszelkiej iradaniny, nie

przechodzcej w czynno. Na skarcr, wpisan do menio-

rvau Jabonowskiego, król I\Iichal odpmyiedzial nastc|)ni'nu

sowy: „A jeli le yczliwych niech Ujn-zejmo Wasz
^literuje, damy, aby temu nie da wiary i by pewien, e
^ly najlepiej przekonani jestemy o Uprzej. Waszej i te wieci

nijrdy u Nas wiary nale nie mog. Takowe malevolorum

pociski zwyczajnie ra. ale nie rani- Nie wtpimy tedy,

e Uprzej. W-a niewzruszonem sercem przyjmowa to b-
dziesz, o co powtórnie dajc Uprze:jm. W., yczymy onemu

dobrego od Pana Boga zdrowia. Dat. w Zamociu d. 2 (i

Sopt. 1071" ^). Na tern naleao poprzesta.

Powaniejsze znaczenie przyzna musimy slcargom na

brak pienidzy i na niezaatwienie nalenych piechocie wy-

pat. Z godu onierz „odbiega oberszterów musi, którzy

dla (= z powodu) zatrzymania po województwach zasug

enungowa czem onierza nie maj. Drzwi si zaprze

u mnie nie mog przed nimi (onierzami)... Czyniem i czy-

ni co tylko by moe, ale... czy jeden privatus czowiek,

majc substancy ustawicznemi na Rzplt kosztami zwtlon,
moe temu wystarczy?" Wyda kilkanacie tysicy zotycli

i zaoy obóz w swojem starostwie barskiem, ofiarujc pro-

dukcy roln na prowianty i furae. Starostwo to doznao

ju przedtem srogiego spustoszenia: zamek tylko dobrze Avy-

glda ze swymi potnymi murami i czterema basztami;

ale w miecie ratusz, synagoga i bogaty niegdy koció Je-

zuitów sterczay w ruinie; ludno bya nieliczna nawet

w rodku , a dalsza dzielnica od strony wschodniej , nie

dzio jednego hetmana Królowi Jinci, ile gdy do mnie nie moe by con-

fidoutia naprawiona". List do ony 15 wr/.e.«nia u Helcia, s. 240

C li r a p o w i c k i na podstawie listów od X. Tyszkiewicza, str. 245, 253.

a, sam sysza od Paca: aeby do ukadów byli komisarze z Litwy wy-

sad/.eni, bo koronni, zaw.s/.e majc za cel wasna prywat, nie dopuszczaj.'^

pokoju, e Doroszeko snad ma porozumienie z p. Sobieskim, o czem

i car ostrzega (s. 254).

') Grabowski. Ojcz. Spom. II, 146.
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miaa wcale mieszkaców. Intrata ze wszystkich wsi, do-

chodzca dawniej do 30-tu tysicy talarów, spada do 6-u

lul) 7-u i ta musiaa zamieni si teraz na zero po kilko-

tyc^odniowem utrzymywaniu obozu (od 30 sierpnia do 3go

padziernika). Wreszcie zrzek si Sobieski swego przywi-

leju i zwróci starostwo królowi do jego dyspozycyi. Tych

wydatków i strat nie poczytujemy za otiar patryotyczn,

bo kto posiada tyle i tak znacznych dóbr Rzpltej, obowi-

zany by na jej potrzeby oy , nawet bez pretensyi do

zwrotu: ale przyznajemy suszno Sobieskiemu, gdy wy-

rzeka na województwo Rawskie, które piechocie wgierskiej

janczarskiej nie wypacio zasug, przysdzonych na Try-

bunale Radomskim: gdy si uskara na szczupo regimen-

tów, zredukowanych do 300 i nawet 200 gów, oprócz je-

dnego, liczcego 600 jedynie dziki ofiarnoci genera-majora

Koryckiego, który z wasnej kieszeni opaca 300 nadkom-

pletnych onierzy; gdy trapi go ustawiczny frasunek, aby

piechoty „tak marnie, jako pod Zwacem (1653) i w in-

nych obozach, nie powyzdychay" ^).

Najwaniejszym atoli i zupenie susznym powodem

rozgoryczenia byo nieudolne wykonywanie, a raczej nie-

wykonanie postanowie, powzitych na radzie senatu majo-

wej. Sobieski niecierpliwie wyglda pospolitych rusze, po-

wiatowego onierza, pomocy wojska litewskiego, przybycia

króla na Ukrain — i doczeka si nie móg!
Jeszcze na pocztku lipca biskupi nakazali duchowie-

stwu i ludowi mody o pomyln wypraw dla króla, który

ma odda ycie i krew za nietykalno Ojczyzny ^). Przy

takiej zapowiedzi mona byo wybaczy kilkutygodniowe

opónienie pierwotnie oznaczonego terminu wyprawy, 28go

czerwca; trudniej usprawiedliwi ociganie si przez cay

1) Kluc zy cki, str. 682, 683, i 685, 671 i 710. Grabowski,
Ojcz. pom. II, 330.

') List pasterski Stefana de Magna Chrzst«jw Wierzbowskiego,

biskupa poznas. z d. 6 lipca 1671 w MS. O r d. hr. Krasiskich
841 ; zapewne inni biskupi uczynili to samo.
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lipiec, motywowane chorob królowej, gdy z Podola nad-

Ciiodziy coraz groniejsze i pewniejsze doniesienia wojenne.

Tu ju otwiera si pole do podejrze, e Micha bv spólni-

kiem, albo przynajmniej chtnem narzdziem tvch grzesznych

polityków, którzy omielali szlacht do odmawiania zarz-

dze wojennych, szerzc wieci o zapewnionym jakoby po-

koju. Dopiero 8 sierpnia wyjecha król z maonk swoj
z Warszawy na Janowiec do Lublina. Przyby tu 11 sierpnia

w asystencyi trzech biskupów, trzech wojewodów i tylu
kasztelanów; wjeda konno pod baldachinem, niesionym

przez urzdników magistratu; wyjecha za do Lwowa „spleu-

dissime" dopiero 2 padziernika: wic przesiadywa tu i w Za-

mociu blisko dwa miesice „cum taedio", nudzc si —
z próniactwa! Wyczekiwa na pospolite ruszenia i na wy-
prawy onierza powiatowego, które zwolna cigay si i po

niejakim czasie do domu wracay. Dnia 29 sierpnia wy-
dane zostay wezwania na rad senatu z oznaczeniem dnia:

6 wrzenia ^). Sobieski otrzyma o tern wiadomo od pod-

kanclerzego Olszowskiego ju po bracawskim pogromie,

w obozie pod Barem d. 31 sierpnia. Nie dziw wic, e si
niecierpliwi i pisa poufnie do Trzebickiego: „pro 6-ta Sep-

tembris obwoane w Lublinie consilium; a. dla Boga! Có
bdzie po tym onierzu na zim?" A 15 wrzenia, opisujc

onie trudnoci swego stanowiska wobec zapowiadanego wykro-

czenia wojsk wooskich, multaskich, wgierskich, dodawa:
„Nam za posiki z Polski bardzo niespore; pospolite rusze-

nia wracaj si do domów, i dopiero z domów maj co
ludzi do Króla Jmci wyprawi, który do Lwowa ma si
przemkn z Lublina. Ale gdzie to Lwów ! Ztd wielkich

mil 40. Pan Bóg tedy wie, co si z nami tu dzia bdzie".

Nie wiemy, kto radzi i co uradzono 6 wrzenia w Lu-

*) Chrapo wieki 254, 259 T h e a t r. Europ. X, 5 1

2

MS. C z a r t o r. 3487, str. 403 zawiera oryginalne wezwanie czjli deli-

beratoria. ,. Przychodzi nam tu cum taedio, e w Lublinie sine oper zo-

stajc, przedsiwzietey non proseuimur drogi... naznaczylimy rad na

przyszy poniedziaek". Sobieski do ony 15 wrzenia.

Korioii Subioiki. T. III. 4
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blinie? Zdaje si, e jedynym rezultatem narady byo przy-

<»-otowanie ukadu z wojskiem litewskiem, które nie chciao

wychodzi w pole bez zapaty. Król obieca wyliczy spo-

sobem darowizny pienidze swoje, oraz posagowe ony w sze-

lgach i w austryackiej monecie 64.000 zp. na 4000 onie-

rza. W obozie pod Janowem (podlaskim) dnia 19 wrzenia

hetmani litewscy, Pac i Radziwi, razem z komisarzem kró

lewskim Janem Gniskim . wojewod chemiskim pod-

pisali „puncta do instructii JKMci umówione" w liczbie

14-tu. Zobowizywao si wojsko litewskie sluj^ od Igo

wrzenia do Igo grudnia pud warunkiem, e wier ta b-
dzie zapacona „realiter" w caoci, a nie w zaliczeniach; e
konie, gince „w okazyach", nie bd wymazywane z ra-

chunku; e ma by pozwolone przechodzenie przez kraje ko-

ronne dla wygody itd. Komisarz królewski Gniski wysta-

wia asekuracy na rzetelno wypaty i na wyjednanie od-

powiednich uchwa sejmowych, gdy „konwokacya wileska

na obmylenie posików Koronie zoona, mimo wie kun-

stytucy, zerwana (w marcu), zaczem podatki na wier te-

raniejsz nie od wszystkich powiatów zgodnie uchwalone".

Suma 64 tysicy ma by dostawiona do Dubna nad Bugiem,

na termin w. Michaa, i wtedy wojsko pójdzie w Ukrain;

inaczej cofn si od deklarowanej suby ma prawo i).

Nie by wcale zadowolonym Sobieski z tego ukadu,

do którego wchodzi czynnie, jako hetman polny, Radziwi

szwagier jego: „Gdy nas o tak sabych, albo raczej adnych

ztamtd od Wm Panów dochodz wiadomoci o posikach,

nie wiem, jako ju bdzie wierzy kiedy i komu" -). W isto-

') Kluczycki nr. 316. Wymieniona tu na str. 687 miejscowo

nie jest Dubno woyskie, lecz Dubno nad Bugiem czyli Dubienka (ob.

Sown. Geogr). O konwokacyi wileskiej pisa Chrapowicki, e sie

zecza 7 marca, ligo skoczyy si vota senatorów, do l8.go spierano

si z delegatami wojska, 19-go uchwalono pospolite ruszenie, potem trak-

towano, eby pogodzi Sapiehów z hetmanem Pacem o sum szawelska

200.000 zp., '2-2-go, „chc oczy odwróci od tych bezrzdów", Chrapo-

wicki wyjecha z Wilna (str. 235 6).

^J Kluczycki nr. 317, list z obozu 21 wrzenia 1671.
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cie, czegó si mona byo spodziewa po czterotysiczucm

wojsku, które do w. Michaa, t. j. do 2U wrzenia, a moe
i duej miao przebywa na granicy W. X-twa Litewskiego,

o kilkanacie marszów od Ukrainy? Dziwi si nie mona,
e Sobieski by zniechcony i za porednictwem podkancle-

rzego dopomina si o ryche zesanie komisarzy do wyzna-

czenia wojsku byberny, zapowiadajc, e na w. Marcin

musi odjeclia dla poratowania nadwtlonego zdrowia. Tak
wic do rozgoryczenia, oprócz urojonych, mia powane
i wane powody.

Trzyma si przecie dzielnie i rozwija rucliliw dzia-

alno wobec nieprzyjacielskich zaczepek.

Przybyli do niego 21 wrzenia trzej posowie od Do-

roszeki, który, poczywszy si ze Swinkazy-Ag. sta ta-

borem pod Cymermanówk, niedaleko Humania; proponowa

mu cofnicie si z Ultrainy, gdy skoro nadejd wielkie po-

siki, Doroszeko bdzie musia wystpi zaczepnie, czegoby

sobie nie yczy. Odpowied Sobieskiego brzmiaa: „I przed

samym cesarzem tureckim ztd nie ustpi i czeka go tu

bd". Wówczas dyplomata kozacki (raczej szlachcic litew-

ski „infamis jaki, afront wielki" Falkiewicz) uderzy w inny

ton: prosi o zapewnienie imieniem hetmaskiem i caego

wojska, e Tukalski zostanie przy metropolii i Doroszeko

przy buawie; za to on, Doroszeko, obiecuje nie trudni

kondycyami i co znacznego uczyni dla Rzpltej; za kilka

dni zjechaliby komisarze kozaccy dla zawarcia traktatu. So-

bieski wyda dane zapewnienie i paszporty do wolnego prze-

jazdu; ale by zdecydowany po tych kilku dniach oczeki-

wania „dalszego nie pozwoli mu frysztu".

Tymczasem piechota z artylery i taborem zostaa spro-

wadzona z Kamieca; genera-major Korycki wszed z ni
do obozu barskiego dnia 12 wrzenia; nazajutrz weszy te

piechota i armaty wysane ze Zbaraa. Podjazdy biegay pod

Zabue, Tulczyn, Jampol, infestujc ^.wszystek midzy Bo-

hem i Dniestrem kt". Jampol, znaczne miasto nad Dnie-

4*
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strem, przysao z poddastwem i delilarowao wyda z mi-

dzy siebie buntowników. Ruszczy z Winnicy przeprawia

si wpaw przez Boh, posuwa si a za Kalnik i schwyta

dwóch posów Doroszenkowycb , wracajcych z Krymu

i z taboru tatarskiego. Podjazd „niele goci" a pod Mo-

hylowem, narba wypadajcych z miasta Kozaków, nabra

bardzo wiele byde, porucznik Asverus podpad pod bram;

Kijaszko i Hohol stary uciekli, syn Hohola zosta postrzelony.

Poddaa si d. 27 wrzenia znaczna forteca ciana „podobna

Kamiecowi miejscem". Pod Bracawiem podjazdy pozabie-

ray bydo ^). Ju 22 wrzenia donosi Sobieski podkancle-

rzemu, e „ten kraj nad Bohem od samego Midzyboa a
za Winnic ku Bracawiu skoni si do poddastwa JKMci.

Owo zgoa saecula przejd, a takiej drugiej do odszukania

Ukrainy nie znajdziemy okazyi". Gdy to pisa, dano mu
zna od stray, e idzie pose od baszy sylistryjskiego, „snad

skarc si na Haneka o inkursi pod Tehini (= Bendery)

uczynion. Ale te i mnie odpisa mu podobno przyjdzie, py-

tajc si wzajemnie, jeli (
= czy) ordy biaogrodzkie za

cesarskiem i jego rozkazaniem tak czsto tu wpadaj?"

Haneko z Niowcami napada krymskich Tatarów,

chodzc a do Perekopu, potem zgasza si do Sobieskiego

od poowy sierpnia z kosza zaporoskiego w imieniu tame-

cznych Kozaków „z powinnoci jako yczliwi poddani, y-
czc JKMci i Rzpltej i Wielmonociom waszym wszyst-

kiego dobra", a nastpnie zawiadomi, e „z wojskiem JKMci
Zaporozkiem w kilka tysicy" wyszed w ziemi biaogrodzk,

t. j. pod Akkerman, aby w niebytnoci „gospodarzów" t. j.

ordy, która z Doroszek wdrowaa, znosi wsi tameczne

1) Kluczycki str. G89, G91, 693, 696. Werdum, Tag Register

226 do 228 podaje nam nazwisko Falkiewicza, wymienia 5000 sztuk byda,

przyprowadzonych d. 7 wrzenia z nad Dniestru. W tyme czasie wysa
Doroszeko pokorne listy do króla, otrzymane 25 wrzenia. Król z Za-

mocia 26 wrzenia odpowiedzia mu wyrzutami ; wywietli jego prze-

wrotno szczególnie przez list przejty do elektora brandenburskiego

•/. prob o protekcy, ostatecznie jednak odsya po decyzy do Sobie-

skiego: Zauski 1,304,305.
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koo Tehini. Przebra si do niego „w dziewiciu tyllco czo-

wielca'' sawny Sirko. Razem tedy poszli i „uienaji^orzej go-

cili" Zabrali niemao byda; ludzie wszake, zapewne prze-

strzeeni, pouchodzili z tych wsi zawczasu

Bya to poyteczna dywersya dla wojska polskiego.

Wic te Sobieski „dobrze udarowa" poselstwo Ilaneki

i Sirki, dzikowa olnulwoin za t ocliot, ubezpieczy lask

JKMci i da, abv si jak najprdzej ku niemu przebie-

rali do którejkolwiek pobrzenej slobody; obieca wyj na

ici spotkanie i natychmiast kaza otrbi Avojsku swojemu

ruszenie. W tydzie póniej, 2S wrzenia przysali Haneillco

i Sirko wiadomo, e si zbliaj do Berszady; e koo
Sawrania zeszli si byli z Doroszekiem, lecz ten, bdc od

nich o mil, odszed Icu Czelirynowi, a Swinkazy Aga, autor

owego gronego listu, opuci go i poszed w inn stron,

do domu. Po tej wiadomoci Sobieslii zoy rad wojenna

z Dymitrem Winiowieckim i starszyzn, roztrzsajc dwa

plany ruszenia: albo ku Bracawiu, gdzie Hanelco zmierza,

albo pod Mohylow, „aby sobie w tyle nie zostawia tej tak

otrowskiej fortecy". Pomylnym te byo wypadkiem, e
przeszed na stron polsk Zieleniecki, „czowiek znaczny

w Ukrainie i pukownik starynny" i). Za jego przykadem

zgosi si wkrótce i pukownik kozacki bracawski Lisica.

Przybyo te nieco wojska polskiego. Z przyjemnoci

dowiedzia si Sobieski, e nadchodzi wiey regiment pie-

choty, wystawiony przez Trzcbickiego, biskupa krakowsciego,

porzdny i „dobrze mundurowany", 300 ludzi. Jako mia

go ju w obozie I padziernika. Nazajutrz Koniecpolski przy-

') Listy Haneki z Kosza d. 1 sierpnia i z Czerbelanii 2 Sept. byy

datowane niezawodnie podug starego kalendarza, a wioc 11 sierp i l2go

wrze. ; znajduj si u Grabows. 11, 142— 141; listy Sobiesk. do Oiszows.

3, •<*2 i 28 wrze u Kluczy k. s. (JS'J, <92; tame s. 748, uiala sie we-

zyr krymski przed Karwowskim o wtargnienie Haneka pod Oczaków

i Perekop. Opowie Greka Afonasja Grygojewa w Kijowie, e Haneko
zdoby w Krymie dwa miasta. Dan Kermen i 8lam w ApKJiui. K)3P.

IX, nr. 109, 8. 448. Chrapowicki, s. 255 dowiedzia si, e „Haneko

i Sierko mieli przy swej potdze 5000 Kamuków" — chyba chwilowo.
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prowadzi trzy chorgwie, wasnym kosztem utrzymywane:

pancern, woosk i dragosk. Przyjecha te genera-ma-

jor Ernest DonhofF (28 wrzenia) i przyszy dwie kompanie

jego regimentu ^).

Orzewiony, rozradowany Sobieski nie zaniedba oznaj-

mi swojej Marysiece, e „si ztd ruszy dalej przyjdzie

w Ukrain, bo mi P. Bóg wiksze szczcie daje, nielim

go zasuy... Od Doroszeka Tatarowie pouciekali po owym
przestrachu; sam za pocz by ze mn traktowa, ale te-

raz ju ustpuje a ku Czehrynu. Ostatnia jeszcze jest na-

dzieja w Ordzie krymskiej, która gdyby nie przysza, tedy

bym wszystk odebra Ukrain. Od I-go padziernika za-

cz si wymarsz wybranych regimentów i chorgwi przez,

grobl barsk, a trwa przez trzy dni, „co si umylnie czy-

nio", eby pospólstwo rozgadywao o wielkiej wojska po-

tdze. Sam Sobieski wyruszy z ostatnimi oddziaami, dnia

4go padziernika, a w przeddzie napisa znów do onyr

„Szczcia takiego, które rai tu P. Bóg daje, imaginowa

niepodobna; to nietylko, e Doroszeko uciek i wszyscy Ta-

tarowie, których ostatki wczora pogromione, ale wszystkie

prawie miasta, poddajc si mi, w przysaniu si uprzedzaj,,

a nawet i Raszków, cho si pani jego teraniejsza zowie

Dumna (Domna Rozanda córka Lupula), bo jest hospoda-

równa, co bya za synem Chmielnickiego. To uczyni Brac-

aw i innych kilkadziesit. Jednego ju tylko apprehendu-

jemy hana" ^).

W istocie Raszków, jedno z naJAvikszych miast ukra-

iskich, liczce z 10.000 mieszkaców i pooone na granicy

dzikich pól biaogrodzkich, o jeden dzie marszu od twier-

dzy tureckiej Tehini (dzi Bendery), otworzyo bramy Ru-

szczycowi, wysanemu z 5-u chorgwiami ^).

Bracaw na znak poddania si przyj Hanek. Mimo

^) Kluczycki str. 691, 698, 699. 701. Grabowski, Ojcz.

Spom. I, 179. Werdum, Tag-Register 231, 233.

*) Helcel cz. II, nr. 66, str. 241, nr. 67, str, 242.

'j Werdum, Tag-Register, str. 244 pod d. 20 wrzenia 1671.
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to Sobieski kaza wojsku i tam i stan na 9 padzier-

nika, przy taborze zostawi dwie chorgwie i regiment sta-

rosty lityskiegOj sam za z ks. Dymitrem i Sieniawskira

ruszy do Mohylowa nad Dniestrem, gdzie dosiady\vali Ho-

hol, Kijaszko i Konstanty, pukownicy kozaccy. Wyprawiony

do nich z listem jeniec, który widzia trzydniowa przepraw

przez grobl barsk, przerazi ich swojem opowiadaniem,

a wicej jeszcze zatrwoyo ich przywoenie odzi z Midzy-

boa, Latyczowa i z innych miejsc do szturmowania od

strony stawu, bo taki by jedyny a nieomylny sposób wzi-

cia fortyfikacYJ. Dla prdszego popiechu i snadniejszych

przepraw, Avojsko szo dwoma traktami: ks. Dymitr z le-

wem skrzydem, Sieniawski z prawem. Na czwarty dzie,

7 padziernika ') bardzo rano ukaza si Sobieski pod Mo-

hylowem i nie potrzebowa szabli dobywa: Kozacy poddali

si. „Tak wielki na nich strach P. Bóg by przypuci", e
uciekali na stron modawsk pod Sorok bezadnie, a kilka

odzi i kilkanacie kadzi i koryt, przepenionych ludem, za-

tono na Dniestrze. Opatrzywszy defekta tej fortecy, So-

bieski wyznaczy inyniera do reparacyi, zamianowa M. Rze-

wuskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego, komendantem nad

5-u chorgwiami jazdy (wojewodów woyskiego i pockiego,

starosty ydaczewskiego, starocica lubelskiego i Bogusza);

starocie stargardzkiemu Górzyskiemu powierzy komend
nad trzema regimentami : wasnym, wojewody ruskiego i Ra-

dziwia; doda im kilka sztuk armat z naleytji amunicy

i tego dnia jeszcze wyprawi Pruszkowskiego do ciany dhi

') Sobieski do Olszowskiego u K 1 u c z y c k i e g o s. ()9'.t oznacza

dat wyrazem „nazajutrz" po napisaniu listu z pod Baru i ruszenia si,

lecz W e r d u m (nie w Tag-Kegister, lecz w „Cudzoziemcach" Liskego)

znaczy pochód wyraniejszemi datami: 4 listopada przez .Makowce do

dawnego obozowiska pod Stanisawczykiem 4 mile, 5 padziernika do

pustej wsi Kopystyrzyna i do Szarogrodu, 6 padziernika do Czerniejo-

wic (str. 145, 146). Zgodnie z tem pisze niewiadomy korespondent 13go

padzierrika 1671 z pod Bracawia u Grabowskiego Ojcz. Spom. II.

147: „Po osadzonym Mohilowie.., d. 7 praes. ruszy si do ociany".

Dziwna, e Tag-RegisterWerduma podaje bdno zapiski w tych dniach.
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obsadzenia zamku. „Ubieaa si tedy i ciana lubo z praca

i fatyg" po nocnj^m marszu, dopiero nadedniem 8 padzier-

nika. W kilka godzin potem przyjecha Sobieski, obejrza

fortyfikacye, kaza sypa potny parapet i zostawi tu na

zaodze czci dwóch regimentów piechoty (Bokuna i wwdy
kijowskiego) pod komend Gosa oberszter majora, oraz cztery

chorgwie jazdy (JK]\Ici, marszaka nadwor., ssty Winni-

ckiego, ssty szremskiego) pod komend Pruszkowskiego dla

uprowiantowania i podjazdów.

Tym sposobem rozwiza Sobieski pierwsza z dwóch

kwestyj, roztrzsanych na radzie wojennej d 28 wrzenia:

zabezpieczy sobie tyy „od otrowskiej fortecy" naddnie-

strzaskiej. Pozostawaa druga — obsadzenie Bracawia.

Popieszy tam za wojskiem. Puki jego, ks. Dymitra

i Sieniawskiego, zczywszy si z kolumn, maszerujc
wprost od Baru, szy szykiem i zatoczyy obóz o wier
mili od miasta d. 10 padziernika w oczach Kozaków, przy-

patrujcych si z okopów i waów bracawskich ^). Skoro

stan w obozie w godzin niemal dwie. zaraz Haneko z Sir-

') Sobieski w raporcie swoim u Iv 1 u c zy c k i e g o, s, 700— 791

naduywa wyrazu „nazajutrz", nie oznaczajc ani dnia pobytu w Mohi-

lowie i cianie, ani dni marszu, wypada wic regulowa daty i szcze-

góy podug wybornej korespondencyi z obozu pod Bracawiem d. 13go

padziernika u G r a b o w s. Ojcz. Spom. II, 147— 149 (ale nie n-ru IL

na s. 146 z widocznie myln dat 11 padziernika, kiedy wzmiankuje

o wysaniu kilku tysicy ludzi pod Kalnik) oraz podug Dyaryusza Hi-

noccego tame I. 180. O kolumnie, wysanej wprost pod Bracaw, do któ-

rej nalea midzy innymi nowy regiment biskupa krakowskiego, dowia-

dujemy si z doniesie jego siostrzeca Cieskiego u Kluczyckiego
•n-ry 322 i 324. W e r d u m w tym ustpie (str. 148— lóO) pobaamuci;

przerwa opowiadanie na 6-m padziernika we wsi ozowy, odwoujc
si dj osobnej relacyi o zajciu Mohylowa, która j '.st jeszcze gorsz

w Tag-Kegister, potem niewyranie mówi o wymarszu, „przez wschodni

bram" do Czerniejowic i ciany; nagle oznacza 9-m padziernika marsz

do Tomaszpola i Kupinówki (Kupinska), a nareszcie pod 8 padziernika

(zamiast 10) zapisuje ostatni marsz ze wsi Bortniki (Wornitki) pod Brac-

aw i powiksza zamt notatk, e Sobieski sta tutaj przez 4 dni, gdy

w istocie obóz sta tylko 10 i 11-go, a 12-go by ju w ruchu, a IH-go

by przeniesiony za Boh.
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tiem, Zielenieckim i z Lisic przysali o czas i naznaczenie

czoobitno:5ci swojej i pokonu JP. Marszakowi. Bez odwoki

wysany oddzia liusaryi i pancernego towarzystwa przypro-

wadzi icli w asystencyi kilkudziesiciu starszyzny kozackiej

do namiotu hetmaskiego. Przyj ich Sobieski, majc przy

swoim boku Ics. Dymitra Winiowieckiego, hetmana pol-

nego, a po za sob duy tum ludzi rycerskich. Haneko
mia przemow z owiadczeniem yczliwoci swej ku Rzpltej

i ofiarowaniem swych usug hetmanom. „Byo niemao l<o-

zackich ofFert", od caej starszyzny. Nazajutrz uraczy So-

bieski wszystkich bankietem , nie przepominajc zdrowia

JKMci i Rzpltej , wygaszanego przy salwaci dziaowych.

Z waciw sobie dobrodusznoci spoglda na goci i two-

rzy w swoim umyle przychylne o nich sdy: „Co do Ha-

neka, czowiek jest dobry i yczliwy JKMci, ale majcy
nad sob sia inspektorów, którym si akkomodujc, jest

prawie sam nie swój i dlatego musi by wielce ostrony,

bo zdrowia (= ycia) swego nie jest bezpieczen, ile e wojska

przy nim niewiele, i to godnego i nieodzianego; Sierko —
czowiek bardzo cichy, skonny, rycerski i zda si by bar-

dzo yczliwy i w wojsku Niowem wielki kredyt maj-

cym" ^). Nie brakowao pewnie wina: wic atwo sobie wy-

obrazi moemy i nastrój biesiadników, i zakoczenie dnia tego.

Nazajutrz, 12 padziernika, odbya si spoina rada wo-

jenna, na której, zdaniem niepodpisanego, lecz dobrze poin-

formowanego korespondenta
,
pokazao si , e Kozacy „co

inszego mówili, a co inszego uczyniliby byli, gdyby zdrowa

rada JP. marszaka chopskiej nie uprzedzia bya chy-

troci". Przekona si te Sobieski, e „Kozacy Niowi

(t. j. Haneki i Sirka) o najmniejsz krzywd tutecznych

*) Kto inny zapatrywaby si nie tak dobrodusznie, majc wierj

wiadomo o tem, co zaszo w Jampolu. Przybyli tam oficyalici Xny
Gryzeli Winiowieckiej dla objcia administracyi, a Hanenko wypdzi

ich, powiadajc, e Jampol jest szabla odebrany przez niego od Doro-

szeki d. 6 padziernika 1671. W e r d u m Tag-Kegister 235. O tym wy-

padku zapewne wspomina S a I v a n d y II, 40.
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ludzi (Kozaków Herodowych) bardzo si ujmuj i za lada

okazy ciojle mówi: pójdziemy nazad do Siczy. Osadzanie^

fortec bardzo si im nie podoba. O ostrogskiej Komisyi

(t. j. o ugodzie, zawarte] w zeszym roku) mówi, e ponie-

wa Horodowi ni nie kontentuj si, tedy potrzeba j od-

mieni. Owo zgoa wszystko to kozacy jedni, i wiara jedna.

Kruk krukowi oka nie wykol".

Haneko we wasnym interesie zaproponowa wypraw
pod Kalnik, celem zdobycia tej opornej fortecy; chcia mie
polskiego onierza do pomocy przeciwko Doroszece. So-

bieski , lubo nie mia zamiaru przekracza linii Bohu ze

swemi szczupemi siami *), dogodzi temu daniu i natych-

miast odkomenderowa kolumn pod dowództwem stranika

koronnego Stefana Bidziskiego. Gdy atoli zagai rzecz

o wprowadzeniu zaogi polskiej do zamku bracawskiego,

aden z Kozaków „na to nie da rzec i sowa, i owszem

hardo odpowiadali". Mówili: „Dosy, e si wam kaniamy

i protekcy wasz bierzemy, ale praesidium nie przyjmujemy".

Wtedy Sobieski „uy wojennej sztuki". Uprzedzi sa-

mego tylko Hanek. który „pozwala, nie pozwalajc...

a najbardziej prosi, aby to nie przy nim byo". Pozosta

te w obozie polskim.

Ruszao si wojsko wanie pod Kalnik i jedni przez

Boh po mocie przechodzili, a drudzy przeto szli do miasta,

z którego ludzi wiksza poowa wysza na przedmiecie

„dziwowa si na nasze wojska". Poprzednio ju zrana wszed

do dolnego miasta sdzia wojskowy Kobyecki z regiment-

kwatermistrzera ckim, majorem piechoty Goeckim i setk

towarzyszów, i nie razem, ale po kilku
,,jakoby po rónych

') e Sobieski rozumia zamiary Haneka, dowodzi tego list do

ony d. 3 padziernika pisany: „.Jako jest co bardzo apprehender, ile gdy

cnas Haneko, aby go ju osadzi hetmanem, gboko w Ukrain po-

cign chce"' (H e 1 c e 1 . s. 2i'2). W raporcie za urzdowym d. 12go

padziernika owiadcza: „Jabym by Bohu nie przechodzi, ale tego ko-

niecznie potrzebowa Haneko i jego ludzie" (Kluczy ki, 701).
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potrzebaeli i dla eskortowania hetmana Ilaneki '). Nagle

zebrawszy si, opanowali oni bram zamkow. Kozacy za-

czli si kupi i na gwat dzwoni, ale w tej chwili nad-

szed genera-major Donhof z piechot, a za nim podstpi

pod way sam Sobieski z caem wojskiem. Kilku porywa-

jcych si Kozaków do walki „obrazi musiano". Poczem.

nie napotykajc oporu, wprowadzi do zamku mianowany

komendantem oberszter JKMci jtodstoli chemiski Stanisaw

Morsztyn czci regimantów: swojego, krajczego koronnego

i dragoskiego Linkhauza. Towarzyszy mu Boruchowskiy

porucznik referendarza koronnego, z jego chorgwi, tudzie

z dwiema innemi (ssty parczewskiego Daniowicza i podsto-

lego lwowskiego M. Zamojskiego).

„Wielki by haas i sroga konsternacya" midzy Ko-

zakami. Sobieski uspokaja ich, ale przyznawa poufnie, e
si staa „rzecz do wiary ledwie podobna, gdy to jest i miej-

sce i forteca inacesssibilis" (= niedostpna). I korespondent—
uczestnik sdzi tak samo: „Co gdyby si nie byo udao,

siaby, jako przesze cho liczniejsze wojska, krwi si byo

Avylao przy zajtrzeniu i przy tak cikiej do wzicia for-

tecy".

wietnie zatem zaatwion zostaa sprawa z Braca-

wiem. Zaraz te do adyyna poszy cztery chorgwie z Ko-

byeckim sdzi wojskowym (jego wasna, chorego na-

dwornego, ssty czerwonogrodzkiego i wojewodzica rawskiego).

Miay one posikowa NioAvców Sirki.

Nazajutrz wysany zosta Ruszczy z dwiema tylka

chorgwiami (wasn i Biaogowskiego) i z czci „ludzi

Zaporoskich" a pod Raszków.

*) Do szczegóów, podanych przez Sobieskiego w raporcie z dnia,

12 padziernika i przez korespondenta z pod Bracawia 13 padziernika 1671

(Grabowski Ojcz 8pom. II, 147— Uil) dodaje Werdum w Tag-

Register s. 237 e .-icki mia rozkaz stan nieznacznie ze swymi 16

czy l8-tu onierzami przy bramie zachodniej, a Bohan z 10 lub 12 tu,

w liczbie których znajdowa sie de Beaumont, wszed od rzeki przez

furtk, kdy noszono wod; potem spoinie z ckim rozbroi stra i otwo-

rzy bram zachodni nadchodzcemu w<jsku polskiemu.
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Donoszc o tych czynach i zarzdzeniach swoich pod-

iianclerzemu, Sobieski zacza dyslokacj wojska swego po

rónych fortecach. Oprócz wyliczonych ju zaóg znajdu-

jemy w niej Demir z ludmi ochoczymi Piwa, Biaa Cer-

kiew z trzema regimentami zupenymi (ks. Konstantego Wi-

niowieckiego, Lebla i wwdy kijowskiego) oraz czci ordy-

nowanego wieo regimentu Bokuna i 5-ciu chorgwiami

-wysanemi pod komend aska; Chreptiow, now fortec,

ufundowan w gniedzie wszystkich opryszków midzy Ka-

miecem i Mohylowem z trzema chorgwiami, pukiem ko-

zackim Motowidy i 60 dragonami z regimentu Linkhauza

pod ogóln komend Wo^odyjo'"'^^^^^.-^ stolnika przemy-

skiego; Midzybo z regimentem ckiego Genera kwater-

mistrza, Kamieniec z regimentem Tetwina podkomorzego

derpskiego, Zoezów z regimentem Ga czyuskiego, który

zreszt mia przej do Baru, nareszcie Lwów z regimentem

ssty parczewskiego, który mia by przeprowadzony do Win-

nicy. Wykazawszy „jako nasze zmniejszao wojsko"; za-

znaczywszy, e przy sobie ma tylko trzy regimenty, i e
innych fortec „niemasz wicej czem osadza": nagli o po-

sik i wyprawy. „Tak wielka, jako Ukraina, prowincya, nie

moe si utrzyma, tylko wielkiemi wojskami... My tylko

chcemy, aby dla nas P. Bóg ustawicznie cuda czyni, czego

On nie zwyk sine necessitate czyni". da pienidzy dla

zaóg, aby nie wybieray prowiantu od mieszkaców, bo ina-

czej odnowiyby si te same naduycia, które przez lat 22

trzymaj Rzplt w cikiej wojnie. A strze Boe, eby
jeszcze teraz mia by nasz onierz spdzony i wyrzucony

z Ukrainy: na wieki nietylko o niej nie myle, ale i caej

Rzpltej w wielkiem by niebezpieczestwie""

Kalnik, miasto stoeczne ssiedniego puku herodowego,

skada si z dwóch miast czyli horodów i trzeciego zamku,

do obszernego i mocnego; przystpu broniy z dwóch stron

stawy, czy jeziora, tworzone przez rzek Sob, od pola za
fosa, dobre way i piilisady. Na stawie przy mynach grobla
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bya tak obwarowana z obu stron wysokimi palami, e
nietylko przekopa, ale i widzie jej niepodobna. Sztumio-

waó nie zamierza! Sobieski i w raporcie z d. 12 padzier-

nika toniaczy swi'»j poofld jasno: „Bobym tam pewnie osta-

tek zostawi wojska^. Przeszed jednake na lewy brzeg

Bobu i 13 padziernika stan o mil od Bracawia pod Ho-

rudenic, gdy Bidziski dy dalej w przypuszczeniu, e
szybkiem uderzeniem potrafi znagli Kalnik do poddania si.

Poniewa to si nie udao, wic Sobieski posun si do

Benderówki (ligo) i do Linie czyli Iliniec (15-go), mia-

steczka duego z kocioem Icatolickim i trzema cerkwiami,,

waem, palisadami i fos, ale pustego, poniewa nakany
pukownik kalnicki, Urbanowicz, zapdzi wszystkich ludzi

z onami i dziemi, a nawet z bydem do swego miasta dla

spólnej obrony. Nazajutrz podstpio wojsko pod Soroki

o wier mili (wedug dzisiejszej rachuby, o 4 wiorsty) od

Kalnika i odbya si rada wojenna. Po wysuchaniu opisu

fortyfikacyj — wszyscy si na to zgodzili, eby nie sztur-

mowa dla szczupoci wojska i niedostatku piechoty, której;

ledwie tysic gów naliczono. Posano tylko do Urbanowicza

wezwanie, eby, nie zawodzc ubogich i niewinnych ludzie

podda miasto, a nikomu wos z gowy nie spadnie. Odpisa

Urbanowicz, e tego bez rozkazu Doroszekowego uczyni

nie moe, a co najwiksza, e z puku kalnickiego poszo

36()0 Kozaków do Krymu na zastaw, t. j. jako zaliadnicy

wiernoci Doroszeki; ich dzieci, ony i dobytek znajduj

si w miecie: wic han zabraby ich w niewol, gdyby si

dowiedzia o dobrowolnem poddaniu Kalnika ^).

Zdao si hetmanom, e trzeba im z dzia (waciwie::

')Wordiim, „Cudzoziemcy' str. 151 i Tag-Register, s. 238—241 _

tu jest szczegóowy opis fortyfikacyj, uoony przez Ktskiego i przez

opata Paulmiers. Sobieski do podkanclerzego 2:^ padziernika I67l u K tu-

czy ckiego nr. 'ó^2^J, 8. 108, Cieski do biskupa Trzebickiego 13go-

padziernika, tame nr. 324, str. 705. Pinocci u Grabo w sk. Ojcz.

Spom. 1, 180, 182: nazywa on Soroki Sokola Mogia moe dlatego, e--

sic tam znajduje kurhan „spiczasty, jak wiea grobowiec".
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dziaek 12-tu i z raodzierzów 2ch) pogrozi. Prosi o to Ha-

Tteko. który razem z Sirkiem, z 2-ma czy 3-ma tysicami

Kozaków i 5-ciu armatami przyszed z adyyna. Wic
17-go padziernika wieczorem zarzdzono atak z dwócli stron:

Polacy podstpili od wsi Paryjówki, czyli od pónocy; Ha-

neko i Sirko od Daszowa, czyli od strony poudniowej.

O godzinie 10-tej zacza si kanonada. Bito z armat i za-

palono granatami chaupy w miecie; te jednak wkrótce

layy gaszone przez chopów i kobiety; serdeniata za, któ-

rych w Kalniku byo z tysic, odstrzeliwali si ze swoich

<dzia i hakownic. Sobieski tak si naraa, e raz nad sam
gow jego posza kula armatnia, druga za pada zaraz za

nim midzy kup ludzi. Pod ckim genera-kwatermistrzem

konia zabito.

Ale nie starczyo amunicyi na dugie ostrzeliwanie:

^c po wyrzuceniu jedynej bomby i 9-ciu granatów ku

Jkocowi nocy odprowadzono wojsko do taboru pod Soroki.

Dnia nastpnego, 18-go padziernika, Sobieski kaza wojsku

2:nowu pod miasto podstpi i przedmiecia wraz z okolicz-

nymi futorami popali, co te i uczyniono, nie zostawiwszy

i jednego snopka w polu. Wieczorem wojsko wrócio do ta-

boru, przyszli Haneko i Sirko z ludmi swoimi, a naza-

jutrz wszyscy odstpili na wygodniejsze dawne obozowisko

pod Ilicami, zostawiwszy kilkanacie chorgwi dobrych na

-zasadzkach i po miasteczkach okolicznych, aby si aden
z Kalnika w^^chyli nie móg. Sobieski uzna, e szturmo-

wa „niemasz potrzeby, bo sam gód, a blizka ludzi naszych

z obudwu stron lokacya przywiedzie ich wkrótce ad dedi-

tionem, jeeli nam P. Bóg da utrzyma si w Ukrainie" ^).

^) Sobieski w raporcie z d. 22 padziernika 1671 u Kluczy ck.

xr. 326 na s. 708 nie opisuje ataku z d. 17—18 padziernika, zbywajc
krótkiemi sowy: „i to si stao"; trzeba tedy zaglda do Werdama:
„Cudzoziemcy" str. 151, a jeszcze pilniej do jego Tag Register 241 — 242
i do Pinoccego w Grabowsk Ojcz. 8pom. 1, 181 Doniesienia, zbierane

przez wojewod moskiewskiego w ICijowie, Kozowskiego, zwykle s bar-

-dzo niedokadne, a nawet mylne. (Apx HB-b 103. Po cciii t. 10, n-ry

.110, 115, 117, 118 etc). Do przytoczy, e wojewoda carowi donosi
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Atoli ju W nocy, a raczej o godzinie 3 z rana 21 pa-

<lziernika wypado rozprawi si z odsiecz. Stra z Daszo-

wa zawiadomia, e wielka kupa ludzi przysza pod Kalnik

i rozniecia ocenie; niebawem przybieo^l })orucznik Skrzetuski

z wyjanieniem, e to Petranowski z Kozakami i wie ord
krymsk. Nie tracc chwili, o 3-ej w nocy Sobieski ruszy

si z wojskiem bez trby i bbna w najwikszej cichoci i,

stanwszy pod Sorok — mogi, sam rekognoskowa nie-

przyjaciela. Obaczy niema kup ludzi (2000), koczujcych

]iad samym stawem przy grobli. ( ) jerwszym brzasku ordy-

nowa Sieniawskiego. Bidziskiego i kawalera Lubomirskiego

Ave dwadziecia kilka chorgwi i kilkaset wybranych Koza-

k(5w Siczowych. Ci, przeprawiwszy si na tamt stron rzeki

Kalniczki. uderzyli na Orde, lecz zastali j na koniach, gdy
jednemu onierzowi polskiemu wystrzeli przypadkowo ka-

rabin podczas przeprawy na mocie. Strwoeni Tatarzy za-

mierzali jednake ucieka w pole. Rzucili si w jedn stron —
i natknli si na rozcignity tabor wozowy Haneki; zwró-

cili si ku rzece, a tu od brzegu powitaa ich dragonia ogniem

karabinowym; w tem ujrzeli pdzc do ataku konnic z trze-

ciej strony. Nie widzc nigdzie wolnej drogi, skupili si

i uderzyli sami na atakujcych z taka gwatownoci, e
wprawili w zamieszanie kilka szwadronów. Walka trwaa

kilka godzin; w kocu jednake zamano Tatarów; kilku-

dziesiciu wzito ywcem, ale rannych (pomidzy nimi Urak-

IMurz. dowódc); zabito 7-miu czy 8-miu murzów: Batyrsz,

Matyraka , Bekir- Uana, Karasz, Dzieana i najstarszego

midzy nimi, który mia komend, Tochtar - Kazi - Murze,

<'z;owieka bardzo rycerskiego i znacznego. Kozacy Haneki

nie mieli adnej litoci, nawet „w rku naszych ludzi okru-

tne im zadawali mierci". Duo potono, bo na grobli za-

j)od d. 4 czyli 14 padziernika, e Sobieski znajdowa sio w Kalniku

<^str. 450), a 6 czyli 16 padziernika, e pod Kalnik przyszo litewskiego

wojska ze COOO (s. ó73). Zasuguje na uwag chyba tylko spostrzeenie,

e Doroszeka nie chcieli wtedy sucha Kozacy i nie wykonywali jego

uniwersaów.
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bardzo bya przeprawa, staw te szeroki i gboki. Dua
zgino w ucieczce pod szablami gonicych chorgwi, albo po

lasach, gdzie bili ich chopi daszowscy. Petranowski wszed

do miasta. Kozacy robili po kilkakro wycieczki, odstrzeli-

wajc ord, ale zawsze musieli si do miasta rejterowa

z wielk swoich szkod ^).

Jecy W}' znali przy badaniu , e to by oddzia Tata-

rów krymskich, wyprawiony przez nuradyna sutana, który

ju si zczy z Doroszekiem pod Smi i tam oczekiwali

na ord biaogrodzka.

Na tem zakoczyy si dziaania wojenne Sobieskiego

w 1671 roku.

Wróciwszy do obozu pod Licami, zaatwi on zlecon

sobie od króla spraw hetmastwa kozackiego. Przyjechali

bowiem w tej chwili (d. 20 padziernika) chory dobrzy-

ski, Rokitnicki, z tym samym alskim , który przed pó ro-

kiem nie zdoa dosta si do Siczy: przywieli „klejnoty'^

wojskowe i 1000 czer. z. Sobieski „teje godziny" da 500

Hanekowi, 200 Sirkowi, „na którym tu wszystka rzecz na-

ley"; insygnia hetmaskie miay by zatrzymane do czasu,

poniewa sam Haneko nie mia ich odbiera przez obaw
naruszenia prawa wolnej elekcyi

,
przyznanego Kozakom;

zreszt mia pod swa wadz jeden tylko puk Bracawski,

gdy wszystkie inne pozostaway w posuszestwie u Doro-

^) Uzupeni pierwsz swoj relacy Sobieski d, 30 padziernika-

u Kluczyckiego s. 703, lecz i tu jest maomówny. Wicej szczegó-

ów dostarcza W e r d u m , Tag-Eegister 245— 2-18, przemawiajcy w tym.

dniu ze szczególn powag
,
poniewa przypatrywa si akcyi z najle-

pszego punktu, stojc na pagórku, zapewne na „mogile Soroki" w orszaka

Sobieskiego; sta si jednak niezrozumiaym przez to, e po kilka razy

wymienia rzek „Sobre" (= Sob), jako miejsce przeprawy wojska pol-

skiego i Haneki, zamiast dopywu Kalniczki, która tworzy staw z gro-

bl pod miastem. Wyjania si ten bd za pomoc Dyaryusza Pinoccego-

(Grabowski Ojcz. Spom. I 182); „Te tedy dwie chorgwie, przepra-

wiwszy si na tamte stron Kalnika", jeli pod Kalnikiem rozumie b-
dziemy nie miasto, ale rzek Kalniczk.
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szeki , wzmocnionego obecnie ortl nurachna. Ale wojsko

rianeki, dowiedziawszy si o przysaniu buawy i buczuka,
zaczo domaga si, aby si o te klejnoty upomnia. Prze-

kada im Sobieski, e naley rozesa obwieszczenia do

wszystkich innych puków, wzywajc, iby „kady, ktokol-

Avielc chce i mianuje si by Kozakiem , stawa na pewny
dzie na naznaczone obraniu hetmana miejsce". Przyjli to

wdzicznie, ale co inszego uczynili. Natychmiast, zebrawszy

si ich z tysic do koa, gdy im Jmp. podlaski (kasztelan

uecki) ceremonialiter te insygnia oddawa, podniósszy p.

lanek do góry, hetmanem obrali. Na vivat dano salw
z dzia i muszkietów; potem bya pijatyka i obarstwo przez

reszt dnia" (27 padziernika). W par dni póniej Haneko
postrzeg co niedobrego 'po setnikach puku bracaAYslciego

i tak si zatrwoy, e przed witem 30 padziernilca przy-

szed do Sobieskiego, proszc o danie mu 10-ciu chorgwi
polskich dla rozstawienia po miastach razem z Kozakami.

Dosta om. Nadto Sobieski pozwoli mu wybierania myta

i ce od towarów wywoonych i przywoonych w wojewódz-

twie bracawskiem , aby mia fundusz na wydatki swoje ^).

„W ten wanie elekcyi moment" przybieg posaniec

od Doroszeki. Oddawszy list, wda si w ustne owiadcze-

nia, imieniem swego pana dajc tylko zapewnienia „zdro-

wia" (= ycia). Sobieski susznie uzna to za rzeczy dziwne

i prawie do wiary niepodobne. Wiedzia przecie, e Doro-

szeriko wespó z nuradynem zbliy si ju na odlego
10-ciu mil i stan obozem pod Kamionobrodem , a „dzi,

jutro, t. j. 30 lub 31 padziernika miaa si z nim zczy
potna orda biaogrodzka. Wic odpaci posowi t sam
monet: zatai przed nim elekcy Haneki i odprawi z obie-

tnic „nie tylko zdrowia, ale i fortun
,
jeeli Doroszeko t

uczyni przysug, któr obieca".

Pooenie tedy stojcej pod Ilicami garstki wojska

») Kluczycki nr. 32fi, str. 709, nr. 328, str. 712, 713. W e r-

d u m Tag Kegister 2.j1.

Korzon. SoMcski T. III. 5
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koronnego bynajmniej zadawalniajcem nie b^^o. Sobieski

daremnie wyglda wypraw wojewódzkich. Przyszed dnia

19 padziernika wojewoda kijowski Potocki z 9 ciu chor-

o-wiami, ale swoich nadwornych ludzi. Póniej 27 padzier-

nika przybyli jeszcze Marcin Zamojski, starosta owrucki,

i rotmistrz województwa lubelskiego, Rzeczycki, jedyny przed-

stawiciel wypraw wojewódzkich, unus pro omnibus; prezen-

towa on swoj chorgiew „do dobr i okryt:" ') ale na

co si moga przyda, kiedy 31 padziernika koczya si

wier caemu wojsku? I jaki wpyw na losy wojny mogo
wywrze tych kilka setek kawalerzystów?

A inne wyprawy ? A pospolite ruszenia gdzie s , co

myl, co czyni?

Nie ma ich w polu. Miay wnij do obozu pod Gli-

nianami dnia 2 padziernika, lecz nie wiele ich przyszo.

Wielkopolanie wyznaczyli swoim 600 ludziom okazowanie

dopiero na 1 listopada pod Kaliszem; na Rusi nie zebrano

si jeszcze 22 padziernika; przyszo 6 chorgwi podlaskich,

lecz niebawem odeszy z niewiadomego powodu; przyszy te

wyprawy bezkie i lubelskie, lecz nie miay odu na drug
wier ^), wic zabieray si do odejcia, a jeden tylko rot-

mistrz pomaszerowa, jak widzielimy, do Sobieskiego pod

Ilice. Powiaty wyrzekay, e darmo je wycignito z do-

mów; dopytyway si o sprawc niepotrzebnego jakoby po-

pochu, chciay sejmu konnego. Bo te od dworaków wy-

chodziy wci jak najweselsze nowiny: o pognbieniu Do-

roszeki, który, z pola uciekszy, mia si zawrze w for-

tecach, a potem trzyma si w samym tylko Czehrynie,

i o poddaniu si caej Ukrainy; oczekiwano, e wydadz

*) Paw. Pinocci u Grabowsk Ojcz Spom. I, 182, Sobieski do

podkancl. u K 1 u c z y c k. str 712— 713 W er dum Tag Register 252

dodaje, e posem Doroszeki by jaki yd wychrzczony, e okaza list

wierzyteluy, e chwyci piasku z ziemi, a posypawszy nim gow, zaklina

si, e chce by w proch obróconym, jeli szczerej prawdy nie powie itd.

'') Olszowski do Sobieskiego 22 padziernika 1G71 i 26 wrzenia

1671 do abpa Florencyi u Zauskiego I, 305, 308.
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go sami Kozacy; o Haneoe pisano, e wyci 40.000 Ta-

tarów i Turków; o Krymie, e tam stary han, poczywszy

si z Kamukami, ma wypdzi nowetjo; o sutanie, e wy-

biera si do Arajii przeciwko zbuntowanemu g^ubernatorowi

Melcki ^) i t. p. Susznie tedy i zasadnie uala si Sobieski

przt'd podkanclerzym w urzdowym raporcie w nastpnych

wyrazach: „Dochodzi mi te wiedzie, e w pokoju JKMci

wiksza bywa cudzym listom, anieli moim, dawana wiara^

a to. e pisz non vera (= nie prawdziwe), ale placentia

(== przyjemne rzeczy): a mnie si za tak nie godzi. Napi-

sano, tak sy.sz, e si serdeniata zbuntowali na Doroszeka:

a mv tu, stojc pod Kalnikiem ju to tydzie, i czynic

comy mogli z P. Hanekiem, przyj do tego nie moemy,
aby si cho jeden do nas z tych przeda ludzi. Pisali i to,

e Tatarów niemasz i nie bd: i tego si oczywista poka-

zuje falsitas przez wczorajszy z nimi experyment (21 pa-

dziernika). Supersedowabym ja tedy z memi wiadomociami

i nie turbowabym wicej, gdyby mi samo pozwolio sumie-

nie, które widzi to na oko, e ci nowiniarze faszywi za-

wiod kiedy JKMo i zgubi Rzplt" -).

Przy tak lekkomylnym i wprost niedorzecznym opty-

mizmie, dwór królewski wywiera szkodliwy, demoralizujcy

wpyw na sejmiki, na pospolite ruszenia, na usposobienie

caej szlachty, na ducha publicznego. Sam król Jm nikogo

nie zagrza do spenienia obowizków rycerskich i nic nie

przedsibra. Po wyjedzie z Lublina mia niby i dalej,

eby i w zimie bi Kozaków^), ale posiedzia sobie w Za-

mociu ze trzy tygodnie, wjecha do Lwowa d. 2 padzier-

nika i tu znowu siedzia bezczynnie cay miesic, a zamiast

bitew z Tatarami lub Kozakami, zapowiada podró na we-

sele jednego z panów. Akta grodzkie lwowskie zachoway

') Chrapowicki pod d. 14 wrze.inia 1(»71 s 250; przytaczano

s listy ksidza brata, ksidza Tyszkiewicza i Sawogórskiego na s. 257,

260, 265. Olszowski I, X. 1671 u Zauskiego I, 306.

') Kluczy oki str. 710.

'^) Chrapowicki str. 257.
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tylko bahe zarzdzenia jego do podstarociego dóbr Janow-

skich i t. p. Ot, zdoby si na 1000 czer. z. dla Haneki

i Sirki, posa klejnoty wojskowe Kozakom, sum obiecan,

wojsku litewskiemu — i nic wicej Nie wymóg na ele-

ktorze brandenburskim przysania nalenych posików cho-

ciaby 500 dragonii i nie wyzwoli z jego szpon Kalksteina,

porwanego z Warszawy. Móg posa listy do rónych pa-

nów o stawienie pocztów, lecz nie uczyni i tego kroku ').

Sobieski krzepi si jeszcze nadziej, e przybdzie na

Ukrain wojsko litewskie. I oto niespodzianie dnia 30 pa-

dziernika przychodzi wiadomo, e wojsko to nie przyb-

dzie, poniewa zwino si, rozwizao si. istnie przestao.

Ten smutny wypadek sta si d. 16 padziernika w Du-

bience nad Bugiem '^). Gdy hetman wielki litt. Micha Pae

kaza stan w szyku i rusza, wojsko odmówio posusze-

stwa. Na to Pac nie znalaz innego sposobu, jak owiadcze-

nie: „Wic gdy i nie chcecie, zwijam wojsko". onierze

za i oficerowie zaraz oddawali sztandary swoje; Radziwi,

hetman polny, chcia zaciga na nowo, lecz nie znalaz

ochoty. Wszystkie chorgwie bez chorgwi , a wic zamie-

niwszy si na kupy bezadne, rozeszy si do domów; het-

mani za pozostali ze zwinitymi i w futeraach ukrytemi

godami siy i czci zbiorowej wojskowej ^).

*) Biskup Trzebicki wyrzuca na sejmie pierwszym 1672 r.: „I na

przesza kampani kilku panów stawiliby poczty swoje, gdyby WKMoe
listy swoje by posa. ("Kluczycki str. 783).

^) Akt jest datowany „w Uubney'' ; tre jego opiewa o zatargu

wojska z obywatelami Ziemi Chemskiej; w traktacie z d. 19 wrzenia

wskazana jest Dubna nad Bugiem (K 1 u c z y c k. s. 687 i 708); wreszcie

Chrapowicki str. 26.S nazywa t miejscowo nowem Dubnem.

Chlebowski w Sown. Geograficznym II, str. 189 wie, e Dubienka

ukazuje si pod t nazw dopiero za Augusta II, a wic w XVIII w.,

dawniej za zwaa si Dbnem lub z ruska Dubnem.

^) Scen zwinienia opowiedzieli Chrapowickiemu (Dyaryusz

8. 263) przechodzcy koo jego domu wojskowi i za przyczyn podawali

„6xagerujc, e ich nie dochodzi zapata" — i nie kontentujc si da-

nemi od króla 64 tysicami. Wmieszane byo przytem imi Sobieskiego,
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Pytamy, naturalnie, o powód niezwykli'] katastrofy.

Pierwszy ^los daji inv Kou RYCcrskienni , które ogo-

sio „Manifestati wojska litewskiego: dlaczego zwinli si

i w Ukrain nie poszli". Powoluje si na traktat, zawarty

w Janowie z Guiskim, przypomina zastrzeenie, tam uczy-

nione, e, oprócz 6 i tysicy z. od króla. Litwini mieli otrzy-

ma prowMant od województw koronnycli
,

przez które sza

droga w Ulcraine. Zaledwo jednak wkroczyli do Ziemi Cliem-

skiej i przez stanowniczeg(j wojskowego upomnieli si u Icb-

ni('i('iw, t. j. u dziedziców i posesorów tamecznycli obiecanego

wilvtu. alici doznali wszdzie odmowy i oporu gwatownego:

zabijania, strzelania, sieczenia, znoszenia furaerów; broniono

im nawet siana. Nie do na tem. Z kancelaryi mniejszej

koronnej (od podkanclerzego Olszowskiego) wyszy uniwer-

say, zakazuj.ice czyni jakkolwiek uciliwo cignieniem

i stanowiskami pod ostroci tak wieych
,
jak dawnyei

praw i artykuów wojslv(Avycli. Talcie uniwersay musiay

sta si powodem niezliczonych spr;iw na sejmach, komisy-

ach, trybunaach o niesuszne wybieranie ywnoci i siana,

za co onierz nie wypaciby si nietylko zasugami swemi,

ale i majtkiem osoljistym. Manifestacya twierdzi, e y)rze-

marsz bez furaowania by „per naturam rei rzecz niepodo-

bna", e bez wilctu „nie tylko wojowa, ale i y niepodo-

bna", zwaszcza, e wjer nie bya i nie bdzie rycho wy-

pacon, a suma królewska nie wystarcza na ywienie si

jakoby on to nie chcia mie wojska litewskiego w krajach koronnych.

Foczobutt Odlanicki (str 128) zaatwia sie z t spraw krótko:

^Dnia 13 (?) mca Octobra wojsko nasze starego zaciga zwiniono pod

Dubnem bez adnej ceremonii". Czemu nie rozpisa si tak dokadnie,

jak to umia przy innych zaszczytniejszych wypadkach? Zapewne w.sty-

dzi si. Bo wiadomoci nie brakowao mu- barn przecie znajdDwa si

w tern wojsku, co zaznacza wyranie: „I takem skoczy sub moj wo-

jcnnjj.. pod t chorgwi przez lat 12 zostajc statecznie; a nie wiart-

kowym towarzyszem byem, spodziewajc si podug prawa wójtostwo

mie jakie, które za G lat Król Jm obiecuje prawem kademu onie-

rzowi , któryby •> lat wysuy, a ja i cae 12, a jednak i jednej wóki

nie dosuyem si".
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Z gotowizny. Dotd ju „nie tylko od koni odpa nam

znacznie przyszo, ale te i w czeladzi... ruin ponie mu-

sielimy, na co obdukcye, ^v grodach uczynione, dowodem

by mog". Wic przysanych do Dubny 64.000 zotych

wojsko nie przyjo, nie tkno i da pomocy panom koron-

nym nie uznao za moliwe, owiadczajc, e chcieli i
ochoczo, jako spólnej Matki Ojczyzny synowie i).

Listy rónych osób stwierdzaj, e w istocie powodem

buntu byy uniwersay przez Olszowskiego, naturalnie, za

wiedz i w imieniu króla redagowane, bronice furaowa-

nia. Olszowski za twierdzi, e pozwala na noclegi i po-

pasy, byle ze skromnem zachowaniem si ^). Tekst uniwer-

saów tych nie jest nam znany.

Kto mia suszno w tym zatargu?

W traktacie Janowskim z d. 19 wrzenia 1671 znaj-

duje si artyku 8, warujcy, e „ordynans JKMci ma byd

ex justo et aequo z wygod Wojska W. X. Litt. na prze-

chodzenie granic koronnych przysany", tudzie art. 10, &
wolno bdzie hybern wybra z dóbr, stacyom i kontiskacyom

podlegych, za uniwersaem hetmana w. litt., a wic na Litwie.

Wyranego warunku o furaowaniu w Koronie wojsko nie

uzyskao; wykadao tj^lko na swoj korzy wyraenie „z wy-

god", które mogo te by rozumiane w znaczeniu strate-

gicznera. Bo po co miao dy to wojsko na Ukrain przez,

kraje koronne? Oczj^wicie, eby unikn bot poleskich,

w owym czasie jeszcze rozleglej szych i trudniejszych da

przebycia, ni dzisiaj. Droga tedy z Janowa przez Ziemi

Chemsk na Sokal bya „z wygod", czyli dogodniejsz,

do marszu. Taka interpretacya zyskuje na powadze przy ze-

stawieniu artykuu 7-go z powyszymi: „Przejcie pod Ja-

nów (podlaski, t. j. tylko na drugi brzeg Buga) przez wojsko

•) Kluczy cki nr. 325, s. 70.')— 707. Podpisa si ^ przy bytnoci

Jch Mci PP. Hetmanów uproszony jako Director Koa Rycerskiego Jan

Karol na Dolsku Dolski, krajczy W. X. Litt.".

*) Olszowski do Sobieskiego 20 listopada 1671 z Warszawy (per-

noctationes et refectiones cum modestia) u Z a u s k. I. 309.
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W. X. Lit. jako za ordynansem JKMci i zasignienie y-
wnoci... aby wojsku za swawolne rozumiane nie byo". Ko-

n)isarz królewski Gniski wybacza ju poprzednio dokonane

furaowanie. ale tylko w okolicy Janowa; o innych krajach

koronnych nie wspomnia; zatem Olszowski móg oprze na

prawnych podstawach zakaz, ponawiany zwykle i>rzy ka-

dem ruszeniu wojsk. Chodzio tu o zabieranie ywnoci i

siana darmo, bo za pienidze daliby chtnie wszyscy dzie-

dzice, posesorowie i ksia. Niechby tedy wojskowi pacili.

A\' tvm celu zapewne dawa im król 61000 z. tytuem da-

rowizny, nie wliczajc tej sumy na rachunek odu ').

Monaby zapewne gorszy si, e szlachta aowaa
siana dla wojska, które szo na bój z nieprzyjacielem, a nie

byo nalenym odem zaspokojone: ale wojsko nie miao

prawa domaga si od dóbr, które na drodze przemarszu

znalazy si, ofiar nieokrelonych, nieuregulowanych i trak-

tatem nie nakazanych. Nie moemy wchodzi w sprawdze-

nie; o ile moliwem lub niemoliwem byo „sustentowa si"

sum 64 tysicy? Przyjto j na pimie; wic trzeba byo
przyj w naturze i uy jej wedle przeznaczenia.

Hetman Pac wynalaz inn jeszcze przyczyn buntu;

jakoby niejaki porucznik pancernej chorgwi Branicki
,
ja-

dc z obozu Sobieskiego, zatrzyma si w obozie litewslcim,

„nie kaza bra tak mao pienidzy i radzi do gromady".

Podobnie wracajce z wojska koronnego towarzystwo „pso-

wao serce do Ukrainy wojsku litewskiemu
,
ganic i stra-

szc Icrajami tutecznemi" -). Ale dlaczego pozwala na to

Pac? Dlaczego wpuci takich wichi'zycieli do swego obozu,

lub nie skarci ich SAv wadz hetmaska? Dla czego nie

uy takiej zrcznoci, jak okaza w 161)2 r., rozrywajc

zwizek onierski i chwytajc zabójców Gosiewskiego? Czy-
by go opucia odwaga, jak nieraz okaza w wojnie z Mo-

') K 1 u czy c k i str. 686-087.

') iSobieski do podkanclerzego i do eleckiego 30 padziernika 1671

u Kluczyckiego nr. 331, str. 73S), nr. 32'J, str. 714.
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skw, i owa „cholera", z jak goni d. 3 czerwca 1669 r.

przez cala izb senatorsk swego porucznika, bijc go lask

po gowie za to, e mia „werwa si w mow podwojewo-

dzie nowogrodzkiemu rzekc, e niesusznie mówisz" i). Nie,

raczej domyla si naley nieyczliwoci wzgldem Sobie-

skiego i niechci do prowadzenia mu posików. Bya w tern

za wola, któr Sobieski odczu dotkliwie, gdy Krzysztof Pac,

kanclerz, przesa mu kopi pisma swego brata z „plotkami

i imposturami".

Nastpstwa zwinienia wojska litewskiego byy fatalne.

Okrelimy je najprzód wyrazami urzdowego raportu z dnia

30 padziernika 1671 2'.

„ubom codziennie — pisze Sobieski — o zblieniu

si Doroszeka z Nuradyn-sutanem ku nam odbiera wiado-

moci
,

który, stanwszy od nas obozem o mil dziesi pod

Kamionobrodem, coraz w wiksze przysposabia si siy, bo

i potna orda biaogrodzka dzi, albo jutro z nim si ju
zczy miaa: lubo i od Haneka i wojska jego cogodzin-

nemi dla chodu i godu byem importunowany probami;

lubo naostatek i w wojsku naszem wielkie uwaaem defekta

i nu: przecie jednak z tego miejsca (z pod Iliniec i Kal-

nika) ruszy mi si nie chciao i nie zdao, majc t mocn
w P. Bogu przy szczciu JKMci nadziej, e za przyjciem

wojska litewskiego ruszywszy si prosto na tego nieprzyja-

ciela, uczyniby si sawny i chwalebny nie tylko tej kam-

panii
, ale i caej wojny ukraiskiej koniec. Dzi, e niepo-

cieszna o zwinieniu si tego wojska przez poczt otrzymuj

wiadomo, poaliwszy si za nieszczciem Rzpltej i swojem,

em tu z wojskiem jak na misne prawie.... by wydany
jatki, insze przychodzi przedsibra consilium. Rusz si tedy

dnia jutrzejszego z wojskiem z tego tu miejsca ku Braca-

wiu i wojsko na tych, które posyam (w zaczonej dyslo-

kacyi) i któremimy si z p. Hanekiem podzielili, postawi

''• C h r a p o w i c k i Djarjusz str, 1 1 0.

^) Kluczy cki ur. 328, str. 711— 71-2.
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kwaterach. A e p. Ilaneko lepsza sobie obra cz, czego

mu si z rónych respektów pozwoli musiao, (wic) woj-

sku naszemu |)rzyjdzie w takiej sta eiasnoci , e naprzód

zaogi oglodzi, chopów, jako mówi, z nogami zje, i do

Wooch, albo w gbsz zapdzi Ukrain, i samo si na

ostatek w niwecz obróci. W czem pro tide mea przestrze-

gam JKMo i WM MPana. Ja tu. zostawiwszy na swojem

miejscu X-cia Jm. P. wojewod bezkiego, koleg mego.

zechc ku Lwowu pospieszy, gdzie e jeszcze zastan Jm.

PP. komisarzów, nic nie wtjti".

A wic musia Sobieski zdecydowa si na odwrót

z pod Kalnika , na zaniechanie akcyi zaczepnej z utrat

uroku, zdobytego dotychczasowemi zwycistwami, a pomna-

ajcego wielokrotnie jego potg w oczach kozactwa. Popis,

Avykonany pod Ilicami d. 29 padziernika, stwierdzi szczu-

po wojska, a wypado jeszcze dla zabezpieczenia Biaej

Cerkwi wysa tam Lebla z jego regimentem, aska i Piwa^

aby si w okolicznych miastach i miasteczkach , które si

z pokonem swoim odezway (jako to: Cudnow. Borszczo-

chowka , Pohrebiszcze, Antonów, Woodarka etc), lokowali

i ywnoci do fortecy dostarczali. Na sól i na insze po-

trzeby Sobieski da Leblowi 200 dukatów, pozostaych z na-

desanego tysica.

Dnia 31 padziernika wojsko cofno si tedy za Boh

pod BraclaAv. Nazajutrz, w dzie Wszystkich witych, So-

bieski zwoa Koo Generalne i mia mow , w której ogosi

koniec kampanii i zapowiedzia wojsku wypoczynek na le-

ach zimowych. Sowa te przyjte z radocisi, która jednak

zamienia si na szemranie, gdy w dalszym cigu usyszano,

e te lee maj by wyznaczone na Ukrainie, w spustoszo-

nej i zagroonej od nieprzyjaciela krainie pomidzy Bohem

a Dniestrem. Ozway si dania, aby sw wadz hetmana

wyznaczy kwatery w Koronie. Sobieski powoywa si na

uchwa sejmow, pokazywa wieo otrzymane rozkazy od

króla, przekada niemono opuszczenia zdobytych lub przy-

jtych w poddastwo miast ukrainnych i w kocu uspokoi



74 ROZDZIA XXIII.

haasy. Bez buntów^ bez wizania si w konfederacj koo
przystpio do obioru posów zwykym sposobem i uoenia,

instrukcyi dla nich. Obrao 1 1-tu , w tej liczbie Sieniaw-

skiego i kawalera Hieron. Lubomirskiego od jazdy polskiej

a Koryckiego Jm. i de Bohana obersztera od zacigu cudzo-

ziemskiego; dao im instrukcy, zoon z 67 punktów, mi-
dzy którymi 6 ty zawiera suszn skarg na opiesza, ne-

akuratn i uciliw wypat odu przez województwa, gdy

wiele chorgwi dotychczas nalenoci przyznanej przez Try-

buna Radomski nie otrzymao, a deputaci, wysani „z nie-

znonym kosztem" do województw, ledwo trzecia cz przy-

wieli dla innych, niby zaspokojonych chorgwi i puków.

W punkcie 5-tym upomina si wojsko, aby królewszczyzny,.

jakie wakoway w miesicach onierskich (od wrzenia da

grudnia kadego roku), byy onierzom rozdawane wedle

konstytucyi 1662 r. W 19-tym i 20-tym da, aby w na-

leytym porzdku i pod yczliw opiek utrzymywane byy
szpitale dla skaleczonych onierzy, czyli domy inwalidów,^

zaoone przez pobonych fundatorów we Lwowie i Tykoci-

nie. Zreszt wysawia i do aski królewskiej zaleca swoich

hetmanów i oficerów, a królowi nie szczdzi niezasuonych

pochwa i winszuje rozprzestrzenionych pastw przez wiee
tryumfy na Ukrainie ^).

Obecnie rozprzestrzenienie to sprowadzao si do utrzy-

mania nabytków pomidzy Dniestrem a Bohem. I takie na-

wet zadanie przedstawiao si zagadkowo. Wprawdzie So-

bieski da plany (abrysy) fortyfikacyj , i zaogi wszdzie

„spieszno okoo nich krztay si^: ale jake sabe to byd
musiay zaogi, jeeli szczupe i uszczuplone jeszcze wysa-
nymi pod Bia Cerkiew oddziaami wojsko koronne roz-

strzelio si na 43 miejscowoci! -) A w Biaej Cerkwi osada

*) KI uczy ki nr. 330, str. 715—736. Tre mowy Sobieskiego

z niewaciwymi wszake komentarzami i protestacye towarzystwa poda
Werdum w Tag-Register str. 253— 255.

^) Sobieski do podkancl. (K 1 u c z y c k i 709— 710) pisa: „Prae-

sJdia nasze spieszno okoo fortyfikaciey miast i fortec krzta si, na któ-
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zamku tamecznego potrzebowaa najmniej szeciuset czowie-

ka, regimenty za nie miay wicej w sobie ludzi nad 200,

albo 2óO. Ocalenie swoje we wrzeniu zawdziczaa dziaa-

niom Sobieskiego w polu: obecnie, gdy te dziaania ustay,

jaka zaoga zdoa o[>rze si Doroszece, jeli przyjdzie ze

swymi Kozakami chocia bez Tatarów?

Widzimy zatem wyranie, e Ukraina w tych warun-

kach musiaa by stracon i e owoce cudownej kam[)anii

Sobieskiego musiay zmarnie.

Jakie uczucia wytwarzay si teraz w sercu jego?

Do ony, która ju wyruszya z Parya w drog po-

wrotn, pisa d. 30 padziernika wstrzemiliwie, nie chcc

jej martwi zapewne: „Jam si tu doczeka, miasto posików,

wadomoci przez dzisiejsz poczt, e si wojsko litewskie

zbuntowao i cale si a do jednego rozjechali. To uczyniy

i nowe zacigi, z województw wyprawione. Zal si lioe

Króla JMci , e i pienidze rozda posagowe (to zdanie jest

mylne, jak wiemy)... i pospolite ruszenia ledwo nie przysi-

gy wicej z domów nie rusza si za uniwersaami JKMci.

Nie majc tedy Król JM z czera co pocz, powraca ze

Lwowa do Warszawy i sejm d. 10 Januarii skada. Ja te

wszystko tu w Ukrainie po kwaterach rozstawi zechc, po-

niewa posiki mi omyliy, a prawie jak na misne wy-

day jatki; a ju to drugi raz: pierwszy pod Podhajcami,^

a teraz drugi. Jeli tedy ordi pozwoli, której wielka si na

nas zbiera potga, tedy, postawiwszy po kwaterach wojsko,

sam do Lwowa dobieg do JM. PP. komisarzów, którzy

dziel chlebem" ^).

Swobodniej wybuchn alem i gniewem, piszc do

owczego: „Prdzejbym si milion razy mierci spodziewa,

a nieli tego, co si w wojsku litewskiem stao. Nie dosy

na tem, e si zwinli, ale jeszcze tak wielkie na nas kad

rych s osadzeni, których abrysy insz okazy poszle .JKMci". KoUokacya

wojska koronnego na zimow konsystency w Ukrainie rozoonego roku

1671 u Grabowsk. Ojcz. Spom. I, 183.

') H 6 1 c e 1 cz. II. nr. 68, str- 243.
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kalumnie. Rozumiaem dotd, e plotki i impostury iiiter ple-

hem. (midzy pospólstwem) tylko mia}^ miejsce, alem si

teraz czego inszego z kopii Jm. P. wojewody wileskiego

a hetmana W. X. L. (Paca) nauczy, któr do mnie przysa

sarae Jm. P. kanclerz litewski (Krz. Pac). Móg by JM
zaprawd swoje errory, albo wojska swego czem inszem po-

kry, a nie na nas skada win , których tu caa Rzplta

jak na misne wydaa jatki.... Zaprawd nie powinni byli

mie u JMci wiary desertores castrorum (zbiegowie z obozu)

Ale nadto dooy Jj\Ici, e w uszy swe sysza ten gos od

p. Branickiego, powracajcego z wojska naszego, a poru-

cznika pancernej chorgwi JMci Pana W. K*^. Snad go to

moim chcia JM nazwa, bo wielkich urzdów koronnych

niemasz nic w wojsku, tylko mój jeden. Co jeeli jest naj-

mniejsze do prawdy podobiestwo, sam Wm Pan racz roz-

sdzi, który znasz porucznika mego Wronowskiego , tu

w wojsku przytomnego. Czyniem te po cavm obozie opyt,

jeeli jest jaki in rerum natura Branicki porucznik? Nie

mogem si o nim dopyta, bo ich tylko dwóch tego imi
nia w caem wojsku, a obadwa s tu praesentes ... Jeliby

tedy godzio si to pisa, co nie jest i by nie moe, subsit

judicio samego Jmci P. Kanclerza (Paca), przed którym racz

si Wm MP., pilnie prosz, imieniem mojem uskary. Ten

to pan porucznik domniemany mia mówi, e nie bierzcie

tak mao pienidzy, a idcie do nas do gromady; przez co

Jm chce i nas, hetmanów, i wojsko do JKMci i Rzpltej

we z wda opini, co si nie godzi. Nie zazdrocimy

Jchmciom (Pacom) aski JKMci i faworów, które bojuie Król

Jmci wlewa na IchMM., bo i ekonomie wszystkie Ivróla

Jmci i proventa (dochody) w W. X. L. id za IchMM., na

które nam tu w Koronie i patrze nie wolno, a przecie

J°M chce nas i cae wojsko w tak u JKMci i Rzpltej

ubra sukienk, aby by podobno lepszy w odmcie poów,

i nami straszc, aby jeszcze sobie wiksz-^^ 'której i tak do)
ukowali fortun".
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Pisa te do biskupa Trzebickieo:o i do szwagra Ra-

dziwia, zaczajc sw(3j raport urzdowy i j>nwtarzajc

swf ale ^).

Gdyby prowadzi swój dziennik osobisty; gdyby zo-

stawi pamitniki, albo by poet lirycznym, przedstawiby

nam wyraniej, wymowniej, wielostronniej stan swojego du-

cha w tym czasie atwo przecie uzupeni moemy te

treciwe wyznania, krelone w namiocie, w „mróz ciki,

który nie pozwala wicej pisa", dobrze znanemi uczuciami

ludzi energicznych, wojowników dzielnych, patryotów, nio-

scych ycie i mienie w ofierze, kiedy im kto wytrci z rku
zdobyt moc i owoce zwycistw. Ból wzmaga si pod w[)y-

wem gromadzcych si, nastpnie upokarzajcych i przykrych

wydarze. Wysany z pod Kamieca do Krymu Karwowski

nie wraca
,
poniewa pojma go basza sylistryjski i wizi

w Takam- zamku nad Dniestrem; Moskwa nietylko po-

mocy nie daa, ale osaniaa opieka swoich Kozaków sic-

wierskich , którzy zagarnli poow województwa mcisaw-
skiego i j)owiatu rzeczyckiego, posuwajc granic swoj po

rzek So; Krzysztof Pac zwala niepowodzenie poselstwa

do Moskwy na Olszowskiego, który „jeden nad wszystkimi

i nad samym panem (królem) uzurpuje wadz, jeden chce

by wdzicznym... jeden te odpowiada bdzie za stracony

czas i zamieszanie Rzpltcj" ^). Czy sam by lepszym? Czy

nie przyczynia si do wzniecenia rozterek i nienawici mi-
dzy wspóobywatelami? Sobieski wiedzia o tern ze wiee-
go dowiadczenia , a z listów jego przekonywa si jeszcze

o niedostwie Pana, który dwóch powanionych ministrów

zarówno sucha.

Mniemamy, e w tych gorzkich chwilach przyszy mu
znowu myli, z których na pocztku upywajcego 1671 r.

spowiada si biskupowi Trzebickiemu: „Jam si po elekcyi

nie o to frasowa, e Winiowiecki zosta królem ex quo

*) KI uczy ki nr. 327, 329, 331.

^) Kluczycki str. 743, 746, 349.
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Piast by in dignitate mniejszy na ten czas od innych, ale

o to, em widzia, e zgin pod panowaniem jego, a ze mn
wiara -ta w tem Królestwie tak ju rozszerzona i Ojczyzna

moja". Jednake tym mylom nie da wyrazu ani sowem
adnem. ani w czynie. Wykona wszystkie zalecenia i roz-

kazy, ubezpieczy jak najlepiej ochron wojennych nabyt-

ków i, wyjedajc z obozu dnia 2 listopada, odda wojsko

-cae pod komend Dymitra Winiowieckiego, t. j. najbli-

szego Michaowi krwi i interesem osobistym czowieka ^).

Mniej dbaym o interes królewski okaza si Dymitr, ponie-

-vva zaraz , 3 listopada , zda powierzon sobie komend na

porucznika swego w chorgwi usarskiej Wyyckiego i od-

jecha do domu, do modej ony.

Poegna si Sobieski z Hanekiem , który mia si

usadowi w adyynie i Tulczynie, tudzie z Sirkiem, który

udawa si do Berszady. Zatrzymawszy si przez kilka dni

-w Barze, poczyni ostatnie rozrzdzenia; tak n. p. surowo

przykaza, aby pp. onierze nie wayli si najmniejszych

wyciga stacyj, ani si rozjeda pod utraceniem hyberny,

i napisa do wojewody carskiego w Kijowie, Kozowskiego,

o dostarczanie prowiantu dla garnizonu biaocerkiewskiego,

dnia 6 listopada. Niedugo po tiej dacie, ukazujcej si na

listach, opuci Ukrain zmczony, rozgoryczony, saby. Po-

dróowa powolnie, gdy dopiero 15 listopada ju chory przy-

ty do Lwowa, eby zasi w komisyi hybernowej; zaraz

nazajutrz zaczy si sesye na ratuszu i do 19-go listopada

skoczyo si taksowanie województw, 20-go stano pomiar-

kowanie, jak wiele na ko si dostanie towarzyszowi, i wy-

gotowany zosta uniwersa dnia 24 listopada, zalecajcy ze-

branie podatku hyberny z dóbr królewskich i duchownych

'W cigu trzech tygodni , aby deputaci wojska , skoro przy-

jad z asygnacyami hetmaskiemi , niezwocznie mogli na-

Jeno swoj otrzyma. Godnym zaznaczenia jest dodatek:

^) W e r d u m Tag-Register str. 256.
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^aby si aden nie way wicej od poddanych swoich wy-

biera nad to, co przez komisarzy naznaczone" M.

Na tym uniwersale Sobieski poloyt swój podpis, ale

z wysileniem, poniewa mczy o^o wrzód w gardle. Ledwie

30 listopada móg by napisany list do Marysieki: „Przy-

witaaby mi W bya na maracli
,
gdyby nie sama aska

Boslca za przyczyn Najw. Panny. Cudownym bowiem spo-

sobem, kiedym ju i la gelee i piwa poyka nie móg, nie

spi 14 nocy i tyle dni nie jedzc, po tak wielu kryster,

baniek, krwi puszczaniu i pijawek z hemorroid , których

ustanowi przez cay dzie nie moono, i ju mi ledwo po

nich dotarto — dnia wczorajszego, nad wszystko spodziewa-

nie, w rad sam szeciu doktorÓAV i kilku cyrulików, wrzód

si rozpuk i wyciek. Aby tedy nie poturbowali ci, co ztd

') Kluczycki nr. 334, str. 744 wydrukowa podtug wadliwej

kopii z datii "20 listopada, gdy na oryginale, (wasno p. Marcinkowskiego

w Warszawie) z wasnorcznym podpisem: „JB. Sobieski m. p. „napisano jego

roka „d. 24 ...9-bris". W ksigozbiorze p. Leopolda Kronenberga znajduje si

(nr. ''^'/sis^ autentyczna ^Connotaia percepty pienidzy Zimowego Chleba

przez Commissi;i Lwowska A" 1671 z Woiewodztw y Ziem Koronnych

Dóbr Króla .T.Mci y Kzeczypospolitey wybrana y porzdnie opisana". Jest to

rozkad sumy 1 100.000 z. „in vira Hyberny woysku pozwolonych", do-

konany przez komisarzy „tak od Kzplt. iako y od Woyska praevio cor-

porali iuramento na to deputowanych we Lwowie 23 Novembr. A" 1671".

Dla przykadu przytaczamy pocztek wdztwa Krakowskiego: „Starostwo

Czchowskie ze wsiami zot. osmset osmdziesit osm. any Grodzkie lll.

Wie tkowice 888. Wie Bratkowice 1665 (liczby pisane zawsze wy-

razami i t. d. Summa 162.400/.,^ Na kocu: Summa Generalna tey Per-

cepty facit 1.100.02y/.,g". Podpisy wasnorczne: JB. Sobieski mp. Maciej

Stanisaw Ustrzycki z Unichowa Sdzia Z. Sanockiey, Deputat z Izby

Foselskiey ad modorationem Hyberuorum. Hieronym Micha Komornicki,

Deputat z Izby Poselskiey. Stefan Sta Czarniecki P. P. K. mp. Alexander

Polanowski. Wadysaw Key, Wojew. Lubelski. Steph. Sarnowski, Podk.

\Vo: :, Deputat ad Moderamen Hyber mp. Constanti Tomicki Czesnik

woie. Sierackiego Deputat Izby Poselskiey ad Moderationem Hyberuo-

rum mp. Jan Karol Romanowski CH. K. CH. mp. Tomasz Karczewski,

podcz. Sano. Obozny Woy. E. Doenhoff mp. G r a b o w s. Ojcz. Spom

II. 150—151. List do Kozowskiego z Baru 6 listopada 1671 w MS. Ord.

hr. K r a s i 8. 841.
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iad, daj o tera zna Wci, sercu memu, ile przez tak pe-

wn JP. Generaa Donhofa okazy. Sam tu najmniej z ty-

dzie po tak cikiej chorobie odpoczywa musz. Xina
rodzona moja (Radziwiowa) kania nisko Wci s. m., która

mi tu dozieraa w chorobie mojej i umylnie dla tga
mieszkaa" ^).

Dnia 7 grudnia wybra si ze Lwowa, nad zakaz

wszystkich doktorów, a to „z impacyencyi srogiej widzenia

serca swego", to jest Marysieki, jadcej ju z Gdaska
w gb Polski pod eskorta zamówionych u Bkowskiego dra-

gonów. Chcia tedy zajecha w Solcu drog. Alici na pierw-

szym noclegu , w Jaworowie, wypado obledz znowu z po-

wodu odnowienia si wrzodów i „srogiej na oczy fluxyi".

„Przyczyni tej choroby list Wci, serca mego, w Gdasku
pisany, a bardziej jeszcze postskrypt z Gniewu, gdzie, mia-

sto kongratulacyi i ucieszenia si z mego z wojny szczli-

wego powrotu, wszystkieW swoje wywara nieukontentowa-

nia na slabem jakiem bardzo udaniu". Za kobieta w istocie

nie przestawaa go trapi. Dostawszy ostateczn odpraw na^

swe dania przesiedlenia si do Francyi, rozpisywaa si

z innemi pretensyami: e stracia ask króla Michaa „która

si zawsze przyda moe"; e siostra (Radziwiowa) i ciotka

(ksieni) psuj serce mowskie; e kompania rajtarska ka-

walera d'Arquien oddan zostaa Gorzeskiemu -). Teraz wy-

stpia z zarzutem o zamanie wiary maeskiej.

^) H e 1 c e 1 cz. II. nr. 70, str. 245.

*j Helcel cz. II. nr. 71, str. 245, nr. 60, str. 236; tu znajduj©

si zakoczenie sprawy expatrTacyi w licie z dnia 16 lipca 1671: „W
piszesz, e mi przysigi dotrzyma nie powinna, poniewa ja Wci sowa,

nie dotrzymuj... Kup majtno koniecznie za 200.000 talarów, bo obie-

ca, na zebranie której sumy trzeba teraz 1.200.000 szelgów, a takiego

nie znajdzie sie w caej Polsce, coby 100.000 wyliczy móg. Id potem

do najniewdziczniejszego kraju w wiecie, i dla którego tak wiele straci

snbstancyi i reputacyi, i yj tam bez honoru, bez respektu, i jeszcze,

eby si z ciebie urgano i namiewano. Wyjed potem z honorem,

z amnesty wszystkiego z pozwoleniem Króla i Kzpltej ! Jeli tedy te
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Nie zraony i:\ sekatura Sobieski pisa 11 grudnia do

Donliofii o nadsyanie listów ony przez poczt lubelsk ^).

Przeleawszy tydzie „z niepojt tsknoci", wyjecha d.

14 grudnia „nie cale jeszcze zdrowy" i z noclegu w Ure-

biennem za Raw Rusk wypisa najokropniejsze zaklcia

wiernoci swojej. „Bodaj ten mia tyle pociech w yciu swo-

jeni, ile w takiem jego udaniu jest prawdy. Ja za jelim

teni P. Boga obrazi, a nie dotrzyma wiary Wci, niech tej

nocy nagle skonam i niech twarzy Boga mego na wieki nie

ogldam. Jeli z tej przyczyny nie kwapisz siW do mnie,

wiedzc zwaszcza o tak cikiej mojej chorobie, zaprawd,

jest si czem skandalizowa, e nie sdzonego, ani przeko-

nanego take surowym W skazaa dekretem , czemu nie

tylko Polska, ale wiat cay dziwowaby si powinien. Oto

ja przecie jad i spieszy si jbd lubo z niebezpiecze-

stwem zdrowia mojego.... oznajmuj, e da P. Bóg w Pie-

laskowicach stan le 16™*=; tam jeli Wci s. m. nie zastan...

zaraz nazajutrz wyjad i w Solcu le 18°"® by zechc".

Zasta podobno w Pielaskowicach. Odtd ju nie je-

dzia do Francyi; Sobieski mia j cigle przy swoim boku.

Nie zauway, e jej dwukrotny odjazd, jakkolwiek przy-

kry dla kochaj ficego serca, pozwoli mu wszake speni

wszystkie rzeczy sa w rku moich, niech kady rozsdzi". Nr. 61, a. 237,

nr. 04, s. 240, nr. 69, a. 244.

') Autograf w jednej z wikszych bibliotek warszawskich ; W Ja-

worowie 11 Decembr. „Monsieur. W tydzie po wyjedzie WMM. Pana

y Brata wybraem si ze Lwowa, alem tu znowu obiegi za odnowieniem

si wrzodów w garle. P. Bug wie co bendzie daley, bo y okulista, po

kturegom by posa do ókwie, przed wczorem tam umar. JMM. P.

jeli odda list onie moiey, prosz racz mi oznajmi. A nie opuszcza

prosz adney do mnie poczty, nie ka listów w pakiet P. ywestów

;

niech tak bendzie list osobny, aby go do -mnie z Lubelskiey poczty adre-

sowa moono, jeliby mi si tam zbliy przyszo. Zostawam zatym

WM: MM. Pana y Brata nieodmiennym Bratem y powolnym sug.a J. So-

bieski. JWP. Podkomorzemu Koronnemu (Denhofowi) i Jey MP. samey

uniony móy oddaj pokon. Adres : Monsieur Monsieur General - Maior

Dbnhoff h Varsovie".

Korzon. Sobieski. T. III. 6
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dwa wielkie czyny obywatelskie, podhajecki i ukraiski,

w niezmconej adn intryg czystoci ducha. Teraz wraca

z pola bitew, z widowni chlubnych zasug rozalony, roz-

draniony, oburzon}'-, peen obaw o los Ojczyzny: znajdowa

si tedy w stanie podatnym na demoralizujce wpj^wy nie-

godnej ony i niegodnych siebie przyjació politycznych.
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Rok haniebny 1672.

„Czausz od Porty Ottomaskiej przyniós nam wojn".

Oto sowa, wyrzeczone w izbie sejmowej przez Kanclerza Wiel-

kiego koronnego d. ,30 stycznia 1672 ze stopni tronu, a wic
w imieniu króla do reprezentacyi narodu polskiego. Czy
mogy by straszniejsze w XVII wieku? Czy nie byy one

zowieszcz a niezawodn zapowiedzi takich samych ciosów,

jakie poniosa wenecka Kandya. zapowiedzi ognia, miecza,

ruiny, pt niewolniczych, poniewierki fiinatycznej dla zwy-

cionych ?

Zdawaoby si, e z piersi wszystkich suchaczy musi

wydrze si jeden okrzyk walki na mier. Albo przy du-

mnym spokoju, bez rozpraw senatorowie i posowie uchwal
zapewne jednomylnie przez aklamacy propozycye królew-

skie, dotyczce uzbroje i zadaii wojennych.

Z przykrem zdumieniem nie znajdujemy w dyaryuszach

ani jednego, ani drugiego objawu energii patryotycznej.

Gorszc jest najprz(5d opieszao króla i ministrów

jego. Czausz stan w Warszawie z wyzywajcemi pismami

sutana Mahometa IV. i w. wezyra Ahmeda Kiuprulego ju
d. 9 grudnia zeszego roku. Król Micha wróci jeszcze da-

wniej (22 listopada) ze swej bezowocnej lwowskiej wyprawy;

dosy mia czasu na pobone pielgrzymki do Bielan i do

6*
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Studzianny; otrz\^ma od papiea Klemensa X-go dowodj^

szczególnej aski, bo miecz, jako godo „bohaterskiego m-
stwa" i szyszak dla siebie, a zot ró, jako symbol wie-

kuistej wiosny dla ony: lecz wobec wyzwania tureckiego

nie pomyla o powoaniu poddanych swoich do broni i opa-

saniu si tym wiconym mieczem; tylko jak najprdzej, d.

15 grudnia, napisa do Ojca witego o pozwolenie wzi
z Lublina, z kocioa Dominikanów, drzewo Krzya S-go,.

aby „módz zniweczy barbarzystwo wrogów Krzya" i).

Powoane wyej zawiadomienie nastpio w pótora mie-

sica przeszo po przyjedzie czausa do stolicy, a 5-go dnia

po zebraniu si sejmu.

Z innej znów strony niepodobna przypuci, aby czon-

kowie sejmu nie wiedzieli o takie] nowinie przed urzdowem

jej ogoszeniem. Wszak w kazaniu przedsejmowem jezuita

X. Pikarski z oczekiwanego najazdu wysnuwa okrelenie

przyszych uszczuplonych granic Polski i zestawienie ich

z dawnemi: „Gdj-by przyszo teraz mierzy granice, ledwo-

by w dziesitej czci staroytnoci Polski, a bdc przed-

tem od Ingryi do Warmii, od Morawy do Putiwla rozci-

gnione, ledwo teraz do Warty albo Warki zostan". Ale

mówi to wcale spokojnie, posugujc si zapewne zwyk
deklamacy i gestykulacy kaznodziejska. Przypisywa upa-

dek potgi narodowej oziboci w wierze katolickiej, uci-

skowi ubogich ludzi , rozpanoszonej we wszystkich urzdach

niesprawiedliwoci: w kocu zagodzi swoje wyrzuty po-

^) T h e i n e r III, 592, data brewiów do króla i królowej 18 pa-

dziernika 1671; przywióz te dary z Rzymu Koryciski ju po Nowym

Roku (Grabo w s. Ojcz. Spom. II, 158), a dorczenie uroczyste w ko-

ciele w. Jana w obecnoci nuncyusza nastpio 6 czerwca 1672 (K lu-

czycki str. 907—910). List króla str. 593: „per potere.... atterrire le

barbarie de' nemici e particolarmente hora che un Chiaus turco si trova

qui inviato delia Porta Ottomana per dichiararmi la guerra". Teka
autografów w Bibl. Ord. hr. Krasiskich. Konstanty Wiiiio-

wiecki 2 grudnia 1671 r. z Jampola do ssty nowogrodz. : „Czausz szed

z Porty, mia list do Królu JMci i do JP. Marszaka". Data przyjazdu

czausza do Warszawy u Salvandego II. str. 41.
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oliwa, e teraniejszy senat nie mieei w swym skadzie

lieretyków ').

Nie wywar te kaznodzieja budujcego wpywu na

umysy. \\'szedszy do izjjy sejmowej
,

posowie ziemscy

wszczli nit'dorzeczn rozpraw nad kwesty: czy Lulomir-

ski
,
przeszy marszaek, moe oddawa lask nowemu, nie

bdc teraz obranym na posa? I spierali si przez dwa po-

si< dzenia. Na trzociem Szomowski w imieniu posów sando-

mierskich wniós danie, aby król przebra si z cudzo-

ziemskiego stroju w szaty polskie; obrano przecie marsza-

ka: Oborskiego starost liwskiego. Czwartego dnia król, za-

siadszy na tronie o godzinie 10 zrana, doczeka si zaledwo

o 4 po poudniu zawiadomienia o tym obiorze i powitania

zwykego; ceremonia skoczya si a przy wiecach. Oto

dlaczego propozycye tronowe mogy by odczytane dopiero

29 stycznia. Kanclerz w. k. Leszczyski , 83-letni starzec ^),

nie omieszka przytem popisa si z modnem wówczas, na-

puszystem krasomówstwem , czyli raczej wielomówstwem:

wysawia „ojcowskie pieczoowanie JKMci", wielkie prace

i dobre chci dla Rzpltej; jemu przypisywa zwycistwa na

Ukrainie, przez hetmanów z maemi wojskami odniesione,

a zawiadamiajc o przyjedzie czausa tureckiego z wypowie-

dzeniem wojny i o zatrzymaniu w Turcyi polskiego posa

Wysockiego, udzi suchaczy pomylnemi wróbami. Tak,

zimiast pobudzenia sejmujcych stanów do najwikszych

wysile, napawa je lekkomylnie optymizmem.

Same propozycye od tronu w liczbie 15-tu nie zawie-

ray adnego opracowanego projektu, lecz ogólnikowo sfor-

muowane desideraty lub zapytania, jak n. p. 1. Obrona

Rzpltej. 2. Remedia na uspokojenie i pomiarkowanie tego

wszystkiego. 3. Ukontentowanie wojska obojga narodów. 4.

Auctia wojska, którego tak in praesidiis, jako i w polu po-

trzeba, czego Jchm PP. Hetmani koronni i Haneko usilnie

') Dyaryu.sz, KI uczy ki nr. 341, str. 757.

*) T h e a t r. Europ. XI, 86, wedug iunej edycyi str. 72.
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potrzebuj i t. d. Jakie ministeryum omielioby si stan
dzisiaj przed jakimkolwiek parlamentem z podobn litania

utrapie, a bez wskazania: jak ma by urzdzon obrona

?

Jakie moliwe s rodki? Ile trzeba zacign wojska?

Jakie uchwali podatki i t. p. W punkcie 5-tym rzd nai-

wnie proponowa sejmowi: „aby wynalezione byy" sposoby

polepszenia monety. Pozytywn propozycy znajdujemy tylko*

w punkcie 12-tym, zalecajcym zatwierdzenie traktatu byd-

goskiego z r. 1657 ze wzgldu, e kurfirst brandenburski

spuci pretensye swoje pienine z 5 na 2 miliony. Nie

wspomniano przytem nic o haniebnej dla rzdu polskiego

sprawie Kalksteina, zmierzajcej do tragicznego rozwizania^

bo d. 8 stycznia komisya sdowa w Memlu wydaa ju wy-

rok mierci; nie mówiono wcale o starostwie drahimskiem^

o Lawenburgu i Bytowie, o zrzekaniu si praw zwierzchni-

ctwa lennego nad Prusami ksicymi. Przemawiajcy od

tronu kanclerz Leszczyski by wanie przyjacielem, szpie-

giem i doradc elektora ! ^).

Takiego mówcy warci te byli suchacze. Marszaek

Oborski, obiecujc zaradzenie bezpieczestwu ojczyzny w pó-
niejszym czasie, teraz wprowadzi na porzdek dzienny wa-

kanse, t. j. wezwanie do króla, aby rozda wakujce urzdy

i dobra Rzpltej
,
poczem wróci ze wszystkimi posami do-

izby swojej na dó, gdzie wybuchy zaraz wszelkie prywatne

pretensye, zawici i nienawici.

Na nastpnem , szóstem posiedzeniu , d. 1 lutego, wy-

tryso nowe ródo rozterek osobistych. Weszli do izby po-

selskiej dwaj kanclerze, koronny i litewski , z daniem^
gosu. Nie pozwala na to porzdek obrad , ale marszaek

Oborski, obszedszy wszystkie województwa, perswazyami

wyjedna przyzwolenie posów. Wtedy naprzód Leszczyskie

*) Jarochowski: Sprawa Kalksteina, odbitka z Ateneum 1878,

B. 128 nazywa Leszczyskiego wprost nikczemnikiem z powodu korespon-

dencyi jego, przeprowadzonej z elektorem w tej sprawie, I rad, udziela-

nych agentom brandenburskim.
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a po nim Krzysztof Pac wystpili ze skaro^anii przeciwko

podkaiiclerzemu Olszowskiemu, e obrazi ich listami, pisa-

nymi do rónych osób i rozsyanymi po sejmikach , e na-

raa honor ich na dworze cesarza i innych monarchów.

Domagali si sdu za swoj krzywd. acno wyobrazi so-

bie moemy, ile std wyniko rozdranienia i wzajemnych

rekrvminacyj. Podczas wotów senatorskich Olszowski mao
mówi o sprawach publicznych, albowiem usprawiedliwia si

z zarzutów Paca „jak najskromniej" (18 lutego); ale Pac,

nagadawszy czczych komplementów i bahych rad do obrony

krajowej , wywar ca zawzito swojji na Olszowskiego

w dugiej mowie, która trwaa od godziny 12-tej do trzech

kwadransów na 5 t dnia 22 lutego. Olszowski z pocztku

zdejmowa czapk, ilekro sysza wymienione swoje nazwi-

sko wród retorycznej kurzawy, potem krci si na krzele,

„czsto cer odmienia'', robi notatki, porywa si do odpo-

wiedzi, lecz uleg perswazyi króla; po sesyi przyjmowa

w pokoju marmurowym owiadczenia wspóczucia od kilku

senatorów z pozornym spokojem: ale czu si tak mocno

skompromitowanym, e owiadczy zamiar podania si do

dymisyi, o czem zawiadomi prymasa, zachcajc go, aby

uzyska podkanclerstwo dla brata swego, sekretarza w. kor.

ksidza PYanciszka Pramowskiego, opata sieciechowskiego ^).

') Olszowski twierdzi, e Pac gniewa si za przeszkodzenie za-

mpójcia siostrzenicy swojej za Koryciskiego, tudzie za odmienno

zdanie w sadzie sejmowym nad Morsztynem i Grzyrautowskim (Zauski

I, 211); ten list jednake budzi wtpHwohici, poniewa jest adresowany

do marszaka stanu rycerskiego pod d. 2 grudnia 1671, kiedy nie byo

jeszcze sejmu: chyba rozumie naley marszaków sejmikowych. W tej

kótni historycy nasi (n. p. Szujski) zawiele wagi nadajfj oskareniom

o przedajno, skierowanym przeciwko Olszowskiemu przez Paca, miano-

wicie o wzicie 6000 talarów twardych od cesarza za kontrakt maeski
Eleonory i o trzymanie w Paryu siostrzeców Zauskich na pensyi króla

francuskiego. Dzi udzielane bywaj dyplomatom ordery z brylantami po

akoczeniu jakich ukadów midzynarodowych; w XVJI wieku byy da-

wane pieni.idze wszystkim czonkom kadego poselstwa. Taka gratyfikacya

za trudy poniesione nie suya bynajmniej za dowód zaprzedawania inte-
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Przy tcikim nastroju, czyli raczej rozstroju umysów
iaki móg by poytek z wotowania senatu, które si za-

czo ledwo 16 lutego? W sejmowaniu polskiem by to mo-

ment najwaniejszy, gdy bowiem w propozyeyacli od tronu,

czyli w tak zwanej dzi mowie tronowej mieciy si tylko

ogólnikowe wskazówki tematów do narady; gdy rzd nie

skada projektów prawodawczych: senatorowie powinni byli

wykona t czynno projektowania i proponowa praktyczne

sposoby rozwizania nastrczonych kwestyj. Pewna ich liczba,

rezydujc po trzy albo po sze miesicy przy boku królew-

skim, jako „wierne rady JKMci", bya obeznana ze spra-

wami biecemi; naleeli te do ich grona wszyscy prawie

ministrowie, bdcy jednoczenie biskupami . albo wojewo-

dami, i, gdy przychodzia kolej, zasiadali na swoich ki*ze-

sach. eby yotum senatorskie wypowiedzie z miejsca swego

wedle wasnego przekonania . które mogo by odmiennem

od sów. wyrzeczonych w imieniu króla ze stopni tronu.

W niniejszem wotowaniu staa si i*zecz niezwyka i nie-

spodziewana: najpatryotyczniejszy. najrozumniejszy gos wy-

szed z ust prymasa Pramowskiego. Suchali go z najwik-

sz uwag i król, i senat, i caa izba poselska, t^k. e „owego

zwyczajnego poszeptu nie byo". Podnosimy nastpne sowa:

resów kraju wasnego. Nieznane nam bliej dogodnoci, wiadczone mo-

dym Zauskim, bawicym dla nauk we Francyi, nie mog te mie cha-

rakteru politycznego, starania o stal pensye i o biskupstwo wrocawskie

u cesarza, oraz o kapelusz kardynalski przez porednictwo Bonzy'ego

u króla francuskiego nie s poparte dowodami. Ablegat cesarski Mayer-

berg dostrzega w Olszowskim wady chciwoci, ale zarazem przyznawa

mu, e jest „genio et animo totus Polonus" (w depeszy z dnia 4 lutego

1671^. Sam Pac niesusznie przechwala sie swoj bezinteresownoci

i kilkudziesiciu tysicami, rozdawanemi corocznie ubogiej szlachcie;

wiemy bowiem z listów Sobieskiego, e umia zagarnia dobra ekono-

miczne i starostwa , wyzyskujc laske Michaa . a nie zapomnielimy

w jaki sposób wysugiwa si dawniej Ludwice Maryi. i^Cfir. KI uczy ki

sir. 797—803, i nr. 327. Zauski I, 301 zamieszcza kardynalsk no-

minacye Bonzy'ego od króla Michaa, datowan 20 padziernika 1671;

czy std nie wyniko przekrcenie osób i faktu?).
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„Wojnie tureckiej ktoby nie ufii — jest rzecz wiksza, ni
temeritas (pocho). Na kt^llr jako si trzeba gotowae, ile gdy

trzy cz.4ci wiata posiada sutan ! My ju daleko sabsi od si

przeszych: przecie przynajmniej ad proportionem 70-ciu ty-

sicy wojska trzeba nam o zo(!niu podatków pomy.4le: lu-

bo to ju dosy praepostere (niewczenie) o tem radzimy,

naleao albowiem w jesieni sejmowa. Jako wszyscy my
byli tego rozumienia, e WKMo-^, z Lublina powróciwszy,

ad instantiam pospolitego ruszenia wielko[)olskiego sejm nie-

zwocznie mia zoy. Terazby podatki wybierano
,

póki

jeszcze poddani maj co uprzeda, a zatem i wojsku za-

cig wczesny byby musia, i wiosnybymy nie zgubili;

a teraz nietylko o wionie, ale i o lecie bardzo powtpie-

wa!" Na zacig wojska proponowa: 1) pngówne co kwar-

ta, czyli cztery razy w ("igu roku (przewidujc, e na po-

bory i podymne „cale nie pozwol" sejmiki); 2) szelne od

kadego g.irnca piwa w caej Koronie przykadem Wielkiej

F^olski; 3) co generalne, „od któregoby si i szlachta aby

nie zasaniaa". Pospolitem ruszeniem „szarga" nie yczy.
Strze Boe szwanku na nie, któ contribuet (da podatki)

na insze wojsko? Straszy niem, ale nie wojowa".

Wprawdzie nie wspomnia, czem si te przyoy du-

chowiestwo do nadzwyczajnego podatkowania: przyznajmy

jednake, i najtrafniej okreli sytuacy polityczn i naj-

energiczniejsze moliwie zaproponowa rodki ratunku. Skd
mu przysza ta hojno na potrzeby ojczyzny? Skd ten

rozmach szeroki w projektowaniu? Domylimy si moe
póniej.

W gorszym stylu bya rada, aby wysano poselstwa

o posiki do monarchów postronnych, aby zatwierdzono traktat

bydgoski dla dostania na wojn 1500 onierza od elektora

brandenburskiego; ale mniejsza o to! Znalazy si w mowie

przymówki do króla, eby oddali zauszników, znoszcych

plotki , ebv nieufno midzy obywatelami uciszy , eby
myli nie o zemcie, lecz o caoci i uspokojeniu Rz[)ltej.

Mia w tem suszno niezawodnie, lecz uchybi pr/.\ zwcjito-
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ci, dodajc pogrók: „Chcesz-li WKMos na tym tronie

osiedzie", a niemniej te uchybi zdrowemu rozsdkowi

i prawdzie, powiadajc, e si obawia o wolno, której tak

saby i poniewierany król znie, ani jej zagrozi przecie

nie móg.

W kadym razie wzbi si Pramowski wyej od

wszystkich innych mówców, wskazujc 70.000 jako nie-

zbdn liczb wojska i zalecajc wytworzenie wasnej siy

bojowej. Naj chtniej szy do otiar biskup Trzebicki popar

wprawdzie jego propozycye podatkowe, radzi, aby zawezwana

panów do stawienia pocztów i od siebie ofiarowa 800 koni

po usarsku: ale, zamci swoje rozumowanie propozycy po-

selstwa do cesarza i do króla francuskiego z prob o ludzi

i o pienidze. Co najgorsza za, gotów by dla utrzymania

pokoju odda Turczynowi cz Ukrainy. Sowa te wywo-

ay szmer protestacyi w izbie, szczególnie midzy arbitrami

z galeryi, i zoliw uwag Olszowskiego, która zaostrzya

nurtujc ju dawniej niech midzy tymi dwoma bi-

skupami.

Król zamianowa tego dnia, 17 lutego, deputacy dO'

obrony „i do uznania pretensyj kurfirszta Jmci". Po cztero-

tygodniowem blizko namyle deputacya ta owiadczya izbie

poselskiej (11 marca), e na wojn tureck potrzeba tylko

50.000 wojska z pac 3 miliony kwartalnie, a na tak sum
wystarczy moe pogówne i szelne od kadego likworu.

Jeszcze i ten kusy wniosek napotka opozycy ze strony

posów wielkopolskich, którzy, powoujc si na instrukcyc

swoj, zapowiedzieli, e pozwol tylko na dawniej uchwa-

lone powikszenie wojska — o 12.000!

To brzydkie owiadczenie nie miao zreszt praktycz-

nych nastpstw, poniewa sejm dochodzi do ostatecznega

rozerwania przez coraz nowe, osobiste zwady. Pac pojedna

si niby z Olszowskim za porednictwem biskupów i króla,

przesta jednake ukazywa si na pokojach królewskich

i w senacie. Olszowski pozosta na urzdzie podkanclerskim

na proby króla i królowej, ale przez to obrazi si prymas
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Pramowski, który ju wystpi by ze staraniami o piecz

mniejsz dla brata sweg^o i otrzyma wymijajc odpowied

od króla, e spraw t odkada do sejmu przyszego. W izbie

poselskiej Dziayski wygadywa na Branickiego, marszaka

nadwornego, który odpowiada podobnymi argumentami;

jaka przedwczesna emancypantka, pani Kuniecka chciaa

rugowa z izby Szczsnego Potockiego, wojewod sieradz-

kiego, dekretem trybunalskim o wydanie dwóch chopów,

przerywaa mow jego, nie daa si wyprosi za drzwi i, sto-

jc za szrankami, a mocno si ich trzymajc, wykrzyki-

waa: „A taka to deklaracya uczynienia w. sprawiedliwo-

ci Najjan. Królu, Panie mój miociwy? Nie take nam

WKMo przysig! Co rai po tej obronie (granic Rzpltej!)...

gdv Pan stanie mi za ord, z którym sprawiedliwoci przez

lat 25 doj nie mog". Umykajc przed ni, Potocki prze-

siad si na inne miejsce — midzy biskupów; lecz ona za-

sza te z innej strony i prosia paczliwie, aby z izby wy-

szed precz, jako banita. Niektórzy posowie zabierali gos,

lecz ona przekrzyczaa kadego, wzbraniajc activitatem.

„Lubo nie pose" po.-^ugiwaa si prawem liberum veto, i co

najdziwniejsza, zyskaa uznanie sejmujcych stanów, bo król

i senat zaczli perswadowa Potockiemu, aby si z ni go-

dzi. Ten obieca jej wyliczy natychmiast 2000 z., potem

jeszcze 100 z. na proces i chopa jednego wyda. Wtedy

dopiero, „utwierdziwszy (jw zgod obecnoci monarchy

i caej Rzpltej •*, wysza z tryumfem, który zachci inn nie-

wiast, pani Blombergow do wykonania [)odobnego expe-

rymentu na Michale Kazimierzu Radziwile. Zasiada wic
pomidzy arbitrami (d. U marca) i wyczekiwaa stosownej

chwili; tymczasem przestrzeony Radziwi nie przychodzi,

a gdy stracia cierpliwo i odesza, ukaza si w izbie do-

piero samym wieczorem.

By to ostatni dzicii legalnego niby sejmowania. Za-

sza nowa zwada z najbardziej bahego powodu. Grudziski,

wojewodzie rawski, pose podolski, zabierajc gos rzek:

„Stawam tu Najj. Królu, P. m. M wy, jako [)ose i jako
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onierz". W tem kto mu przerwa (Gsiorowslii): „Nie mo-

esz tu Wm mówi jalio onierz, bo czwartego stanu nie

mamy". On na to: „Ja si basu Wmci nie boj". Zaraz

wmiesza si Jaramowslii
,
podsdeli Isujawslii, i krzylin:

„Bas na bas". „A gdzie kwinta?" „U Wmci, bo si Wm
submittowa sejm zerwa". Grudziski, „przyrodzona majc
gorczk", wyrzek protestacy, t. j. liberum veto, opuci

sal i zaraz wyjecha z miasta. Posyano po niego, wj^rze-

kano jak zwykle, próbowano obradowa dalej, ale w obro-

nie wolnego gosu odezwa si pijany Jaramowski, poATia-

dajc, e woli widzie cztery sejmy zerwane, ni dopuci
do tego, aby król by pozbawionym pospolitego ruszenia.

Std mona domyla si, e by w tej chwili narzdziem

dworu. Biskup kujawski Czartoryski rozwiód si z gorz-

kiemi alami, e „jedno mizerne gosisko, nie przy prawie,

ani przy susznoci wybuchnione, ca z domami Boemi
i z nami gubi Ojczyzn"; przytacza z Ewangelii pacz Pana

Jezusa nad Jerozolim i przepowiada wprost upadek Rzeczy-

pospolitej, egna króla i sejmujce stany „moe po raz osta-

tni". Pobudzi „wiksz cz obecnych do paczu rzewli-

wego", ale nie wywoa jednomylnego patryotycznego po-

stanowienia, któreby cudackim wybrykom „wolnego gosu"

kres pooyo, albo przynajmniej zabezpieczyo spraw po-

wszechn w obecnym wypadku. Gadano rozmaicie do zmierz-

chu tego dnia w sobot, milczano „do dugo" na sesyi

poniedziakowej 14 marca; gdy za król zada deklaracyi

przez województwa, Wielkopolanie odwoali si do Podolan,

a ci nie zgodzili si na przywrócenie dziaalnoci sejmu bez

obecnoci posa swego. Wic marszaek poselski poegna
króla i sejm si rozwiza.

Jak tu wytómaczy takie zalepienie kilkuset ludzi,

wybraców narodu szlacheckiego, wobec klski, ju nie wi-

szcej, lecz zbliajcej si nieodwoalnie, postpujcej ci-
kim a miarowym krokiem? Bo nie brako doniesie o ciga-
niu si wojsk tureckich i o wyborze samego sutana Maho-

meta IV, razem z wezyrem Kiuprulim. Jeden ze sprawo-
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zdawców, powoywany ju nieraz autor dyaryuszów sejmo-

wych, Kazimierz Zawadzki , zamyka swoje sprawozdanie

wnioskiem, e objawi si na tym sejmie szalony zapd (fu-

ror) przyprawienia Rzeczypospolitej o zgub ku habie imie-

nia sarmackiego, ku podziwowi obcych narodów ^).

Nie znam wyrazu w terminologii historycznej, poli-

tycznej , ani prawniczej na okrelenie naukowe zjawiska

tego; nie znalazbym podobno w psychologii i psychiatryi,

które zajmuj si czowielciem-(^sobnikiem; nic mog skorzy-

sta z wykluwajcej si obecnie psychologii tumów, bo trzy

stany, sejmujc we wspaniaej sali z tronem, krzesami dla

senatu, awami dla posów, szrankami i galery dla postron-

nych wiadków, obradujce wedle regulaminu, urobionego

tradycyjnie w cifigu dwóch stuleci, przestrzegajce naleytej

przyzwoitoci wzgldem równych i wyszych, a ceremoniau

wzgldem swego monarchy, nie s tumem. Potrafi chyba

1) Zawadzki, Historia Arcana, s. 268: iNil jam notius exter-

nis quoque gentibus, tantumue cum infamia sarmatici nominis celebra-

tur fatalis nostra discordia et projectus perdendae Reipublicae furor.

Jego sprawozdanie jednake jest zanadto skrócone; wicej wiata do-

starczaj listy^dwóch korespondentów, wydrukowane u Kluczy ki ego

pod n-rami 341 i 342 na str. 757— 845. Grudziski mia swoj chor-

giew, stojc w adyynie, i z Czerska 12 marca 1672, doniós o swojej

awanturze Sobieskiemu, podajc za gówny powód swego postpku sowa

Jaramowi-kiego: „em mia by na zerwanie sejmu przynajetym. Twier-

dzi nawet (czy prawdziwie?), e przyjeda do niego do gospody Xidz

wicicki, obiecujc imieniem JKMci pierwszy wakans, kilka tysicy zo-

tych jurgieltu dorocznego i inne fawory, aby oskara niewinne osoby,

ale „cnota, rectitudo i sumienie moje nie dopucio mówi tego, czego

nigdy nie byo, jeszcze na to in paratis 1000 z. na stole .
pooono".

(K 1 u c z y c k i nr. 356, s. 878). Póniej Grudziski znalaz si pod Go-

biem i wystpowa przeciwko malkontentom, a wic i przeciwko So-

bieskiemu (s. 1124 tame). W r. 1688 Grudziski zabi Sumowskiego pod-

komorzego czyckiego, wpadszy do jego domu na czele swawolnej kupy;

pisa o tem Dymitr Winiowiecki do króla Jana III, nazwa Grudzi-

skiego „niegodnym swego imienia" i przypomnia, e on przedtem Rzplt

w pograniczne wojny wprowadzi umia" (MS. z bibliot. Joach. Chrepto-

wicza nr. 32. s. 249). Musia to by wielki niecnota!
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opisowo omówi, e choroba umysowa spoeczestwa pol-

skiego, której pierwszy objaw spostrzeglimy na sejmie

w 1652 r., zrobia po latach dwudziestu przeraajce po-

stpy, skoro prywata nietylko zatara w umysach pojcie

pastwa, zdobywanego przez Piastów, uniowanego przez Ja-

giellonów, bronionego walecznie przez Stefana Batorego i Wa-
zów

,
ale zatumia instynkt samozachowawczy , waciwy

wszelkiej istocie yjcej, i wywoaa popd samobójczy,

który stanie si odtd pospn a niepojt dla innych ce-

ch narodowociow Polaka, a do naszych czasów, a do

ostatniej chwili.

Sobieski nie znajdowa si na tym grzesznym i opta-

nym od zego ducha sejmie. Zawini t nieobecnoci, jako

marszaek w. k. Nie usprawiedliwimy go „niesposobnem

zdrowiem", poniewa choroba jego listopadowa nie wyma-
gaa tak dugiej rekonwalescencyi i nie przeszkodzia mu
do wyjazdu na spotkanie Marysieki. Nie byo te mar-

szaka w. litewskiego, Hilarego Poubiskiego : wic lask

przed królem nosili : podskarbi w. k. Morsztyn, albo litew-

ski Kirszenstein. Zdarzyo si jednak, e ani jeden z tych

urzdników nie znajdowa si na zamku (d. 18 lutego) i król

nie móg wyj do sali senatorskiej; sa po nich najmniej

ze sze razy, a zacz wyrzeka: „Najlepiej takowych

urzdów nie podejmowa si, co albo im dosy uczyni nie

mog, albo nie chc". Przyjecha nareszcie podskarbi litew-

ski, wprowadzi króla i da gos podkanclerzemu do wotów

senatorskich i).

Oto jeszcze jeden przykad nastpstw, wynikajcych
z naruszenia praw o niepoczalnoci urzdów pastwowych.

Sobieskiemu przysugiway jednake powaniejsze po-

wody nieobecnoci, mianowicie troski hetmaskie.

W Pielaskowicach, gdzie si leczy, sprowadzajc nawet

O Klu czy cki, str. 786.
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królewskich lekcarzy z Warszawy, doszy go d. 5 stycznia

1672 r. smutne doniesienia o porace znacznego stosunkowo

oddziau w m. Trociacu, w y)obliu fatalnego Batoba. Do-
roszeko z Tatarami w sile 12.000 uderzy na 10 chorgwi
d. 2i' grudnia, a jeszcze silniej nazajutrz, d. 25 grudnia 1671,

w samo wito Paskiego Narodzenia. Walczyy one mnie
przy chtnej pomocy kilku tysicy mieszkaców, odpary
dwa natarcia, lecz musiay potem ustpi do zameczku ze

strat swoich koni i rzeczy. Doroszeko zabra si do obl-

enia. Zawiadomiony przez miaych wysaców namiestnik

Wyycki zasili oblonych kulami i ruszy natychmiast po-

blisze wojska ze stanowisk. Doroszeko dowiedzia si o tem

z przejtych listów i cofn si d. 30 grudnia; a jednak od-

niesione w starciu z Polakami skromne zwycistwo ogromnie

podnioso wpyw jego na Ukrainie. W styczniu mia ju podo-

bno 12.000 piechoty serdeniackiej ^) i 15.000 jazdy, a nadto

1000 tureckiego wojska; kusi si o adyyn , atakowa

Pruszkowskiego w cianie. Przyszed nuradyn sotan z 20-ma

tysicami ordy, dosta od Doroszeki miasteczko Sobolówk
i drugie jakie na jassyr, jako zapat za posikowanie; po-

turbowany przez Hanek, puci zagony na Woy, lecz te

zmyka musiay przed chorgwi Trzebickiego , a potem

przed ludmi ksicia Ostrogskiego i Wyyckiego ^).

') Nazwa serdeniat pocLodzi od tureckiej „Serden Giecbdi'', przy-

sugujcej najwaleczniejszym, najzapamietalszym ochotnikom. Podczas

wojny formowano z nich oddzia z rozkazu sutana. od ich by wikszy

od pospolitego o 10 asprów dziennie. Janczar, pobierajcy 3 aspry, jeli

zostawa serdenem, dostawa po 13 asprów i to ju na cae ycie. Patrz

Cantimir llist. de l'Empire Ottoman. . Paris 1743, t. II, p. 138. S-
kowski. CoUectanea /. dziejopisów tureckich. Warsz. 1825, t. U, s. 57

nazywa ich serden giecztiler = szalecy.

'') Kelacya Pruszkowskiego u Grabowskiego Ojcz. Spom. II,

8. 1Ó9 i raport Wy^-ckiego do Xcia Dymitra 27 grudnia z Szarogrodu

tame str. 155. Raport Sobieskiego z d. 5 stycznia i wiadomoci o woj-

sku z Pielaskowic u Kluczyckiego n-ry 347, 339 z poprawkami,

jakie zawiera votnm Sobieskiego nr. 348. Kelacya Tatara Bielaka, 26go

stycznia 1672wApxnB'B K)3. Po cci H IX, nr. 134, str. 624, raport

Kozowskiego wwdy kijowskiego carowi z d. 20 stycznia, tame nr. 137 :
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Donoszc o porace trociaskiej, ks. Dymitr Winio-

wiecki da ordynansu, co ma czyni? Sobieski przesa

jego pismo ze wszystkimi annexami natyclimiast 5 stycznia

do Icancelaryi koronnej, dodajc smutne wyznania: „ale

u mnie trudne rady, kiedy ani tu wojska, ani innych adnyci

do ratowania jego nie mam sposobów... Co jednak jest w mocy

mojej, to czyni".

Jako wyda do wszystkich oficerów i towarzystwa

polskiego i cudzoziemskiego zacigu wojsk uniwersa, na-

kazujcy tym, którzy w domach swoich bawi, aby „zaraz

dniem i noc do chorgwi swoich pieszyli, kady jak naj-

prdzej w swojej stawajc chorgwi... pod obowizkiem arty-

kuów wojskowych", poniewa „nieprzyjaciel z wielk po-

tg crudellissime na wojsko JKMci, w Ukrainie bdce,
nastpuje i z kwater spdza" ^).

eby uatwi ekwipowanie si zrujnowanym porak
chorgwiom, zapaci im wier z wasnej szkatuy, zacignw-

szy dug na dobra swoje. Posowi ich Kazim. Pawowskiemu,

porucznikowi roty pancernej, da suplement do instrukcyi

wojskowej z d. 1 listopada, aby dawniej obrane poselstwa

wyjednao u króla i sejmu zwrot koni i straty w rzeczach -).

Jak tylko zdrowie pozwolio, przeniós si na Ru
i przebywa we Lwowie, eby si zbliy do teatru dziaa

wojennych, zgodnie z yczeniami ksicia Dymitra.

W chwili, kiedy si zaczyna sejm, objawiy si za-

trwaajce oznaki w wojsku, rozoonem na Podolu, Po-

dniestrzu i Ukrainie. Puki te, napastowane ju przez gód,

s. 628. Znajdoway si w Trociacu chorgwie: krajczego koronnego^

generaa podolskiego, ssty szremskiego Bobrzyskiego, podkomorzego po-

dolskiego, starocica lubelskiego, wojewodzica rawskiego, Bohusza i trzy

kornety Sobieskiego.

^) Kluczycki, nr. 338. str. 752—3.

") Eespons posom królewskim u Kluczy k. s. 886 i MS. w bibl.

Ossolis. nr. 244, s, 161. Supplement do instrukcyi u K 1 u cz y ckiego-

str. 737 nie podpisany przez nikogo, ale z daty 5 stycznia 1672; wnosi

mona, e pisany by w Pilaskowicach, a wic przez Sobieskiego.
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nie miay paszy koni, lecz caa Ukraina doznaa w cigu

kampanii jesiennej spustosze Avojennycli. Pola w znacznej

czci nie byy sprztane, ani obsiane, a z Modawii do-

wozy zostay wzbronione, zapewne przez rzd turecki. Nie

umia trudnociom takim zaradzi Wyycki, chory kijow-

ski, sprawujcy urzd regimentarza w zastpstwie ks. Dy-

mitra Winiowieckiego, hetmana polnego; zrazi nawet zga-

szajcych si do niego oficerów niegrzecznem zachowaniem

si (serviliter traktowa ich). Wic niektóre komendy, opu-

ciwszy swoje stanowiska, slcupiy si pod Mohylowem inne

z Raszkowa naddniestrzaskiego poszy pod Bar. Gruchna
wie i przyszy do Warszawy doniesienia, e si zawizaa

ju konfederacya d. 28 stycznia i obrana starszyzna, e d.

1 lutego wszystkie chorgwie, z wyjtkiem 18-tu, miay ru-

szy si ku Lwowu. Do tego nie doszo w rzeczywistoci.

Oddziay podolskie i naddniestrzaskie wysay tylko dwóch

posów (Czolhaskiego, chorego roty pancernej i Bronic-

kiego towarzysza usarskiego) z listem do Sobieskiego, wzy-

wajc jego opieki, jako „ojca i tyle razy dowiadczonego

onierzom dobrodzieja", a zapewniajc o swem posusze-

stwie, oraz o gotowoci nie ochotnie zdrowie i krew, ho-

nor i substancy „na skinienie jego" ^).

Sobieski poczyni nastpne zarzdzenia:

1. Wysa Prusinowskiego, chorego usarskiego, z na-

pomnieniem, aby onierze nic przeciwnego powinnoci swo-

jej nie przedsibrali.

2. Kaza pozosta na stray Ukrainy.

3. Odebra regimentarstwo Wyyckiemu i odda je u-
eckiemu, kasztelanowi podlaskiemu „w 'myl JKMci", t. j.

osobie, posiadajcej zaufanie króla Michaa.

4. Upewniwszy si o ulegoci wojska tym rozkazom,

wysa ordynans pochwalny i nader serdeczny: „Kiedy Wm

*j K 1 u c z y c k i. List wojska pod nr- 345 ; wiadomoci •/. War-

szawy o zwizku wojskowym nr. 344 ; zaprzeczy sprzysieenia Sobieski

w licie do marszaka sejmowego nr. 349, s. 865.

Korzon. Sobieski. T. III. . 7
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Panowie na danie i ojcowskie napomnienie moje, nie wcho-

dzc w g:b' Polski, zatrzymalicie si na miejscu ') i pod

tego regimentarza , którego wola JKMci i moja powaga

Wm Panom podaa, poszli komend. .. bratersko assekuruj,

e pamitka wywiadczonego przez nich dobrego ku mnie

affektu nigdy z serca mego nie w^^ganie, jako bowiem te-

raz, tak i w kadej okazyi chc by i jestem Wm Panów

i Braci, uprzejmie yczliwym bratem i suga powolnym Jan

Sobieski", Obiecywa przytem wyjedna u l^róla i sejmu

równe z „innem wojskiem" (jakiem?) zadosyuczynienie przez

osobiste poparcie, jeli zdrowie i zagraajce niebezpiecze-

stwa pozwol wyjecha do Warszawy ^).

Xie pozwolia jedna czy druga przyczyna, ale Sobieski

speni swoje hetmaskie i senatorskie obowizki przez pismo.

Wysa odrazu przez Gorzeskiego pod dat 19 lutego 1672

ze Lwowa cztery nam znane z przedruków listy, z których

jeden szczególnie, adresowany do króla, jest bardzo obszerny

i stanowi jego votum, przeznaczone do odczytania na sejmie,

a zasugujce na najpilniejsz uwag ^).

Na wstpie zaznacza, e sejm ten jest wanym mo-

mentem, od którego zaley zachowanie wiary katolickiej,

cao witnic Boskich, „zatrzymanie sawy narodu |pol-

skiego, przez dziewiset lat gloriose dotrzymanej", bez-

pieczestwo ludu i ocalenie obywatelstwa politycznego. Na-

stpnie rozglda si w stosunkach Polski zagranicznych i li-

cznych widzi nieprzyjació: elektora brandenburskiego, który

si spiera o pakta bydgoskie, ale moe jeszcze zagodzi

pretensye swoje przy stosownych usiowaniach króla; Moskw,

') in perniciosa Polski non penetrando, stitistis graduin.

^) KI uczy ki, nr. 34G, s. 853— 4, cfr. 885 : na propositia swoja

przez Gorzeskiego wniesion.

^) Kluczycki nr. 347, s. 854— 863; do marszaka poselskiego

nr. 348, do kanclerza w. k. nr. 349, do M. K. Radziwia nr. 350, z do-

piskiem: „e nie sw rk o dopuszczenie unienie prosz, bo t poczt

wielk mi przyszo pisa eKpediti" (str. 8(j8). Rzeczywicie, wielk,

14 stronic druku in 4-to: Widzimy std, e mia przy sobie dobrych se:

kresarzów i sprawnych kancelistów.
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która Kijowa nie oddaje, traktatu Andruszowskiego nie do-

trzymuje i prawie na wojn trbi; nareszcie Porte Ottomask,
która przez umylnie posanego czausa wojn wypowiedziaa.

W tak trudnem pooeniu Rzeczypospolitej mog by
tylko trzy sposoby ratowania si, „a wszystkie trzy potrze-

buj mdrej i dowcipnej deliberacyi, prdkiej rezolucyi, con-

sequenter nieodcznej exekucyi".

Pierwszy sposób ,.jest nieuczciwy, i szkodliwy, i nie-

bezpieczny, jakoby na czas zgub nasz oddalajcy, który

jest ten: uczyni wszystko, czego cesarz turecki potrzebuje

od nas, Ukrainy si wyrzec i onej cale odstpi i nowerai

granicami ocerklowaó Imperium (pastwo polskie). Ze jest

ten nieuczciwy sposób, nie trzeba si temu rozwodzi, co

ma w sobie dusz, si i najmniejsz szlacheckiej krwi (ge-

nerosi sanguinis) kropl. Kto odkrywa, nie bez uszczerbku

sawy i reputacyi, na Avszystek wiat tak wielk nuditatem

et pusillanimitatera fnago i maoduszno)?... Lada Iciedy

znowu, za lada okazy, wadyki lubo popi, albo któkolwiek

z Religii z Schizmy greckiej, wziwszy pretekst z jakiej-

kolwiek aggrawacyi (uciliwoci), poda si pod protekcy

i zamierzy krajowi Ruskiemu granice pod Lublin i Kraków...

i jak ten nienasycony krwie i dusz chrzeciauskich tyran

naprze si i tego znowu tyme, co i teraz protekcyi pre-

textem i ju utorowan jakoby drog majc... Ale i Zapo-

ro(^ które... tak sia razy znaczn imprez ich czynio dy-

Aversy, nieraz temu poganinowi, e tak rzek pod nos ku-

rzc... wiecznie gin i sawa, i imi tak bitnego narodu na

Aviekiby ustawa musiay. Niebezpieczny innym pastwom
W. KMci, bo Tatarowie, którzy od wieków Ukrain SAvym

zwali folwarkiem, juby tam po jassyr nie schodzili, boby

to bya ziemia cesarza, ich pana; wszystkie tedy, bez któ-

rych si oni obej nie mog, ich exkursye, tuby si w Ru-

skie i Woyskie obróciy kraje: i tak miasto pokoju, usta-

wicznybymy sobie uczynili niepokój". Gdyby jednak tak

lichy pokój mia by zawarty , nastrcza Sobieslci pewn
kombinacy przymierza.

7*
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Drugi sposób: „Doroszei^kowi na wszystko, cokolwiek

pretendit, pozwoli, a to z nastpnych racj^j: 1) „e Ukraina

przy nim morclicus (zawzicie) stawa i odstpi adn yw
miar nie chce, lubo widzi oczywist zgub -swoj tak przez

wojska nasze, jako i tatarskie, i lubo Doroszeko duszami

ich z tak wielu miast i miasteczek, wydajc onych Tatarom,

paci; a nietylko horody przy nim stawaj, ale i serdeniata

tak bardzo s mu wierni, e i jednego z nich, stojc pod

Kalnikiem, nie moglimy mie do siebie przedawczyka";

2) e Doroszeka nietylko cesarz turecki wzi pod swoj
protekcy, ale i car moskiewski (?) przy nim stawa umy-

li... jako o tem Ichmo PP. komisarze nasi, na stolicy

(w Moskwie) bdcy, pisz" 3) e i Haneko, albo raczej

Zaporoe tego co i Doroszeko, a ledwo nie wicej co on,

po Rzpltej potrzebuje, jako to si okazuje z wieego listu

z Zaporoa do Haneka pisanego... których ta jest summa....

aby unia cale a cale bya zniesion; liczba wojska zapo-

rozkiego aby circiter na 50.000 wynosia; noga onierza

polskiego aby w Ukrainie nie postaa; do puków ukraiii-

skich aby si puk podolski rachowa, a zatem Mohylow

aby by pogranicznem miastem ukraiskiem". Zawierajc

ugod z Doroszekiem, jako silniejszym, naleaoby wyma-

ga od niego zrzeczenia si protekcyi tureckiej, a tym spo-

sobem zraziaby si Porta do niewiernych Kozaków na

zawsze i zwróciaby wojenne swe dziaania wprzód na

Ukrain, ni na Podole. Tylls:o niezbdn jest w takim razie

szybko exekucyi tego planu, bo na wiosn skoroby nad-

cigny wojska tureckie i tatarkie, ju i Doroszeko i U-

kraina znajd si pod ich przymusem.

„Trzeci sposób... szlachetniejszy od dwóch pierwszych

i taki, jaki naley, mianowicie: abyi in occursum (na spotka-

nie) i mnie si zastawi za Wiar wit i cao Ojczy-

zny, i cae chrzeeiastwo.. a rzdem dobrym wywiódszy

w pole wszystkie si}^, na które si tylko przez jakiekolwiek

sposoby zdobyby si moga Rzeczpospolita, na co wczesnego

potrzeba przygotowania". Widzc nieuchronno tej wojn}'.
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donosi do wiacloniosi, jak szczuplem i wycieczoneni jest

AYOJsko, rozkwaterowane na leach zimowych. Wystarcza ono

zaledwo na obron i dostateczne obsadzenie pobranych

w Ukrainie miast, a na zaog do Kamieca „ledwo si

jeden zbytni wynale moe regiment". Tymczasem na wy-

padek oblenia potrzeba 5 do 6-ciu tysicy „dobrej i wi-

czonej piechoty, i to przy fortytikacyi nie tak lichej, jak

istniejca tam, przy zapasach proAviantu i ywnoci, któ-

rych niema wcale w magazynie, i przy dowiadczonym

•w obronie fortec i ochoczym komendancie. „Oznajmowaem

^\'KMci wielekro o defektach tej fortecy... a fortyfikacya

i osada powinna by do exekucyi przywiedziona przynaj-

mniej w pierwszych dniach maja... nie pozwoli bowiem nam
nieprzyjaciel dugiego frysztu". W razie upadku Kamieca
przyszaby kolej na Lwów\ Nawet i Kraków powinien by
zabezpieczony-

Wolaby Sobieski widzie dostateczn armi w polu,

z którby mona niedopuci Turczyna do Kamieca, lecz

j.przykadem ehocimskim zachodzi drog w jego jeszcze

ziemi". Nie oznacza sam liczby onierza; tylka yczyby
„gotowego, czujnego i ju dobrze umundurowanego zacign
AYojska, osobliwie infanteryi, bo gdzieby to dopiero zaci-

ga, dopiero wiczy, dopiero si z oticyerami onierzom

i oticyerom samym z sob poznawa, kiedy ju z nieprzy-

jacielem in conspectu (oko w oko) stawa trzeba". Wska-

zuje na niemieckioh ksit, którzy ,.na zbyciu po te czasy

swoje mieli wojska", na ksicia kurlandzkiego, w którym

„za przywrócenie pastwa znajduje si ochota" do stawienia

obowizkowego kontyngensu, na kurfirsta brandenburskiego,

który chtnie stawi ludzi swoich obiecuje, na W. Xistwo

Litewskie, które „wywiadczy mio Ojczynie" z obowizku

Unii (Lubelskiej), na poczty „rónych" (panów), którzy

„w takich okazyach zwykli wywiadcza ochot, osobliwie

boneficiarii WKMci i ci, co pod Nadworn Chorgiew MKMci
5woje stawia powinni poczty". Obok tych nowych si, mo-

liwych do pozyskania, naley kompletowa wszystkie stare
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regimenty i da od powiatów lub województw dostarcze-

nia kawaleryi, przedewszystkiem usaryi. „Sia jest przyczyn^

dlaczego s potrzebniejsi, ile na t wojn, usarze; ale i ta

niemniejsza, e si lada kto, i na sabym koniu, i ze zym
rynsztunkiem na usarsk nie porwie si sub'. Trzeba

posa znaczn sum jak na Zaporoe na czóny Koza-

ków, aby morzem jak najwiksz nieprzyjacielowi czynili

dywersy. „Rozumiabym posa i do Wooch ludzi lekkich

i rycerskich, a tamtego kraju wiadomych... abymy tego po-

ganina jego ludmi i poddanymi infestowa mogli, w wa-
snym jego domu zapalajc ogie. Ta dywersya i w W-
grzech sprawiby si moga, bo wszdy teraz w tamtych

krajach ludzi rycerskich ochotnych peno".

Niezbdne s na to wszystko pienidze, które sami Po

lacy znale u siebie powinni. „Pienidzmi gotowemi aby

nas który z monarchów mia posikowa, na to si spuszcza

nie trzeba. Ju tu samym ratowa si trzeba, by i z mi-

ego (jako ono mówi) zsie; szerciby lepiej pozby, ni
caego ciaa". Podatki zwyczajne nie wystarcz w takim

wypadku. A poniewa obrady sejmu teraniejszego tamuj
dochodzenie, czy starostwa Bar i Solec (ksicia Dymitra) nie

powinny by obrócone na utrzymanie gwardyi królewskiej t

wic ponawia Sobieski zrzeczenie si swoje starostwa bar-

skiego.

W kocu „gwoli czemu Avszystkiemu, aby to wszystko-

do prdkie] przyszo exekucyi, dla zapalenia tem wikszej

w sercu kadego ochoty na zaszczyt (obron) Ojczyzny y-
czyby JKMci osob swoj na t wojn wczenie si ru-

szy". A jeliby uchwalonem zostao pospolite ruszenie, ra-

dzi nie podprowadza go pod nieprzyjaciela, tylko zdaleka

straszy wielkoci postpujcych za JKMci wojsk. Podpi-

sa si pokornie: „Cauj zatem rk WKMci Pana mego-

Mciw-o Waszej Królewskiej Moci Pana mego Miociwego
Wierna Rada i uniony suga".

Wszystkie te wywody, rady, zaklcia, wszystkie sowa
i czyny byy grochem, rzuconym na cian. Sejm nie roz-
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trzasa ich podobno, lubo mia dosy jeszcze czasu do 12go

marca. Znalazby przecie av tym mdrym i poczciwym do-

kumencie doskona informacy o stanie rzeczy, podno
i praktyczno pomysów , rzetelny patryotyzm obywatela

Rzeczypospolite]. Wola jednake sucha kótni Paca z Ol-

szowskim, Dzialyskiego z Branickim, Jaranowskiego z Gru-

dziskim o takie sprawy, jakiemi si roznamitniaj zrzdne

baby na folwarku; wola pielgnowa swoj „tajemnic wol-

noci" — gos wolny posa, kiedy nad gardami ich mówców
i wyborców ukazywaa si ju szabla turecka, nad ramionami

yka pogaskie, nad onami i córkami ich gwat barbarzycy

lub tsknoty haremu.

A JKMo Micha Korybut? Nicemy dotd nie mó-

wili o jego zachowaniu si wobec tego sejmu. Zwrómy na

niego teraz baczniejsz uwag.
Theatrum Europaeum w tomie XI-m zamiecio jego

portret, odmienny od napotykanych w Polsce, a podobniej-

szy zapewne do rzeczywistego. Pancerz, kokardami przy-

strojony, okrywa pier wazk i wty tuów; z pod gstych

kdziorów peruki wygldaj oczy gakowate, wystraszone^

wysuwa si nos zadarty, krótki; dolna cz twarzy jest sto-

sunkowo za wielka, wyokrglona, wsy s do obtite i za-

krcone pretensyonalnie w gór. Patrzc na t fizyonomi^

atwo si wierzy opowiadaniom spóczesnym, e gównem za-

jciem jej posiadacza byo zaspakajanie arocznoci, a gó\N-

nym motorem psychicznym bya obawa o swe splendory

królewskie, obawa, eby go kto z tronu nie strci. Jako

tchórz, nie móg si utrzyma na adnej drodze konsekwent-

nego postpowania; w tern tylko by wytrway, e rad by
zawsze powoywa pospolite ruszenie, szukajc obrony w tu-

mach szlachty, które go królem okrzykny. Trzyma si
wprawdzie Olszowskiego, który stworzy jego kandydatur,

i Krzysztofa Paca, który, zerwawszy ze stronnictwem fran-

cuskiem, suy mu wiernie: ale niedorzeczne plotki jakiegoi

Wsowicza. lub innych mniej jeszcze znanych zauszników
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bray nieraz gór w umyle ki-ólewskim nad zdaniami obu

tycb ministrów ^).

W cigu sejmowania nasucha si Micha przycinliów

i zarzutów ju nie od malliontentÓAY, lecz i od stronników

swoich. Najprzód jego urzdnik przyboczny, podskarbi nad-

worny Szomowski, w charakterze posa od województwa san-

domierskiego kolega znanego nam Dembickiego , w myl
instrukcyi sejmikowej atakoAva go o strój cudzoziemski, do-

magajc si, aby zasiad na majestacie w ubiorze polskim;

czycanie za pozwolili sobie nazwa jego frak, poczochy
i peruk kostiumem aktorskim (restitum histrionum). To go

ubodo. Po sesyi wda si w rozmow z tyme Szomowskim

w pokoju przed gabinetem: „O gos wolny Wmciów, którzy

do modeste (= przyzwoicie) mówicie, nie gniewam si, ale na

panów posów czyckich susznie gniewa si musz".
Owiadcza, e gotów jest ubra si po pol-sku , byle nie

z musu i nie wtenczas, gdy Izba rozkae. Izba nie rozka-

zaa-, (m jednake nie zmieni ubrania a do koca ycia.

Nie bdziemy dociekali, czy powodowa si w tej materyi

godnoci osobist, czy uporem, czy pustot modnisia? Ale

zakoczenie rozmowy byo niedorzeczne: „Prosz Wmci,
abycie nietylko mnie samego objedali, ale przynajmniej

zarówno przy mnie i drugich, gdy mi za rzecz pewn
udano, ecie Wm Xdzu arcybiskupowi (Pramowskiemu)

obiecali, jego pominwszy, mnie samego pojeda; by przy-

najmniej in aeuiibrio trzebaby nas mie" '^).

Jeli nie chcia ulega rozkazom Izby, to dlaczegó

przyjmowa „równowag" z arcybiskupem? I poco zaczepia

go plotkarsk gadanin, kiedy ów arcybiskup Pramowski
od kilku miesicy zachowywa si spokojnie i nie prowadzi

malkontenckiej intrygi? Podana równowaga znów naru-

*) Stwierdzi to midzy innymi Mayerberg w depeszy z d 11 lu,

tego 1(571, e jego i Paca rady odrzuca „Rex, consulens, ut consuevit,

quempiam infimae sortis liominem".

-) KI uczy oki, dyaryusz I, str. 764, 771.
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szon zostaa d. 16 lutego. Przed sesy bowiem przvjecbal

Pramowski do zamku dla asystowania przy jakich prze-

prosinach, ale poniewa w obiad trati, Avic musia \n'zez

ca godzin siedzie przed marmurowym pokojem w ocze-

kiwaniu. Wprawdzie Król Jm przysa przez podkomorzego

warszawskiego list Sobieskiego do przeczytania o zabieraniu

si wojska do zwizku: ale zauwaono, e „markotno byo"
prymasowi. Nareszcie wyszed Król Jm z kanclerzem Pa-

cem, poprzedzony przez Morsztyna, nioscego lask. X. Ko-

ryciski uczyni po wosku krótki komplement przeprosin,

pocaowa rk królewsk, schyli si nizko do rki Paca,

wysucha odpowiedzi Morsztyna i na tem ceremonia sko-
czya si. Wtedy Pac, wziwszy lask, poprowadzi króla

do Izby Senatorskiej, gdzie wanie miao si zacz woto-

wanie od gosu prymasa. Nie dziw, e w tym gosie zna-

lazy si przycinki o suchaniu plotek, o nieuwzgldnieniu

zgodnego zdania 8-u senatorów przy naradzie nad traktatem

bydgoskim, o spónionem zwoaniu sejmu ^).

Nastrczya si niebawem sposobno zjednania Pra-
mowskiego ofiarowaniem pieczci mniejszej bratu jego; wiemy

atoli, e 01szoAvski cofn swoj dymisy (czyli waciwiej:

rezygnacy) i przed Pramowskim usprawiedliwia si wol
króla: wyniko wic std nowe rozgoryczenie.

Niezrcznie te godzi król Micha Olszowskiego z Pa-

cem, skoro ten ostatni przesta ukazywa si na polcojach

królewskich ^).

Wszyscy na niewdziczno króla skaryli si i „jak od

deski odpadali" od niego. „Cho co komu da, ,to Avprzód

disobligowa i tak te dobrodziejstwa w poytek nie id,

owszem, wó czsto si obracaj". Ludzie nie widz, aby"si

mieli do czego applikowa... tylko emy cale w nadziei Bo-

skiej prowidencyi utopieni" t. j., e król spuszcza si^> tylko

na Opatrzno Bosk. Gdy si sejm rwa, gdy przeciwko

') K 1 u c z y c k i
,
djasyusz I, str. 770— 781.

-) Kluczycki. dyaryusz I, str. 819, 836.
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propozycyom Deputatów Obrony wystpili opozycyjnie po-

sowie wielkopolscy, król zachowywa si tak obojtnie, e
dziwowali si senatorowie: czemu „nie bardzo okoo tego

chodzi i senatu nie woa?" ^).

Nie lepszym te by jego stosunek do Izby Poselskiej.

adnego posa, ani nawet marszaka sejmowego nie zaprosi

na bankiet d. 28 lutego, a ci senatorowie i urzdnicy, któ-

rzy zaproszeniem zaszczyceni zostali, wcale przyjemno^

nie doznali. Ten bankiet zacz si o godzinie 6- tej i ci-

gn si do 3-ej po pónocy, „nietylko e póno, ale i zimno".

Mióz by ogromny, a sala nieopalona, wic wszystkie po-

trawy nie ju skrzepe, ale zmarze na stoach stay; pie-

czyste bardzo liche, konfitur adnych; tylko co drobnych,

biaych cukrów po stoach pokazano; nawet na królewskim

stole byo tylko trzy misy konfitur, które król zdj kaza

i przed damy postawi, ale je pan starosta feliski (Wolff

Aleksander z Ludinghausu) do pokoju za sob zanie ka-

za! Damy siedziay w paszczykach i kwefach, a byy to:

wojewodziny sandomierska, sieradzka, kijowska, lubelska,

t. j. Tarowa, dwie Potockie i Rejowa, podkomorzyna koron.

Denhofowa, stolnikowa kor. Wielopolska, owczyna kor. e-
lcka, kanclerzyna lit. Pacowa, podskarbina nadw. lit. Sa-

pieyna, miecznikowa kor. Bieliska, Bokunowa pukowni-

kowa i starocina wieluska, Olszowska Hieronimowa. Po-

sowie wojskowi zjedli wprzód obiad u Sieniawskiego: wic
przy stole królewskim wcale nie pili, „trzewo si chowali",

a sam Sieniawski nie przyjecha-^).

Sieni wski, chory w. kor., dobry onierz, zasuony
w ostatniej kampanii i magnat z fortuny, okaza niezadowo-

lenie swoje podczas audyencyi w senacie (tego dnia 28 lu-

tego w niedziel po naboestwie). W mowie swojej nie przy-

znawa nic szczcia królowi, ani doradcom jego, tylko woj-

sku i wodzowi; nie poszed nawet do pocaowania rl^ii kró-

1) Kluczycki, dyaryusz I, 812, 813, 829.

2) Tame, str. 808 - 809.
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lewskiej. tylko do nóg si schyli. Czyta instrukcy woj-

skow Chemski przez trzy godziny; paragraf, dotyczcy

ordynacyi Zamojskiej, by w niej Avymierzony przeciwko kró-

lowi i jego matce, poniewa popiera prawa Zamojskich. Po au-

dyencyi król posa prosi Sieniawskiego na obiad , ale bez

kolegów i otrzyma odmown odpowied: „Ja bez kolegów

mych dla podejrzenia by nie mog". Koledzy za bardzo

si obrazili (exacerbati odjechali). Potem dnia 3 marca na

audyencyi w Izbie poselskiej , kiedy w imieniu poselstwa

wojskowego mia mow kawaler Lubomirski Hieronim, ile-

kro Rzpit wspomnia, wszyscy, czapki zdjwszy, powstali;

take na pocztku mowy tytu Izbie dany stojc mówi
i cala Izba staa; przy Avspominaniu za króla JMci wszyscy

ledwo co czapki uchylili , a Sieniawski wcale jej nie ruszy ^).

Nie inaczej tylko mazgajstwem Michaa Korybuta mo-

na tómaczy, e nie stara si zjedna, nie ugoci, nie

uczci 12-tu oticerów, reprezentujcych wojsko koronne —
on, który si temu wojsku nie pokaza, w trudach nie po-

móg, za wywalczone zdobycze nie wywdziczy si. Nie lepiej

potrati zadowolni poselstwa, przybye od Doroszeki i Ha-

neki. To ostatnie, przyniósszy wiadomo o zejciu wojska

koronnego z Ukrainy, zapowiedziao, e i oni. Zaporocy bd
musieli „tak, jako Doroszeko, pomyle sobie" — to zna-

czy: podda si Turkom, jeli nie doczekaj si w cigu

dwóch tygodni posików, przynajmniej 10 tysicy o-
nierza 2).

Wiemy ju, e król, ani sejm posików nie posali

i nie mieli do posania, ale Sobieski zwróci zbuntowane

chorgwie z powrotem na Podole i na Ukrain. Mianowany

przez niego regimentarzera uecki obj komend d. 14 lu-

tego, „przebieg wojsko okoo Budzanowa", odebra od niego

owiadczenia ulegoci, zawiadomi Hanek zaraz o „rete-

racie wojska" na Ukrain, wyznaczy wszystkim chorgwiom

') Kluczycki, str 807, 808, 811.

*) Tame, str. 70 j.
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marszrut i stanowiska, podzieliwszy je na 7 oddziaów pod

komend poruczników: Wilczkowskiego, Slubowskiego, Czó-

haskiego, Omiaca, Nowomiejskiego, Dymideckiego i Mi-
czyskiego ^).

Wiemy te, e jednym z powodów buntu byo nieza-

dowolenie z Wyyckiego. Ten nie uleg ordynansawi Sobie-

skiego, utrzyma pod swoj komend kilkanacie chorgwi

i wysa do Warszawy oddzielne poselstwo: Pruszkowskiego,

Kazimierza Zamojskiego obersztera i' Silnickiego, towarzy-

sza usarskiego. Poselstwo to przybyo na pocztku marca ku

zgorszeniu dawniejszego poselstwa, które posiadao peno-

mocnictwo od caego wojska i protestowa przeciwko mie-

szania si tych intruzów nie omieszkao ^).

Có robi „grzeszny Micha?"

Zamiast skarcenia za nieposuszestwo hetmanowi wiel-

kiemu w sprawie tak palcej, przyj bardzo askawie i wy-

znaczy chorgwiom tym kwatery w starostwie swojem sam-

borskiem, duo lepsze od ukraiskich, i zapat po 160 z.
na ko. Wyycki tedy zawiadomi Sobieskiego zuchwale ju
z Narola (z gbi województwa Ruskiego), e jest znów kreo-

wany regimentarzem i e cignie w Samborszczyzn; tym

sposobem nie zaj wskazanych mu ordynansem hetmaskim

stanowisk i odsoni granice Woynia przed poblizkiemi or-

dami nuradyn-sotana^).

Nie mona byo gorszego popeni gupstwa , a nawet

brzydszej niegodziwoci. Król, wadza najwysza, niweczy

zasad karnoci w wojsku i kompromitowa wadz hetmana.

') Tame, str. 84=8—851 raport i cedua ueckiego 16 lutego

1672; przytem „Ordinatia" czyli raczej dyslokacja wszystkich oddziaów:

1) do Mohilowa, 2) do Krasnego, 3i do Spikowa, 4) do Winnicy, 5) do

Raszkowa, 6) do Zabokrzyca, 7) do Winnicy (?) przez Koomyje i Sootwin.

^) Dyaryusz u Kluczyckiego pod d. 7 marca, str. 823.

^) List Sobieskiego do Radziwia z d. 9 marca 1672. ze Lwowa
nr. 353, str. 872— 873, tre listu jego do króla na str. 837; dyaryusz

I, str. 823—825 u Kluczyckiego. Przedtem Wyyckiemu oznajmi

swoja i „JKMci wol", a za podjte prace podzikowa, wic nie da od

siebie powodu do urazy.
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który zapobiecj wszcztemu ju buntowi. Król, rozdawca

i szafarz nagród zasuonym, nie nagrodzi, a nawet nie

opaci chorgwi za niebezpieczn sub ukrainn, a dawa
nieposusznym dobry chleb w starostwie, pooonem zdaa od

teatru wojny. Król, obroiica granic Rzpltej, rujnowa urz-

dzon przez hetmana obron, wydawa niewiedzie ile kraju

na up Tatarom, torowa drog Turkom, wprawia w roz-

paczliwe pooenie Hanek z jego Zaporocami.

Poszukujc pobudek raniej wicej zrozumiaych takiego

jiostpl<:u, a raczej takiego przestpstwa, znajdujemy tylko

jedynie plotk. Ze styczniowego najazdu ordy na Woy
Wyycki dosta 120 jeców tatarskich; brano ich na kon-

fesaty i oto, jeden Tatarzyn powiedzia: „przepadlimy",

a drugi , e Sobieslci „króla zrzuca chce". Te androny wy-

starczay do obudzenia w sabym umyle Michaa Korybuta

obaw o tron i nieufnoci do Sobieskiego. Snad byo te w nim

nieco machiawelizmu, jeli si chwyci tej okazyi rozdzie-

lenia wojska i przywizania jednej czci jego do swojej

osoby ^).

Có na to Sobieski? Protestowa. Pisa do króla i po-

leci Radziwiowi d. 11 marca „aby si zniosszy z JMX®™

Prymasem i JMK*^"^ krakowskim, chcielicie z JKMci ex-

postulowa, aby sam nie by ródem Avszystkich diffidencyj

i variatii , dla Ictórych Rzplta nieomylnie zgin i upa

\) Kluczy ki str. 8'27— 828, 872. Autor remanifestu w obronie

króla Michaa tómaczy wyjcie Wyyckiego z Ukrainy tem, e nie chcia

i do rokoszu, którego sprawc by Stokowski. „acno dojdzie prawdy

Kzplta: niech kae rokowa (pozwa na sd) Wyyckiego, aeby da
z siebie spraw... zapewne, e si on dostatecznie usprawiedliwi i Kzplta

o wszyatkiem uwiadomi; pokae si dlaczego on z Ukrainy wyjecha,

z czyjej rady i poduszczenia Stokowski rokosz podnosi". (W y r w i c z

Konfed. Gobska. Pozna 1853, s. 138, tómaczc Remanifestum u Z a-

uskiego I, 382 nastp.). Nie stawa wszake przed sdem , a wic
nie usprawiedliwi si i nie dostarczy dowodów, eby Stokowski dziaa

z poduszczenia Sobieskiego. Jeli o rokosz chodzio, dla czegó Wyycki

nie wróci na Ukrain
,
gdy rokoszanie wrócili na sub

,
poddajc si

hetmaskim rozkazom?
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musi. Wszak to nie tylko o mnie idzie, ale o wszystkie w tej

Rzpltej urzdy, a potem o prawa i wolnoci (?) nasze, bo có
nam po tem wszystkiem, kiedy tylko vana bdziemy nomi-

na" (t. j. kiedy bdziemy urzdnikami bez wadzy, prawem

nadanej, kiedy urzdy stan si czczym tytuem) ^).

JMX. Prymas nie chodzi ju do króla Michaa i nic

nie ,,expostulowa"; lecz uformowa plan strcenia go z tronu.

Sobieski zgodzi si da w tem swoje poparcie.

Dotychczas zachowywa si Sobieski odpornie wzgl-

dem pokus do spiskowania przeciwko królowi.

Intryga francuska, jak susznie domyla si dyplomata

austryacki Goes, nie ustawaa cakiem nawet po wyjedzie

Baluze'a z Polski. Nastpca zmarego w dniu 1 wrzenia

1671 r. de Lionne'a, minister spraw zagranicznych markiz

Pomponne przyznaje, e Ludwik XIV, chocia nie wystpo-

wa jawnie z poparciem kandydatury Longueviira, chocia

skarci niby Akaki, a Michaowi i cesarzowi przesa naj-

yczliwsze owiadczenia, pragn przecie, aby si powioda

sprawa detronizacyi i dopomaga tajemnie planom malkon-

tentów, szczególnie Morsztyna. W Polsce krcio si kilku

agentów, z których najzdolniejszym by opat Paulmiers ^).

Oczywistym dowodem urzdowego, lubo tajemnego po-

parcia, byo, zalecenie tego opata cesarzowej przez ksicia

Sabaudzkiego, a nastpnie samemu Michaowi pod nazwiskiem

^) List do króla znany nam jest tylko ze wzmianki w licie, adre-

sowanym do Radziwia 11 marca; wyraz „protestatia" by uyty w licie

do tego Radziwia z d. 9 marca 1G72 u Klucz yckiego n-ry 353.

355' str. 873, 877—878.

^) Memoires do Pomponne publies par Mavidal Paris, Huet

1868 II, 4222. Le roi ne paraissait point ouvertement en cette affaire.

Sobieski ('?), Morstein et ceux qui etaient plus partieulierement dans ce

parti scavoient seulement, qu'il seroit bien aise, qu'elle reussit et ii y con-

tribuoient sous main. Toutes choses, bien qu'en secret, se faisoient au

nom du duc de Longaeville.
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J. Bartlouni kawalera Saconnay (czy Bauval?), w charakterze

inyniera, który odznaczy si przy obronie Kandyi. Sam król

Micha zaopatrzy go paszportem i wyprawi do wojska koron-

nego w chwili wymarszu na Podole. Sobieski otrzyma w ókwi
zawiadomienie prawdziwe ze Lwowa, lecz przyj je bardzo

niechtnie, czytamy bowiem w listach jego do ony z dnia

16 i 29 lipcu 1671. „Tego indziniera znowu dyabe tam przy-

niós... chce koniecznie przy mnie si zabawi przez kam-

pani, a ode mnie niema si cale czego epodzitwa". ^La

Poudre bardzo nierada Bauyalowi, car ce sont des choses

impraticables" ^).

Lojalno, jaka si praktykowaa w krajach monar-

chicznych , nakazaaby ostrzedz JKMo o podstpie. So-

bieski nie uczyni tego, nie chcc zapewne kompromitowa
swoich przyjació. Przyj wic opata za inyniera w marszu

ze Zborowa do Czernichowa i przydzieli go do swego dra-

goskiego regimentu. Odtd Paulmiers ze sug swoim Wer-

dumem rozbija swój namiot przy namiocie obersztera de

Bohan.

Ow suga, Holender, poszukujcy chleba po wiecie,

czek na dwóch uniwersytetach wyksztacony , rozsdny

i uwany, protestant niefanatyczny, a wzgldem wyzna ka-

tolickiego, unickiego i dysunickiego zupenie obojtny, z Pol-

sk adnemi uczuciami nie zwizany, wywiadczy bezwie-

dnie historyi polskiej rzeteln przysug swoim dziennikiem

dwuletniego pobytu, a raczej dwuletniej nieustannej prawie

wdrówki na ogromnej przestrzeni pomidzy Gdaskiem
i Królewcem a Mohylowem naddniestrzaskim. Nadto spisa

oddzielny dyaryusz (Tag-Register) kampanii 1671 r., doka-

dniejszy od wszystkich polskich, poniewa obejmuje nie jaki

epizod, lecz cay czas jej trwania. Wiedzia te o posan-

nictwie swego pana i notowa widzenie si jego z Sobieskim.

Naturalnie, uczestnikiem ani wiadkiem rozmów by nie

») Hel cel, cz. II, nr. GO, Gl, str. '23G, 237 We r d u m u Li-

fikego: Cudzoziemcy w Polsce, str. 122.
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móg, ale wnioski domylne wyciga z miny i pó -sówek
Paulmiers'a. Moemy tedy podpatrze ten tajemny stosunek

poyczonemi od Werduma oczyma.

W cigu akcyi wojennej nie znajdujemy ani jednej

rozmowy zanotowanej; raz tylko by uyty cyrulik „Bau-

vala" do obwijania Sobieskiemu cierpicego palca chustlcami

napawanemi gorzak. Dopiero pod dniem 2 listopada, kiedy

wojsko po odbytem kole rozchodzio si na lee zimowe,

czytamy: „panu memu, ksidzu, jako inynierowi, wyzna-

czono (kwater) w Mohylowie , aby si móg tem atwiej

ukada z armi, któr w Ukrainie rozoono i nad której

skonfederowaniem miano pracowa". Nie wiele jednak na-

pracowa si „pan", gdy siedzia w Barze a do 23 listo-

pada, a wtedy pojecha nie do Mohylewa, lecz do Lwowa
i to wcale nie spiesznie. Przyby dopiero 24 grudnia, na

Boe Narodzenie, ucztowa u Marszewskiego
,

podwójewo-

dzego, wreszcie 29 widzia si z Sobieskim, umówi si niby,

e spróbuje skonfederowa armi i wyjecha d. 80 grudnia

ju do Mohylowa, gdzie bawi okoo miesica: od 16 stycz-

nia do 14 lutego 1673 r. Zabiegom opata miao dopomaga
rozmieszczenie wojska na zych leach, wanie w tym celu

zarzdzone przez Sobieskiego, aby je zniecierpliwi i do buntu

usposobi ^).

Kamerdynerska domylno Werduma rozmina si
daleko z rzeczywistoci, znan ju nam z niezawodnych

dokumentów i czynów. Ale i nasza historyczno -krytyczna

domylno nie dopisze w odpowiedzi na pytanie: po co te
naprawd odbywa Francuz po trzykro utrudzajc podró
pomidzy Lwowem a Mohylowem, naraajc si nawet na

ostre mrozy styczniowe? Ze Sobieski nie upowania go do

buntowania zaóg d. 29 grudnia — to pewna. Widzielimy,

jakie zarzdzenia poczyni w tydzie póniej, po otrzymaniu

wiadomoci o walkach pod Trociacem. W Mohylowie sku-

^) Hel cel, str. 239, Liske; Cudzoz. w Polsce, str. 152, 169,

179 Tas -Register 261.
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piy si zniechcone chorgwie 28 stycznia podczas obecno-

ci opata Paulraiers, ale sam Werdum nie przypisuje mu
tego wj^padku; regalici wymieniali Stokowskiego ^j, jako

podegacza do rokoszu; Sobieski za nietylko nie podsyci

rozruchu, lecz zawróci wszystkie oddziay z marszu, wy-
sawszy Prusinowskiego, i mianowany przez niego uecki
otrzyma stosowne ordynanse 14 lutego, kiedy Paulmiers

wanie wyjeda z Mohylowa, a kiekujcy zwizek o-
nierski rozwiza si. Zdaje sie, e Francuz szasta si na

olep, z niecierpliwoci, szukajc okazy i do zrobienia cze-

go dla swego pana. Móg propagowa swoj spraw w roz-

mowach z Sieniawskim i W. Denhofem, z którymi bankie-

towa w przejedzie: ale zapewne nie otwiera skrytek swo-

jego kufra ze zotem i cyframi, chyba e zacz werbowa
onierzy lunych i dawa im zaliczenia na rachunek przy-

szego odu.
Przez Kamieniec, Buczacz, Podhajce przyjecha opat

Paulmiers po raz piaty (i ostatni) do Lwowa d. 20 lutego,

lecz dopiero w poowie marca móg by przypuszczonym do

bliszego stosunku z Sobieskim, gdy sejm zosta zerwany,

Rzeczpospolita pozostawiona bez obrony, a postpek króla

Michaa z Wyyckim i jego chorgwiami naruszy wadz
hetmaska. Odtd nie tai Sobieski swoich myli i uczu
„nietylko w prywatnych konferencyach, ale i przy stoach,

posiedzeniach, zawzito pokazujc". Dowiadywano si

u dworu, e „praktykuje nienawi" do ludzi tam obecnych

i pragnie zmiany ich; e w zwizki jakie wciga i „now
formuje Teologi", zwalniajc go od przysigi, na wierno
Królowi wykonanej ^).

') KI uczy ki nr. 347, str. 847. Ablegat cesarski Stom, powta-

rzajc sowa strwoonego króla Michaa, pisa d. 24 lutego 1672: Der

Marschall der Union sey der Stokouszky , die Protectores — der 8o-

biesky, die Palatini voa Kiiovien und lieuss. sarabt dem CronFiihndrich

u. Cron-Wachtmeister, dem sich auch der ISamoistky zugesellt. Obawia

si król, e pójd na Sambor i Zamo; chcia posa wierne chorgwie

na zaog do Zamocia dla bronienia ksieny-matki.

-j K 1 u c z y c k i , str. 880.

ICorzcii. Sobieski. T. IIT. 8
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Zrozumia nareszcie Micha Korybut niebezpieczne dla

siebie nastpstwo takiego stosunku, zwaszcza, e cliorgwie

Wyyckiego, które mia przecign na swoj stron, od-

dajc im Sambnrszczyzn, uday si z przeprosinami do So-

bieskiego i otrzymay od niego przebaczenie ^). Wysa wic
w poselstwie Wespazyana Lanckoroskiego, biskupa kamie-

nieckiego i Jana Maachowskiego referendarza kor. z in-

strukcy pojednawcz. Mieli oni wpisane do instrukcyi swo-

jej, ex Senatus Consilio datowanej 10 kwietnia, nastpne

owiadczenia: JKMo lubo z osoby swojej nie da adnej

okazy i Wmu marszakowi i hetmanowi w. kor. do nie-

chci (?)...• deklaruje wszelakie da ukontentowanie... JKMoó
usilnie Wgo marszaka i hetmana w. k. da raczy, aby

staraniem i powag swoj tych, którzy zostaj odstrychnieni

od Pana i od spokojnoci powszechnej, chcia do lepszego

doprowadzi usposobienia, którym JKMo... ojcowskie otwiera

ono, wszystkie, którebykolwiek si znajdoway niesmaki

swoje wiecznej gotów bdzie odda niepamici. Tego JKMo
po W-nym marszaku i hetmanie w. k. da raczy, aby...

cokolwiek stao si przez wojsko, pod ur. Wyyckim b-

dce... przychci do dalszych odwag za dostojestwo JKMci

i cao Rzpltej, wszystkie zawczasu uprztajc zawady,

które jako obron tej Rzpltej z zewntrz, tak i zgod jej

wewntrz psuj.

Sobieski w odpowiedzi swojej d. 18 kwietnia, skada-
' jc unione podzikowanie JKMci , odkrywa „szczerze

powody nieufnoci i niechci, które „dotychczas mieszay

Rzplt, co e JKM. wdzicznie i mile przyj bdzie raczy,

nie wtpi (on, marszaek), poniewa wykonywa w tem wy-

ran wol i samego JKMci rozkazanie". róda rozterek s

') Kluczy ki, str. 885. Do czci wojska w Samborze na con-

sistenlii locowanego adney nigdy nie mia urazy JmP. Marsz, y Hetman

W. K. chyba do jedney in particulari. albo do drugiey osoby; e jednak

naleytn dali o sobie iustificati, z serca im y po chrzeciasku odpuci

,Jmp. Marszaek przed przybyciem jeszcze .)MX. Biskupa i Jmp. Kefe-

rondarza.
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trzy: 1) Ze król osania sw lask plotkarzy, omielajcych

si zmyla takie potwarze, które „nietylko w sercu i w my-

li Polaka, ale i najokrutniejszego i bezboniejszego nie zna-

lazyby si czowieka" ^). 2) Obawa, e nie bdzie obrony

dla „wiary witej i kocioów Boych, potem osób i fortun

swoich" wobec wiszcej nad niemi zguby. 3) Naruszenie

pact'ów convent'ów, niewykonywanie praw. powoywanie po-

spolitego ruszenia podczas sejmów. Co do pierwszego, by-

oby skutecznem lekarstwem : „wyda takiego plotk i nie

cierpie go przy boku swoim". Wyraz: wyda, oznacza tu

zapewne: wydali, usun, bo przecie Sobieski nie myla
o wydawaniu kogokolwiek w jego rce na zemst lub kar.

Nie wymieni nawot nazwiska, wic nie moemy wiedzie z pe-

wnoci, kogo to chcia z dworu usun. Zdawaoby si. e Paca

Krzysztofa; ale nie traktowaby go tak lekko, nie powiedziaby,

e usunicie „zostawa w rku JKMci", bo król polski nie

móg usuwa kanclerza i senatora przynajmniej z rady se-

natu. Prawdopodobniejszym bdzie domys, e pod nazw
plotkarzy ukazywa na podrzdnych dworzan, „dawnych po-

kojowych, bardzo ordynaryjnych w Rzpltej ludzi", a szcze-

gólnie na jakiego Rostockiego, który dawniej przed eh-kcy

suy Michaowi Korybutowi „za modziana", w pierwszym

aa roku panowania dosta trzy dzierawy i czwarte staro-

stwo, krom jurgieltu, obroku, stou, faworów, które kosztuj

skarb JKMci, co najmniej 60.000 z. rocznie. Nazwisko to

jest po razy kilka wymienione w Exorbitancyach, podanych

') Jestto zapewne alliizya do gawd o królobójczych zamachach.

Nie wiedzia tego Sobieski, e ma plotkarzy i oszczerców we wasnem

otoczeniu. Mayerberg przytacza dziwny, prawie nie do uwierzenia

fakt, jakoby jezuita, spowiednik Sobieskiego pisa do Cieciszewskiego, spo-

wiednika królewskiego list ostrzegaj.acy : Quando non ita pridem confes-

sarius Sobiescii Jesuita moniiit per secretissimas litteras confessariuni Smi

Kegis P. Cieciewski, ut eidem indicaret, strui ei insidias, ut vel per sicam,

vel per venenum e vivis toUetur; perlectas litteras domesticis suis tra-

didit, unde illico contenta evulgata (Kai)ort z d. 11 lutego 1G71 w H. H.

u Staats- Archiv w Wiedniu, Polonica 1871, plik i-ty).

8*
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na sejm d. 29 czerwca 1682 r. Co do drugiego stawia tru-

dniejsze do spenienia, a bodaj niemoliwe dla leniwego

i tchórzliwego Michaa danie, „aby serio et efficaciter

(skutecznie) przodków i antecessorów swoich przykadem

JKMo zechcia applikowa si do obrony Rzpltej"; upo-

mina si te Sobieski o przesane przez Gorzeskiego swoje

votum hetmaskie z d. 19 lutego; uala si, e posowie

nie przywieli mu adnej rezolucyi , lubo duszej zwoki

nie dopuszczaj cikie niebezpieczestwa Rzpltej; prosi wic
„o prdk i rzeteln" deklaracy. Mia w tem zupen susz-

no i pokojowi nawet doradcy, nie mówic o ministrach;

powinni byli pobudzi króla Michaa do Avszelkich wysiler

aby mdre projekty hetmana byy jak najrychlej do wyko-

nania doprowadzone. O trzeciem ródle malcontezzy niepo-

trzebnie wspomina Sobieski, powtarza bowiem bahe elu-

kubracye Wielopolskiego z czasów koronacyi (t. II, str. 343)

i wcisn nierozsdny, lubo od lat kilkudziesiciu powtarzany

aforyzm, e król powinien by pszczo bez ida^).

Widocznie Sobieski nie spodziewa si po Michale usku-

tecznienia da swoich, bo, wyjedajc do Janowa 25go

kwietnia, a nastpnie do Jaworowa na duszy pobyt, zabra

z sob Francuza, opata Paulmiers.

Tymczasem rozwijali szersz i wawsz dziaalno inni

malkontenci, a jako gówny ich kierownik wystpowa pry-

mas Pramowski. Rozmów tajemnych z agentami Longue-

ville'a, kolegami opata Paulmiers, ani listów, jakie wtedy

kryy pomidzy ludmi „wielkimi", nie znamy i nikt ju
zapewne nie odnajdzie; moemy wszake oryentowa si

wedle ladów, jakie pozostay po ukadach lub rozmowach

malkontentów z postronnymi.

I tak, moemy naznaczy pocztek akcyi abdykacyj-

nej na pierwsz poow marca 1672 r., a twierdzenie to

oprze moemy na korespondencyi austryackiej.

^) Klnczycki, u-ry 357 (instrukcja posom z kancelaryi ko-

ronnej) i 358 (Kespons Sobieskieg^o.
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W styczniu (d. 13-go) 1072 r. przyjecha do War-

szawy nastpca Mayerberga, nowy ablegat cesarski, „wolny

baron" Piotr Ignacy Jan Stom czyli Stum *). Dowiedzia si

on wprawdzie ju w lutym, e s tacy pomidzy sejmuj-

cymi, którzy pragn doprowadzi króla do abdykacyi, lub

do zrzeczenia si rozdawnictwa wakansów; od prymasa te
sysza d. 2 marca o nim wiele sdów nagannych i zoli-

wych z tak jednake konkluzy. e Polacy nie zmusz go

do abdykacyi przez wzgld na królow, na cesarza i na

cesarzow-matk. Dopiero 16 marca sam Pramowski powie-

dzia Stomowi pod sekretem, e król bdzie zmuszony do

abdykacyi, ale królowa pozostanie na tronie; poprzednio

za, d. 12 marca mówi o planie abdykacyjnym Massini,

urzdnik kancelaryi królewskiej -).

Jakime atoli sposobem mona zdetronizowa samego

króla bez królowej ?

Pramowski wynalaz w teologicznej skarbnicy swojej

rozwód, czyli raczej uniewanienie maestwa, a nastpnie

wydanie Eleonory za m za nowego króla. Mówi tedy, e
Micha jest dotknity niedoztwem (impotency ; e nie wart

takiej ony; e powinien by caowa lady jej stóp, ale nie-

godnie j traktuje i w r. 1670 zmusza ja do udawania fa-

szywego poogu. X. Lupini, podskarbi arcy-biskupa i „kon-

fident" zarazem, przekonywa Stoma, e dwór cesarski nie

powinien stawia oporu, poniewa królowej dany bdzie jeden

z najpikniejszych ksit w Europie za ma. Usyszawszy

to, Stom natychmiast wybra si z wizyt do Pramowskiego,

wówczas chorego na angin, niby dla okazania mu troskli-

woci swojej, w istocie za dla wybadania. Sprawa posza

') Cesarz pisze to nazwisko: „Stoem", referent Kady Tajnej hr.

Waidorode — „Htomb". Pramowski sv licie do Olszowskiego z d. 20go

kwietnia 1072: „de Stum", on sam podpisywa sic w niemieckich i wo-

skich depeszach „.Stom " Kozmaito taka tiimaczy sie rónicami dya-

lektycznemi w mowie niemieckiej.

^) Haus- Hof- u. Staats-Archiv wiedeskie. Polonica 1G72, raporty

z d. 24 lutego, 2 i IG marca.
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gadko. Pramowski, mimo bólu garda, rozwodzi si obszer-

nie i z wielk otwartoci o projektach swoich, e król Mi-

cha jest ju stracony i wzrastajca podejrzliwo jego nic

ju nie pomoe; wobec wypowiedzianej przez Turcy wojny

trzeba myle o ratowaniu Rzpltej. Rozwód mona bdzie uzy-

ska w Rzymie bez wielkiej trudnoci, a królowa moe otrzy-

ma lepsze uposaenie z przyszym mem, ni z obecnym.

Sobieski jest w najwj^szym stopniu oburzony za odcignie-

nie chorgwi od niego (durch die Arocation der Compag.);

cae wojsko skonfederuje si wkrótce, bardzo rycho w celu

wymuszenia abdykacyi. Przez yczliwo osobist dla Stoma

radzi nawet, aby wstrzyma przyjazd swojej ony na dwa

lub trzy tygodnie, a gdyby pani znajdowaa si ju w dro-

dze, ofiarowa jej schronienie w zamku brata swojego na

granicy lskiej. Od Massiniego dowiedzia si Stom, e naj-

pikniejszym ksiciem w Europie ma by hr. St. Paul dfr

Longueyille, który dla cesarza móg by przecie milszym,

ni Turek, ssiadem ^).

Rozmowa ta miaa miejsce 20 marca. Nie dziw, e za-

alarmowaa dwór wiedeski. Cesarz Leopold I, otrzymawszy

depesz, a jednoczenie i list Michaa z prob o posiki

wojskowe na wojn tureck, zaraz, 30 marca, przesa je

ministrowi Lohkowitzowi z rozkazem wniesienia na najbli-

sze posiedzenie Rady Nadwornej, ale z góry zaznacza swoje

zdanie, e do tego, co si w Polsce wszczyna, dopuci nie

moe ze wzgldu na zwizki krwi, na przyzwoito i na

wasne bezpieczestwo -).

*) Tame, raporty dd. 20 marca

-j Briefe Kaisers Leopolds an.. Lobkowitz... 1657— 1674 hggb,

von Max Uwórak w Archiv f. óserr. Gesch LXXX (1894) str. 499: So-

schicke ich Euch auch ein Schreiben regis Poloniae, so sammt des Stoems

Relation auch bald eine consulta bedlirfen thuen. Furwahr das polnische'

Wesen siehet iibel aus und ich kann es nicht aiso gehen lassen, dann

meine Blutfreundschaft, eigene Sicherheit nnd Convenienz lassen es mir

nicht zu. Ist Polen hin, so kommt das beneficium ordinis auf uns, und

praevideo, dass Gallus viel thuen wird, wenn mann ihm alles wrd an-
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Ale to nie byo prawd, co powiada Praniowslci. \V^oj-

sko teraz nie wizao si w lionfederacy i nie mylao o de-

tronizowaniu Micliaa. Sobieski przebywa we Lwowie; pierw-

sze protestacye swoje pisa wprawdzie 9— 11 marca, ale

w nich prosi tylko szwagra swego Radziwia, aby Pra-

mowski i Trzebicki zanieli królowi jego przeoenia i skargi:

wic nie wykracza z granic wiernoci poddaczej. W zwy-

kym te tonie i porzdku Olszowski udziela mu wiadomo-

ci o odbytej radzie senatu, o decyzyacb króla, o poselstwach

kozackich i wooskiem z kancelaryi koronnej jeszcze pod

dniem Igo kwietnia'). Faszywych wieci i plotek poja-

wiao si midzy publicznoci mnóstwo. Kto je podzi?

Docieka nie bdziemy, ale nazwisko prymasa znów uka-

zuje si w raporcie Stoma o rzekomych miostkach (amori

illeciti) Michaa z niejak Konarzowsk. Stom zrobi uwag
prymasowi, e talde oskarenie staje w sprzecznoci z tem,

co on (prymas) rozgasza o impotencji; wtedy prymas od-

powiedzia, e miostki s bierne nie czynne (non l'attivo ma
ii passivo) ^).

Szeroko te rozeszy si gawdy, jakoby malkontenci po-

rozumieli si z cesarzem Leopoldem o rozwód i ze sam kró-

low Eleonor, która miaa owiadczy swoje przyzwolenie,

byle j wydano za nowego króla i zwrócono jej posag. Uka-

zay si nawet pisma opatrzone powanymi tytuami, które

zyskay wiar u historyków nowoczesnych i przedstawiay

w brzydkiem wietle ca rodzin cesarsk ^).

gehen lassea. Ich bekenne, es gefiillt mir praecise der status gar ubel"

Und ich verbleibe Euer gnadigster Ilerr Leopold.

') Zauski 1, 376.

^) Stom, 29 czerwca 1672.

^, S a 1 V a n d y II, 42 zapewnia, e ma przed oczyma dokument,

od samego cesarza Leopolda pochodz.acy, ale sadzimy, e to jest wydru-

kowany u Zauskiego I, 342—347 memorya czy broszura polityczna

p. t. Quid sentiat Imperator Komanus de motibus internis Poloniae. Otó
pismo to, jakkolwiek pochodzi mogo z papierów pozostaych po Olszow-

skim budzi due wtpliwoci; wytkniemy tu nastpne: 1. Nieprawdopo"

dobnenri' . zagajenie ukadów przez Pramowskiego w imieniu Sobie-
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Musimy zniweczy t potwarz.

Na skutek powoanego wyej biletu cesarskiego odbya
si u Lobkowitza d. 4 kwietnia „konferencya", a nazajutrz

Leopold podpisa rezolucy z „najmiociwszym rozkazem",

e Stom powinien na wszelki sposób zapobiega abdykacyi

króla, oraz mówi wyranie, e cesarz nie moe do abdyka-

cyi dopuci, a nieprawd jest, co rozgaszaj, jakoby mia
zacbowywa si w tej sprawie obojtnie ^). W myl takich

skiego i caej partyi przed wyjazdem '.barona Maierberga, dawniejszego

posa austryackiego (str. 43 cum aliuando ant Baronis Mayerbergii S. C^

Mtis in aula Polonia residentis discessum), bo Mayerberg wyjecha we
wrzeniu 1671 (mylnie uSzuj skiego: Opat Paulmiers Dziea IV, s. 225),

e w lipcu, ostatni bowiem raport Mayerbergera nosi dat 2 wrzenia

1671); Sobieski w tym czasie by w najlepszej zgodzie z Winiowieckimi
^ caa intryga malkontentów ustaa. 2. Niepodobna, aby jakikolwiek dy-

plomata w imieniu cesarza mia tak wyranie i otwarcie wystpowa
przeciwko kandydaturze Francuza wtedy, gdy trway jeszcze najprzy-

janiejsze stosunki z Ludwikiem XIV, gdy sprytny pose jego Gremon-

ville uywa wielkiego wpywu przy dworze cesarskim, a pierwszy mi-

nister Lobkowitz by znanym stronnikiem Francyi. 3. Wszystkie nie-

wtpliwe sowa i postpki Leopolda, jego matki Eleonory i siostry Eleo-

nory, ujawnione w 1672 i 1673, przecz wszelkiemu podejrzeniu o prze-

niewierstwo rodziny Habsburgów wzgldem króla Michaa. Jest jeszcze

wiadomo u K o c h o w s k i e g o (K 1 i m a k t e r IV, s. lóó), e ksidz
sekretarz koronny by posany do Wiednia, eby sie uoy o rozwód

z ministrem cesarskim. Tym sekretarzem by niewtpliwie Franciszek

I'ramowski opat sieciechowski: wic on moe przynió-s lub napisa po-

wysz sentency cesarsk. Podró jego jednake nie wie sie z obecnie

opowiadanymi wypadkami, odbya si bowiem w roku 1671. W styczniu

1672 znajdowa si on ju z powrotem w Warszawie i zapewni Stoma,

e przypisywane mu zlecenie ukadania si o rozwód byo potwarz —
eine calumnia war.

') //. H. u. St. Archiv. Polonica 1672 April. Puncta conferentiae

bey J. F. H. v. Lobkowitz in den polnischen Sachen d. 4 April zawie-

raj szereg zapyta, jak np. was vor remedia hierwider i^bose machina-

tiones) vorzukehren, wieweit des Konigs und der Koniginn sicherheit

hierunten zu baobachten und was diesen einzurathen? Rezolucya cesar-

ska na depesze Stoma, wysyane 16 do 29 marca, pomidzy innemi mieci

.^gnadigsten befelh .. auf alle ,Weiss die abdicaticu dfc.s KLigs verhueten
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rozkazów Stom zawiadomi Pramowskiego, e JcesarskaM

zamierza da pomoc wojskowa królowi przeciwko tym, któ-

rzy chc go detronizowa ^) Mówi, e myl si ci, którzy

mniemajii, jakoby cesarz yczy rozwodu dla królowej; prze-

ciwnie, ani na rozwód, ani na abdykacy cesarz nie po-

zwoli, lecz „zmyka" siedm regimentów, 4 konne a 3 piesze,

liczce 12.000 wojska, pod komend ksicia Lotaryskiego,

na granice Rzpltej od lska, aby mogy wkroczy na kade
zawoanie JKMci -)-

Pogróka ta dosza do nas przez porednictwo dwora-

ków, wic moga by przeksztacon i przesadzon: w ka-
<lym razie nie naley jej bra na serio. Do interwencyi

zbrojnej dwór wiedeski wcale pochopnym nie by, zwaszcza,

e si zapowiadaa ju na zachodzie wojna francusko holen-

derska, e podanym dla Austryi by pokój z Turcy i e
Polacy okazywali niezmiern draliwo o swobody swoje.

Ohocia rada senatu uchwalia prosi cesarza o posiki na

wojn tureck; chocia list Michaa do Leopolda by napi-

sany zgodnie z t uchwa; chocia d. 29 marca odjecha

czaus turecki, a nikt, nawet Szomowski nie mia podj si

poselstwa do Porty: jednake, mimo tak widocznego niebez-

pieczestwa senatorowie wyraali przed Stomem obaw, czy

und zugleich woli klar sagen moget dass ich diese sache woli niclit also

hingehen la-ssen kann und werde mul dz sicb die Jenige gar nicht wahr-

haft betinden (?), was man von mir darin aussgestroch (?) : alss ob ich

besagte abdication gar nicht achten oder mir an selbigen gar nicht ge-

legen were-

') Teka Lukasa XX, k. 1 53. List Pramow.skiego do Olszowsk.

w tómaczeniu aeiskieni 20 kwietnia 1672: Nomine baronis de Stum...

retulit niihi canonicus ineus Lupini declarationera Cesareae Majestaiis

qua6 intendit Kegiae Majestati auxiliari copiis contra illos, qui eum de

throno detiirbare meditantur... NuUutn videndo, nec sciendo fundameu-

tuni, gdy nikt o tern nie myli (!).

') C h r a j) o w i c k i Dyaryusz, s. 287 z listu otrzymanego 26go

maja od referendarza W. X. L. Brzostowskiego z Warszawy i E x o r b i-

t a n t i e z d. 29 czerwca u K 1 u c z y c k i e g o , s. 9<S(i. Jest to zapewne

owiadczenie póniejsze po przytoczonem wyoj w licie Pramowskiego,

albo to samo, tylko dokadniej wyraone.



122 ROZDZ'A XXIV.

cesarz, posyajc wojsko pod pozorem posików, nie zechce

dopomódz Michaowi do opanowania wadzy nieograniczo-

nej ? O tern nie omieszka donosi Stom, nazywajc ich ca-

kiem zymi politykami — gar schlechte Politici ^). Nie po-

sa te cesarz wojska na pomoc ani Rzpltej, ani Michaowi,

wiadczy mu tylko dyplomatyczne usugi — nieskuteczne,

ale niepodejranej szczeroci.

Cesarzowa-matka Eleonora Mantuaska przyja z obu-

rzeniem wiadomo o propozycyach abdykacyjnych i zi-

ciowi swemu, Michaowi dawaa rady energiczne: „aby le-

piej na czele swojego wojska da si porba na tysic k-
sów, niliby mia wyrzeka si królestwa i pdzi póniej

Ycie w habie, w niedoli". Sama to powtórzya ksiciu

xA.nhalt, w czerwcu przybyemu posowi od elektora bran-

denburskiego 2).

Najwiksz atoli krzywd wyrzdzili plotkarze pamici

królowej polskiej Eleonory. Widzielimy, e Sobieski stawia

j za wzór do naladowania swojej Marysiece. Podobnie-

Mayerberg wiadczy o przykadnym i serdecznym stosunku

królewskiej pary. Przyzwoli on w 1671 r. na spoin podró,

poniewa widzia, e maonkowie oboje nie znieliby roz-

stania si. Gorszy si nawet, e Eleonora nie sucha jego

rad austryackich, e na zapytanie jego milczy jak posg-

(quasi statua), a kade zasyszane sówko mowi odnosi ^).

*) Stom 23 i 30 marca 1672. List Michaa z d. 27 marca (orygi-

na) jest w teje marcowej plice. Znajdujemy tu jasno pojt nieuchron-

no wojny tureckiej i przewidziane oblenie Kamieca, poczera nast-

puj takie sowa : Metimur, res viresqu6 nostras, uae continuis tot per

annos bellis attritae et defessae, nisi aliunde fulciantur, prope est, nt im-

manissimo hosti facile succumbunt... tum non deserendam spem ac salu-

tem periclitantis Poloniae opibusue et armis eam iuvaadam pro gloria

Dei et Keiigionis Catholicae integritate proue Suo erga Nos propenso

aflfectu... Prolixius Generosus Baro Siri Residens noster.. exponet,.. Bene-

volus Frater et Aflinis Michael Rex.

^) Pufendorf: De rebus gestis Fr.-Wilhelmi ^lagni.. 1743-

str. 029. Anhalt by wysany z Berlina 17 czerwca 1672.

^) H. H. u. Sf Archiu Polonia 1671, depesze z d. 22 maja i 3go

czerwca. Cum animadvertissem reciprocum in Regiis Conjugibus aftectum
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Stom, przyjechawszy do Warszawy w 1G72 r., znalaz j
„pikna, jak anio ,od wszystkich kochan, szanowan, ubóst-

wian". Póniej zarzuca jej brak ochoty do zajmowania si
sprawami politycznemi. ale zawsze liezvl na jej przywiza-

nie do ma. Po owej rozmowie z Pramowskim o phmach

abdykacyjnych zaraz uda si do niej z prob, aby zawia-

domia króla, zalecajc mu gbokie milczenie i udawanie

niewiadomoci. W najkryteczniejszej chwili, na pocztku

lipca Eleonora zachcaa Michaa do wytrwaoci, do pozo-

stania w Warszawie*). I nie odstpia go póniej, i towa-

rzyszya |mu w podróach a do ostatniej wyprawy na wojn
1673 r. Ktokolwiek ledzi bdzie nieuprzedzonem okiem

jej postpowanie, uzna musi, e chocia zalubia z nakazu

rodziny, dla celów politycznych, czowieka tak niepoczesnego

i nieudolnego, bya mu jednake wiern, uleg, yczliw
i mi on, a do zgonu jego. Nie posiadaa zapewne wy-
bitnych przymiotÓAY umysowych, bya natur biern, nie

dostarczya materyau do biografii nawet urzdowym dziejo-

pisom domu Habsburgów, oprócz dat urodzenia (1653),

dwojga zalubin (1870 i 1678) i mierci (1697) 2): ale nic

zego nikomu nie wyrzdzia i, jako królowa polska, nie

cigna adnego zarzutu, owszem, zasuya na sdy przy-

chylne, na powszechne uszanowanie. Pomidzy Ludwik Ma-

ry a Mary Kazimier moe ona stan jako idea ony
królewskiej i niewiasty skromnej.

Pramowskiemu nie mona tedy winszowa pomysu ani

pod wzgldom przenikliwoci psychologicznej, ani pod wzgldem

non posse pati alterius ab altero separationein, etiam me in eam (pro-

fectionem) consensisse.

^) Tame, dep.'sze z d. 18 lutego 1071: 8. Mta delia Regina

bella com'un Angelo .. da tutti amata, rlverita et adorata; 20 marca, aby

uprzedzia króla; 29 czerwca, e królowa bierze si do spraw, ma non

eon uella continuatione necessaria et desiderata; l5 lipca: Ja die Kiini"

ginn selbst ihn (Michaa) ersucht allhier zu verbleiben.

') Joh. Hiibner's: Genealogische Tabellen, Leipzig 1719, I,

Tab. 281.



124 R')Z.>Z,IA. XXIV.

wykonalnoci praktycznej , a tembardziej pod wzo^ldem

zgodnoci z nauka Kocioa katolickiego, strzeon bogoboj-

nie w rodzie Habsburgów. Doznajemy nawet niasmaku, kiedy

41a wymotywowania rozwodu rozgasza, e poronienie w roku

1670 byo zmylone, e królowa wcale w ci nie zacho-

dzia ^). Niepodobna tu dostrzedz adnego powaniejszego

celu, prócz chci wywoania skandalu. Bo jak pobudk
móg mie król Micha w r. 1670 do takiej mistytikacyi?

Co podobnego zmylili póniej whigowie angielscy o swym
k.rólu Jakóbie II Stuarcie, ale tam chodzio o nastpc
tronu, któryby móg przeduy walk katolicyzmu z pro-

testantyzmem; tu za Micha adnego nastpcy tronu nie

okaza, a sprawy rozwodowej nikt jeszcze nie wymyli
wówczas. Wreszcie i niepodno mogaby zarówno pocho-

dzi od niego, jak od Eleonory, bo nikt nie przewidzia,

e w drugiem maestwie bdzie ona miaa 5-ro dzieci.

Pramowski, jako teolog, prawnik i arcybiskup powinien by
oczekiwa na proces w^ konsystorzu, gdzie byyby rozpozna-

wane wszelakie dowody, ale nie powinien by rozpuszcza

bajali, których sprawdzi dowodnie adnej nie mia spo-

sobnoci. Odnajdujemy w nim znowu owego „kurzeja". bez-

wstydnego i niepohamowanego intryganta, jakim go opisy-

wa Pasek za panowania Jana Kazimierza i Ludwiki Maryi-

Intryganckie te tylko zdolnoci uw^ydatniaj si w ca-

ym jego planie detronizacyi, bez adnego talentu poli-

tycznego. Gdyby mu eh' dzio o dobro pastwa polskiego,

o lepszego naczelnika rzdu, jakie mia dane, lub wska-

zówki, e modzik, Francuz bdzie lepszym królem od Pia-

sta — Michaa? Gdyby myla o wojnie tureckiej, czy móg

*) Exorbitantie 1672 u K 1 u c z y c ki e g o. sti'. 994: „Ale jako
ma oczAn jego sfolgowa (Micha), kiedy nie sfolgowa inuatae Królowej

Jnici realitati, wdawszy Angelicam jey innocentiam in eara u wiata

"wszystkiego fabulam, kiedy ogosiwszy studioso vani przed wiatem rumo-

ris iey brzemi, reluctanti abortum zmyli kaza, y vetando aditum Dam
dworskich do niey, kilka niedziel in derisum orbis w uiemaey tsknicy

^drowiusiekiej decumbere.
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przypuci, e jakikolwiek Francuz zdy stworzy wojsko

i wyprowadzi je na spotkanie znajdujcego si ju w mar-

szu nieprzyjaciela. Nareszcie, przy obmylaniu szczegóów

czy przewidywa, czy bra w rachub wymarsz wojsk fran-

cuskich i wyjazd samego króla francuskiego na wojn ho-

lendersk, która miaa ogarn ca Europ zachodni i po-

chania jej siy tak bojowe, jak finansowe w cigu lat

siedmiu ?

Ten niedorzeczny plan byl przecie przeprowadzony

drog agitacyi wcale zrcznie i wawo. Pramowski potrafi

pozyska dla wszystkich prawie monoAvadców, ca oli-

garchi {)olsk w krótkim czasie, bo przed nowym dwunie^

dzielnym sejmem, zwoanym na dzie LS maja. Wybiera^

si do Warszawy dworno i zbrojnie, w zupenej gotowoci

do stanowczego dziaania.

Naturalnie starali si wszyscy malkontenci najgorliwiej

o pozyskanie Sobieskiego ^); przyczyniaa si do tego Mary-

sieka, podnieccma wieo w swoich pretensyach do Zamoj-

szczyzny, [)oniewa d. 17 kwietnia w pierwsze wito Wiel-

kiejnocy o godzinie 6 wieczorem zmara Gryzelda Winio-

wiecka -), a zgon jej wytwarza now faz w s[)orze o ordy-

nacy.

Sobieski przesiadywa w Jaworowie od d. 26 kwietnia

a do 10 czerwca^), zajty przewanie s})rawami wojsko-

wemi i ukrainnemi.

Po porace Trocianieckiej zaszy na Ukrainie pomyl-

niejsze zdarzenia. Pukownik Piwo, odesany przez Sobie-

skiego pod Ilicami na Polesie, nie prónowa. Jeszcze na

pocztku grudnia 1671 opanowa dyzunicki monaster w Me-

yhorze i zabra tam kilka dzia; potem ruszy do Wasil-

M w depeszy Stoma z d. 6 kwiotnia 1(J72 jest wiadomo o wy-

sania pewnego ksidza od prymasa, oraz o wyjedzie biskupa kamie-

nieckiego i duchownego referendarza Maachowskiego do Sobieskiego.

•'j K 1 u c z y c k i . str. 908, Theatr. Eur. X. 79.

') W e r d u m , Cudzoziem. w Polsce 185.
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towa, nalecego do Pieczar kijowskich: gdy nie otrzyma

danego „ukontentowania" od archimandryty Joannicyusza

Oizela; pobra bydo, konie, zboe, zrabowa wie Bezradicz

w wita Boego Narodzenia, przyczem posiek niemao lu-

dzi. Skary si na niego Gizel carowi, proszc o wykomen-

derowanie z Kijowa wojska z armatami na obron Wasil-

iowskiej woci, bdcej w posiadaniu duchowiestwa awry
Pieczarskiaj od XIII wieku z nadania ksicia Andrzeja Bo-

holubskiego; ale skarga nie odniosa skutku
,
poniewa

toczyy si wci ukady pomidzy Polsk a Moskw
o przymierze zaczepno -odporne i Piwo, pisujc do kniazia

Kozowskiego, wojewody carskiego w Kijowie, powoywa
si na „pokój obu monarchów". Siedzia wic w Wasilkowie

do poowy lutego 1672 r., dopóki nie otrzyma kwater na

„wytchnienie ludziom swoim" w Sucku na Litwie. Wtedy

zastpi go Eliasz Nowicki na posterunku Dymirskim. Oba-

dwaj zreszt doznawali niespodzianych napaci kozackich i).

Komendant Biaej Cerkwi Lobel uskara si zawsze

na niedostatek prowiantów, których nie móg doczeka si

2 Kijowa nawet za pienidze, mimo odezw Sobieskiego i Ol-

szowskiego, adresowanych do wojewody carskiego. Musia

te ogania si mniejszym partyom, ale cieszy si powo-

dzeniem i mia u siebie „w jamie" ze 40 pojmanych Koza-

ków ^). Zaywni t fortec mogli jednake sami Lubomirscy

z poblizkich dóbr swoich, abunia i Poonnego

^) Listy Piwa do Kozowskiego d. 3 grudnia 1671 z iJejhora

i 8 lutego 1672 z Wasilkowa, Eliasza Nowickiego „komendanta Dymir-

skiego" (15 maja i 18 maja 1G72. List Gizela do cara z 10 stycznia 1672

(st. st.), listy Pawa Pirzchowskiego, skarbnika ukowskiego, rotmistrza

JKMci z grudnia 1671 i 17 lutego 1672 do Kozowskiego w MS. Ordy-
nacyi Krasis. Nr. 841. Ten Pierzchowski cicia wstpi do suby
carskiej i przesya korespondencye, zakrasvaJHce na zdrad wzgldem
Polski.

''j Listy Sobieskiego 6 listopada 1671, Olszowskiego 24 grudnia

1671, Lobla 19 listopada 1671, 5 kwietnia 1672 do Kozowskiego Grze-

gorza w M.S. Ord. hr. Krasis. nr. 841. Lobla do Sobieskiego It marca

1002 u Kluczyckiego nr. 354 str. 874—876.
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Niepospolite amai^ce wykonywa w tym czasie Doro-

«zenko: wyprawia do Sobiesldego i do Warszawy poselstwa,

które Olszowskiego natchny wiar, e skonnym jest do

ugody ^): w istocie za gotowa zamach na Ukrain Zadnie-

przarisk. By ju av dobrem porozumieniu z prostakiem Mno-

hohrisznym, którego potrafiby si pozby niezawodnie po opa-

nowaniu jego puków. Ale powodzenie nie dopisao znowu

jego projf^ktom. W nocy 12/22 marca Mnohohriszny zosta

zwizany na swojem ou, Avrzucony do wozu, przykryty

skór i odesany do Moskwy przez kilku spiskowców ze star-

szyzny wojskowej. W carskiej stolicy lyy go rozjuszone

tumy, bijc go, plwajc mu w twarz w czasie przejazdu

przez ulice; potem obrabiali go kaci w „zacianku"; sdzio-

wie skazali na mier, lecz uaskawi go car w ostatniej

chwili i zesa do Tobolska na Sybir do koca ycia. Sprawa

ta wywoaa w Moskwie oburzenie przeciwko Doroszece

i przyspieszya zawarcie z poselstwem polskiem, wysanem
przez sejm styczniowy, przymierza zaczepno-odpornego icon-

junctio armorum). Car mia posikowa Polaków 25-tysicz-

nem wojskiem przeciwko Turkom. O przymierzu tem zawia-

domi sutana z pogrókami, e wyszle Kozaków, Tatarów,

Kamuków i wasne wojska swoje, wreszcie, e pobudzi sza-

cha perskiego, Solimana, do najazdu na azyatyckie posiado-

ci Porty. Król Micha tak wielkie nadzieje pokada na tem

zjednoczeniu „narodów polskiego i ruskiego", e obiecywa

papieowi wyzwolenie Woch od wiszcej nad niemi zguby,

zdobycie Konstantynopola i odzyskanie miejsc witych
w Palestynie, jeli inni monarchowie chrzecijascy odcign
nieco siy ottomaskie. Byy to próne marzenia, majaki

chorobliwej wyobrani. Ani onierz moskiewski nie przy-

*) Kluczycki str. 843 o wjedzie posów Doroszekowych 25go

lutego 1672 do Warszawy, upowanienie .Sobieskiego do tajemnych uka-

dów z Uoroszek w lioie Olszowskiego d. 1 kwietnia u Zausk. I,

370, o bytnoci poselstwa pod przywództwem Cbylkiewicza w licie So-

bieskiego d. 6 maja 167'2. T. Luk. XX k. 155. Chylkiewicz przyprowa-

dzi w darze kilku jeców.
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czy si do wojska koronnego, ani jeden monarcha chrze-

ciaski nie rozerwa si Porty Ottomaskiej . Polepszyy si
tylko stosunki graniczne z wojewoda kijowskim i posza

wezwanie do Siczy, aby Zaporocy szli wojowa Doroszek
razem z Polakami, co byo zbytecznem, gdy wojowali juz

oddawna pod dowództwem Haneki ^).

Poddastwo, przyjte u sutana, jtrzyo tembardziej

Kozaków przeciwko Doroszece. im groniejsze przychodziy

doniesienia o przygotowaniach tureckich. W Humaniu mie-

szkacy rzucili si na pozostawiony przez Doroszek puk
piechoty, zabili pukownika Zereby. wraz z wielu znacznemi

osobami ze starszyzny i poddali miasto na imi króla pol-

skiego. Stany tam i dodane Hanece chorgwie polskie

okoo 1 maja^).

Atoli co way mogy te drobne powodzenia i dobre

chci wobec ogromu wrogiej potgi, ju do ruszenia na Pol-

sk gotowej ? Wanie teraz, 30 kwietnia sutan, Mahomet lVy

w zotym pancerzu i zielonym turbanie, ozdobionym dwoma
piórami czaplemi, robi przegld zgromadzonego pod Adryano-

polem wojska, otoczony „wysoce czcigodnymi" wezyrami

i „gboko uczonymi" ulemami. Rozdawa baszom i rónym
oficerem swoim szaty, szable, kinday, pienidze. Wydano

') Z listu Gniskiego posa w Theatr. Eur. XI. 80 CaMO-
BH;^eu,'B 1846, b. 58. KocTOMapoBi., Pymia. BtcTH. Eep. 1879 V
56— 76. List cara do koszowego d. 22 kwietnia 1672 w MS Ord- hr.

Kras. nr. 841, do sutana d. 3 kwietnia 1672 u Hammera Gesch. d.

osmanischen Reiches VI, 690, audyencya posa moskiewskiego (Basili

Alexander?) str. 27u. W. wezyr, odpowiadajc po roku dopiero, 27 marca

1673, nazwa te pogróki i przestrogi nieprzyzwoitemi. Te same dwa
listy wedug kopii z archiwum pastwowego w Wiedniu przedrukowa

Hurmuzaki w t. V cz. I str. 84 i 85. Docamente privitóre la Istoria

Romanilor. Bucuresci 1885. Doniesienie króla Michaa papieowi o „liga-

men defa sivum et offensivum contra Mahometanos, specialiter contra

Turcas et Tataros z d. 13 maja 1672 u Theinera 111 nr. D CXll str. 606.

*) Chmo B iif^eu,!) oS. Lobel. donoszc wojewodzie Kozowskiemu

o zajciu Humania, prosi go o przysanie 200 koni w posiku na wypraw-
przeciwko Doroszece 3 maja 1672 w MS. Ord. Kras. nr. 841.
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zarzdzenia co do prowiantu i naprawy dróg. A do Siedmio-

grodu rozcijignito rekwizycye: kraj ten mia przysa za-

pasy mki i pszenicy na 600 podwodacli , za[)rzcganycli

w sze woów. Wymarsz caego wojska by naznaczony na

dzie 5 czerwca (8 safer 1083 r. iegiry). Tymczasem wró-

ci z Polski czausz Achmed z odpowiedzi, nazywajc Do-
roszeiil^ buntownikiem przeciwko prawowitej wadzy króla

i Rzpltej. Wielki wezyr w licie, adresowanym do kancle-

rza, rozwin wrcz przeciwny pogld: „Gdy kozacy., lud

wolny... nie mogc znie okruciestwa, zdzierstwa i ucisku

Polaków, chwycili si szabli, uciekli si pod opiek hana

krymskiego i otrzymali chorgiew z buczukiem na znak

inwestytury, jake moe król polski mówi jeszcze, e
Ukraina jest dziedzictwem Polski? Zreszt, pomijajc ten

wzgld, jeli mieszkacy jakiegokolwiek kraju, celem wy-

zwolenia si, uciekaj si pod cie szczcia potnego pady-

szacha: czy jest rozsdnie wystpowa przeciwko nim?"

Ostrzega Kiupruli, e skoro sutan ruszy z Adryanopolu,

nie zatrzyma si ju nigdzie a do samej granicy; nieche

przybywa pose polski z odpowiedzi jak najrychlej, ponie-

wa po kadym noclegu wydawane bd coraz inne rozkazy

i rezolucye ^).

Sobieski wiedzia ju d. (5 maja z doniesie hospodara

modawskiego Duki, e na Dunaju most jest ukoczony, e
przesza po nim cz wojska tureckiego z artylerya; e
wraca hardy, ale nierozsdny i sponiewierany przez Turków

rezydent polski Wysocki; e podanem jest spieszne wy-

sanie innego posa, któryby uprzedzi ruszenie si sutana

osob swoj z Adryanopola. W tym czasie znajdoway si

w Jaworowie a trzy poselstwa: pierwsze od Uuki hospo-

dara, drugie od Haneki, który domaga si sukna i pieni-

dzy; trzecie od Doroszeki, który przymia si wicej, ni

poprzednio, bo przysa pewn liczb jeców w darze. Wród

') Hammer VI. 272, 285, 286—287 z powoaniem si na S-
kowskiego CoUectanaea z dziejopisów tureckich, s. 11.

AW-r« Sobieski T. III. )
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takich okolicznoci Sobieski nie zdoby si jeszcze na adne
postanowienie. Pisa do jakiego Francuza, e jeli Turcy

pozwol sejmowa duej, ni dwa tygodnie (a wic do

czerwca), pojedzie na sejm; jeli nie — to sejm bdzie móg
obradowa tylko nad obron powszechn, a Avtedy jecha nie

bdzie mona, poniewa Avypadnie gotowa si do wojny.

Dodawa przytem, e zostaje w bardzo dobrych stosunkach

z koleg swoim, ksiciem Dymitrem ^).

Nie wspomnia wcale o detronizacyi: wida, e nie

leaa mu na sercu, e zajmowaa go wycznie sprawa obrony

krajowej. Ale i ta sprawa moga go zmusi do podróy war-

szawskiej wobec niedostatecznoci si zbrojnych, jakie mia
do swego rozporzdzenia.

Sejm drugi zacz si d. 18 maja; marszakiem jego

zosta obrany do atwo, bo nazajutrz, knia Sokoliski Jan

(wedug Niesieckiego Micha), pisarz W. X. L.; 20 maja od-

byo si witanie króla po rozmaitych przymówkach o jego

stroju francuskim, o pospolitem ruszeniu, które ju w jego

rku zostawa nie ma i t. p. 2 I-go oznaczono czas trwania

sejmu na trzy tygodnie i wysuchano propozycyj od tronu,

z których jedna zalecaa prosi postronnycli monarchów

o posiki z uporem bezmylnego, nieuleczalnego niedostwa.

Wszak byy ju rozpisane w marcu listy ebracze i nad-

chodziy ju w tej chwili odpowiedzi odmowne. Ludwik XIV
wymawia si wojn holendersk; papie udziela nauk o po-

trzebie zgody midzy obywatelami, lecz pienidzy nie mia
w skarbie swoim; cesarz zawar nawet ponowny traktat po-

koju z sutanem-). Najwietniejsze widoki roztoczy przed

*) Teka Lukasa XX k 155.

^) List Ludwika XIV z d. 22 kwietnia w odpowiedzi na list Mi-

cliaJa z d. 25 marca 1672 w Tece Luk. XX k. 154; brevia papieskie

d. 30 kwietnia 1G72 u Theinera 111, 604, 605; o traktacie cesarza

z l-'orc Chrapowicki 288 podug listu Brzostowskiego referendarza litt.

W liacliunkach Sejmowych 1676 ks. 63 distributa II na wypraw
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sejmujcymi stanami Gniski. wwcla chemiski , zdajc

spraw z poselstwa swego do Moskwy i skadajc nowy tra-

ktat przymierza zaczepno - odpornego: ale rzeczywisto nie

usprawiedliwiaa wygoszonych obietnic atakowania Turcyi

na morzu i ldach silami lub wpywami cara, a zatrzyma-

nie Kijowa nadal, a do zupenego uspokojenia wojen, byo

realn zapat ze strony Polski za te mie obietnice^).

W poniedziaek d. 23 maja izba poselska posza na

gór dla wysuchania votów senatorskich. Obecnych byo

tylko dwóch biskupów i czterech senatorów wieckich: wic
wszyscy wypowiedzieli oracye swoje z szumnymi komple-

mentami dla króla, a wielce lichemi radami dla Rzpltej

w cigu jednej sesyi. Nazajutrz, 24f-go mówili ministroAvie —
dwa] tylko, Pac i Morsztyn; inni byli nieobecni, nawet Ol-

szowski podkanclerzy (który przyjecha zaledwo 19 czerwca!).

Najwysze zainteresowanie — no, i zgorszenie — budzi

w nas yotum Morsztyna. W charakterze podskarbiego w. k.

zawiadamia on. e w skarbie koronnym nietylko i kwart-

nika gotowizny niemasz, ale nieopacone nalenoci dosigaj

160.000 z.; mówi te o niepatnem wojsku, nie opatrzo-

nych w amunicye fortecach, nie sporzdzonej artyleryi,

wreszcie o „zapaskudzeniu Rzpltej" z monet-).

Spokojnie suchali przeraajcych rewelacyj ludzie owo-

czeni. Móg np. Piaseczyuski, starosta bracawski, po po-

wrocie do izby poselskiej (25 maja) owiadczy bezwstydnie:

„Ja do braci nie chc powróci z samymi tylko podatkami,

tu nic nie uleczywszy". da tedy roztrzsania exorbitan-

po.sów sa zapisane lóOO zt. Krzysztofowi Mazzyuiemu w legatiej do

rónych panów chrzeciaskich 1466 zt. gr 20 temu do Oyca Sgo po-

wtóro. Widoczna z mao.ci tych kwot. e ów Mazzini jedzi jako goniec

bez charakteru poselskiego.

') Elokwency Gniskiego, czcze ceremonie, przysigi jego i innych

czonków poselstwa na dowód wykonania instrukcyi, pochway i nagrody

za pjniesione trudy pizedstawi do wyrazicie Zawadzki: Histor.

arcana s. 282-284.

^) Dyaryusz z MS. Wandalina hr. Pusowskiego t. 22 i Teka Na-

ruszewicza nr. 60 u Kluczyckiego nr. 360 s. 898, 947.

9*
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cyj z przedueniem sejmu, chociaby do 6.ciu tygodni. Tvra

sposobem w istocie móg udaremni wszystkie wnioski po-

datkowe i wojenne, a nawet sprowadzi rozerwanie sejmu;

zarazem wywoaby napaci na króla Michaa. Nalea do

wybitniejszych i najruchliwszych malkontentów. Przed sej-

mem nawiedza Sobieskiego w Jaworowie ^).

Ale do Warszawy przyjecha w tej chwili wojowniczy

obroca króla, Krzysztof Zegocki, biskup chemski od r. 1671,

a przedtem wojewoda inowrocawski i onierz z czasów naja-

zdu szwedzkiego, charakter burzliwy '^). Chocia w d. 26 maja

przypadao uroczyste wito Wniebowstpienia, on jednake
uda si na sesy prowincyonaln wielkopolsk, która si od-

bywaa zrana „u Marcinków" (Augustyanów?), i wniós za-

wizanie jeneralnej konfederacyi z niezwocznem powoaniem
pospolitego ruszenia, a to dla zaradzenia tak zewntrznym
niebezpieczestwom, jak i wewntrznym rozruchom. Trzej po-

sowie: Biejkowski, Minor i Gorzeski, brat obersztera, radzili,

eby poczeka z tem na przybycie prymasa, jako pierwszego

ksicia w Koronie; ale Zegocki „skoczy na to" i powiedzia,

e „nie potrzeba czeka na Xcia Jmci, bo si od niego trudno

czego dobrego spodziewa, poniewa jest cale Francuz... a je-

eli bdziem odkada konfederacy . . . to najdalej dwóch

niedziel... bd nas pewnie po jednemu bra za eb". Mowa
poskutkowaa, bo nazajutrz, d. 27 maja zosta spisany i pod-

pisany akt, zobowizujcy województwa i ziemie prowincyi

Wielkopolskiej, w razie rozerwania teraniejszego sejmu, sta-

wa przy dostojestwie JKMci i caoci Rzpltej zaraz po

wydaniu trzecich wici, albo nawet, w razie zwoki ze strony

^) Dziennik eyma z M.S. Akad. krak. nr. 44 u Kluczyckiego
nr. 361 s. 952 i Diar. nr. 360 s. 899. List polecajcy Piaseczyskiego

Kadziwiowi d. 2 maja 1672 od Sobieskiego na s. 887.

^) Niesiecki wysawia go za czyny, spenione w wojnacli szwedz-

kiej i duskiej, Sobieski za zarzuca mu, e rozbija po lasach, rabowa
dwory, wywija si od wyroków trybunalskich krzywoprzysistwem , e
nawet na urzdzie biskupim ycie jego byo skandalem (list do nuncyusza

J1 invisi 10 lutego 1673 u KI uczy ck. nr. 456 str 1225).
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kancelaryi koronDe], za uniwersaem „wodzów naszych", t. j.

wojewodów, kasztelanów i „któregfo z Ichmciów starszych

urzdników ziemskich". „A jeeliby si jeszcze jakie difti-

dencye w Rzpltej midzy stanami pokazyway . . . tedy do

uspokojenia obiecujemy zastosowa wszelkie rodki cywilne

(adhibere omnia civilia media), aby... moglimy si cieszy

spoin kontidency staropolsk. . . A e ten zaszczyt i obrona

Ojczyzny, spólne;^] Matki naszej, nietylko nam samym , ale

i inszym województwom naszym tak maopolskim, jako

i ^VXstwa Litt. Prowincyi . . . naley, tedy po bratersku

JPanów Braci nasze do takoweje z sob konfederacyi za-

praszamy" 1). Wszystko byo motywowane rwaniem sejmów

i bezbronnoci Rzpltej wobec wypowiedzenia wojny przez

czausa, a nawet przestrogami Sobieskiego.

Maopolanie urazli si, e ich nie zawiadomiono jedno-

czenie; ale gdy d. 2<S maja ujrzeli dwóch posów, przyby-

wajcych z aktem, wysuchali chtnie, pochwalili, swoich

dwóch posów wysiali z przychyln odpowiedzi, zastrzegajc

wszake, i w razie dojcia sejmu do konkluzyi akt ów
utraci moc swoj. Piaseczyski protestowa, lecz nie zwaano
na jego opozycy ^j.

Niepodobna odmówi susznoci i uczciwoci motywom:

mona si spiera tylko o trafno i skuteczno obranego

rodka. Watpliwem byo wytworzenie „staropolskiej konti-

dencyi" za pomoc konfederacyi, a wt[)liwszem jeszcze od-

parcie zewntrznego nieprzyjaciela, caej potgi tureckiej,

przez pospolite ruszenie. Nikt wszake lepszego planu nie

wymyli^). Ten przynajmniej opiera si na ywioach na-

') KI uczy ki s. 'JOO i 953.

*} Kluczy ki s. dba.

^) Dla oznaczenia poziomu umysowego w spoeczestwie owocze-

snem warto zwróci uwag na kazanie Xdza Popawskiego, wygoszone

w obecnoci króla i królowej w dzie Wniebowstpienia i6 maja. Wzi-
wszy tekst ze w. ukasza Ewangelisty (24), '_kaznodzieja „wywodzi"

obszernie sowy i allegoryami, e rce s przedniejsz czci ciaa ludz-

kiego; e serce i myli ludzkie powinny by w reku ludzkim; e „Cliry-
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rodowych, na tradycyi swojskiej i legalnej, odywia uczucie

obywatelskie i odwodzi szlacht od korupcyi cudzoziemskiej.

Wiedzc teraz, dokdemy zaszli przez konszachty z zagra-

nicznymi rzdami, przyklaniemy chyba Zegockiemu za na-

pitnowanie Pramowskiego mianem Francuza. Xie wemie-
my za ze i przemilczanego w akcie a wyjawionego Stomowi

celu, e konfederaeya ma okiezna malkontentów i zmusi
ich do proszenia króla o ask ^).

Do usprawiedliwienia zamierzonej konfederacyi to je-

szcze naley przyda, e bez takiego wza sejm rwa! si

wci, co par dni, przez protestacye i wychodzenie z sali.

Tak, 4 czerwca, lubo czytany by wiey list Sobieskiego

z oznajmieniem o zblianiu si nieprzyjaciela, ju prawie

wchodzcego in viscera, Piaseczyski „rozpru" sesy ; na-

stpnie 8 czerwca, po Zielonych witkach, które a przez

trzy dni obchodzono zawieszeniem obrad, gdy marszaek

przeczyta nowe wiadomoci z przejtych listów Doroszeko-

wych i zaproponowa i na „gór- dla uchwalenia obrony,

tene Piaseczyski zaprzeczy. Wtedy powsta zamt. Woje-

wództwa : sieradzkie, inowrocawskie, brzesko-kujawskie oraz

ziemie wieluska i gostyska owiadczyy, e duej sejmo-

wa nie chc i nie mog, e id na gór i tam czeka bd.
Tu znów Piaseczyski

,
popierany przez dwóch braci u-

komskich, zacz woa, e nie pozwoli ani i na gór, ani

zamkn sejmu teraz, po upywie trzech tygodni, i e do-

maga si prolongaty do 6-ciu tygodni dla uprztnienia ex-

orbitancyj. Tamowa drog wychodzcym posom. Korze-

niowski, ssta kociaski, zaja go sowami szpetnemi, a nadto

rzucia si na czelad z dobytemi szablami i podniesionymi

•obuchami. Ledwo si wyprosi od mierci. Nazajutrz, lOgo

czerwca byy haasy o sd na sprawc rozruchu, byy prze-

stus Pan z rkoma y. z rkoma umar i z rkoma wzitj jest do nieba,

co wszystko wywodzc, applikowa do Izby poselskiej i do sejmów" ; e
kto sejmy zrywa, ten jest hostis .sine raanibus, gorszy, ni wszyscy nie-

przyjaciele z rkoma i t. d. (Kiuczycki str 899, 900)

'; H. H. u. St. Arch. depesza z d. 1 czerwca 1672.



KOK IIAXIKI5\Y 1672. 135

prosiny, byy nierozstrzygnite do zmroku spory o „eie"

(pójcie) na gór. Sokoliiiski poradzi z tern nie umia, lask

porzuci, cicia egna izb; potem da si zaprowadzi na

gór, gdy posowie maopolscy, niektórzy poznascy, niudz-

cy i lidzcy z litewskich pozostali na dole. Tak rozerwaa

si Izba poselska, a adna z dwóci czci nie posiadaa

prawomocnej czynnoci. Lada dzie, najdalej 13 czerwca,

oczekiwanem byo ostateczne zerwanie ').

Podczas tycli scen burzliwych d. 9 czerwca po pou-

dniu wjecha prymas Pramowslci: dwór jego zapeni 43

karet; nadto przy karetach harcowao niemao konnicy „jego

domowycli". Wprowadzili go do Warszawy kasztelan mao-

goski (DerszniakV), wojewoda czernihowski Bieniewski i pod-

skarbi w. k. Morsztyn. Wychodzili te posowie z Izby sej-

mowej na powitanie. I nikt z tych wszystkich przedstawi-

cieli narodu nie oburza si na tak wystaw zbytku pry-

watnego, urgajc ubóstwu publicznemu! Pramowski zaje-

cha na zamek i zosta przyjty w pokoju marmurowym
przez króla; po „adoracyi Majestatu Paskiego" i krótkiej

rozmowie wita potem królow Jejm w jej pokoju i odje-

cha do paacu Ujazdowskiego ^). Spdzi noc bezsennie, zale-

') Kluczycki s. 957, '.).5S cfr. str. 910— 915 i list J.ubomir.^kiego

Bsty sandeckiego p. 97'2— 974, tudzie Zawadzki 270 We wszystkich

tych sprawozdaniach zachodz znaczne rónice w szczegóach, a adne nie

podaje naleytego wyjanienia: czego to chcieli protestujcy posowie, gdy

powiadali, e sejmowa dalej nie mog i zarazem szli na gór do senatu,

do króla na sejmowanie w poczonych trzech stanach? Jedyn wsk • •

zówke znajdujemy w licie Lubomir.«kiego, który eam pozosta na dolo:

„Ju tedy ten sejm ostatniemi cordialibus zakrapiany, tylko do ponie-

dziaku y moe, bo tylko |quaerebatur praetextus, eby go na górze

zerwa, poniewa go na dole bez poegnania króla Imci nie mogli''. Zdaje

si, e Wielkopolanie chcieli teraz konfederacy swoj w wykonanie

wprowadzi i w tym celu do zerwania sejmu parli; taki domys nasuwa

autor dyaryusza z Tek Naruszewicza u Kluczyckiego str. 912: „Zrana

(9 czerwca) bya sessya wielkopolska u Reformatów, na której si zgo-

dzili wszyscy, którzy podpisali confederati, pój na gór z poselskiej

izby sine regressu".

) Kluczycki str. 913, 959.
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wa si zami, dowiedziawszy si o natarciu na Piaseczy-

slciego szablami i obuchami ; clicia g-odzi wanie rodkami

najagodniejszymi (quam civilissimis mediis) — tak prz3'naj-

mniej zapewnia, piszc do Czartoryskiego, biskupa kujaw-

skiego, ubolewajc, e nie jest suchany ^).

Piaseczyski
,
gardujcy za exorbitancyami , dawniej

zaszczycony poufnemi poleceniami króla Michaa -), teraz by
niewtpliwie narzdziem malkontentów i spólnikiem detroni-

zacyjnej akcyi, która jeszcze nie wynurzya si jawnie, po-

niewa na sejmie znajdowa si dotychczas jeden tylko

z przywódców — Morsztyn, dziaajcy zawsze skrycie,

a nadto oskarony d. 1 czerwca pizez Wysockiego o zdrad

kraju za list, napisany do Banni'ego w Konstantynopolu.

Lubo ten list by tómaczony bdnie, i za wyrany dowód

uytym by nie móg, a sam Wysocki nieudatnie sprawowa

swój urzd poselski: jednake tak wrogiem byo usposobie-

nie Izby wzgldem Morsztyna, e jeden z czonków stron-

nictwa malkontentów nie yczy mu siedzie w W^arszawie

w razie, gdyby si zebray pospolite ruszenia-^), czego wa-
nie pragnli Wielkopolanie, spisujc swój akt konfederacyi.

Trafnie zatem przewidyAva Pramowski, e rady jego

nie znajd posuchu w Izbie poselskiej : ale nie by szcze-

rym wzgldem biskupa Czartoryskiego, piszc o swych po-

jednawczych zamiarach i o rodkach jak najbardziej poko-

jowych. Przyjeda bowiem do Warszawy, zwoawszy po-

spolite ruszenie z magnatów, i okaza sw niech królowi

zaraz nazajutrz, wiecc nieobecnoci na obchodzie aobnym
po matce jego.

') Taka Lukasa XX k. 156 list z d. 10 czerwca lt;72.

^) W bibl. Ord. Krasis. MS. 841 znajduje si reskrypt króla

Michaa d. 4 lipca 1670 do Piaseczyskiego ssty braclawskiego, poleca-

j.cy mu jecha na sejmik d. '29 lipca.

*) Kluczycki str. 974: „JP. podskarbi jest sam in maxima suspi-

cione i uchowaj Boe pospolitych rusze ! nie yczybym mu siedzie

w Warszawie: tak go ten hultaj Wysocki zdiscreditowa"*. Samego listu

Morsztyna nie znamy, lecz o bdach tómaczenia, wielce zabawnych, ob-

jania nas dyaryusz z Tek Naruszewicza u Kluczyckiego s. 904.
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Zrana cl. 10 czerwca odprawoway si exekwie za dusz
<jrryzeli Winiowieckiej w kociele w. Jana. Katafalk by^

wspaniay i kosztowny: dziewi piramid ze statuami, Apollo (!)

na skrzydlatym pegazie, dwie mierci ze skrzyowanemi

kosami, cztery srebrne kandelabry, 2000 wiec jarzcych

i 2000 lamp, srebrne galony i kutasy, a szczególnie mitra

ksica, z wielkich zrobiona dyamentów, przez jubilerów

na 800.000 zt. szacowana — to bya wystawa bogactw

i ]>ychy monowadczej, imponujca dla gawiedzi, a gorszca .

dla nas, którzy cigle czytamy o ndzy powszechnej, nie I

pozwalajcej na wystawienie si dostatecznych do obrony

kr.iju. egocki, biskup chemski, mia kazanie, w którem

wysawia zmar, jako wzór doskonaej we wszystkich cno-

tach raatrony '). Jeli takiem byo szczere jego przekonanie,

to jego kazanie suyby musiao za dowód obnienia idea-

ów etycznych w cigu niespena lat 50 od mowy Jakóba

Sobieskiego nad trumn Reginy z Herburtów ókiewskiej.

Jaki bowiem lad pozosta z dugiego ycia wnuki Wiel-

kiego Zamojskiego i ony walecznego Jaremy? Daremniemy
szukali jej imienia wród spraw narodowych. Nawet bdc
ju matk króla, procesowaa si z zacitoci o posiadanie

ordynacyi ; na par miesicy przed mierci rozpisywaa a
na Litw listy w sprawie zamojskiej^); ze zwycistw So-

bieskiego 1671 r. Icorzystaa skwapliwie, wysyajc do utra-

conych dóbr ukraiskicli sub swoj, której kozacy i chopi

tameczni nie dopucili do objcia rzdów -^j. Wypisane na

jednej z piramid jamuny nie wystarczaj do wytworzenia

dla niej sawy na takiem, jakie zajmowaa, stanowisku. Ma-

cierzyskie jej przymioty nie budz te uwielbienia, jeli

rozwaymy cae uposaenie umysowe syna. „Midzy msz
a kazaniem chodzili Icrólestwo Ichtn dwa razy na offert

okoo katafalku, a po kazaniu trzeci raz, kadc na wielk

') KI uczy ki 914

-) Chrapowicki 274 pod d. 6 stycznia 1G72.

'^) Salrandy II. 42: les exacteuis de la princesse Griselda furent

recus a coups de liache et de lance.
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srebrn miednic dla mszy zadusznych po garci czerwonych

zotych". A na fortyHkacy Kamieca król Jm nie wy-

paci 2000 czerwonych zotych , obiecanych publicznie na

sejmie. „Na stajni królewskiej konia wojennego niemasz,

rynsztunku nie pytaj, gwardyom nie pac, dwór adnej

konsolacyi ze skarbu JKMci nie ma" ^).

Wytkn mu to malkontenci niebawem. Tego dnia je-

dnak w kociele wszystko odbyo si przyzwoicie. Celebrowa

arcybiskup lwowski, Koryciski Wojciech : siedzia w awce,

kirem okrytej, nuncyusz ; wszyscy biskupi ubrani byli in

pontifieali : poznaski Wierzbowski czyi swojem i drugich

praatów imieniem kondolency królowi przed wyciem z ko-

cioa ; tylko o prymasie nikt nie wspomnia.

Nie ukazywa si te Pramowski i na salach sejmo-

wych a do 15 czerwca, gdzie nie tak przyzwoicie toczyy

si obrady wród nieustannych zwad i zgód, rozdzielania si

i czenia si posów, rzucania aski przez niezdarnego mar-

szaka i przywracania czynnych gosów. Borykajce si

stronnictwa byy niepokojone przesadnemi lub mylnemi po-

goskami : e panowie, co si to Malkontentami przeciwko

Królowi Jmci poczynili . . . potg Avielk i srogiemi kupami

do Warszawy na sejm wybieraj si, a Sobieski idzie na

czele 5-ciu tysicy wojska koronnego, albo e król wyjedzie

do Czstochjwy pod oson zbliajcych si wojsk cesarskich.

W pierwszem przemówieniu swojem Pramowski radzi prze-

duenie sejmu jedynie dla obmylenia obrony Rzpltej. któr
naley traktowa szczerze i pilnie, póki si nie skoczy, ale

17-go wywodzi obszernie, popierajc Piaseczyskiego, e
najprzód trzeba wyniszczy powody nieufnoci wzajemnej

„z samego korzenia", uprztn exorbitancye, wymówi sobie

szczerze, co kadego boli. Zaproponowa tedy bratersk roz-

mow obu izbom bez obecnoci króla, do którego zwróci si

wprost z prob, aby odroczy sesy przed wieczorem, gdy
przy wiecach w pomroce obawia si o ycie swoje ; wspo-

') Exorbitanie 29 czerwca 1072 u KI uczy kiego nr. 365 s. 'J93.
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rania o mordercach , wpuszczonych do izb sejmowych i o

lekkomylnych doradcach królewskich '). Wystpowa cor.iz

wyraniej i mielej skutkiem odbieranych wiadomoci o zbli-

aniu si przyjació politycznych do Warszawy.

Sobieski wyjecha z Jaworowa d. 10 czerwca, zosta-

wiwszy tu Marysiek z „Kubeczkiem", a zabrawszy opata

Paulmiers z Werdumem. Jecha niezbyt spiesznie, moe
z powodu bólów, które przed lekarstwami nie ustpoway.

Zatrzyma si w Pielaskowicach od 12 do 14 czerwca. Od-

biera mnóstwo nowin prawdziwych i faszywych, e nastar-

czy nie móg z czytaniem. Rozumia , e w WarszaAvie

„dzieje si bardzo le — tak, e ju gorzej by nie moe.
P. starost bracawskiego (Piaseczyskiego) mao co w po-

selskiej Izbie nie zabito; p. Zamojskiego take jaki prze-

najty kozak. Owo zgoa miosierdzia nasi przyjaciele wo-

aj, aby jako najprdzej popiesza... Xidz Arcybiskup

(Pramowski) rozumie, e i mnie ta boja, która jest w War-

szawie, doleciaa, i e si ja boj dlatego przyjecha. Ofia-

ruje si tedy sta sam u mnie za szylwachta. To... i król

francuski nie bdzie mia takiej gwardyi" -).

Pragnie Sobieski przyby do Warszawy przed kocem
sejmu — pomylnym, czy niepomylnym: wic chodzi mu
o zdobycie uchwa sejmowych. Jakich? Ani wtpi, e po-

datkowych i zacigowych. Turek pozwoli jeszcze sejmowa,

ale by w marszu i codzienne ruchy olbrzymiej jego armii

byy wiadome z czstych doniesie. Niebezpieczestwo byo
tak blizkie i wielkie, e Sobieski poczyni przygotowania,

aby ona z dzieclciem moga zawczasu „przemkn si do

Prus, ni wiksza nastpi konfuzya". Obawia si wanie

') Kluczycki 8.922, 923, 927, 928,982. Chiapowicki z listu

brata k.sidza 288

-') Helcel cz. II n-rj 72 i 73 s. 2-47, 248; niewtpliwie oznaczona

data [)iervvszego z tych listów ustala si za pomoc Wer dum a Cudzo-

ziem. w Polsce str. 185.
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^konfuzyi", która, wedle otrzymywanych z Warszawy listów,

iDYa „okrutn : posów wiksza poowa siedzi w poselskiej

Izbie, a druga na górze u króla i tak tusz, e si sejm

zerwie, król do Czstochowy pojedzie i tam na pospolite

ruszenia i wojska cesarskie woa bdzie... Gdyby jednak

mia by ten sejm zerwany, oczywiste by król Jm uczyni

torto (= krzywd) Rzpltej". Wród krcych plotek Sobieski

nie umie oryentowa si. Wierzy, e od samego Jaworowa

po drodze byli rozstawieni kozacy królewsC3\ aby dawali

zna o wyjedzie ; ta wiadomo miaa przyspieszy zerwanie

albo konkluzy sejmu przed jego przybyciem : alici w Pie-

laskowicach oczekiwa na niego list od samego króla z prob,
aby jak najprdzej przyjeda. Po kilku dniach Sobieski

jest zupenie odurzony : „Nie wiedzie czemu i komu wie-

rzy, bo ustawiczna odmiana". By jednake pozyskany dla

planu detronizacyi na korzy Longueville'a, gdy zafrasowa

si wiadomoci, zaczerpnit z gazet, o wyruszeniu jego na

wojn holendersk z armi francusk, przewidujc, e „przy-

trudniejszy ju bdzie przejazd nazad". Wreszcie by w po-

rozumieniu z Sieniawskim, Andrzejem Potockim i Jabonow-

skim, którzy mieli towarzyszy mu do Warszawy ^).

Tego dnia 14 czerwca wojewoda krakowski, Aleksan-

der Lubomirski z on przypyn do Kazimierza dwiema

szkutami i trzema dubasami, majc z sob piechoty ze 200

i sug niemao, a ldem sza jego dragonia i insi ludzie

konni. Zatrzyma si tu, oczekujc na Sobieskiego, który

rzeczywicie nadjecha nazajutrz, we rod 15 czerwca o godz. 2

po poudniu. Na szkucie odbya si kilkugodzinna konfe-

rencya, po której udali si razem na nocleg do Puaw, za-

proszeni przez podstolin koronn. Stanisawow Herakliu-

szowa Lubomirsk. Sobieski mia przy sobie tylko dwóch

^) Tame wraz z trzecim listem d. 21 czerwca 1672 nr. 74.

O LoDguevllIe'u wzmiaoka jest bardzo ostrona: „Zna z tych gazet, e
si ju wojsko (francuskie) oddalio od granic i przeszo par les terres

^'Espagne (Niderlandy hiszpaskie), zaczem ju bdzie przytrudniejszy

nazad przejazd" (dla Longueville'a).
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przyjació: Marka Matczyuskie{2jo, starost grabowieckiego^

najzaufaszego „konfidenta" i Gorzeiij^kiego, ale przodem

od kilku dni i w lad za nim po odjedzie przeprawiao si

duo towarzystwa komenderowanych, oraz cae chorgwie ^).

Jakie mianowicie? Nie wiemy dokadnie. Hetmaskie, usar-

ska i pancerna, tudzie rajtarya Gorzeskiego znajdoway

si na Podolu albo na Ukrainie, pod komend ueckiego,

i tam pozostaway jeszcze w lipcu:'-) chyba wic pojedynczy

towarzysze lub oficerowie, bawicy na urlopie, popieszyli

na usugi swemu szefowi; cae chorgwie za mogy by:
wooska i dragoskie z regimentu de Bohana, nie objte

dyslokacy ukraisk. Sdzimy, e to by konwój hetmaskie

który otacza Sobieskiego w 1671 r., gdy jecha na kampani

ukraisk i gd}^ póniej wraca z Baru do Lwowa. Liczy

zapewne kilkaset gów.

W Puawach przeprawili si SieniaAv.-*ki, chory ko-

ronny i Jabonowski, wwda ruski „w niemaej take kupie

ludzi". W dzie Boego Ciaa, 16 czerwca wszyscy poszli

ku Warszawie. Powinni byli przyby take, ale spónili si:

Andrzej Potocki, wwda kijowski (którego chorgwie cigny
kolo Puaw ledwo 23 czerAvca), Aleksander x Ostrogski

i stranik Bidziski (o których nie mieli wiadomoci jeszcze

21 czerwca). Powiadano, e sam Ostrogski przyprowadzi

2000; lecz „puk" jego znajdowa si na Ukrainie nad Bo-

hem i bra udzia w bitwie pod Czetwertynówk, d. 18 lipca

stoczonej : wic do Warszawy szy zapewne zamkowe na-

dworne jego zaogi i orszaki. Piwo z Opulska, ów pukownik

zdobywca Wasilkowa, który w lutym opuci okolice Kijowa

') Awizy z Warszawy u Kluczy k. nr. 3(14 s 982.

^) Oidinatia woyska . . . in Februario 1G72 u Kluczyck. str. 8-19,

850, wskazaa tym chorgwiom stanowiska w Mohylowie i Spikowie;

chory usarski Prusinowski podczas nieszczliwej bitwy pod adyynem
znajdowa si w Husiatynie i stamtd przesyajc raporty, wspomina tei

o chorgwi pancernej u Grabowskiego Ojcz. Spom. II, s. 165. Se-

ferczyk u Kluczyck. s. 1624 dodaje: 79 towarzystwa zginionych, ba

ich te ledwie wicej byo; rónie si porozjedali.
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i poszed ze swemi chorgwiami na wypoczynek we woci
suekiej, przyby z Warszawy i znajdowa si przy boku

-Sobieskiego a do koca lipca ^).

Król Micha w trwodze nie umia znów wytkn sobie

pewnej drogi postpowania. Wysa CzartoryskiegOj biskupa

kujaw.-^kiego z owiadczeniem, e „wszystko uczyni do ukon-

tentowania tych panów i Rzeczypospolitej". Spotkanie na-

stpio w trzech milach od Warszawy. Sobieski mia da
uspokajcijce zapewnien^^e : „Umiem ja pomazaców Boskich

szanowa"^. Od niego samego dowiadujemy si. e pragn
przeduenia sejmu, co te zapewne wypowiedzia^). Przed

miastem oddaa mu honory wojskowe caa gwardya koronna,

wysana od króla. Wjeda d. 20 czerwca „prosto do Uja-

zdowa, do Xdza Arcybiskupa", który uczci upragnionych

goci bankietem. Sobieski musia wypi l5:ilka kieliszlców

wina reskiego, naraajc si na „bolenie gowy", ale król

ujrza koo siebie taka pustk, e do sali sejmowej wszed
bez podniesienia laski , nie doczekawszy si do godziny 4

adnego marszaka, ani piecztarza. Dwaj posowie, Ubysz

i (jrsiorowski, chcieli bra gosy u samego króla, lecz inni

bronili im takiego spoufalenia, a nareszcie po upywie wier
godziny przyszed marszaek nadworny Branicki z lask
i zacz rozdawa gosy. Zaczo si wic posiedzenie sejmu,

a waciwie samej tylko Izby Poselskiej z królem, Ido senat

bankietowa w tej chwili u prymasa; z maej gromadki wier-

nych królowi nikt podobno r.ie zasiad w Izbie swojego

') Raport ueckiego 22 lipca 1G72 u Kluczyck. ni-. S7lj, s l022;

lii^t rotmistrza Pierzchowskiego do wojewody Kozowskiego 17 lutego 1672

w bibl. Ordyn. Krasis MS 811; tame list Piwa do Lobelia d. 26

lipca 1G72 z Brodów, zawierajcy takie sowa: „Listy Pana do mnie

pisane eodem instauti prezentowaem JP. Marszakowi i moj wnosiem

instanti tak do JP. Marszaka, jak do Ich Mo P. P. Piecztarzów".

(a wic podczas pobytu w Warszawie i.

*) Hel cel nr. 74 s. 748— 9. „Konfederacya Gobska" przez niewia-

domego pisarza (Wyrwicza) Pozna 1853 s. lO.ó wymienia oprócz Czar-

toryskiego jeszcze wojewod()w Gniskiego i Bieniowskiego, lecz Sobieski

xne wspomina o nich w licie do ony.



RdK HANIEBNY I 6 7 _>

.

143

krzesa — nie znajdujemy bowiem o adnym wzmianki

u sprawozdawców. Nieobecnym by nawet Olszowski, który

dnia wczorajszego wjecha, eskortowany przez rajtary z cwar-

dyi królewslviej.

Kilku Wielkopolan i Litwinów owiadczyo, e nie

chc do niczego przystpi, ])óki arbitrowie nie bd ru-

gowani. Po kilkugodzinnych sporach i rónych pory^ya-

niaeh si do wychodzenia przyszo do uycia liberum veto.

Ubysz. chorfj^y i pose gostyski, widzc, e marszaek na-

dworny nie przystpuje do rugowania, zaniós solenncm pro-

testitionem ; owiadczywszy si przed Bogiem i Majestatem

JKMci, e lubo nie chce rwa sejmu, widzc jako jest na-

der potrzebny Rzpltej, nie majc jednak adnej nadziei

szczliwej konkluzyi, woli zawczasu odjecha do braci,

a opowiedzie im, co si to teraz z Rzplt dzieje, eby o so-

bie radzili i przy dostojestwie Majestatu Paskiego stawali,

póki czas nie upynie ^).

Nie atwo jest zrozumie istotny powód zerwania tego.

Sejm polski obradowa zawsze przy publicznoci, czyli

tak zwanych arbitrach, którzy dochodzili do takiej swobody,

e, nie poprzestajc na wyznaczonych dla siebie miejscach,

wciskali si midzy posów. Wszak przed kilku dniami ar-

bitrowie ze stronnictwa wielkopolskiego rzucili si na Piase-

czyskiego. Rugowanie ich, czyli obradowanie semotis arbi-

tris, praktykowao si tylko wtedy, gdy si czytay doku-

menty dyplomatyczne lub udzielane byy jakie tajemnice.

Teraz wszake taki wypadek nie zachodzi. Susznie wic
Zabokrzycki i Sienicki opierali si rugowaniu na zasadzie,

e aden sekret traktowa si nie bdzie.

Z toku rozpraw daje si wyrozumie, e niektórzy ar-

bitrowie „zawadzali", t. j. przeszkadzali niesfornem zacho-

waniem si, zapewne krzykami, pogrókami, przerywaniem

gosów poselskich, oraz e Zabokrzycki i Sienicki zgadzali si

na usunicie z sali takich zawadyaków, byle pozostawiono ludzi

^) Dyaryusz z Tek Naruszewicza u Kluczy ki ego s. 'J3l.
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przyzwoitych, porzdnych, honoratiores. Skdind dowiadu-

jemy si, e sal napenili oficeroAvie i towarzystwo z het-

maskiego konwoju podpili, rozgrzani trunkiem. Zawadzki

zaznacza obaw jakiego gwatu na widok wojskowych, któ-

rzy opasali izb senatorsk i).

A wic byli tacy, którym si przypomniay niedawne

dzieje parlamentu angielskiego: „przeczyszczenie" przez pu-
kownika Pride'a z r. 1648 i rozpdzenie Izby Niszej przez

Kromwella d. 20 kwietnia 1653 r. spenione. Poniewa So-

bieski przybywa z ca si wojskowa, wic domylano si,

e uy jej zechce przeciwko Wielkopolanom i Litwinom,

przeciwko twórcom i uczestnikom aktu konfederacyi. Z nie-

sfornoci arbitrów sejmy polskie byy oswojone, a wybryki

pijastwa zdarzay si niestety! do czsto wród sejmuj-

cych stanów, nawet w cigu tego samego sejmu, i nie wy-

woyway adnej represyi, ani rodków zaradczych -). W tej

') Kluczycki s. 981 Kochowski lvliinakter IV s. 146 wspo-

mina, e „Piwo, czowiek nieokrzesany, wyuzdanemu jzykowi popucit

cugle; wielu sowa jego w gbi sali syszao". Jest to rzecz moliwa
i prawdopodobna ; niewiadomo tylko, czy stao si to na posiedzeniu 20

czerwca, czy póniej ; cay opis sejmu, jak zwykle w tym przepenionymi

bdami Klimakterze, jest baamutny tak dalece, e nie daje si podci-

gn pod rok 1072, gdy znajduj si w nim wypadki z r. 1671. Wyr-
wicz Konfeder. Gobska s. 105 podug nieznanych nam materyaów

z archiwum Stanisawa Augusta. Zawadzki 289: insolitam consultatio-

nis faciem, septum centurionibus fcfenatum..: suspecta eorum audacia^

utpote cuicunque facinori paratos.

^) Kochowski Klimakt-,r, VI, 141: Tak tedy stalimy si spól-

nikami szalonego Kromwellizmu Anglii. Chrapowicki 293 o sesyi

20 czerwca: iukomscy posowie witebscy, zawsze pijani ab adversa parte

przechodzc, haasowali tyo przeciwko królowi. Kluczycki 932 o teje

samej sesyi 20 czerwca: kiedy Król Jm solvit sessionem, ocknwszy sie

na te sowa p. Gsiorowski, ssta radziejowski , mero somnoue sepultus

nierycho protestowa, e to ju drugi raz libera vox oppressa... e wpro-

wadzaj absolutum dominium etc. Potakiwali mu p. Zakrzewski, pose

kujawski, i kolega jego. obaj take dobrze z zagrzanemi gowami, i sie-

dzieli z nim ze wier godziny, póki ich Xidz pozuaski, kamieniecki

i i nni nie "jli.
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chwili przeto wniosek rugowania, sprzeczny z tradycy i oby-

czajem odwiecznym, móg wynikn tylko ze strachu nieo-

krelonego, ale dochodzcego do paniki. e ten strach mia
oczy wielkie, przekonywamy si ztd, e sam Wierzbowski,

biskup poznaski, nie mia nocowa w mieszkaniu swojem

i schroni si na nocleg do zakrystyi przy kociele w. Jana ^).

Przy spokojniejszej rozwadze wystraszeni ci ludzie mo-

gliby zrozumie, e nietylko Sobieski , ale i sam Kromwell

nie rozpdzaby posów ziemskich w Polsce. Wszak byli

obierani na jeden tylko sejm i mandaty ich, czyli instrukcye

sejmikowe, suyy im zaledwo na kilka tygodni. Nie posia-

dali wadzy administracyjnej, jak ów Rump-parliament, któ-

rego czonkowie, zasiadajc w komitetach i w najwyszej

Radzie Stanu, rozrzdzali mieniem i wolnoci osobist

wszystkich obywateli, si ldow i morsk swojego kraju^

mianowali wodzów naczelnych i admiraów. Wszak Ubys
nie móg niczem wicej zagrozi, jak odniesieniem sprawy

„do Braci". Wszak do teje Braci, nie do kogo innego

trafiby, gdyby zosta wypdzony przez wojsko z zamku war-

szawskiego. A sale tego zamku nie miay dla Polaków ta-

kiego znaczenia, jak Westminster w Anglii : umieli oni prze-

cie sejmowa i w polu, i konno.

Inny domys zasadza si na zatrzymaniu posów w Iz-

bie. „Impreza Jm Xdza Primasa i inszych kolligatów ta

bya: zastawszy activitatem consiliorum (prawomocne obrady),

przyjecha do senatu cum armis (zbrojnie), Pana do abdy-

kacyi per forza przywie, posów z izby nie puci, aeby

na to, chcc nie chcc, przyzwolili i, odebrawszy od króla

dyplom elekcyi, zjecha do granic prdko z tym wojskowym

orszakiem, który si na 7000 rachowa, i drugiego monarch,,

prowadzonego z Fi'ancyi, do Krakowa zaprowadziwszy, uko-

^) Stom w rapoi-cie niemieckim pod dat 27 i 28 Juni: der (Bi-

schof) von Possen sich in die Sacristiam S. Johannis 8alviret und der

Hofmarschall sich nach Lublin retirirt. Szujski, Opat Paulmiers. Dziea

Opow. i Roztrzs. t. IV, 268 pomyli si, piszc, e nocowa w zakrystyi.

Zegocki.

Korzon. Sobieski. T. III. 10
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ronowa" ^). Dlaczegó atoli odbieranie dyplomu elekcyjnego

od Michaa miao si odbywa w izbie sejmowe] ? Czy nosi

go z sob w kieszeni, czy nie atwiejby byo wykona przy-

mus na osobnoci, w pokój acti mieszkalnych, ni na tronie ?

I czy moliwem byo niewypuszczenie posów, noszcych

karabel przy boku, bez przelewu krwi? Kogóby znów za-

dowolnio przyzwolenie krwi oblane? I na coby si zdao

prdkie jechanie do granic, kiedy tam aden Francuz jeszcze

si nie znajdowa i nie oczekiwa koronacyi ?

Na takich domysach, nieusprawiedliwionych adnymi
realnymi objawami, nie powinny opiera czynów swoich

stronnictwa polityczne, które przecie nie skadaj si z sa-

mych strachajów bezmylnych, i dlatego, czytajc sprawo-

zdania, doznajemy niezadowolenia logicznego, e na tak bahej

sprawie, jak rugowanie arbitrów z sali, sejm si rozerwa.

A zerwanie byo zarazem wyzwaniem Sobieskiego do walki,

gdy czyo si z powoaniem pospolitego ruszenia przeciwko

jego zastpom. Król Micha, który tylko co sa mu obietnice

„ukontentowania", teraz stal si spólnikiem wyzwania, rzu-

conego przez obroców swoich. Bo nie zawróci Ubysza „od

progu", jak zawróci na teme posiedzeniu Gromoliskiego,

który poprzednio chcia wyj z protestacy.

A co czyni i zamyla sam Sobieski?

Podczas burzliwego posiedzenia sejmowego bankietowa

w Ujazdowie, o pó mili od zamku, i niezawodnie o nieprzy-

zwoitem zachowaniu si swoich wojaków nie wiedzia. Po

bankiecie jecha na Krakowskie Przedmiecie i zaj mie-

') Anonyin z MS. „Klokociana" bibl. w Suszy, wydrukowany

« Kluczyck. nr. 366, s. 99o. Podobnie tomaczy te obawy Pieniek
w Lublinie 29 padz. 1672: „Wszystkich takie byo rozumienie i ten wszyst-

kich circumstabat metus, e, z assistentiami do Izby Poselskiey wszedszy,

Ichmo. których Malcontentami zwano, wypowiedz Panu posuszestwo

et deturbabunt de Throno, która boja przywioda p. Smoliskiego y p.

Ubysza, e z protestati wyszli, obiecujc Seymowi restituere activititatem,

byle go sin© arbitris y abdicatiey nie wspominajc concludowae chciano".

Diaryusz w MS. 1888 s. 516 jednej z wikszych bibliotek warszawskich).
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szkanie w paacu Jana Kazimierza, nie wiem z czyjego upo-

wanienia i na jakich warunkach. Umieci tu swego Fran-

cuza, opata Paulmiers, ale kaza mu siedzie cicho i nie

pokazywa si na miecie. I ten siedzia przez trzy tygodnie

jak wizie ^).

Nazajutrz, 21 czerwca „skoro dzie" dano zna Sobie-

skiemu, e „dwóch posów ze strony Króla Jmci wyszo

z protestacyami, nie chcc adn miar pozwala na prolon-

gacy... jeden z tych posów noc Wis na odzi mia
umkn. Co jeli tak jest, ju nie moe by bez wielkiego

zamieszania. Tylko niewiedzi czemu i komu wierzy, bo

ustawiczna odmiana".

Widzimy z tych sów, do ony pisanych, e przyjmuje

rzucone sobie wyzwanie do walki wcale spokojnie. „Proch"

nie wybuchn adnym gniewnym wykrzyknikiem
;
potentat,

nabawiajcy konfederatów strachu, nie wyrzek Cezarowego:

„lacta alea esto". Nie utworzy sobie adnego planu post-

powania, ani wyranego postanowienia : „Ja za godzin dwie

(o godzinie 8 zrana) mam tu mie wszystkich Ichmci u sie-

bie na radzie, i ztd czy na Zamek, czy nie wiem jeszcze

gdzie?" Pomidzy tymi „wszystkimi" brakowao jeszcze wo-

jewody kijowskiego i stranika, a moe i innych mniej ob-

chodzcych malkontentów. Radziwi ju przyjecha ze swoj
on. Nieporadno Sobieskiego w obecnej sytuacyi hjla. tak

wielka, e zapragn konferencyi z Marysiek i to jak

najrychlej. „Popiech Wci, mojej duszy, jest nader potrze-

bny (!), poniewa tuteczne rzeczy id de pire en pire". Nie

czekaa ona zreszt na te zaprosiny, bo ju 23 czerwca

„dwiema szkutami idc, wieczorem samym Kazimierz mi-

*) Werdum Cudzoz. w Polsce str, 190. Pozorna sprzeczno po-

midzy listem Sobieskiego z d. 21 czerwca o wjedzie „wprost do Ujaz-

dowa" i opisanie wjazdu do paacu Kazimierowskiego w innych kores-

pondencyach rozwizuje si za pomoc marszruty Werduma. Sobieski

przyjeda do Warszawy nie od strony Pragi, lecz od Piaseczna przez

Mokotów.
10*
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Da". Do Warszawy przypyna w sobot d. 25go wie-

czorem ').

Jednoczenie z rad w paacu Kazimierzowsliini d. 21

czerwca odbywaa si prywatna narada posów, Icilku sena-

torów i wszystkicli prawie biskupów, zwoana przez mar-

szaka sejmowego u Jezuitów Litewskich. W roli porednilca

pracowa gorliwie Floryan ksi Czartoryski, biskup ku-

jawski i tego dokaza, e po poudniu objawi si midzy
stronnictwami prd pojednawczy ^). O godzinie 4 król Micha
zasiad na tronie i wznowiy si zerwane dnia wczorajszego

obrady. Marszaek sejmowy owiadczy, e Ubysz zgadza

si na przywrócenie czynnych gosów pod warunkiem, e
bdzie mowa jedynie o obronie kraju, bez poruszania exor-

bitancyj t. j. przekrocze prawa, a waciwie zarzutów prze-

ciwko Królowi. Silnie popar t propozycy Olszowski, udzie-

lajc doniesie . otrzymanych od czausa , tudzie z Wooch
i Siedmiogrodu o marszu wojsk tureckich i wyjedzie su-

tana d. 12 czerwca z Adryanopola. Potem da referenda-

rzowi do odczytania nowy list w. wezyra z d. 4 czerwca,

gronie dajcy wyprawienia posa jak najrychlej z peno-

mocnictwem do odstpienia Ukrainy i opaty haraczu i to

pierwej, zanim sutan przekroczy rzek Dunaj. Po skoczo-

nem czytaniu Olszowski przekada konieczno odroczenia

exorbitancyj i wszelkich sporów d(miowych do szczliwszego

czasu, a teraz utworzenia rady wojennej z osób wybranych

i z udziaem dobrze usposobionego hetmana w. k. Sobies-

kiego '). Ale ta rozsdna mowa nie wywara podanego

') List Sobieskiego z d. 21 czerwca u Helcia s. 248. Awizj

z Warszawy u Kluczyckiego s. 982. Stom 27 czerwca: giunse qui

sabato la notte.

-) Zawadzki 289 Wy rwie z: Konfed. Gobs. 106.

') Podug dziennika sejmu z MS. Akadem, krak. nr. 44 u K 1 u-

czyckiego str. 966. Olszowski zda przytem spraw „tractamentu"

swego z panem Hetmanem imieniem JKMci, dispositionem jego i sub-

missy opowiedzia". Zauski I, 359, przepisawszy dyaryusz Zawadz-
kiego ze zmylonym tytuem relacyi o sejmie pod laska Sokolnickiego

dla kardynaa Orsini, doda od siebie zapewne, e wtedy wielu rozwodzio
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wraenia. Odzywaiy si naj niedorzeczniej sze domysy, e list

jest faszowany, e wezyr jest od Doroszelci przekupiony,

e Turcya do wojny zaczepnej nie jest jeszcze zdoln itp.

Zniecierpliwiony dziwaczn gadanin ju i król porwa si
do wyjcia, lecz zatrzymany gosami wielu posów wróci
na tron, by nie cign na siebie zarzutu zerwania obrad;

Av kocu za adnego rezultatu nie osignito.

Nazajutrz, 22 czerwca we rod Sobieski wizytowa
królewsk par po naboestwie poudniowem. Jecha na

zamek w jednej karecie z Aleks. Lubomirskim, wojewod
krakowskim, Jabonowskim, wojewod ruskim, i Sieniaw-

skim, chorym koronnym. Przodem szo kilkanacie karet,

w których znajdowali si Morsztyn i Wielopolski, stolnik

kor.; otaczao je ze 250 koni jazdy; z tyu szy piechoty

Lubomirskiego i Jabonowskiego „wpó odarte", tylko Sie-

niawskiego w nowej barwie ^). Bya to wizyta polityczna:

oto, caa starszyzna stronnictwa malkontentów, oprócz je-

dnego tylko Pramowskiego, wystpowaa z submisy pu-

sie z pochwaami dla Sobieskiego: in cujus laudes multi se antecedenter

effunderant, ita illiim togam induisse, ut sagum nunuam exueret; ita

pulchro iiodani connubio honorem Bellonae, dignitatem Marti junxisse;

dum Senatorem agat, Martem profiteatur, honorariis fascibus triuniphales

inserendo lauros. Extollebant plerique, quam sit iu privato sermone gratus,

in responsis gravis et circumspectus, acer in sententiis, sed sine super-

cilio, in judiciis severus sine immanitate, in poenis decernendis adeo mo-

deratus, ut etiam ipsi facinorosi, quos poenis afficiendos, leges sanxerunt

aiiimadserterint, illum non homines, sed crimina insectari atqae punire,

morbos, non aegros toliere. Eundem prcinde iterum repetiit Frocancella-

rius. Tych bombastycznych pochwa za wiarogodne nie mamy, baczc na

dziwaczna metod i blody w drukowaniu materyaów, z jakich skada sie

abiór Zauskiego. Tak pod r. 1672 wydrukowane dwa sejmy z r. 1670:

1) pod laska Marcina Oborskiego, ssty liwskiego na str. 313—320 pod

forma listu, datowanego z 1'arya 2S Aprilis do Leona Sapiehy, wwdzica

wileskiego i 2) jesienny pod laska St. Lubomirskiego na str. 32'J— 339

pod nagówkiem: YMadislao Przyjemski... Andr. Chrys. Zauski Farisiis

2 da Novembris. Niedbalstwo posunite jest tak dalece, e znajduje si

opis koronacyi królowej Eleonory pod r. 1672! Odwrotnie wic pod rok

1772 mogy trafi wyrazy uwielbienia, pochodzce z r. 1674.

') Kluczycki s. 933, 967.
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bliczn wzgldem króla Michaa. Ten udzieli audyencyi

w pokoju marmurowym i postpi kilka kroków naprzeciwka

przybywajcych, Sobieski z uprzejmym wyrazem twarzy

przywita go krótkim komplementem , nastpnie poszed do

królowej i powróci jeszcze do króla; mÓAviono troch o no-

winach tureckich i francuskich
;
poczem z naleytemi cere-

moniami wszyscy poegnali JKM i odjechali. Powanych
nastpstw jednake ta wizyta nie wydala. Deputowani od

króla z przeciwnego stronnictwa na zgromadzeniu u Refor-

matów nic nie zdziaali i posiedzenie wieczorne w Izbie Se-

natorskiej spezo na niczem.

Zle przysuyli si królowi Michaowi zawzitoci swoj
obrocy jego. bo kompromitowali go wobec malkontentów.

Warto byo wchodzi z nim w jakiekolwiek ukady, jeli

nie umia nakaza posuszestwa najgorliwszym nawet stron-

nikom swoim? Jeli wpywu adnego nie wywiera w chwili

tak draliwej, tak palcej?

Nie omylimy si podobno we wniosku, e nieudatny

rezultat audyencyi 22 czerwca zniweczy pojednawcze kroki

Sobieskiego i nada przewag nieprzejednanej agitacyi Pra-

mowskiego. Dzie nastpny, 23 czerwca sta si data prze-

omu. Zrana jeszcze Sobieski sucha z powolnoci przeoe
biskupa Czartoryskiego, gotów by niepozwala wojskowym

wchodzi do izby sejmowej, obiecywa, e wyprowadzi wszyst-

kie poczty swego stronnictwa z miasta, owiadcza nawet^

e i sam wyjedzie, jeli to ma by z poytkiem dla Ojczy-

zny. Wszystko to byo powtórzone na sesyi prowincyonalnej

u Reformatów. Ale w kilka godzin póniej przyjecha razem

z Pramowskim do Izby Senatorskiej, sucha jego gwato-

wnej mowy, skierowanej przeciwko królowi, i sam przymó-

wi si, dajc roztrzsania exorbitancyj, lubo od wszelkich,

przymówek osobistych powstrzyma si. Do zadranienia sy-

tuacyi przyczynili si : z jednej strony Sieniawski, nie do-

puszczajc rugowania arbitrów, z drugiej biskup poznaski

Wierzbowski, wystawiajc w niekorzystnem wietle owiad-

czenia Sobieskiego.
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Dzie 24 czerwca by wicony ku uczczeniu w. .Tana.

Z powodu imienin król udarowa! Sobieskiego koniem, przy-

branym w rzd bogaty, a królowa, klejnotem wysokiej war-

toci 1).

I dzie sobotni, 25 czerwca zmarnowa si dla spraw

sejmowA^cL, bo król zasiad dopiero o godzinie 6 w senacie;

marszaek Sokoliski powtarza niejednokrotnie ju obietnice

Ubysza, e activitatem przywróci, skoro wymagania jego

wykonane zostan: jeden z posów wyrzeka na prymasa,

poczem Olszowski ogosi od tronu prolongacy sejmu do

poniedziaku.

Domylamy si, e po tem posiedzeniu zasza nastpna

scena na pokojach królewskich : wieczorem o godzinie 9-ej

przyszed prymas Pramowski „samosiodm" do króla, który

przyj ich bardzo askawie, bo kaza wszystkim poda

krzesa. Wszyscy usiedli, oprócz Sieniawskiego. Xi pry-

mas odrazu zaproponowa JKMci, eby zoy koron, gdy

ofiary takiej wymaga ocalenie Ojczyzny. Król odpowiedzia

z najywszem uniesieniem, vivacissimo spiritu : „Wiem, e
Wó jeden mnie koronowa, ale nie jeden obiera; jeeli

wszyscy na to pozwol i zgodz si, bardzo rad do tyche

rku oddam, z których Avziem, koron, przez co przynaj-

mniej ujd takiej niewoli (tantem servitutem) od Was, któ-

rzy mnie nietylko jako pana, ale nawet jako ksicia staro-

ytnej familii, ani jako równego sobie traktujecie". Prymas

znów: „To Wasza Kr. Mo chcesz, eby si krew niewinna

przelewaa?" — ,.Sam W tego chcesz i rce kapaskie

chcesz kpa we krwi niewinnej".

») List z Warszawy 2tj czerwca 1672 u Kluczyck. str. 969.

List St. Wierzbowskiego bpa poznaskiego do kanonika poznaskiego

Józefa Amadis 29 listopada 1672 z archiwów Watykaskich u Ehren-

berga Herm.: Urknnden u. Actenstiicke 2. Gesch. d. id. heutigen Pro-

vinz Preussen vereinigten eheraals polnischen Landestheile 1892. Leipz.

Yeit. s. 509: equum superbissimum cum ornatu magnificentissimo fra-

meamque constantem magni valoris condonavit.
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„Protestuj przed Bogiem , e co si tylko stanie, to

si stanie za powodem WKMci".
„Po tysickro razy przed Bogiem protestuj, e co-

kolwiek byo, jest i bdzie zego, to wszystko jest i bdzie

z Wmci".

Ka tern zakoczya si audyencya. Trwaa pótorej

godziny. Mimo tak przykrego rozstania z królem
,
prymas,

odcliodzc, wstpowa z komplementem do królowej i).

Sobieski zapewne nie towarzyszy mu w tej wojowniczej

wyprawie, gdy niema o nim wzmianki, a chocia z ogólnej

liczby „samosiodm" daj si odgadn Alex. Lubomirski,

Ostrogski, Sieniawski, Andrzej Potocki, Zamojski i Pra-
mowski ^), wic tylko sze osób : sdzimy, e nie on by
siódm, poniewa imi jego nie byoby przez adnego spra-

wozdawc pominitem. Ale wzmagay si codziennie wpywy,
które popychay go do zerwania z królem Michaem. Przy-

') Chrapów icki 296 pod d. 12 lipca z listu ksidza brata swo-

jego. ródo nie pierwszorzdne i dzie audjencyi nie jest oznaczony, ale

wtpliwo moe si rozciga tylko na szczegóy ; istota za faktu stwier-

dza si póniejszemi pogrókami prymasa, e prywatnie uczynion propo-

zycy abdykacyi ponowi publicznie, a nadto wyrzutami stronników kró-

lewskich. Stom w raporcie, noszcym podwójn dat 26 i 27 czerwca,

mówi najprzód o audyencyi arcybiskupa mianej „ahm Sarastag aiss 25-ten

dises", ale propozycy dobrowoln abdykacyi wkada w usta Lubomir-

skiemu; naznacza dla niej nie do wyrane wczoraj (gestem), t. j. dzie
25 lub 26 czerwca. Prawdopodobniejsz wydaje si nam data sobotnia

25 czerwca, poniewa lepiej daje si pogodzie ze wskazówk Tek Naru-

szewicza u Kluczyck. s. 936: „.>-amym zmrokiem o 9-ej mia X pry-

mas prywatn audyency"; opieramy si te na przyczynowym i psycho-

logicznym zwizku nastpnych wypadków. W licie cesarza Leopolda

d. 2 lipca znajdujemy wzmiank zapewne o tej samej audyencyi: „Und
weilen sowohl von Stoem heute allerlei aromatica eingelaufen"* (Briefe

K. Leopolds I an Lobkowitz hggb von Max Dworak w Arch. f. o.

Gesch. LXXX s. 501).

-] Nazwiska te ukazuj si w raporcie Stoma dd. 27 i 28 Juni

w rónych wszake ustpach, sama bowiem audyencya arcybiskupa nie

jest opowiedziana tak, jak w licie Chrapowickiego. Poza tem nie znale-

limy nigdzie wyliczenia osób, które znajdoway si na tej audyencyi.
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jechaa wanie Marysieka ze swemi niezaspokojonemi pre-

tensjami do ordynacyi Zamojskiej, a moe i z odywionemi

nadziejami nagród dla jej ojca i brata za popieranie Lon-

g-ueville'a i)
;
poczynaa ona sobie tak rezolutnie, e, bdc

na audyencyi w zamku w niedziel 26 czerwca, miaa od

siebie doradza Icrólowi abdykacy.

Weszy tego dnia do Warszawy z rozwinitymi sztan-

darami poczty ksicia Aleksandra Ostrogskiego i chorgwi

komputowych, jeli mona wierzy. 14- Andrzeja Potockiego,

wojewody kijowskiego, razem 1400 do 2000 ludzi ^j. Zu-

chwae onierstwo napastowao na ulicach gwardzistów kró-

lewslcich, dopuszczao si gAvatów, a nieraz podobno i ra-

bunku na mieszczanach 3j. Powstaa panika; zaczo si cho-

wanie i wywoenie z miasta towarów.

') Stom 27 czerwca pisze, e si zachowaa z nieznon dum
wzgldem króla: qnesta sera fu all' udienza del Ke e delia Kegina eon

un'altereggia insupportabile . Chrapo wieki 292. Korespondent z War-

szawy u Kluczy ckiego s. 9(59 nasuwa domys, jakoby i Sobieski na-

lea do tych, którzy Michaowi uczynili zuchwa propozycy, „wyrzuca-

jc mu ignaviam regiminis", lecz przy uwaniejszem rozczytaniu si znaj-

dziemj' w tej korespondencji tylko ogólnikowe okrelenie stosunku mal-

kontentów do króla, nie adne sprawozdanie z audyencyi: „Gdy Xe Ar-

-cybiskup (quod durum harum rerum caput cst) Jmp Marszalek y sama,

która jest praesens, króla Jmci wprzód prywatnie sollicitabant do abdi-

catiey . . . naostatek y z wypowiedzeniem posuszestwa declarujc si. Te

dni huius hebdomudae (?) aiiquid afferre yidebuntur" i t. d.

*) O chorgwiach komputowych, t. j. z wojska koronnego wie Wyr-
wie z: Konf. Gobs. 114. Podczas konfederacyi Gobsko-Lubelskiej ka-

sztelan maogoski (Skarszewski Stanisaw?) d. 7 listopada 1G72, mówic
o malkontentach, zaliczy do najwinniejszych wwd kijowskiego, ponie-

-wa ten „zwiódszy ludzie, na uudze JKMci zostajcych, w Ukrainie

z fortec, wszed do Warszawy na sejm z nimi expansis vexillis i chcia

Tia Królu Jmci contra pacta conventa wystraszy abdicati (MS. 1188

w jednej z wikszych bibliotek warsz. str. 527).

') MS. Ossolis. nr. 305 s. 229: -Jakie caedes po ulicach War-

szawy i rapiny ich (paskich) assistentii nastpiy, ogniów gstych zaka-

danie, jakie strzelania pod bokiem paskim... bicia i strzelania, piechot,

^wardyi królewskiej". Domylamy si, e to byli zuchy z puku Piwa, po-

niewa pamitamy, e w r. iOGO chorgiew jego umiaa obi kaczugami

Wacawa Potockiego.
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W poniedziaek. 27 czerwca sesya zacza si znów

ledwo przed samym wieczorem , a poniewa nie powróci

Ubysz i owszem umlin za Wis, bojc si o swoj osob,

wic zalcoczya si na odroczeniu do dnia jutrzejszego, po-

czem król Avsta, przeszed do pokoju marmurowego i tu

zoy rad senatu. Proponowano wysanie kogo do Pry-

masa i do Sobieskiego, do czego król da upowanienie.

Znajdowao si na tej radzie dwudziestu kilku senatorów

duchownych i wieckich ; wszyscy obiecali stawa przy królu

do ostatniej kropli krwi, zaklinajc go, aby nie abdykowa.

Ale to byy czcze sowa. W istocie pracowa gorliwie, roz-

sdnie i wiernie jeden biskup kujawski ; biskupi poznaski

i chemski zapdzili si za daleko w jednostronnym kierunku;

Olszowskiego pomawiano o przychylenie si ku malkonten-

tom, a Paca Krzysztofa, e da si przecign na stron

Longueville'a i).

1) Kluczycki s. 936, 967. Werdum Cudzoz. 190. Nie wpywa
na nasze zdanie opowie Wyrwicza Konf. Gobs. 115—117, oparta

na nieznanych nam, a korzystniejszych dla króla materyalach. Czuisz©

i gortsze miay by zaklcia Czartoryskiego, aeby król zoenia korony

ani do myli nie przypuszcza. Jan Gniewosz, kasztelan Czechowski, uy
nawet pogróki: „.leeliby, N. Królu, skoni si do korony zoenia, nas,

wierna twoj rad i cay stan rycerski obróciby na siebie etc. i w da-

leko wiekszem od nas zostawaby niebezpieczestwie, ni od twoich jeste

nieprzyjació". Król owiadczy, e o zoeniu korony nie myli, a „mó-

wi to, lubo po sobie nie pokazywa, tak aonie, e wszystkich przy-

tomnych do litoci i do ez poruszy". Hau te vi Ile (= Gaspard de Tende)

Eelation hist. de la Pologne 1687 Paris. Yillery, który nie wiadomo,

w jakim charakterze przebywa przy Krz. Pacu (je l'ai accompagne),

charakteryzuje go jako czowieka staych przekona, dotrzymujcego

wiernie zobowiza swoich wtedy nawet, gdy mu robiono bardzo korzystne

propozycye, a on jego, jako wiern suebnic królowej Eleonory, trzy-

majc sie zdaa od stronnictwa francuskiego: Sa femme memme, quoiqu&

Francaise de la maison de Mally, ne vouiut jamais revenir dans le parti

francois. Elle etait dam d'honneur de la renne Eleonor ; elle lui avait

donn sa parole de luy estre fidele et elle la luy tint inviolablement.

(s. 112). Ale sam Eleonor wystawia w niekorzystnem wietle, twierdzc,

e braa udzia (entroit dans le dessein) w planie detronizacyi, o czem

wiedzie mia Micha; e zamierzaa wyj za m za ksicia przystoj-
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Floryan Czartoryski niewtpliwie wybija si po nad

poziom pospolity nietylko zacnoci uczu, ale i zaletami

rozumowania. On jeden, odpowiadajc na pytanie : Czy na-

ley doradza abdykacy królowi Michaowi ? zdoby si na

tak proste i w prostocie swej mdi'e argumenty: „kto zdoa

to poj, e w czasie wojny tureckiej lepiej jest wprowadzi

bezkrólewie, ni znosi byle jakiego pana? Jeeli ten si

nie podoba , czy kto zarczy, e drugi lepszym bdzie ?

Owszem, miao mówi, e drugi bdzie nierównie gorszym,

poniewa spowoduje starcie dwóch potg, francuskiej z au-

stryack". Przypomnia te artyku 4-ty ostatnich pacfów

convent'ów, zabraniajcy królom polskim abdykacyi i zobo-

wizujcy ich do pozostawania na tronie a do mierci ^).

Sdzimy, e Czartoryski wywiera na Sf)bieskicgo wpyw
trzewicy i przemagajcy nawanic szkodliwych wrae.
W dniu 28 czerwca, kiedy na zamku stany gwardye w go-

towoci bojowej, a na sesyach prowincyonalnych zrana i ogól-

nej sejmowej wieczorem wybuchay coraz gwatowniejsze

propozycye, on wanie, jako deputat senatu, z Grudzisl^im

Mikoajem, sst golubskim, jako deputatem stanu rycerskiego,

uda si do malkontentów na ukady. Dowodzi X. Pryma-

sowi, e abdykacya nie moe by bez przyzwolenia Rzpltej.

Na to odpowiedzia Prymas , e jest mocen zaraz wypowie-

dzie posuszestwo królowi , który przecie na to przysig,

e ipso facto traci panowanie, gdy w czem najmniejszem

przeciwko pactom conventom zgrzeszy; Grzyniutowski za
doda, e ma do odczytania 12 punktów, w których Król

Im pacta zama. Biskup Czartoryski wszake twierdzi nie

bez uniesienia, e przed wypowiedzeniem posuszestwa musi

odby si trzykrotnie upomnienie króla, a jeli nie poskut-

kuje, to naley obwieci o nieskutecznoci napomnie Rzplt

nego i walecznego, t. j. Longueville'a ; e miaa jego portret i opakiwaa

jego mier (s. 168). (Jto przykad, jak trudno byo ludziom oryentowa

si wród odurzajcego plotkarstwa.

') Scriptum Epp: Cujaviensis, an suadenda abdicatio Regi Micliaeli

u Zauskiego I óbO-. Vol. Leg. fol 19 § 64.
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na sejmikach. Ozwa si wtedy Sobieski, e w istocie ma-
terya tak wana wielkiej potrzebuje deliberacyi : wzi pry-

masa za rk, odprowadzi na stron, a w dobra godzin
potem, po prywatnej konferencyi, deklarowa imieniem jeo-o

i innych Ichmociów, e lubo wolno kademu na prywatnej

audyencyi perswadowa Panu, wolno go wie i do abdy-

kacyi ; lecz poniewa Król Im nie ma woli abdykowa

:

obiecuj nie mówi z Królem Imci nawet prywatnie o ab-

dykacyi, ani jej publicznie proponowa nie bd. Jednake
co do exorbitancyj. chc mówi nieco, tem si kontentujc.

e na uprzatnienie ich Król Im zechce drugi sejm zoy.
A teraz gotowi s traktowa sam obron Rzpltej na tym
sejmie semotis arbitris. Tak opowiedzia przebieg sporu jeden

z wybitniejszych czonków stronnictwa królewskiego, a prze-

ciwnik malkontentów Pieniek , ssta owicimski , w kole

konfederackiem d. 29 padziernika , a wiarogodno jego

wykadu stwierdzaj inne róda i akta malkontentów. Ale

to szczliwie zagajone pojednanie zniweczonem zostao przez

biskupów chemskiego i poznaskiego, egockiego i "Wierz-

bowskiego, którzy udali si, wziwszy z sob kilkunastu

posów wielkopolskich do grodu, eby poda do obiaty akt

swojej konfederacyi z podpisami uczestników oraz manife-

stacy przeciwko prymasowi i malkontentom 'j.

Co ich paro do tego kroku i co osign przeze mo-

gli? Nie zapowiadaa tego mowa egockiego, wygoszona
w izbie senatorskiej tego wieczora, nie wytómaczya ob-

szerna opowie o caym przebiegu walki z malkontentami.

M Kelacya Pienika znajduje si w Dyaryuszu Konfed. Go-
bs ki ej MS. 1188 str. 515—516 w jednej z wikszych bibliotek war-

szawskich. Dyaryusz z Tek Naruszewicza u Kluczyckiego s. 938 i list

z 30 czerwca tame na str. 970. Sobieski do Trzebickiego w listopadzie

(tame s. 1135): „Przeprosilimy króla Jmci, cho nie byo o co, bomy
si modestissime et cum debita veneratione Króla Jmci upominali exor-

bitancyi: odebralimy sowo od Króla Jmci i obietnic siu faworów i ask
przez JX biskupa kujawskiego". Krótko zebrane praeiudicia Eeipublicae

(tame nr. 454 str. 1214).
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skrelona przez Wierzbowskiego i przesana papieowi '). Owa
konfederacya nie moga si zwa -generaln", nie bya dzie-

em sejmu caego i nie otrzymaa zatwierdzenia ani w d. 27

maja, ani teraz, kiedy si posiedzenia odbyway „passive"

slcutkiem nieobecnoci Ubysza. W ksigach grodzkich móg
manifestowa si kady szlachcic, lecz prawomocno zyski-

way tylko obiaty aktów prawnie sporzdzonych. Wic dwaj

nieprzejednani biskupi, przywódcy demokracyi szlacheckiej,

manifestowali tylko osobist swoj i swoich zwolenników

nieufno do malkontentów ; ich akt konfederacki nie po-

siada prawomocnoci aktu publicznego i móg tylko wywo-

a zerwanie ukadów.

Tego celu rzeczywicie dopili. Nazajutrz, gdy pomimo

wita ApostoÓAv Piotra i Pawa król zasiad na tronie,

ozway si liczne i namitne gosy, aby koczy nielegalne

sejmowanie, a wvda zaraz trzecie wici na pospolite ruszenie,

chociaby pod pieczci „pokojow" czyli gabinetow, jeli

kanclerz i podkanclerzy odmówi pieczci pastwowej. Mar-

szaek Sokoliski zawiadomi o powrocie Ubysza do miasta

i o gotowoci jego przyj dla przywrócenia prawomocnoci

obrad ; lecz jedni woali, e chc go widzie, drudzy — e
powrót jego byby nieuyteczny i spóniony, poniewa upy-

wa dzi 6- niedzielny termin. Nie skutkowao trzykrotne

\) Zawadzki Histor. Arcana 299— 301 nie umia owej tajemnicy

wyjani, chocia sam poszed z Wielkopolanami i podpisa akt za woje-

wództwa pruskie bez upowanienia, co wytyka mu jako naruszenie in-

strukcyi Lengnich Gesch. d. preuss. Lande t. VIJI (Gdask, 1748) s. 72,

ale Pieniek szczerze i odwanie wjtomaczy: „Gdy si ju tak ukoy-

sao i gdy X. kujawski z dobr nadziej... szczliwego skoczenia do

Króia Jmci powraca, interea X. biskup poznaski z X. chemskim poszli

do Grodu warszawskiego y podali per oblatam Confoederati, inanifestuic

si przeciwko malkontentom, e si na ni podpisa nie chcieli. Na czem

samem rozbiy si wszystkie publica consilia. Bo pp. malkontenci, dowie-

dziawszy sie o tej manifestatiey, poczli bra przed si duriora et aspe-

riora consilia y tego wieczora (?) cekauz zajechano. List Wierzbow-

skiego do kanonika Joz. Amadisa z d. 29 listopada 1672 u Eh ren berga

Urkunden u. Actenstiicke 1892 Leipzig. Veit s. 507—509.
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przemawianie „bardzo patetyczne" i a nazbyt unione mar-

szaka : woano, eby egna lvróla. Biskup Czartoryski mia
w rku podane wedle wczorajszej decyzyi exorbitancye na

trzech arkuszach: da wic odroczenia sesyi do jutra dla

zaatwienia ich ^). Nie usuchano go, chocia odwoywa si

do poszanowania dnia witecznego, do pobonoci , która

nie pozwala na odprawianie sesyi w wita i na zaliczanie

takich dni w komput 6-ciu tygodni sejmowych. Podkancle-

rzy Olszowski zacz mówi od tronu, alici jaki prosty

szlachciura Skulski , czy Skulimowski wzbroni mu gosu,

zarzucajc kondemnat sdow. Nareszcie Pac, jako kanclerz,

deklarowa od króla odroczenie sesyi do jutra na godzin 8

zrana, poczem król wsta z tronu i skierowa si ku swoim

pokojom. Zabiegali mu drog wielkopolscy niektórzy poso-

wie, egnajc go na wasn rk, bez mowy marszaka, ale

przecie dali uspokoi si przyrzeczeniem, e jutro poegna-

nie nastpi.

Jako nastpio d. 30 czerwca, lubo nie w rannych

godzinach, lecz o 5-ej, po daremnych zabiegach biskupa

Czartoryskiego, wojewody czernihowskiego Bieniewskiego,

obu piecztarzy i marszaka Sokoliskiego o „sklejenie sej-

mu". Nieszczsny sejm rozklei si, rozerwa si ostatecznie.

Tymczasem Sobieski obsadzi arsena swoj dragonia

^) Stom 6 lipca 1672 pisa; Die puncta exorbitantiarum dem
Bischof von Cujaw nit allein nit eingehandigt. .. Poprzednio za pod d.

29 czerwca donosi, e „wczoraj" t. j. 28go malkontenci podawali swe

skargi, Functa Exorbitantiarum kanclerzowi w. k. dla wrczenia JKMci,

lecz kanclerz wymówi si niezdrowiem ; mieli zatem posa je biskupowi

kujawskiemu, lecz nie posali. Przeciwnie Zawadzki 302—303, któremu

przyznajemy w tym razie lepsze kwalifikacye sprawozdawcze, objania

nas dokadnie, e pars, petita sessione, porrecturam se Esorbitantiarum

Puncta per Magnum Regni Cancellarium proposuit. His sermonibus tan-

dem et pudore negati collouii extimulati, Exorbitantiarum puncta in

scripto Emo Episcopo Cujaviensi porrexer6, quibu8 ille acceptis... Potem

król przez usta Olszowskiego tumaczy si z niemonoci roztrzsania,

cum non modo tractatus, verum ipsa lectio, quando in tribus philuris

continerentur, discretionem temporis petant.
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bez oporu. Posa tylco 100 czy 50 ludzi. Tómaczy swoje

zarzdzenie Iconiecznoei zabezpieczenia zbrojowni Rzpltej

wobec przewidywanych zaburze
,

gdy genera artyleryi

Ktski, nie mia swojej warty ^).

Oto jedyny uytelv z caej siy zbrojnej, ze wszystcichi

pocztów swoicli i przyj acielsliici, ze sprowadzeniach, jeli

prawda, chorgwi komputowych, jakiemi Sobieski rozrzdza

w Warszawie. Biskup egocki „bardzo beszta" generaa

artyleryi, e „tak infideliter z Rzeczpospolit posttipi', ale

to besztanie, to „iustum supplicium" nie zmartwio zapewne

-ani Ktskiego, ani Sobieskiego. Caa „niewierno", zarzu-

cana przez konfederatów, zasadzaa si tylko na tem, e
zajcie arsenau wykonanem zostao bez dooenia si Królowi

Imci, t. j. bez zapytania o jego rozkazy. Byoby to przecie

prón treci ceremoni. Jakie bowiem rozkazy móg wyda
Micha, który ani do zgody stronnictw doprowadzi, ani do

walki przysposobi si nie umia? Do umiarkowania okaza

Sobieski, jeli nie obsadzi zamku i nie wzi samego króla

Imci pod areszt, co przyszoby mu równie atwo, jak obsa-

dzenie arsenau stra swoj, mimo wojowniczoci biskupa

Zegockiego.

Teraz moemy ju stwierdzi, jak plonnemi byy oba-

wy i postrachy wielkopolskich konfederatów i Ubysza, gdy

nie chcieli nic mówi, ani sucha, dopóki wojskowi nie

bd wydaleni z izby i z miasta
;
jak przesadn bya nie-

^) Kluczy ki str. 941: „Post tam tragicum Seymu tego exitum

posa JmP. Marszaek W. K. samym wieczorem 50 piechoty swojej na

wart cekauzu". Z tych sów naleaoby wycign wniosek, e fakt mia

miejsce 30 czerwca wieczorem; Stom w raporcie z d. O lipca podaje ten

sam dzie, ale zrana: den 30 Junij morgen dess hiesigen Zeughauss durch

Yerstandniss des Yeldtzeugs-Meisters Konssky, so ihnen in der friihe ein

juramentum abgelegt, bemachtiget und mit 100 Sobieskischen Dragonen

besetzt. Dwa te do zgodne wiadectwa budz wiksz wiar, ni wia-

domo korespondenta z Warszawy u Kluczy k. na str. 971: „Dnia

wczorajszego (malcontenti) Cekauz odebrali 29 Junij y obsadzili".
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ufno, czyli „cliffidentia" biskupów Wierzbowskiego i e'
gockiego wzgldem Sobieskiego, który nad wojskowymi mia
wadz. Moemy teraz wyrozumie i osdzi usprawiedliwie-

nia obu stron przed narodem.

Manifest, podpisany w imieniu caego stronnictwa przez

Pramowskiego i Sobieskiego, przedstawia spraw sejmow
w nastpnych zarysach: „Zjechalimy... jedni z obowizku
godnoci senatorskiej i za prywatnymi JKMci listami, gorc
inwitujcymi, wezwani, a drudzy z mocy funkcyi poselskiej

od Braci zesani na sejm teraniejszy . . . abymy, wprzód

doprowadziwszy do zgody umysy obywateli przez ugadzenie

jakiekolwiek, przynajmniej pozorne, w exorbitantiach i obra-

onych lub wywróconych prawach kardynalnych . . . uczynili

gruntown obrad zgodnoci myli naprzeciwko tak cikiej,

na Rzplt nastpujcej nawalnoci wojny tureckiej" ^).

Tu dodamy komentarz. Exorbitancye czyli „bezprawia"

wedug terminologii Wyrwicza, a lepiej: przekroczenia zo-

bowiza i obowizków prawnych, dorczone biskupowi Czar-

toryskiemu d. 29 czerwca, a przedtem i potem rozsyane po

sejmikach -), s powtórzeniem mutatis mutandis „Listu szlach-

cica polskiego", t. j. Jana Wielopolskiego „po sejmie Corona-

tionis z Krakowa A" 1669". (Ob. wyej tom II str. 343). Opu-
szczono umizgi do czytelnika szlachcica i par anegdot, zmie-

niono wstp, zagodzono paragraf o maestwie itp., ale utrzy-

mano t sam form przytaczania artykuów z pacfów con-

vent'ów i wytykania pogwace, dodajc nowe zarzuty z fak-

tów póniejszych, albo pogosek. Tak, obok rzeczywistego

uchybienia porzdkowi wojskowemu, a waciwie Sobieskiemu

(nie pactom conventom) w zajciu z regimentarzem Wyy-
ckim znalazo si sprowadzenie kilkunastu tysicy wojska

cesarskiego, które si nie pokazao wcale ani wtedy, ani

') Kluczycki nr. 3G7 str. 997.

) Stom 29 czerw. 1672 informuje, e Czartoryskiemu przesana

bya Connotatio Exorbitantiarum in nnperis conventibus terrestribus in

publicum emissa. Ze kopie exorbitancyj byy posane na sejmiki relacyjne

wida z listu dd. 9 Julii u Kluczvck. nr. 372 str. 1010.
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póniej. Na raclmnek osobisty Michaa zaliczono niesusznie

spraw Kalksteina, utrat starostwa clraiimskiego i zatwier-

dzenie traktatu bydgoskiego, w czem wicej od niego zawi-

nili malkontenci, szczególnie Leszczyski i sam prymas Pra-

mowski, a najwicej sejmy. Rozwodzono si nad rozdawni-

ctwem dóbr i pensyj faworytom, a szczególnie Rostockiemu.

Jest prawdopodobnym domys wydawcy Fr. Kluczyckiego,

e pisa te Exorbitancye Wielopolski , a „dosypywa swej

soli Morsztyn i prymas swego pieprzu". Nie bdziemy te
powtarzali tekstu i), lecz przedstawimy tre sam w zesta-

wieniu zarzutów z obron.

Stronnicy króla dali odpowied wcale zrczn na wszyst-

kie punkty : 1. Król nietylko granic rozprzestrzeni wedle

przysigi, ale i utraconych wieo krajów odzyska nie móg
dla zoci przeciwnej strony. 2. Na biskupstwo piltyskie

ksiciu Kurlandzkiemu reskrypt aden nie by wydany,

a stó srebrny od niego przyjtym by nie za reskrypt, ale

jako wizanie na imieniny królewskie. 3. Reskrypt mnichom

cysterslvim
,
przyznajcy im prawo obierania opatów, jeli

nie jest legalny, winni temu piecztarze, którzy królowi po-

dali i zapiecztowali. 4. Ordynacya zamojska naleaa do

ksiny matki i dopiero niedawno, po jej mierci, na króla

spada: spraw t niech sejm Avyrokiem swym zakoczy.

5. Oderwa król niektóre dobra od ekonomii sandomierskiej

dlatego, e nie móg si obroni natarczywoci natrtów,

lecz instygator moe i powinien wytoczy procesy takim

posesorom. (i. Takiem natrctwem tumaczy si oddanie je-

dnej dzierawy Dembickiemu, choremu sandomierskiemu.

7. Sprawa Szumlaskiego we Lwowie bya przeciwko niemu

osdzona, jako przeciwko zdrajcy Ojczyzny, bdcemu w po-

rozumieniu z Doroszek, a król trzyma si zdania wilc-

szoci podug prawa (w exorbitancyach jednak zarzucano.

') Oprócz tekstu, wydrukowanego w zbiorze dokumentów K 1 u-

czyckiego pod n-rem 365 na s. 983—994, znajduje si dokadniejszy

z 50-u paragrafów zoony odpis Exorbitancyj w MS. Ossolis. nr. 33G

Btr. 195.

KciTon. Sobieski. T. III. 11
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e król sprowadzi kasztelanów lejszego sumienia i nama-

wia ich do gosowania wedle swojej myli). 8. Krewnym

swoim król rozda dóbr nie wiele: tylko Solec i Kamionk;

z dworzan jeden Rostocki otrzyma starostwo Lelowskie,

czynice ledwie 3000 dochodu , inni za dostali po jednej

lub drugiej wioszczynie. 9. Pacta conventa król kaza na

kadym sejmie czyta, wic wstrtu do nich nie okazywa.

10. e nie da starostwa z pierwszych wakansów na cekauz,

wyznaje król, e w tej mierze prawa nie dopeni, lecz go-

tów jest dopeni póniej. 11. Nie prawda, e król zamyla

wprowadzi wojska cudzoziemskie. 12. Wyycki umkn
si z Ukrainy dlatego, e nie chcia nalee do rokoszu,

podniesionego przez Stokowskiego. 13. O posiki wojskowe

prosi król cesarza z rady senatu na ratunek kraju w wojnie

tureckiej , ale cesarz nie przyle posików bez naszego po-

selstwa i bez okrelenia warunków przymierza. 14. Jeeli

w wojsku Rzpltej znajduj si cztery chorgwie królewskie,

to nie sa nowe, lecz dawne ; zawzito przeciwko nim ztd

chyba pochodzi, e one to wanie rokoszu nie dopuciy (t

wszake zasug naleao przyzna Sobieskiemu). 15. Król

trzyma ministrów cudzoziemców przy dworach zagranicznych

dla tanioci ; niech Rzplta postanowi dostateczn pat ka-
demu ministrowi, a król zaraz zamianuje Polaków. 16. Pod-

kanclerzY czyta i zaprzysig relacy ze swego poselstwa

do Wiednia. 17. Ca oddane s pod zarzd szlachty; jeli

si znajduj na mniejszych urzdach ofic^^alici plebejusze,

jest to wina dozorców Skarbu Rzpltej, nie króla. 18. Obicie

„Potop" byo wypoyczone tylko na uroczysto wesela, po

której musiao wróci do Gratty, kupca gdaskiego, jako

zastaw niespaconego dugu. 19. Jeeli król podpisywa na

jedn rzecz po dwa przywileje — to wina kancelaryi, a mia-

nowicie, regentów piecztarskich. 20. Nieporzdne przywo-

ywanie spraw sdowych stanowi win referendarzy. 21. Ja-

nowi Kazimierzowi odciga si cz dochodu, poniewa nie

zwróci on skarbowi koronnemu pewnych klejnotów i obicia

„P'>top". 22. Na fortec w Kamiecu król wysypa w cigu
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trzech lat kilkadziesit tysicy z uszczuplonych swych do-

chodów. 23. Z Kamieca odwoa król gwardy swoja dla

bezpieczestwa swojej osoby, gdy i hetman w. kor. spro-

wadzi na sejm z sob do Warszawy onierza Rzpltej.

24. Pukownik i inni oficerowie gwardyi nie wykonali prze-

pisanej przysigi dlatego, e nie byli o to upomnieni od

urzdu marszakowskiego (to nie racya!). 25. Nie chowa

król okazalszego i liczniejszego dworu dla niedostatecznoci

skarbu swojego. 26. Maestwo króla zostao pochwalone

przez Rzplt, gdy dopuszczono ukoronowa królow. 27. Król

nie wydawa uniwersaów pod pieczci pokojowa, o ile pa-

mita
, chyba w rzeczach maej wagi. 28. Cudzoziemskim

jzykiem pisuje król tylko do jednej cesarzowej przez grze-

czno. 29. Osób cudzoziemskich znajduje si tylko 6 przy

królowej
;
jeeliby si pokazao (!), e jest ich wicej, bd

odprawione. 30. Porzdek midzy urzdnikami koronnymi

o przodkowanie mog ustanowi wyznaczeni do tego senato-

rowie, albo sejm ; król za nie chce ciga na siebie nie-

nawici. 31. Piecztarzów król sucha, o ile mu udzielaj

rad zdrowych i mdrych. 32. Nie odwodzi król wojslca od

posuszestwa hetmanowi (a chorgwie Wyyckiego?). 33. Pod-

skarbiego w. k. urzdu nie ponia, a temu król nie winien,

e wicej jest w Koronie podskarbich ni skarbów (dowcipne

i prawdziwe !). 34. Król bardziej sprzyja zasugujcym si

sobie, ni tym, którzy o niego nie dbaj, w czem czyni

sprawiedliwo. 35. e król wyznaczy matce swojej dochód

doywotni na ekonomii Samborskiej, to powinno zjedna mu
pochwa, bo jest obowizkiem panujcych , aeby swych

wspomagali rodziców i czstk z swych dochodów dla nich

wyczyli (nie zasuguje wszake na pochwa ta matka,

która , siedzc na Zamociu , nie wiadczya Rzpltej takich

usug i ofiar, jak niegdy jej brat, ojciec i dziad, ale gar-

na jeszcze do skrzyni dochody z dóbr stoowych króla).

36. Zarzut, e król kae pisa subtelne kontrakty na dzier-

awach dóbr stoowych, jest godzien miechu, bo wolno

kademu stara si o kontrakt jak najpoyteczniejszy. 37. Ze
U*
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król Hanek z Doroszek wani, niemasz w tem nic zego^

i owszem, byoby z poytkiem dla Rzpltej, gdyb}^ mona
byo zgadzi Doroszek. 38. O rozdawanie godnoci przed

czasem król obwinionym by nie moe. jeli nie chcia przed

czasem podpisa przywileju (expektatywy) duchownemu (t. j.

Franciszkowi Pramowskiemu) na piecz mniejsz (po Ol-

szowskim) i na biskupstwo warmiskie (po Wyddze). 39. Król

postawi w Samborszczynie wojsko Wyyckiego w nagrod

jego wiernoci. 40. Karnoci onierskiej król nie osabia,

poniewa nie wdaje si w adne wojskowe urzd}" (?). 41. Soli

Suchedniowej nie móg król dostarczy wszystkim wojewódz-

twom dlatego, e nie jest w stanie opaci potrzebnej liczby

robotników i e 10.000 beczek zatono na Wile. 42. Sta-

rostwo Drahimskie nie wykupione od elektora brandenbur-

skiego dlatego, e Kzplta nie wyliczya 120.000 talarów.

48. W sprawie porwania Kalksteina król zoy senat i zda-

nie jego wykona, gdy tymczasem prymas radzi królowi

to wanie, co mu teraz zoliwie zadaje. 44. Lubomirskim

król broni, aeby do up królewskich nie sigali, Kunegund
za im pozostawia. 45. Jeli urzdy powiatowe dostaj si
ludziom w powiatach owych nie osiadym, powinien ich od-

sdzi trybuna, a król nie moe wiedzie, gdzie kto jest

osiady. 46. Pozwolenie Gdaszczanom rozrzdzania dobrami

opuciaemi nie jest win tego króla, lecz jego poprzedników.

47. Dekret w sprawie Boratyniego i Wodzickiego byt wy-

dany za rad senatu, a nawet za zdaniem samego prymasa.

48. Podatek na wybraców óO-zotowy jest naoony za po-

zwoleniem Rzpltej. 49. Psalm, nakazany do piewania przez

biskupa poznaskiego, nie moe szkodzi wielkim imionom,

chyba tym, które si do czego wystpnego poczuwaj. 50.

Podobnie kaznodzieje mog i powinni dotvka. a nawet

palcem pokazywa jawnych przeciwko królowi i Ojczynie

wystpców ^).

Oto sa wszystkie punkty oskarenia i te zapewne byy

') Wyrwicz Konftideracya Goabsk.a str. 134—147.
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podane biskupowi Czartoryskiemu do zaatwienia wiadomym
sposobem. Nie doszed nas egzemplarz urzdowy z podpisa-

mi; moemy jednak oprze ten wniosek na zestawieniu za-

rzutów z odpowiedziami, wykonanem przez Wyrwicza, który

mia w rku zapewne egzemplarze z arcbiwum królewskiego.

Znajduje si atoli egzemplarz w papierach, pozostalycli

po Wielopolskim, z okropnym dodatkiem, poczynajcym si

od wyrazów : „Ale w wolnym narodzie i antiquae consue-

tudines (starodawne zwyczaje) stoj za prawo". Ten dodatek,

przyczepiony do ostatniego najogólniejszego zarzutu, opartego

na pacfach conventa'ch, jest wymierzony przeciwko prywa-

tnemu yciu i Hzycznym uomnociom Michaa, np. e nie

umie „pokazowa wszystkim laetam et apertam frontem"

(twarzy wesoej i otwartej) ; e nie do czsto ukazuje si

publicznoci przy suclianiu msz)' witej, jedzeniu. j)odpisy-

waniu; e nie jest grzecznym, gdy pisuje w tonie rozka-

zujcym listy swoje zarówno do burmistrza lub Icupca, jak

do urzdnika koronnego i ziemskiego ; e upoledza kadego
„ktokolwiek przedtem w Zamociu nie suy"; e zabawia

si tylko „ze swymi Ganimedami"; e maluje sobie twarz

z obraza Bo ; e zaatwia swoje potrzeby naturalne bezwsty-

dnie, jak mae dziecko, bdce przy piersi matki ; e zmusili

królow do udanego poronienia, do leenia przez kilka tygodni,

naraajc u wiata jej anielsk niewinno na obmowiska".

Niepodobna, aby taki paszkwil móg by podpisany

i dorczony urzdownie przez Icogokolwiek z malkontentów,

a nawet przez samego Wielopolskiego; przecie Olszowskiw imie-

niu króla Michaa ze stopni tronu przyzna, e „w podanych

artykuach nie znajduje si nic ostrego i ze rodkami cy-

wilnymi niezgodnego"; niema nawet ladu, aby zosta pu-

blicznoci podany, czy to za pomoc druku, czy rkopimien-

nie ; zdaniem naszem, jest to zabytek rozmów, plotek i ar-

tów zupenie poufnych, jakie kryy midzy malkontentami

przy kielichu ^).

*) Kluczycki str. 092-094 podug odpidu spóczesnego z Col-

lectan(3Ów Wielopolskiego T. HI 9. 497 scj. przechowywanych w ^yila-
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Usuwajc na stron ów dodatek, nie licujcy z tonem

arystokracji malkonteckiej, ocemy same tylko punkty, wy-

snute z pacfów convent'ów. Wszystkie prawie s negacyjne,^

prócz kilku, wytykajcych nienaleyte rozdawanie majtków,

urzdów i pensyj. Wedle twierdzenia malkontentów, król

powinien by dawa nie tym, którym dawa, lecz innym,

którzy „podali".

W tej materyi prawne okrelenia mogy si stosowa

jedynie do dóbr, które zawakoway w miesicach onier-

skich, jeli zostay nadane nie-wojskowym; wszelkie za inne

pretensye wywoywayby tylko bezowocne spory, bo któby
potrafi rozway „dobre zasugi" na nieomylnej szali, kiedy

ta bya faszowan oddawna przez wszystkich niemal królów

i kiedy oskaryciele sami tuczyli si po wikszej czci
„chlebem" nie „dobrze zasuonym"- A z artykuów nega-

cyjnych niepodobna byo zmusi Michaa, aby czyni to,

czego dotd nie czyni? Wszak nie czyni dla braku zdol-

noci, albo monoci. Jakie uchway, jakie konstytucye

sejmowe zdoayby przetworzy niedog w czowieka czyn-

nego, bystrego, energicznego, albo da mu si polityczn,

której naród mu nie uycza? Susznie wic przewidywali

obrocy jego, e czytanie i rozstrzsanie exorbitaneyj mu-

siaoby si zakoczy chyba wnioskiem detronizacyi.

nowie MS. nr. 45. Wj-dawca nie odróni dodatku od samych Exorbitan-

cyj i w uwagach swoich (s. 995) postawi przypuszczenie, e cay rkopis^

by podkanclerzemu (? biskupowi kujawskiemu) podany d. 29 czerwca

jako ukad pierwszy, przeznaczony do czytania na collouium in absentia

Principis. Popiera swoje przypuszczenie powag Szujskiego (IV. 33):

który jednake powtórzy tylko z Wyrwicza (s. 119) haasy: „Nie masz

zgody na te paszkwile, do tych artów . . . egnamy Moci panie mar-

szaku I" Ale ani Wyrwicz, ani aden dyaryusz nie mówi, aby czytano

chociaby „pierwsze ustpy" ezorbitancyj. W kadym razie tedy wyra-

enie „paszkwile" odnie naley nie do dodatku, lecz do wszystkich

wogóle Exorbitancyj, których tre bya a nadto znan z sejmików i ga-

wd bez czytania najwieszej redakcyi pimiennej, dorczonej d. 29 czer-

wca. Powoane sowa Olszowskiego w Zawadzkim s. 303 brzmi,

„quando in oblatis Exorbitantiarum articulis nihil atrox et a civilibu8-

mediis alienum inveniretur.
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Wrómy teraz tlo manifestu malkontentów.

Obwiniaj oni przeciwne, szlacheckie stronnictwo, e
nie dopuszczao adnej wzmianki o exorbitancyach

; e na

prywatnych sesyach „po klasztorach" formowao konfedera-

cye prowincyami : e orwacilo legalny porzdek sejmowania;

e krpowao je terminami najprzód dwuniedzielnym, potem

czterotygodniowym, a w kocu zerwao sejm. Na udowo-

dnienie tych twierdze przytaczaj niemao faktów, zgodnych

ze wiadectwami dyaryuszów i korespondencyj, jak np. e
nie obrano we waciwym czasie deputacyi do rewizyi skarbu

Rzpltej i do redagowania konstytucyj ; e kilkunastu posów
zawezenie poszo na gór do Izby senatorskiej dla l^onklu-

dowania, nie majc uchwa zgodnych Izby Poselskiej, a wic
z pogwaceniem praw 1618 i 1633; e po dwóch dniach

zmarnowanych powrócili na dó, lecz wszczynali zwad i do-

pucili do gwatownego zaburzenia, w którem Piaseczyskie-

mu grozili obuchami i dobytemi broniami, ukomskiemu
wyrzuceniem przez okno, Chemskiemu rozsiekaniem. Naza-

jutrz i trzeciego dnia po tym tumulcie trzydziestu kilku

posów zabrao przemoc marszaka sejmowego na gór i ka-

zao mu czyta konstytucy o skróceniu sejmu^ na co jednak

nie zgodzili si senatorowie ze wzgldu na 82 posów, którzy

pozostali w swojej Izbie. Targi cigny si przez trzy dni,

a upyn termin 4-tygodniowy. Wtedy z koniecznoci na-

leao przeduy sejm do 6-ciu tygodni : lecz wymylono
nowy warunek obradowania: bez a.bitrów, podajc za po-

wód, e „zjechali wielc)^ senatorowie" w om tysicy ludzi

dla pognbienia wolnego gosu i zamcenia Kzpltej potg
swoj. W istocie za dostojnicy zjechali ze zwyk asysten-

cy jak najskromniej i owiadczyli gotowo swoj do za-

siadania na obradach , byleby przywrócon zostaa prawo-

mocno (actiyitas). Chory gostyski (Ubysz) wyszed i nie

chcia wróci a do koca terminu 6-niedzielnego. Podane

przez niego dania przynieli wydelegowani od króla Jmci

biskupi kujawski i kijowski , starostowie owicimski (Pie-

niek) i goubski (Grudziski Mikoaj) do uznania „niektó-
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rych Jchmociów u Jp. marszaka i hetmana w. k. bd-
cych". Zgodzili si malkontenci, aby CKorbitanc^^e byy trak-

towane bez obecnoci ki"óla na pimie, nie ustnie, oraz aby

nie czyni i wzmianki o abdykacyi, o wypowiedzeniu po-

suszestwa ; o to tylko prosili, aby choremu gostyskiemu

do izby powróci kazano. „Obiecowano to kadego dnia

;

diligentiam (pilno) pokazowano w szukaniu jego. o którym

dobrze wiedziano, e abo intra moenia (w miecie), abo extra

moenia nieodlegem zostawa". Nareszcie, gdy ju termin

upywa, Jp. marszaek w. k (Sobieski) „posa z usiln

prob do Jmci Xidza podkanclerzego, natenczas w senacie

przy boku JKMci bdcego, aby o to jak najgorcej JKMci

publico nomine prosi , eby ta przywrócona bya activitas

i sejm na kilka dni prolongowany. Ale inaczej conclusum

et decretum . . . Przyniós tedy sam czas zgon te] powszechnej

obrady, a Rzplta bez rady, bez opatrzenia przeciwko niebez-

pieczestwom w tak cikim zostaje razie".

Zupenie szczerym nie by ten manifest. Piaseczyskiego

upikszy, mówic tylko o doznanym, a przemilczajc o wy-

rzdzonym przez niego gwacie, kiedy nie poprzesta na

sownych, a nadto dokuczliwych protestacyach przeciwko

obradowaniu o obronie krajowej i narzuconych exorbitan-

cyach, lecz zagradza drog posom, idcym na gór. Pomi-

nita mowa prymasa Pramowskiego z d. 17 czerwca, która

przecie moga wielki wznieci niepokój w stronnictwie kró-

lewskiem. Najbardziej wszake uwacza wiarogoduoci tego

dokumentu zaprzeczenie wszelkich zamiarów detronizacYJ-

nych w wyrazach stanowczych, a niezawodnie kamliwych.

„Przydano potem... eby o abdicatii, o czem nikt nie my-
li (!), nie wspominano : eby obedientiam (posuszestwo,

poddastwo), o czem take nie mylano, jedno auribus po-

puli creduli insussarabatur ad invidiam (= szeptano w uszy

ludowi atwowiernemu dla wzniecenia nienawici), nie- wy-

powiadano" 1).

*) KluczTcki 8tr. 999.
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Po CO Sobieski podpisa to kamstwo? Jeeli sam nie

znajdowa si w liczbie owych siedmiu, którzy proponowali

Michaowi abdykacy na audyencyi prywatnej: jeeli nie

nadawa znaczenia politycznego lub urzdowego podobnemu
wystpowi swojej ony : to jednak twierdzi, e „nie my-
lano" o pozbyciu si Michaa, nie móg w dobrej wierze.

Chybaby podj)isa nie czytajc, ale i takie przypuszczalne

niedbalstwo nie usprawiedliwioby go przed narodem w akcie

tak wielkiej wagi.

Obud te trci ubolewanie, e król Jm okazuje nie-

ufno im, otaczajc si niezwyczajnemi straami we dnie

i w nocy, gdy oni „zawsze Panom naszym tidi" (wierni),

obywatele spokojni, nie zasuyli na to, aby ich wystawia

na nienawi powszechn.

Po za temi kamliwemi wynurzeniami uczu i myli,

wykad faktów jest zgodny ze wiadectwami znanycli nam
iróde.

Odpowied konfederatów pod tytuem remanifestu ^) ude-

rza wanie w najsabsze punkty manifestu, a najprzód wy-

tyka popenione w nim kamstwo: „O jakby srodze si oszu-

ka, ktoby takowym wyrazom wierzy ! Jako bior na wia-

dectwo Boga... a Bóg odlcry zoliwe ich zamysy". Autor

remanifestu opiera swoje dowodzenie na postpowaniu pry-

masa: przytacza mianowicie jego mow „nie poktnie, ale

w senacie miana, w której si zakaza, e ani na pospolite

ruszenie, ani na nowe wojska zacigi nie mia pozwoli, ale

radzi, eby Rzplta szukaa innych sposobów ratowania si;

nie co innego przeto rozumia . tylko e innego króla mu
byo potrzeba; lubo wyranie tego tam nie mówi, lecz...

dowodzi si z listu jogo do województw, na sejmiki przed-

sejmowe pisanego, gdzie radzi, eby wojsko posikowe fran-

cuskie byo do Polski sprowadzone i do <ibrony kraju uyte".

Poniewa i ten dowód nie jest jeszcze Avyranym: wic przy-

*; Remanifestum u Zauskiego I, 382, tomaczenie u Wyrwi-

cza Konf. Gobs. l-2ó— 134. Tekst oryginalny, jak mi si zdaje, w MS.

Ossolis. nr. 30J str. 227 sqq.
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wodz si „bezwstydne one na przeszym sejmie blunier-

stwa, które na Króla Jmci miota (ale chyba poktnie?)^

w przytomnoci tak wielu ludzi (moe plotkarzy?), chepic

si, e w przecigu jednego miesica mia Królowi Jmci

nietylko z gowy zerwa koron, ale królow Jmó odebra,

oraz przyda, i odoy na ten cel w dobrej monecie kilkakroó

sto tysicy zotych i e wielu innych na równy koszt miao-

si pocign. Niech si przed ojczyzn usprawiedliwi: dla

czego brata swego rodzonego, wojewod pockiego, do Króla

Jmci chrzecijaskiego wysa i dotychczas w Paryu trzyma,

a przecie senatorowi bez pozwolenia caej Rzpltej za granic

nie wolno wyjeda, zwaszcza w tych czasiech. Niech po-

wie, przez kogo (przez drugiego brata Franciszka?) i jak

nachyla dwór wiedeski do rozwodu Króla: Jmci z królow

JejMci. zapewniajc cesarza Jmci, e królow Jm mia
przyszy król za on poj... Niech wiat sdzi i stanowi,

jeeli Avszystkie te zamysy nie s jawne zdrady i zamachy,

na dostojestwo Króla Jmci uknowane?"

Sobieskiego nie nazywa remanifest po imieniu, ale do-

tyka czynnoci jego krytyk podejrzliw i nieuzasadnion^

a nawet wprost potwarcz, gdy mówi „o rozpocztym od Sto-

kowskiego ostatnim wojska zwizku", który mia by ro-

zerwany przez puk królewski i przez Wyyckiego; gdy po-

tpia znakomit kampani 1671 r., przypisujc trwajcy opór

Ukrainy niedosaniu posików ueckiemu lub nieskuteczn

walk Polanowskiego z Tatarami niepotrzebnemu jakoby

rozprowadzeniu wojska po zamkach na zaogi. Zerwanie

sejmu zwala na mocarzy spisku, którzy „nadjechali bardziej

dla uciemienia Rzpltej i dla pognbienia majestatu (kró-

lewskiego), nie dla zaradzenia potrzebom powszechnym". „Ca
najwiksza i aosna jest, e tt moc orna wYcigniona.

bya z zaóg ukraiskich, z których t prowincy odarto,,

a tem samem na niebezpieczestwo podano; sprowadzono da

Warszawy towarzystwo z rónych chorgwi... starszyzn o-
niersk tak polskiego, jak cudzoziemskiego zacigu, pie-

chot i lekkiej jazdy puki'-. Wiemy ju, e fakta nie stwier-
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dzily ani tych zarzutów, ani przewidywa. Jeli na ulicach

Warszawy zdarzay si napaci, mordy i strzelania, to nie

nowina; gorsze wybryki onierstwa widzielimy podczas

sejmu elekcyjnego l()ti9 r.

Usprawiedliwienie konfederacyi posów wielkopolskich

i da pospolitego ruszenia pomijamy, poniewa nie za-

wiera adnej wieej myli; wykad piciu przyczyn „zaci-

tej zoci" mallcontentów przeciwko królowi nie zasuguje

te na rozbiór: odbija si w nim tylko nizki poziom umy-

sowy autora i podejrzliwo, nie regulowana adnym apa-

ratem dowodowym.

Moemy zamkn t polemik samooskareniem Kazi-

mierza Zawadzkiego, podpisanego na akcie konfederacyi

wielkopolskiej: „Tak si zakoczy sejm, zwoany extraor-

dynaryjnie gwoli przypieszenia spraw, przeduony zwo-

kami i obaw ponnych postracliów" ^).

Jakkolwiek brzydkie rzeczy móg wygadywa prymas

Pramowski; jakkolwiek widocznymi by mogy detroniza-

cyjne projekty malkontentów: nie zachodzia adna prze-

szkoda w d. 28 lub 29 czerwca do przywrócenia prawo-

mocnoci obrad i uchwalenia rodków na wojn tureck,

jeeli malkontenci zobowizywali si nie da abdykacyi.

Pochwalalimy starania egockiego o zawizanie konfede-

racyi w d. 26 maja, kiedy si moga wydawa trafn prze-

powiednia jego, e „najdalej dwóch niedziel bd nas pewnie

po jednemu bra za eb"; wybaczylibymy pierwsz pro-

testacy przeciwko obecnoci arbitrów 20 czerwca, kiedy

strach zapdzi Wierzbowskiego do zakrystyi u w. Jana:

ale nastpny tydzie wystarcza do uspokojenia wyobrania

kiedy wojsko nic nie robio, oprócz burd pospolitych.

Powcignienie malkontentów — Sieniawskiego, Wielo-

polskiego, a szczególnie Pramowskiego — niewtpliwie byo

') Zawadzki Hist. arcana, str. 305 : Ita Comitia accelerandia

rebus praeter ordinem indicta, cunctatione et raetu vani terroris pro-

tracta finivere
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dzieem Sobieskiego. Posun on swoje ustpstwa, swoje po-

jednawcze kroli do najdalszej moliwie granicy, jeli si
podejmowa sam rugowa arbitrów z sali. Z nieudan bo-

leci uskara si po wyjedzie z Warszawy: „To najci-
sza, e pi'zez niedziel pótory pokaza si nie cbciao, abymy
przynajmniej wiedzieli, na czem i dlaczego ten tak potrzebny

rozrywa si sejm, poniewa mu si na wszystko pozwalao,

czegokolwiek upór jego zda si potrzebowa" ? ^). Jest to

wystarczajcym dowodem jego patryotycznej gorliwoci i go-

rcego pragnienia, aby sejm uchwali niezbdn dla kraju

obron. Zyska te uznanie swoich dobrych chci nawet

u przeciwników, nawet u podejrzliwych dyplomatów austry-

ackich -).

Zerwanie jest win i cika win Wielkopolan, którzy

w cigu piciu tygodni nie potrafili posun roboty organicznej

po za swoj konfederacy prowincyonaln, nie doprowadzili

') Kluczjcki, s. 937: „Xi.i Jm Xiadz kujawski z drugimi

Jchm z foba deputowanymi, powróciwszy od Xcia Primasa declarowa

imieniem tamtey strony, e nietylko pozwalaj na semotionem arbitrorum,

ale sam Jp- Marszaek obiecuje ich ex vi Urzdu swego szczerze rugo-

wa ich, eby consiliis publicis nie przeszkadzali; przytem, e o abdica-

tiey, któr privatim proponowali, nic a nic nie bd mówi, poniewa
zrozumieli z Króla Jmci, e sie na ni nie da namówi. Tame list do

ueckiego nr. 379, s. 1028.

^) S t o m 29 czerwca 1072 ubolewa, e nie przysza do skutku ne-

gocyacya z malkontentami „dan der Sobieski ist ein Mann, so sich mit

rationibus noch persuadiren lasset, wan er von andern nicht abgehalten

wUrde". A dawniej Mayerberg w depeszy z d. 6 czerwca 1671 przy-

szed do przekonania o Sobieskim, e „est homo non malae indolis" i ob-

winia Michaa, e drani go, e nie umia trzyma jzyka za zbami.

Sam Wierzbowski, biskup poznaski w obszernym opisie rozterki pomi-
dzy królem a malkontentami d. 29 listopada 1672, przeznaczonym dla

papiea, przyznawa: Et tamen... in Excellentissimo Domino Mareschalco

non cred') haberi magnum odium, si non esset propter uxoris suae factio-

nes et Keverendissimus Dominus Primas forte vellet se pacificare, si pos-

set: sod impossibile: nam sunt ad invicem conjurati adeo ut unus alte-

rum non recedet. Ehrenberg, Urk. und Actenstiicke z. G. d. heuti-

gen Prov. Posen 1892, s. 509.
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sejmu do zawizania konfederacji generalnej, t. j. wszyst-

kich trzech prowincyj i ziem pruskich, nie obmylili dla

obrony Ojczyzny adnego innego sposobu, oprócz pospoli-

tego ruszenia. Win t ponosz w najwyszej mierze ich

przywódcy biskupi: egocki i Wierzbowski, powodujcy si

stronniczem zalepieniem i roznamitnieniem.

Odpowiedzialno ich mierzy bdziemy pytaniem: czy

potrafili uratowa Rzeczpospolit od klski siami intelektu-

alnemi i materyalnemi szlachty, odpychajc hetmana z jego

stronnictwem i wojskiem ?

Z rozerwania sejmu wynika sytuacya fatalna, roz-

paczliwa, szczególnie dla tych panów, którzy mieli swoje

posiadoci i domy w województwach Ruskiem, Woyskiem,
Podolskiem, jak Sobieski. Jabonowski. Sieniawski, Koniec-

polski. Caa potga turecka zbliaa si ju do Dunaju i za-

graaa najpier-w ich dobrom; a czeme j odepr? Czy

swymi pocztami? Czy kilkutysicznem wojskiem koronnem?

O pospolitem ruszeniu jake mogli trzyma owi dowiad-

czeni i wytrawni wodzowie? Nie inaczej, tylko, e si mogo
przyda w starciu z baszy-buzukami, z tureck ruchawk:
ale nie z janczarami. Przy jak najwikszem zaufaniu do

walecznoci, sprawnoci, umiejtnoci polskiego onierza, nie-

zbdna przecie bya liczba kilkudziesiciu - tysiczna prze-

ciwko setkom tysicy muzumanów: a któ j stworzy bez

uchway sejmowej, bez skadki podatkowej caego narodu?

Trzeba byo przecie znale jakiekolwiek wyjcie z tej

matni. Sobieski narazi si na kompromitacy ze swym pro-

gramem pojednawczym: musia przeto podda si gosom za-

wzitszych malkontentów, a w szczególnoci „teologii" pry-

masa Pramowskiego.

W paacu ksicia Aleksandra Lubomirskiego, wwdy
krakowskiego, d. 1 lipca malkontenci zebrali si na narad.

Wstp wolnym by dla kadego, kto chcia wej, jak na

sesy publiczn. Pierwszy mówi Pramowski. Ubolewa nad

zerwaniem sejmu, zapewnia, e abdykacyi nie ycz oni
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i posuszestwa poddauczego wypowiada nie myl. Owiad-

czajc niewinno swoj przed wiatem i ca Rzplt, od-

czyta manifest, o którym wyej mówilimy ^). Przyjechali

od strony króla Wierzbowski biskup, Rey, Gniski, Bieniew-

ski wojewodowie, Przyjemski kasztelan szremski i pieczta-

rze obu narodów: Olszowski i Kaz. Bac, dla porozumienia

si co do rady senatu posejmowej: oznaczono j na 3 lipca

w niedziel. Bya te mowa o zawodzeniu wzajemnej nie-

ufnoci; lecz z dugich sporów taki tylko wypad rezultat,

e postanowiono posa do ablegata cesarskiego zapytanie:

czy prawda, e ku granicy polskiej id jakie wojska ce-

sarskie? -).

Tego dnia odbya si narada tajemna dla spisania

i pod| isania aktu konfederacyi malkontentów. By to nieza-

wodnie utwór Pramowskiego.

Zaczyna si ów akt od uroczystej, a nie uj^wanej do-

tychczas inwokacyi: „W imi Boe Amen!" Autor -wiaro-

omc sadzi si na arcybiskupi powag i udan pobono-

ci przykrywa przewrotno swojej polityki.

Nastpnie zamiast zwykej sejmikowej lub sejmowej

inscriptio: My Rady duchowne i wieckie etc. nazywa no-

wych konfederatÓAv tylko „niej podpisanymi", a wic, nie

przybierajc charakteru urzdowego, mieli oni wystpowa
jako gromada osób, jednoczcych si w pewne stronnictwo,

lub raczej bezprawne, nielegalne sprzysienie.

Motywów znajdujemy duo, za duo: bezbronno
Rzpltej wobec wojny tureckiej; wewntrzna zamieszka przez

gwacenie praw, wolnoci, pacfów convent'ów, o czem nie

dopuszczono mówi na sejmie; niedbalstwo o los gincej

Ojczyzny ; zawzito Majestatu przeciwko wielu obywatelom

i dostojnikom; odwoanie si o posiki wojskowe do cesarza

•dla nasycenia zemsty i nienawici. Dobrym i wystarczaj-

') Obecny na sesyi korespondent u Kluczy, str. 971.

-) Dyaryusz z Tek Naruszewicza uKluczyckiego, s. 942.

Lubomirski nie by przytomny tym naradom, poniewa lea w óku dla

niesposobnego zdrowia
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cym byby motyw pierwszy ; wszystkie inne sa szumowinami

tej strawy, któr oba stronnictwa warzyy od lat kilku ze

szk(jdliwych i wstrtnych ingredyencyj

Wykad programu jest bardzo wyrany, ale te bardzo

niedorzeczny : „Dlatego to. . . znajdujemy jedyn pozostajc
nam nadziej wsparcia i utrzymania Rzeczypospolitej na jej

zawiasach (in suis eardinibus) w sawie, bogactwie i siach

najpotniejszego w tym wieku monarchy europejskiego,

Najjan. króla Francyi, najbardziej oddalonego od granic

naszego królestwa, a przez to mniej od innych niebezpie-

cznego dla praw i swobód naszych". Takim postulatom je-

szcze lepiejby odpowiedzia Wielki Mogo Aurung-Zeb (Oreng-

sib) w Indyach Wschodnich, potny, bogatszy od Ludwika
XIV i bardziej jeszcze od Polski oddalony ! Nie wska-

zawszy adnej racyi, dla której by ten lub ów monarcha mia
ofiarowa swa saw, bogactwa i siv Polakom, czyni Pra-
mowski nastpne owiadczenie : „W opiece tego wanie
A rcy-Chrzeciaskiego Majestatu pokadamy bezpiecznie ca
nadziej obrony i utrzymania na fundamentach swoich sa-

wnego (!) królestwa naszego".

Z tak obdnej zasady wysnuy si równej wartoci

zastosowania : zwiza si wzajemnymi wzami (nexu) dla

spólnego dziaania, dopóki starczy ycia i majtków, z go-

towoci gin jeden po drugim w rzezi domowej (quamvis

alius super alium mactari deberet mutuaue occumbere caede).

To straszne zaklcie miano stwierdzi przysig; zachowa
sekret; prosi króla francuskiego, aby zaopiekowa si i da
pomoc przeciwko potdze ottomaskiej, a nadto, „aby z Naj-

ja. Domu swojego wybra osob godn naszego tronu i ko-

rony, zdoln do takiego zadania". A zadanie zostao nakre-

lonem szeroko. Ow nominat Ludwika XIV mia „swoj
mdroci, walecznoci, bogactwami i zasobami (propriis

opibus et fortunis) nietylko osoni chwiejc si Rzplt przed

zalewem gronej wojny tureckiej, ale te podwign ja

z ostatecznego ubóstwa i z klsk domowych". A przyjwszy
to za pewnik, Pramowski pozwoli buja wyobrani swojej
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i stworzy obraz kwalifikujcy si do Pastwa Sonecznego

Campanelli, albo do Utopii Morusa. Francuz bdzie móg
(queat) przywróci do kwitncego stanu wspaniao i jedno
Rzpltej ; mdrymi rzdy ustali Avzajemn ufno pomidzy

obywatelami; przystosuje si do ducha, obyczajów i zwy-

czajów narodu naszego : utrzyma woln elekcy ; stwierdzi

przysig pacta conventa, prawa, przywileje i swobody na-

sze : przywiezie do królestwa lepszej monety ; w cigu lat

kilku nie bdzie da podatków i da Polakom wypoczynek

od ciarów powszechnych; odzyska utracone kraje; nare-

szcie zrcznoci i rozsdkiem wytworzy pokój powszechny^

co jest najpodaszem dla rodzaju ludzkiego i).

Zdawaoby si, e wszelkie zgromadzenie, w któremby

si znajdowao chocia kilku ludzi , uywajcych zdrowega

rozsdku , musi takiego projektodawc uzna za waryata :

') Kluczycki nr. 368; str. 1001 —1003 podug odpisu z Archi w.

ministeryum spraw zagr. w Paryu vol. XXXIX, 107, z uwag w spisie

rzeczy na str. XIV zamieszczon: Documentum hoc mihi falsiticatum vi-

detur i na str. lOOó w przypisku, e cay ten akt konfederacyi, a przy-

najmniej cay szereg podpisów i podpis Grabowskiego, jakoby kanclerza

prymasowskiego wydawca ma za falsyfikat z powodu potwornej pisowni

polskiej i aciskiej, tudzie z powodu racej nieznajomoci osób oby-

czajów, jak np. w podpisie Jerzego (!V) Lubomirskiego kawalera: Abbas

Centum Yillarum. Szujski w szkicu p. t. opat Paulmiers. Dziea t. IV,

1888, str. 272 przyznaje, e kopia, przesana przez Paulniiers'a do Fran-

cyi, jest wadliwa, lecz obstaje za wiarogoJnoci aktu i podpisów nawet

kawalera, który móg by komendarzera Tynieckim. Podzielamy to zda-

nie, popierajc depeszami nuncyusza Pigna telli z d. 27 listop. 1660

(Teki Rzym. Ak L'm.) o dyspensie dla niepenoletniego wówczas Gio

(Girolamo) Agostino Lubomirski... nominato alTAbbatia di Tyniec i Mayer-
berga z z d. 23 listop. 1669 ze wzmiank o Lubomirskim jako o Eques

Hierosolymitanus et simul Abbas ; wreszcie uwag, e niepodobna odrzu-

ci aktu, który jest logiczn pod.staw póniejszej kores-pondencyi z Fran-

cy, a szczególnie listów, podpisanych przez Pramowskiego i Sobie-

skiego 7go lipca u Kluczyckiego nr. 371, i 15 lipca w Tece Lu-

kasa XX. k. 160, udzie obieskiego do Paulmiers'a 6 sierpnia, tame
k. 174 etc. Osoby, których podpisy na akcie mog si wydawa wtpli-

wymi, pojawiaj si póniej w teje korespondencyi, jak Piotr Kocha-

nowski w T. Lukasa. XX.. k. 205.
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a jednak w Polsce owoczesnej podpisao si pod owym aktem
odrazu 38 osób, w tej liczbie 8-u senatorów, czterech mini-

strów, 18-tu urzdników, 6-u wyszych oficerów ; w ciga
dwóch nastpnych tygodni liczba podpisów urosa do 200,

a do d. 24 lipca byo ju 367 w Warszawie, oprócz tych,

które kadziono na egzemplarzach rozesanych do woje-

wództw i).

*) Teka Lukasa XX k. 157, 158 zawiera list panów koron-

nych i litewskich, którzy za Radziwiem podkanclerzyin litewskim bonis

partibus accesserunt, i list neutralnych. Na tej ostatniej znajduj si:

Olszowski, Wi.niowieccy Dymitr i Konstanty. Feliks Potocki wwda sie-

radzki i Koniecpolski ssta doliski. Na akcie konfederacyi w liczbie 38-u

podpisali si senatorowie: 1. Pramowski prymas. 2. Jan Opaliski wwda
kalis. 3. Xi Aleks. Lubomirski wwda krakowski. 4. „Andraeus (?) Po-

tocki" wwda i genera kijows. 5. Joannes (? Stanisaw) Jabonowski wwda
ruski. 6. Krz. Grzymutowski kaszt, pozna, marszaek Trybunau Kor.

7. Aleks. Ludw. Niezabitowski ki. bezki i ssta lubel. 8. Stef. Kons.

Piaszczyski ki. brzeski kuj. Ministrowie: 1. Jan Sobieski marsz, i het.

w. k. 2. Jan hr. na Lesznie kancl. w. k. gen. wielkop. ssta pozna.

3. Micha x Radziwi podkancl. i hetm. poln. litt. 4. Andraeus (?)

Morsztin podsk. w. k. Urzdnicy: 1. Jan Szomowski podsk. nadw. kor.

2. Mikoaj z Granowa Szinawski (? Sieniawski) hr. na Szkowie chor. k.

3. Jan Wielopolski stolnik k. genera maop., ssta krak. 4. Franc, Sa-

piha (? Sapieha) koniuszy WX. L. 5. Dominik Potocki podczaszy W X. L.

6. Jan eleski owczy k. ssta bydgoski. 7. Alek. Frane. Lubomirski

X6, ssta sandecki, 8. Piotr Korwin Kocbagnowski (Kochanowski) ssta

radomski. 9. Piotr Korwin Kocbagnowski wojski wdztwa sandomierskiego.

10. Marcin Borowski podkoniuszy kor. ssta grudzizki. 11. Wad. Mor-

stin ssta kowalski. 12. Andrz. Gombicki ssta nowodworski. 13. Marcin

Zamoyski ssta poskirowski , dziedzic ordynacyi Zamojskiej. 14. Adam
Gliski stolnik sandomirski. 15. Andr. Skorzicki wojski ziemi przemy-

skiej. 16. Aleks. Chodorowski stolnik lwowski. 17. Andrz. Modrzewski

podczaszy sandomirski. 18. Jan Lipski praefectus cikoviensis. Oficerowie:

1. Mich. Scibor Chemski podstoli sendoni. pukownik regimentu koron-

nego. 2. W. hr. Donhoff ssta starogardzki, pukownik regimentu pie-

szego. 3. Ernest hr. Donhoff Genera-Major w wojsku kor. 4. Jan Gu-

rzeski pukownik regimentu pieszego. 5. Wojciech Pramowski chory
nadw. kor. 6. Georgius (? Hieronim) hr. na Winiczu Lubomirski, kawaler

maltaski, X S. R. L, opat stu wsi, komendarz. Niezaszczyconej urz-

dami modziey byo dwóch: Alexander „Sanowcius (! Zasawski !) ksi
Ostrogski, Jan Olenicki podkomorzyc sendomirski.

Korzon. Sobieski. T. III. 12
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Najdziwniejsza, e podpisa si Sobieski, który umia

przecie inaczej rozumowa w madrem swojem votum z d.

19 lutego. A nietylko podpisa si, ale przyj jeszcze pe-

nomocnictwo od wszystkich sprzysionych do dziaania w ich

imieniu spoinie z Pramowskim. Jest to w oczach naszych

objaw przygnbienia i rozpaczliwego nastroju duszy jego.

W w^^konaniu otrzymanego penomocnictwa Sobieski

podpisa si d. 7 lipca obok Pramowskiego na licie, adre-

sowanym do Ludwika XIV, a zredagowanym po acinie

w nastpnych wyrazach ^).

Najjaniejszy i najpotniejszy Królu Arcy - Chrze-

ciaski

!

yje w umysach najlepszych magnatów i obywateli

Królestwa naszego najmilsza pami tej yczliwoci, z jak
Wasza Królewska Mo raczya przychyli si ku nam,

gdymy za ycia niegdy Najjaniejszej Ludwiki Maryi, kró-

lowej i Pani naszej, eby zaradzi zagraajcemu osieroceniu

tronu sarmackiego, wzywali skwapliwymi gosami nietylko

za pozwoleniem, ale i za rad Waszej Królewskiej Moci,

Najjaniejszego Kondeusza, ksicia z 'Jego |Arcy-Chrze-

ciaskiego Domu, na króla. Lubo mier przedwczesna

przeszkodzia urzeczywistnieniu najzacniejszego zamiaru: po-

zostawia nam jednak t pomiertn trosk, abymy prze-

rwane jej usiowania posuwali wasnem staraniem i szukali

tego samego dla poratowania królestwa. Potem za, gdy si

^) Kluczy ck i nr. 371, s. 1008 z adnotacj na str. XV: Do-

cumentum mihi dubium. Jest to przesadna nieufno, kiedy ci sami

16 lipca ponowili prob przez porednictwo Poraponne'a: iterum recur-

rimus (T. Lukasa, t. 160). Ten list do Ludwika XIV znajduje si

take w T. Luk. XXL W e r d u m Cudzoz. w Polsce, s. 191 zapisa, e
-oprócz listu do Ludwika XIV byy napisane te listy do Longueville'a

z zaproszeniem na tron i do Kondeusza z prob o uatwienie rychego

^wyjazdu siostrzecowi; wszystkie trzy listy mia wie szlachcic francuski

de Cleves, lecz przyjechawszy do Gdaska, dowiedzia si o mierci Lon-

gueville'a i odoy sw podró do dalszych rozkazów. Musia jednake

przywie listy do Parya, skoro przytoczony tu w tekcie list do Lu-

dwika XIV znalaz si w archivum ministeryalnem.
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opróni tron przez abdykacy, popieralimy spraw nie

leniwie ; lecz w porcie doznalimy rozbicia skutkiem przy-

pieszenia aktu elekcyi przez chwiejny pd tumu, pragn-

cego z równ zawzitoci rónych rzeczy w jednym i tym

samym dniu. Jednake z czasem, przy wzrocie trzewych (!

pogldów, Polska zaczyna poznawa i uznawa swój bd,
oraz usiuje naprawi zdrowszem (!) rozumowaniem. Przyst-

pujemy do dziea, niewtpliwie wiatu Chrzeciaskiemu

przyjemnego, dla Waszej Kr. Moci dogodnego, dla nas

zbawiennego. eby za wielko jego ugruntowaa si na

jak najmocniejszym fundamencie, podan jest opieka ty-

lekro dowiadczona W. Kr. Moci, o któr te bagamy
(imploramus) naj pokorniej szemi probami, a nadto porozumie-

limy si najstaranniej pomidzy sob co do sposobu prze-

prowadzenia sprawy. Bdzie naszem postanowieniem, jeli to

W. Kr. Mo za dobre osdzi, aby nieodrodny odrostek Jego

krwi i plemienia. Wielce Wysoki Xi Karol Orleaski,

Duk Longewillejski , któremu zgodne gosy nasze przezna-

czaj koron Sarmacyi, by przysany askawie bez adnego

omieszkania. Nadzwyczajna szczliwo W. Kr. Moci, prze-

wyszajca zwyke losy królów, niech uronie jeszcze przy-

datkiem, e cnoty Arcy-Chrzeciaskiego Domu Jego stan

si ku wsawieniu na wieki imienia Jego tam i przedmu-

rzem przeciwko strasznemu wrogowi caego Chrzeciastwa;

nasze za dusze W. Kr. Mo przywiae nigdy nierozerwal-

nym wzem dobrodziejstwa, skoro zaspokoi i umierzy naj-

askawszem skinieniem swojem ar naszych pragnie, z któ-

remi przypadamy do najwspanialszego tronu jego schyleni

i przejci uszanowaniem.

Dan w Warszawie, d. 7 lipca 1672.

Waszej Arcy-Chrzeciaskiej Moci

najnisi, naj przywizasi i najpowolniejsi w naszem i innych

imieniu sudzy

Mikoaj Arcy-biskup Gnienieski

Jan Sobieski.

12*
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Ten dokument wywietla nam genez pomysu nad

wszelkie spodziewanie mizerna i upoledzon pod wzgldem
twórczoci. Pramowski wycign ze skadu zuytych ru-

pieci mixtur, przyrzdzon niegdy przez Ludwik Mary
dla Polaków, a tak stanowczo przez nich odepchnita: otia-

rowa j znowu spoeczestwu swemu, jakby dla wywoania

ponownie wojny domowej, i nie rozejrza si po wiecie, czy

jego grubo egoistyczne, a wic przeciw - spoeczne urojenia

dadz si zwiza z jakimikolwiek interesami dla wprowa-

dzenia w stosunki praktyczne. Stylizowa retorycznie prob
do Ludwika XIV o opiek nad Polsk, któr tym sposobem

skazywa na utrat niepodlegoci i ubezwasnowalnia: ale nie

obliczy si z pytaniem; czy król francuski lub jakikolwiek

inny zechce si podj tak uciliwej opieki, z ofiar swoich

bogactw i wojsk, za tron elekcyjny z pactami conventa'mi.

zaprzysieniem swobód i paceniem podatków za szlacht?

Ju w r. 1670 nie byo tajemnic dla przezornych

mów stanu, e Ludwik XIV gotuje najazd na Hollandy.

Uwijali si dyplomaci pomidzy Par^^em, Hag, Berlinem,

Koloni, Dusseldorfem, Trewirem, Sztokholmem; do Londynu

jedzia sama ksina Orleaska, eb}' wcign brata swego,

Karola II Stuarta , do przymierza tajemnego z Francy.

Przecie i do Warszawy dotar pose holenderski de Witt

w czasie sejmowym i zasiada na bankiecie koronacyjnym

królowej Eleonory. Nic nie osign i nie opacia mu si

ta podró pod adnym wzgldem. Polska przez to nie zy-

skaa chyba na znaczeniu ; lecz jeli nie frasowaa si o po-

wane miejsce w gronie pastw europejskich, to jej prymas

przynajmniej, exkanclerz, interrex móg czego dowiedzie

si o zbliajcej si walce dwóch najwikszych potg owo-

czesnych: militarnej i pieninej. Ta walka musiaa wcign
w swój wir cay Zachód.

W r. 1671 wszed ju 4-tysiczny wyborowy korpus

francuski do posiadoci koloskich niby na sub do arcy-

biskupa, pod jego znaki, ale w rzeczywistoci urzdza ma-

gazyny i przysposabia mosty do przeprawy dla swojej armii
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na wiosn przysz. Dnia 6 stycznia 1672 r. pose iolen-

dersl Grocyusz otrzyma od króla francuskiego synn od-

powied: „Gdy armie zostan doprowadzone do stanu, w ja-

kim je clice mie JKr. Mo, uyje ich w sposób odpowiedni

swej sawie, z czego tómaczy si przed nikim nie jest obo-

wizany".

Ciwila ta niebawem nadesza.

„Dnia 4 lutego 1072 r. Louvois poda Ludwikowi XIV
wspania prac, owoc czteroletnich trudów i usiowa, mia-

nowicie: dokadn kontrol (komput) armii, zupenie gotowej

do wyruszenia w pole. Na czele wojska doborowe : regiment

gwardyi francuskiej i regiment gwardyi szwajcarskiej, oby-

dwa razem liczce 5000 gów piechoty
;
gwardya przyboczna

{les gardes-ducorps), muszkieterzy, rozmaite kompanie an-
darmeryi i lekkiej jazdy (chevaux-legers) dworu królew-

skiego, tworzce korpus o 2950 jedcach, najpierwszych

w wiecie. W armii waciwej 46 regimentów piechoty fran-

cuskiej, liczce razem troch wicej ponad 56.000 ludzi;

12 regimentów piechoty cudzoziemskiej... razem prawie 30.000

ludzi; 78 regimentów jazdy francuskiej i 9 cudzoziemskiej,

tworzce lini z 25.000 koni przeszo. Jednem sowem, armia

ta liczya okoo 120.000 ludzi, uzbrojonych, umundurowa-

nych, wymusztrowanych, utrzymywanych w cisym porzd-

ku i poddanych wymaganiom karnoci jednalcowej dla o-
nierzy, jak dla generaów. Przytem stosowna liczba wozów

i zaprzgów pod ywno i amunicy; artylerya polowa

i materya oblniczy, 97 dzia, modzierzy i armat rozmai-

tego kalibru, 72 000 kul, 600 bomb, 150.000 granat, trzy

pocigi pontonierskie, z których jeden o 100 pontonach mie-

-dzianych, a dwa o 100 odziach kady" ^).

Wielka sia: liczb, wywiczeniem i kierownictwem

znakomitych wodzów ! A jednak musiaa by powikszon
dwukrotnie i trzykrotnie z rozwojem akcyi wojennej. Miat-

ieby Ludwik XIV oddzieli od niej dziesitki tysicy prze-

*) R o u .<; 8 e t : Ilistoire de Louvois 1802, I, 346— 7.
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ciwko Porcie Ottomaskiej, która wojowaa setkami tysicy?

Czy mona byo przypuci, e jednoczenie rozpocznie dwie

wojny, na dwóch kracach Europy? e da si pocign
obietnic wiekuistej sawy, ofiarowanej przez Pramowskiego

za obron Polski od zamachu „strasznego wroga?" Wysocki

by wprawdzie tak naiwnym, e uwierzy posowi francuskie-

mu NointeFowi, jakoby 50 okrtów francuskich miao przy-

pyn do Zotego Rogu. Zrczniejszy dyplomata wiedziaby,^

e ów Nointel doznawa nader upokarzajcego traktowania;

e na audyencyi u sutana zosta popchnity, e upad na

twarz mimowoli ; e mow jego skróci drogman Panajotti,

a wezyr Kiupruli streci sutanowi w dwóch wyrazach ; e-

tene Kiupruli okreli stosunek potgi dwóch mocarstw

lekcewaacem wyraeniem : „Padyszach Francy i jest wielki

pan, ale szpada jego jest nowa" (1671). Mimo ostentacyi,

pogróek, dumy narodowej i wszelkich usiowa do najwie-

tniejszego reprezentowania majestatu arcy - chrzeciaskiegOy

Nointel musia zaniecha 32-ch punktów instrukcyi swojej,

midzy którymi miecio si przyznanie opieki nad miejscami

witemi w Palestynie, naprawa kocioów chrzeciaskich

w Jerozolimie, uwolnienie wszystkich jeców
;
poprzesta na

maem znieniu ce na towaiach francuskich i doprasza si

przywrócenia dawnych kapitulacyj, co wyjedna zdoa do-

piero 3 czerwca 1673 r. ').

Tyle warte byy rachuby malkontentów polskich na

pomoc francusk przeciwko cigncym chmarom wojsk su-

taskich.

Wiedzieli wszyscy, wiedzia i Sobieski z gazet, e
wojsko francuskie „oddalio si od granic swoich, e król

francuski cztery fortece razem obieg w Kliwii
,

gdzie gar-

nizony byy holenderskie, t. j. Wezel i inne; ksi za-

Kondeusz z Monasterskiego (== Munster) z swojem wojskiem

poszed prosto na HoUenderskie, który mu chce broni prze-

») Hammer: Gesch. d. Osman. Reiches VI. 262, 263, 265, 976.

F 1 a s sa n Hist. gen. et raisonnee de la diplomatie francaise. ITI, 417, 419.
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prawy przez rzek Isel" ^). W istocie Ludwik XIV cl. 28

kwietnia wyruszy z St. Germain wasn osob z caym
„domem" swoim królewskim i kierowa pochodem dwóch

armij. Dla popisu, bez naraenia si na wielkie hazardy^

wysa cztery korpusy do oblegania i zdobywania jednocze-

nie miast ufortyfikowanych: Rhinbergu, Wesel, Burick

i Orsoi. Wszystkie z atwoci zdobyte zostay, ale pod Orsoi

zgin Ludwik d'Arquien, markiz, chevalier, najukochaszy

brat Marysieki , o czem wiadomo przysza do Warszawy

29 czerwca i sprawia znaczne wzruszenie midzy najbli-

szymi przyjaciómi Sobieskieh 2).

Politycy polscy mieli tedy a nadto wskazówek i fak-

tów do oryentowania si w stosunkach midzynarodowych.

Wszak jasno widzia i rozumia han Tatarów krymskich

Selim Gierej, którego pogldy powtórzy po powrocie z po-

selstwa Karwowski. Na tajemnej audyencyi, w maej kotarce,

bez wiadków, na cztery oczy han mówi : „I ja z duszy

auj straty przyjani waszej, jako ten, którym sia dobrego^

*) Listy do ony 14 i 21 czerwca 1672 u Helcia str. 248, 249.

*) Stom , 29 czerwca 1672 dowiedzia si, e tego dnia rano przysza

przez poczt depesza o mierci d'Arquion'a : coU' ordinario di hoggi debba

venire qualche dispaccio d'importanza e che sia giunto al Gran Mar-
sciallo awiso delia morte del fratello delia sua moglie ammazato d'un

colpo di canone in uesta speditione d'OIanda. Poniewa Sobieski chcia

ukry t wiadomo przed Marysieka, wic Stom obmyli zoliwego

figla, e gdy wieczorem otrzyma audyencye Marysieka. |^królowa wyrazi

jej swoj kondolency. Szujski Dziea IV, 270, 273, myli si twier-

dzc, jakoby wiadomo |ta stosowaa si do mierci Longueville'a, po-

niewa d'Arquien w wojnie holenderskiej nie by; wic zgin nie móg.

Owszem, by i zgin; wie o tern Far ges I, 112; data mierci moe^

by 3, 4 lub najpóniej 5 czerwca, gdy Le C 1 e r c w Hist. des provin-

ces Unie des Pays-Bas, Amsterdam 1728, t. [III, 273 powiada: Le roi

assiegea Orsoi le 3 juin et Temporta en trois jcurs aprs une legere

defense, a Vi 11 ars, Memoire, La Haye 1736, I, II: Orscy fut pris en

deux jours; ii y eut une fausse attaue, dont le comte du Saint Geran

fut charge et le maruis de Villars y alla. Wiadomo moga doj do

Warszawy 28 czerwca w cigu 23 dni. Dziwna, e z gazet królewieckich

o obleniu czterech fortec dowiedzia si Sobieski ju 21 czerwca.
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uznawa od przeszego króla. Mam znajomo wielk i przy-

ja ze wszystkimi waszymi pany, a osobliwie z marszakiem

(Sobieskim), z którym byem tak dugi czas na wojnie

w Ukrainie. Ale có mam czyni? Nie moja wola, Cesarza

pana mego wola ... A do tego wierz mi, co powiem (tylko

mnie nie wydawaj) : e kiedybym widzia was tak mocnych,

jakocie bywali przedtem, tedybym stan przy was i rzek-

bym : stój cesarzu ! Nie winni nic Polacy
; s to przyjaciele

nasi ; dotrzymuj nam we zem i w dobrem. Takby rzeklT

i cay Krym, bo i oni wolnoci sia maj naruszonych od

Porty. Ale kiedy sysz i widz tak was ubogich teraz i sa-

bych, i nie majcych przyjació, có mam czyni? I siebie-

bym zgubi, i was nie uratowa. My wiemy, co si na wie-
cie dzieje : Moskal was posikowa nie bdzie, z którym ja

od cesarza traktuj, i Szeremeta mu odsyam (nie odesa
jednak) i kilkuletnich ustpuj upominków. Ani Szwedzi

take, ani Brandenburczyki ; inszych take monarchów roz-

gniewalicie na si. Jeden tylko cesarz, szwagier teraniej-

szego waszego króla , mógby da wam posiki ; ale i ten,

aby dla swojej siostry mia rozrywa z Porta przyja,

o któr si tak stara i wielu upominków tak wezyrowi, jako

i innym on opaca, i aby pastwa swoje mia w tak jawne

poda niebezpieczestwo — nie wierzymy. Dugo si Porta

na was gotowaa i zdawna: ale albo my rozradzali, albomy

ich straszyli, ecie mocni, ecie bogaci. Ale teraz, gdy si

w was wpatrzyli , cale was lekce sobie waza i mówi, e
jednego roku po sam Warszaw i Ki-aków pastwa wasze

odbior. Niech tedy nie ma za ze wasz król, e posa swego

z Tob wyprawi nie mog i ciebie expedyowa, a wprzód

"o poselstwie twojem dam zna, naradziwszy si z kapuci-

basz, do Porty" ^).

Ubogimi, naturalnie, nazywa han nie Pramowskiego,

rozjedajcego 43-ma karetami, nie Sobieskiego, Morsztyna,

Koniecpolskiego etc, majcych krociowe intraty, ale Rzecz-

^) Relacja Karwowskiego d. 2 grudnia 1671, u K 1 u c z y c k.

nr. 336. str. 748.
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pospolit Z pustym skarbem i maluczkiem, nieakuratnie opa-

canem wojskiem.

Selim Gierej byl czowiekiem niezwykle rozumnj-m,

podobno nawet pisarzem, historykiem; nieraz zdania jego

zasigali Turcy ^): ale w kadym razie by to barbarzyca.

W có si obrócia teraz cywilizacya polska, jeli ju nie

bya zdoln zapewni „wielkim ludziom" swoim wyszoci
umysowej nad Tatarem?

Sam los nareszcie da lekcy polityki najwymowniejsz,

która moga by zupenie skuteczn dla ludzi zdolnych do

rozumowania zdrowego, albo do uzdrowienia chorobliwych

funkcyj umysowych. Oto, d. 1 lipca, kiedy senatorowie

i ministrowie polscy rozmarzali si o mdroci , zrcznoci,

walecznoci, bogactwach Karola Longueville'a i postanawiali

wezwa go do Polski, on znajdowa si ju od trzech tygodni

w krainie cieniów, na tamtym pozagrobowym wiecie 1 Zgi-

n dnia 12-go czerwca przy synnej przeprawie przez

Ren pod Tollhuys. Jak wiadomo, Hollendrzy byli tu niespo-

dzianie zaskoczeni przez ca poczon armi francusk.

Ich piechota i jazda liczya razem zaledwo 1100 czy 1200

gów. Zanim spostrzeono nieprzyjaciela, ju hr. Guiche,

oswojony z przepywaniem rzek niegdy w wojsku polskiem,

dociera do brzegu z pukiem swoich kirasyerów i ochotni-

kami. Szwadron holenderski wypad z pomidzy wierzb i roz-

pocz utarczk w wodzie, ale na komend samego króla

dao ognia kilka dzia francuskich i zmusio atakujcych

do cofania si. Opór usta. W tem Longueville z ochotnikami,

podniósszy do góry szpad, skierowa si ku batalionowi

piechoty holenderskiej i woa: Bij! Zabij! Wywizaa si

') Cantimir: Hist. de TEmpire Othoman Paris Barois 1743,

II, 139: Selim Gierai... prince illustre dans la guerre comme daus !a

paix, historien excellent et qui de l'aveu des Turcs possedoit la science

militaire a un tel point qii'inferieur a personne, ii ne voyaient aussi per-

sonne qui le surpassat. lis se sont toujours bien trouves de suivre ser

conseils et quand ils les ont negliges ou meprises, les affaires ont tourn

^ leur honte.
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zacita, a wcale zbyteczna walka ; miody szaleniec poleg

;

próbujc ratowa go, Kondeusz zosta raniony, a piechota

holenderska wycita prawie do nogi ^).

Pierwsza wiadomo o tej katastrofie otrzyma w War-
szawie Paulmiers d. 10 lipca przez swoj specyaln poczt
gdask, która uprzedzaa wszelkie inne koraunikacye o trzy

dni. Przerazi si bardzo. Mniema, e Polacy zechc go

schwyta i wywrze na nim jak zemst za obietnice, które

speni si ju nie mogy. Wic jak najpieszniej wybra si
w drog, zapowiadajc, e musi pojecha do Gdaska po

pienidze-). Wyjecha te 12 lipca, obegawszy panów pol-

skich i zostawiwszy im na pamitk fikcyjne dokumenty^

jak np. Denhofowi akceptacy w imieniu nieboszczyka Lon-

gueville'a umowy z ksiciem Neoburgiem z r. 1668, zape-

wniajcej mu ekonomi grodziesk i 8000 zt. pensyi, a o-
nie jego rang pierwszej damy dworu królowej ^). Sobieskie-

mu wystawi rewers, jako „penomocnik Jego W^ysokoci

de LonguevilIe'a" na zwrot poniesionych przez niego wy-
datków w interesach tego Longueville'a : 9554 talarów,

11.000 liwrów w dobrej i 32.570 liwrów w kurencyjnej

monecie : sumy te miay b^^^ wypacone w Gdasku przez

Fromonta na pocztku sierpnia ; wypata nie nastpia do

koca grudnia ^) a zapewne i nigdy, chocia tak Sobieski,

jak inni malkontenci utrzymywali z nim korespondency

jeszcze przez kilka miesicy.

*) Rousset Hist. du Louvois I, 359 —3G0 podug listu Louvois

do ojca swego z d. 15 czerwca 1672 w Depot de la Guerre 276. Coyer
Hist. de Jean Sobieski (Amsterdam 861. s. 1761) przedstawia modzieca
w gorszem jeszcze wietle: Chacun sait, qu'un coup de pistolet, qu'il

tira sana necessite sur des Hollandais, qui demandoient la vie a genoux,

fat cause de sa pert „Cette canaille", pour me servir deses termes, a la-

ueile ii defendoit „de faire uartier", ne lui en fit point.

-) W e r d u m Cudz. w Polsce.

^) K^luczycki nr. 159, s. 387, data akceptacji 12 lipca 1672.,

*) Promesse de TAbbe de Paulmyer, plenipotentinire de S. A. de

Longueyille w T. Luk. XX. k. 159. List Sobieskiego z 30 grudnia 1672

u K 1 u c z j c k i e g o , nr. 557, s. 1163.
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Z tego rewersu i ze skargi Sobieskiego dowiadujemy

si tvlko, e zoto, woone na dnie kufra, nie wystarczyo

opatowi na zacigi, jticie poczyni. Zdaje si, e swoje umo-

wy werbunkowe zawiera nie we wasnem imieniu , lecz

przez porednictwo panów polskicb. Liczba zwerbowanych

wynosia 4.000 ludzi ^).

Ledwie zdy wymkn si Paulmiers ze swoim za-

suonym dla historyi Werdumem, gdy poczta zwyczajna

przyniosa w listach i gazetach wielokrotnie powtórzon wia-

domo o zgonie modzieca , który w Paryu i w armii

francuskiej pozwala tytuowa siebie królem polskim. Dla

skonfederowanych malkontentów by to wypadek, wstrzsa-

jcy ciaem i dusza. Co poczn teraz oni wszyscy, podpisani

na akcie? Ale mniejsza o nich! Bylebymy wiedzieli, co

pocznie Sobieski?

Szkoda, e nie pisywa wtedy listów do Marysieki

;

majc j przy swoim boku, nie potrzebowa powierza pa-

pierom najskrytszych myli swoich, a nadto w samym pro-

cesie wytwarzania tych myli traci duo ze swej samodziel-

noci, zostajc pod urokiem zawsze ulubionych „licznoci"

i pod wpywem zawsze ruchliwego umysu Francuzki. Z ubo-

cznych wskazówek wida, e si znajdowa w stosunkach

pogmatwanych, a rozwika ich nie by w stanie.

Pomna: rozerwania sejmu i spisania dwóch wzajemnie

wrogich aktów konfederacyi w dniach 28 czerwca, i 1 lipca

do jawnego zerwania z Michaem nie przyszo. Swoim oby-

') Morsztyn do Paulmiersa 27 sierpnia 1672 w T. L u k. XX. k. 187:

Le Grand Marechal.-. a fait entre a Leopole 1500 hommes de nouvelles

levee.s de celles que Youz ave3 faites pour feu M. de LongueviIle. Pry-

mas i Sobieski do Pompenne'a 12 sierpnia 1(572 u Kluczyck. nr. 396,

s, 1049. Habebunt equidem principaliores amici uatuor hominum no-

strum in usum recenter "conscriptorum millia. Przypuszcza mona, i.

inni panowie polscy otrzymali podobne rewersy, jak Sobieski.
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<izajem próbowa on wci przejedna malkontentów. Nasam-

przód zaprosi ich na rad senatu posejmow ; nastpnie

czyni propozycye pontne osobiste : prymasowi, e da koad-

jutory biskupstwa warmiskiego bratu jego X. Franciszkowi

Pramowskiemu ; Lubomirskiemu Aleksandrowi ofiarowa

intraty niepoomickie; Sobieskiemu odstpowa 30.000 intraty

Samborskiej, które dawniej matka ksina Gryzela pobieraa;

do Marysieki posa w deputacyi czterech senatorów (d. 5

lipca) na ugod z Koniecpolskim w sprawie o ordynacy
zamojsk; Sieniawskiego i innych pretensye akceptowa').

Malkontenci okazali równie pojednawcze usposobienie—
o tyle przynajmniej, e si zgodzili na udzia w radzie se-

natu. Sobieski wyprowadzi swoja zaog z arsenau 2 lipca-).

Dziwowali si temu postronni obserwatorowie ; my za wie-

rzymy owiadczeniu Sobieskiego, e chcia „przynajmniej

Had senatu succurrere upadajcej Rzpltej" •'^).

') Kluczycki, s. 945 i 1014 z dyaryusza pod d. 5 czerwca

i z listu auonyma, przeciwko raalkontentom pisanego w poowie lipca

po otrzymanej wiadomoci o mierci Longueville'a, gdy jest w nim

wzmianka: „Duk' de Wentome". Chrapowicki za (s. 300) mia dnia

28go lipca wiadomo z Warszawy nieco inaczej brzmic, z gawd ju
dworskich powzit , e prymas stara si o biskupstwo warmiskie

(naturalnie pod form expektatyvvy, albo koadjutoryi, gdy biskup Wydga
cieszy si dobrem zdrowiem i y jeszcze dugo potem) na brata swego,

obiecujc królowi, e uspokoi wszystkie mieszaniny domowe i fakcye

francuskie

-j S t o m 6 lipca 1(570: den 2 Juli Nachmittag ganz geraumet'

Mimo to zaraz w teje ^depeszy pisze, jakoby Sobieski posun wojska

swoje bliej pod miasto, spodziewajc si, e przez tak demonstracy

zmusi króla do ucieczki lub do abdykacyi.

^) Gazete de France nie moe si nadziwi tpj spólnej naradzie

przeciwników i nazywa z tego powodu Polsk krajem cudów. Chrapo-
-wieki za (296), bawicy wówczas na Litwie, powzi przekonanie, e
malkontenc, „uciekli" na skutek interwencyi nuncyusza. Opiera si na

otrzymanym 12 lipca licie ksidza brata, który napisa scen wcale dra-

anatyczn. ale nie wiarogodn. „By X. Nuncyusz u arcy-biskupa i odda

mu br6ve Ojca w. ostre w sowach: niepoczciwie yjesz, we wszeteczen-

stwie unurzony jeste; wic zalecamy nuntio nostro cum episcopis, ut

^uper te progresssum (processum?) ferment et decidant, et si non obedies.
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Rada zacza si 3 lipca w niedziel. Stawili si na

ni wszyscy „w dziwnie wielkiej liczbie" bez wzo^ldu na

stanowisko stronnicze. Pramowski, jako prymas, da pier-

wsze votum, umiarkowane pod wzgldem formy, ale co do

treci wyraajce opozycy przeciwko pospolitemu ruszeniu.

Na nastpnych atoli posiedzeniach przewayy gosy Zego-

ckiego i Wierzbowskiego za pospolitem ruszeniem, jako je-

dynym obecnie rodkiem ratunku. Przychyli si do ich

zdania i Floryan Czartoryski , chocia kad nacisk przede-

wszystkiem na uprztnienie rozterek. We czwartek 7 lipca

przemawia midzy ministrami Sobieski. Uala si, e z trzech

punktów, jakie dawniej by poda sejmowi, aden nie zosta

do skutku przywiedzionym, ani przyjtym za suszny, dla

niedowiarstwa o grocem niebezpieczestwie, dla lekkomyl-

noci ludzi, nie znajcych si na rzeczy. Godzi si na po-

spolite ruszenie, byle nie pozostawiono Avojewództwom do

excommunicent. Z furi et yeliementi spiritu odpowiedzia prymas: Ex-

commuuicationem Papalem non euro, ille me excommunicabit Komae, ego

illum Gnesnae, uti jam hoc practicavit Uchanscius. Na to nuncyusz:

Generose illustrissime princeps ! Haec vox est haeretica. I tak rozeszli

si. Nazajutrz przysa mu drugie ut compareat, a potem i trzecie je-

szcze". Tak ostrego breve nie znalelimy u Theinera, Rykaczewskiego,

Ehrenberga i w Tekach rzymskich Akademii ICrakowskiej. Korespondent

z Warszawy d. 20 czerwca u Kluczy k. s. 968 sysza o dwóch bre-

viach: „Swieo dnia wczorayszego (a wiec 25 czerwca) per breve moni-

torium od Ojca w. by compellatns (Pramowski), aby ab his tumultibus

supersedowa, groc mu etiam privatione Arcybiskupstwa. Takowe

y drugie: oddane Xidza podkanclerzemu (Olszowskiemu!), który lubo nie

tak malitiose, magna ex parte w tym go secunduie (?). Sdzimy, e te

przesadne gawdy powstay w koach dworskich z powodu wizyty nun-

cyusza u Pramowskiego, zapewne dla dorczenia breve z d. 30 kwietnia.

Wcale inaczej przecie brzmi nietylko to breve z 30 kwietnia, ale i pó-

niejsze z 25 listopada 1672. Gdyby naprawd nagada Nerlemu tak zu-

chwaych pogróek Pramowski, to nie pisaby do niego papie tak de-

likatnie i w yczliwych wyrazach, jak to obaczymy niej, a Nerli nie

jedziby do króla Michaa podczas konfederacyi Gobsko-lubelskiej, eby
Pramowskiego bra w obron przeciwko wyrokowi teje konfederacyi.

Owiadczenie Sobieskiego znajduje si w licie do Trzebickiego, wydru-

kowanym przez Hluczyckiego, nr. 377, str. 1025.
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woli zastpowania osobistej suby wyprawami zacinego

onierza, lecz aby nakazano im ciga si na pewne miejsce

i na oznaczony termin pod karami, prawem zapowiedzianemi.

Radzi poczyni moliwe ustpstwa Doroszece, adnych za
dobrych skutków nie oczekiwa po legacyi do Turków, gdy

z polskiej strony kroki nieprzyjacielskie zacz sam regi-

mentarz (? Grudziski), wpadszy z wojskiem koronnem,

nie z jak watah kozacka, do ziemi wooskiej. O ile z kro-

ciuchnego sprawozdania dostrzedz mona, mowa ta zawieraa

duo goryczy i nie otwieraa adnego pocieszajcego widoku.

Jednake po wysuchaniu wotów Paca, Radziwia, Morsztyna

i Kryspina Kirszensztejna, piecztarzy i podskarbich, Sobie-

ski speni sub swoj marszakowsk, ogaszajc od „krze-

sa" odroczenie sesyi do jutra i odprowadzajc króla z pod-

niesion lask z marmurowego do drugiego pokoju, czego

dotd na tym sejmie jeszcze i razu nie czyni i).

Widzielimy, e tego samego dnia, 7 lipca podpisa

pospou z Pramowskim przytoczony wyej list do Ludwi-

ka XIV, co tomaczymy sobie w ten sposób, e król Micha

nie dobi z nimi targu: wic powstrzymana sprawa detroni-

zacyjna po tygodniu wprowadzon zostaa na drog wyko-

nawcz, a przynajmniej przygotowana do wykonania.

Nazajutrz 8 lipca wjechali ks. Dymitr Winiowiecki

i Szczsny Potocki, wojewoda sieradzki. Mieli 1200 ludzi

w swoim orszaku. Spotkaa ich dragonia i rajtarya z gwar-

dyi królewskiej, oraz orszaki panów. „Przy ludnej bardzo

i ozdobnej kawalkacie przybyli na zamek; zsiadszy z koni,

witali króla i królow. Przed 5-t za po poudniu wzili

udzia w radzie senatu i wypowiedzieli ostatnie mowy, po-

czem król Micha konkludowa powanie, wymownie i wy-

bornemi sowy". Musimy uwierzy powtarzajcym si z ró-

nych stron wiadectwom, e posiada zdolnoci krasomówcze.

^j Dyaryusz u Kluczyckiego 944— 947. Zawadzki 308

:

Secundo nonas Julii, Senatus Consilium postcomitiale mira frequentia

celebratum est.
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Ale tre nie odpowiadaa bynajmniej grozie sytuacyi: obron
kraju widzia w pospolitem ruszeniu, któremu wyznaczy
miejsce zbierania si midzy Sokalem i Hrubieszowem ; do

ksit luneburskich, brunwickich
,

„mekleburskich" i in-

nych niemieckich obieca pisa prywatnie, lecz nie spodzie-

wa si podanego skutku, poniewa wszyscy oni obawiaj

si rozszerzenia wojny holenderskiej na cesarstwo. Na za-

cigi w kraju zachca monych do ofiarowania skarbowi

poyczek pod zastaw klejnotów koronnych. Do Turków

przeznaczy Biejkowskiego (? Wieniawskiego) w randze po-

sannika, nie posa wielkiego. Na Kamieniec komendantem

mianowa czyskiego, genera -majora swojego. Fortec

ukrainnych uprowiantowa nie móg do czasu zebrania si

sejmu, tylko dla Biaej Cerkwi obieca zamówi dostaw

ywnoci z dóbr Lubomirskich za stosown asekuracy itd.

Zakoczy wyrazem zupenej nadziei, e sam Pan Bóg t
wojn poszczci, jako przeciwko nieprzyjacioom Krzya ^).

Po takiem zamkniciu rady senatu Sobieski odprowa-

dzi króla z podniesion lask do gabinetu ; odprowadzili

równie Pramowski i wielu senatorów.

Za dopenienie tych form poddauczego uszanowania

król Micha wywzajemni si wstrzemiliw stylizacy wici,

w których nie zamieszczono adnej skargi na malkontentów.

Tak wic obie strony zachoway zewntrzn przyzwoi-

*) Kluczycki, str. 943—949. Do uzupenienia suy list So-

bieskiego do bpa Trzebickiego z 24 lipca 1672 tame nr. 377, str. 1026:

„A e przecie nie godzi si snper fata lepo puszcza, zdao si to Sena-

tui in Consilio, aeby ten ostatni sposób wzi przed si : poratowania

zastaw klejnotów Rzpltej, na które wziwszy pienidze, cumulare yires

ad resistendum hosti, o czera na sejmiki Relationis pisa Król Jm, aby

sine solennitatibus w tak cisym razie wzi si te klejnoty mogy do

zastawu. Notujemy, e o przybyciu xcia Dymitra Stom napisa w post-

scriptum do depeszy z d. 6 lipca. Rozwizanie takiej sprzecznoci z dya-

ryuszem daj Awizy z Warszawy u Kluczy k. nr. 369, s. 1006: „Pan

hetman polny dnia dzisiejszego G Julii ludno przyjecha... jutro bdzie

publice wjeda". Otó wjazd publiczny odby si nie jutro 7-go, lecz po-

jutrze 8 lipca.
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to i — wzajemn nieufno. Król Micha, jeeli nie do-

wiedzia si o spenionej ju obrazie swego Majestatu przez

wysanie listu wczorajszego, to jednak peen bv podejrzli-

woci i mciwych myli. Z otoczenia jego rozchodziy si
wci plotki, e malkontenci chc pozbawi go ycia przez

trucizn ^). Sobieskiego i teraz pozyska nie umia, gdy nie

zaatwi pieninych pretensyj Marysieki i nie pogodzi si
z Koniecpolskim, który przyjecha w asystencyi 1200 koni.

Nawet najbliszy czonek rodu, ks. Dj^mitr Winiowiecki

przywióz mu nie poparcie, lecz nowe zawikanie, zada
bowiem oddania sobie wszystkich dóbr rodowych, bdcych
w jego posiadaniu, na tej zasadzie, e w czasie maoletnoci

swojej zosta jakoby pokrzywdzony przez jego ojca a swego

opiekuna ks. Jeremiego. Caa nadzieja jego polegaa na

szlachcie i wanie na pocztku lipca byo ju wiadomo, e
województwo sieradzkie siada na ko ^). Malkontenci znów
gosili, e król oczekuje wojsk austryackich, eby przywa-

szczy sobie absolutum dominium, ale Stom zapytywany od-

powiada, e nic nie wie ani o probie króla, ani o marszu

puków cesarskich '^).

Oba stronnictwa zarówno nie byy zdolne wytworzy
wielkiej siy narodowej. Niedon bya konkluzya rad se-

') Kochowski, Klimakter IV, s. 153, 155, powoujc si na

pamitnik Adama Stroskiego, wojskiego lubelskiego, poufaego królew-

skiego, przytacza takie skargi Michaa : „Ju przekupione sugi kuchenne,

potrawy zatrute, do napoju przymieszano trucizny... lecz wol milczeniem

to pokry, bo wstyd mnie, i... podejrzywam Polaków... Niech tu stanie

Stan. Rudziski kaszt, czerski... opowie on o zbójcach na mnie najtych
;

niech przyjdzie kuchmistrz". Mowa ta zakrawa na plotk, gdy jest zwi-

zana z jakiem urojonem dorczaniem memoryaów malkontenckich Mi-

chaowi przy takim tumie, e trzeba byo odwiernym kaza oddali

wdzierajcych si do pokoju.

*) Chrapów icki 299 podug listu referendarza litt. Diaryusz

u Kluczy k. str. 945 : deputowa Król JMe die 5 Julii JMK. biskupa

kujawskiego, JP. wwd lubelsk., chemisk. i czernichowskiego na ugod
JP.ssty doliskiego z JP. Marszakowa Koronn.

^j Stom 6 lipca 1672.
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natorskich w ustach Michaa, ale czy mdrszem, zacniejszem,

a chociaby praktyczniejszem byo wezwanie na tron mo-
kosa cudzoziemca przez Pramowskiego i Sobieskiego ? Wszak
to wezwanie doj mogo do obozu i do rk króla francu-

skiego ledwo za miesic, t. j. w sierpniu, kiedy sutan tu-

recki wedle marszruty mia ju stan na polskiej granicy.

Wród takie] bezsilnoci myli i woli przyszed wypa-

dek nieprzewidziany, który móg i powinien by zdj bielmo

z oczu malkontentów, a przynajmniej naj bystrzejszego z nich,

najzdolniejszego do czynów i najpoczciwszego sercem Sobie-

skiego. Longueville zgin : wic nie przyjedzie ani za dwa,

ani za cztery miesice. Có teraz wypadnie uczyni z królem

Michaem i z tronem polskim? A czyni trzeba prdko. Nie

byo godziny do stracenia.

Jedno z dwojga : albo utrzyma, albo zdetronizowa go.

Do wykonania tego lub owego powinien by poczuwa
si Sobieski: 1) jako pierwszy minister Rzpltej; 2) jako het-

man, rozrzdzajcy najwiksz si zbrojn nietylko w Ko-

ronie, lecz i w W. Xistwie Litewskiem, gdzie wojsko byo
zwinite; 3) jako penomocnik stronnictwa malkontentów.

Naczelnem zadaniem chwili wobec zbliania si potgi

tureckiej byo : umoliwi i zapewni wykonanie trzeciego

sposobu ratowania si, tak mdrze obmylanego w votum

z d. 19 lutego, które Sobieski powoa i przypomnia wieo
d. 7 lipca.

Wybierajc pierwsze z dwojga, naleao : odj Micha-

owi mono przeszkadzania i obróci we Avaciwym Icie-

runku jego wadz, jego podpisy i pieczci ku zarzdzeniu

obrony krajowej. Obecnie osiga si to w rzdach konsty-

tucyjnych przez nacisk prawny odpowiedzialnego ministeryum

za nieodpowiedzialnego monarch: ale taka maszynerya za-

cza si ksztatowa w samej Anglii dopiero za Wilhelma III

od 1696 r., a nigdzie indziej znan nie bya. da od Pol-

ski w r. 1672, aby Angli wyprzedzia w tym wynalazku,

niepodobna przy tak niepomylnym stanie umysowoci, przy

obnieniu poziomu owiaty, przy braku takich mylicieli,

Korzon. Sobieski. T. III. 13
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jakimi byli dla Anglii Milton , Hobbes, Locke. Ale wród
ciemnoty redniowiecznej, w XIII w, Simon Montfort, gowa
malkontentów angielskich, umia wzi do niewoli Henryka III

i rzdzi przez cay rok jego rk, jego imieniem. Sobieski

móg te zabra Michaa z zamku warszawskiego, nie sta-

czajc bitwy takiej, jak Montfort pod Lewes, nie zabiwszy

moe ani jednego onierza ze szczupej gwardyi, która za-

pewne nie byaby zagrzewan do boju przez niedog
i tchórza.

Decydujc si na drugi t^irmin, t. j. na detronizacy,

Sobieski musiaby sam pochwyci wadze najwysz, oga-

szajc bezkrólewie i posugujc si podpisami Pramow-
skiego jako interrexa. Z Krzysztofem Pacem, Wierzbow-

skim, Zegockim trzebaby si zaatwi proba lub grob,
a w kadym razie usuniciem ich od stanowisk politycznych.

Zacigi wojska musiaby robi na kredyt, jak Lubomirski

i Zamojski w IH.56 r. Sejmów mona byo nie zwoywa
przez lat par, jak za wojny szwedzkiej, a trzecie wici,

wydane przez Michaa, koniecznie trzeba byo zniszczy lub

uniewani. Ryzykowniejszem byoby ogoszenie Sobieskiego

królem bez jakiejkolwiek, chociaby komedyanckiej elekcyi:

ale przecie malkontenci byli zdecydowani wprowadzi do

Polski Francuza rodkami nielegalnymi, przemoc. Mawia
przecie Pramowski , e szlachta to groch ^). Jeeli kiedy,

to teraz wanie moga przynie krajowi poytek prepotencya

oligarchów.

Z niezmiernera przeto zaciekawieniem , z zapartym

w piersi oddechem szukamy postanowienia, jakie powzi
Sobieski ze swymi przyjaciómi politycznymi, dowiedziawszy

si o mierci Longueville'a.

Przez par dni trway ubolewania i rozmylania. Naj-

silniej odczu strat Pramowski. Mia powiedzie podobno,

ie wolaby, aby „poowa Ojczyzny mojej zgina, nieli jeden

kawaler de Longueville, który gdy szed do szturmu (?) pod

') K 1 u c z y c k i , nr. 373.
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Szynkenhauzen (?), ogoszono, e król polski idzie" '). On

tedy, Pramowski, niewtpliwie gra pierwsze skrzypce i zre-

dagowa list do Pomponnea, ministra francuskiego spraw

zagranicznych, datowany 15 lipca i podpisany przez Sobie-

skiego. Przypominajc, e ju si wali na Polsk potga

ottomaska, uciekaj si Polacy do jego porednictwa i usug

ministeryalnych, aby „Jego Arcy-Cbrzeciaska Mo na

miejsce nieboszczyka wasneni kierownictwem, wyborem i s-

dem (proprio duetu, optione et arbitrio) podstawia (substi-

tuat) ksicia francuskiej krwi i francuskiego nazwiska (s an-

guinis nominisue Gallici), któryby ozdobi takie dobrodziej-

stwo JKMci, pomnoy nasze poytki i, prowadzc posikowe

wojska Arcy-Chrzeciaskiego króla, móg to królestwo uspo-

koi wewntrznie i osoni od nieprzyjaciela, o co tern mielej

prosz JKMoó, e liczba i siy ich (= malkontentów) wzra-

staj z dniem kadym, królewskie za (Michaa) s odbie-

gano nawet od blizkich krewnych "2).

Ze stanowiska prawa pastwowego kwestya formy rz-

du otrzymaa tu radykalne rozwizanie: elekcyi przyszego

króla polskiego mia dokona aie sejm elekcyjny, nie naród

szlachecki viritim, ale jedyny elektor — król francuski!

A wedle prawa natury, kogó mia, kogo móg zesa
Polakom ów opiekun cudowny ? Nie wymienili Pramowski

i Sobieski nikogo urzdowo i nie umieli wskaza prywatnie.

Bo te trudne byo zadanie ! Z krwi swojej Ludwik XIV
mia syna jedynego prawego, wówczas ll-letniego delfina,

nastpc swego tronu, a wic nie dla Polaków przeznaczo-

nego ; mia brata Filipa ; ale ten zadawalnia si ksistwem

Orleaskiem i zachowaniem dla swego potomstwa najbliszych

po linii starszej praw sukcesyjnych do korony francuskiej;

wreszcie mia dalszego pokrewiestwa prawowit rodzin

Kondeuszów. W tej chwili Wielki Kondeusz odjeda z tea-

') Chrapo wieki z listu Michaa Paca, s. '21)7.

-) List Mikoaja Arcybiskupa Gniezn, i Sobieskiego do Pompon-

lne'a 5 lipca 1672 z Warszawy u T. Lukasa, XX. k lOO.

13*
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tru wojny dla uleczenia ranionej rki, ale o adnej wypra-

wie do Polski nie myla, gdy mia pontniej sze dla siebie

stanowisko i zadanie na czele wietnej armii francuskiej

w akcvi, otwierajcej mu pole do nowych odznacze i wra-

e. Syn jego, ksi Anguien, by ju tak osawiony, e
nikt o nim nie wspomina. Brat, ksi Conti, odegra mie-

szn rol w pierwszych miesicach Frondy, jako wódz armii

paryskiej, która zapisaa si w historyi samemi ucieczkami

przed pukami królewskimi, prowadzonymi przez Wielkiego.

Ten nie objawia braterskiego przywizania i pozwala sobie

na arty bardzo dotkliwe, jak np. w Saint-Germain, gdy,

oddajc ukon uwizanej na acuszku mapie, rzek: „Wier-

ne suby wodzowi naczelnemu Frondy". Nie wzgardziby

moe Pramowski krwi niepraw , francusk , ale wtedy

Ludwik XIV, chocia odby ju w roku poprzednim synn
podró do Flandryi z trzema królowemi (Marya Teres,

panna jla Yalliere i pani de Montespan) mia jeszcze tylko

par niemowlt. Gruchna tedy midzy szlacht pogoska,

jakoby upatrzonym przez malkontentów kandydatem by
„Duk de Wentome, bkart" ^). Nie napotkalimy tego imienia

w korespondencyi malkontentów i pogosk puci zapewne

kto z mao wiadomych. Tytu ksicia Vend6me nosi syn

Henryka IV z Gabryeli d'Estrees, uznany legalnie, lecz

zmary ju do dawno (1655
;
jego dwaj synowie Mercoeur

i Beaufort zakoczyli ycie w 1669 r. — jeden oblókszy

sukni duchown po mierci ony, drugi, zwany podczas

Frondy królem przekupek i królem od siana (roi des halles,

roi du marche de foin), zgina mierci walecznych przy

obronie Kandyi 1669 r. Po starszym pozostao dwóch synów

urodzonych w 1654: i 1655, a wic w tej chwili liczcych

16 i 17 lat wieku; mieliby oni Polsk ratowa?
W Paryu, poniewa znanym by powszechnie skad

rodu królewskiego, zdecydowano, e królem polskim powi-

^) Pamflet z MS. Klokociana u Kluczycie, nr. 373, s. 1014.
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nien zosta Turenniusz, nalecy do arystokratycznego rodu

k.sit Bouillon. Powiadano jednak, e jest za stary na

ma dla królowej Eleonory ')•

Wszystkie te osoby, oprócz ksicia Vend6me, przesu-

waj si w istocie w korespondencyi Polaków z ministrem

Pomponne. lub z agentami francuskimi. W sierpniu Pi"a-

mowski i Sobieski natarczywie domagaj si przysania Kon-

deusza z korpusem 25-t3"sicznym, obiecujc, e spotkaj go

w Prusach z 6 lub 7 tysicami wojska i ogosz Icrólem

przez aklamacy, lub drog elekcyi. Gotowi s zreszt przy-

j kadego, kogo Ludwik XIV przyle. Gdyby za ociga}

si, grozili , e sprowadz Karola Ics. Lotaryskiego , który

ofiaruje si przyby z 12 tysicami wojska cesarskiego-).

Nie otrzewia ich odmowna odpowied Icróla francuskiego,

motywowana niemoliwoci odrywania jakiegokolwiek kor-

pusu 'od armii , zajtej wojn holenderska. Pramowski

zmniejsza liczb danego wojska do 10 tysicy, chociaby

nie we Francyi zacignionego, i zaprasza Kondeusza, Tu-

renniusza, Conti'ego listami z 15 padziernika i 9 listopada.

Obiecywa ju wadz dziedziczna i nieograniczon, a podo-

bno i cae stronnictwo pragno „zmieni ten mieszny i fa-

natyczny rzd ludowy" ^). Mona temu wierzy, gdy ka-

waler Lubomirski podobne zapewnienia ,,av imieniu wszystkici

uczciwych ludzi" czyni ; obiecywa on rozszerzenie wadzy
przyszemu królowi i oddanie mu Ukrainy na wasno dzie-

') R o u s s e t Hist. cle Louvois I, 332 podug D^pot de la Guerre

27G. Wszystkich moliwych kandydatów wylicza Paulmiers O wrzenia

lii72 w T. Luk. XX. 195 197.

-J
Pramowski do Paulmiers'a 2 sierpnia z owicza, Sobieski do

tego 6 sierpnia z fjobia. Beaumont do tego 7 sierpnia z Gobia. Ka-

waler Lubomirski do tego 15 sierpnia z Jaworowa w Tece Luk. XX.

k. 172. 174, 176, 180. Pramowski 12 sierpnia 1072 z Ujazdowa u K I u-

c z y c k. nr. 396, s. 1048; tu podpis .Sobieskiego móg by dany chyba

in blanco, poniewa dnia tego znajdowa si on sam w Hrebennem.

-') T. L u k a s a XX. k. 206, 216; Beaumont do Paulmier8'a ISgo

jiadziernika 1672 tame, k. 12.
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dziczn, a nawet i Prus ksicych w pewnym wypadku^

t. j. gdyby Polska odebraa je od elektora. Jeszcze dalej

^

ni Pramowski, posun si dawny jego przeciwnik, autor

skandalicznego listu , sekretarz poselstwa dziewosbiego da

Wiednia, Piotr Korwin Kochanowski, ssta radomski, albo-

wiem owiadcza bez ogródek, e wprowadzajc ksicia fran-

cuskiego na tron „my decydujemy si nietylko na przymie-

rze z Francy, ale na nierozerwalne i wiekuiste poczenie

dwóch narodów, na wcielenie (incorporationem) królestwa

polskiego do królestwa francuskiego; niech tylko Jego Naj-

jan. Arcy-Chrzeciaska Mo raczy przyj rzdy tak roz-

legego królestwa, albo sam bezporednio (per se); albo przez

vice-króla. Przeklinamy niepotrzebne (superiluas) prawa na-

sze, znosimy szkodliwe zwyczaje . . . chcemy y w ojczynie

naszej podug wolnoci francuskiej . . . Oto . . . comy z przy-

jaciómi... zbadali, pomidzy sob uoyli i postanowili i za

dobre uznali" ^).

Jakito smutny stan umysów objawia si we wszyst-

kich tych listach ! aden z korespondentów, co gorsza — a-
den Polak z obu stronnictw nie wspomnia, nie zrozumia,.

nie zauway wielkiego czynu, jaki w tym czasie spenia

Rzeczpospolita Holenderska ku zdumieniu Europy i poto-

mnych pokole. Po owej przeprawie przez Ren , w której

zgin Longueville, armia francuska wesza na t. zw. wysp
Batawska (Betuwe) i bez oporu, szerzc strach paniczny, po-

suna si przez trzy prowincye a do Utrechtu, a pod Am-
sterdam. Ogoszony niedawno wodzem 22-letni Wilhelm III

Oraski nie by w stanie wstrzyma potnego najezdnika

z wojskiem holenderskiera mniej icznem, le zorganizowanem.

i zdemoralizowanem ; ale gdy parset koni francuskiej jazdy

i dragonii weszo do miasteczka Muiden, oddalonego zale-

dwo na par godzin drogi od stoecznego miasta prowincyt

Holandyi, wypdzi je. W Muiden znajdoway si upusty

^) Lubomirski do Paulmiers'a 15 sierpnia, Kochanowski do tego
13 padziernika 1692 w T. Lukasa XX. k. 180, 205.
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kanaów i grobel, zabezpieczajce nizin od morskich zale-

wów, o czeni nie wiedzieli Francuzi. Poniewa atak ich

móg si ponowi, wiec w Amsterdamie na ratuszu zgroma-

dzili si wszyscy urzdnicy i liczni mieszczanie na narad.

Przeraenie byo tak wielkie , e na razie zapada uchwaa

poddania si Ludwikowi XIV; wygotowano ju stosowne

pismo i trbacz miejski sta w gotowoci do drogi. Ale zna-

leli si w tem zgromadzeniu ludzie odwaniejsi i wielkiego

serca, którzy doradzili otworzenie upustów. Wic d. 22 czer-

wca rzucia si woda z zatoki Zuydersee na wzorowo upra-

wne pola, na zagrody wieniacze, na folwarki i paace bo-

gaczy, a Francuzi musieli ucieka jak najpieszniej z okolic

Amsterdamu. Cay kraj po za Utrechtem sta si dla nich

niedostpnym. Ludwik XIV nie mia tu ju nic do czynie-

nia. Zostawiwszy przeto komend naczeln Turenniuszowi,

odjecha do Francy i i stan d. 7 sierpnia w swoim paacu

rezydencyonalnym St. Germain; ale w pamitniku sam opisa

ow narad wadz i obywateli Amsterdamu z nastpn kon-

kluzy : „Uchwaa o zalaniu wod caego kraju bya troch

gwatowna : ale czegó si nie robi dla uniknienia obcej

wadzy? Ja te nie potrafi odmówi szacunku i pochwa

za gorliwo i moc charakteru tym , którzy zerwali ukady

Amsterdamu, chocia ich zdanie, tak zbawienne dla wasnej

ojczyzny, zrzdzio wielk szkod mojej subie" ^).

Z tego bezstronnego i uczciwego wyznania atwo do-

myle si moemy, jakich wrae doznawa Ludwik XIV^

') R o u s .s e t op. cit. s. 375 podug Memoire inedit sur la cam-

pagne 1(372 D. de la G. 1112: Les Etats revenus un peu de leur pre-

mier frayeur et convaincus quo le salut du reste de leur pays consistoit

dans celui de leur capitale, qui en est coinme Tam, lacherent leurs eclu-

ses... La resolution de mettre tout les pays sous Teau fut un peu vio-

lente; mais que ne fait — on point pour se soustraire id'une domination

etrangcre? Et jene saurais m'erappcher d'e8timer et de louer le ele et

la fermete de ceux qui rompirent la negociation d'Ainsterdain, quoi(iue

leur avis, si salutaire pour lenr patrie, ait porte un grand prejudice a

mon seryice.
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czytajc pisma tych Polaków, którzy naraali wiksz ni
caa Holandya przestrze swojego kraju na niezawodne zni-

szczenie ogniem i mieczem barbarzyców najdzikszych, po-

szukujc po wiecie cudzoziemskiego" pana, któryby za cen
praw, swobód, niepodlegoci ratowa ich wojskiem, pienidz-

xni, rozumem! Czy móg powzi dla nich szacunek?

Kady statysta, czy to francuski, czy niemiecki, czy

holenderski albo turecki, potrafiby przepowiedzie malkon-

tentom polskim , e pisanina ich zostanie bezskuteczn ; e
Diikt si nie wda w powan robot polityczn z ebrakami,

"wyznajcymi bezwstydnie sw ndz ; e miesznem byo
straszenie rzdu francuskiego kandydatur Lotaryczyka

albo Brandenburczyka , kiedy nikt naprawd kandydatury

jiie stawia, a proponowanej nie przyj.

Cudzoziemski ksi z przymiotami wymarzonymi i nie-

bywaymi by urojeniem cakowicie niedorzecznem. Ale takie

urojenie wytworzyo si bezporednio z „exorbitancyj", a te

z mizernych zawici, z poziomych poda, z samolubstwa,

zobojtniaego na wszelkie obowizki wzgldem Rzeczypo-

spolitej. Dziwna i smutna, e w tem bagnie zwyrodniaych

uczu i zwichnitych rozumów znalaz si Sobieski , który

okaza zdolno do zdrowego rozumowania tak niedawno,

pod koniec lutego, a dawniej, i teraz, i póniej gotów by
odda swoje pienidze, swe trdy i ycie Ojczynie w ofierze.

Zaprowadziy go tu stosunki osobiste z Praraowskini

i z Morsztynem, zawizane pod patronatem Ludwiki Maryi;

utrzymywaa za wasna bezinteresowno, skromno, obawa

przed posdzeniem o ambicy. Jeli si godzi ju w sumie-

niu swojem na ogoszenie detronizacyi Michaa; jeli pimien-

• nie owiadcza swój zamiar sprowadzenia z Prus na koro-

nacy jakiego niewiadomego ksicia francuskiego : czemu
sam po koron nie sign? Wszak ju przed rokiem*) pod-

suwaa mu t myl Marysieka, a do najtrudniejszych przed-

siwzi nigdy mu nie zabrako odwagi. Nie ywi te uprze-

*) 15 maja 1G71 u Helcia, str. •227 ; Bo razeW chciaa, abym

bj Hospodarem.
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clzenia do krwi rodaczej, jak wiemy z jego spowiedzi przed

Trzebickim z d. 23 stycznia 1671 rJ) o powodach niechci

do Michaa, wjc i siebie nie mia powodu uznawa za nie-

godnego korony polskiej. Zapewne przyjby j, gdyby mu
ofiarowano. Ale gdy adna taka propozycya nie wysza od

najbliszych przyjació; gdy cae jego stronnictwo woao
tylko o cudzoziemca

;
gdy widzia zagajone konfederacye

szlachty w obronie Michaa : wola pozosta w gromadzie

malkontentów i popiera ich dania listami, które w oczach

dzisiejszego czytelnika skadaj si na zbrodni stanu, na

zdradzieckie zmowy z cudzoziemcami przeciwko wasnemu
królowi. Historyk zmniejszy karygodno tej korespondencyi,

przypominajc natur monarchij elekcyjnych w ogólnoci,

a polskie elekcye od r. 1573 w szczególnoci ; lecz nie zdoa

jej usprawiedliwi wobec przysigi poddaczej, praw obo-

wizujcych z lat 1609 i 1669, i przestróg Floryana Czar-

toryskiego.

Spóczeni ksita niemiecy, jak palatyn nejburski,

arcybiskupi koloski i trewirski, czynnie suyli królowi

francuskiemu przeciwko wasnemu cesarzowi Leopoldowi

:

ale i oni usprawiedliwienia u historyków nie zyskali. Zara-

iliwo zego przykadu moe by policzon midzy okoli-

cznoci agodzce win Polaków. Równie do zagodzenia

5du przyczyni si powinien wzgld na rozpaczliwe uspo-

sobienie, spowodowane wypadkami sierpniowymi i wrzenio-

wymi, które mogy zamroczy wszelkie rozumowanie poli-

tyczne.

Mimo tych wszystkich wzgldów niezachwianym pozo-

stanie wniosek , e sprowadzenie sprawy o tron do intrygi

stao si gównym powodem bezbronnoci kraju w chwili

tureckiego najazdu i skaza na imieniu Sobieskiego, a póniej

ródem podobnych zawichrze w jego panowaniu.

') „Jam sio nie o to frasowa, e Winiowiecki zosta Itrólem ex

uo Piast" u K 1 u c z V c k. nr. 216.
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Rozjechali si tedy malkontenci w gbokiej z Micha-

em rozterce : „jakoby piorunem przestraszeni, gdy przyszo,,

eby oni wzajemnie dali skrypt Królowi Imci na to, i ani

sami przez si, ani przez cudzoziemców non molirentur prze-

ciw panowaniu jego". Tak sdzi stronnik Michaa, nie wie-

dzcy o wysaniu drugiego listu do Francyi ^). Sobieski za
w listach swoich wyraa cikie zmartwienie, e rozjechali

si „bez wszelkiej obrady i obrony", e „jako publiczna

obrada posza in cassum (czego poal si, Boe), tak i owa

posejmowa senatorska tego nie powetowaa. Owo zgoa in

consultam et destitutam Rempublicam (nieradn i opuszczo-

n Rzpt) mamy : a ztd nie innej wyglda potrzeba se-

quelli, tylko tej, e actum est de nobis" (koniec z nami).

Obok tych wzgldów patryotycznych wszake nie zapomnia

o prywacie : uskara si, e sprawa zamojska Marysieki

z królem i z Koniecpolskim pozostaa niezaatwion, chocia

król Micha „przez niedziel dwie trzyma mi na sowie

tylko, bo bez adnego skutku przyszo mi odjecha z War-

szawy ... i tego, co wanie z prawa naley si, i dekretami

przysdzono, mordicus (zawzicie) stawajc, przywróci nie

chciano" -).

Wyjecha, a raczej odpyn Wis na szkutach razem

z on d. 16 lipca, wydawszy ordynans regimentowi ckie-
go, aby „zaraz jako najprostszym traktem szed ku obo-

zowi" 2)
;
przytem napisa do Trzebickiego, aby zechcia po-

yczy wiksz sum pienidzy skarbowi na zacigi i wysa

') Kluczycki str. 1014. Z MS. Klokociana. Stom 14 lipca

równie nie domyla si rzeczywistoci i pisa z wiara o Reconciliation

mit den Malcontenten.

'-) Listy Sobieskiego: do ueckiego i Trzebickiego u Kluczy k.

nry 374, 377, 380, s. 1028, 1025 i 1029.

*) Chrapowicki 299 ^podug listu referendarza litt. Pomyli'

si Kluczycki, oznaczajc dat wyjazdu na 24 lipca na podstawie

listu do Trzebickiego. Nr. 379, s. 1025 ; w odpisie tego listu, zasza nie-

wtpliwie pomyka: 24 Julij zamiast 14. Std mylnie te przerobione zo-

stay daty listów nr. 378 i 379. pisanych z Gobia; co do pierwszego

z nich, wszelk wtpliwo usuwa tlómaczenie francuskie, znajdujce sie
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swój regiment do Kamieca. Marysieka popyna dalej,

on za wyldowa w Gobiu 23 lipca ^) i zabawi tu a do

6 sierpnia dla poratowania zdrowia : pi wody Egerskie -).

Tu zaczy go dochodzi jedna po drugiej wieci Hiobowe

najprzód od komendantów biaocerkiewskiego i dymirskiego:

pierwszy raportowa o przyjciu na Ukrain hana „ze wszystk

potg"; drugi o zaburzeniu na Ukrainie zadnieprskiej przy

obiorze nowego hetmana, a std przewidywa naleao, e
niepodobna spodziewa si adnej dywersyi od Moskwy

„bo sami bd mieli pewnie czem si diverti". Wiadomoci

w T. Lukasa XX. k. 163, z dat wyran 28 lipca, Gob. Ordynans

do ckiego, tame Nr. 374.

ij Wyldowanie oznaczam na 23 lipca, poniewa tyle czasu wy-

magaa podró wodna z Warszawy do Gobia. Inynier, kierujcy robo-

tami regulacyjnemi na Wile, p. Józef Stanisaw wikie, askawie udzie-

li mi nastpnych informacyj : odlego wynosi 119 wiorst; przy rednim

stanie Wisy i prdkoci wody okoo 2ch stóp na sekund, liczy trzeba

po 1'
j wiorsty na godzin holowania pod wod, gdyby si odbywao bez

przerwy. Ale przy mieliznach i wyspach, które obchodzi wypada w bród,

przy nieuporzdkowanych brzegach holowniczych i koniecznej zmianie

ludzi, wicej nad 1 wiorst na godzin liczy niepodobna, zatem przy

16 godzinach pracy wypadnie ""/ir = 7'/., dni na przebycie drogi od

Warszawy do Gobia i to przy forsownem holowaniu przez rozstawnych

ludzi. Tyle wanie czasu wypadnie, jeli Sobieski puci si w drog

zrana l6-go, a w Gobiu 23-go wyldowa popoudniu. Od tego te dnia

zaczyna*si rozpisywanie listów do Morsztyna, Trzebickiego, ueckiego.

'-) Do Marysieki pisa dopiero z Pielaskowic 8 sierpnia :
„Jam tu

stan wczora wieczorem... Jestem od rozjechania si z sob prawie hors

de moi meme... Nietylko poegna Wci, serca mego, nie mogem, ale pa-

trze na t szkut, lodwo si serce z alu nie urwao". H e 1 c e 1 ,
cz. II

nr. 75, str. 241) Gazetki u K 1 u c z y c k. nr. 392, s. 1073. Zamieszanie

Avprowadza data 3-tia Augusti z Pielaszkowic, pooona na dwóch ordy-

nansach do Wujakowskiego (n-ry 386, 387 u K 1 u c z y c k i e go). Musi

tu zachodzi jaka pomyka, poniewa oprócz powoanego wyej listu do

ony, znajdujemy jeszcze pod n-rem 389 list Sobieskiego do biskupa

Trzebickiego datowanyz Gobia d. 4 sierpnia 1672. Trudno przypuci,

aby Sobieski robi 13-milow drogo z Pielaszkowic do Gobia po napi-

saniu ordynansów i z Gobia jecha powtórnie do Pielaszkowic bez a-

dnej moliwej do odgadnienia przyczyny.
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te przesa niezwocznie Sobieski Morsztynowi z poleceniem,

aby pokaza je Olszowskiemu i Pacowi, a królowi aby przy-

pomina o zaopatrzeniu Kamieca w zaog i w komendanta,

„bo samemu w tych wodach Egierskich pisa mi nie po-

zwalaj, a pisarze moi ju wszyscy przodem pojechali" ^).

Nic wicej nie mia do zrobienia ; móg si nie pie-

szy z wyjazdem w Ruskie kraje, kiedy tam nie za-

staby „ani wojska, ani adnych potrzeb do wojny i prepa-

racyj". Odbyy si ju (20 lipca) sejmiki relacyjne, lecz

nie przyniosy mu pocieszenia. Jeden tylko, województwa

Ruskiego, w Wiszni Sdowej odbyty, zaleci, aby rotmistrze

ich znosili si z Sobieskim o niebezpieczestwach obecnych

i przeznaczy skromny dochód z szynkowego z dodaniem

300 zt. z czopowego na fortyhkacye Lwowa ^). Inne za
wojnie wierzy nie chciay i domowemi niesnaskami rozna-

mitniay si; pospolite ruszenie jedynie na obron króla

Michaa przeznaczay; niektóre posów do niego wyprawiay

z prob, aby da pozwy Sobieskiemu, Pramowskiemu, Mor-

sztynowi, Michaowi Radziwiowi, Sapiehom do ^sprawienia

si", czyli tomaczenia si na pospolitem ruszeniu. Wielko-

polanie w rodzie zastrzegli sobie sejm konny. Sejmik pru-

ski rozszed si z powodu maej liczby uczestników^).

Napisa Sobieski ordynans albo raczej instrukcy dla

ueckiego, kasztelana podlaskiego, jako regimentarza, spra-

wujcego komend nad wojskiem koronnem na Ukrainie.

Zawiadamiajc o fatalnym rezultacie rad sejmowych i sena-

torskich ,
oraz o wiadomoci , otrzymanej z pod Husiatyna,

e Tarc}'^ przeszli Dunaj, zaleca sprowadzi zaogi ze wszyst-

kich fortec ukraiskich, oprócz Bracawia i Mohylowa,

') Kluczy ki, nr. 378 str- 1026, 1027.

^) A r c h. Bernard, we Lwowie, ksiga grodzka C. 427, s. 1671,

1673 oblata sejmikowego laudum z d. 20 lipca 1672 podana do akt przez

Trzebuchowskiego marszaka.

^) Olszowski do Sobieskiego 28 lipca 1672 u Zauskiego.
1,385. Theatr. E u r. Xl, 86. Chrap o wieki 300, Instructia Wiel-

kopolan u Kluczyckiego 1035.
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a „wszystek ogie, którykolwiek Wm Pan bdziesz mia
przy sobie . . . woy w Kamieniec ... do Ictórych ludzi y-
czybym i prosibym oto Jm pana hetmana zaporozkiego

(Hanek), aby nam przyda ze dwa tysice zaporozkich

samopaów, gdy tacy ludzie najlepsi s do obrony i znaj
si z Turkami. . . Nie widz inszego sposobu . . . jeno wszyst-

kie siy na obron obróci Kamieca i tam przynajmniej

jakikolwiek czas potrzyma nieprzyjaciela do dalszej reko-

lekcyi Rzpltej", t. j. do czasu nadejcia pospolitych rusze,

które miay si zbiera dopiero midzy 15 a 20 sierpnia

pod Hrubieszowem. Dymitrowi Winiowieckiemu wskazuje

Bracaw na pobyt, nie adyyn, bo „tam sabe miejsce ; ale

i innych jest sia konsideracyj, których tu nie wyraam".
Co do komendanta na Kamieniec uskara si, e nie jest

wyznaczony. cki nie przyj nominacyi i nikogo innego

znale nie byo mona, a to ze wzgldu na osob Im Pana

Generaa podolskiego (Mikoaja Potockiego), który, „dekla-

rowawszy si na sejmiku zostawa na Kamiecu, ani z kró-

lem Jmci, ani ze mn, ani z ni-z-kim de necessariis tej fortecy

dotd si nie znosi". Sobieski uprosi biskupa krakowskiego

o 20.000 zt., które ju s odwiezione i dobrze rozporzdzone;

uczyni te z siebie do genera artyleryi Ktski ^). To
wszystko, co dao si wówczas zrobi dla obrony Kamieca.

Nie wiedzia Sobieski
,
piszc te kombinacye strategi-

czne, e uecki by ju pobity d. 18 lipca na fatalnej dla

wojsk polskich równinie midzy Batohem i Czetwertynówk.

Po upywie tygodnia zaczy nadchodzi doniesienia. Sam
uecki przyznawa si szczerze do „klski" i przypisywa

j swemu nieszczciu , zapewniajc wszake , i wda si
w bitw nie przez junakiery, lecz dogadzajc natarczywym

probom Haneki o poratowanie Perebijnosa z pukiem od

1500 gów, obsaczonego przez Tatarów w marszu -).

*) KI uczy ki nr. 37it, s. 1928; data 25 lipca jest moliw.-i ale

prawdopodobniejsz 23 lub 2-1 lipca.

) Raporty: Luzackiego i Pruszkowskiego 22 sierpnia u Kluczy k.

Nr. 37G, str. 1021 i 1022.
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By to pocztek wojny tureckiej. Doroszeko zbliy
si do Bohu na czele 18.000 swoich serdeniat ; mia przy-

sanych sobie 2 czy 3 tysice Turków ; zetkn si z nim

han Selim Gierej, który wyszed z Krymu „z wielkiemi,

(jak powiada) nigdy jeszcze niebywaemi potgami". uecki
mia tylko 26 chorgwi jazdy, po czci z pod komendy
Wyyckiego, a po czci z puków hetmaskich i królew-

skiego, 4 regimenty dragonii i pó regimentu piechoty gen.

Zebrowskiego, razem 4.300 ludzi do boju ; si Haneki
liczono na 4500 gów. Poczywszy si z nim pod adyy-
nem 17 lipca, uecki poszed nazajutrz szykiem i o godzi-

nie 4 zrana wyzwoli obleców Perebijnosa, lecz nie po-

przesta na tem. Poniewa serduci odbiegli armat swoich,

a Tatarzy pierzchnli od pierwszego spotkania: wic wojsko

polskie „wsiado na nich" i pdzio na drug stron Bohu
pod namioty tureckie. Nie baczc na wielk przewag nie-

przyjaciela, którego liczba dochodzia do 50.000 gów, uecki
pozwoli „bawi si" przez kilka godzin, w czem uznawa
si winnym. Tymczasem Haneko nietylko nie przeprawi

si za Boh, ale ruszy od Czetwertynówki nazad z taborem.

Postrzegszy to z gór, nieprzyjaciel uderzy ca mas i opasa

garstk rycerstwa polskiego ze wszystkich stron. Puk kró-

lewski zosta „cakiem zniesiony" na przeprawie; pozostao

w nim tylko 5-iu towarzystwa i to porbanych ; regiment

dragoski Czarnieckiego pis. poln. „cale zgina"; w puku
Sobieskiego „wielka szkoda"^ piechoty Zebrowskiego pado
„niemao". Ogóem towarzystwa, t. j. onierzy- szlachty zgi-

no 79 czy 80. Doroszeko obwieci uniwersaem zwyci-
stwo swoje z przesad, twierdzc, e nikt nie uszed z tej

poraki, chyba kto z jazdy, majcy dobrego konia; chlubi

si zdobyciem sztandarów i buczuku, co stwierdzi po czci
Pruszkowski, wymieniajc chorgiew królewsk, wzit ra-

zem z chorym Gulczewskim, i trzy inne. Podobno i dziaa

jakie zostay zdobyte przez Kozaków. „Gdy za po tej po-

race ich — pisze Doroszeko — przyby sam han do nas

osob swoja, ze wieemi siami (potuhami) krymskiemi. no-
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hajskiemi, czerkieskiemi, bialogrodzkiemi i tureckiemi; wic
spodziewamy si za lask Bo poskramia pomylnie nie-

tylko tu wszdzie odaków (kootników), ale zamierzamy

rozprawi si z samym królem o cerkiew Bo, o swobody

wojskowe i o cao wszystkiej Ukrainy" ^).

Nastpstwa tej bitwy byy wielce szkodliwe pod wza^l-

dem materyalnym i moralnym.

Han Selim Gierej posun si natychmiast do Tro-
ciaca i wyda godn uwagi proklamaey do Kozaków d. 26

lipca w jzyku polskim i podug formy polskich uniwer-

saów :

„Selim Gierej z Boej aski Han Krymski, Nahajski,

Perekopski, Oczakowski, Budziacki, Czerkieski, Tumiski,

Baczkurski etc. Maych Nahajów dziedziczny Han.

Wszem w obec i kademu z osobna, komu o tern wie-

dzie naley i bdzie naleao, a mianowicie wszystkim oby-

watelom tak Kozakom, jako i mieszczanom adyyskim,
tudzie i Zaboanom, ask' nasz haska wam opowiadajc,

oznajmujemy : I wyszedszy My z wielkiemi, nigdy jeszcze

*) Uniwersa Piotra Doroszeki z taboru pod Skibincami (nad Bo-

hem na poudnie od adyyna, blizko Batoha i Czetwertynówki) adreso-

wany do puku 1'awoockiego d. 20 lipca |st. st.) lt}74 pj matorusku
;

odpis w MS: 841 B i b 1. Ordyn. Kras. Oprócz powoanych ju rapor-

tów ueckiego i Pruszkowskiego, uczestników bitwy, opisy mniej lub

wicej dokadne, ale we wszystkich szczegóach zgodne, znajduj si w li-

stach Sobieskiego z d. 6 sierpnia i Beauniont'a 7 sierpnia 1672 do opata

Paulmiers w T. Luk. XX. k. 73 i 177; list z obozu p)d ariyiyaem

78 sierpnia u Grab. Ojcz. Spom II, s. 165 etc. Moe z przesada, ale

pod wzgldem wraenia zasugujcy na uwag jest^ustp u Wieliczk'!

II, 8.330: „Sam Doroszeko z Ordoju..: l^olakam sprawiti sia nie dawszy,

za adyynom na Batozi pod Czetwertenowkoju [rozhromi i wyrubi ich^

ne eposzczadiwszy przy nich i koaekoho Chanenkowoho woyska tak, i od Czet-

wertenowki na milu dobroju, do samoho adiyna, wojsko Chanonkowo

i Polaków neszczadno rubali, za zdobiczami ne uhaniajuczy i sam Cha-

nenko z ostatkom Kozaków swoich i Polaków zaledwo umknu w ady-

yn .. czerez kiko dniej na szlahu Batuzskom i w lesie proziwajemom

Kiewci mnoho leao ladzkich szabe, pancirów i inszych rynsztunków

pokoi rozobrano".
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niebywaemi w Ukrainie potgami Naszemi na pomoc uro-

dzonemu Piotrowi Doroszeukowi. Hetmanowi wolnie obrane-

mu Wojska Zaporozkiego i wszystkiej Ukrainy, gdy widzi-

my takie wasze ehrzeciaskie zamieszanie i niemio, i
jeden na drugiego, miasto na miasto, jako jacy róni nie-

przyjaciele wojujecie i sami swoj wasn krew pijecie i zie-

mie pustoszycie swoje, czego nigdy i midzy innymi naro-

dami rzadko widzimy, bardzo si temu musimy dziwowa...

Bo te widzimy wiele miast waszych pustych (czego si
Boe poal!), a to wszystko robi wasza i chciwo star-

szyzny kozackiej do hetmastwa, a Wy, ludzie

ubodzy, przy nich giniecie. Zasyam tedy Was tern upomi-

najcem Naszem pisaniem, abycie... Panu Doroszekowi,

wolnie obranemu od wszystkich was, powinne posuszestwa

oddawali, bo on, jako widz, wam bardzo wszystkiego dobra

yczy i za cao Wasze i wszystkiej Ukrainy rzewnie si

ubija i z Nami — lubo My Wam jestemy przyjaciele —
mocno si umawia. Na Polaków, od którj^chemy niewoli

Was szabl nasz wybili, nie miejcie adnej nadziei, aby

was bronili, bo sami z sob maj co czyni. A jelibycie

tego nie chcieli uczyni, tedy wiedzcie o tem, i ju ztd
nie odstpimy, chleby Wasze wypalimy i jako z nieprzy-

jaciómi postpowa i, czego si godzi dokazowa, nie b-
dziemy leniwi ... To wam deklarowawszy, na prdki respons-

oczekiwamy i Panu Bogu Was poruczamy" ^).

Zalecamy do podziwiania w tej proklamacyi nie tyle

dyplomacy tatarsk i skojarzenie czuoci z dzikoci, ile

pogld historyozoficzny na pobudki i skutki walk o buaw
hetmaska, o rzekom wolno Ukrainy, o ksistwo Rusi,

wznieconych przez Bohdana Chmielnickiego, a toczonych nie-

ustannie przez kilkunastu jego nastpców w cigu lat 15-tu

od jego mierci. Selim Gierej z trafn przenikliwoci os-

dzi i okreli t „Ruin" piknego kraju i walecznego ludu,

farbujc przyjanemi sowy straszne dzieo hanów, sotanów

*) Kluczy ki, nr. 382 str. 1032-3.
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i murzów tatarskich: wyprowadzenia kilku milionów Rusi-

nów na targowisko niewolnicze w Kafie.

Wzywa te Haneuk do upokorzenia si przed Doro-

szek, dajc natychmiastowej odpowiedzi przez tego po-

saca i straszc kamliwem zawiadomieniem, jakoby „Naj-

janiejszy Cesarz Jm Turecki w tj^ch ju dniach (przed 26

lipca!) stan pod Kamiecem Podolskim" i).

Nie spraAviy te dwa pisma oczekiwanego skutku, bo

uecki, opuszczajc lini Bohu d. 9 sierpnia, zostawi w a-
dyynie piechot. Cae za konne wojsko swoje wyprowadzi,

jednake nie po myli Sobieskiego, nie pod Kamieniec, lecz

w przeciwnym kierunku na Bia Cerkiew. Liczy na po-

siki od cara moskiewskiego, na conjunctio armorum, nieda-

wno przez posów wielkich umówione. Przed wymarszem

tedy z adyyna wezwa kniazia Romodanowskiego listem

z d. 2 sierpnia do wspólnego dziaania. Postanowienie to

zostao powzite i wykonane spoinie z Hanek ; Avspomniany

bowiem list zawiera podwójne zawiadomienie : 1) „My ku

Dniepru idziemy WPana szczliwie powita" i 2) „JPHet-

man na Czehryn trakt obraca" ^).

Pisa te i Lobel, komendant Biaej Cerkwi do Romo-

danowskiego, aby „z wojskami, ludmi ratnymi Jego Cesar-

skiego Wieliczestwa zbliy si", poniewa nieprzyjaciel na-

stpuje na fortec ^).

Oba wezwania pozostay bez skutku : Romodanowski

nie przyszed. Car poprzesta na wysaniu z Moskwy nowej

odezwy do atamana koszowego Ewsewija Szaszoa i do „po-

^) Kluczy cki nr. 381.

*) Raport ueckiego do króla 21 sierpnia 1672 u Kluczy-

c kie go nr. 400, s. 105(5. List Sobiesk. do Trzebick. 2 wrze. nr. 404

s. 1003; list „Stanisawa Wojciechowicza ueck.", Kegimentarza Woysk

JKM. Koronnych do Komodanowsk. 2 sierp, z adyyna w MS. 841 Bibl.

Ord. Krasis.

^) List Lobelia 7 sierp. 1672 w MS. 841 Krasis.; poprzednio 27-go

lipca pisa z Dymiru Eliasz Nowicki do Kijowa, donoszc o obleniu

Makarowa przez nieprzyjaciela i dajc przepuszczenia chorego

z eskort do Romodanowskiego.

Korzon. Sobieski. T. III. 14
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spólstwa kozackiego", aby uderzyli na hana i na Dorosze-

k ; zawiadamia przytem o wydanym ukazie do „taiszów"

kamyckich Serenia i Aj ukaja, aby ze 'swymi brami, dzie-

mi i synowcami szli na Zaporoe dla wspólnej z Kozakami

roboty (przemysu), oraz do nowego hetmana zadnieprza-

skiego Samojowicza, aby nie wzbrania ocbotnikom wycho-

dzenia na t wypraw ^). Wyprawi wielkie poselstwo do

króla Michaa i da zalecenie wojewodzie swemu w Kijowie,

aby dostarcza Polakom ywnoci do Biaej Cerkwi.

uecki wyzwoli Bia Cerkiew od oblenia, pobiwszy

na gow kozaków puk Biaocerkiewski pod Szemrajówk
d. 13 sierpnia ; wie t zniszczy ; z okolicznych miast ko-

zackich wybra prowiant dla zaywnienia ogodzonej fortecy;

lecz nastpnie pozostawiwszy Lobelia wasnym losom i nie

opowiedziawszy si Sobieskiemu, poszed d. 21 sierpnia

„dniem i noc" przez Woy w Lubelskie do króla, „nade-

wszystko . . . zaszczyt (obron) Majestatu JKMci przekadajc",

od malkontentów „odrodków tej Ojczyzny" -). Pukownik
Piwo z Opulska, który znajdowa si przy Sobieskim w War-

szawie, mia wraca pod Kijów do Dymiru i doszed ju
do Brodów, lecz skutkiem zmiany sytuacyi zosta zatrzymany

na Zoczowskim pasie "^j.

*) List Cara do kosza 8 sierpnia (st. st.) 1672 w MS. 841 Krasis.

') Raport ueckiego do króla 21 sierp. 1672 u Kluczy k.

nr. 400, str. 1056.

^) List Piwa do Lobela 26 lipca 1672 z Brodów w MS. 841 Bi.

Ord. Krasis.: „Teraz tedy Jp. ^larszaka jest wola, aby si WPan

z JPanem podlaskim raczy si znosi, aby Jm jako regimentarz wojsk

koronnych obmyla sposoby, jakby mona tameczne przeprowadzi pro-

wianty i ja, in promtu tamtych miesc zostajc, „non deero ochot moj
suy w tym WPanu y braciey. To te oznaymui WPanu, e mam list

od Cara Jmci, prze« Jmci PP. Comissarzów naszych wydany, który ex

pactis conjuratis wyda do JP. wojewody kijowskiego, którego listu te

s contenta, aby Bia Cerkiew tak prowiantami i zapasami wojennemi

prowidowa, ile bdzie potrzeba wycigaa. Hoc tedy non est desperan-

dum, e lubo non succedet od abunia (Lubomirskich) pomylnie, tedy

ja od Kijowa usiowa bd, e prdko moecie by W Panowie suppedi-

towani i uprowiantowani. Oznajmuj przytym WPanu, e tu u nas w Pol-
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Zatrwoony wiadomociami o tych przewagach Doro-

szeki i hana oraz o przybyciu sutana pod Chocim, a na-

wet o zajciu Zwaca przez Turków, pooonego na lewym

brzegu Dniestru, Prusinowski, chory roty usarskiej het-

maskiej, który komend sprawowa w obozie pod Husiaty-

nem, ruszy d. 4 sierpnia wstecz pod Trbowl i mia cofa

si dalej a do Lwowa, „poniewa tak wielkie wojska nie-

przyjacielskie tak s ju w pobliu nas, a my w tak maej

liczbie nie wiemy, gdzie si wrazi". W istocie ta ostatnia

dywizya wojska koronnego liczya zaledwie 11 chorgwi i).

Tak wic dokoa Kamieca wytworzya si ogromna

prónia : w promieniu mil kilkudziesiciu nie byo polskiego

obozu. Maszerowa tj^lko regiment piechoty „bardzo porz-

dny", zwerbowany i wysany przez Trzebickiego, biskupa

krakowskiego, dla wzmocnienia zbyt szczupej zaogi.

Jakie wraenie wywieray na umys Sobieskiego te

wypadki '?

Po odebraniu listu od ueckiego o poniesionej pod Czet-

wertynówk porace pisa d. 26 lipca do Trzebickiego: „A ja-

kom zawsze w kadych okazyach z AVXMocia znosi si

zw}'k . . . tak i na ten czas, co mi od Ukrainy, powracaj-

cemu z Warszawy w Ruski kraj, in momento przyniesiono

o losie wojska i powodzeniu JP. podlaskiego, to wszystko

w kopiach posyam. Wyrozumie tedy WXMo bdziesz

raczy, co jest teraz za felicitas i jakiej si w dalszy czas

spodziewa ma Rzplta. A to widz, com ja dawno obiecowa

sce ten uchwalony porzdek, e, krom woysk postronnych, zacigi wielkie

zostaj (!) i samo rusza si z Królem Jmci pospolite ruszenie : i to jest

nieomylna, e bd woyska wiksze, nieli pod Beresteczkiem (!!}... Prze-

sya do mnie do Dymira, a ztamtd do mnie odsya bd do puku r(ost)

S(criptum) IPP. oficerom i wszystkim IPP. onierzom moim miociwym
Panom y braciey, moy uniony przesyam ukon, a niech nie tskni:

przyjdzie im jeszcze Piwo na pragnienie i powetujemy da Bóg swego

u Panów Chamutów... i nie ycz, eby w Szamraiówce czeka". Cfr. z listem

Sobieskiego do Olszowskiego 18 sierpnia u KI u czy ck. nr. 399, s. 1055.

') Prusinowski do Sobieskiego 27 lipca u G r a b o w s. Ojcz.

Spora. II, 1G5, d. 4 sierpnia 1672 u Kluczy ck. nr. 388, s. 1039.

14*
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i czegom si zawsze obawia, to si samym nieszczliwym

skutkiem zjicio, i dla tego wczenie przedtem nie po jcden-

kro listami moimi JPana podlaskiego przestrzegaem, aby

za nastpowaniem wikszej potgi ostroniej z tym nieprzy-

jacielem in rebus gerendis postpowa... poniewa si ten

nieprzyjaciel nie w zagon tylko gotowa, ale dawno na wojn
zabiera. Uwaa i to WXMo bdziesz raczy: wiele wojska

zostao prócz tych kilku usarskich chorgwi? Nieprzyjaciel

za ten, przy swojej potdze, a naszej jawnej niegotowoci,

osadziwszy ostatek tego pod adyynem wojska, pewnie nie

bdzie na miejscu siedzia, ale zechce in viscera Regni

(= wewntrz Korony) postpi" ^).

Nadchodzca potem korespondencya musiaa doprowa-

dzi do wysokiego rozdranienia i rozpaczliwych pomysów.

Tak, ode dworu królewskiego, od przybocznej rady

senatu, od piecztarza Olszowskiego otrzyma penomocnictwo

do zawarcia ugody z Doroszek, mogce suy chyba za

dowód, e wszyscy ci panowie potracili gowy. Wnioskowi

takiemu nie przeczy bynajmniej wyprawienie z prónemi

rkoma posów do hana i do sutana : Petrykowskiego, sst

nurskiego i Wieniawskiego, nieutytuowanego dworzanina,

wieo nobilitowanego zaledwie. Sobiesld ordynowa do Ka-

mieca piechot anow i prochy, dostarczone przez elektora

brandenburskiego do Poznania, lecz król Jm zabra i to,

i owo dla siebie do Warszawy ^). Tymczasem odezwa si,

*) KI uczy ki, nr. 380, str. 1030.

-) List Olszowskiego do Sobieskiego 28 lipca 1672 z Janowca

u Zausk. I, 385. Sobieski do Trzebickiego 4 sierpnia z Gobia u Klu-

czyck. nr. 389, s. 1040: „Legatie za aby tego divertere nieprzyjaciela

y nas ab ultimo salvare interitu mogy, powtpiewam bardzo., bez a-

dnych naymnieyszych upominków" ; d. 6 sierpnia z pod Koskowoli nr. 391.

s. 1043. Zubrzycki, s. 445: „Jan Wieniawski wieo do stanu szla-

checkiego wyniesiony". Dowiadujomy si z póniejszych zaale (praeiudi-

cia Reipublicae 21 stycznia 1673 u K 1 u c z y c k. s. 1214), e Sobieski

ordinowa jeszcze jakich „inszych ludzi", których obywatele wojewódz-

twa Podolskiego, ubezpieczeni obietnic nadesania piechot anownych.

„absolute praesidium przyj nie chcieli, a (ci ludzie) od Kamieca odej
musieli".
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czyli „dopiero si ockn" genera podolski, Mikoaj Potocki,

woajc w niebogosy („clamat do nieba") o ratunek dla

Kamieca: „jeszcze cio o dwa tysice ludzi pieszycli, take
i konny cli z kilkanacie (!) chorgwi, któreby dniem i noc
do nas przybyway... bo bardzo na nas gorco... Ju ten

ogie imprezy tureckiej cale wybuchn, gdy si ju cale

nieodmiennie wojska tureckie ku Chocimiu zbliyy i co-

dziennie (co na oczy nasze widzimy) przybywaj i nad

Babszynem si stanowi, tam chcc mosty budowa : jako
ju jest do tego wszelki prcparament". W [>ar dni póniej

Prusinowski donosi: „Most ju dzisiaj (4 sierpnia) ma sta-n })rzez Dniestr, który ju wpó stan" ^).

Sobieski zrobi ju wszystko, co móg: „colcolwielc by
mogo piechoty, ta si wszystlca do Kamieca ordynowaa...

lecz to nie uczyni wszystko z piechot zwyczajn nad tysic

jeden ludzi". Wszystka jazda, zostajca pod komend p(n'u-

cznika, zwanego czasem regimentarzera, liczya zaledwie 11

chorgwi : wielkiej zatem dzielnoci dawaa dowody, jeli

chodzia na podjazd w jakie trzy chorgwie od Trbowli
albo od Podhajce „pod same nieprzyjacielskie wojsko", o któ-

rem trzeba byo przecie co wiedzie! „A regimenty, które

si byy naznaczyy na to praesidium Kamieca Podolskiego,

tak jako i regiment JP. pisarza polnego (Stef, Czarnieckiego)

w Ukrainie, teraz podobno zginy". Rzecz jasna, e Kamie-

niec si nie ostoi, nawet si „nie potrzyma", a wtedy co?

Sobieski przewidywa, e „mniej jeszcze Lwów" zdoa sta-

wia oporu : e nastpnie znajdzie si w najwikszem nie-

bezpieczestwie Kraków. 1 pisa do wojewody Icrakowskiego

Aleks. Lubomirskiego, do stolnika kor. Jana Wielopolskiego,

wreszcie do biskupa Trzebickiego o formowaniu zaogi i wzmo-

cnieniu fortytikacyj . Z jakich „suplementów", t. ]. zapewne

') Sobieski do Trzebickiego 4 sierpnia i 6 sierpnia 1G7'2; list ge-

neraa podolskiego do Sobieskiego 31 lipca 1672 z Kamieca u K I u-

-czyck. n-ry 384, 389 i 391.
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ludzi, nieobecnych pod swojemi chorgwiami w obozie, or-

dynowa tam „cokolwiek si mogo wylata" ^).

Przytem Sobieski przewidywa ju niezawodne zni-

szczenie swoich dóbr i rezydencyj. Wszak w kilka dni pó-

niej pisa mu Jabonowski : „Jchmo P. P. Potoccy wszyscy

pozamykali si z paniami swemi i z dziemi w zamkach

swoich: Panie Boe bd z nimi! Mnie naprzód wojna ture-

cka zrujnowaa, bo mi z pokuckich majtnoci wszystkich

ludzi wybrali, a ostatek wycinali Woochowie. Tatarowie

litewscy i dzicy Tatarowie. Przyszli przez takie wielkie góry

i lasy, skd si ich nigdy nie spodziewali. Wszystkom tam

ju straci; zastali ludzi niespodzianych" ^).

A Marysieka pyna wanie w tamt stron, do Ja-

worowa na poóg.

Sobieski wysa goca, eby j zawróci nazad i skie-

rowa ku Prusom. Rozpisa te listy do Dymitra Winio-
wieckiego, oharujc jego onie a swojej siostrzenicy „rety-

rad" w Gniewie, i do ciotki swojej Doroty Daniowiczówny^

ksieni Bernardynek, z podobn propozycy dla caego jej

konwentu. Dymitr odpowiedzia „z wielkim komplementem

i podzikowaniem ; po^Ytarza kilkakro, e chce rozumie

jedno ze mna". onie radzi Sobieski „lee poóg we Gda-
sku, a ksinie (Winiowieckiej) da na wol przez ten czas-

we Gdasku lubo w Gniewie do powrotu Wci, serca mego.

Jeliby czego nie stawao do wygody Xinej Jej Mci, p. Ole-

wic, kupiec nasz, doda wszystkiego ze Gdaska . . . Nie wa-

dzioby oznajmi ksinie JMPani podkanclerzynej (Radzi-

wiowej), e Xi (Dymitr) poszle do Prus Xin swoje,

azaliby i ona prdzej namówi si daa. . . Fanfana (t. j. syna

Jakóba) cauj i pozdrawiam. Jadc przez Lublin, pozdrowi-

em panny Karmelitanki w. Józefa przez umylnego od

^) Prusinowski do niewiadomej osoby i Sobieski do Trzebickiego

6 sierpnia 1672 u Kluczy k. n-ry 390, 391.

') List ;ze Lwowa 9 sierpnia 1682 u K 1 u c z y c ki eg o. nr. 393>

104;
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Wci serca mego i daem jamuny 6 ezer. zotych^ ^). Nie-

dugo potem cay ten konwent lubelski Karmelitanek Bosych

zosta zabrany z polecenia Sobieskiego i razem z 'dwudziest

kilkoma Bernardynkami Iwowskiemi na dwóch jego szkutach

wysany Wis do Gniewu. Bj^o niemao kopotu z pakun-

kami i furmankami -).

Podobnie uciekali Wis „na dó ku Gdasku" oboje Lu-

bomirscy, Aleksander, AVojewoda krakowski, z;on, Stanisawa

Jabonowska, wojewodzina ruska, z któr Sobieski zmin si

na wyjezdnem z Gobia, stolnikowa Wielopolska i inne '^).

Do ony pisa w tonie spokojnym ze zwykemi czuo-

ciami ; ale jak dalece by wzburzonym, okazuje si z innych

listów, np. do Trzebickiego, d. 6 sierpnia : „Zbliya si na-

reszcie godzina zguby naszej, jako to WXMo lepiej z kopii

listów ukrainnych. jako i kamienieckich zrozumie bdziesz

raczy. A to najcisza w tem nieszczciu naszem, e nam

oto jeszcze za zo miano, emy przestrzegali i emy si

bali tego, czego si wczenie ba byo potrzeba. Tak bowiem

wielcy ludzie i sawni wodzowie czyni powinni , aby si

zdaleka ba, a zbliska lekceway nieprzyjaciela . . . Zal wi-

cej pisa nie pozwala, uwaajc strat kocioów Boych,

Ojczyzny miej i fortun naszych" ^\ Tego dnia z Gobia
jeszcze pisa do opata Paulmiers o porace pod Czetwerty-

nówk; o sejmiku sieradzkim, na którym „la canaille a fort

criailló" przeciwko niemu i arcybiskupowi, lecz poczciwi

ludzie ujli si i nie dopucili do szkodliwej uchway ; o po-

spolitem ruszeniu, które bdzie zjadao kapony pod Lubli-

*) Hel cel, cz. 11, nr. 75. s. 249—250. Beaumont a Paulmiers

7 sierpnia 1672 z Gobia w T. Luk. XX. k. 177: La gr. marechale

qai allait faire ses couches en Kussie, rebrousse pour la Prusse.

-) K 1 u c z y c k i nr. 431, s. 1137, nr. 393, s. 1045 : „Ledwom upro-

si Jm. Panny Ksieni, eby wyjechaa ze Lwowa; dopiero dzi (9 sier-

pnia) zacza si krzta; frasobliwa, e pienidzy i podwckl pod rzeczy

mie nie moe". Pisa to Jabonowski do Sobieskiego.

^) Gazetki u K 1 u c z y c k. nr. 392, s. 1043, Beaumont w Tece
Lukasa XX. k .177, 178.

*) K 1 u c z y c k i nr. 391, s. 1042.



216 ROZDZIA XXIV.

nem , a nie pozwoli robi zacigów onierza . lub rozpdzi

zacig-nionego ; o królu, który cichaczem bdzie przeszkadza

nawet zbieraniu si pospolitj^ch rusze, eby siedzie bez-

czynnie w Warszawie, nie wyjedajc w pole. Doprasza
si wic natarczywie, aby Ludwik XIV przysya jak naj-

rychlej wybranego przez siebie kandydata z korpusem woj-

ska francuskiego, który bdzie móg wróci do Hollandyi

na wiosn przyszego roku
,
poniewa sprawa zaatwi si

szybko. Sam Sobieski na czele 6—7 tysicy z wojska ko-

ronnego i paskich orszaków wyjdzie na spotkanie do Prus;

razem z przyjaciómi swymi „zrzuci mask" i wypowie po-

suszestwo Michaowi, który przy tchórzostwie swojem nie

przeszkodzi ogoszeniu nowego, przysanego z Francyi króla;

gdyby za Ludwik XIV" da jakiego rodzaju elekcyi, to

j prymas zarzdzi gdzie w pobliu Krakowa, eby koro-

nacya moga si odby niezwocznie. Ale w razie ocigania

si i nieprzyjcia tego planu, Sobieski grozi, e zwróci si
do Lotaryczyka : 1) poniewa ksi ten bdzie mia posi-

kowe wojsko od cesarza (12.000 obiecanych, jak pisa pra-

wie jednoczenie d. 15 sierpnia kawaler Lubomirski) 2) mal-

kontenci musz si zabezpieczy od zemst}^ króla Michaa

3) szlachta, która obecnie jest „naszym tyranem", nicby nie

dokazaa pod innem panowaniem i monowadcy (les grands)

osignliby korzy z przeprowadzenia elekcyi bez niej,

wbrew jej yczeniom (malgre le peuple) 4) poniewa nare-

szcie interes królowej zabezpieczonym zostanie przez rozwód,

którego Rzym udzieli ^).

Czegó tu niema w tym licie?! Na jednym arkuszu

papieru znalazy si i proby i groby, i pogarda dla króla

Michaa, i obawa przed zemst jego, i obawa nieustraszonego

wojownika przed tchórzem, i obuda, do której „Proch" nie

by wcale zdolnym, i oligarchiczne wygraania szlachcie, na

której gosy tak by wraliwym, od której nie odrónia si

ani pojciami, ani instynktami, ani obyczajem ! Nie mona

^) Teka Lukasa XX. k. 173, 174.
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takiego listu uznawa za akt prawny, za dowód sdowy,
za dokument wany politycznie : jest on tylko wyrazem
wzburzenia, dochodzcego prawie do rozpaczy, i nie bdzie

wcale Avskazuwk czynów jego.

Nie on jeden doszed do takiego rozstroju nerwowego;

podobny odbija si w listach kawalera Lubomirskiego, Ko-

chanowskiego, starosty radomskiego, pisanych do tego Paul-

miers. a nawet w licie staruszka Trzebickiego, który przej
si teraz w zupenoci uczuciami malkontentów. Czytamy

w licie do Sobieskiego, adresowanym z Krakowa nieco pó-

niej (26 sierpnia): „Nie wielka av tem pospolitem ruszeniu

nadzieja, zwaszcza, e 20-tu tysicy piechoty wiczonej, jako

WmPan pisa raczysz, rzecz niepodobna, aby mieli mie
w tak krótkim czasie . . . Niema, tylko w samym Bogu na-

dziei, e... lepot, jali przypuci na to pogastwo, albo

uderzy Pan Bóg w serce tego poganina, jako w Pharaona,

e pol^:ój. jaki uczyni (!)... A jakom pisa do WM MMPana
po dwa razy, daby to Pan Bóg, aby któkolwielc podj si

na nas, eby nas mia czem broni. Czsto teraz sobie roz-

baczywam, jako byy witobliwe (!) i mdre zamysy kró-

loAvej Jejmoci Ludwiki, która ad conservationem tego mi-

zernego królestwa upatrzya bya parem tanto muneri (od-

powiedniego takiemu urzdowi) KsiciaKondeusza; co gdyby

si byo stao jeszcze za króla Jmci Kazimierza
,
jako ona

bya radzia, jubymy byli dotd felicissimi (najszczliwsi).

O gdyby si teraz jako do tego wróci!" ^).

Sobieski wyjecha z Gobia d. 6 sierpnia przez Kosk
Wol i Lublin, nazajutrz wieczorem w niedziel przyjecha

do Pielaszkowic „bardzo poalterowany i nie wychodzi z po-

koju, tylko pisa i przez ca noc nie rozbiera si". Wy-
jecha rano we rod, 10 sierpnia, stan na noc w Krasno-

brodzie i stad wyda do obywateli województwa Lubelskiego

uniwersa . zawiadamiajcy o przybyciu sutana z wezyrem

pod Chocim : „Wyjedajc, nakaza ManeloAvi ydowi, który

') Teka Lukasa XX. k. 179, 180, 205, K 1 u c z y c k i nr. 401,

str. 1058.
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U niego jest w tym kluczu ekonomem , aby wszystko mia
pogotowiu i chopi, jak da zna, eby si ku Rykom ze

wszystkiem przebierali". Po drodze spotyka wszdy ludzi

„ju na gow uciekajcych". Usyszawszy od nich „o wiel-

kiej we Lwowie konfuzyi", pojecha tam prosto. „Pory wo-

jennej ma nieprzyjaciel i do samego zajdzie Gdaska, kiedy

mu si nikt nie oprze". Z konfrontacyi rónych jzyków
obliczy Sobieski potg nieprzyjacielsk, t. j. Turków, Wo-
ochów z Multanami , Tatarów krymskich z hanem , dobru-

ekich, biaogrodzkich i litewskich zbiegych, oraz Kozaków
z Doroszekiem na 277.000 ludzi zbrojnych : nadto byo dua
rzemielników i kupców, którzy „cechami i pod chorgwiami
za wojskiem chodz". „Do Kamieca wicej ludzi wsadzi
wszelkimi stara si sposobami, ale za przyjciem bana (i Do-

roszeki) iu tam ptak ledwie przelecie móg". Wysany Bo-

gusz w kilkadziesit koni do Mohylowa po tameczn zaog
spotka si z ord i, wróci do Kamieca nie mogc, samo-

wtór tylko do Lwowa ledwie dobra si ^).

Stan rzeczy okropny ! Có straszniejszego daoby si
pomyle dla hetmana, obarczonego obowizkiem bronienia

granic Rzeczypospolitej '?

Obróci jednake Sobieski drog wprost na Lwów, za-

nim go spotkao poselstwo od mieszczan: wic chcia czyni
co moliwem bdzie. Energia ducha jego nie bya przez roz-

pacz wyniszczon. Oprócz Trzebickiego rzewi go wierny

przyjaciel Jabonowski, który sprowadza nowo-zacinych
ludzi województwa Ruskiego pod Gliniany i uniwersaem
swoim powoywa pod AMszni pospolite ruszenie ziem : Lwow-
skiej, Przemyskiej, Sanockiej ^).

^) Gazetki u Kluczyckiego, s. 1014: „Tene Manel prosi

jednego tam ssiada blizkiego, aby zboe z pól tamecznych móg w sterty

skada w gaju jego". Sobieski do Olszowskiego 18 sierpnia ze Lwowa,

t ame nr. 899, s. 1053—4; do Trzebickiego 17 lipca nr. 398. s. 1052.

Uniwersa tame nr. 394, str. 1047.

"j Jabonowski do Sobieskiego 9 sierpnia 1672 ze Lwowa u Klu-

czyckiego nr. 393, str. 1045. We Lwowie confasa; mieszczanie

ujedaj; trzeba tu prdkiej Wm MMPana bytnoci.
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Listy obu tych zacnych patryotów potkay Sobieskiego

d. 12 sierpnia „pod Raw (Rusk) spieszcego ku Lwowu".
I w tej okolicy oczom jego przedstawiay si „tylko ucieczki,

lamenty, a wznoszone rce do Pana Boga". Wyglda wia-

domoci od króla: „co dalej czyni zechce, bo, nie majc
adnego wojska, cale tu niema co robi, gdy cokolwiek go

restabat, ju si to skupio, ale tego nad 2000 niemasz wi-
cej". O Lwowie mia te nie pocieszajce wiadomoci: „Nowo
zaczty beluard uczyni prawie równ i otwart do miasta

drog ; w Zamku W ysokim zawalona studnia ; mury i way
porujnowane : prowiantu adnego ; drogo sroga, bo taka

póno roku ... e jeszcze niepodobna. Uwaywszy tedy

wszystkie rationes, sam si z myl moj biedz, jakaby

tym utrapionym ludziom da rad?" ^).

Gdy wjeda do Lwowa (nazajutrz, zapewne 13 sier-

pnia) zbiegli si na jego spotkanie „wszyscy obywatele

(miejscy) tumnie, jakby ku wschodzcej dobroczynnej gwie-

dzie, bagalnie daic od niego rady i pomocy ; lecz on

uala si bardzo, e groz tej wojny otomaskiej dawno ju
przeAvidzia, i wczenie Stanom Rzpltej przekada ; wielu

atoli artowao, a wszyscy obojtnie to przyjmowali, a do-

prowadzili Rzplt do ostatecznego niemal niebezpieczestwa,

gdy stoi rozpasana i bezorna wobec wojsk odrodzonego

Xerxesa i si caego Wschodu". Wic te on, Sobieski, wódz

bez wojska, nie moe da im ratunku, i miasto pojedyncze

nie dokae wicej, ni caa Rzplta. Radzi tylko, aby wy-

sano gdziekolwiek kobiety, a mczyni eby trwali w obl-

eniu z nieustraszonym duchem, dopóki dziaania wojenne

nieprzyjaciela nie bd powstrzymane przez poselstwo pa-
stwoAve, lub nie przybd wojska posikowe -).

') Sobieski do Trzebickiego 12 sierpnia 1(572 z Hrebenna u K 1 u-

czyckiego nr. 395, s. 1047.

-) Liber Resignationum ab A" 1668 MS. w Arch. m. Lwowa^

str. 34— 35. Ustp ten jest powtórzony po polska w Zubrzyckiego
Kronice m. Lwowa. Lwów 1844 II, s. 422, lecz w skróceniu, nie bardzo

wiernie i z niewaciwym dodatkiem, e „trwoga, przez hetmana okazana.
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Mieszczanie lwowscy nie wiedzieli i nie domylali si,

o jakich to wojskach posikowych (copiae auxiliatrices) wspo-

mina Sobieski. My wszake wiemy teraz, i mia na myli
-albo korpus francuski, albo 12.000 wojska cesarskiego pod

dowództwem Karola, ksicia Lotaryskiego. Do zawarcia

umowy, z tym lub owym kandydatem
,
posa swój podpis

in blanco Marysiece, która wtedy, dopynwszy do War-
szawy, zatrzymywaa si na Pradze i przez cztery godziny

rozmawiaa z Wochem Hardy, agentem Lotaryczyka, bar-

dzo yczliwie, poniewa olnia j obietnica, e otrzyma od

cesarza tytu ksiny Rzeszy Niemieckiej. Wysaa jednake

i do Parya jakiego Crausera na zwiady \\

Sobieski nie poprzesta na owych alach. „Uczyniwszy

<jonsilium z tymi Ichmciami , litórych znalazem , osobliwie

Jm Panem wojewod ruskim (Jabonowskim), zdao si nam
tu osadzi to miejsce, aby przynajmniej podjazd, albo partya

jaka wojska nie zaja opuszczonego miasta". Zamianowa
tedy komendantem Eliasza ckiego, obersztera i genera-

quartier-majstra Wojska JKMci, dawszy mu pod komend
„zbieranych tak suplementów, jako i powiatowych ludzi",

mianowicie „suplement regimentu Morsztyna, ludzi regimentu

wwdy ruskiego, piechot wwództwa Ruskiego, regiment sa-

mego ckiego i jazdy polskiej — co mogo by przy tak

maej garci wojska". Wedug rachunku mieszczan uformo-

wa si^ tego zaledwo may regimencik (legiuncula) z czterech

zarazia i radców miasta i znakomitszych mieszczan, co ywo zatem za-

<;zli wszyscy z miasta wynosi si (jak gdyby nie wynosili si przed

przybyciem Sobieskiego !) tak, e tylko dwóch radców pozostali : Barto-

miej Zimorowicz (znany poeta) i Jan Gsiorkowicz, z których pierwszy

bramy zamkn kaza, rad powszechna zwoa... ckiego zaprosi i tam

sw wymow wszystkich skoni, e przysigli nie opuszcza i mnie
broni miasta".

^) Sobieski do Olszowskiego i do Trzebickiego 17 sierpnia i 18go

sierpnia 1672 u Kluczyck. nr. 399, str. 1053, 1051 Lib, Reaign. ab

A^ 166S MS. str. 35. Przesadne i niedokadne s wiadomoci Morsztyna

w licie do Paulmiers'a 27 sierpnia 1672 w T. Luk. XX. k, 187, jakoby

Sobieski wyprowadzi 1500 ludzi z zacigów, poczynionych dawniej przez
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kusych chorgwi piechoty, jazdy za dwie chorgwie do

rekognoskowania ruchów nieprzyjacielskich ^). Ale magistrat

poczyni mdre i spryste zarzdzenia bez ogldania si na

pomoc z zewntrz : naoy podatek na kade drzwi w do-

mach tak mieszczan
,
jak duchowiestwa i szlachty, który

uczyni sum 6000 zlt.: mieszczanom kaza zaopatrzy si

si w bro, stawa pod chorgwiami na odgos trby, za-

ciga warty na murach . waach i w bramach ; dozorcom

za arsenau i spichrzów przysposobi jak najwicej prochu

i zapasów ywnoci.

W interesie Rzeczypospolitej Sobieski zapaci od za

ubiegy kwarta „dziesitku chorgwiom" trociaskim
,
po-

stawi na pasie zoczowskim pukownika Piwa i Woochów,
utrzymujc ich wasnym kosztem ; wreszcie uprosi „po du-

gich perswazych'" Zotnickiego, aby si podj drogi do bana,

poniewa wysany od króla starosta nurski Petrykowski za-

chorowa obonie, a gdy Zotniclci nie chcia adn miar
jecha bez upominków wezyrowi i innym, da mu Sobieski

dwa kosztowne zegarki i fanty, wzite u kupców za por-

czeniem wasnem. Innych expens nie wyszczególnia, tylko

ogólnikowo okreli, e „nie szczyptem na usug Rzpltej

erigowaem, ale znaczn sum" ').

Odjecha nastpnie (ol^oo 20 sierpnia) do Jaworowa,

opata na imi Xcia Longiieville, a nadto regimenty ebrowskiego i Deu-

hofa, wreszcie, e postawi na przedmieciach a 4000 jazdy.

') Morsztyn d. 19 sierpnia 1672 zwierza si Paulmiers'owi, e si

obawia Lotaryczyka wicej, ni Turka, poniewa La Grand Marchale

eblouie de la promesse d'etr6 faite princesse de 1'Empire, ne respire

que le Prince de Lorraine ; z tego powodu pisa do Sobieskiego, usiujc

zatrzyma go przy kandydaturze francuskiej. Des Noyers 20 sierpnia,,

przyjechawszy judo Gdaska z damami, donosi o rozmowie Marysieki

z Hardy'm i o posiadanym przez ni blankiecie Sobieskiego. Podziela

zarazem przekonanie, e Polska musi wzi sobie innego króla, gdy.

inaczej nie uniknaby rozbioru midzy nieprzyjació. Aleksander Lubo-

mirski 27 sierpnia 1672 z Gdaska donosi, e Marysieka wysaa

d. 42 sierpnia adjutanta Crausera do Parya sekretnie, lecz jest gotowa,

przej na stron Lotaryczyka. T. Luk. XX k. 184, 185— 6, 189.

'^) Kluczycki, str. lOóó.



222 ROZDZIA XXIV.

gdzie przesiedzia a do 14 wrzenia ^). Wysya tylko pod-

jazdy, jak mona byo najdalej, dla powzicia wiadomoci

o nieprzyjacielu i chwytania jzyków. Wyni w pole „omni

militari destitutus apparatu", t. j. bdc pozbawionym wszel-

kiego narzdu wojskowego, nie widzia adnego sposobu,

„Choby dziesicioro tyle zebrao si pospolitego ruszenia,
,

to temu nieprzyjacielowi rady nie dadz, jeli 20.000 wiczo-

nej piechoty mie przy sobie nie bd i armat}^ proporcyo-

nalnej ich siom" -). W istocie, jakeby wyglda hetman

wielki koronny na czele kilku lub kilkunastuset koni, gdyby
si ukaza przed niezliczonemi wojskami muzumanów? Wszak
wydaby tylko na poniewierk swoje hetmaskie goda i móg-
hj unikn niewoli tylko samobójstwem

!

A jednak wyruszy w pole — nie przeciwko sutanowi

wprawdzie, ale przeciw Tatarom.

Od 2-go wrzenia napywa zaczy przeraajce no-

winy o upadku Kamieca, od 4-go za pokazay si zagony

tatarskie w województwie Ruskiem.

Wspominalimy, e sutan stan pod Chocimem d. 1

lub 2 sierpnia ^) ; stan janiejcy wszelkiemi znamionami

^) List ze Lwowa 26 sierpnia 1672: JPHetman w Jaworowie ze

swymi chorgwiami zostaje, które take do obozu zemknie... wojska...

w poniedziaek odstpiy pod Grodek. Sobieski do Olszowskiego logo.

wrzenia 1672 u K 1 u c z y c k. nr. 410, s. 1072 „na wyjezdnem z Jawo-

rowa wczora".

^j KI uczy ki. s. 1040 i 1052. Powoywa si zreszt Sobieski

na jakie rozkazy królewskie: „Ju ja tedy z t garci ludzi, póki bd
móg, wedug woli JKMci w tych si tu bd trzyma krajach" w licie

•do Olszowskiego z d. 5 wrzenia 1472 u G r a b o w s. Oj. Spom. II, 346.

^) Prusinowski wiedzia w Husiatynie 4 sierpnia od jzyka, e
cesarz turecki ju stan pod Chocimem: Kluczycki nr. 388, s. 1039.

Jabonowski 9 sierpnia dowiedzia si od dwóch kucharzy wezyrskich

„pobisurmanionych" przymusowo w niewoli i zbiegych dobrowolnie „do

chrzecian", e ^cesarz sam osob swoj od tygodnia ju stan pod

Chocimem" (tame, str. 1044).
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Avszechmocnoci i grozy, jaka jest moliw Avrud ludzi.

Pojmani jecy i dezertujcy na stron polsk chrzecianie

tureccy rozpowiadali o })iciukro stu tysicach i dwustu

wielkich dziaach. Hospodar modawski Gligoraskul Duka,

gdy nie dogodzi gorliwoci, mimo zoonycli darów i do-

starczonych 6-u tysicy wojska, zosta zdegradoAvany i za-

kuty w kajdany, a cóby przeszkodzio sprawdzeniu rozpu-

szczonych pogosek, jakoby citym zosta? Jego nastpc
mianowany Stefom Petryczejko \). Ale w czasie dywanu uro

czystego w Jassach sutan okaza te wielk szezodrot swoj,

rozdajc janczarom po 1000 asprów na kad gow i po-

mniejsze kwoty sipahom, debedym, topedym ; wezyrów

za ugoci we wasnym namiocie "'). Most budowano pilnie

„przy wiecach lanych", ale jak niegdy Hellespont Xerxe-

sowi, tak obecnie Dniestr Mahometowi IV \v^'prawi urgo-

wisko z pychy jego : popsowa robot, gdy sam rodek tylko

zostawa do ukoczenia ; zaraz wszake zabrano si do bu-

dowania natomiast trzech mostów^). Dziki tej okolicznoci

genera- starosta Mikoaj Potocki zyska par tygodni czasu

do sypania waów ziemnych dniem i noc, rkoma caej

zaogi i wtedy to podobno powsta t. zw. Nowy Zamek

;

Woodyowski Jerzy, stolnik przemyski i Humiecki Wojciecli,

chory podolski, chodzili wci na podjazdy i jzyków
czstych dostawali. Có, kiedy onierza byo zaledwo 1100

gów: regiment biskupa krakowskiego 500, dwa inne regi-

menty 400 i piechoty kamienieckiej 200! Przybrano jeszcze

szlachty pospolitego ruszenia niespena 100, chopów, mie-

szczan i serdeniat byo mao (po jednym do l(3-tu dzia),

a na sze strzelnic przypada jeden strzelec i „nie perfecti".

Wreszcie i prowiantu mao nakupiono z przysanych przez

') Hurmuzaki: Fragments zur Gesch. d. Rumanen, Buccu-

resci, 1884. t. III, s. 283. Duka ocali swoje ycie, opacajc sie w. we-

zyrowi gruba sum.
*) Hammer, G. d. Osm. R. VI. 289, 292.

^) List Sobieskiego 17 sierpnia i Prusinowskiego G pierpnia 1G72

u KI uc zy ck. 1052, 1041.
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Sobieskiego, a poyczonych od Trzebickiego 20.000 zt., po-

niewa zakupom przeszkodzia „mieszanina z Woosz" i).

Ukoczono mosty i odbya si po nich przeprawa wojsk

d. 14 sierpnia^). Obozowisko ich rozcigno si na milowej

prawie dugoci od Zinkowiec do Ciolcowic i zacza si
kanonada, trwajca bez przerwy dni dwanacie. Dowiad-
czony w prowadzeniu robót oblniczych wielki wezyr Ah-

med Kiupruli kaza kopa approsze tak gbokie, e w nich

si chowa jedziec siedzcy na Iconiu , a tak szerokie, e
dwóch jedców mogo si min.

Wród grzmotu dzia, ciskajcych kule wielkoci gowy
ludzkiej, sutan udziela audyencyi hodownikom swoim:

15 sierpnia nowemu hospodarowi Petryczejce, 16-go hanowi

Selimowi, 17-go Doroszece. Rzekomy obroca swobód ko-

zaczych i wiary bahoczestywej przeciw Polakom, wdzia

teraz kaftan poddastwa i bi czoem padyszachowi za buaw
hetmask i darowanego konia z rzdem. Od tej chwili

wszake cign na swoje imi pogard, nienawi i prze-

klestwa caej Ukrainy ^).

W cigu piciu dni, a wic 19 sierpnia, przekopy tu-^

reckie doszy do fosy Nowego Zamku , a wtedy moliwem
byo ju zakadanie min pod waami i rzucanie granatów

') Listy biskupa karriienieckiego Lauckoroskiego 7 sierpnia i bez

daty u Grab. Oj. Spom. II, 167, 169. Opisanie szturmowania i list

Kwasiborskiego u Kluczy k. n-ry 403, 408, str. 1060, 1068, 1069.

-) Podug Hammera VI, 290 ukoczenie mostu i przejcie su-

tana z janczarami odbyo si 15 sierpnia, lecz w „Opisaniu" u K 1 u-

czyck. nr. 403, s. 1061 znajdujemy, e „circa decimam uarta Augusti

mocno wojska tureckie opasay Kamieniec i zaraz do nowego Zamku
imprez uczynili od Dluka z jednej strony, od Zynkowiec z drugiej,

z trzeciej od Zwaca". Kwasiborski te (str. 1069) liczy dawanie

ognia continuo (nieustannie) przez 12dni i nocy do 26 sierpnia.

^) Dziejopisowie kozaccy mówi o nim z oburzeniem jednomylnem.

Tak, Samowidiec (1846) str. 59 „Niezbonij Doroszenko ! Ne zabo-

laa jeho serdce takolio bezczestyja obrazów Boyich za dla swojeho

nesczastiiwoho doczasnoho, hetmanstwa". To samo Grabianka (wyd.

1854r) str. 206, nazywajc go „bpzbonym".
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rcznych sposobem, praktykowanym przez niedawno utwo-

rzon we Francyi kompani grenadyerów puku królewskie-

go, co suy moe za dowód, e w wojsku tureckiem sto-

sowane byy najnowsze wynalazki i urzdzenia militarne.

Polacy ciskali te granaty rczne i strzelali z muszkietów

tak gorliwie, e ramiona puchy od uderze kolby, a lufy

,,trzaskay si gsto od ustawicznego strzelania zagrzane" ^).

Pocieszali si mniemaniem, e wielk szkod wyrzdzaj
nieprzyjacielowi, lecz udzili si zapewne, gdy onierz tu-

recki zakrywa si worami, napchanymi bawen. Przy tej

nieustannej strzelaninie, przy braku ludzi do luzowania,

obrocy doznawali godu „cikiego, kiedy nie byo czasu

stara si o ywno, ale ani je". Turcy za, zasoniwszy

si kamieniami i worami, przypucili szturm, w którym duo
„oficerów i ludzi" pogiuo po stronie polskiej. Starosta Po-

tocki uzna niemono utrzymania Nowego Zamku i cofn
\ ^ ^

si do starego, murowanego na opoce. Jeeli wierzy, e jego

podwadni „bd bezpieczniejsi, nie bojc si wcale okopów

i ufajc miszoci murów", to znaczy, e si nie zna na

opornoci fortyfikacyj wzgldem artyleryi oblniczej. Pod

dziaaniem armat wielkiego wagomiaru, podwójnych kartau-

nów-), mury wanie rozpryskiway si i raziy zaog od-

amkami gorzej, ni kule nieprzyjacielskie.

^) Kompania grenadyerska utworzona zostaa w puku królewskim

francuskim w 1670 r., niebawem jednak uformowano podobne we wszyst-

kich regimentach piechoty (R o u s s e t Hist. de Louvois I, 222). Grena-

dyerzy zapalali knot na doni i ciskali granat na nieprzyjaciela ; uywali

te karabina zamiast cikich muszkietów. Pukownik Górski w ustnej

dyskusyi wyraa powtpiewanie, aby muszkiety owoczesne mogy sie

rozgrzewa, kiedy nabijanie odbywao si powolnie; pkanie luf przypi-

sywa raczej uywaniu zbyt wielkich a moe i podwójnych nabojów.

Jakkolwiekbd dwaj sprawozdawcy spóczeni notuj fakt pkania jedno-

stajnymi prawie wyrazami: oprócz powoanego wyej wiadczy te major

Kwasiborski, e „z gorcoci muszkietów ludzi si nakaleczyo". (K 1 u-

czycki 1061 i 1069).

-) Jabonowski do Sobieskiego O sierpnia 1672 u K 1 u c z y c k.

nr. 393 s. 1015 wyrozumia z opowiadania zbiegych kucharzy wezyr-

Kat-zon. Sobieski. T. III. 15
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Oba zamki miay znaczenie fortów, osaniajcych gó-

wne wnijcie do miasta przez przesmylc Iilliiunastosaniowy

midzY dwoma zagiciami rzelii Smotrycza : byo jeszcze

drugie wnijcie od strony zacliodniej przez most kryty i bra-

m Lack. Po za tymi punktami miasto byo zupenie dla

szturmów nieprzystpne, albowiem oysko rzeki, objte z obu

stron skalistymi, stromymi lub cakiem pionowymi brzegami,

stanowio kolosalna, na 200 sni szerok fos, zabezpiecza-

jc od eskalady i).

Mieszkacy przejci byli dobrym ducbem. Przekonywa

nas o tem wyznanie biskupa Wespazyana Lanckoroskiego,

gdy bowiem poradzi „Ichmociom", eby prosili o zawiesze-

nie broni czasowe „na pokrzepienie onierza... pospólstwo...

baby zwaszcza bardzo mi le traktoway jako zdrajc".

Siy tureckie wystarczay a nadto do atakowania je-

dnoczenie zamków i miasta. Usypanych byo siedm sza-

ców, z których jeden przysun si do Ruskiej bramy

w miecie na rzut kamienia i grozi zburzeniem tamy,

wstrzymujcej wod rzeki.

Los Kamieca rozstrzygn si jednak w Starym

Zamku. Kule dziaowe zwaliy poow wysz baszty bra-

mowej, a mina wysadzia j cakiem w powietrze. Zaoga

z wielkiem wysileniem odpara szturmujc mas, pooywszy

podobno 2000 ludzi trupem, ale nazajutrz 26 sierpnia, w so-

bot, komendanci, zauwaywszy w dwóch miejscach podsa-

dzone miny, „nie chcieli wicej nieprzyjacielowi resistere

i nas animowa", jak donosi kapitan regimentu Ti"zebi-

ckiego, Kwasiborski. Wywiesili tedy bia chorgiew. Ale

po zawarciu kapitulacyi, gdy parlamentarze wracali z obozu

tureckiego, major armatni Heyking podpali 200 beczek

prochu w wiey i wylecia w powietrze, przyprawiajc

skich, e „dzia maj (Turcy) 200 albo i wicej ; wielkich sztuk bardzo,

z dziesitek — jako ukazowali, to snad doubl e-quartany".

^) Górski Konst. Wojna Rzpltej Polskiej z Turcj w 1672

i 1673, odbitka z Bibl. Warsz. 1890. str. 8.
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O mier 700 ludzi, pomidzy którymi ze szczególnym alem
jest wymieniany \\'^olodyowski „nasz Hektor" ').

Pukownik K. Górski, badtijc dzieje tej obrony okiem

fachowca, osdzi j surowo, uznajc utrat obu zamków za

niedostateczny powód do poddania miasta. Zdaniem jego,

mona byo skutecznie broni przesmyku, ostrzeliwanego

z kilku stron ogniem krzyowym, potem bram Lackiej i Ru-
skiej, które byy potnymi fortami, czyli komplexami wie
i murów, spojonych ze skaami niewzruszalnemi; wreszcie

i po zdobyciu tych bram dolnych Turcy musieliby si dra-

pa jeszcze wysoko pod gór, zdobywa fort, zwany bram
Batorego, i inne fortyfikacye, eby si dosta do miasta.

Przyznaje, e dzisiejsza artylerya mogaby je atwo zbom-

bardowa i w gruzy obróci, lecz mniema, e owoczesna

turecka „tak bardzo straszn dla Kamieca nie bya", bio-

rc miar z póniejszych dziaa jej pod Jazowcem, Bu-

•czaczem, Zoczowem i Lwowem. Obwinia wic i zaog,
i szlacht, i nieobecnego jakoby starost Potockiego, i nareszcie

króla Michaa.

Surowo tego sadu musimy zagodzi. Potocki nie opu-

ci swego stanowiska a do koca oblenia i na mocy ka-

pitulacyi wyjecha razem z biskupem Lanckoroskim pod

eskort regimentu biskupa Trzebickiego ^). Szlachty znajdo-

') Kozpaczliwy, ale bohaterski czyn Heyking zosta brzydko i nie-

dorzecznie sponiewierany przez biskupa Lanckoroskicgo (Grabowski
Ojcz. Spom. II; 170): „Fan major artyleryi mia disgust, e go czsto

karcono o to, e wiele nierzdu byo i mankamentu w Cekausie". Ale
za to nie potrzebowa obawia si karcenia od Turków, którym podda-

wali sio ci, co go dotychczas karcili! Liczbo pozabijanych „Opisanie"

podaje na 2500 („dostao si i posom naszym, z tractatem powracaj-

cym : pana sdziego znacznie kamie w gow i rko porazi") biskup

kamieniecki tylko na 500 ludu, Sobieski 10 padziernika z opowiada

Zotnickiego i oficera Kumiskiego „na 700 ludzi naszych", a wybuch

prochów przypisywa nieostronoci „naszych"
;
podobnie korespondent ze

Lwowa 9 padziernika 1672.

*) Major tego regimentu Kwasiborski pisa w raporcie swoim

i5 d. 11 wrzenia 1672: „Widzc zatem JP. Genera podolski, e niepo-

15*
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wao si niespena sto osub z pospolitego ruszenia: wic jako

sia wojenna nic nie znaczya. Zaoga nie „struchlaa" przy

pierwszych krokach do zburzenia zamku poczynionych, lecz,

odparszy dwa szturmy, wybia z 10 tysicy Turków i Ko-

zaków Doroszeiikowych 1): wic zasuya sobie, jeli nie na

najwysze pochway walecznoci, to przynajmniej na lito-

ciw nazw „niebot", jak da jej Sobieski, bo 12 dni

suby bezsennej i godu wyczerpa musia}^ fizyczn opor-

no i energi organizmu ludzkiego. To wyczerpanie byo
te gównym powodem kapitulacyi. Turcy wprawdzie nie

dali sobie odebra Kamieca w cigu wierci wieku, ale

trzymali tam 12 000 janczarów na zaodze i byli atakowani

przez nader szczupe wojska polskie, za Kamieniec nie móg
si obroni Ahmedowi Kiuprulemu bez odsieczy, chocia bo-

wiem nie byy jeszcze wjmalezione bomby, ale i taka arty-

lerya, jak on rozrzdza, wystarczaa do obrócenia wszyst-

kich mieszka i fortyfikacyj w gruzy. Wszak paliy si
ju: kaplica luterska obok zamku, koció w. Katarzyny

i cerkiew w. Jerzego w miecie. Po najduszej obronie

mona byo wywróy Kamiecowi tylko los Szigethu (z roku

1566), gdyby Potocki dorówna bohaterstwem Zryuskiemu

(Zrinyi). I w tym wszake wypadku Turcy byliby obsadzili

dymice ruiny i opanowaliby Podole.

dobna hjo dotrzyma tego Nowego Zamku... po szturmie pierwszym...

Zamku Nowego odstpi musieli.my... Ja pro Augusto mens w Kamiecu
za konsensem JX. biskupa kamienieckiego i Jm. Pana Generaa podol-

skiego od mieszczan... wziem prowiantem, poow pienidzmi, co uczyni

t. 4800... Wic e JX. biskup kamieniecki z nami i JmP. genera po-

dolski do Króla Jmci chce i, jako insze regimenty i chorgwie, cze-

kamy w tem ordynansu WXMci". Sobieski za pisa do Olszowskiego

15 wrzenia: „JX. biskupa kamienieckiego nie wiem gdzie szuka; nie

jecha na Lwów, ale tam gdzie ku Samborowi wyboczy, jako mi sie

dostao sysze od sug JP. generaa podolskiego, który gdzie ku Li-

twie mimo Jaworów jecha". Kluczy k. str. 1069. 1070 i- 1073.

^) Tak strat podaje jeden z pukowników Ukrainy Zadnieprskiej,

Dymitr Rajcza w raporcie do wojewody carskiego d. 19 wrzenia st. st.

1672 w Aktbi K)3. P o e. XI, nr. 15, str. 40.
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Najcisz odpowiedzialnoci naley obarczy króla

IMichala z calem jego stronnictwem. Wyjecha on z War-

szawy 12 sierpnia na biaym koniu, av czarnym aksamitnym

stroju, z królow, która siedziaa w karecie; poprzedza go

Krz. Pac, kanclerz litewski, niosc lask: towarzyszyli: wo-

jewoda sandomierski Taro, kasztelan woyski Jan Fran-

ciszek Lubowidzki i podskarbi nadworny Jan Szomowski ^).

Sia zbrojna królewska skadaa si tylko z gwardyj,

przybranych w aob. Marszruta bya bardzo wygodna,

skoro przybycie do Janowca nad Wis o mil 18 od War-

szawy, miao nastpi a 22 sierpnia. Tak dugo niepodobna

byo jecha, ale mona byo zabawi w Kozienicach u Paca.

A dochodziy ju wiadomoci o zblianiu si Turków do Ka-

mieca i przyprowadzono królowi Turczyr.a, na podjedzie

wzitego^). Nie do uwierzenia, a jednak wiarogodnem jest

twierdzenie Morsztyna, napisane w pamitnym dniu wyko-

nania kapitulacyi 27 sierpnia e dwór gosi, jakoby Turcy

nie weszli do Polski i Kamieniec nie by oblonym, wszyst-

kie za przeciwne pogoski s zmyleniem malkontentów. Nie

ulega wtpliwoci, e przez cay czas oblenia, kiedy o-
nierzom polskim ramiona puchy od strzelania i nogi ugi-

nay si od znuenia, król polski przesiadywa bezczynnie

i gnunie w Janowcu, wyczekujc tutaj przybycia wielkicli

posów moskiewskich, którzy jechali dla otrzymania ratyli-

kacyi ostatniego traktatu. Przyjechali oni dopiero we wrze-

niu: Wasilij Siemionowicz Woynskij.. blinij bojaryn,

okolniczyj i namiestnili czeboksarski z J. J. Czaadajewem

dumnym dworzaninem i namiestnikiem pskowskim (? posto-

wskim"?); wrczyli hramot carsk d. 7go, zaprzysigli tra-

*) Theatr. E u r. XI, 87 (w innej edycji 72); mylnie nazwany

tu podskarbi nadworny koronnym, Morsztyn bowiem pozo.sta w War-

szawie i pisywa listy do opata Paulmiors. Stwierdza i on, e królowa

wyjechaa z królem; dodaje tylko zoliw plotk, jakoby robia jej wy-

mówki o to matka, cesarzowa Eleonora (T. L u k. XX. k. 187).

-j Gazetka z Warszawy 14 wrzenia 1672 u Kluczy, nr. 3'.i7,

str. 1050— 1.
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ktat przymierza przed Ewangeli ,,na dusz hosudarsk"^

d. 8-go i otrzymali odpraw d. 12 wrzenia z listem do

Cara. przepenionym kamstwami, np. jakoby sutan nie dotrzy-

ma kapitulacyi Kamiecowi, lecz szlacht i osoby duchowne

pocina, Bogu powicone panienki, kocioy i cerkwie po-

sromoci: jakoby listów carskich, ujmujcych si za Polsk,

ani sutan, ani han nie otrzymali itp. Chodzio o to, eby
wojska carskie, stojce na granicy „czyy si z naszemi''

(nie wiedzie: gdzie?) i eby wypuszczonym z Moskwy zo-

sta Sierko, pojmany przypadkowo na stepie ').

Pisywa jeszcze król Micha bagalne listy do Leopolda

o posiki (30 sierpnia przez Opackiego, 8 wrzenia donoszc

o upadku Kamieca), ale jakie móg mie widoki, jeli nie

zdoa uzyska kilku tysicy wojska, chociaby nie cesar-

skiego, lecz najemnego szwedzkiego ablegat Stom , który

jedzi do Wiednia umylnie w tym celu, a wróci z pak^

listów od cesarza do panów polskich z obietnic (niespe-

nion!) wypacenia Michaowi stu tysicy guldenów na ra-^

chunek posagu ? -). Leopold gotowa si wtedy do udziau

w wojnie holenderskiej i wysa swoje wojsko do spólnego-

z elektorem brandenburskim dziaania przeciwko Francuzom.

Nie lepiej te sprawia si szlachta wielkopolska: na.

sejmiku generalnym w rodzie nie troszczya si wcale

o Turków , lecz o malkontentów i wyprawia poselstwo,

które na posuchaniu u Króla, jeszcze w Warszawie 12go

sierpnia, domagao si sejmu inkwizycyjnego na koniach,,

sdu na Morsztyna i protekcyi dla Wysockiego: odjechao

1) MS. Ord. Krasis. nr. 463, str 391— 392.

-) Raporty Stoma byy datowane: 24 i 29 sierp., 14, 18, 21, 30 wrze-

z Warszawy, 11 padz. z obozu pod Goembiem. O podróy jego do Wie-

dnia pisa Morsztyn 27 sierpnia. T. Luk. XX. k. 188. Podró ta musiaa

odby si w kocu lipca i na pocztku sierpnia, bo 30 lipca jest dato-

wana Propositio des von Stom, 4 sierpnia Decret na nia, 13 sierpnia

listy cesarskie do Pramowskiego, Sobieskiego, Morsztyna, Lubomirskiego^

Radziwia, Krz. Paca, Poubiskiego i Olszowskiego w H. H. u. Staats-

Archiv w Wiedniu. Polonica 1672.
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za uraone pojednawczenii przeoeniami Michaa. Sejmiki

wojewódzkie: Icaliski. czycki, l:iijawski uchwaliy wpra-

wdzie wsiadanie na ko na d. 6 wrzenia, ale z warunkiem,

aby prymas by zabrany chociaby przemoc, inni za mal-

kontenci aby zoyli przysig wiernoci królowi
;
gdyby

jej odmówili, maj postrada urzdy i dobra, jako wrogo-

wie Rzpltej 1). Ostatecznie wynik owego sejmikowania by
taki, e jeszcze 13 wrzenia pod Janowcem nie stano a-
dne pospolite ruszenie; oczekiwane tylko byy województwa

sandomierskie i sieradzkie: wyznaczono im na obozowanie

Wwolnic. Podkanclerzy kor. pisa od boku królewskiego

pod sekretem, e wojska nawet do dziaa obronnych zebra

nie mona byo 2).

Skutki fatalnej obojtnoci stronnictwa królewskiego

na zabezpieczenie ziemi ojczystej od wroga objawiy si

rycho w caej okropnoci i ohydzie. Akkord czyli kapitulacya,

udzielona Kamiecowi przez w. wezyra w imieniu Maho-

meta IV, bya wprawdzie bardzo agodna, bo pozwalaa na

wolne wyjfie do Polski wszystkim, kto zechce, z ruchomo-

ciami, a onierzom z broni rczn, i na zatrzymanie trzech

kocioów dla trzech wyzna^): ale wykonanie jej wedle po-

') Instrukcya posom wielkopolskim z sejmiku .«redzkiego i Gazetka

z Warsz. 14 sierpnia u K 1 u c z y c k. n-ry 285. 397. str. 1035 i 1059

Theatrum Europ. XI, 88.

-) Olszowski do Sobieskiego 13 wrzenia 1672 u Z a u s k. I, 387.

^) Pactorum conditiones: 1) Integritas vitae et fortunarum , 2)

integritas Religionis et liberum publicumue exercitium ejus, 3) militibus

egressus cum armis minoribus tantum, 4) liber egressus wszystkim z Ka-

mieca do Polski cum omnibus mobilibus rebus, komuby si nie podo-

bao zosta, 5) liber usus omnium bonorum tym, którzy zostan, 6) sal-

vus conductus ad certum locum, 7) podwody pod rzeczy na miejsca

pewne, 8) w domach szlacheckich i duchownych, aby onierza nie

stawiali. Co do kocioów pomyli aie sprawozdawca, albo raczej prze-

pisywacz o tyle, e miao by zostawionych tylko trzy, ale nie „po trzy

kadej wierze", bo tyle nawet nie znalazoby sie w Kamiecu, gdy ko-

ció ormiaski by jeden tylko, a cerkwi podobno dwie. Podpalenie pro-

chów w chwili powrotu parlamentarzy obudzio podejrzenie wiaroomstwa:

Turcy omal nie pozabijali ich na miejscu, potem poprowadzili ich nazad
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j i obyczajów tureckich nie oszczdzio bolesnych dowiad-

cze Polakom. Ju d. 30 wrzenia, we wtorek po obiedzie

wyjeda kazano. Szlachta, ksia, mniszki ze sub swoja

ruszyli tedy na podwodach wasnych lub dostarczonych.

Konwojowao ich 4000 a do Jagielnicy. Wyjedali „sko-

wyczc prawie", przygnbieni widokiem potgi nieprzj^jaciel-

skiej: „po górach piechota leaa, jako ledzie, a na dobre

za pó mili po obudwu stronach jazd prezentowano". Po-

zostajcy w miecie i przyjmujcy poddastwo tureckie

mieszkacy patrzyli na wjazd sutana, na rzucanie obrazów

witych pod nogi jego konia, na zdejmowanie dzwonów,

na strcanie krzyów i zastpowanie ich pó-ksiycami ^).

W par tygodni póniej szlachta i ksia ju byli uywani
do robót okoo muru „w taczkach", a panu Myliszewskiemu

500 kijów dano za to, e czeladnik jego zbrania si odda
strzelby i ora -).

Doroszeko, który nalea do wity sutana podczas

wjazdu tryumfalnego i otrzyma w darze dzwony cerkiewne,

nie sroma si obwieszcza swoich podwadnych uniwersa-

em o zdobyciu Kamieca i chlubi si, e Jego Sultaska

Mo („Sotanskoje Wieliczestwo") natychmiast puszcza „nas

z wojskami swemi na... wygubienie osad lackich" ^).

do wezyra z traktatami, który jednak wypuci ich. wysuchawszy uspra-

wiedliwienia. W poniedziaek 29 wrzenia znowu jedzili posowie czyli

pailamentarze do w. wezyra, proszc o dotrzymanie pact: przyj ich

askawie i 6-ciu udarowa kaftanami Kluczycki 1062— 3.

^) Saraowidiec (184-6) s. .09. „I sam Turczyn, majuczy tam wje-

chati, prykaza, oby umarych u sklepów wybirauo i za miasto woono...

a obraza Boyi bieruczy z kosteów i cerkwiej po ulicach moszczono, po

"bootach, po kotorych Turczyn wjecha w Kamianee.,. I toho czasu me-

czet! z kosteów i cerkwcj poczyniono, z fary samemu carowi tureckoma...

zaraz adnoho dzwona nie ostao: usie Turki poskidali a innije Doro-

szeko pobra, take i krest niehdie ne oderasia — poskidano I

'") Sobieski do Olszowskiego 28 wrzenia 1672 u Kluczyckiego,

str. 1079.

^) Uniwersa ten, datowany 20 sierpnia st. st. (=30 sierpnia

n. st) 1672. jest w A K T BI 103. P. Xr. nr. 10, str. 2—27.
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Tak, puci w istocie swego „tygrysa", Kapan -basz
z Aleppo, jako wodza sprawujcego komend nad begler-

bejami Rumelii, Anatolii i Karamanii, nad lianem, hospoda-

rami wooskimi i nad kozalcami: da mu 4 dziaa burzce'
oprócz polowych , i wskaza miasto Lwów za cel marszu. Ta
ciba wojsk rozmaitych suna przez Husiatyn Czarnym szla-

kiem. Uczony han Selim wysa przodem konwój po zapo-

wiedzianego posa od króla Michaa, Zotnickiego; sprowa-

dziwszy, przyj go dosy dobrze „i zda si szczerze ao-
wa zguby Polaków"; obieca swoje staranie, aby sutan jac

najwolniej ku Lwowu postpowa, ale nie wicej czasu po-

zwala nad 9 dni (do 15 wrzenia) na przybycie posów,

upowanionycli do zrzeczenia si Podola i Ukrainy oraz do

pacenia liaraczu. Pod tym te warunkiem jedynie przyjmo-

wa porednictwo albo raczej wstawiennictwo do sutana.

Pismo swoje datowa ju z pod Husiatyna, d. 5 wrzenia^).

Sutan za w tym czasie, opuciwszy Kamieniec, zatrzyma

si na polach Orynina, potem polowa pod wacem, na-

reszcie pocign pod Buezacz. Wieniawski, goniec królewski

nie by przypuszczony przed oblicze jego: mia posuchanie

tylko u w. wezyra i od niego otrzyma list do podkancle-

rzego (4 wrzenia), przyznajcy hanowi prawo porednictwa,

jeli posowie przybd wkrótce z darami i haraczem -).

Sobieski odbiera te Avszystkie wiadomoci w cigu

dwóch mniej wicej tygodni, pomieszane z mylnemi wieciami,

domysami, lamentami. Orjentowa si trafnie, o Turkach

sdzi wstrzemiliwie, bez nienawistnej przesady, nawet le-

piej nieco, ni zasugiwali; lecz bole czu wielk. „Przed

alem cikim nie przyszo mi tej nieszczliwej nowiny

wj-razi swa rk W. X. Mci", t. j. biskupowi Trzebickiemu

pod pierwszem wraeniem d. 2 wrzenia: wic musia wy-

rczy si sekretarzem. „Po dokoczeniu tedy Kamieca
jeli si nieprzyjaciel ten obróci w Ukrain... byaby jeszcze

' ) K 1 u c /. y c k i nr. 40l5.

-) Kluczycki nr. 407, str. 1067, li.^t wezyra nr. 40.j.
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aska Boa nad nami; ale jeli postpi ku Lwowu. o! pewnie

actum de nobis (= bdzie koniec z nami), poniewa adnej

rezystencyi nie mamy".

Obróci si wanie ku Lwowu. Wracajcy od hana

Zotnicki przywióz do Jaworowa d. 10 wrzenia najgorsze

wiadomoci. „O Zamojskiej fortecy pilno si pytali, bo Lwów
cale sobie lekcewa i Tatarom w jassyr wyda go myl;
koo Zoczowa, Brzean, ju Tatarów peno... Narzeka bardzo

han, e takiego nie mamy wojska, abymy si cho defen-

sive oprze mogli... i w tem przestrzega, abymy si nie

spuszczali na spónion wojenn por, bo i ta nas nie sal-

wuje. W wojsku ich taka obtito, e wszystkiego tak do-

stanie, jakoby w samym Konstantynopolu; nawet frukty

wo za nimi i wszystkie pomylne wczasy. Komisarzów

tych jako najprdzej z zupenem penomocnictwem, bo jako-

przyjdzie pode Lwów, to ju o województwie Ruskiem mó-

wi nie kae i t. d. (t. j. da bdzie zrzeczenia si Rusi).

O tym kawaku Avojska naszego pilnie si pyta, i ju jest

na to naznaczonej kilkadziesit tysicy Ordy, aby gdziekol-

wiek nas osadzi mogli".

Wyprawi Zotnickiego i Wieniawskiego jak najpr-

dzej do króla razem z posem hana Abdymanem, a 12 wrze-

nia otrzyma ju zawiadomienie od Olszowskiego , e za

uchwa rady senatu (ex senatus consilio) naznaczony zosta

do traktatów kasztelan woyski, Franciszek Lubowidzki:

potem do teje posugi powoani zostali: Jan Szomowski pod-

skarbi nadworny kor. i Gabryel Silnicki, kasztelan czerni-

howski ^).

^) Klucz ycki nr. 409, str. 1071. Korespondencja z Janowca

12 padziernika u Grabo Avsk. Ojcz. Spom. II, str. 175. Diaryusz

Legacyi u Kluczy k.nr. 425, W y r w i c z : Konfed. Gobska s. 1 55,

nie wskazujc róda, powiada, e Sobieski namawia króla do pokoju

z Turkami, „by te w najtwardszych warunkach... radzi, nieprzyjaznym

nie opierajc si okolicznociom, do ugody przystpi, której sromot

podana w czasie przyszym moga zatrze pogoda. Na te sam rzecz

najprzód listownie, potem osobicie chyli króla Wieniawski". „Zwoawszy
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Pod wpywem tych gorzkich nowin odby si gyboki

przewrót w mylacli jego: zatarli si w nich i znikli kandy-

daci cudzoziemcy, a natomiast wytworzyo si przekonanie

o koniecznoci bronienia kraju w porozumieniu z takim kró-

lem, jaki by. Ten proces psychologiczny daje si wywie-
tli ze zwierze, poczynionych w licie do szwagra Radzi-

wia: „Wszystkie nam ju suspicie i dyflidencye wykorze-

ni potrzeba, ile gdy ab extra adnej nam nie czyni na-

dziei posików". W istocie, upyno ju dosy czasu, aby

moga przyj podana decyzya od Ludwika XIV na listy,

wysane do niego 7 i 15 lipca. Okolicznoci nie pozwalay

ju na dusze oczekiwanie. Propozycye czynione w imieniu

Karola Lotaryuskiego, jak wida, rozwiay si z wiatrem.

„Traktat luboby i stan z tym nieprzyjacielem (a stan
moe na Avarunkach najciszych tylko, iniquissimis condi-

tionibus), nie ju to pokój (bdzie), kiedy wa bdziemy
mieli w zanadrzu". Takie byy motywy, z nich za wywi-
zao si nastpne postanowienie: „Dlatego wszystkie moje

Panu Bogu oddaem dawne urazy i niesmaki, a szczerze

wszystkimi sposobami i przez rónych ludzi garn si do

szczerej JKMci konlidencyi... Gdy tedy "Wasza Xca Mo
to, co ju proponowa JKMci, po mnie obiecowa bdziesz,

nie zawiedziesz si na sowie swojem*'. e Sobieski „garn"
si szczerze, dowodzi tego jeszcze umylna podró ksicia

tedy przytomny fenat na rado, przeoy (król) zdanie Sobieskiego... jedna-

nia sio z Turkami potrzeb, jako jedyny zabieenia dalszym stratom i na-

rodu habie rodek, od Sobieskiego podany, a od siebie z powaaniem

przyjoty". Takiego wykadu wcale nie usprawiedliwia list Sobieskiego do

podkanclerzego lOgo wrzenia 1672, którym dawa „wiadomo Kr. JMci

i WMMP. nim dojad do Króla Jmci" Wieniawski i Zotnicki. Sobieski

pisa w tonie sprawozdawczym, nie formuujc zgoa adnego zdania (ob.

Kluczycki nr. 407, str. 10()7— 8). Nie inny wszake list móg by
czytany na radzie senatu, jeli uchwaa zostaa przez Olszowskiego za-

kommuniko van i dosza rk Sobieskiego ju 12-go wrzenia. Nadto

Sobieski nie by wcale zadowolony z „rad tamtych" i owszem nagania

je w licie póniejszym z d. 15 wrzenia, tame na str. 1072. Wyrwicz

posun si za daleko w obronie i wychwalaniu królu Michaa
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Dymitra Winiowieckiego . który „postrzegsz}^, e ta. co

i dawno, dyffidencya do mnie panuje w sercu króla Jmci.

podj si tej pracy... ofiarowa wszelk moj facilitatem kró-

lowi Jmci" ').

Dochodzi te nas uboczna wiadomo, e Sobieski pro-

ponowa królowi, eby upatrzy czas i miejsce sposobne do

akcyi obronnej z pospolitem ruszeniem, e chcia zaoy
obóz pod Lwowem -).

Wyruszy dnia 14 wrzenia z Jaworowa za wojskiem

swojem na Potylicz, Raw Rusk, Rzeczyc. To wystpienie

czynne byo ju moliwem, poniewa nadeszo konne wojsko

z Ukrainy, a regimentarz jego uecki, kasztelan podlaski

„odezwa si" t. j. podda si znowu pod rozkazy hetma-
skie. Pi-zyszed z nim Haneko, ale „kozacy wszyscy (?)

nazad pouciekali na Ukrain; ledwo ze dwa tysice zo-

stao" '^). Chorgwie ueckiego byy te bardzo kuse skutkiem

wieej poraki pod Czetwertynówk: w kadym razie je-

dnake przy poczeniu wszystkich moga si wytworzy
sia, zdatna do jakiego obronnego dziaania.

Dwór. czy król bcudzil i teraz niedorzecznemi zarz-

dzeniami, mianowicie: woajc ueckiego i Hanek do sie-

bie „ku Rubieszowu, Lublinu, Janowcu", a pod Lwowem,
Bezem, Zamociem kac toczy walk z nieprzyjacielem

takiemi siami, jakie znajdoway si, a raczej nie znajdo-

way si w województwie Ruskiem. Sobieski owiadcza, le

*) Sobieski do Radziwia 1 padziernika 1672 i do Trzebickiego

u Kluczyck. nr. 416 s. 1080, nr. 431, s. 1136.

-) Ch r a p o w i c ki 312, 313 podug listów Michaa Paca iet,

w. litt. i X. Tyszkiewicza. Sam on dozna ^silnego wzruszenia, dowiedziaw-

szy si o upadku Kamieca
;
gniewa si na syna za to, e „kocha si

z Zamojska. Hultaj ! Nie szedby raczej krew przelewa za Ojczyzn wiar
i Pana" — woa w oburzeniu.

•') Sobieski do Trzebickiego 2 i 3 wrze.nia 1672 u Kluczyck.
nr. 404, s. 1063, nr. 409, s. 1071 : „Ja to wojsko, które przyszo z Ukrainy

z Jm. P. podlaskim, kupi z temi chorgwiami, które tam nie byy, i we-

dug woli i ordynansu JKMci czeka bd na miejscu naznaczonym pod

Rubieszowem ulteriora Jl\Mci y Rzptey consilia''.
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jego „miaki rozum nie moe skombinowa ordynansów"

z d. 12 i 13 wrzenia: wytkn przytem róne inne sprze-

cznoci i niewaciwoci; a zrobi, co móg najlepszego: po-

szed na spotkanie ueckiego ku Bugowi pod Hrubieszów,

ulegajc postanowieniu rady królewskiej. „Ja za wojskiem

jad i jutro si ledwie koo Tyszowic zcz i ztamtd po

dalszy i rzetelny ordjmans poszl do JKMci" — pisa

w tyme licie z d. 15 wrzenia. Jako poczenie nastpio

pod Telatynem ^).

W marszu dowiedzia si o spustoszenia dóbr swoich:

Zborów, Jezierna, wie Puchów „ze wszystldemi innemi fun-

ditus spalone". Tatarskie kosze mijay Zoczów 15-go wie-

czorem i a po przedmieciacli si uganiay za bydem; d-
yy one pod Lwów. Niebawem przyszli Turcy pod Zoczów
i rozpoczli ataki do zamku. Piwo z komunikiem wyszed

stamtd wczeniej; pozosta za major Strym z ludmi regi-

mentu gen. Bokuma. Po 6-ciu dniach ten komendant musia

odda si baszy z ca zaog i „niektóra szlacht" w nie-

wol. Potem Kapan - basza, han Selim, Doroszeko i hospo-

darowie wooscy bez adnej ju przeszkody doszli do Lwowa
d. 26 wrzenia '-).

Sobieski szed swoj drog, nie próbujc ratowa wa-
snych domostw — bo i ókiew bya naraon na nieprzy-

jacielskie zakusy. Jakeby móg wda si w walk z kilku-

dziesiciu tysicami wojska wszelakiej broni, zaopatrzonego

w siln artylery? Otrzyma datowany ze Zoczowa 25go

wrzenia list hospodara mutaskiego (Grzegorza Giki z pro-

pozycy porednictwa do ukadów pokojowych ^) — list

^) Sobieski do Olszowskiego z Potylicza 15 wrzenia i Dziennik

pogromu Tatarów 15 padziernika 1672 u K 1 u c z y c k. nry 410, 422,

s. 1072. i 1090, Chrapowicki s. 313 podug listu X. Tyszkiewicza 23go

wrzenia.

-) Sobieski do Olszowskiego 17 i 28 wrzenia 1072 u K 1 u c z y c k.

nry 411, 414.

^) Crrigorasko Gika obj powtórnie hospodarsk wadze na Mul-

tanach niedawno 2 kwietnia 1672 za protekcya drogmana Panajottego
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przykry i dat, i treci. Do tego upokorzenia ju przyszo,

ie si hetmanowi wielkiemu koronnemu nastrcza z prote-

kcy wojewoda Woochów, a niewolnik turecki, którego urzd
i gowa zawisy, niby na cienkim wosku, na kaprynej

asce sutana! Sobieski domyla si, e oddawca listu, Suli-

moski (czy Sulimowski) by wyprawiony na szpiegi od ba-

szy i hana, ale poniewa suy przez lat kilkanacie w woj-

siu polskiem i by przez kolegów zalecany do nobilitacyi:

wic mona te byo przypuszcza, e przybywa ze szczer

przestrog od hospodara „dawno nam yczliwego, bo... Wo-
osza i Multanie szczerze naszego, a przez to i swego auj
nieszczcia".

Sobieslvi odpisa odmownie z nalenem podzikowaniem

i zamówieniem yczliwych usug dla komisarzy, wysanych

na ukady. Warto przytem zwróci uwag na dyplomatyczne

wykrty, jakimi posuy si do ratowania chociaby pozo-

rów godnoci narodowej. Oto w jaki sposób tómaczy So-

bieski hospodarowi zaniedbanie uzbroje i opuszczenie Ka-

mieca: „JKMo i caa Rzplta spucia si na mediati

Hana Jmci i Xicia Siedmiogrodzkiego, którzy obadwa,

dobrowolnie on ofiarujc, przysali przed wejciem wojsk

jeszcze cesarza Jmci (tureckiego) w pastwa JKMci i caej

Jizpltej, i dlatego (!) wojska JKMci nie zbliyy si ku gra-

Mkuszy; zasuy si sutanowi, dostarczajc 2000 fur zboa i przypro-

wadziwszy do obozu tureckiego 6000 onierza. Wicej wiadomoci o nim

podaje Hurmuzaki: Fragmenta zur Gesch. d. Rumanen. Buccuresci

188-i, t. 111, s. 280 sqq. List jego ze skaonem nazwiskiem jest wydru-

kowany u Grabo w sk. Ojcz. Spom. II, 177 z dat 21go wrzenia

i u K 1 u c z y c k. z dat 22 wrze. lubo w tekcie na kocu jest 25 wrze.

Godzimy si na uwag, e hospodar dnia tego nie móg si ju znajdowa pod

Zoczowem, jeli szed razem z hanem i przyszed pod Lwów wanie tego

dnia 25 kwietnia, ale wolelibymy poprawi na 23 najprzód dlatego, e cyfra

3 moga by przez przepisywaczy wyczytan jak pitka lub jedynka

(dla jednego 25, dla drugiego 21), a nastpnie dlatego, e pose hospo-

dara, Sulimoski przybieg do Sobieskiego pod Hrubieszów „na samem

ruszeniu" t. j. 28 wrzenia. Czy móg bied duej ze Zoczowa, jak

cztery albo pi dni ?
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nicdiu swym... abymy najmniejszej do rozerwania poprzy-

sionego pokoju... nie dali... z siebie okazyi. Owiadczy

si z tern JKM przez posannika swego
,

przez którego

i o naznaczonych do tralctatu komisarzach oznajmi; ale ju
te pod Kamiecem Cesarza Jmci zasta" ^).

Zna dokuczliwem byo uczucie wstydu, jeli takie

wymysy przychodziy do gowy. Prawie jednoczenie nad-

szed te powtórny listodhana, naglcy o przysanie komisarzy,

a datowany „ze Lwowa" zamiastzpodeLwowadnia26 wi-zenia.

Pierwsze ognie i dymy zapalonych wiosek ujrzaa za-

oga Wysokiego Zamku ju 20 wrzenia i zawiadomia mie-

szkaiiców wystrzaem alarmowym; 2 i-go dowódca przednich

czat tatarslcich zaszczyci miasto listem aslcawym, ale 22

przybyo duo Tatarów i snuli si po przedmieciach, do-

póki ich nie odpdzono ogniem dziaowym z waów; 24-go

ukazao si gówne wojsko tureckie i stano obozem po stro-

nie wschodniej, Woosza i Siodmiogrodzianie pooyli si od

poudnia, Tatarzy od zachodu, Doroszeko od pónocy; od

25-go wrzenia zaczo si ostrzeliwanie z rónych pagór-

ków, które trwao do nocy z 28 na 29-ty, t.) j. do przyjazdu

liomisarzy, Lubowidzkiego i Szomowskiego '-).

') Respons Sobieskiego do hospodara multaskiego 28 wrzenia

1672 u K 1 u c z y c k i e g o nr. 414, str. 1077.

') Zubrzycki. Hist. m. Lwowa s. 422—425; wedug raportu

Sobieskiego Tatarzy mieli opasa Lwów ju 19 wrzenia (KI uczy ki

1079). Transakcya oblenia Lwowa w 1G72 (Lwowianin 1838, t. III,

s. 23) twierdzi, e poczli si pokazywa Tatarzy na górach i^zychowskich

18 wrzenia i mócili zboa po wsiach, szczególiiie w Winnikach; 19 wrzenia

wszcza si trwoga w miecie i z dzia bito. 20 wrzenia niebezpiecznie

byo na przedmiecia daleko wychodzi; nastpnych dni Tatarzy po ogro-

dach ludzi apali, 23 wrzenia z gliniaskiego gocica „sypali si pu-

kami", 24-go cigny kozackie, wooskie i tureckie, 25 wrzenia Turcy

stawiali namioty i przez czausa wezwali miasto do poddania si, 2G-go

strzelali z dwóch dzia i zdobyli klasztor Bernardynek chwilowo i t. d.

Komendant Lwowa cki do Olszowskiego d. 21 wrzenia 1672 donosi,

e 20 wrzenia okoo poudnia przystpili Tatarzy i po górach stanli,

.ale gdy raz i drugi strzelono do nieb z dzia, stanli zdaa — „owo zgoa

Orda dokoa Lwów opasaa, e si i wyruszy za miasto trudno, bo wsz-



240 ROZDZIA XSIV.

Komisarze ci wyruszyli w swoj podró dyplomatyczn

z obozu hrubieszowskiego (24 wrzenia): Sobieski dal im cho-

rgiew kozack Modrzewskiego jako eskort. Dotarli do obozu

tatarskiego pod Gródkiem zaledwo 30 wrzenia. Lwów znaj-

dowa si ju w najwikszem niebezpieczestwie, które od-

wróci usiowa Wieniawski ukadami, rozpocztymi „niena-

lenie", nie posiadajc penomocnictwa. Komisarze we trzech

t. j. w zupenym komplecie otrzymali posuchanie u Kaplan-

baszy d. 1 padziernika. Musieli przed nim sta z odkry-

temi gowami. Wyjednali zaniechanie ognia, szturmów i obl-

enia za 80.000 talarów, które miao zapaci miasto, wa-

runki za pokoju miay by ustalone ostatecznie przzez su-

tana albo przez wielkiego wezyra. Przy ukadach nadrabia-

jc min i jzykiem, powiadali, e król nadcignie wkrótce

z pospolitem ruszeniem i wojskiem kwarcianera; ale ich

kamstwo wydao si tego samego dnia, poniewa wróci

pose tatarski i doniós, e przy królu niema adnego woj-

ska. Natychmiast zrobi si ruch ogromny midzy Tatarami

i nazajutrz, 2 padziernika, patrzyli si komisarze polscy,

jak wychodzia orda nuradyna „w czambu" t. j. na rabu-

nek i chwytanie jasyru przed blizkiem zawarciem pokoju-).

Dotychczas dziaania wojenne byy prowadzone w po-

rzdku, w karnoci, wedle zasad strategii. onierz turecki

szed w szeregach, nie rzucajc si na upy i na maruderk.

Podobno wróci nawet do domu z prónemi rkoma, ubogi

i znuony marszami. Da mu chlubne wiadectwo sam So-

bieski: „W wojsku tureckiem jaka jest sprawiedliwo, jaka

skromno, dotrzymanie sowa z konfuzy nas, chrzecian,

wypisa tego niepodobna; jedno tylko namieni — e wziw-

dzie ich peno". Sobieski przysa mii zawiadomienie o wyjedzie komi-

sarzy i radzi posa do nieprzyjaciela, eby nie nastpowa na miasto,

lecz po naradzie z mieszczanami cki nie uzna takiego kroku za rzecz

suszn „by nieprzyjacielowi nie podda si w lekcewaenie, a ja przy

dostojestwie JKMci Pana m. mi. do ostatnich si moich obstawa bd
i deklaruj si": Grabowski Ojcz. Spom. II, 176— 7.

^) Diaryusz komisarzy u K 1 u c z y c k i e g o, nr. 423. str. 1099^

do 1103.
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szy Z zamkiem Buczaczem pani wojewodzin bracawsk.
najmniejszego ani samej dishonoru, ani w dobrach i rucho-

mociach najmniejszej nie uczynili szkody". Jest to wy-
mowny dowód, e Ahmed Kiupruli dobrym by wodzem.

Ale przebywajcy w Konstantynopolu urzdnik ambasady
angielskiej Ricaut przypisywa to zbyt naiwnie nadzwyczaj-

nej agodnoci sutana i potulnoci mieszkaców polskiego

kraju, którzy powzi mieli tak mio i cze dla Maho-
meta IV, e postanowili „kupi u niego pokój". Mniema, e
Turcy szli raczej jako podrónicy, ni jako nieprzyjaciele

i spokojnie zajmowali kraj rozkoszny i yzny i).

Z t sentymentaln idyll nie godz si takie fakta,

jak wyrnicie zaogi tureckiej w Jagielnicy, jak obrona

Jazowca, Zoczowa, Lwowa, Trembowli, Buczacza, Zotnik,

przez „potulnych mieszkaców polskiego kraju". Nieprzyjemni

te to byli „podrónicy" z Turków, kiedy po ich przejciu

nie obaczyby „dba zboa" „ani trawy o kilka mil od

gocica tego"; w Bodzanowie caa ludno wyrnita zostaa,

a w obozie sutaskim cito trzech Poniatowskich, nieja-

kiego ueckiego i inn szlacht^). Tyle jest tylko prawdy,

e Turcy nie puszczali si na maruderk, ani na mongolskie

niszczenie siedzib ludzkich, prowadzili wojn prawidowo,

zdobywajc miasta i zamki, napotykane na drodze pochodu;

teraz atoli murzowie i agowie tatarscy, naradziwszy si

przed namiotem hana nad planem upiezkiej wyprawy t. j.

nad obraniem miejsc na kosze centralne i nad promieniami

rozbienymi w ksztacie wachlarza, rozpoczli umiejtne

') Histoire de trois derniers Empereurs turcs 1623— 1677 trd. de

Tanglois du Sr. Ricaut Paris 1683, HI, 350. Nie tak naiwnym by
Cantimir Hist. de l'Emp. Othomaa 1743 Paris III, 140: Mahomet

youlant repandre encore plus efficacement la terreur dans toute la na-

tion, detacha Caplan Mehemed Pacha... et les envoya faire le si^ge de

Leopolis.-. Caplan marcha ver3 la ville, faisant le degat partout, sur

son passage.

-') Komendant Zamo.cia 8 padziernika 1672 u Grabowsk.:
Ojcz Spom. 11, 185.

Ko7zon. Sobieski. T. III. 16
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niszczenie wsi i chwytanie jasyru od razu we wszystkich

kierunkach. Bardzo prdko, bo 4 padziernika zagony uka-

zay si ju w województwie Lubelskiem: wpadszy niespo-

dzianie do Szczebrzeszyna, Tatarzy nacinali i nabrali duo
ludzi, potem rozbiegli si po wsiach ku Turobinu. Inny znów

zagon natkn si na chorgiew, stojca w Krynicy pod Za-

mociem, i zapdzi j a w obóz pod Krasnostawem *).

W tym czasie pospolite ruszenia wielkopolskie i mao-

polskie zbliay si ju powolnym pochodem, lecz adne

jeszcze nie weszo do obozu, wytknitego nad Wis pod Go-

biem. Dla zabezpieczenia osoby królewskiej, za zdaniem

rady przybocznej i na skutek wysanego „rozkazania" -), So-

bieski z pod Hrubieszowa przeniós swój obóz pod Krasny-

staw. Tu dosza go wiadomo d. 4 padziernika, e nie-

przyjaciel „idzie prosto na osob JKMci". Natychmiast

ostrzegszy króla raportem, przeniósszy obóz na bezpieczniej-

sze miejsce, wstecz ku pónocy, pod Krup z asekuracy

(in securo), poszed komunikiem, przejmowa zagony midzy

Zamociem i Szczebrzeszynem ^), i tak rozpocz sw godna

podziwu wypraw na czambuy.

Hetman wielki koronny wyprowadzi z obozu wcale

niewielk liczb onierza: 3 do 4-ch tysicy gów ludzkich,

ale koskich we dwójnasób, poniewa kady jedziec mia

konia lunego. Nie byo adnego taboru — ani dzia, ani

*) Eelacya Komisarzy u Kluczyckiego s. 1104, 1105.

^jLengnich Gesch. d. preussischen Lande, Danzig 1748, VIII, 75.

Korespondent z obozu pod Gobiem 25 wrzenia : Dzisiaj bya rada, na

której stano, aby, nie czekajc mostu, przeprawowa si na tamte stron

Wisy ku Lublinowi, gdzie kto moe. Na teje radzie conclusum posa

p. Skrzetuskiego do JP. Marszaka w. k., aby do obozu generalnego

u JKMci pod Lublinem stan. Tene 2 padziernika: Król Jm Wis
ju przebywa i na tamte stron obóz przenosi. Grabowski Ojcz.

Spom. II, 180, 18-2.

*) Klu czy oki nr. 415 s. 1078, nr. 418, s. 1082, nr. 422, s. 1090.



ROK HANIEBNY 167 2. 243

WOZÓW, ani bagay. Dzi nazwalibymy taki oddzia nie

armi, nie wojskiem, lecz jak kolumna ruchom czy lotn,

a dowództwo nad ni sprawowaby genera dywizyi jazdy.

Ale szczup liczb potgowaa znacznie waleczno, spraw-

no, dzielno tych dawnych towarzyszy broni i dobór ofice-

rów, np. rotmistrzów takich, jak Atanazy Miczyski, Go-

rzeski, pukowników jak Polanowscy , Chemski , asko;
nareszcie i wyszych urzdników wojskowych, jak stranik

polny Zbroek, stranik koronny Bidziski i chory ko-

ronny Sieniawski ^). uecki musia pozosta w obozie pod

Krup, Haneko znajdowa si ze swymi moojcami w Za-

mociu. Sobieski, idc wanie w t stron, d. 5 padziernika

posa do niego z pierwszego wytchnienia pod Sitacem za-

proszenie „w kompani przeciwko nieprzyjacielowi", ale nie

znalaz u niego posuchu -). Haneko mia inne rozkazy,

a zapewne wola pozosta na usugach króla Michaa, który

nie pozby si bj^naj mniej podejrzliwoci wzgldem Sobie-

skiego tak dalece, e posdza go naAvet o sprowadzenie Ta-

tarów.

Deszcz pada „srogi"; mimoto Sobieski szed nieustan-

nie do pónej nocy, a natrafi na koczowisko tatarskie pod

*) Beaumout a Paulmiers 23 listopada 1672 w T. Luk. XX. k^

217. II y a plus de cinq seraaines qu6 nous sommes pur camp volant

sans bagages et chacun avec deux chevaux, l'un monte, Tautre a vide

a la Tartare. Wyliczy odznaczajcych si oficerów Sobieski w raporcie

d. 8 padziernika u Kluczyck. s. 1084; pod Komarnem za ca sw
ei poda na 2 do 2'/2 tysicy (str. 108G), ale z Dziennika pogromu

(s. 1093) wnosi mona, e tu byo czynnem nie cae wojsko, gdy „cz
znaczna, zdobycz obciona, albo powrócia, albo inutiiem ad pugnam

uczynia, cz znaczna w bocie na gstych przeprawach pozostaa".

Pramowski, opisujc wypraw t w licie do kardynaa Altieri d. 5-go

grudnia 1672, okrela wyranie liczb wojska: 4 duntaxat generosorum

militum millibus succintus (T h e i n e r III, nr. DGXX, str. 614).

') Sobieski do króla 6 padziernika: „P. Haneka prosiem z sob

do kompanii, ale si wymówi". Korespondent z pod Gobia 25 wrzenia:

,.IIanekowi dano ordynans, aby broni Zamocia z swymi moojcami, któ-

rych ma 2i)00 wedug relacyi JP. podlaskiego". Grabowski, Ojcz.

Spom. II, 180.

16*
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Krasnobrodem. Zatrzyma si, eby uderzy o wicie. Tym-
czasem nadszed Haneko inn drog „z boku" i sposzy
Tatarów. Wielu z nich, korzystajc z ciemnoci, ukryo si

w lasach, lecz Abas-murza z gówn si uszed w kierunku

poudniowym. Kozacy Doroszeki zamknli si w kapliczce,

lecz poddali si, gdy j podpalono. Podobno Haneko odbi

ze 2500 jeców; do Zamocia kozacy jego przywozili po

dwoje i po troje dzieci na swoich koniach, a pozostao je-

szcze nie zabranych ze 200; posano po nie drabne wozy ^).

Sobieski, wchodzc do Krasnobrodu za widna 6 padziernika,

móg tylko zarzdzi poszukiwanie po lesie. Nasieczono nie-

mao Tatarów i Kozaków; dowódca zagonu Zatyusza zosta

zabity, Szachtymir murza schwytany. Napisawszy raport do

króla „w polu na bbnie", postanowi i na ca noc „ku

Sanu w imi Boe, lubo wojsko i nune i szczupe bardzo".

Wkrótce ujrza wszystko Podsanie av ogniach. Umia
on jednak owieca sobie dr .g dokadniej za pomoc wy-

prawianych na wszystkie strony podjazdów. Przyprowadzi

rau Zawisza kilku „jzyków", od których dobada si, e
nad caem tem skrzydem tatarskiem pomidzy Wieprzem,

a Sanem sprawuje komend sotan Dziambet-Gierej i sto

pod Narolem, a do niego powracaj z zagonów Zerair Kazy

murza i kilku innych znacznych dowódców tatarskich. Wic
„sprawiwszy wojsko", ruszy natychmiast pod Narol i prze-

j dwa zagony. Szlachcianek, dzieci i pospólstwa odbito ze

2000; cigano Tatarów a do ciemnej nocy, siekc i w rzece

Tanwi topic.

Ubiegszy dnia tego mil 4, da Sobieski tylko 3—4 go-

dzin wypoczynku i o pónocku z 6 na 7 padziernika po-

szed dalej na ognie. Skoro dzie, przyprowadzono mu 15 j-
zyków, od których zdoby kilka wanych wskazówek. Wy-

^) Korespondent z Zamocia 8 padziernika 1672 u Grabowsk.
Ojcz. Spom. II. 183; Dziennik pogromu u Kluczy k. s. 1091 jest za-

pewne echem niezadowolenia onierzy, gdy twierdzi, jakoby Haneko
pobra tylko bydo i konie, u Tatarów zabi tylko 3 albo 4ch i bez

jzyka powróci do Zamo.icia, a pozbierane dzieci mia od.sya Sobieski..
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rozumia, e wszystkie szlaki grasujcych w tej okolicy za-

gonów schodz si pod Niemii-owem. a poniewa zna do-

skonale miejscowo i liczne tutejsze przeprawy: wic urz-

<3zi zrcznie obaw. Spostrzegszy to, Tatarzy zaczli rzuca

jasyr, pobrany na znacznej przestrzeni „od Ulanowa a po

sam Jaworów i Przemyl", i rozprószyli si na róne go-

ci^ice, a najwiksza cz nie ku Lwowu. ale wstecz biega,

ku Lubaczowu, niedawno przez nich podpalonemu. Wyko-

menderowani w t stron anicki i stranik kor. Bidziski

tratili na powracajce czambuy i odbili po kilkaset jasyru.

Sam hetman zwróci si prosto pod Niemirów, eby prze-

ci drog Dziambet-Gierejowi. Nie pojma go wprawdzie,

ale pod Bruni naszed wiele bardzo byda i dzieci porzu-

conych, dogoni pod Horycem dua ord i napdzi j na

wielkie przeprawy. Wtedy zada Tatarom dotkliw klsk:

zasia trupem kilka szlaków na przestrzeni dwóch mil; Tu-

haj-murza dosta si do niewoli ywcem, 5 lub 6-ciu mur-

zów zgino; koni zdobycznych i wasnych tatarskich bach-

matów duo dostao si wojsku; najcenniejsz wszake zdo-

bycz byo „kilkanacie tysicy" (podobno 12) wyzwolonych

braców i branek. Strata w onierzu bya nieznaczna: dwóch

towarzystwa zabitych i tylu postrzelonych w oddziale a-
nickiego. Porucznik JKMci, Pruszkowski i buczuczny-he-

tmaski astowiecki ywcem wzici przez napotkanych nie-

spodzianie Tatarów, ale buczuk by uratowany przez in-

nego towarzysza; ten zagon równie zosta rozproszony przez

Sieniawskiego i Bidziskiego.

Donoszc królowi, Sobieslci zakoczy swój raport

•owiadczeniem: „Ja gdzie si ztd obróc? jeszcze wiedzie

nie mog".
Wypado powici cz dnia 8 padziernilia na zbie-

ranie dzieci po polach i lasach i na odwoenie ich do po-

blizkiego monasteru, poczem Sobieski zbliy si do swego

Jaworowa i stan na noc w Kochanówce. Tymczasem ko-

mendant jaworowski zrobi wycieczk z zamku na ucieka-

jcych niedobitków i kilkuset jeców wleczonych odbi.
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Nazajutrz 9 padziernika, wyprawiwszy kilku jeców
i zebrane o Turkach wiadomoci do króla-), posun si So-

bieski przez Bruchnal pod Gródek. Od pojmanego jzyka

dowiedzia si o p suwaniu si jednego zagonu ku Lwowu;.

zaraz wic Avysa w pogo towarzysza Pukoszwskiego we

20 koni — i tak maa garstka potrafia Tatarów dogoni, roz-

gromi, jasyr im odebra. Samemu Sobieskiemu pilno byO'

bied naprzód ku poudniowi, poniewa ujrza wielkie ognie

„po prawej rce od Przemyla i Sambora".

Od Gródka cignie si pasmo stawów, czcych si

rzeczuk Wereszyc, która wpada do Dniestru wród roz-

legej bagnistej niziny. W odlegoci okoo dwóch mil jest

duy, acz pytki, zielskiem porosy staw Klitecki z grobl%

i mostem niedugim, sucym do komunikacyi pomidzy

polsko-ydowsk a rusk czciami Komarna.

Miasteczko to. obecnie o 6-tysicznej ludnoci, naleao

w owym czasie do Ostrorogów. Niedawno, w 1658 roku, pi'zy-

ozdobi je murowanym okazaym kocioem Mikoaj Ostro-

róg „acina", jeden z trzech regimentarzy, zniesawionych,

klsk pilawieck w 1648 r. Po obu stronach miasta znaj-

duj si pagórki, panujce nad okolic. Na jednym istnieje

do dzi dnia dobrze zachowany wa forteczny o dwóch kon-

dygnacyach, ale bez trawersów, kwadratowej figury, z czte-

rema naronymi bastyonami i gbok such fos. Wody za-

pewne i wtedy nie doprowadzano, gdy trzebaby j podnosid

ze stawu chyba za pomoc jakich urzdze hydraulicznych,

zbyt kosztownych i trudnych. System fortyfikacyjny jest ten

') Czytamy w Diaryuszu Koowania y Confoederatiey .. pod

Gobiem y pod Lublinem... MS. 1188 jednej z wikszych bibliotek war-

szawskich nas. 490: „Przysa JP, Marszaek w. k. do Króla Jmci kilku

winiów tatarskich, pode Lwowem branych, z wiadomoci, e ode Lwowa
odstpili". List by datowany 9 Octobris z Jaworowa, wic chwilowo

wstpowa tam Sobieski, lub Kochanówk podawa za Jaworów. . I to

przyda, „ e mu komisarze oznajmuj o trudnoci traktatów z Turkiem

y o tym, e sobie tam chce zamierzy granice, póki mu si bdzie po-

dobao w Polszcz".



ROK HANIEBNY 167 2. 247

sam, co w zamku zoczowskira, a wic pochodzi z pierwszej po-

owy XVII w., moe zastosowany przez tego Ostroroga po pi-

lawieckiej konfuzyi, pod wraeniem naway Climielniekiego,

Wewntrz mieci si teraz chmielnik hr. Karola Lanckoroskie-

go; ladu murów nie wida; obywano si zapewne drewnianemi

budowlami. Z relacyi wszake 1672 r. okazuje si niewtpliwie,

e ta forteczka bya obsadzona zaog. Nuradyn zaoy swój

kosz pod miasteczkiem Komarnem, zapewne od strony pó-

nocno-wschodniej, tak, aby mu nie szkodziy strzay z broni

rcznej i dzia fortecznych. Zreszt obozowa niedbale, w ni-

zinie, nad wod; nie zaj drugiej góry, nie utrzymywa czat,

ani posterunków obserwacyjnych, jeli nie widzia zbliaj-

cych si otwartemi polami chorgwi polskich. Mia tu 10.000

swoich krymskich Tatarów, 400 litewskich, 220 kozaków,

200 Semenów, 200 janczarów i polsk nadworn chorgiew

Doroszekow. Przy samym stawie rozoy si oddzia 500

Tatarów z jasyrem. Tu miay si zebra wszystkie zagony

i odby si podzia upów.

Sobieski szed forsownym marszem, skoro do poudnia

zrobi pó ósmej mili pod deszczem i przy najgorszych prze-

prawach. Pomimo zmczenia koni zdecydowa si na atak

natychmiastowy, wiedzc, e z Tatarami niema chwili do

stracenia. Ju bowiem z kilku wiosek po drodze uciekali

oni do kosza; a nuradyn, ostrzeony przez nich, kaza ci-

na jeców.

Wojsko polskie nie przenosio pótrzecia tysica czeka,

poniewa cz znaczna powrócia ze zdobycz, a niemao

te pozostao w bocie na przeprawach. Sobieski posa przo-

dem kilkaset koni ochotnika; za nimi z tyu uformowa lewe

skrzydo z puków Bidziskiego, stranika lioronnego, i ksi-

cia Ostrogskiego z porucznikiem askim; sam za ze skrzy-

dem prawem skierowa si tak, aby uderzy na nieprzyja-

ciela z boku. Walka trwaa niedugo, skoro bowiem hukna
muzyka marsowa i Sobieski zacz si przerzyna przez g-
st mas Tatarów, ogarn ich taki strach, e jedni w ty,

a drudzy w oczy... maoco potarszy si, .-romotnie uchodzi
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poczli". Nuradyn rzuci si nie ku Lwowu, ale nazad ku
Przemylu, mimo Rudki, biotami, lasami nieprzebytemi. Wi-
dzc to, owi piciuset, którzy mieli swój kosz nad stawem,

chcieli przeprawi si przez grobl, nie zwaajc, e jest zer-

wana; wpadali w wir i tonli razem z bachmatami swymi;

wydostao si z toni nie wicej nad 200. Kozacy, porzuciw-

szy konie i samopay, schowali si midzy jecami: uda-

wali, e byli wzici w jasyr, lecz nie potrafili wytomaczy,
z jakiej wsi ich brano. Dosta si do niewoli i pukownik
humaski Iwan Bernata, wielki faworyt Doroszeki. Za nu-

radynem pdzia pogo a do lepej nocy i rozgromia go

ostatecznie pod Biekow Wini o 272 niili od Komarna
i zdobya jego wasny sztandar, którego „nie zwyk tracie

nieprzyjaciel, chyba w wielkim bardzo pogromie". Jasyru

odbito „najmniej na 20.000"— szlachty, szlachcianek, ksiy,
wicej daleko Polaków, ni Rusi, gdy brani byli przewanie

za Sanem z Sanoka i Biecza. Teje nocy wraca Tachtar-

kazy murza z czambuu i stan we wsi Koropuu, ale zaraz

uciek, porzuciwszy jasyr, gdy jeden nagi Tatar, wylazszy

z bota, powiedzia mu, co si z nuradynem stao.

„Owo zgoa nie móg sam Pan Bóg wikszej aski swo-

jej i bogosawiestwa swego witego pokaza, jakie poka-

za, snad za uproszeniem tych niewinnych dusz, które nie-

biosa same przenika musiay paczem swoim". Temi sowy
zamyka vSobieski sprawozdanie o znakomitym czynie swoim

w raporcie o tyle skromnym i skróconym, e naley uzu-

penia go dokadniejszemi zapiskam" jednego z onierzy

uczestnika wyprawy. „Dla lepszej informacyi", a waci-
wie dla stwierdzenia wiarogodnoci doniesie posa królowi

jeców: janczara. Tatara i Kozaka pukownika razem z cho-

rgwiami, kozack i dworsk soltana nuradyna. Cay raport

jest napisany w tonie zupenej ulegoci i unionoci przed

majestatem królewskim: na dowód przytaczamy ostatnie wy-

raenia, skrelone w d. 10 padziernika z pod Komarna:

„Widzc znowu ognie, którdy najmodszy sotan za Dnie-

strem snad idzie, lubo ju konie nie wojowa, ale i nie
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mog. ochota jednak do przysug-i WKMci jest jeszcze

taka, e wsiadam zaraz na ko, ca noc robic sobie prze-

prawy (bo wszystkie stawy tak gródeckie jako i tuteczne,

porwawszy si, mosty pozrzucay). Przejmowa ich (Tatarów)

ode Lwowa bd. Te tedy prace moje i caego Rycerstwa

asce i respektowi WKMci zaleciwszy, zostawam" etc.

Kaza te Sobieski naprawie zerwane mosty i groble,

proAvadzce ku Lwowskiemu przedmieciu; przypuszcza, e
uda mu si przej owego najmodszego sotana Adzi-Gie-

reja, moe razem z nuradynem, pod Rozdoem o 3'/2 mili

ku poudniowemu wsch.)dowi, przy znanej przeprawie Dnie-

strowej. W nocy reparacya zostaa ukoczon; zrana ligo

padziernika cz wojska ju przesza na drug stron, gdy

w tern przypad chop, zbiegy wprost z kosza Adzi-(3riereja

z pod Hruszowej. Zapewnia on, e ten sotan ma i wa-
nie na Komarno i przez Dniestr przeprawia si bdzie we

wsi Mostach, a prowadzi z sob „niezliczony plon ludzi,

byda, koni", wybrany z bezpiecznych dotychczas podgór-

skich wiosek.

Naturalnie, nastpia natychmiast zmiana planu. Sobie-

ski znajdowa si w tej chwili przy przerwie, w której po-

tonli Tatarzy. Posa std rozkaz odwoujcy, a sam, nie

wracajc do obozu, pobieg z pancern chorgwi swoj, dra-

gonia i rajtary ku Dniestrowi przez gste chrósty, „wiel-

kimi potopami i pywaniem". O zachodzie soca przeszed

most, który kaza poprawi, i zatrzyma si, oczekujc na

przybycie caego wojska. Nadeszo ono o wicie. Ale poka-

zao si, e i dalej niepodobna, poniewa ogromne bagno,

cignce si a pod rz. Bystrzyc pokryo si nieprzejrza-

nemi wodami. Gdy nad t przepraw „deliberowa z wiel-

kim alem", znalaz si znowu chop ^), który za dobr za-

*) Deliberacya miaa si odbywa pod Wooszcz. i chop pochodzi

z Wooszczy wedug Diaryusza expedycyi u Grabowsk. Ojcz. Spom. II,

195, ale mapa przeczy temu okreleniu, poniewa wie Wooszcza (nie

Woszcza ani Wolszcza) znajduje si po drugiej stronie bagna i w in-
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pat ofiarowa si na przewodnika. Poszo za nim wojsko..

ale brody byy w wielu miejscach tak gbokie, e konie py-n musiay, a gdy [)0 piciu godzinach przebyy owe pótorej

mili, pokazao si, e w :;iiiszowej niema ju Tatarów. Do-

piero pod Drohobyczem i) p jwzi Sobieski pewn wiado-

mo, e Adzi-Gierej poszed poza Stryj na Bolechów i Do-

lin. Wic trzeba go byo dogania.

Wypoczwszy ze trzy godziny, Sobieski ruszy na ca
noc. Przededniem 13 padziernika przeszed przez rzek

i przez miasto Stryj, o poudniu przez Bolechów, a minw-
szy m. Dolin, stan na noc o pó mili dalej w Rozniato-

wie. Wzdu caej tej drogi mieszkacy nie spodziewali si-

wojska polskiego i brali je za Tatarów; wic ze wszystkich,

zamków strzelali, a w Stankowie wysypali si w pole chopi

i „huk uczynili strzelaniem". Xa noclegu przybieg od pod-

jazdu towarzysz z wiadomoci, e napad na same ognie

koczujcych Tatarów, oraz, e z Adzi-Gierejem zczy si^

ju nuradyn, przeprawiwszy przez Dniestr a za Samborem,

i puciwszy ord swoj w róne strony: mia przy sobie

tylko 2000 koni bez jasyru i upów.

Ktoby chcia oceni zdolnoci strategiczne Sobieskiego^-

niech wysidzie na stacyi Dolina z wagonu drogi elaznej

Transwersalnej i wynajmie sobie wózek. Droga jest malo-

wnicza ponad gbokimi i rozlegymi parowami ku pou-

dniowi, a w oddali wida pasmo Karpat; widnokrg wszake
wci zasaniaj coraz wysze górki. Jakime sposobem mógT

Sobieski odgadn, e Tatarzy kieruj si ku Haliczowi, w lasy^

Bednarowskie, odlege od Rozniatowa na 5 mil mniej wi-
cej?^). Jego raport daje krótk odpowied: „Z ogniów ic i

'

nym kierunku; Sownik Geograficzny mieci ja w powiecie Samborskim,

o 32 kim. na wschód od Sambora o 9 od ki.
') O mil od Drohobjcza pod Hajami, gdzie wojsko „obnocowalo",.

wedug „Diarjusza eKpedycji" u Grabowsk. Ojcz. Spom. II, 195,

'-) Podug planów kolejowych odlego od stacyi Dolina do stacyL

Kausz wynosi 28, od Kau.sza do stacyi Bednarów 14, razem tedy 42 ki-

lometry; lecz pomidzy Rozniatowem i Bednarowem linia prosta zajmuje-

tylko 3'/, mili.
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Ale oko jego mogo widzie tylko un na niebie. Jeli ta

wystarczaa mu do zoryentowania si, to znaczy, e minii

w wyobrani swojej doskona map caej okolicy. Bya to-

wprawdzie okolica Kausza, starostwa, które naleao do Ma-
rysieki jego, a wic znana ze spraw gospodarczych i moe
z polowa: av kadym razie jednake ani gospodarz rolny,

ani myliwy nie ogarnby wyobrani i wyrachowaniem

tak wielkiej przestrzeni, eby przewidzie pochód hordy ka
przeprawie przez Dniestr pod Haliczem. Do takiego przewi-

dzenia potrzebne jest rozumienie fizycznych cech kraju, ja-

kiego uczy nas w XIX w. Ritter, a dawniej posiada mogli

tylko strategicy, obdarzeni nadzwyczajn bystroci i kom-

binacya. Sobieski nietylko zna drogi, cielci i przeprawy,

ale tworzy w swej wyobrani, rozumia i oywia ca pa-

noram rodzinnego kraju z jego wyniosociami i nizinami^

z jego puszczami i bagnami, grodami i wioskami, ze szlacht

i chopstwem, Polakami i „Rusi", z teraniejszoci i prze-

szoci droga sercu jego, ukochan gbokiem uczuciem.

Jak tylko zrodzi si domys w jego gowie, zaraz zo-

y si racyonalny plan dziaania i nastpio szybkie wyko-

nanie.

W nocy Sobieski rozesa goców do Kausza i No-

wicy z zaleceniem, aby chopi biegli zaraz do Bednarowskicb

lasów dla zarbania dróg, czyli „szlaków". Przy bladem

wietle ksiyca ruszy nie na Kausz, ale zachodzc nie-

przyjacielowi od strony prawej ku poudniowemu wschodowi

na Petrank. przeprawiajc si przez wiksz rzek omnic^
i pomniejsze ruczaje „przez niesychane werteby

,
góry,

bota, strugi i rzeczki". Blizko trzecia cz wojska nady
nie zdoaa. W godzin po wschodzie soca ujrzano Tata-

rów. NajpierAY zapobieg Sobieski, aby si nie rzucili nazad

„ku Polszcz", jak pod Komarnem; w tym celu wysa puk
Jabonowskiego do zajcia im tyu, a Baruchowskiego z je-

dnej strony, Kozubskiego z drugiej do pilnowania boków.

Sam przygotowa si do uderzenia na nich „w oczy", skra-

dajc si dolinami, chróstami. Chorym kaza spuci w dó.
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sztandary, czem wprowadzi Tatarów w bd, bo zdalelca

wzili wojslio polsliie za swoje. Dopiero na wierzchoku osta-

tniej góry ozway si trby i Icoty, podniosy si znaki

hetmaskie i kilkaset ochotnika pomkno do ataku. Zmie-

szali si ordycy, ale ju byo za póno. Dwaj sotani pró-

bowali ratowa jasyr, wyprawiajc go naprzód, gotujc si

do walki w odwodzie. Nie wytrzymali jednak natarcia awan-

gardy ochotniczej i nadbiegajcych za ni puków obu strani-

ków, chorego Sieniawskiego, a nareszcie samego Sobieskiego

z usary: zaczli ucieka „lotnie" przez Petrank i redni Uhry-

nów. Przypuszczam, e konnica polska niedugo moga ich

goni po zarosym drzewami wwozie, pokiereszowanym nie-

zmiernie krta rzeczuk Berenic i zawalonym warstwami

kamieni. Ale razia i odpieraa ich zewszd. Pado zaraz

trupa bardzo gsto pod lasem; wzito ywcem kilkadziesit

znacznych, mianowicie: Alisza-ag, wezyra nuradynowego,

który w lipcu pobi ueckiego pod Czetwertynówk, pod-

skarbiego i koniuszego, szafarza baskiego, murzów z 9-ciu

i wielu dworskich, pilnujcych boku obu sotanów. Zdobyto

wszystkie chorgwie: 3 sotauskie, 2 semeskie, 1 szyry-

sk, 1 nogajsk i 1 buczuk, juki, sobole i szaty nurady-

nowe, powodne konie obu sotanów. Oni sami uciekli pieszo.

Tum tatarski szuka schronienia i ocalenia w lasach Bedna-

rowskich, lecz te byy ju pene chopÓAV, a Sobieski posa
dragonów i pacholików do przetrzsania. Szo te wiele to-

warzystwa ochotnego. Przez dwa dni zabijano, lub ywcem
brano takich, którzy si chowali na drzewach i w krzakach.

Znaleli si midzy jecami Kozacy i Turcy. Cae to woj-

sko tatarskie, liczone na 8 tysicy gów, zniesionem zostao

doszcztnie. Szlachty, szlachcianek i dzieci wyzwolono okoo

10-ciu tysicy.

Gówny pogrom dzia si d. 14 padziernika. Naza-

jutrz, 15-go kaza Sobieski odprawi dzikczynne naboe-
stwo przy muzyce wojskowej w obozie „pod Kauszem",

a waciwie pod Uhrynowcm. Do króla wyprawiony Zo-
tnicki, czenik poznaski, z raportem, jecami i prob o wy-
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znaczenie zimowego chleba. Nastpnie wojsko cofno si
wolnym marszem przez Wojniów i Sokoów pod Iloszow,

gdzie miao wypoczywa a d'> powrotu Zotnickiego. Bv
to wypoczynek dobrze zasuony, tak przez onierzy, jak

przez wodza, któremu uczestnik wyprawy wystawia wia-

dectwo „pilnego dozoru przy niesychanycli niewczasach

i pracach: nigdy prawie nie pic, nigdy nie rozbierajc si,

ognia nie niecc, mao, ledwie co jedzc (bo w spustoszayra

kraju o chleba bochenek trudniej byo, ni o tysic Tata-

rów) w tak wielkich i niecnotliwych przeprawach, ad stu-

porem wszystkiego wojska" ^).

*) Przy wykadzie caej wyprawy od Krasnegostawu a do Pe-

trauki-Ulirynowa posugiwalimy si raportami Sobieskiego, krelonymi

dla króla z Krasnobrodu, z pod Niemirowa, z pod Komarna i z obozu

z pod Kausze u K 1 u c z y c k. n-ry 418, 421, uzupeniajc je obfitym

w szczegóy a wielce wiarogodnym „Dziennikiem pogromu Tatarów od

Krasnobrodu do Kauszy", pisanym z obozu pod Petrank d. 15 Octo-

bris 1672 (tame nr. 422). Mniej widzia i gorzej pamita autor „Dia-

ryusza expedycyi wojska koronnego... od dnia 4 do 19 Octobr. 1672"

u Grabowsk. Ojcz. Sp. I, 190— 197; sta si jednak uytecznym na

ostatniej stronicy dwiema zapiskami: „D. 15. Octobris nie ruszajc si

z wczorajszego miejsca dla wytchnienia spracowanemu wojsku, kaza

JP. Marszaek... Te Deum laudamus przy wojskowej odprawi muzyce.

D. 16 Oct... Wojsko za tego dnia ruszyo z pod Uirynowa". Tym spo-

sobem okrela si dokadnie miejsca walki z Tatarami i obozu polskiego

bez adnej sprzecznoci z „Dziennikiem pogromu"*, bo Petrank i Uhry-

nów redni czy si z sob nieprzerwanym prawie sznurem chat, comy
sprawdzili nietylko przez map sztabu austryackiego, ale i przez naoczne

obejrzenie miejscowoci. Wida, e autor „Dziennika" znajdowa si na

prawem skrzydle, autor za „Dyaryuaza'' na lewem, lecz obadwaj w je-

dnym obozie, zatoczonym poza obu wsiami. Okoliczno ta nabiera wi-

kszego znaczenia przez to, e Sobieski pisa nie cis dat „z pod Ka-

u.^^ze", wskazujc tylko najblisze i powszechnie znane miasto, a nie bio-

rc na uwag dwumilowej odlegoci jego od miejsca akcyi. Jako echo

syszanych opowiada musi by traktowany utwór znakomitego poety

spóczesnego, Wacawa z Potoka Potockiego: Merkuryusz Nowy (wyd.

B Erzepki, Pozna 1889), lecz niektóre szczegóy nosz cech rzeczywi-

stoci, jak np.:
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Oto czem zmierzy si daje ów „al ciki" po utra-

aie Kamieca, owa troska o „wiatnice Boe", o „pacz i j-
czenie tak wielu dusz chrzeciaskich, zostajcych w poga-

skich rkach", owa „mio Ojczyzny", które Sobieski wy-

powiada czsto, ale krótkiemi, prostemi , bynajmniej nie

efektownemi sowy.

Siedm dni cae o rzepie i o marchwi wieej,

420. Ani si rozbierajc siedm nocy z odziey.

eby go dym nie wydal Wiilkana i garce

Wytrbiwszy, z natura pierwsze zwodzi harce.

„Wiec teraz w imi Boe wprzódy, kto ochoczy

„Niech si harcem pokae i ku koszu skoczy"

445. Rzek hetman, a onierze witym piersi krzyem
Stwierdziwszy, posun si do nich krokiem chyym.
Sam wódz. schyliwszy znaki, pod gór si tai.

Dokd z Ord harcownik potrzeb zagai.

Bo tak ma gar naszych widzc, niemieszkanie

450. Wysypie si z taboru (?) i pod lasem stanie

:

Jeli si nasi zbli, dostoj im kroku;

Jeli nie—myl ty wzi, okrzyknwszy z boku.

Ale skoro marszaek i hetman koronny

Podniesie w gór ory i wszystek szyk konny

455. Rozwinie, zagrzmi trby i koty krzykliwe:

Zaraz si poczn miesza (Tatarzy), poczn bojaliwie

Obraca tyy, w które gdy si nasi wrzepi,

Do koca ich szablami i strzelb zasklepi.

Czuy abowiem hetman wczas to przeczuwajc,

465. Chopstwa kilka tysicy jeszcze przed wieczorem

Wygnawszy, popasieczy przejcia caym borem

I kiedy przed onierzem Tatarzyn umyka.

Niedyskretnemu chopstwu dostaje sie w yka.

470. ...Widziaby tam by porbanych w wierci,

Rce poobcinane, a potem za skór
Na plecach lub na piersiach powtykane w gór

A tu tysic czerwonych rzuci hetman z trzosem

;
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Chlubnem trophaeum, albo raczej najmilsz nagrod4

tych trudów, byo wyzwolenie caego pobranego przez Ta-

tarów jasyru, wszelkiego stanu mczyzn, kobiet i dzieci,

wedle rachuby samego Sobieskiego przeszo 44.000 dusz

cbrzeciaskich, a wedle relacyi towarzyszcego mu Fran-

<?uza Beaumont'a 80.000 ^). Na wie o rozgromieniu sota-

nów zaraz zbiego si do obozu polskiego mnóstwo szlachty

z pod Buczacza i innych miejscowoci, zajmowanych przez

wojska tureckie, a Sobieski odsya ich na wyywienie do

ekonomii Samborskiej. Nastpio teraz uspokojenie ludnoci

na wielkiej przestrzeni, bo Tatarzy zapdzali si daleko na

zachód, dochodzili na 5 mil a pod Kraków.

480. Kto mi da iiuradyna? wielkim rzekszy gosem

...Ale ten, wlazszy w boto gdzie po same uszy,

Przez cay tydzie ani drgnie, ani si ruszy.

W krótkim czasie do Hana po tak susznej karze

O jednej si samoczwart przywlók szarawarze.

Jest to opis pogromu pod Petranka-Uhrynowem, wogóle wierny, stwier-

dzony przez dokumenty ; bdnem tylko wyraenie, e orda wysypaa si

z taboru, nasuwa bowiem czytelnikowi obraz obozowiska, gdy Tatarzy

nie obozowali jeszcze, ale szli, wiodc jasyr. Watpliwem te jest sie-

dzenie nuradyna w bocie po uszy przez cay tydzie, a mylnem sta-

nowczo jest twierdzenie, jakoby przywlók si samo czwart, bo posowie

pol^icy pod Buczaczem widzieli, e przyjecha 21 padziernika w kilka-

dziesit koni (Kluczy ki, s. 1118)). Sami Tatarzy opowiadali, e boso

i bez szabli uciek gdzie do lasu, a mu Tatarzyn prosty doda konia.

Uwielbienie dla hetmana ujawnia si w takich wyraeniach:

Niechaj pyszny Carogród dowie si i z Krymem,

330. e to rodzic Twój pisa pacta pod Chocimem,

Poka, wielki Sobieski, Ottomaskiej Bramie,

Ze Cie boli, gdy ojcu twemu wiar amie.

') Beauraont do Paulmiers'a 23 listopada 1672 w T. Lukasa
XX. k. 217 Hammer G. d. O. R. VI, 294 wie tylko o 30 tysi.-icach

odebranego jasyru, ale moe tylko pod Kauszem. Pramowski za w li-

cie do papiea d. 5 grudnia 1672 liczy okoo 100.0000: cum feliicissime

tribus proeliis fudisset, tandem edoctus duos e praecipuis Tartarorum du-

cibns, qui 30 secum barbarorum trahebant millia... et captivorum imbellis

plebeculae et feminarum 100 circiter millibus redire. The i ner, s. 6l4.
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Tatarom stanowczo nie opacio si przedsibiorstwa

rabusiowsliie. nietyllo bowiem nie przyprowadzii towaru

ludzliiego na sprzeda, lecz sami w niewol poszli (okoo

2000) albo wyginli. Polegych liczy Beaumont na 26.000;

liczba ta niewiele moga by przesadzon, gdy ban. zebraw-

szy umylnie wszystkie swe ordy w kup, pokaza sutanowi

tureckiemu d. 21 padziernika okoo 60.000, a poprzednio

musia mie przecie przynajmniej 80.000, idc wasn osob i).

Nadto Zaporocy Siczowi z hetmanem swoim Wdowiczen-

kiem „tak przeszli Krym, e niemasz pamici takich szkód".

Doroszeuko podobnie dozna zawodu; wraca do Cze-

hryna z resztkami swojego wojska, jak powiadano, e „mu
zostao ledwie 200 moojców od wiatru padajcych, bo tak

bardzo zndznionych". Jednake sawi potg sutana i za-

leca jego panowanie, a podda mu si Huma ze strachu

i przyj od niego zaog z pukownikiem Grozdek. Kilku

ze starszyzny, wezwawszy do Czehryna, Doroszeko rozstrze-

la; zaog, zoon z Kozaków Hanekowych, rozpuci; a ko-

mendantowi polskiemu w Biaej Cerkwi oznajmi, aby si
ustpowa gotowali Polacy, powoujc si na pakta Ha-

dziackie, które przysa 2).

Sobieski nie odczuwa, o ile z pism jego wnosi mona,
uciechy z upokorzenia wrogów, nie znca si nad jecami,

nie przybiera wyniosego tonu jako zwycizca: ale pragn
bied dalej i uderzy na Turków, eby „nie trafili do swych

mostów". Zwierza si Trzebickiemu ze swoich spostrzee

w nastpnych wyrazach: „Doszedem tego teraz sam expe-

rienti, e z Turkami nie jest tak straszna wojna, jakomy

j sobie imaginowali. Uwa WXMoó z tego samego: kiedy

') Diaryusz legacji... Commisarzów do traktatu pokoju.. 1672

u Kluczy ck. s. 1118; byo ich pewnie okoo 60 m. ; umylnie w kup
zebrani, eby Cesarz widzia, i nie wszyscy, jako mu byo udano, w Pol-

szcz zginli". Korespondent ze Zwaca u Grabowsk, Ojcz. Spom. U,

250: „Tatarów samych 20 tys. zgino w Polsce, jak zgodnie powiadaj",

) HeJiiiHKi II, s. 333 i nast. List Lobela i grudnia 1672 u Gra-

fa o w s k. Ojcz. Sp. II, s. 192-3.
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szli pode Lwów, tedy od Zoczowa siódmego dnia stanli

pod miastem; a gdy ich dosza wiadowo o wtórym Tata-

rów pod Niemirowem pogromie, to drugiego dnia z pode

Lwowa stanli z armat i ze wszystkim pod Zoczowem, na-

rzucawszy po botach rzeczy niezmierne, koni, muów i wiel-

bdów. O, gdyby mi Król Jm cho z kilkanacie tysicy

wieego by przysa wojska, o com prosi go po kilkakroó,

miaem w Panu Bogu nadziej, eby byli i do swvch na

Dniestrze nie ^trafili mostów"/). Nie majc kilkunastu ty-

sicy, musia zawróci nazad. Mimo to Avraenie spenionych

przez niego czynów i przywrócona szabli polskiej sawa ua-
twiy prac posom, ukadajcym si o traktat pod Bucza-

czem: kaimakan spuci danie haraczu ze 100 na 22 ty-

sice czerw, zotych, patnych w dniu witego Dymitra,

25 padziernika co roku, a han zadowolni si maym ku-

banem 1000 czerw, zotych.

Ale sawa, chluba, zalety charakteru i wszelkie mo-
ralne przymioty nie zdoay uchroni Rzpltej od sromoty

haraczu, od utraty Kamieca z Podolem, od zrzeczenia si
Ukrainy. W dniu kauskiego zwyciztwa, 14 padziernika

JSzomowski, Silnicki i Lubowidzki pod Buczaczem mieli mo-

zoln konferency z ministrami tureckimi, a reis-effendi po-

wiedzia im: „Nie takemy gupi, ebymy waszego statum

i tego, co zmoecie, nie mieli wiedzie'. Upierali si dugo
komisarze polscy; „tandem widzc nieznon}^ upór tureckich

ministrów, kilk dni traktatu (ukadów) zmczeni, paczem
i narzekaniem szlachty i szlachcianek, których z rónych
miejsc prowadzono sturbowani, tak wielkiemi tumami chrze-

ciaskich dusz, których w niewol co minuta przybywao
poruszeni,.... musielimy odwie si troch na stron i....

deklarowa przyszo do tych 20-tu dwa tysica czerwonych

zotych, ale i tyra nie chciano si na ten czas (15 padzier-

nika) kontentowa". W takiej sytuacyi poratowao komisa-

rzy przybycie Kapana baszy z wojskiem i hana z ordami

^) Sobieski do Trzebiokiego 2y padz. 1672 u K 1 u c zy c k. s. 1120.

A'orza>!. Sohicski. T. Jl]. 17
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do obozu sutaskiego; gruchna zaraz pogoska, „e si nie

bardzo nuradyn sotanowi czambu zdarzy". Wic nazajutrz,

16 padziernika kajmal^an owiadczy zgod na ten punkt,

a zaraz potem spisano i podpisano traktat buczacki i), trafnie

przewidziany i przepowiedziany przez Sobieskiego. Wszak

dowiedziawszy si o wyznaczeniu trzech komisarzy do uka-

dów, pisa on do bawicego przy boku królewskim pod-

kanclerzego: „Ale jeeli haracz pozwolemy, to ju Turcy

i samego Króla Jmci za Hospodara mie bd. bo i ksi-

cia Siedmiogrodzkiego Turcy królem zowi, a przecie nulla

subjectionis od Hospodarów difFerentia" (= w poddastwie

niema adnej od hospodarów rónicy 2).

Czy Micha Winiowiecki mia sobie odczytane przez

Olszowskiego te wyrazy, odsaniajce przyszo okropn dla

naczelnika wolnego narodu? Xie wiadomo. Ale z pewnoci

nie zrobiyby na nim waciwego wraenia, gdyby nawet

sam przeczyta, caa bowiem jego troskliwo w tym czasie

zwrócon bya wycznie ku zabezpieczeniu wasnej osoby.

Zatrzymywa zdaa od akcyi wojennej Hanek, ueckiego,

piechot anow, gwardye swoje, 500 dragonii brandebur-

skiej ^) przysanej przez elektora Fryderyka Wilhelma II,

a nareszcie gdy si zebray pospolite ruszenia, zatrzyma je

równie w obozie pod Grobiem. Majc kilkadziesit t^^sicy

*) Diaryusz legatii u K 1 u c z y c k i e g o, str. 1112— lllH.

*) Sobieski do Olszowskiego 15 wrzenia 1672 u Kluczy k.

nr. 410, str. 1073.

^) Droyson Gesch. d. preuss. Politik III, 3 Th. (1865 Leipzig,

Veit), str. 399. nie znaj.^ic liczb urzdowych, powouje si na Valcke-

niers'a (s. 456), który liczy 6000, i na Pufendorfa, który podaje si kor-

pusu brandeburskiego na 1500 gów, dodaje od siebie konkluzy, e
w kadym razie sia tego oddziau wiksza bya, ni wymaga traktat

bydgoski; nadto historyk pruski wynosi swego bohatera ponad cesarza,

poniewa on jeden wspar opuszczonego Michaa i mia odwag wda si

w cik walk l'ol.«kizTurcy. Takim gaskonadom przecz : skromna a wia-

rogodna wiadomo, od Trzebickiego pochodzca (KI uczy ki nr. •401,

s. 1057, e dragonii byo tylko 500 gów, t. j. wanie tyle, ile wymaga traktat
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rycerstwa, chociaby lichego, mona byo przecie odwoa
komisarzy traktatowych i spróbowa ornej rozprawy nie-

tylko z Tatarami, którzy omielili si zakurzy pod nosem

Jego Królewskiej Moci, ale i z Turkami, z Ahmedem Kiu-

prulim, który przecie da si pobi przed 8-u laty szczupym

siom cesarskiego wodza Montecuculi i Francuza hr. Coligny.

Dlaczego tak póno zgromadziy si pospolite ruszenia?

Kryy wieci, e stronnictwo francuskie stawiao prze-

szkody'). Ale gdzie na to dowody? Z pism i z czynów

Sobieskiego pyn wprost przeciwne wnioski, z których naj-

waniejszym jest zaniechanie wszelkiej intrygi politycznej

wobec klski krajowej. Panowie wysyali ony swoje; nie-

którzy, jak Aleksander Lubomirski, Wielopolski, Morsztyn

sami uciekli do Prus. Po upadku Kamieca powsta popoch,

e zabrako statków na Wile i „cara pignora", ony i dzieci

szlacheckie, umykay na wozach drogami ldowemi przed

bydgoski przy zamiauie 1500 gów piechoty ua jazd, tudzie list Króla

Michaa, datowany z Warszawy d. 2 grudnia 1672 do elektora brande-

burskiego przy odprawie tego oddziau z powrotem: Serenissime Princeps,

Cognate et Frater noster Charissime. Proni et benevoli erga nos animi

S. Vra testata est indicium, dum iuxta praescripta pactoruiu Bidgostien-

siuni copias auxiliares ad nostra expedit castra. Adduxit easdem Genero-

sus Fridericus comes a Dinophff, Camerae praefectus et Colonellus S. Vrae,

suo et farailiae, in Regno nostro |floreatis merito nobis gratus, qiii rei

militaris peritiam... experimento ipso Martis demonstrasset, si ad conflic-

tum cum ho.^te deventum fuisset. Occasio, non animus, illi ac militibus

defuit etc. — MS. 1118, str. 403 w jednej z wikszych bibliotek w War-

szawie.

*) T h e a t r. E u r. XI, s. 94
;
powoany tu list prymasa jest le

rozumiany z powodu nieznajomoci jeyka woskiego, nazwiska osób po-

przekrcane do niepoznania'; wypadki nagromadzone z póniejszego czasu,

kiedy ju pospolite ruszenia znajdoway si w obozie. Chrapowicki,
311 sysza od M. Paca d. 7 sierpnia nazwiska tych osób, „co to zdaj

si by wielkimi konfidentami króla, lecz odstpi go i usadzaj si de-

tronizowa go dla korupcyi wielkich z Francyi". Pisa te X. Tyszkie-

wicz o fakcyach detronizacyi króla na pocztku sierpnia. Tymczasem

z Francyi nie szy wtedy nietylko adne sumy na „korupcye", ale nie

awrócono Sobieskiemu pienidzy, poyczonych przez opata Paulmiersa.

17*
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strasznym nieprzyjacielem. Francya zajta bya wojna ho-

lendersk; cesarz zawar traktat przymierza z elektorem

brandeburskim (d. 23 czerwca) i w sierpniu ju wysya
korpus swego wojska do spólnego z nim dziaania przeciwko

Turenniuszowi i). Nigdzie tedy nie wida adnej czynnoci,

adnego kroku, zmierzajcego do detronizacyi Michaa.

Wyranem natomiast jest marudztwo i zacietrzewienie

szlachty. Do przejrze lauda województw Brzesko Kujaw-

skiego i Inowrocawskiego. Sejmik z dnia 20 lipca, majc
ju trzecie wici do wsiadania na ko. skada popis pod

Przedczem na dzie 3 sierpnia, zarazem zwijajc swoje za-

cine chorgwie wojewódzkie „poniewa byy zatrzymane

tylko do sejmiku relationis"! Zjechawszy si nastpnie 3 sierp,

pospolitacy odroczyli popis do 18 sierp., poniewa inne woje-

wództwa nie wyszy. Ale oburzali si na malkontentów, zo-

bowizywali si zostawa w zwizku i konfederacyi „póko

Ojczyzna... uspokojona nie bdzie". Nareszcie 18 sierpnia

dowiedzieli si, e „Porty Ottomaskiej tidefraga szabla za

wtargnieniem pod Kamieniec grozi miej tej a spólnej Ojczy-

zny naszej karkom, jako... Król Jm awizowa raczy-;

uznali tedy konieczno „jak najprdzej biee do ognia"

i przyrzekali, i pod Kowal stawi si na dzie 1 wrzenia,

„wszyscy a wszyscy" obowizani do suby rycerskiej „po-

dug dawnych i poledniejszych praw, a osobliwie constitu

tionis 1621'' 2). I przybieeli z Kowala pod Gob ledwo na

10-ty padziernika, robic 30 mil w sze tygodni : dosiadali

chyba ówi, nie koni. O innych województwach nie lepsze

dochodz nas doniesienia. „Poznaskiego i Kaliskiego ci-
gno si ich byo troch pod Uniejów pro 12 Augusti, ale

powrócili nazad; pro 3 septembris maj stan pod Sdzi-

szewem. Sieradzkie to a pro 28 Augusti maj stan pod

*) Droysen: Gesch. d: preuss. Politik III, 3 Th. (1865, Leipzig

Veit.) str. 397, 409 Montecucali przyjecha do Halberstadtu na wojenn
narad z elektorem Fryderykiem Wilhelmem II d. 9 wrzenia.

*j Pa wi s ki: Dzieje Ziemi Kujawskiej 1888 Warszawa, t. H,.

6Lr. 377— 381.
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Solcem; Krakowskie i Sandomierskie wczoraj (25 sierpnia)

zaczli popis, o niedzieli maj si ruszy w drog ju" ^).

wawiej nieco krztali si Litwini. Sejmik wileski 15-go

sierpnia wyznaczy stawiennictwo dla pospolitego ruszenia

pod Jaszunami na dzie 23 sierpnia; z Piska pisano, e
1 wrzenia rycerstwo byo ju w marszu; mud uchwalia

(okoo 1 wrzenia) zacig z 60 dymów husarza, a z 30-tu

kozaka (czyli pancernego do lejszych chorgwi) i ma ich

by 700 za trzy tygodnie. Ubolewa wszake Micha Pac,

etman w litt-, e nie odbiera „adnej od Dworu wiado-

moci" -).

Czy nie móg, czy nie powinien by król znagli tej

ociaej masy do szybszych porusze? Czy wystarczao do

tego celu rozsyanie uniwersaów, awizujcych o szabli tu-

reckiej, lub nakazujcych odprawianie naboestw? inni

trólowie przecie umieli zaywa skuteczniejszych rodków
przez wysyanie agitatorów na sejmiki, przez podniecanie

ludzi wpywowych gorcymi listami.

Ale tak lub owak, w porze spónionej, zawsze jednak

przed ustpieniem nieprzyjaciela zebrali si pospolitacy. So-

bieski mia doniesion zapewne przesadn liczb 80.000;

wedle rachuby Francuza, pospolite ruszenie liczyo tylko 20

do 22 tysicy ^), ale t liczb przyj mona tylko na sam

obóz pod Gobiem i na pierwsz poow padziernika; pó-

niej przychodziy wci róne chorgwie, szlacheckie i za-

cine przez cay padziernik, a kilka mazowieckich weszo

do obozu a 5 listopada, „kiedy si ju drudzy niemal wszyscy

wracali z niego do domu"; nadto panowie przyprowadzili

„ozdobne i gromadne poczty", a Koniecpolski, starosta do-

liski, stanwszy koo Beyc, zgromadzi bardzo duo cho-

pów z caej Zamojszczyzny i mia z tysic przybocznych

') Trzebicki do Sobieskiego 26 sierpnia 1672 u K 1 u c z y c k.

nr. 401, tftr. 1057.

2) Chra powieki 302, 306, 307.

•') Beaumont a Paulmiers z Niemirowa 18-go padziernika 1672

w T. Lukasa XX. k. 211.
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ludzi ^)- Ogóem tedy pod koniec padziernika musiao byó
w obozie killcadziesit tysicy zbrojnego ludu. O wartoci

bojowej tego wojska jak najgorsz atestacy wystawi Pasek,

opisujc z waciwym sobie humorem wypraw z Gobia
pod Beyce na czele podjazdu. Chodzio o wyledzenie Ta-

tarów, gdy zapuszczali si w te okolice na czambu. Ju
gromi ich Sobieski pod Komarneni, a wic 10 padziernika:

Beyce jednake byy puste; ledwo znalaz si w jednej

stodole ukryty pod strzech chop, który powiedzia, e Ta-

tarzy przechodzili tdy wczoraj o poudniu. Pasek chcia

i dalej na poszukiwanie, lecz natrafi na stanowczy opór

u swej komendy. Daremnie bód j irocznymi odcinkami

jak np.: „Nie bdmy jerozolimska, ale polsk szlacht".

Odpowiadano mu: „Albo to my kwarciani, albo woosza?"

I zadali powrotu do obozu. eby ich za to ukara, lub za-

wstydzi, kaza Pasek pachokowi na noclegu podpali stert

konopi. W istocie tym figlem wywoa panik: pospolitacy

zabrali si do ucieczki, rzucajc po drodze sakwy z sucha-

rami, wdzonkami, serem; kto wyrzek si cynowej ado-

wnicy, napenionej nie prochem, ale dwoma garncami go-

rzaki. Uporzdkowawszy potem wojaków na ostatniej mili

przed obozem, paln im tak nauk: „Wy Pana Boga nie

^) MS Akad. Krak. nr. 44, s. 548 Instructia. wydrukowana u Klu-

cz y c k. nr. 428 .s. 1123— 4. MS. 1189 jednej z wikszych bibl. Warsz.

8. 498 (wieluskie), s. 499 (ciechanowieckich 5) 323 (nurska, czerska i liw-

ska). Co do Koniecpolskiego istnieje w archivum familijnem Tom XXVHI,
plik 325 jego uniwersa, datowany ze Zwierzyca 28 lipca 1672 do po-

sesorów y donataryuszów dóbr okoo Zamocia y Szczebreszyna ; „Wszem
wobec... y wszelkim innym, któreykolwiek za jakiemi prawami y przywi-

lejami lub w zasugach, lub z innego respectu Antecessorów moich dobra

dziedzictwa mego po .w. pam. JWM. P. m. P. Janie Zamoyskim wojewo-

dzie Sendom
, wuiu y Dobrodzieiu moim... trzymaj. . pilnie obwieszczam...

abycie we wszelkim woiennym porzdku byli wszyscy gotowi na cza*

y mieysce, gdziebym powtórnym moim naznaczy uniwersaem, stawi si-

w naleytych wedug dóbr y obligu kadego z WMciów pocztach, a ztam-

td wraz ze mn tam, gdzie potrzeba bdzie, pod znakiem stawa dla.

teye Ojczyzny usugi".



ROK IIANIKBNY 16 7 2. 263

obraacie powiadajc, ecie Tatarów nie widzieli, ale uwa-

ajcie, jaka to jest infamia i obelga narodu, kiedymy ludzie

bez serca; po sejmikach, po kolaeb generalnych sia mó-

Avimy, haasy robimy, a kiedy przyjdzie do czego, to nie

umiemy nic". Nie zatai te tchórzostwa i niezdarnoci ich

przed królem ^).

Warto jednake przypomnie, e pospolite ruszenia

dobrze si sprawiy przed 20 laty w bitwie pod Bereste-

czkiem i przed 6-ciu laty zrbay siedm regimentów drago-

nii króleAvskiej pod Mtwami w obecnoci tego samego So-

bieskiego. Widocznie Jan Kazimierz i Jerzy Lubomirski le-

piej umieli wdroy je do trybu wojennego. Nie gardzi te
niemi Sobieski, jeli chcia z kilkunastu tysicami i na

Turków, obiecujc, e odsdziby nieprzyjaciela od mostów

Dniestrowych.

Ale król Micha do takiego przedsiwzicia zdolnym

nie by. Zjechawszy do obozu goabskiego, nie ukada a-
dnych planów marszu; „ani : odjazdu nie wyprawi" pod

Lwów, chocia by o to proszony przez ks. Dymitra i przez

J. Potockiego, wwd bracawslciego, a niektóre województwa

ofiaroway swoj ochot; pozwala atoli na wznowienie tych

samych poswarek, które rozerway sejm warszawski w czerwcu.

Do towarzyszcego mu ablegata Stoma zgosili si „konfi-

dent" Sobieskiego i bratanek (Yetter) Wielopolskiego z prob
o pojednanie, z obietnic zerwania wszelkiej francuskiej ko-

respondencyi, z poddaniem si pod protekcy cesarza.... a król

Jm, wysuchawszy przychylnych przeoe Austryaka, od-

powiedzia, e nie jest skonnym (disponieret) przyj ich do

aski, poniewa obrazili go bardzo i poniewa oburzyaby si
szlachta, dajca wymierzenia na nich kary przykadnej! ^).

Nie elektryzoway go nadchodzce od Sobieskiego raporty

o rozgromieniu Tatarów pod Narolem, Niemirowem, Komar-

') Pamitniki Paska wyd. Lachowicza s. 297 — 302.

'^) Stom 11 October 1672 Yeldtlager bey Golom, w H. H. und

St. Archiv.
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nem. "Wanie tego dnia 11 padz. i), kiedy hetman z garstk

wojska przeprawia si w bród i w paw przez dniestrzaskie

zalewy, przed królewskimi namiotami, na królewskim maj-

danie pod Gobiem odbywao si koo generalne, celem od-

nowienia aktu konfederacyi wielkopolskiej i pociagnienia ku
niej innych prowincyj, celem przeksztacenia jej na konfede-

racy generaln Rzpltej, a zarazem na sejm konny i zbrojny.

Jako zasiedli deputaci po dwóch od powiatów, ziem i wo-

jewództw, a za nimi stao zawsze kilka, czasem kilkanacie

tysicy arbitrów, konnych, trzewych i pijanych^); zagai

posiedzenie imieniem królewskiem stary Stanisaw Warszycki,

kasztelan krakowski, pierwszy wiecki senator. Wnet biskup

poznaski Wierzbowski, na kolana upadszy, przepiewa pie
kocielna Veni Creator Spiritus, poczem zaproponowano przy-

sig na obranie takiego marszaka, któryby Avolnym bv od

wszelkiego podejrzenia o konszachty z fakcy francusk.

Wikszoci gosów pokona Pienika Stefan Czarniecki,

starosta kaniowski i pisarz polny, synowiec znakomitego nie-

gdy wodza. Do najwydatniejszych dostojników nalea he-

') Przysiga dyrektora koa generalnego w posp. ruszeniu, obra-

nego d. 11 padziernika 1672, u Huberta Pamit. Hist. I, 181. T
dat stwierdza najdokadniejszy ze znanyci mi, Diaryusz „Koowania Con-

federatiey formowania w Generalnym Pospolitych Rusze Obozie pod Go-

biem y pod Lublinem zostajcego, poczwszy a die 11 Octob. 1672

w MS. Il>i8 s. 497 w jednej z wikszych bibl. warsz. Zawadzki za
uwaa 14 padziernika za pocztek seymowania : Translatorum e Curia

ad Campum et a Campo ad Curiam actorumque sub clypeo Comitiorum...

XIV mensis Octobris inchoatorum. Zgadza si to wprawdzie z zakocze-

niem aktu konfederacyi: „Dziao si w obozie a data inchoationis die

14 Octobris pod Goembiem, a data za prorogationis consiliorum do

Warszawy die 4 mensis Novembris pod Lublinem anno Dni 1672". Wy-
maga jednake objanienia, e taka data stosuje si wycznie do obrad

nad aktem, gdy obrady, a raczej haasy i sdy koa trway ju od trzech

dni, kiedy wykona przysig marszaek Czarniecki.

^) Pasek s. 304. Podug Diaryusza w MS. 1188 d. 12 padzier-

nika. Pooono w akcie konfederacyi zakaz przychodzenia po pijanemu

lecz pijany Jaranowski dugo contradicowa, non sine risu omnium serio

contendens, e toby byo contra libertatem.
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"tman w. litt., wojewoda wileski, Micha Pac; wita on króla

owiadczeniem wiernoci swojej i wojska litewskiego, które

stoi w gotowoci pod Kobryniem. Jako lietnian, jest on naj-

winniejszym, czy najbardziej obkanym; jeli bowiem 28go

lipca, podpisujc uniwersa do Braci Szlachty, aby wsiadaa

na ko dla uleczenia zego wewntrz , móg lekceway
wojn tureck i zapowiada tyllco ch swoj do odpierania

zewntrznego wroga M, to ju w padzierniku po takich kl-

skach, czujc zblianie si zagonów tatarskich, mona byo
zrozumie, e wojsko litewskie powinno leczy natychmiast

ze zewntrzne '^). Brat jego Krzysztof, kanclerz, okaza wi-
ksz przezorno, gdy usuAva si ostronie na bok ^). W gro-

nie senatorów wyrónia si ruchliwoci i wielomównoci

namitn, jako oskaryciel malkontentów, a szczególnie Mor-

sztyna, Szczsny Potocki, mianowany wojewod sieradzkim

przez króla Michaa w nagrod trudów marszakowania na

sejmie elekcyjnym. Przechwala si on, e nie przyj ofia-

rowanycli sobie piciukro stu tysicy francuskicli pienidzy,

nie chcc przedawa cnoty, wiary i yczliwoci swojej ku

Panu i Rzpltej; ale na to odzyway si przeczce gosy, e
„nie nowina Jegomoci biera i po kilkaset zotych, e dobra

swoje potraci i radby dosta po krewnych swoich Potockich

:

wojewodzie kijowskim Andrzeju i generale podolskim" ^).

W przykrem pooeniu znalaz si Jabonowslci, wojewoda

ruski, poniewa musia odpiera zaczepki i przycinki. Póniej

przybyli Bieniewski wwda czernihowski , Dymitr Winio-

wiecki bezki. Szczawiski inowrocawski. Pomidzy kaszte-

') Uniwersa ten, datowany z Wilna 28 lipca 1(>72, jest w Tece
Lukasa XX. k. 166: Interna maa ciirare, deinde externis resistere

volumu9. Tame na str. 1B7 akt konfederacyi panów litewskich za Mi-

chaem.

-; Tak wnosi mona z broszury bezimiennej : G o s woajcy pu-

bliki o ratunek przeciwko prywacie do stanów ojczyzny, aby drogi szcz-

liwej elekcyi nie zatrudniaa z MS. biblioteki królewskiej u W y r w i-

cza 8. 192. Ze kanclerz Pac by nieobecnym 14 padziernika wida-

a Diaryusza w MS. 1188 s. 500, hyt za 26 padziernika (s. 511).

•') Dyaryusz pod d. 2 listopada 1672 w MS. 1188, s. 520.
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anami znajdowa si Andrzej Maksymilian Fredro; mniej wi-

doczni byli drkowi: sdecki, midzyrzecki, rogoziski, za-

wichowski, poaniecki, cliemski; ale maogoski Skarszewski

St. docina ostro Szcz. Potockiemu. Biskup egocki wkrótce

po zaczciu koa odjecha ^), i ukaza si dopiero na ostatnich

posiedzeniach pod Lublinem. Z ministrów nieobecnego Krzy-

sztofa Paca zastpowa Micha Kazimierz Radziwi, jako pod-

kanclerzy litewski; z Michaem Pacem wiza go urzd hetma-^

ski; byo to pooenie kopotliwe dlama Katarzyny Sobieskiej

i uczestnika konfederacyi Malkontentów, podpisanego na

ich akcie zwizkowym z d. 1 lipca. Olszowski podkanclerzy

kor., tak zasuony dotychczas królowi Michaowi, wystpo-

wa obecnie opozycyjnie z perswazyami lub nawet protesta-

cyami. Rozgldajc si w tych nazwiskach, atwo zauwa-

ymy, e nie tworzyy jednolitego stronnictwa, i e niepo-

dobna byo spodziewa si po nich jednomylnoci z gromad
szlacheck. Zaznaczy te Zawadzki, arliwy konfederat, e
w obozie gobskim taia si zdrada, chocia bojaliwa^).

Nastrój koa objawi si po obiorze marszaka w prze-

pisanej dla rocie przysigi. Wród bombastycznej, pospo-

licie powtarzanej, ale niestety! wcale nieszczerej frazeologii

o cnocie, Ojczynie i Rzpltej wynurza si zamiar rzeczywi-

sty: „wszystkim zoliwym Królowi i Rzpltej przeciwi si...

a gdyby kto o skaenie cnoty i wiary, Panu i Ojczynie

poprzysionej, kusi si chcia... wyda takiego".

Rozwinicie tych wskazówek znalazo si w obszernym

akcie konfederacyi, uoonym przez Czarnieckiego, a roz-

trzsanym, poprawianym i przyjtym (ale nie podpisanym

jeszcze) w kole w dniach 12— 16 padziernika. Poprawki

dotyczyy dwóch tylko punktów, nadmiernie rozszerzajcych

wadz marszaka, zada bowiem Czarniecki: 1) komendy

^) Zauski I, 40i zalicza egockiego do przywódców gównych,

lecz Olszowski w pimie swojem z d. 15 padziernika u Wyrwicza, s. 177,

wspomina o wyjedzie jego ,,na zaczciu koa".

*) Zawadzki: Hist. Arcaua str. 117: erat iu mediis castris-,-

sad timida, proditio.
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nietylko nad oddziaami, stojcymi w Lubelskiem, ale i nad

calem wojskiem koronnem, 2) pozwolenia, aby kaduki na

dobra po zdrajcach Ojczyzny szy pod jego marszakowsk^

nie za pod koronn pieczci. Otó i znalaz si w Polsce

czowiek, pragncy dyktatury! dania jego napotkay opór

tak ze strony kola, jakote króla, który wysa kasztelanów

brzeziskiego i lwowskiego z zaleceniem, aeby dawnych

zwyczajów i praw nie naruszano, t. j. urzdom hetmaskim

nie ubliano i atrybucyj królewskiego majestatu nie zagar-

niano. Wyoy to wymownie Fredro i otrzyma od koa.

owiadczenie, e stan rycerski czyni chce wszystko nie na

wywrócenie, ale na ocalenie dostojestwa i praw królewskich.

Na razie Avykrelono oba punkty; w ostatecznych wszake

postanowieniach wygodzono po czci Czarnieckiemu, uchwa-

lajc dla niego nowe zacigi p. t. aukcyi wojska, a roz-

dawnictwo dóbr skonfiskowanych wyjtkowo pozwolono czy-

ni za pieczci pokojow królewsk zamiast koronnej ^).

O Jakich to „kadukach" myla Czarniecki pokazao

si ju 12 padziernika, kiedy ozway si dania, aby król

wezwa przez uniwersay wszystkich malkontentów do sta-

wienia si w obozie na pewny termin; ci, którzyby si ni&

stawili i przysigi konfederackiej nie wykonali, mieli by
ogoszeni za wrogów Ojczyzny i buntowników, poczem po-

zbawieni urzdów i skazani na utrat dóbr jur caduco, t. j.,

') Akt konfederacji nie wyraa liczby, która zostaa wpisana do

oddzielnego, nam nieznanego, skryptu. Liczb t podaje Pasek, który

by sam deputatem, na 15.000 ludzi; Ti en gn ich (G. d. preuss. Land©

VIII, s. 77) dodaje, e pozostaa na papierze, my za uczynimy zastrze-

enie, e s lady dokonania nowych zacigów przynajmniej do kilku

chorgwi, tak np. 28 padziernika byy królowi prezentowane rtrzy cho-

rgwie nowo zacine slachty towarzystwa dobrego". K 1 u c z y c k i,

8. 1124). Diaryusz z MS. 1188, s. 498 wiadczy wyranie, e Jm Pan

Marszaek (Czarniecki) d. 13 padziernika 1672 „napiera si konieczni©

in casu infirinitatis Xcia JP. wwdy bezkiego rzdu nad woyskiem, a oprócz-

tego nowe noctens difficultates strony bezpieczestwa osoby swoiey y na-

pierajc si Divisiey Woyska, iakiey nowey niesychaney in perpetui-

tat© urzdu swego dictaturam.
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ze dobra ich miay si sta odumarlizn, przypadajc do

dyspozj^cyi królowi, jak po wymarych bezpotomnie rodach.

Potem 14 padziernika taki wyrok zosta wydany na pry-

masa Pramowskiego z warunkiem, e ma by uwiziony

w klasztorze, zanim nadejdzie z Rzymu od Ojca S-go degra-

dacya. Paac Ujazdowski, darowany mu przez Jana Kazi-

mierza, teraz przysdzony zosta królowi Michaowi, Niepo-

rt 00. Kameduom, dobra dziedziczne prymasa i jego

braci: Samuela wojewody pockiego oraz Wojciecha, chor-

ego nadwornego, podcignite pod praAvo kaduków, a czwarty

brat Franciszek, opat sieciechowski i sekretarz w. k. mia
si sprawi pod przysig: po co jedzi w poselstwie do

Wiednia? Nie do na tem. Czytano jeszcze „dugi regestr

malkontentów z ostremi aklamacyami i inwektywami na ka-

dego z osobna tanto fervore et impetu, e si nikt z przy-

jació, ani z najbliszych krewnych nie mia za swoim

ozwa. Tandem... zgodzili si na to. eby regestru malkon-

tentów Av konfederacy nie ka (t. j. do aktu konfederacyi

nie wpisywa), ale eby kade województwo po wykonanej

przysidze swego wydawao". Niewtpliwie w tym dugim

regestrze znale si musia Sobieski. By wniosek, aby król

wyznaczy uniwersaem dzie 20 padziernika jako termin

ostatni do stawiennictwa w kole, a jeli kto do boku pa-
skiego nie stawi si i konfederacyi nie poprzysie, tego

dobra zaraz maj by na skarb zabierane i midzy obywa-

telów „dobrze zasuonych" rozdzielone. Przeciwko temu

zuchwaemu, a wobec zwyczajów polskich wprost rewolucyj-

nemu zamachowi owiadczy si Olszowski wcale stanowczo:

e nie bdzie wydawa z kancelaryi swojej pod pieczci

koronn adnych kaduków pierwej, a obwinionym dor-

czone bd mandaty i zapadn wyroki sdowe. Nie poha-

mowali si przecie panowie konfederaci i zgodzili si. eby
na ten jeden raz byy wydane kaduki pod pieczci poko-

jow, czyli pod sygnetem królewskim. Nakazali te konie-

cznie senatorom wykonanie przysigi na konfederacy na-
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zajutrz zrana *). Wymawiali si od tej przysigi biskupi i wo-

jewodowie, przestraszeni wszake rozsiekaniem Broniewskie-

go-), deputata od województwa ruskiego (13 padziernika),

przyrzekli poprzysidz konfederacy w namiocie królewskim.

Niejaki Cerekwicki, starosta redzki, a wic szlach-

ciura wielkopolski, jeszcze gwatowniej napada na malkon-

tentów (15 padziernika), podejmowa si roli delatora w s-
dzie przeciwko wszystkim, domaga si nietylko konfiskaty

ich dóbr, ale i naoenia ceny na ich gowy. Inni znów ra-

dzili, aby do zabijania malkontentów zachci banitów obie-

tnic, e za tak przysug bd przywracani do czci, t. j.

otrzymaj zniesienie kary za wasne zbrodnie. Dostao si

przytem Jabonowskiemu, który musia odwoa si a do

wiadectwa marszaka Czarnieckiego i wojewody sieradz-

kiego, e do adnej fakcyi nie przystpowa, ani o adnej

nie wiedzia. Najduej opiera si i na pimie pobudki oporu

swego usprawiedliwi (d. 17 padziernika) Olszowski: powo-

•) Diaryusz w MS 1188, str. 497, 498, 500.

^) V\'eclug D i ar y n 8 z a w M-S. 1188, s. 498 Broniewski, znaczny

wdztwa Ruskiego obywatel, przyjechawszy na koniu, prosi p. Marszaka

o gos, którego gdy mu zaraz nie dano, rzeki gniewem i winem zagrzany,

e on te na Confederatia, ani na rzdy Xcia Jinci p. wwdy bezkiego

w woysku nie pozwoli. Okrzyknli go zaraz wszyscy i bi kazali, któ-

rych rozkazania uprzedzia adstantiuin turba y zaraz go okrutnie zamor-

dowali, nie dozwalajc y xiedza, eby go na mier disponowano. Wedug
Paska (ed. Lachów, s. 808) przyjechawszy do koa i ijany Firlej Bro-

niewski stan.-i najprzód za deputatami województwa krakowskiego i po-

cz wrywa si w gosy. Strofowano go, nareszcie wypchnito przez kon-

nych. Pojecha na drug stron i znowu tam pocz haasowa, a wie-

dziano, e te i on jest malkontentem i mówi mu tak kto: „Ej panie

bracie, ostronie, eby Wa na co zego nie zarobi," a on tembardziej
;

potem rzek jeszcze co przeciwko królowi. Do szabel na niego. Pocz
ucieka midzy szaasy wdztwa bezkiego. Stamtd go wygnali i dopiero

w polu rozsiekali go okrutnie. My tu w liole nie wiemy, powiada Pasek,

co si tam stao, a tu oni go wlek do koa i woaj: „Ustpujcie".

Przywlekli go tedy dwaj pachocy w turkusowej barwie za nogi o je-

dnym bucie i rzucili go w rodek koa, mówic: „Otó macie pierwszego

malkontenta, tak i drugim bdzie!" Jako sta si al wielki na sercu

i okropno, patrzc na tego rozsiekaca.
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ywa si na ustawiczn sub swoj przy boku królewskim,

która mu zaufanie koa zjedna powinna, oraz na nieobe-

cno ziem pruskich, do których naley z urzdu biskupa

chemiskiego, jako konsyliarz , i bez których nic czyni

nie moe; ale oprócz tych wzgldów owiadcza, e nie moe
przykada si do wyroku na osob arcybiskupa gnienie-

skiego bez wyranego pozwolenia Ojca witego. Wola,

eby go to spotkao, co ongi Broniewskiego, ni gdyby mia

pogwaci kanony kocielne i prawo prywatne. Przytem pro-

testowa przeciwko oskareniom, miotanym na Sobieskiego,

jakoby ten m na urzdzie swoim pilny, w dziele wojen-

nem pracowity, Boga si bojcy i o wiar wit gorliwy,

mia si porozumiewa z Porta Ottomaska. Przeciwnie, da-

wa on przestrogi o tej wojnie od dwóch lat; prawie kad
poczt pisa, by zotem odwaonego czowieka, któryby przy

obronie Kandyi dowiadczenia naby, do Kamieca sprowa-

dzi; do ksit niemieckich pisa o piechotne zacigi; sum,
od biskupa krakowskiego przysan, odda do szafunku mie-

szkaców Kamieca trzech narodowoci: polskiej, ruskiej,

ormiaskiej; ludmi wedug monoci podpomóg, co za-

wiadcz niezawodnie genera podolski i szlachta tameczna,

jemu nieprzychylni ^).

Po tak srogich, dotychczas bezprzykadnych rozrz-

dzeniach, konfederaci przyrzekli i postanowili pokój i mi-o bratersk, aby wszelakie wanie, przymówki, gniewliwe

odpowiedzi miejsca nie miay, aby jedni drugich cierpliwie

suchali, komi do koa nie wjedali, ranne i trzewe po-

siedzenia odbywali, uczciwie, skromnie i roztropnie we wszyst-

kiem si zachowali ! O ile sowa te odpowiaday rzeczywi-

stoci, wiadczy niepomszczona mier Broniewskiego, mimo
obietnic, poczynionych porywajcemu si do broni woje-

wództwu Ruskiemu, tudzie nowa awantura ze staruszkiem

') w y r w i c z Konf. Gob. s. 178— 9. Excerpt z punktów, przez

JX. podkanclerzego kor. pod Gobiem podanych u Kluczyck. s. 1217.

Di a ry U8 z w MS. .1188, str. 502.
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pisarzem ziemskim bielskim, elskim Krzysztofem. Rzucili

si na niego arbitrowie, krzyczc: „Podajcie go nam za

kou; polemy gow w podarunku panu Sobieskiemu!" Sko-

czy dziad, jak sarna pod marszaka, szukajc ratunku.

Czarniecki zawoa: „Piechoty! Piechoty!" I nadbiego na-

tychmiast 600 onierzy z oficerami, gotujc muszkiety. De-

putaci zacienili kolo i nie przepucili awanturników. Tym
sposobern tylko zapobiego si nowemu morderstwu ^). Znie-

waenie Sobieskiego dziao si wanie w tych dniach, kiedy

on ugania si za czambuami, wyzwala tysice braców
i branek. Przyprowadzono od niego 13 padziernika kilku

winiów tatarskich „pod Lwowem branych", a 16-go trzech

wybranych na okaz: janczara tureckiego, kozaka Dorosze-

kowego i Tatarzyna, zapewne z pod Komarna. Dowiedziano

si wtedy w obozie pospolitaków o zniesieniu kilku tysicy

Tatarów, lecz nikt si nie odezwa ani jednem sówlciem

wdzicznoci -).

Tego dnia 16 padziernika odbyo si podpisanie i za

przysienie obszernego aktu, w którym znalazy si, oprócz

powyszych wyroków i opowieci o intrygach malkontentów

za cay przecig panowania Michaa, dwa artykuy prawo-

dawcze: 1) aby na przyszo nikt bez kopii, albo bez pro-

porca na konia siada i do obozu przybywa nie móg;
2) aby urzdy koronne byy dawane tylko na dwa lata od

sejmu do sejmu i niepoczalnie rónym osobom bez naru-

szenia jednak doywocia teraniejszych urzdników. Ostatni

ten artyku by dzieem Wierzbowskiego, biskupa pozna-
skiego, który przyczyni si skutecznie do zaatwienia sporu

o przysig, padszy na kolana, i wykonywujc j pierwszy

dla przykadu. Za nieobecne województwa litewskie podpi-

sali si obadwaj hetmani: Pac Micha i Radziwi, ale kan-

^) Pasek, str. 308.

') Diaryusz w MS. 1188. str. 499, 502.
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clerz Pac wytrwa w oporze i podpisu swojego stanowczo

odmówi 1).

Po sesyi 17 padziernika, o godzinie 11 ruszy si

Król Jm z pod Gobia o 1V2 niili pod Kosli Wol,
18-go stan midzy Kurowem a Marliuszowem, gdzie mia
audyency Haneko i doniós, e ma pod Lublinem kilka

tysicy starzynnycli kozaków do usugi JKMci, 19-go pod-

Jankowera odbyo si koo, które dopraszao si uniwersa-

ów do miast pruskich, aby wszystkie ruchomoci malkon-

tentów byy wzite pod areszt i zatrzymane do czasu odpra-

wienia nad nimi sdu, a 20 padziernika, we czwartek, za-

toczono obóz generalny pod Lublinem nad rz. Bystrzyc, nie-

daleko Somianego Rynku. Trzema wystrzaami armatnimi

wezwano te województwa, które si rozprószyy po wsiach

okolicznych, aby do tego obozu wchodziy.

Nazajutrz zrana przyszy do króla skargi na czatowni-

ków, e nietylko w wioskach i miasteczkach szlacheckich

niszcz i av niwecz obracaj poddanych, ale samym zamkom
i dworom szlacheckim nie folguj, nawet kocioy rabuj;,

w jednej wsi, o dwie mile od obozu otarze zupili, puszk
z ciborium zabrali, wj^rzuciwszy komunikanty. Z drugiej

znów strony kilku szlachty z województw mazowieckici

skaryo si, e im konie pozdychay i e sami od godu
umiera musz, jeli ich trzyma bd duej na pospolitem

ruszeniu. Obiecywali ted}^ wypraw „wedug przemoenia"^

jeli bd od suby osobistej zwolnieni ^').

Po co przyprowadzono te niet^forne tumy pod Lublin?

By to niby marsz na nieprzyjaciela wielkim gocicem na

Lwów. Ale tam nie byo ju ani Turków, ani jednego Ta-

tara, Fredro radzi jeszcze 14 padziernika, aby przodem

*) Akt konfederacji z póniejszemi poprawkami znajduje si po

polsku w Metryce kor. 209, f. 62 i u H ube r t a Pam. Hist. 1861, s. 165
;

obiaty w grodzie d. 10 listopada 1672 w Tece Podoskiego V,

(?. 36; po acinie u Zauskiego I, 405 Dobrze streci go i uporzd-

kowa W y r w i c z , str. 131— 191.

^) Diaryusz w ilS. 1188, str. 503 i 504.
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wysano podjazd, cho po 20-tu z pod kadej chorgwi ko-

menderowanych: ale nie wysiano, a gdy przyby Pierz-

chowski a do Podhajce, i przyprowadzi kilku pojmanych

Tatarów, to dosta poajank od marszaka konfederacyi

Czarnieckiego o to, e mia i na Tatarów, jego nie py-

tajc. Pomidzy uchwaami z d. 25 padziernika znajdujemy

wprawdzie punkt 3-ci, „eby si Król Jm z pod Lublina

ruszy ku nieprzyjacielowi i zczy vires z wojskiem kwar-

cianem", ale nazajutrz 26 padziernika, we rod, rada wo-

jenna 20 senatorów z udziaem ks. Dymitra, hetmana pol-

nego postanowia, eby si Król Jm w przysz sobot ru-

szy z pospolitem ruszeniem pod Zamo tylko. W rzeczy-

wistoci za nie ruszy nawet pod Zamo; wkrótce za przy-

szy wiadomoci o zawarciu buczackiego traktatu i ustpie-

niu Turków z krajów Rzpltej ').

W kole generalnem obradujcym konfederatom czas

i uwag pochaniay dawne plotki, jak np. niedorzeczne ga-

dania Wysockiego o zdradzieckich stosunkach Morsztyna

z Turkami, lub o buntowniczych zamiarach Sobieskiego, de-

klamacye Ubysza, chorego gostyskiego, przeciwko Pra-
mowskim, popierane przez Grudziskiego i Pienika, donie-

sienia Szczsnego Potockiego, jakoby malkontenci zaczynali

bi pienidze w Krzepicach. Kto „roztrzs nowin" (23-go

padziernika), jakoby X. Prymas, przebrawszy si po raj-

tarsku, mia si uda do obozu pozostawionego w Krupem.
Dwaj rycerze, Szremski i Rogoziski, porywali si i z ocho-

tnikiem w pogo za nim. O Sobieskim gadano, e pocign
12 chorgwi do innej konfederacyi. Wic pospolitaey ru-

szyli niszczy jego wioski, pooone w województwie lubel-

skiem, jego Pilaszkowice, a sam król wyprawi z ordynan-

sem starost dobrzyskiego, Rokitnickiego, na czele kilku

») Di ary us z w MS. 1188, str. 500, 507, 511, 519. Wiadomo
o traktacie buczackim dosza do obozu najprzód przez wojewod bra-

cawskiego, ale od komisarzy nie byo raportu jeszcze nawet 31- go pa-
dziernika.

Korzon. Sobieski. T. 111. 18



274 ROZDZIA XXIV.

oorgwi wielkopolskich do piechoty wojska kwarcianego,

zostawionej przez Sobieskiego w Krupem , eby niczyich

ordynansów nie suchaa i z obozu swego nie ruszaa si,

póki si z ni pospolite ruszenie nie zczy. Zapewne na

skutek tego ordynansu zawrócono do obozu królewskiego

pod Lublin wozy, prowadzone do obozujcych obecnie pod

Hoszow zwyciskich chorgwi konnych. Dnia 25 padzier-

nika przyby Zotnicki, czenik poznaski, z raportem o po-

gromie ostatecznym Tatarów pod Kauszem i w Bednarow-

skich lasach, lecz zosta przyjty obojtnie, a w par dni

póniej jaki Laskowski pijany wygosi oracy, e Pan

Marszaek Sobieski jest jawny zdrajca, e 500.000 pieni-

dzy francuskich wzi, e w Kamiecu nietylko zaogi a-
dnej, ale ani funta prochu nie zostawi^).

Za Pramowskim uj si przynajmniej nuncyusz pa-

pieski Angelus Ranuzzi w imi praw kocielnych. Mia on

u króla audyency prywatna 28 padziernika, by zapro-

szony potem na obiad i wrczy not z napomnieniem, e
sd nad biskupami z mocy dekretów Soboru Trydenckiego

(sess. 24 c. 5 de Reform.) naley wycznie do papiea lub

do osób, przez Jego witobliwo umocowanych; gdy za
w kole szydzono z tego napomnienia i powoywano si na

prawa krajowe, zagrozi zaniesieniem protestacyi w imieniu

Ojca Sgo ^). Ale za Sobieskim nikt ju nie przemówi, cho-

cia imi jego byo poniewierane i przez Wysockiego, i przez

Tomickiego, i przez innych a do koca obrad. A ju na-

1) Diaryusz w MS. 1188 s. 505 cfr. 527, 507, 509. 5l7, 520.

O zniszczeniu wiosek swoich pisa Sobieski do Trzebickiego 29 padzier-

nika 1672 u Kluczyck. nr. 426, s. 1119, a na str. 1216 w Memo-

ryale urzdowym wytyka Sobieski królowi „aresztowanie wozów onier-

skich i samego wodza". Zauski I, 404 maskuje ten wypadek niewy-

ran wzmiank, jakoby kto naoy areszt cywilny na 12 wozów ; dla

czegó atoli nastpnie znalazy si one przed namiotami królewskimi?

^) Diaryusz w MS. 1188, str. 513. 518. Memoriale lUmi Nun-

cii Aplci, str. 478. Powtórzenie wizyty nuncyusza u Chrapo w ickiego

322 podug listu X. Tyszkiewicza.
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zeszy soty jesienne ze niegiem i szlachta cichaczem za-

cza si rozjeda od 30 padziernika, „nie pomnc na

swoj przysig wie"; d. 4- listopada masa znika; pozo-

stali tylko deputaci z marszakiem i obradowali pod namio-

tami, a raczej wygadywali najsrosze oskarenia i groby

na Morsztyna, elckiego, obu Gorzeskich, na Potockich

dwóch, na Grzymutowskiego, Sobieskiego a do d. 10 listo-

pada, kiedy nastpio oblatowanie aktu w grodzie Lubelskim

i poegnanie króla, który te nazajutrz odjecha do War-

szawy. Most, zbudowany na Wile z wielkim „trzaskiem,

zawodem a podobno i ucieniem ubogich ludzi" pod Pua-

wami, posuy tylko na ten jeden wypadek przejazdu kró-

lewskiego z gwardy i z ludmi elektora brandenburskiego.

Cignienie chorgwi do Wielkopolski albo pod Bolimów

przyczynio znowu niemao szkód wieniakom „i jeszcze co

wiedzie, jak dugoby byy te upieztwa tu w Lubelskiej

Ziemi trway, by ich byo wojsko, nastpujce tu znowu

blizko, nie poposzyo" ^).

Zawadzki, starosta pucki, pose ziem pruskich, póniej-

szy kasztelan chemiski i autor „Historyi Tajemnej", za-

koczy niezwykle krótk opoAvie swoj o czynnociach

golbskich i lubelskich takim sdem: „By to najwietniej-

szy dowód arliwej mioci ku Ojczynie, e ocalonem zo-

stao przedmurze wiata chrzeciaskiego, majestat królewski

utrzymany, przywrócone bezpieczestwo monarchy i Rzpltej,

obroniona wolno, osoniona religia Zbawienna owa kon-

federacya Rzpltej Lubelska przewyszya wszelka pochwa

ludzk, a wic godn jest najzupeniej, aby przekazan bya

wiekom i sawie, piórami pisarzy i pomnikami najszlache-

tniejszymi umysowymi... aby dla potomnoci zotemi lite-

rami utrwalon zostaa" '^).

Zdawaoby si, e autor pisa te sowa z ironi, albo

1) Kluczycki nr. 428, str. 1124—7. Diaryusz w MS. 1188,

str. 596— 530.

2) Historia Arcana str. 31'J.

18*
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nawet w satyrycznym sensie, gdy nawet nie przytoczy roz-

praw, jak to czyni w sprawozdaniaci o wszystkich innyci

sejmach, i nie poda w caoci, ani w skróceniu samego-

aktu konfederacyi, zakwalifikowanego do wiekopomnej sawy..

Powici zaledwo trzy stronice na wykad czynnoci dwu-
miesicznych, a i z tego szczupego zakresu wiksz cz
zuy na oskaranie malkontentów o wszelkie przestpstwa

i obarczanie ich nawet klskami, zrzdzonemi przez wojn.
Pogrom Tatarów jest przypisany wojsku koronnemu bez

adnej wzmianki o zasudze Sobieskiego; zamordowanie Bro-

niewskiego jest tómaczone jako objaw cnót obywatelskich.

Widocznie autor pokrywa milczeniem to wszystko, comy
podug innych róde ujawnili, a szumnemi pochwaami pra-

gnie odurzy niewiadomego szczegóów czytelnika.

Jako odurzy wcale uwanego i niele poinformowa-

nego pisarza, ksidza-jezuit, Karola Wyrwicza, który po

upywie stu lat zabra si do monograficznego opracowania

konfederacyi gobskiej, powtarza on bowiem wyrazy uzna-

nia dla zasug Wierzbowskiego, egockiego, Szczsnego Po-

tockiego i Czarnieckiego, zarzuca Zauskiemu stronno su-

alcz na korzy Sobieskiego w opisaniu sejmu pacifica-

tionis, „nabitem jedynemi Jana III pochwaami", podnosi

jeszcze wyej skal pochwa dla dziea konfederatów gob

-

skich, zapewniajc, e ich zamys „Rzplt podupad po-

dwign i opatrznym przeciwko nieprzyjacielowi warunkiem

uzbroi, chwiejcy si tron umocni, przemoc obywatelsk

zawcign, radom rzewoó i moc, prawom cao, stanom

zgod i podufao przywróci" ^).

Ze stanowiska legalnoci bezwzgldnej, albo przy trak-

towaniu spraw narodowych po doktrynersku, w imi czci dla

monarchy moliwemi byyby usprawiedliwienie programu kon-

federacyi, wymiar kary na malkontentów-spiskowców, a na-

wet i zalepiony sd historyozoficzny Zawadzkiego. Mona
si rozczuli objawami lojalnoci, zapisywanymi i podziela-

^) Konf. Golbska, s. 17.J
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uymi przez Paska. Stojcy poza obradujcem koem arbi-

trowie woaj uporczywie: Sdzi! „Co którego z panów

wspomn, to nie rzekn tylko: Zdrajca! Katowskiego godny

miecza! Dugo ci zdrajcy swemi bd nas niepolcoi prze-

wrotnociami? Zy im by król Kazimierz! Nie przestali go

kusi, a go do wiecznej niesawy przyprowadzili; da nam

Bóg teraniejszego ojca, nie Pana: ju si im i ten nie podoba".

Nie pozwalaa szlachta „nietylko co wymówi, ale nawet

i mrukn przeciwko królowi — tak sobie uj (zdaniem

Paska) serca wszystkich ludzi, którzy mówili: To król nasz,

krew nasza, ko z koci na«zych! Dawno ju nie cieszy-

limy si królem swego narodu^.

Ta naiwna uciecha jest waciw dla ziemian zacian-

kowych, którzy o sztuce rzdzenia pojcia nie maj, o wy-

padkach krajowych wiadomoci nie otrzymuj i obowizki

publiczne obojtnie, bezmylnie speniaj. Wyszy cenzus

umysowy wprowadziby do obrad ide Ojczyzny, jej dobra

i ocalenia, jako zasad naczeln, górujc nad rozczuleniem

dla osoby króla, chociaby najlegalniej obranego ze swego

narodu, ze swoich koci, ale bez gowy i serca, zdatnych

do suenia Ojczynie. Wszak chwila bya straszna: azya-

tyckie potgi stratoway i zbezczeciy Rzeczpospolit euro-

pejsk, chrzeciask, rodzim! Czy Polacy nie byli zdolni

zdoby si na haso rzymskie: Salus populi suprema lex

€sto? Jeli nie gmin szlachecki szaraczkowy, to przynaj-

mniej przywódcy konfederacyi, którzy uczyli si na pisa-

rzach rzymskich i mówili nawpó po acinie? Tu jest po-

cztek winy Wierzbowskiego i Szczsnego Potockiego, któ-

rzy pamitali tylko o dniu 19 czerwca 1669 r., kiedy jeden

z nich nominowa Michaa królem, jako biskup miejscowy,

a drugi akceptowa, jako marszaek sejmu elekcyjnego, i t
walk elekcyjn wci jeszcze prowadzili z uporczywem za-

lepieniem, nie zwaajc na wskazówki ubiegego trzechlecia

i obecnego czasu. Mogli przecie wzi przykad z Olszow-

skiego, intelektualnego rodzica tej elekcyi, a teraz odwanie

opierajcego si ich poduszczeniom. Oprócz zalepienia dzia-
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aa tu jeszcze ch obowu na kadukach. Czarniecki umia"

przynajmniej przybiera zewntrzne pozory przyzwoitoci:

gdy mu ofiarowano dobra Pramowskich (5 listopada), wy-
mawia si dugo, wyprzysiga i zaklina si przyklkajc,

palec na 'palec skadajc, e woli „aby go kaduk cisn
i wszyscy dyabli dusz jego", ni eby miano go posdza,
jakoby pragn ró „ex ruinis drugich". Ale Szczsny Po-

tocki budzi obrzydzenie swemi napaciami jadowitemi na

malkontentów i nasucha si wyranych szyderstw z bez-

interesownoci, z odrzucenia 200.000 z,, ofiarowanych mu.

jakoby przez Morsztyna na zacig 600 onierza.

Król Micha ohydnie uywa atrybucyj swego wyso-

kiego urzdu. Niedonie zbiera pospolite ruszenie; przesie-

dzia gnunie pótora miesica w Janowcu, kryjc si za

Wis; przeniós punkt zborny z Hrubieszowa, lecego na

krawdzi krajów Ruskich, do Gobia nadwilanego, eby
si usun od teatru dziaa wojennych; a gdy nareszcie

weszli pospolitacy do okopów obozowych, nie poprowadzi

ich na obron Rzeczypospolitej wedle prawa i najpilniejszej

koniecznoci, lecz zuytkowa ich prostacze politykowanie

i dzik czuo na osobist swoj spraw. Myla zawsze

tylko o swoim tronie, i to nie dla jakiejkolwiek suby na-

i"odowi, nie dla przeprowadzenia jakiegokolwiek programu,

ale eby na nim siedzie. Nikt go teraz nie spycha, nikt

mu nawet nie grozi detronizacy: on za drczy si cig
obaw i podejrzliwoci^). Wojsku koronnemu „nie konfido-

^) Broszura p. t. Kalendarz Nowy praktyk i biegów Dworu pol-

skiego... 1673 przedrukowana u Huberta Pam. Hist I, 251— 2 zawiera

taki ustp... „Ju kady przypatrzy si przez te cztery lata ualitatibus

panujcego Króla Juici Michaa! widzia regimen panujcego w pokoju,

widzia i ochot pod Gobiem do boju... niech mi kto ukae jedn appli-

kacye albo przynajmniej jak inklinacy lubo do wojny, lubo do pokoju-.

Nie widzimy do wojny i nic nie widzielimy z modych lat, bo kowal

nie ukuje, czego Pan Bóg nie da. Nie widziemy do pokoju, bo natura,

ad suspicionem et vindictam proclivis w pokoju siedzie nie da, czego

jest próba z samych informacyi i instrukcyi na sejmikach i na .'ejmach;,

niech szczerze ci, którym si dostawa}', przyznawaj".
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wa" jak powiada Pasek; odpycha przeprosiny Sobieskiego,

zanoszone przez Radziwia, Dymitra Winiowi eckiego i Sto-

ma; nie dopomaga, ba, nawet przeszlcadza w dziaaniach

wojennych. Od _d. 4 padziernika odbiera raporty Sobie-

skiego z pod Krasnobrodu, Niemirowa, Koraarna, Kausza,

i nie oceni jego wytrwaej, istnie pokutniczej pokory, nie

uczu radoci z wyzwolenia kilkudziesiciu tysicy jasyru,

ze zniesienia tylu ord tatarskich! Nie ogosi tak chlul)nych

czynów, nie kaza biskupowi Wierzbowskiemu odpiewa
Te Deum laudamus, bo nie chcia uczci bohatera publicznem

uznaniem, pozwala szlachcie znca si nad jego mieniem

i imieniem. Musiao odzywa si w tchórzu poczucie wstydu,

lecz z poczucia tego wylgy si w niedonej gowie i po-

dej duszy niewdziczno, nienawi i mciwo. Jeli nie

mia i na bój z nieprzyjacielem Rzeczypospolitej, to chcia

wywiera zemst na malkontentach, nie cofajc si nawet

przed wojn domow.
Szlachta, konno sejmujca i wyrokujca, a do Tata-

rów i Turków nie kwapica si, zarobia sobie nie tyle na

potpienie, co na politowanie. Od lat z gór 10- ci u baamu-

cono ja intrygami; na sejmie elekcyjnym doprowadzono ja

do oburzenia, do gwatownej rozprawy z senatorami: có
w tem dziwnego, e postradaa zdrowy rozsdek ? e wie-

rzya plotkom, podzonym przez niejakiego oziskiego, sze-

rzonym przez Szczsnego Potockiego i przez królewskich

dworaków, jakoby Pramowski, Morsztyn i Sobieski stra-

szyli wojn tureck w celu wprowadzenia Kondeusza na

tron^ a potem jakoby sami sprowadzili Turków i wydali

im Kamieniec
;
jakoby ich win byo spustoszenie Rusi przez

Tatarów
;
jakoby oni byli sprawcami wszystkich nieszcz

Rzpltej ! Zasuya te niewtpliwie na smutn atestacy,

wygoszon d. 5 listopada przez Wielhorskiego Jerzego, pod-

komorzego wodzimierskiego: „Pospolitym Ruszeniom przy-

szo si tak szpetnie, rebus infectis, ze wstydem caego na-

rodu naszego rozjecha si i zjecha z pola, nie widziawszy
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nieprzyjaciela". Stwierdzi to i sam rycerski marszaek Czar-

niecki, zwalajc win na Wielkopolan ^).

Bez porównania dziwniejszem jest zacietrzewienie wy-

ksztaconego, po acinie piszcego, wród Niemców pruskich

zamieszkaego pisarza, posa a nastpnie senatora, Kazimie-

rza Zawadzkiego, e domaga si zotYch liter dla uwiecznie-

nia jakich uchwa, których nie umia wypisa czarnym

atramentem, i które nie zosta}^ przyjte do Ksigi Praw

(Volumina Legum). Wszak ów pomys dwuletnich urzdów

by dawnym wynalazkiem zwizków wojskowych z r. 1661,

tak samo nieurzeczywistnionym teraz, jak wówczas. Mia-

eby zasugiwa na zote litery wyrok, skazujcy Praniow-

skich? Ale i ten wyrok nie mia adnego innego skutku

oprócz rozdmuchania wani wewntrznej nawet w kole ucze-

stników konfederacyi gobskiej. Co do twierdze Wyrwi-

cza, przekonamy si z przegldu dalszych wypadków, e
wszystkie bez wyjtku zamieni si na przeczenia.

Komisarze do traktatów: Szomowski, Silnicki i Lubo-

widzki, nasuchawszy si upokarzajcych nauk tureckich

stwierdzili hab narodu podpisami swymi d. 16 padzier-

nika pod Buczaczem; poczem mieli audyency u Maho-

meta IV i podziwiali jego „magnificency do opisania tru-

dn", widzieli w nocy z 20 na 21 ruszenie armii w po-

wrotn drog, musieli jecha pod Kamieniec, dawa obligi

wypaty tefterdarowi baszy, wysya do zaóg polskich roz-

kazy ustpienia i zostali puszczeni wolno dopiero 29 pa-

') Diaryusz w MS. 1188 s. 524. wiadczy Czarniecki, e z pod

Gobia król chcia i pode Lwów ku nieprzyjacielowi, ale t ochot

hamoway wraz tergiversati6 tych, którzy si poprostu deklarowali, e
jak prdko Pan ku Lwowu nakieruje, tak prdko oni obróc dyszlem

do Wisy. Poczli wszyscy szemra aa te sowa, a gdy nalegali, eby
wyda tych, co retardabant ochot Pask, skazawszy rk na posów

wielkopolskich, rzek, e Ichmo pamitaj dobrze, e to z ust ich nia

po jeden raz sysza.
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clziernika zrana w Jagielnicy, a wieczorem stanli w Bu-

czaczu. W par miesicy póniej musiay przyj do Polski

doniesienia o tryumfalnym wjedzie sutana do Adryano-

pola i trzydniowych fetach dla ludnoci muzumaskiej z rz-

sist illuminacy. Po calem pastwie ottomaskiem rozesane

byy opisy zwycikiej wojny i askawoci padyszacha, e
udzieli przebaczenia (^aman") królowi „lechskiemu" ^). Lubo

danina zwa si miaa „podarkiem" (piszkiesz, nie haraczem),

lubo tekst aciski traktatu by zredagowany w skromniej-

szych, ni turecki wyraeniach: niemniej przecie mia prawo

sutan posa Michaowi kaftan poddastwa, jak hospodarom

wooskim, ksiciu siedmiogrodzkiemu i — Doroszece ^).

Turcya w tej chwili posiada naj rozleglej sze granice i do-

siga zenitu swojej potgi.

Sobieski obozowa 30 padziernika pod Bolechowem,

wyczekujc na powrót Zotnickiego, wyprawionego w posel-

stwie od wojska do króla. Prdzej doczeka si przejazdu

wracajcych z traktatem komisarzy. Zaraz przesa powzite

od nich wiadomoci podkanclerzemu z gorzka uwag, e „tak

wolna Rzeczpospolita, która si nazywa moga Domina Gen-

tium (= wadczyni ludów), facta est sub tributo" (= staa

si hodowniczk). Wytkn przytem niewaciwo sdu, ska-

danego na malkontentów, gdy obecnie „trzeba bdzie sdzi
chyba ca Polsk, bo nie wiem kto si taki znajdzie, coby

*} Diaryusz legatii u Kluczy k. str. 1115—1119 dowodzi, e
komisarze polscy nie wszystko widzieli i rozumieli; nie wspominaj np-

o ogoszeniu amanu w obozie buczackim, o czem wie Hammer VI,

294; jednake illuminacy musiaa odby ci chyba w Adryanopolu, bo

niepodobna, eby jej nie zauwayli komisarze.

-) Porówn. teksty: aciski u KI uczy k. str. 1113 i tomacze-

nie z tureckiego w Collectanea z dziejów tureckich... przez Skow-
skiego. (Warsz. 1825, II, str. 71—80.) Tak np. „Strzemi moje Cesar-

kie" w tekcie aciskim nazywa sie Serenissima Porta Othomanica etc. Jest

te obszerny ustp str. 84— 86 pominity w tekcie aciskim. C a n t i-

mir, Hist. de TEmp. Othoman III, objania nas, e Turcy zrazu po-

przestaj na najmniejszej daninie, gdy póniej umiej powiksza j
dowolnie.
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mia by kontent, kiedy witnice Boe in abominationem!

gentium (w obrzydzenie ludziom), ^kiedy tak wiele prowin-

cyi, które si prawie królestwu równay, poszy in avulsionem

(w oderwanie), kiedy tak wielkie fortuny in favillam (= w po-

pió), i kiedy tak wiele krwi szlacheckiej i chrzeciaskiej

in servitutem (= w niewol poszy)^).

Z ca szczeroci odsoni zbola sw dusz przed bi-

skupem Trzebickim. Cierpia bardzo jako obywatel i jako

czowiek. „Co bowiem ciszego nad to by moe, kiedy

straciwszy wszystk substancy, odwaywszy reszt zdrowia

i krwie, za to wszystko tak wielk niewdziczno ponosz
od nieyczliwych obywateli? Nie dosy, e codziennie tak

publicznie, jak prywatnie, zoliwie szarpi honor i reputa-

cy moj, ale wiosek kilka, którera mia w województwie-

Lubelskiem, jakokolwiek od tej powszechnej klski zacho-

wanych i zkd tylko zimie y si mogo, zniosa do szcztu

(funditus) wyuzdana, a umylnie na to naprawiona swawola 2).

Wszystko to jednak znoniejsze nad to, gdy ju oczywicie

widzimy: wywrócenie pastwa, zwichnicie praw i zgub-

swobód i wolnoci naszych, bo jeeli kiedy forma sdów
jest i bya pod socem taka sychana, daj to pod uwag
WXMci, której ingenue (= otwarcie) si przyznam, ebym
i koci moje uniós tego momentu w cudze gdzie, a dale-

kie kraje, aby ta niewdziczna Ojczyzna i po mierci na

nie nie patrzaa" ^).

*) MS. O s s o 1 i s. nr. 244, str. 201, odpis listu do X. podkan-

clerzego z obozu pod Bolechowem z mylna dat 30 listopada, zamiast

30 padziernika 1672. Obóz przeniesiony tu zosta z pod Hoszowa mi-
dzy 26 a 29 padziernika, jak wida z daty listu do ks. Dymitra u KI u-

czyck. nr. 424. Znajduj si w tym licie podobne wraenia i wy-

raenia.

^) Chrapo wieki 329 wiedzia od ksieni grodzieskiej, e król,

dowiedziawszy si o wyprawie 3ch tysicy pospolitego ruszenia do Pie-

laszkowic, posa gwardye swoje i cokolwiek mia ludzi wzbrania tego

rabunku. Jeli wysa rzeczywicie, to przecie bez naleytego skutku.

^ Sobieski do Trzebickiego 29 padziernika 1672 z pod Bole-

chowa u KI u czyck. nr. 426, str. 1119—1120.
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Ten wyrzut ywo nam przypomina napis, przygoto-

wany przez Danta na swój wasny grobowiec ^). Przyzna

musimy, e niemniej jest suszny, a wzgldnie do czynów

spenionych nawet mocniej uzasadniony.

Ale sangwiniczny charakter Sobieslciego nie podlega

tak dugotrwaej i gbokiej rozpacz^'', jak przejmowa si
ponury Woch-Gibellin. Zaraz napotykamy wyznanie, e od

emigracyi powstrzymuje „oczyszczenie honoru i reputacyi

mojej, nigdy nie zmazanej". Dalej nastpuje przypisek, e
„z Turkami nie jest tak straszna wojna", w par za ty-

godni póniej jest ju gotowa w gowie Sobieskiego odpo-

wied na pytanie: „Co dalej czyni?" Odpowied 2) bdzie

brzmiaa, jak mona si byo spodziewa, miao i stano-

wczo: „Trzyma traktat jest da czas nieprzyjacielowi ugrun-

towa si w tern, co nam pobra. Druga i najwiksza, e
chobymy mu dotrzyma chcieli, on podobno nie dotrzyma,

gdy nie jest poprzysiony i dla samej ylko pory wojen-

nej ustpiony. Trzecia, e jeeli si zechcemy modli o kon-

firmacy tego traktatu, Turczyna na wiksz hardo wsa-

dzimy i tern samem prdzej go do Ojczyzny wcigniemy.

Czwarta, e ludzi wielkich sia pod jarzmem haraczu przy

inszych konsyderacyach w Polszcz y i mieszka nie ze-

chc". Wic oAviadcza si za odrzuceniem wieo zawar-

tego w Buczaczu traktatu, za odmówieniem ratyfikacyi i za-

przysienia, za wojn niezwoczn.

W urzeczywistnieniu wszake tej myli nastrczay si

wielkie trudnoci, które Sobieski uwydatnia niemal nama-

calnie, zapytujc o sposoby: jak zaradzi wyuzdaniu sejmi-

ków, które niwecz uchway sejmu walnego podatkowe i za-

cigowe ? exekucyi uchwa spónionej lub adnej ? spuszcza-

niu si na pospolite ruszenie, które jest zym sposobem wo-

jowania, a nawet zgoa nie przydatnym, kiedy król nie chce

^) Quera genuit parvae Florentia mater ainoris.

-) Respons Sobieskiego na informati JX. biskupa krak. (zapewne

z d. 17 listopada), dany w par dni póniej a K 1 u c z y c k. nr. 431,

s. 1134 i nastp.
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go prowadzi do boju? Diffidencye, t. j. wanie stronnicze

dayby si zagodzi za pomoc „przeproszenia si. odpu-

szczenia sobie spólnego, dania sobie sowa, amnestyi kon-

«tytucy obwarowanej": ale i temu stoi na zawadzie król

Micha, który odepchn wszystkie pojednawcze kroki tak

na ostatnim sejmie w Warszawie, jak podczas obozowania

i klsk wojennych. „Do zaczcia wojny, ile z Turczynem,

trzeba... aby Pan by z wojn myliwy, w ludziach rycer-

skich, a najbardziej w sawie swej kochajcy, któryby si

nie kontentowa panowa po Dniestr, a daleko bardziej po

Wis... Trzeba przytem wielk mie aplikacy (pilno),

i o tem dzie i noc myle, aby wpó roboty nie usta, albo

le (uchowaj Boel) skoczy,.. Aby skutek wziy te re-

<juisita, potrzeba Królowi Jraci odmieni przyrodzone inkli-

nacye, co jeeli moe by? (= czy jest moliwe) pytam

si". Rozwiód si przytem Sobieski nad urazami wasnemi

i ony. Oprócz znanych ju nam wymieni napad gwardzi-

stów królewskich pod Gobiem na szkuty, uwoce jego

ciotk ksieni, która kocha „bardziej, nieli matk", dwa-

dziecia kilka Benedyktynek lwowskich i mniszki Karme-

litanki z Lublina Wis do Prus ^). Gorzko te uskara si

na oddanie nowych zacigów pod komend Czarnieckiego,

który tj^m sposobem sta si „trzecim hetmanem".

Z tych zawioci wyj, zdaniem jego, mona albo po-

zwalajc „abdicowa Królowi Jmci", albo opisujc go. Wie-

rzy Sobieski w skuteczno opisów tak dalece, e pod ich

oson nie obawiaby si ju obrócenia przeciwko malkon-

*) Gwardye królewskie byy znaczne., bo w aobie i tak strzelay

jako do nieprzyjaciela strzela byy powinny, tak, e ju panny zakonne

byy wpó umare od strachu.... I gdyby nie X Jm Radziwi, do któ-

rego o ratunek posay, „pewnieby ich byli zatopili, albo zrabowali"

(K 1 u c z y c k. s. 1137, 1138). Do ony za pisa: „Kocham Xieni bar-

dziej, nielim kocha matk, bo te i ona we mnie bardziej i wicej"

(u Helcia, str. 257). Wyznanie to wzmacnia zaznaczone wyej w to-

mie I, na str. 43 domysy o stopniu przywizania pomidzy Teofil 8o-

bieska a svnem Janem.
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tentom posików cesarskich, pienidzy, od papiea nadesa-

nych, i klejnotów ze skarbca krakowskiego zabieranych.

W istocie, król Micha poczyni zarzdzenia, zmierza-

jce widocznie do wojny domowej: wydawa listy przypo-

wiednie do zacigania chorgwi i); prosi elektora branden-

burskiego, aby dragonii swojej pozwoli uy przeciwko bun-

townikom^); dla dostania poyczki w kwocie 400.000 z.
posya komisarzy: Warszyckiego kaszt, krak., Opaliskiego

wwd kalisk., Podoskiego, Gsiorowskiego, Koryciskiego

i Oraczewskiego do Krakowa po klejnoty koronne^). Na-

reszcie wojsko litewskie ruszao z obozu swego pod Kobry-

niem do boku królewskiego.

Byy to wyrane wskazówki wojowniczych, a nawet

zaczepnych zamiarów stronnictwa królewskiego; poselstwo

jednake, wyprawione do wojska koronnego, wiozo instru-

kcy, zredagowana w grzecznych i pozornie serdecznych wy-

razach. Posowali Szczawiski wwda inowrocawski, Gem-
bicki klan rogoziski , Leszczyski Samuel obony kor.

i 4-ch innych ^). Wojsko koronne ruszyo z zadniestrza-

^) Tftkie listy na \VX. Litt. z dat 21 padziernike 1G7'2 s w MS.

bibl. Krasiskich nr. 841.

^) Droysen G. d. preus. Politik III, str. 452: der Kurfiirst hatte

es versagt.

^) Skrypt koa generaln. 8 listopada 1672 u Huberta Pam.

HJst. 1, 103— 5. Trzebicki do Czernego d. 25 listopada 1672 u K 1 u-

c z y c k. str. 1141 pisze zalecenie, aby nie dopuszcza do skarbca ko-

ronnego tych komisarzy „bez podskarbiego i bez kluczy, które s przy

PP. senatorach". Wiadomo, e tych kluczy byo 7 w rkach 7-u sena-

torów. Tego samego dnia Olszowski zawiadamia Sobieskiego, e komi-

sarze maj stan w Krakowie na 5 grudnia i spotka si z podskarbim

Morsztynem (u Z a u s k. i, 412). Tak napisano byo zapewne w listach

Kancelaryi Mniejszej Kor ; lecz wykonanie w tym razie nastpio wi-

docznie wczeniej.

*) Instructia u Kluczy k. nr. 428, str. 1124. Wyjanienie co

do osób gównych w Diaryuszu MS, 1188, s. 505 i 512 mianowicie

co do kaszt, rogoziskiego. Beaumont przekrci nazwisko na Sawiski,

równie jak miejsce spotkania „Sobritz": ils nous trouv6rent campes dans

les plaines de Sobritz. .Moe to Sopot nad rzeczk Sopot, dopywem Tanwi,
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skiego obozowiska swego na pónoc ku Zaraojszczynie. Nie

wysao nikogo na spotkanie zbliajcy cli si posów, a gdy

przybyli, traktowao ich jako osoby prywatne. Grzeczniej

przyj ich Sobieski, i wprowadzi do koa wojskowego dnia

18 listopada. Szczawiski, zna podraniony niezwykym
afrontem, przemówi wyniole, mienic si komisarzem Króla

i Rzpltej, upowanionym do nakazania wojska, aby si po-

czyo ze szlacht i zaprzysigo wierno dla konfedera-

cyi, zawizanej pod Goembiem. Na te sowa powsta w kole

niezmierny haas. Woano, e to nie s posowie od Króla

i Rzpltej, lecz od tyrana i hooty, poniewa pod Goembiem
nie byo szlachty z Lilwy, Prus, Podola i z wielu innych

czci kraju; e wszystko si tam robio gwatem; e nie-

prawny akt konfederacyi bdzie rozsiekany szablami, a pod-

pisy zmazane krwi sprawców i doradców. Wielu posuno
si nawet z podniesionymi szablami i buchami ku posom,

groc odwetem za mier rozsiekanego pod Goembiem Bro-

niewskiego. Sobieski nie dopuci do wykonania pogróki,

i uciszy wrzaw, lecz wyjedna przychylne! odprawy zapewne

nie móg i nie chcia. Jeli powiedzia im tak, jak póniej

napisa do Króla, e pójdzie do obozu lubelskiego dla po-
czenia si z pospolitem ruszeniem: to powiedzia ironicznie ^).

o mil 3 na wschód od Tarnogrodu, kdy Sobieski przechodzi na „sdny

^zie ydowski" (H e 1 c e 1 , 250) W licie, datowanym z Tarnogrodu do

Trzebickiego Sobieski, wspomina ju o spotkaniu si z komisarzami (Klu-

czycki, nr. 432, str. 1139), wic gdzie w okolicy tego miasta. MS.

B i b 1. U n i w, W a r s z. nr. ^js'
^*'*- ^^^ mieci sparodyowan mow

Pawa Ludw. Szczawiskiego do Sobieskiego pod d. 18 listopada 1672.

Korespondent z Jaworowa (u Grab. Oj. Sp. II, s. 190) wspomina, e So-

bieski wstpowa tam „ongi", e wojsko ju ruszyo i e komisarze byli

ju „nie bardzo wdzicznie przyjci... Bóg wie, coby byo z nimi, gdyby

nie wielka moderacya JP. Hetmana w. k. wojska nie trzymaa". Powo-

dem oburzenia w wojsku musiaa by wiadomo, e komisarze maj zle-

cenie „awokowa" czyli odcign je od Sobieskiego, jak to wymawia

Miecielski skarbnik poznaski w licie, adresowanym z pod Lublina do

<jniskiego 25 padziernika 1672 w MS. 1188, str. 473.

^) Beaumont do Paulmiers'a 23 listopada 1772 z obozu pod Stre-

sze (?) w T. Lukasa XX. k. 217 — 318. Olszowski do Sobieskiego 25go
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Zdecydowa si ju na zawizanie konfederacji woj-

listopada wspomnia, e tego dnia oczekiwany by powrót komisarzy,

wiadomo jednak byo u dworu o nich se durius et laesive tractatos esse

militibus (Zauski I, 412). Do tej chwili odnie naley satyry, w któ-

rych si odbiy krce w wojsku rozmowy polityczne (MS. Bibl. Uniw.

Warsz. nr. 1V.,„ s. 524, 525, 427 i l^.^g, s. 659) p. t. „Apostrophe do

Polski", i par innych bez tytuu:

Nie dziwujcie si Polacy,

ecie teraz nieboracy:

Królem si to wszystko dzieje,

Ze wasza Polska sabieje.

Tak bitnemu narodowi

Rzd i bero da smrodowi

!

Gin pastwa, prowincyje,

A król na to je i pije.

Z pospolitych rusze posiki

Wlaz w Lubelskie gdzie zatyki

Boe, pozbaw nas tej ndzy.

Wypd tego kpa coprodzej

!

Ej, Marszaku, có p-ónujesz?

Czy o Polsce desperujesz?

Teraz masz czas, gdy szaleni

Twem przybyciem zatrwoeni.

Dwa miecze masz w swoim rzdzie:

Nie daj Polszcz w takim bdzie

Gin z rycerstwem koronnem

Tak pieszem, jako i konnem;

Twoja cnota niech nas broni,

Herbowna tarcz (Janina) niech zasoni.

Ach pospieszaj, podany.

Od przyjació wygldany!

Wybaw z wiedeskiej niewoli.

Nie daj hultajowi swej woli.

Michaowi dwaj biskupi.

Trzeci pan krakowski (Warszycki) gupi

Radzili by szlacht zacign,

A malkontentów wycign.

Wic gdy hetman Ord bije,

Co ywo w Lublinie pije.
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skowej '), co przyszo mu z atwoci. Wprowadziwszy swoje

puki do Zamojszczyzny, kaza zoy koo generalne w Szcze-

brzesz3-nie w kociele 00. Franciszkanów d. 23 listopada

Deputaci od chorgwi , usyszawszy propozycy wejcia
w zwizek i sprzysienia si, brali na deliberacy, wycho-
dzili z kocioa, ale mao co zabawiwszy si, powracali

z owiadczeniem gotowoci. Ozwa si jednak towarzysz

z pod chorgwi królewskiej, e przysiga nie bdzie, bo
tego niemasz w przykadach, eby chorgiew Króla Jmci

w zwizek wchodzi miaa i przysigi czynia. Za tym przy-

kadem poszy trzy inne, a wic razem cztery, zostajce pod

komend: pisarza polnego, samego Stef. Czarnieckiego, Ko-
zubskiego, Pruszkowskiego, który w tym czasie uleg jakie-

mu wypadkowi („którego ciao w lesie znalezione i ju nie

Opiwszy si dokoa

O prawo i wolno woa

Radz o pi-awach pijacy

Sudzy, dunicy i acy

Nie le si sprawi tam Fredro,

Gdy szykowa prawe skrzydo

I wedug królewskiej myli

Przytkn si radzi do Wisy.

A ty, marszaku szlachecki,

Panie Stefanie Czarniecki,

Zbierasz nowych ludzi kup
A nas starych cauj — — itp.

^) Pramowski ju 9 listopada 1672 donosi Paulmiers'owi, e mia
list od Sobieskiego z zapowiedzi: confoederationem coaliturum, cujus

ipse caput erit; potem Beaumont pisa pod d. 23 listopada z obozu pod

Stresze (Szczebreszynem ?) : Hier soir M. le Grand Marechal me dit, que

dans dix ou trois jours pour le plus tard i! ferait sa Confederation en

bonne form; qu'apres cela ii divisera Tarmee qui est de 5000 fantassins (?!)

2000 dragons, 2000 reitres. 1000 hussards, 12.000 (?!) chevaux polonais

(?) en trois corps, dont un petit ira a Cracovie s'en saisir et obser-

ver les imperiaux, Tautre en Prusse s'y saisir de Marienbourg. Grau-

dentz, Meuve et autres postes, qui brident la Yistule et le troisieme

droit a Varsovie. T. Luk. XX. k. 2l5, 218.
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yje pewnie), wreszcie usarska wojewody sieradzkiego Szcz.

Potockiego. Wojsko kazao im „precz od siebie". Starszyzna

zacza przysiga niezwocznie: pierwszy wojewoda kijowski,

Jdrzej Potocki, po nim Jaskólski Maryusz, kasztelan sa-

nocki, potem deputaci kolej. Nazajutrz przysigao cae
wojsko, nawet kozacka chorgiew wwdy sieradzkiego i jedna

królewska, co j wodzi Bielski. Rota przysigi zawieraa

zwyke zobowizania: stawa przy wierze w. Katolickiej

Rzymskiej, Majestacie i dostojestwie JKMci", ale ze zna-

czcym dodatkiem: „trwa... póko wszystkie wolnoci, prawa

i swobody, które nam przodkowie, krwi ich wasn nabyte,

zostawili, a teraz przez dispens nad prawo i zwyczaje w tej

Rzpltej, w nieobecnoci Xistwa Litewskiego i Pruskiego,

tak wielu Ziem i Powiatów, senatorów duchownego i wie-

ckiego stanu, urzdników i nas, rycerskiego stanu s naru-

szone, i na nas bez nas postanowione, do dawnej kluby i sta-

roytnego zwyczaju przywiedzione nie bd. A poniewa
przez t nieprawn i niesuszn konfederacy Lubelsk
powaga i urzdy... Hetmanów... zniesione s, gdy na insze

osoby (t. j. na Czarnieckiego), najwysza nad wojskiem wa-
dza woona, przy powadze tedy Ichmciów (t. j. hetmanów)

stawa i nikogo krom ich samych nie sucha deklaruj si...

wszystkie nowe zacigi... któreby ordynansom hetmaskim
subesse (poddawa si) nie chciay, za nieprzyjació Ojczy-

zny mie bd". Wieczorem 24-go, ju przy wiecach, So-

bieski wywzajemni si przysig podug roty, zmienionej

w zakoczeniu, mianowicie: „A e si wojsko przy honorze

i powadze mojej stawa obligowao, wic i ja wzajemnie

przy interesach wojska i kadego, kto si przy mnie stawa
obligowa, statecznie stawa bd".

Najbliszym interesem wojska by chleb zimowy; za-

raz te pierwszego dnia obrano 6-ciu oficerów do pomagania

Sobieskiemu przy dystrybucyi i). Wydalone z obozu cho-

') MS. 1188, s. 414 Consistentia w woysku ma by taka:

Kesidentia Jm. P. Marszaka Koi-, w owiczu
Na puk Króla Jmci Wwo. Lubels. y Podlaskie

Korzon. Sobieski. T. III. 19
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rgwie traciy ten chleb, co wywoao w nich tak rych
slsruch, e ju 26 listopada „cale do wojska znowu si pro-

siy". A nadto niektóre chorgwie nowego zacigu, bojc
si, aby wojsko nie znosio ich zaraz, zaczy przysya do

Sobieskiego po ordynanse, wyrzekajc si pana pisarza,

SAvego nowego hetmana. Dymitr Winiowiecki przyjecha

w sobot, 26 listopada, z yczliwemi owiadczeniami: nama-

wia sam oporne churgwie do zoenia przysigi, nie wi-

dzc w niej nic zdronego ^).

Móg wic Sobieski pochlubi si przed Marysiek,
e „bardzo Króla Jmci zawiedli ci, co mu obiecowali, e
si przy mnie nie miao zosta, tylko 8 chorgwi". Cae
wojsko gotowe byo uderzy w jego obronie na przeciwni-

ków. On wszake nie ywi nienawistnych uczu: „Oto mam
mocn w Panu Bogu nadziej, e t Ojczyzn wkrótce uspo-

koimy i kady si przy swojem zostanie, ani si zo ludzka

cieszy z cudzego nie bdzie. Bo to jest i bdzie prawdziwe

uspokojenie; nie to, coby byo bardziej zamieszao Rzplt

i do ostatniejby j przywiodo zguby".

Umiarkowanie takie zasuguje na podniesienie z tego

wzgldu szczególnie, e Sobie ki mia wtedy wiadomoci

z przeciwnej strony w najwyszym stopniu dranice, jak

np. e Czarniecki ma sobie nadane dobra caego domu Pra-

mowskich, czynice 100.000 intraty, e bdzie mia kilka

tysicy wojska zacinego do zabierania kaduków, e obiera

sobie gówn kwater, nie koo Trembowli albo Krzemieca,

Na JMP: Cudzoziemców Wwo Kijowskie

Na puk Jm P. Marszaka Wwa Poznaskie i Kaliskie

„ „ Xcia Jm. P. Wdy bezkiego Wwa Kijowskie, Sieradzkie y Brac.

JP. Chorego Kor. Wwo Krakowskie

Na puk JP. Stranika kor. Wwo Sandomierskie

„ „ JP. iCrayczego kor. Obonego kor. SSty doliskiego Wwa Ma-

[zowieckie, Pockie i Woyskie
Na arkebuzerów Wwa Rawf^kie i czyckie.

') Zapiski u Kluczyckiego nr. 428, str. 1127— 9; list So-

bieskiego do ony 26 padziernika 1(372 ze Szczebrzeszyna u Helcia,
cz. II. nr. 76, str. 251.
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-ale w Bolimowie w pobliu owicza, eby pokusi si i) osob

prymasa; e odroczona 4 stycznia konfederacya Lubelska

ma sdzi bez mandatu, rejestru i ledztwa „kogo si kol-

wiek podoba bdzie i kogo ze zoci delator poda, bo re-

jestr obwinionych nie jest zawarty ani podpisany"; wreszcie,

e kto przekupi dworzanina Michaowskiego, wiozcego

listy od Marysieki i rónych przyjació, eby je odda
królowi, „z których nie wiem, czego si Król Jm chcia

albo chce nauczy. Oto P. Bóg widzi — pisa oburzony Ce

ladon — e równej ju temu niepodobna niewoli, bo tego

i za najwikszych nie bywao tyranów. Bo o insze wszyst-

kie listy mniej dbam. niechby ich czyta, jako chcia: ale

to komu czyta, co do samej Wci, serca mego, naley, jest

to rzecz do zniesienia niepodobna". Wraliwo i draliwo
jego bya podniecona doniesieniami, e Marysieka powia

córk, a po poogu wkrótce, dowiedziawszy si o mierci

swej matki, poddawaa sia nadmiernej rozpaczy: przez sze
dni nie jada, nie spaa, nikogo do siebie nie puszczaa,

a nawet wiata widzie nie chciaa ^).

W tym samym licie pisa Sobieski, e arcybiskup za-

prasza go „na zimowy kwartier" do owicza.

I oto jeszcze jedna draliwa sprawa.

Uciek przed ni biskup egocki z obozu pod Goem-
biem, protestowa w mocnych wyrazach Olszowski jako

biskup; przyjeda do króla Michaa do obozu nuncyusz

Anio Ranuzzi; Trzebicki, biskup krakowski, wysa w imie-

niu wszystkich biskupów skarg do papiea Klemensa Xgo
na pogwacenie przywilejów i niezalenoci duchowiestwa ^)

*) II e 1 c e 1 , str. 250, 252 , list Sobieskiego do Trzebickiego z Tar-

nogrodu 19 listopada 1672 u Kluczy k. nr. 432, s. 1139 i zapiski

nr. 428, str. 113; pod d. 8 listopada: „Jedzie (Sobieski) na owicz do

Gniewu, gdzie go Jej Me Pani Marszakowa, powiwszy mu córk, czekaa".

Ta córka zmara wkrótce, bo w licie do Radziwia z d .23 lutego 1673

Sobieski przesya ukony od ony „z chopcem'' (Kluczy cki, n . 461,

str. 1235.

^) List Trzebickiego do papiea 29 padziernika 1672 u K 1 u-

<C z y c k. nr. 427, str. 1121 obwinia dwóch biskupów bez wymienienia

19*
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za spraw „dwóch biskupów, wrogów prymasa". Posa i Wierz-

bowski przez kanonika swego, Józefa Amadis, dla przeoe-

nia p apieowi obszern opowie o machinacjach malkon-

tentów przeciwko Michaowi, a prymasa nazywa przywódc%

intrygantów (princeps factiosorum) i wrogiem ojczyzny (ini-

micus patriae), wplatajc duo mylnych wieci i nieuzasa-

dnionych oskare, które jego samego kompromitoway wi-
cej, ni oskaronego. Papie przechyli si jednak na stron

prymasa i napomnia króla Michaa, aby nie pozwala wa-
dzom wieckim narusza powagi arcybiskupiej ^).

Pramowski broni si ze zwj^k sobie gwatownoci
wysowienia. Zaraz po otrzymaniu wiadomoci o wyroku go-

bskim wysa d. 19 padziernika przez jezuit Gurowskiego

listy: do króla ze miaem owiadczeniem, e nie poczuwa

si, aby go czemkolwiek mia urazi; do spowiednika kró-

lewskiego, X. Cieciszewskiego, aby ostrzeg swego penitenta,

e bdzie dotknity kltw za wszelki zamach na osob lub

na dobra duchowne; do biskupa Czartoryskiego i do mar-

szaka Czarnieckiego z protestacyami przeciwko sdowi nie-

legalnemu osób wieckich nad czonkiem stanu duchownego,

owiadczajc zreszt gotowo usprawiedliwienia si przed

sdem przyzwoitym czyli sejmowym ^). Przed kocem tego:

miesica padziernika wydrukowa dla caej szlachty po

ich nazwisk lub tytuów, a wic Wierzbowskiego i egockiego : a duobus

quibusdam Episcopis aemulis Dni Archiepiscopi Gnesnensis.

^) Ehrenberg: Urk. u. Aetenstiicke z. Gesch. der in der heu-

tigen Provinz Posen vereinigten ehemals polnischen Landestheile Leipzig.

1892, s. 507— 509 podug Arch. Vat. Lett. Vesc. I, 36, k. 561; data lista

29 listopada X672 z Warszawy. Breve papieskie d. 25 listopada 1672

u T h e i n e r a m, nr. DCXVII.

-) MS. w jednej z wikszych bibl. w Warszawie nr. 11 88. s. 474,.

475. Groba brzmi tak: „Jeeli in personam meam vel in bona iuris

Ecclesiae cokolwiek decernetur, zayj fulmen, które mi prawo w rk
dao... Natocie mi wabili do siebie, aby si byy craore episcopali

oblay te inau-spicatissima castra". Niektói-zy z zelantów obrócili to

w art, powiadajc: „Niech on nas klnie, jako chce; on nam kltwa
grozi, my mu katowsk mierci, której godzien". (Diar. tame, s. 509).
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polsku, a dla Europy po acinie duii broszur pod tytuem:

^Wywód niewinnoci w zadaniu niesusznym i na tyme

ufundowanym wyroku przeciwko mnie... tudzie... braciey

moim rodzonym przez Confoederati w obozie pod Gobiem

d. mca padziernika 1672" ^). Tu wystawia siebie jako

zwolennika „zotej wolnoci", jako przeciwnika despotyzmu,

usprawiedliwia wykrtnie swoje postpowanie w sprawie

sukcesora za przeszego panowania; wypiera si czelnie fo-

rytowania Francuza do tronu (e mu „to na myl nie

pada"); tlómaczy wysanie brata, wojewody pockiego po-

trzeb „wód borboskich" dla usunicia skutków trucizny,

zadanej przez pewn osob. Duo nakama, ale jedno, i to

najwiesze, oskarenie o zdradzieckie porozumiewanie si

z Turkami zbi oczywicie i nader prostym sposobem, wy-

kazujc, e oskaryciele nie rozumiej naleycie jzyka wo-

skiego, gdy wytómaczyli wyraenie: la nostra parte przez

„nasze stronnictwo" zamiast: „na nasz stron" t. j. dlanas,

Polaków, dla PoLski -). Argument ten musia sprawia na

umyle czytelników silne wraenie i wspiera sabsze pod-

pory logiczne innycb czci „Wywodu". Wszak z konfede-

ratów gobskich nikt nie widzia przytoczonego przez nas

listu do Ludwika XIV o zesanie Longueville'a na króla

1) w licie dedykacyjnym do Stan. Dziayskiego wwdy malborsk.

przedrukowanym w Pamitnikach lli.st. Leopol. Huberta 1861 w to-

mie I. Pramowski napisa dat 12 grudnia; niech to jednak nikogo

w bd nie wprowadza, poniewa w edycyach pierwotnych (folio, str.

niel. polskiej i aciskiej) na kocu wywodu wypisano wyranie: „Dan

w Zamku moim owickim". „Dat. in arce mea Lovicensi Die Mensis

Octobris Anno D. M. DC. LXX. U. Broszuro swoj rozsya zapewne

wszystkim senatorom z kolei: oprócz Dziayuskiego otrzyma j C h r a-

powicki (s. 329), ale wczeniej, 18 listopada 1672.

*) Cay frazes inkryminowany brzmia: „Le nuove dei Turchi sono

apresso di me in gran consideratione, parendo assai buone (per) la no-

stra parte. Stosowa to do wiadomoci o buncie w Arabii, o zamordo-

waniu baszy przez kozaków, o otruciu sutana, nadesanych z Wiednia

d. 8 lutego, przez rezydenta królewskiego .Syry (.Siri?) tam przebywaj-

cego (Hubert, op. c. I, 215).
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Polakom, ani korespondencji z ministrami i agentami fran-

cuskimi: wic wszystkie inne zarzuty mogy by uznane za

podobn mistyfikacy, jak ów list woski! Kryo wtedv

moc plotek, po wikszej czci niedorzecznych albo wprost

niemoliwych, jak np. o tajemnych naradach, na które ja-

koby zjedali si: arcybiskup po mjtarsku, wojewoda kra-

kowski po ksizku (^ w sukni ksidza), Sobieski po góral-

sku, wojewoda kijowski i chory kor. to po wosku, to po

dragosku, albo o sile magnetycznej czy innej nadprzyro-

dzonej, która pozwalaa arcybiskupowi b3' widzianYm na-

raz na kilku miejscach ^}.

Nie omieszka te Pramowski wyzyska w swoim

,, Wywodzie'' tekstów prawnych o przywilejach stanu szla-

checkiego i przypomnie atrybucyj urzdu prymasowskiego

w udzielaniu napomnie królom. Na oskarenie o werbowa-

nie wojska w celach buntowniczych odpowiada, e mia
tylko trzy chorgwie, z których jedna, kozack, posa he-

tmanowi, drug, rajtarsk postawi w majtnociach swoich

lubelskich , trzeci , stukonn zatrzyma przy sobie
,

po-

niewa mia rezydowa przy królowej w Warszawie.

„A zreszt, kto broni asystencyi? Wszak prymas, tak samo

jak hetman, z rozwinitymi sztandarami pod bok paski

wjeda, kotów codziennie zaywa".

Do wojny domowej, do planów detronizacyjnych taka

sia zbrojna w istocie nie miaa adnego znaczenia, i Czar-

niecki, marszaek konfederacyi „trzeci hetman" móg i po-

winien by schwyta skazanego przez konfederacy pry-

masa, jeli wyrok nie mia pozosta czcz papierow po-

grók. owicz by wprawdzie ufortyfikowany i bagnami

[

^) Kalendarz Nowy praktyk i biegów dworu polskiego... na

rok Paski reconciliationis seu rationis przestpnych praw i wolnoci 1673-

u Huberta Pam. Hist. I, s. 239— -20+: w rozdziale p. t. Lunationes dwor-

skie, albo raczej garstwa diffidenciam parientes. jest wyliczonych 38 garstw

z tych wybralimy 23 i 28-me (s. 247). Zanotujemy jeszcze 35-te: Udano

e trzy wozy francuskich talarów^ do kamienicy we Lwowie JP. Marsza-

kowi (Sobieskiemu) zoono.
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niedostpnemi otoczony, ale zdobya go przecie garstka Szwe-

dów w 1655 r.. a zdolnoci militarne ksidza arcybiskupa

nie zapowiaday bohaterskiej obrony ^). Byo te czasu podo-

statkiem do koca listopada. Pokazuje si, e i w tym punk-

cie król Micha wraz ze wszystkimi obrocami swoimi nie

by zdolnym do czynu. Caa jego strategia koczya si na

przejmowaniu listów, na chwytaniu lub zabijaniu posaców
po drogach -).

Sobieski strawi par tygodni w Szczebrzeszynie na

organizowaniu zwizku wojskowego, rozpisywaniu listów, po-

zornie lojalnych do króla Michaa i do sejmików, wypra-

wianiu poselstw wojskowych ze stosownemi instrukcyami ^),

wreszcie na rozdawaniu chlebów zimowycli- Do tej ostatniej

czynnoci przypuci komisarzy królewskich, ale chorgwie,

które przysigi zwizkowej nie wykonay, usun od udziau

w hybernie. Wziciu klejnotów ze skarbca przeszkodzi,

kadc na nie areszt za niepacone nalenoci swoje i woj-

*) U dworu mówiono, e prymas „bardzo si wbija w prowianty

i amunicye, chfac si broni od pospolitego ruszenia". Chrapo wieki,

:^22 z listu X. Tyszkiewicza.

-) Helcel , cz. II, nr. 77, str. 254. Zabito Borzechowskiego, dwóch

rozbito i posieczono. trzeci Michaowski zdradzi etc wojewodzie sando-

mirski, Koniecpolski, kaza rozbi posaca hetmaskiego wród biaego

dnia w rynku Tomaszowskim,

^) Do króla pisa 27 listopada i 1 grudnia 1(372 wysa Zelckiego

owesego kor. i porucznika Okunia, zalecajc im, aby opowiedzieli „jako

JP. Marszaka, tak i Wojska caego JKMei cultum et yenerationem",

nie pomijajc wszake skarg na doznane krzywdy ; do sejmiku lubel-

skiego list i instrukcy poselsk 30 listopada; do Uziayskiego wwdy
nialborskiego, jako prezesa sejmiku pruskiego, przez posa swego Gorze-

skiego 9 grudnia 1672 (chyba 3 grudnia, bo datowane ze Szczebrzeszyna)

wszystko to u Kluczyckiego, n-ry 435, 436, 437, 438, 439, 440.

Do generalnego sejmiku mazowieckiego by wysany stolnik sochaczew-

ski (Nowomiejski y), jak wida z odpowiedzi wydrukowanej tame, nr. 443.

Dwie odpowiedzi królewskie n-ry 440 i 442 skadaj si podobnie z kom-

plementów i uszczypliwo.ci, pomidzy któremi najdowcipniejszem jest -
danie, aby Sobieski przypuci chorgwie królewskie nieprzysiege do

chleba zimowego.
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ska ^). Od 1-gfo grudnia zacz wyprawia chorgwie za

Wis. Zmartwia go wiadomo, e wojslio litewskie w Ko-

bryniu dnia 22 listopada skonfederowao si, eby stawa

w obronie „Pana, wolno obranego" Michaa a do gard

i e na akcie zwizkowym podpisali si obadwaj hetmani:

obok Paca, szwagier Sobieskiego Micha Kazimierz Radzi-

wi^). Wygldao to na zapowied walki ornej ze zwiz-

kiem wojska koronnego.

Snad w interesach prywatnych majtkowych jedzi
Sobieski do swoich Pilaszkowic 4 listopada, ale przyje-

chawszy okoo pónocy, zabawi tylko do rana, 5-go na noc

stan w Lublinie, 6 -go w Kazimierzu nad Wis, 7 -go

w Zwoleniu, gdzie zasta chorgiew nowego zacigu prze-

ciwnego stronnictwa pod chorym Gogowskim; wyrzuci j
z gospód. W^ Rawie nadcigajce dwie chorgwie wooskie

Miczyi^skich spotkay si podobnie z nowozacin chor-

gwi Zalewskiego; wynika zwada; hetmascy przybrali do

siebie piechot. Semenów i dragonii i bili si potnie tak,

i kilkanacie towarzystwa, szlachty znacznej, u Zalewskiego

pado: „I po caej Polsce chorgwie nasze trzepi nowe za-

cigi, jak stwierdza sam Sobieski". Gdy Litwini weszli na

Podlasie, wchodzce tame od poudnia komendy wojska ko-

ronnego „haasoway" z nimi, dopóki nie zmusiy ich cofn
si po za swoje granic^). Wic wszdzie Polak dobywa
szabli na Polaka, szlachcic na szlachcica.

Prymas Pramowski uczu si teraz bezpiecznym wród
wieca chorgwi hetmaskich, które si rozkwateroway do

koa owicza. Papieowi, który mu radzi, a nawet rozka-

zywa przyby do Rzymu niezwocznie dla usunicia si od

wyuzdanego tumu, odpowiedzia, e nie zagraa mu adne

') Wzmiankuje o tern aresztowaniu w li.cie do ony z d. 11 gru-

dnia 1G72 u Helcia, str. 257.

*) Akt konfederacji wojsk. !itt. u Kluczyckiego, nr. 433:

Pisze o tern Sobieski do ony 11 grudnia u Helcia, str. 256.

^) Ztipski u Kluczyckiego, str. 1130. List do ony u Hel-

ci a 1. c.
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Diebezpieczestwo, gdy wojsko koronne skonfederowao si

w jego (?!) obronie. Wyoy po swojemu dzieje ]\Jichala

i wasne czynnoci, poczynajc od elekcyi, w obszernem

pimie do kardynaa Altieri, a na wezwanie do Rzymu od-

powiedzia wymijajco d. 31 grudnia, odkadajc sw po-

dró do czasu oczyszczenia swego ionoru i uspokojenia roz-

terek w Polsce ^). W istocie nie wybiera si i nie wyje-

cha wcale.

Sobieski, przybywszy do owicza, nie zasta nikogo

z malkontentów: wic naradza si z jednym Pramowskim

nad postpowaniem, jakie nadal obra naley. Nie dosza

nas relacya . przesana Marysiece przez „inn okazy"

o tem, co „midzy nami z JX. arcybiskupem stano" -);

mona jednake odgadn, jaka bya tre rozmowy i jalca

konkluzya.

Nastrój umysowy wród malkontentów by rozpa-

czliwy. Widzielimy, e Kochanowski Piotr Korwin, starosta

radomski, znajdujc si w obozie pod Golembiem, przekli-

na prawodawstwo krajowe , wyrzeka si niepodlegoci

narodowej, gotów by podda Polsk pod rzdy vice-króla

francuskiego, byle dosta na tron Francuza. Pramowski

w par dni póniej, 15 padziernika, wtedy wanie, kiedy

szlachta wydawaa na niego ów wyrok surowy, ale zasu-

ony, pisa do tego opata Paulmiers, e Polsce zagraa roz-

biór, e ju tocz si w tym przedmiocie ukady, mianowicie:

pose moskiewski traktuje z Pacem o poddanie Litwy carowi,

a Stum namawia do poddania Maej Polski cesarzowi austrya-

ckiemu. Jedynym ratunkiem byoby przyjcie Kondeusza,

albo jego brata ksicia Conti w towarzystwie takiego wodza,

jak Turenniusz, i z korpusem wojska francuskiego 10 -ty-

') Brevia Klemensa X do Praniowskiego d. 25 listopada i 3 gru-

dnia. Pramowski ad card. Altorium 5 grudnia, Lovicii u Theinera Uli

n-ry DCXV1I, s. 008, DCXX, 8.611—614. Ehrenberg Urkun. etc. do

papiea i do kardynaa Altieri, str. 514—517.

) List z owicza ligo grudnia 1672 u Helcia cz. II, nr. 78,

*tr. 257.
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siecznym, chociaby zacignionym na rachunek Polski. To
samo powtarza w licie z d. 9 listopada, zapewniajc. &
Polacy s gotowi przyj z rki Ludwika XIV, jakiegokol-

wiek ksicia krwi królewskiej, a wreszcie i Turenniusza

z warunkiem, aby ksi de Conti zosta przeze za syna

przybrany. Mogliby nawet wezwa napowrót Jana Kazimie-

rza i natychmiast po jego przyjedzie, albo i przed przy-

jazdem ogosi Kondeusza nastpc tronu z wadz nieogra-

niczon i dziedziczn. Szlachta rozgromiaby Turków i Ta-

tarów, byleby wodza miaa ^).

Trudno wyobrazi sobie wiksze zalepienie w rozu-

mowaniu politycznem nad te marzenia o Francuzie -zbawi-

cielu i o wysyaniu przez Ludwika XIV do Polski wodzów,

których dla siebie potrzebowa nietylko w Holandyi, obsa-

czajacej armi francusk wodami zalewów morskich, ale

i w Niemczech, gdzie manewroway ju wojska cesarskie

i brandenburskie, widoma awangarda formujcej si koali-

cyi niemiecko - hiszpasko - holenderskiej ! Wszak manifest

króla francuskiego przeciwko cesarzowi i elektorowi bran-

denburskiemu by datowany z Wesel d. 17 wrzenia; w pa-

dzierniku Turenniusz doszed do Essen, 2 listopada zasza

potyczka midzy Nassau i Montabaur, 16 listopada z roz-

kazu Kondeusza oddzia francuski zburzy most strasburski

na Renie -): w Holandyi marszaek Luxembourg obmyla
plany ataku na Hag, jak tvlko wody pokryj si lodem.

Czy nie wiedzia o tem naczelnik stronnictwa i pierwszy

dostojnik w Polsce? Czyli raczej nie popad w stan bez-

radnoci i koowacizny umysowej ? Czy nie sta si owym
przysowiowym ksidzem, który ^przemawia do obrazu,

a obraz do niego ni razu"

?

Przygnbieniu ulegli te i inni, lepsi od Pramowskiego
obywatele. Po upadku Kamieca pod wraeniem obaw o po-

dobny los dla Lwowa i Krakowa, zacny Trzebicki d. Igo

') Teka Lukasa XX. k. 205, 206, 215—216.

-) Droysen Gesch. d. Preuss. Polit. III, cz. 3 (ed. lipska 1865

str. 411, 414, 419.
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padziernika napisa do ablegata cesarskiego Stoma propo-

zycj, aby Austryacy zajli Kraków i Maopolsk, a za to,

aby cesarz da posiki i pogodzi króla Michaa z pryma-

sem i). Wola oczywicie widzie w Krakowie Austryaków,

ni Turków. Orzewiy go przecie doniesienia o wietnej

wyprawie Sobieskiego na czambuy tatarskie. Przez wysaca
umylnego powinszowa „zwyciztw, które nadspodziewanie

(patrzc na pocztki tej wojny, szczupo wojska, consterna-

ti wszystkich ludzi) z Tatarów da mu Pan l^óg". Przy-

znawa mu chlub, e on „sam tylko na ramionach swoich

zatrzymuje ten ostatek ojczyzny i chway Boej w tem kró-

lestwie". Potpia konfederacy Gobsk i Michaa: „Ze po-

spolite ruszenie trzy miesice nad Wis bawio si sadami

i gupiemi konsultacyami — rzecz aosna; ten winien, kto

im koowa pozwoli". Jednake, zadawszy sobie pytanie:

co dalej czyni chcemy ? owiadcza, e przedewszystkiem po-

trzeb-, aby stana zgoda i jedno midzy królem a Sobie-

skim i Pramowskim, bo „jeli ta wewntrzna zgoda prdko
i prawdziwie nie stanie, obawia si trzeba, aby nas s-
siedni monarchowie midzy siebie i ostatka królestwa, czego

jeszcze Turczyn nie pochon, nie rozerwali". Zaprasza So-

bieskiego na sejm stycznioAvy, na którym ma by namó-

wiona obrona. „A e to pewna jest, e sama Polska tak

spustoszona, w pienidze i insze rekwizyta wojenne uboga,

Avasnemi siami nie wybije si (!) z niewoli pogaskiej, to

nam potrzeba koniecznie poczyni przymierza i ligi z s-
siednimi monarchami, jako byo podczas wojny szwedzkiej

i szczliwie si nadao. Cesarz Jm chrzeciaski, widzc,

e idzie nietylko o wiar wit, ale te o jego pastwa
dziedziczne i o królestwo Wgierskie, skania si do tego,

e chce z nami uczyni lig i monymi posikami nas we-

sprze, i do tego sojuszu wcign z nami cara moskiew-

skiego, Szwedów i elektora brandeburskiego, z którymi

) Szujski, Opat Pauliniers w Dzieach t. IV, str. 281. Widzie-

limy orygina listu w H. H. u. Staats-Archiv.



300 ROZDZIA XXIV.

dwiema ju pocz okoo tego traktowa. Obiecuje sprawi

to... na sejmie... Ratysboskim, aby Imperium (= Rzesza

Niemiecka), jak znaczna sum pienina na t wojn ra-

towao Polsk. To obiecuje sprawi u papiea i u ksit
woskich. To jednak kadzie pro fundamento, aby w Pol-

szcz... zroso si rzetelne i trwae zjednoczenie pomidzy kró-

lem a panami... Z tem by u mnie p. baron Stom, ablegat

cesarza Jmei, który z teme ma by u JP. Marszaka w. k.

Moje zdanie takie jest, e ni od kogo nie moemy mie
pewniejszego i atwiejszego ratunku, tylko od Cesarza Jmci....

Insi potentaci, od których nas morze, góry i ogrom na przestrze

ldu dzieli, bdc zajci innemi wojnami i nie majc takich

cisych interesów z nami, nie mog nas prdko i skutecznie

ratowa, a my te nie jestemy w takim stanie, abymy
mogli im w tem gratytikowa, czego oni po nas potrzebuj" ^).

Dzi jest dla nas widoczna w rozumowaniu Trzebickiego

zgodno ze stosunkami spóczesnymi pastw europejskioh

i trzewo sdu; brak mu zapau, wiary w swój naród, po,

mysowoci twórczej; nie mona jednake zarzuci zbawia-

nia Polski przez cudzoziemców, do poprzednich bowiem wy-

wodów swoich doda rozsdne, uczciwe a przytem nie go-

osowne Av ustach jego danie: „od nas samych Polaków

zaczynajc, trzeba, ebymy wszyscy gwat sobie uczynili

i choby ostatni grosz pod sercem by, wyrn go i na

wojn oy, aby najmniej 36 tysicy wojska polskiego wcze-

nie na wojn stano". Ksidz biskup, przywalony brze-

mieniem blizko 70 lat wieku, szukajc wyjcia z niezmier-

nie trudnego stanu, nie zdoby si na genialno w kombi-

nacyach politycznych, nie poczuwa si do bohaterskiej od-

wagi wielkich wodzów: lecz o ile przewysza Pramow-
skiego jasnoci wzroku, logicznoci rozumowania i prawo-

ci uczu obywatelskich!

Wiemy ju oddawna, jaka przyja wizaa Sobieskiego

*) Informatio posanemu do Jra. P. Marszaka 17 listopada 1672

.u Kluczyck. nr. 430, str. 1132— 1134.
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1

Z Trzebickim: wic i to poselstwo musiao dis unieg'o mie
wag niema. Ale spotkao go w marszu do Szczebrzeszyna

wród najwikszego rozdranienia, jakiem przejo si cae

wojsko koronne, wród napywajcych wieci prawdziwych

i plotkarskich o zamachach konfederacyi gobsko-lubelskiej.

Pojednanie si z Michaem w takiej chwili byo wprost nie-

moliwem. Nie wiadomo nam, czy baron Stom zajecha gdzie

drog Sobieskiemu? Jeli zajecha, to znów niewczenie,

gdy w obozie kryy pamflety „o wiedeskiej niewoli"

i o „panience z Wiednia (t. j. królowej Eleonorze), która

z przodków swoich zaszargaa spódnice we krwi onych cze-

skich (?) ksit, grafów, baronów przez katów pomordo-

wanych o to, e opressam chcieli vindicare libertatem" *).

Nie dziw tedy, e Sobieski odpowiedzia Trzebickiemu wy-

liczeniem wad i bdów Michaa i powtpiewaniem o mono-

ci uspokojenia „difiidencyj", gdy ani abdykowa Królowi

Jmci, ani go opisa pozwalamy" ^). Gotów by detronizowa

go, byle si znalaz lepszy kandydat, a szczególnie Francuz.

Obmyli nawet cen, za jakby mona byo naby takiego

kandydata wród zawika wojny holendersko -francuskiej.

Przybocznemu swemu agentowi Beaumonfowi d. 22 listo-

pada, w przeddzie przysigi szczebrzeskiej, poleci przesa

do opata Paulmiers zapewnienie, e za protekcy wywza-

jemni si Ludwikowi XIV powanemi usugami, jakoto:

uyje wojska swego, które powikszy si znacznie po za-

wizaniu konfederacyi, do obioru takiego króla, jakiego y-
czy sobie bdzie Ludwik XIV; e za pierwszym jego roz-

kazem wkroczy do lzka, albo do Moraw, albo do Prus

ksicych, albo na Pomorze, a wic atakowa bdzie nie-

1) Ob. przytoczonji wyej na str. 287 satyr pod t. Apostrophe do

Polski, z tego te zapewne czasu pochodzi w MS. Bibl. Uniw. Warsz.

nr. 5/26, str. óSti, pisemko p. t., która dependencya szkodliwsza Rzpltej

ex vicinis — francuska czy rakuska? z odpowiedzi, e rakuska. W MS.

Muz. XX. Czar tor. nr. 3487. Copia listu z Krakowa do JP. podko-

morzego lwowskiego, str. 969— 781.

^) Kluczy c ki, nr. 431, str. 1135.
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przyjació jego, cesarza i elektora brandeburskiego, którzy

ju wyprowadzili, jak wiemy wojsko swoje w pole. Za-

strzeg si jednake, i bezwarunkowo bdzie móg dziaa
przeciwko elektorowi, majc dostateczny ku temu powód ze

sprawy Kalksteina, porwanego z Warszawy i straconego

w Memlu; do krajów za cesarskich (t. j. do Slzka i Mo-

raw) wkroczyby tylko w takim razie, gdyby cesarz wy-

stpi przeciwko Polakom, bronic Michaa ^).

Zastrzeenie takie na korzy cesarza daje si tóma-

czy po czci wpywem pogldów Trzebickiego.

Ale obrady koa wojskowego w Szczebrzeszynie, za-

prosiny od Pramowskiego „na kwartier zimowy", a wa-
ciwie jego woanie o ratunek, marsz za Wis i utarczki

z chorgwiami „trzeciego hetmana", Czarnieckiego, zaostrzyy

rozdranienie, które przytumiao rozwag. W owiczu oso-

biste zetknicie si z PramoAvskim -j zwikszyo frankoma-

ui, której podlegali obadwaj prawie w równej mierze. Kie"

rowa tedy Sobieski swoj piechot do Prus i kaza puko-

wnikowi Beaulieu, komendantowi Gniewa, zacign 500 o-
nierzy, a przyjechawszy sam do tego starostwa, porozumia

si z Jabonowskim, Aleks. Lubomirskim, Bkowskim (wo-

jewod pomorskim), Grzymutowskim osobicie, z Dziayii-

skim (wojewod malborskim) listownie, i z wielu innymi

„przyjaciómi" co do programu dziaa. Wpyw tego grona

monowad czego ujawni si na genera-sejmiku grudziskim

15 grudnia 1672 wybitnie, poniewa reprezentowane na nim

mojewództwa pruskie nietylko odmówiy przystpienia do

aktu konfederacyi lubelskiej, ale wyprawiy do króla po-

selstwo pod przewodnictwem Jana Gniskiego z prob, aby

zamiast Koa Generalnego móg by zoony sejm ordyna-

^) Beaumont do Paulmiers'a 22 listopada 1672 w T- Lukasa
XX. k. 219.

) Wy rwie z Konf. Gob. '•. 207 wie, o Sobieski przenocowa

tylko w owiczu po drodze do Gniowu i e jecha „lekko pod utajonem

nazwiskiem"; tej ostatniej wiadomoci trudno uwierzy po znanych ju
nam utarczkach z chorgwiami królewskiemi w Zwoleniu i Rawie.
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ryjny w Warszawie. Prymasowi Pramowskiemu owiad-

czyy swoj yczliwo i dobre nadzieje restytucyi. Nie roz-

puciy te zacignionyci 600 piechoty, wedle dania liró-

lewskiego, lecz ofiaroway j Sobieskiemu pod komend^).

jL poufniejszych narad, w których zapewne braa udzia i Ma-

rysieka, wyniko postanowienie, e Micha ma by zdetroni-

zowany i kto inny na królestwo wprowadzony jak naj-

rychlej, a poniewa powróci wanie z Francy i oficer (za-

pewne adjutant Crauser, wysany przez Marysiek dnia

24 sierpnia) z niezadawalniajac odpowiedzi: Avie d. 30go

grudnia 1672 r. Sobieski w swojem i swoich wszystkich

przyjació imieniu wysa do Parya ultimatum z terminem

5-tygodniowym do oczekiwania na stanowcz deklaracy

Ludwika XIV, albo, co byoby lepszem, na skutelc dekla-

racyi (sa derniere dóclaration, ou 'pour mieux dire, leffet

cle sa declaration). Duej czeka nie mog, albowiem „prze-

szli ju Rubikon^ i „zaszargali si" wobec króla Michaa

tak, e ju niepodobna ani cofa si, ani zwleka. Upra-

sza gorco i prob argumentami politycznymi popiera,

aby pozyska ksicia Kondeusza lub innego kandydata bez

poprzedniej detronizacyi Michaa i bez jedoDrylnego we-

zwania od Rzpltej, które nie praktyk . ai.-:> si nigdy w naj-

bardziej nawet spokojnych bezkrólewiach. Zapewnia „na

szemu kandydatowi" zupene bezpieczestwo
,
gdy Prusy

bd obsadzone 9-ci tysicami piechoty „bardzo pewnej

i wiernej". Jest do yczenia, aby Ludwik XIV doda mu

*) Lengnich Gesch. d. Preuas Lande 1748, Danzlg VIII,

str. 77- 78. Pisma sejmiku grudziaskiego 1) do hetmanów wojska przez

J. Gorzeskiego, 2) do króla wraz z instrukcya, 3) do prymasa, 4) do

Sobieskiego przez \V. osia, stolnika pockiego, wraz z instrukcj znaj-

duj sie w MS. 1188 na str. 415—422. Dzikczynna odpowied Sobie-

skiego z d. 29 grudnia 1672 jest wydrukowana u Kluczyck. nr, 446,

str. 1160. Posami do króla byli obrani: Jan Gniski wda chemiski

i kasztelan chemiski Damian Kretkowski, a ze stanu rycerskiego znany

nam historyk Kazimierz Zawadzki ssta pucki i malborski, Adam Trzci-

ski i Pawe Biaobocki (Diarynsz, str. 420).
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10 lub 12 tysicy swojego wojska, a nie bdzie ono zmar-

nowanem, gdy ma mono dziaania przeciwko cesarzowi

i elektorowi brandenburskiemu z Polski, n. p. na Wgry,
Slzk, Prusy. Polska mniej teraz potrzebuje wojska po za-

warciu pokoju z sutanem tureckim; da tylko osoby, któ-

raby moga zasi na tronie, i zasiku pieninego. Gdyby
Turcy chcieli wznowi wojn na wiosn, Sobieski podejmo-

wa si powstrzyma ich przez sam zmian króla. Prze-

chowa on zawsze ch arliw suenia Ludwikowi XIV
i nie zapomni ask jego: atoli w razie dalszej nad termin

zwoki bdzie zmuszonym wraz z przyjaciómi poszuka in-

nego kandydata, zawsze przecie najprzyjemniejszego dla

Francyi. Warto jeszcze zanotowa zakoczenie tej depeszy:

oto, penomocnik Jego Arcy - Chrzeciaskiej Moci (Paul-

miers) przyprawi Sobieskiego o wydatek 20.000 talarów

francuskich przed mierci ksicia Longueville: obiecywa

zwróci za dni 10 i nie zwróci dotychczas i).

Przy zdrowej gowie mona byo przewidzie takie

samo zakoczenie dla wszystkich obietnic i zobowiza
politycznych rzdu francuskiego. Jakkolwiek energicznie

brzmiao to ultimatum, prowadzio jednake do bezuyte-

cznego zmarnowania piciu tygodni czasu, a wic w grun-

cie byo dowodem niedostwa politycznego i bezradnoci.

Jeli nie zaszkodzio sprawie malkontentów, to tylko z po-

wodu wikszego jeszcze niedostwa konfederatów gobskich,

ich hetmana Czarnieckiego i króla ]\Iichaa.

Chrapowicki, wojewoda witebski, obserwujc wypadki
z litewskiego ustronia na podstawie gstych listów od osób,

przy dworze przebywajcych, zapisa w swoim Dyaryuszu:

„1 tak ten role najnieszczliwszej narodu naszego epoki

skoczyem w drodze, jadc na zjazd walny do Warszawy-'.

A poeta Wacaw Potocki ze swej wioski podhalskiej na-

pisa wiersz „Do aosnej Korony Polskiej po traktatach tu-

reckich", przejty wstydem, skargami na obojtno wiata

') KI uczy ki, ur, 447, str. 1161—3.



ROK HANIET?NY 167 2. 305

chrzeciaskiego, alem za utracon podolsk krain i roz-

pacz i). W istocie koniec roku odpowiada pocztkowi
i usprawiedliwia nazw nietylko nieszczliwego, ale i sro-

motnego roku.

*) Wacawa Potockiego dwa nieznane poemata... wyd Dr. Boi.

Erzepki. Pozna 1889, str. 15— 17:

Wzdychasz mna dziewojo sarmackiego rodu;

Turbaje skro rumiecem tak niezwyka plama,

Ani w niej znasz Polaków, ani siebie sama

!

Powszechna to natura rzeczy winna, nie ty,

Gdy pi lat wytrzymawszy po Trzydziestoletniej

Wojnie, w mir za konieczny ('?), dlatego nie szpetny

Wchodzisz z Turki, a wdy wiat chrzeciaski drzymie.

Z Turki mówi — ach, grone wszem narodom imi!...

Ju Bug egnaj Podole z ukraiska dzicz.a,

!

Ju i was, ju poganie wiecznie odgranicza,

A których cia nie mogli przy duszach, przy siach.

Martwe koci w niewol bior przy mogiach.
Bóg egnaj, podna ziemi wszech onierzów matko

!

Ju do nas nie wrócona, bo nigdy nie rzadko,

Cokolwiek ta szkaradna bestya poara.
Nigdy, mowie, z chciwego nie wyrzygnie garda,

Chyba si ualiwszy nas, Bóg j przymusi,

e nazad jego czyste witnice wykrztusi.

Ale, patrzc na grzechy, co sigajc nieba.

Bardziej yczy, nili si spodziewa trzeba.

-:>-$j>^J>g4S>-<-

Korzon. Sobieski. T. III. 20
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Chocim.

Póno, bardzo póno zrozumia obaamucony, le owie-

cony naród szlachecki sromotn rzeczywisto, któr wa-

snymi bdami i winami na Rzeczpospolit cign. Jeli

politycy tacy, jak Andrzej Maksymilian Fredro, co w cigu

lat 20-tu, od r. 1652, kiedy sw marszakowska oracy

usankcyonowa liberum veto Siciskiego, a do konfedera-

cyi goabsko-lubelskiej, w której przysuchiwa si milczcy

oskareniom zrywaczy trzech sejmów, wygaszanym przez

czwartego, najwinniejszego, albo jak Pramowski od lat

10 ciu, wygldajcy wszelkiego dobra i zbawienia z Fran-

cyi, nie rozumieli, czem jest niepodlego, nietykalno i go-

dno narodu: to lepszej nauki mona byo zasign chyba

od Turków. Jako udzielili jej rycho. „Zastawa" lwowska

czyli owi 12-tu mieszczan, którzy si ofiarowali na zaka-

dników za niewypacon sum okupu 75.000 talarów, sie-

dzieli w Kamiecu w wizieniu cisem, w jednej izbie;

kilku janczarów zamyka si z nimi i trapi ich; pokazuj

im kajdany i kije, którymi bd czstowani, jeli pienidze

nie nadejd. Miodu, piwa i gorzaki szynkowa zakazano.

Za mieszczanina jednego, który pod pozorena kupiectwa

z Kamieca uciek, drugi mieszczanin odpowiada musia

i w cikiem wizieniu zostawa, póki nie zapaci kilkudzie-

sit talarów. U innego mieszczanina znaleziono kilkaset grzy-
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wien srebra: zabrano mu to wszystko, a jego sameo^o na

tortury wzi chciano, od których ratujc si, musia zapa-

ci 200 talarów. Sutan pozwoli „wolnoci" (zapewne od

podatków) do roku, lecz Turcy wymylaj codzie nowe

wydzierstwa. Zaoga pali i do szcztu rujnuje domy i bu-

dynki szlacheckie. Pan Mj^liszewski dosta 500 kijów za

swego czeladnika. Dzwon wielki stoi u fary na cmentarzu;

take ormiaskie i ruskie dzwony z krzyami, pozdejmowa-

nymi z kocioów. „Sia dzieje si despektów duchownym

w kociele i w rynku" ^).

Szlachta „upominali si zameczków, wsi, miast swoich...

Responsum, e im wolno ora role swoje i od nich trybut

paci, ale wsi i miasta (s) cesarskie ^j. Nie podobao si

takie pozwolenie, a jeszcze bardziej wykonywanie jego i cay

tryb rzdów tureckich: wic mnóstwo szlachty uchodzio

z Podola, wja-zekajc si dóbr swoich, tworzc tum nowych

exulantów. Traktat buczacki, pozbawiajc Polsk Ukrainy,

zagarnia podobnie dobra dwóch województw: Bracawskiego

i Kijowskiego. Jakie std wynikay straty, objani nas spo-

sobem przykadu „Connotatio dóbr dziedzicznych Stanisawa

Koniecpolskiego, obonego koronnego, które ex vi pactorum

z cesarzem tureckim... odpadaj od Jegomoci". Rejestr wsi

i miast szczegóowy zajmuje trzy stronnice druku: w woje-

wództwie Kijowskiem wo Mhlijowska czynia intraty

75 000 oprócz potaszów, które czyni mogy okoo 150.000;

wo Iwankowska 25.000. W województwie Bracawskiem,

w tralccie Bobowym miasta 42.000 prócz powoowszczyzny

i saletr. W województwie Podolskiem wo Jazowieclca

84.000 prócz powoowszczyzny; w trakcie Dniestrowym mia-

sta 34.600 prócz powooszczyzny i saletr. In summa miast

77, wsi 50, intraty 42U.000, oprócz powoowszczyzny z wo

ów 2200 na trzecim roku i saletry okoo 6000 kamieni na

') Korespondencye z Kamieca u G r a b o w s. Ojcz. ?pom. II,

str. 191, 198, 200, 204. List Sobieskiego u K 1 u c z y c k., s. 1079

*) KI uczy ki, nr. 403, str. 10G3.

20*
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rok. To s dobra odziedziczone po mieczu. Z linii za ma-

cierzystej, t. j. z dóbr domu Zamojskiego i ksit Ostrog-

skich w województwie Podolskiem, miasta intraty 63.000.

wo Krasniask-i 82.000: wo Raszkowska 140.000. In

summa ex bonis maternis miast 33, wsi 136, z nich rocznej

intraty 229.000 oprócz powoowszczyzny, z której w trze-

cim roku bywao woów mniej wicej 2000, saletry w roku

kadym kamieni okoo 8500 ^).

Teraz Koniecpolski, a niemniej inni dziedzice, posia-

dacze królewszczyzn, dzierawcy, zastawnicy i wszelkiego

rodzaju posesorowie mogli ju zrozumie, e korzystniej by-

oby dla nich da podatek na zacignienie kilkudziesit ty-

sicy wojska i zaniecha grzesznej zabawy w liberum veto,

ni rwa sejmy, wyrzeka na hyberny, na swawol onier-

sk, na zuboenie fortun swoich i obojtnie oczekiwa na-

jazdu tureckiego.

Zrozumieli nareszcie i oni, i ssiednie województwo

Ruskie, zagroone bezporednio podobnym losem, i dalsze

kraje, gdy si dowiedziay, e Turcy zapowiadaj na przy-

sze lato pochód a do Gdaska.
Jeszcze w obozie lubelskim, gdy szlachta rozjedaa

si, a tylko starszyzna konfederacka obradowaa w dniu

5 listopada, niepodpisany autor poda „do uwaania" roz-

praw polityczn o wojnie tureckiej -). Zdaniem jego „tak

nietrway i szpetny pokój szkodliwszy nad jawn byby
wojn... Postpione za Turkom tak znaczne sumy czerwo-

*) Przycki Stan.: Pamitniki o Koniecpolskich. Lwów 1842.

Piller, str. 3(36—368. Ten rejestr znajduje si te w oddzielnych spó-

czesnych drukach i w niejednym manuskrypcie z rodzaju Silva rerum.

') Pytanie albo raczy Racionatio z strony Tureckiey

woyny z Porta Ottomask Tractatów, do uwaania podana die 5 No-

vembris A" Dni 167*2 (w jednej z wikszych bibliotek warszawskich MS.

1188, str. 394— 403). W obliczeniu wojsk w punkcie 4 na str. 396 da
autor wysadzenia deputatów „nie rozjedajc si z obozu Lubelskiego"

;

musia wic znajdowa si sam w obozie, kiedy podawa do „uwa-

ania".
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nych zotych upominku dorocznego poszyby in tituluni ordy-

naryjnego trybutu z wielli ohyd sawy narodu polsliiego".

Zreszt ten polcój nie jest pewny : wic jest bezpieczniej

obra pewn wojn. „Mówic ad genium naszych Polalców,

e my wszelcie niebezpieczestwa zrazu tyllco pojmujemy

(apprehendimus) i do leczenia liwapimy si (aceingimur)

i potem co z oczu, to z myli, i ochota tpieje, albo wy-

wietrzeje. Jedni bezpieczni odlegoci, drudzy od swego po-

granicza nowem jakiem roztargnieni niebezpieczestwem,

jako byo za utraceniem Smoleska, gdy wszyscy zrazu

mówili o wojnie zaczepnej i potem nie nastpia ani za-

czepka, ani obrona". Teraz „wszyscy chc et indignantur"

(oburzaj si). Wic trzeba korzysta z ferworu. Nie trzeba

spuszcza si na cudzoziemskie posiki, bo „nikt si za cu-

dz krzywd nie ujmuje, jalco kto za swoj''. Proponuje

tedy autor wj^stawienie 40.000 piechoty z miast i wsiów

Korony przez utrzymanie 12-tu tysicy istniejcego, ale nie-

opaconego AYojska kwarcianego
,

przez dodanie do tej

liczby a) piechoty wybranieekiej, najmniej ly, tys-, f>) ko-

zaków bitnych Haneki 2 tys.. cj po jednym chopie wi-

czonym, w muszkiet uzbrojonym, odzianym' i w ywno zao-

patrzonym z kadej wsi dziedzicznej szlacheckiej z potr-

ceniem jednej, za która sam dziedzic szlachcic odbdzie oso-

bist sub w pospolitem ruszeniu; d) wypraw miejskich

z Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy, Piotrkowa, Prze-

myla, Lwowa, z miast pruskich, ze wszelkich miast i mia-

steczelc, gdziekolwiek idzie czopowe, najmniej 4 tysice o-
nierza i 400 wozów furmaskich poczwórnych i podwójnych

pod amunicy do armaty, wreszcie e) posików od ksi-

cia kurlandzkiego i z Prus Ksicych. Jazdy wybornej

z drzewcami moe by najmniej 24.000, „gdy viritim w li-

czbie sprawiedliwej na ko wsidziemy". ywno oblicza

si wedle nastpnego rachunku: na 2 pieszych mki korzec

sandomierski, krup 1 korzec, grochu ^9 korca, 2 pocie so-

niny, kopa sera, soli w potrzeb i pienidzy 60 zotych, „co

przy odbieraniu piechoty kapitani albo pukownicy doziera
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bd, aby odaci kupnem yli, gdzie mog, wozow y-
wno tylko na ciki raz zatrzymujc. Wozy za bd wo-

owe, bo wó zje si moe". Taka ywno kadzie si na

jeden wóz; kocioek za daje si jeden na 4 pieszych. Pro

chu ma by lOO nabojów do muszkietu z kulami; rohatyna

przYtem czworookciowa z grotem, siekiera u pasa, szabla

dobra u boku, rydel przy wozie na kadego. Lunym z po-

spolitego ruszenia trzeba da rohatyny 6-okciowe z lada

jakiem elazem albo wiekiem, a pomoc z nich moe by
dobra. „Wszak przez lunych Warszawa Szwedom odjta".

Wojska i pospolite ruszenia z Litwy powinny zrobi dy-

wersy ku Dnieprowi. ArcI.itektów (inynierów do machin

wojennych) król zgromadzi koo siebie szczególnie z Wene-

cyi takich, którzy byli przy obronie Kandyi. Termin ru-

szenia oznaczy na 15 maja. Na koszta proponuj si czo-

powe, szynkowne, akcyza, procent od arend, dodatek do

pogównego ydowskiego, w kocu sprzeda klejnotów ko-

ronnych, „eby, jeeli nie wygra, przynajmniej nie bez

piknej Narodowi Polskiemu sawy przystojniejszymi tra-

ktatami skoczy tureck wojn".

Posowie, obrani na sejmikach grudniowych i),
i senato-

rowie przybyli tedy na koo generalne czyli na konwokacy
4 stycznia 1673 r. do Warszawy ju nie w takim, jak da-

wniej nastroju. Chcieli naprawd wytworzy si bojow,

zdatn do walki z potg muzumask.
Do rychego urzeczywistnienia tej chci stawaa na prze-

szkodzie wa stronnictw, zaogniona prz«^z eKcesy onierskie

i znane ju nam starcia orne. Przeszkadza te, lubo mniej,

ni zwykle, niead zabierania gosów nad materyami, nieobj-

tymi porzdkiem dziennym, i plaga krasomóstwa, powodujca
marnowanie najdroszych chwil dla pustych a nadtych fraze-

sów lub cytacyj mitologicznych, lub raco niezgodnych z pra-

wda komplementów. O tyle wszake poprawio si usposobienie

') Instrukcja z sejmików w Lipnie 19 grudnia ló72 deputatom

albo posom na Koo generalne przysze w Warszawie przypadajce obra-

nym, jest w t. X. Acta Historica (1887), str, 113.
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izby, e w niej znajdowali si tacy krytycy, którzy nazwali

przemow marszaka rycerskiego do króla „ks przydusz".
W pierwszym dniu po wotywie i kazaniu, przy poru-

szeniu draliwej sprawj?^ przez Charliskiego, stolnika nowo-

grodzkiego, o nieobecnoci Litwinów pod Gobiem i Lubli-

nem, osigniono za przyzwoleniem posów litewskich jedno-

myln zgod na pozostawienie laski marszakowskiej w rku
Stefana Czarnieckiego, który te wygosi „witanie" króla

Imci polita et composita oratione. Nadto odczytano punkta

czyli dezyderata W. X. Litewskiego i akt konfederacyi li-

tewskiej.

Nazajutrz odbyy si wawo vota senatorskie; ale du-
sza i draliwsza rozprawa musiaa wywiza si, gdy si do-

wiedziano, e malkontenci maj urzdzi oddzielny zjazd

w owiczu i wyznaczyli sobie termin na 8 stycznia. Trze-

bicki radzi wysa do nich od senatu zaproszenie do po-
czenia si na wspólne sejmowanie, a przytem zaczy amne-

sty dla nich, wzorowan na traktacie gonickim; przychy-

lili si do tego zdania wszyscy senatorowie oprócz biskupa

Zegockiego, który wola wykona w zupenoci wyroki kon-

federacyi, nili obsya poselstwy Ichmociów. A jeszcze go-

rcej Ubysz, znany chory gostyski, domaga si-^' natych-

miastowego deputowania sdziów do sdzenia malkontentów;

pocign on za sob posów sandomierskich. Spory trway

jeszcze 7 stycznia; Trzebicki chcia uprosi królow do po-

rednictwa; potem ofiarowa si jecha razem z Chrapowi-

ckim do owicza, jeli mu dan bdzie instrukcya od Rzpltej

na pimie. Dokaza tego, e propozycy jego przyjto i -
dan instrukcy przygotowa zlecono marszakowi Czarnie-

ckiemu; dawano mu te list od senatu, podpisany przez bi-

skupa Wierzbowskiego imieniem wszystkich senatorów, ale

Trzebicki nie chcia wzi z sob, przewidujc, e z takim

podpisem nie byby przyjty. Wola jecha niby „privato

suo motu", z osobistego popdu ^).

') Diaryusz Continuatij Confoederatij... 1G73 u Kluczy ckiego
nr. 449, str. 1198—9, 1202. Dziennik Sejmu pacificationis.... ICiTS tame,
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Tymczasem Sobieski, o którego najwicej choflzio,

bawi jeszcze w Gniewie i rozpisywa zaprosiny do przyja-

ció „na podwignienie upadajcej wolnoci, na zaszczyt io-

noru, substantij" ^). Dowiedziawszy si o tem, Trzebicki

i Clirapowicki, chocia wyjechali z Warszawy 9 stycznia,

zatrzymali si w Sochaczewie pod pozorem zej przeprawy

przez rz. Bzur. Pierwsza konferencya w owiczu odbya

si dopiero 19 stycznia. Tego dnia wanie przyby Sobie-

ski i odda zaraz wizyt biskupowi w jego stancyi. skd
wszyscy w jednej karecie z prymasem jechali do Domini-

kanów, suchali mszy w. i tame zasiedli na ukady o go-

dzinie 11 w dziesi osób. Pramowski wyrazi yczenie,

aby Rzplta osigna podane uspokojenie; Sobieski za-
da wyoenia warunków, a nie otrzymawszy zadawalaj-

cej odpowiedzi, doci przybyszom z przeksem: czemu nie

spytali Rzpltej , tu jadc, po co jad i jakim sposobem

uspokoi maj zachodzce trudnoci? Chrapowicki tóma-

czy si ogólnikami, e cay wiat wie, co si w Polszcz

stao na pospolitem ruszeniu, e on z Trzebickim, jako oby-

watele krajowi i patryc\'usze, odczuwaj to ze i dotykaj

si tych nieszcz: wic chc szuka rodków pojednania

umysów i uzbrojenia si przeciwko nieprzyjacielowi. Po

bezowocnej gadaninie stano, e malkontenci podadz jutro

na pimie swoje pretensye i warunki. Chrapowicki domyla
si, e „chc czas wlec bardzo" ^). Domys ten uzna wy-

pada za trafny, jeli przypomnimy sobie, e upywa za-

ledwo trzeci tydzie od daty wysanego do Francyi 5-tygo-

dniowego ultimatum.

Nie nazajutrz, ale na trzeci dzie nastpio dorczenie

odpowiedzi z grzeczn podzik biskupowi i wojewodzie za

nr. 448, str. 1169. List Kotowicza do ^Aleksandra Lubomirskiego tame,

nr. 452, str. 1206.

^) List Sobieskiego do Aleksandrowej Luborairskiej d.- 6 stycznia

1673 u Kluczyck. nr. 450, str. 1203,

*) List Chrapowickiego d. 19 stycznia 1673... z owicza, u K 1 u-

czyckiego, nr. 453.
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ich troskliwo okoo uspokojenia diffidencyj, ale z cierpkimi

zarzutami przeciwko JKMci; e „z pod jego kotary" wycho-

dziy pisma, ubliajce dobrej sawie rónych osób, e jego

rk pisane byy notatki, widziane od wiadków wiary god-

nych, o wydaniu pewnych osób na mier, innych na tor-

tury; e jego deklaracye aski, a nawet i przysiga nie b-
d przyjte, poniewa nie byy dotrzymane dawniej. Inne

tedy rkojmie musz by obmylane przez senat. Niemniej

ostr bya krytyka czynnoci konfederacyi Golbsko - Lu-

belskiej. Wydzierajc jej legaln zasad, lub raczej haso

popularne, malkotenci przybierali rol obroców ustawy Rzpltej

i dali przywrócenia sejmów, sejmików, sdów zwyczajnych,

swobód z wolnoci gosu, t. j. z liberum yeto: domagali si

procesu z wojewod sieradzkim, Sczsnym Potockim, o po-

twarcze oskarenia, jakoby Pramowski, Sobieski, Aleks. Lu-

bomirski. Morsztyn, Wielopolski „i insi" sprowadzili Tata-

rów i Turków do Polski: zastrzegali nietykalno klejnotów

koronnych: przyczepili do tych pastwowych spraw pry-

watn co do ordynacyi Zamoj.skiej, aby oddan zostaa Za-

mojskim: wskazywali na konieczno zoenia sejmu ordyna-

ryjnego po rozwizaniu konfederacyi, i na taki sejm tylko

zgodzili si przyby z orszakami zwykymi, jakich wymaga

ich bezpieczestwo osobiste. Zaczyli przytem „krótko ze-

brane," ale w rzeczywistoci obszerne wyliczenie narusze

prawa i wystpnych czynów, spenionych w cigu caego pa-

nowania przez króla Michaa ^).

Wielkie oburzenie wznieciy te pisma w Warszawie.

Na sesyi d. 26 stycznia krzyczano: „Nie czyta tak niecno-

• tliwego paszkwilu! Spali go przez rce katowskie!" Odczy-

tano jednake. SzczsnyjPntocki, wojewoda sieradzki, wygo

si gwatown mow, ponawiajc oskarenia swoje przeciwko

malkontentom o sprowadzenie Turków, o wichrzenia na sej-

') Memorya responsu na propositi... w owiczu 21 stycznia 1673

u Kluczy k. str. 121.5— 7 i krótko zebrane praeiudicia Keipublicae

univer8ae tam publica, quam privata. tame nr. 454.
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mach i w wojsku, o zamachy na tron, o zniesienie chorgwi
w Zwoleniu i w Rawie dawniej, a teraz wieo usarskiej

weteranów po Wad^-sawie IV-m i Janie Kazimierzu z pod

komendy pisarza polnego Czarneckiego oraz królewskiej z pod

komendy Kozubskiego. Chlubi si tern , e nie zaprzeda

swego sumienia i wzgardzi ich namowami: da na nich

sdu wedle opisów konfederacyi Gobskiej, owiadcza si

z gotowoci umiera przy Panu i Ojczynie. Zdawao si,

e osign zupene powodzenie, gdy dzikowaa mu „wszystka

Izba" i gotowaa si do ogoszenia za wrogów kraju tych,

którzyby króla nie uznawali za pana. Pomnoyo si stron-

nictwo królewskie zastpem senatorów i posów litewskich

z hetmanem Michaem Pacem na czele, który „wszystko

cina chce," a przyprowadzi z sob 2000 onierza. Goto-

we byy podobno drukowane uniwersay na pospolite rusze-

nie. T burz rozprószyy jednal^e umiarkowane przestrogi

Zarby (Sandomierzanina) i Olszowskiego. Król Micha nie

omieli si korzysta z zapau swoich obroców, i sesy sol-

wowa, nie dopuciwszy do srogich postanowie ^).

Nadziej porozumienia z makotentami oywia wiado-

mo o zgonie Jana Kazimierza, a wic o rozwianym pro-

jekcie wprowadzenia go powtórnie na tron, oraz biskupa Trze-

bickiego z zapewnieniem, e skutecznem by moe pored-

nictwo królowej. Lada dzie oczekiwanym by przyjazd le-

gata Bonvisi, arcybiskupa Tessaloniki, z misy specyaln po-

jednania stronnictw i przypieszenia przygotowa do wojny

z Turcy. Ta wojna obchodzia wszystkich tak ywo, i po-

mimo roznamitnienia stronniczego i naogowego oratorstwa.

*) Kluczy ki, str. 1174—1176, Zawadzki, str. 326—9,

podajc dokadniejsza tre mowy Szcz. Potockiego, wysawia wspaniao-

mylno Rzplte jwolnego narodu, która si^wyrazia w agodnej odpowie-

dzi Stanu Rycerskiego na pismo malkontentów. Ta odpowied, sk:idin;id

nieznana, zawiera 10 punktów, wogóle przychylnych : w punkcie 3-m

zadanie malkontentów co do zwoania sejmu ordynaryjnego zaatwia si

w ten sposób, e obecna konfederacya moe sie zamieni na sejm, jak

tylko przyjecha zechc malkontenci i zasi do spóluych obrad.
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raz po raz pojawiaa si w rozprawach ju to pod postaci

grób i wyrzutów, czynionych niefortunnym obrocom Ka-

mieca, staro.>5cie i biskupowi, ju w obliczeniach i pomysach
do wystawienia duego wojska na tegoroczn kampani.

Poprzednio, d. 4 stycznia, natychmiast po zagajeniu obrad

i caowaniu rki paskiej, referendarz koronny, ks. Maachow-
ski, czyni propozycy od tronu o obronie i caoci Rzpltej —
„z karty czyta, wiele podajc sposobów, którymi Rzplta

moga do pienidzy przyj." 16-go stycznia utyskiwali po-

sowie, e si czas marnuje, a nieprzyjaciel moe cign
pode Lwów pod koniec marca; 18-go wznowiono spraw za-

stawu lub sprzeday klejnotów koronnych na sum 600.000

zp.; 23-go rozwaano rachunki opacanego przez komisy
lwowsk odu na 16.000 gów wojska konnego i pieszego

i wyliczono, e na t liczb wystarczyoby albo 17-ro po-

dymnego z abjuratami (2.674.000), albo 8-ro bez abjurat

(2.658.000 zr.) na cay rok.

Trzebicki z koleg bawi w owiczu jeszcze kilka dni

po odebraniu pimiennej od malkontentów odpowiedzi; lecz

wyjedna od nich tylko przyzwolenie na porednictwo kró-

lowej. Gdy po powrocie do Warszawy (30 stycznia) czyni

swoj relacy, izba przyja j zimno, bez praktykowanego

zwykle podzikowania. Nastpnego za dnia uchwalia wy-

sadzenie rady wojennej, nie czekajc niepewnej z panami

owiczanami zgod^^ Jako niezwocznie wyznaczy król 12-tu

senatorów, a marszaek Czarniecki 18-tu posów. Od I-go

lutego zaczy si posiedzenia sekretne w paacu biskupa

krakowskiego; po Gromnicach, o-go lutego ju zdecydowan
zostaa wojna zaczepna z powikszeniem wojska kwarcianego

wyprawami powiatowemi, piechot anowa i pospolitem ru-

szeniem. Na tak waw decyzy wpyno zapewne przy-

pomnienie sromoty buczackiej, bo wanie tego dnia Lubo-

widzki, Silnicki i Szomowski skadali w senacie swój raport

i opowiadali ustnie o „tractatach z cesarzem tureckim".

Rada wojenna jednake pozostawia wodzom „sposób
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wojowania" i) czyli organizacyjn i strategiczna cz zada-

nia. Z pewnoci miaa na myli Sobieskiego, bo któ móg
si wykaza lepszemi kwalifikacyami nad wodza z Podhajce,

Bracawia, Kalnika, Komarna, Kausza ?

Niewtpliwie ucieszyli si czonkowie rady, gdy si do-

wiedzieli, e przybyo z owicza poselstwo na ukady tego

dnia 3 lutego. Zaznaczmy, e to by ostatni dzie z 5-ciu

tygodni, wyznaczonych ministrowi francuskiemu przez So-

bieskiego listem z dnia 30 grudnia r. z. Rachuba na po-

moc Ludwika XIV i na francuskiego kandydata rozwiaa si

w nico, zwaszcza, e i Jan Kazimierz zeszed ze wiata. Mu-
sia tedy rozsta si z marzeniami swojemi nawet Pramowski.

Przyjechali: Jaskólski Maryan , kasztelan sanocki,

znany z poselstwa do Stambuu w r 1654, uwieczonego

zawarciem korzystnego dla Polski traktatu z Porta Ottoma-
sk, pierwszy marszaek zwizku onierskiego w r. 1659,

a wic czowiek obrotny, wytrawny, dowiadczony: towarzy-

szyli mu dwaj ziemianie , dotd nieznani w historyi —
Chodorowski, starosta winnicki i Rzewuski, pisarz ziem-

ski lwowski. Zapowiedzili. e nie chc nic mie do czynie-

nia z biskupami Wierzbowskim i Zegockim, a jakkolwiek nie-

miem byo takie wyczenie dla konfederatów golbskich,

przyjto je. Nazajutrz, 4'-go lutego w sobot zasiedli senato-

rowie do ukadów z poselstwem owickiem pod prezydency

królowej Eleonory, przybranej za poredniczk. Na ponie-

dziakowej sesyi przedoono senatowi umówione punkty,

jeden za. o oddaniu Zamojskim ordynacyi Zamojskiej, po-

zostawiono do decyzyi króla -).

Znajdowa si ju w Warszawie od d. 27 stycznia

nuncyusz nadzwyczajny Bonvisi, arcy-biskup Tessaloniki

') Dziennik sejmu u K 1 u c z y c k i e g o , str. 1 1 78.

*) Kluczycki, str.) 1178 479, Zawadzki, str. 338, 339:

non habere Loveienses Comniissarios personarura R. R. Episcoporuin Po-

Isnaniensis et Chelmensis ab oper mediationis contentam instructione ox-

clusionem, .sed sensirum super id instrumentiim ostendisse
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oprócz zwyczajnego, Anioa Ranucci i). Ani jeden, ani drugi

nie otrzymali zaproszenia do udziau w porednictwie, po-

dobno za wpywem bislvupów lionfederatów Wierzbowsl^^iego

i egocliiego. Obwinia ich o to Sobieslii i, co do egoclciego

przynajmniej, mia wyran poszali w namitnej i niespra.

wiedliwej, ub wprost oszczerczej mowie, przeciwlco sobie

sliierowanej i wygoszonej na sesyi d. 7. utego '-). Ae ta

mowa nie zaszkodzia sprawie pojednania. Izba, ostrzeona

o niezadowoleniu owiczan, postanowia zaprosi obu nuncyu

szów, aby nie dawa powodu do zerwania, a Chrapowi-

ckiego uprosia, aby do nich pojecha powtórnie. Jako na-

zajutrz zasiedli nuncyusze obok królowej, i zostay uoone
warunki zgody; 9-go za wyjecha Chrapowicki rozstawionym

komi i przed poudniem stan w owiczu.

Bawi tam caych dziesi dni, ucierajc poAvody uraz,

przesyajc odpowiedzi malkontentów.

Sobieski bardzo by oburzony wiadomociami z War-

szawy, przywiezionemi przez Jaskólskiego, który wyjecha

o pónocy, eby wyprzedzi Chrapowickiego na kilka go-

dzin. Powodem oburzenia bya napastnicza mowa biskupa

egockiego i avizy drukowane w Wiedniu, tudzie .,gdzie

indziej" za granic, w których „przewrotni oszczercy" roz-

gaszali na cay wiat, jakoby malkontenci wezwali poga-

stwo i zaprzedali Kamieniec na zgub wasnej ojczyzny; na-

wet kaznodzieje bior std temat do szyderstw i moraów

niesprawiedliwych. Sobieski zachorowa czy uda chorego,

eby ni wdawa si w rozmow z Chrapowickim; 10-go

napisa gorzk skarg do nuncyusza Bonvisi, ale uspokoi

si potem o tyle, e d. 12 lutego podpisa deklaracy na

przywiezione z Warszawy punkta. Zada w nich rozprawy

') Ciampi: Bibliografia Critica. Kirenze 1839, II, 7'.» i depesze

Bonvi8i'ego, drukowane u Kluczyckiego.
-) List iSobieskiego do nuncyusza nadzwyczajnego 10 lutego 1673

u Kluczyck. nr. 456, str. 1224. O tej mowie nie wspomina Dziennik

sejmu 1673 w krótkich swoich zapiskach, ale co dziwniejsza, nie wspo-

mina Zawadzki, wielbiciel konfederacyi gobskiej.
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sdowej z oszczercami dla przywrócenia wydartego przez nich

honoru, skasowania aktu konfederaeyi gobskiej, kltwy pa-

pieskiej na przeladowców prymasa, wezwania posów ziem-

skich z Prus do konkludowania sejmu i zaspokojenia Za-

mojskich, którzy cofnli swoje yeto na sejmie elekcyjnym

dlatego wanie , e otrzymali naleyte przyrzeczenie od

elekta Michaa i od Rzpltej. Ze swej strony skada owiad-

czenie, e „króla Imci inszego, mimo Michaa, modernum

regnantem (= obecnie panujcego) ani znamy i zna chce-

my;'' przysig wiernoci zgadzaj si wykona powtórnie,

jeeli król swoj powtórzy i).

Chrapowicki nie posiada dostatecznego penomocnictwa

do zawarcia ugody na takich warunkach: wic napisa do

^) K 1 u c z j c k i , nr. 458, str. 1227, 1229, 1180; redakcja owiad-

czenia lojalnoci jest tak zagmatwana, e musi wyda si wykrtn ka-

demu, kto nie zna przebiegu wypadków: _Co si tycze proponowanego

nam iuramentu, nie wzdrygalibymy si go, gdyby nam nie szo o cen-

suram caego wiata, jakobymy praestito raz iuramento illudere mieli

P. Bogu et maa tide postpi (mieli) z królem Jmcia i Rzplt (a prze-

cie postpili mae fide, kiedy tajemnie pisywali do Francyi ; z dalszego

toku okazuje si, e swoje wiaroomstwo usprawiedliwiaj zamaniem

przysigi elekcyjnej i koronacyjnej przez króla Michaa). Atoli in supple-

mentum tym scriptom teraniejszym deklarujemy sub vinculo praestiti

iuramenti (wzem — potarganym I), e nie inszemu, tylko królowi Jmci

Michaowi moderno regnanti przysigalimy y same tylko dawne prawa,

swobody y instituta tey Rzpltey spopondimus tueri, co y podpisami tego

scriptu naszego stwierd/.amy. pewni bdc, e JKM tego wszystkiego,

co nam anterioribns sacrosancte poprzysig iuramentis, sine restrictione

mentis dotrzyma. A jeeliby y to nie zdao si sufficiens, gotowimy forma

w Statucie descripta iterare przysig, ieeli JICM swoje te pierwszy

iterare pozwoli, poniewa per posterius iuramentum cale jest zniesiona".

Widoczn tu jest stylizacya Pramowskiego, bo on to wanie wytacza

niejednokrotnie oskarenie przeciwko Michaowi o zastrzeeniu (restrictio

mentaiis) przy wykonaniu przysigi koronacyjnej, i w swoim wywodzie

niewinnoci podszywa si pod rol obrocy dawnych urzdze Rzpltej

z wolnym gosem. Sobieski podpisa si „swym y wszystkich Ichmciów

imieniem", lecz akt musia by redagowany przez Pramowskiego i przy-

jty przez „Koo" na sesyi u Bernardynów.
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Warszawy i musia oczekiwa na nowe decyzye ^). Byo
wrzawy i pogróek niemao. Konfederaci gobscy najza-

wzitsi oburzali si na zuchwalstwo malkontentów: wci do-

magali si sdu na rzekomych zdrajców kamienieckich, spo-

dziewajc si, e genera podolski Potocki „wyda winnego",

t. j. skompromituje kogo we wasnej obronie;^) wykrzyki-

wali na Sobieskiego, e jego onierze „szlachty po domach

wywócz, zabijaj" i t. p.; dali od króla konkludowania

obrad: wreszcie chcieli zwoywa województwa, aby si „w pole

gotowali" t. j. pospolitem ruszeniem cignli pod War-

szaw.

Malkontenci w owiczu nie bali si tych postrachów:

niewiele obradowali i spokojnie w karty grali 3). Na Sobies-

kiego niezawodnie silniej oddziayway doniesienia o nie-

ustajcej pracy nad przygotowaniami wojennemi i o szcze-

rych objawach patryotyzmu. Szczawiski Jakób, wojewoda

inowrocawski, ten sam, który w padzierniku sprawowa

niepomylne poselstwo od konfederacyi do wojska, teraz prze-

mówi silnie przeciwko oskarycielom, delat rom, intrygan-

tom, siejcym podejrzenia i nienawici, a zwracajc si do

króla, ostrzega go przed zausznikami i pochlebcami, których

porówna z wyzwolecami rzymskiego cesarza Klaudyusza;

wzywa wszystkich, a szczególnie duchowiestwo do popar-

') Deklaracja z 12 lutego bya czytana w izbie d. li lutego z ta-

kim skutkiem, e Chrapowickiemu posano rot danej przysigi, od któ-

rej zreszt mieli by zwolnieni Sobieski i oficerowie, nalecy do zwizku

szczebrzeskiego ! Spraw Zamojskich obiecywano sdzi na przyszym sej-

mie, a tymczasem wypaci im 4000 z. ; Chrapowickiemu wyznaczono

dzie 18 lutego do powrotu. (Wy rwie z, s. 217— 8).

') Niepodpisany korespondent (Rylski) wspomina, e gonera po-

dolski uskara si na niebaczn zawzito swego krewnego wwdy sie-

radzkiego, a ten mia odpowiedzie: „kiedy chcesz z tego wyni, wy-

daje winnego". (Kluczyck., str. 1222). Pewno mia na myli So-

bieskiego

^) Korespondent (Rylski ':*; do Aleks. Lubomirskiego (u Kluczy,
nr. 45Ó, str. 1222j: „Poczta kiedy przyjdzie wieczór, to si zejd wszyscy

i przeczytaj, a potem w karty ; rano za declarationem posyaj".
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cia przygotowa wojennych nadzwyczajnymi dodatkami, gdy

kraj znajduje si w nadzwyczajnem niebezpieczestwie: sam

te owiadczy si z gotowoci ofiarowania 100 rajtarów na

wasnym odzie do wojska koronnego. Zagrzani tym przy-

kadem zoyli podobne owiadczenia Rej, wojewoda lubelski,

na 100 piechoty, i Krzysztof Pac, kanclerz wielki litewski,

na 300 rajtaryi ^). Odbyway si wci posiedzenia Rady
Wojennej w paacu biskupa krakowskiego pod prezydency

Michaa Paca, jedynego hetmana, jaki znajdowa si w War-
szawie. Posowie wielkopolscy, maopolscy i litewscy zbierali

si prowincyami, eby obmyla i oblicza podatki, jakich

wymaga bdzie wystawienie 60.000 wojska. Oddziaywaa
te poytecznie obecno posa moskiewskiego, który obie-

cywa 80.000 wojska przeciwko Turkom, i legata Bonvisi,

który mia oliarowa znaczn pomoc pienin od papiea

na wojn ida zaagodzenia rozterek. Od Podola za i Rusi

dochodziy dranice doniesienia o pogrókach tureckich.

Czytano w Izbie list, e czausz idzie do JKMci, 16-go mia
stan we Lwowie, a wióz naglce dania okupnych pie-

nidzy za Lwów i wydania miast wedle traktatu -).

Chrapowicki wróci z owicza 19-go lutego (nie 18-go)

w niedziel i przywióz dobre nowiny: nakoni malkonten-

tów do zgody i wysucha ich przysig wedle roty, niewiele

przez nich zmienionej; obiecali oni przyjecha rycho, byle

ich warunkom stao si zado ^).

Rzeczywicie wybierali si w drog do Warszawy.

') Zawadzki, str. 346—8; dziao si to zapewne 10 lutego

1673, o ile wykombinowa mona przez porównanie porzdków dziennych,

albo raczej treci mów z dziennikiem sejma u Kluczy k. s. 1180,

niekompletnym, niedokadnym i przemilczajcym wanie o mowie Szcza-

wiskiego. Ale Zawadzki take nie jest dokadnym, opuszcza po kilka

sesyj i mci chronologi nieumiejtnem i bdnem uywaniem starorzym-

skiego kalendarza.

-) Kluczycki, s. 1181, 1182, 1177, 1185. 124:-^.

^) Zawadzki, 349—351 Continuatio Diariusza pod d 20 lutego

u Kluczyck. nr. 450, s. 1230—1.
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Pierwsi przyjechali Morsztyn i Aleks. Lubomirski 20 lutego

i przedstawili si królowi nazajutrz (21-go) na audyencyi pry-

watnej zrana razem z nuncyuszem Bonvisi'm. Ruszy si

te i Sobieski z Pramowskim i „innymi koligatami swoimi,"

majc przy sobie tylko 8 chorgwi lekkich, t. j. wooskich,

rajtarskich i dragoskieh. Ale podró ta odbywaa si bar-

dzo powolnie z powodu wiadomoci warszawskich ^). Bo na

posiedzeniu 21-go lutego zaszy gorszce sceny Wystpi
niejaki oziski Marcin, ..osoba licha i podobniejsza do

Ormianina", podajca si za Podolanina, chocia posowie

podolscy nie przyznawali si do niego; uprosiwszy sobie gos

u marszaka rycerskiego, poda si za delatora zdrady ka-

mienieckiej i pod przysiga mia udowodni Potockiemu, ge-

neraowi podolskiemu, oraz innym osobom, które wymieni przed

sdem, e wzili od Turków kilka milionów, i e Potocki

odesa wzite pienidze do swoich dóbr Strzelce pod

Dubnem ^).

Jak mogo sucha takich niedorzecznoci zgromadze-

nie, które w pamici i sumieniu powinno bj^o zachowywa

poczucie winy wasnej, winy wszystkiej braci szlachty sej-

mikowej i obozowej, winy a nadto wystarczajcej do wy-

tómaczenia upadku Kamieca i dalszych nastpstw? Jak

mona byo dawa gos jakiemu plotkarzowi niezna-

nemu, nie posiadajcemu charakteru ani deputata, ani posa

ziemskiego ?

Sprawozdawcy nie umieli, czy nie chcieli odpowiedzie

na te pytania. Od jednego tylko korespondenta dowiadujemy

si po upywie miesica z gór, e ten oziski by sprawc

pierwotnym zawieruchy pod Gobiem. Stawiony przed s-

') List Sobieskiego do ksicia, prawdopodobnie Lubomirskiego, z Ko-

nar we czwartek (23 lutego?) u K 1 u c z y c k. nr. 461, str. 1235:

„Wczora i dzi. niepodobna byo stan w Warszawie, o czem da Bóg-

ustnie... Jutro wieczorem bez wszelkich wjazdów, albo pojutrze (25 -go)

rano do Ujazdowa". Tymcza.'!em wjecha dopiero 28 go o zmroku.

-) K 1 u c z y c k i , str. 1 184—5. Zawadzki mylnie nazywa go

Lodrinscius, a dobra Potockiego Strulec.

Korzon. Sobieski. T. III. 21
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dem marszakowskim, przyznawa si „dobrowolnie" i w oczv

„panu Iwanowskiemu staremu wymawia," e przed Lubli-

nem jeszcze chodzi do niego od marszaka Czarnieckiego

i od wojewody sieradzkiego, Feliksa Potockiego, z propozycv,

aby ów Iwanowski zeznawa publicznie, jakoby prymas, So-

bieski i Potocki genera podolski wzili 12 milionów za Ka-

mieniec. Iwanowski zaprzecza i oziskiego nazywa bez-

wstydnym oszczerc „i to powiada, e mu dawano od króla

24 z. na miesc i 5 pómisków je przez te czasy ^).

Który z nich kama i czj- nie kamali obadwaj ? Mniej-

sza o to. Ciekawsz dla nas byaby kwestya: czy Stefan

Czarniecki, marszaek i pisarz koronny, by tak naiwnym, e
uwierzy wcale niewiarogodnemu indywiduum, albo tak nie-

godziwym, e posugiwa si plotkarzem przeciwko swemu
zwierzchnikowi, hetmanowi, dla wydarcia mu komendy,

a moe i buawy? Gotowimy przypuci i to i owo, a w ka-
dym razie zachowanie si pana marszaka rycerskiego w dniu

21 lutego byo Avielce nagannem. Przyby on po 3-tygodnio-

wej chorobie po raz pierwszy 20 lutego, lecz nie obj je-

szcze urzdu swego; wyrczy si zastpc, poniewa nie wie-

dzia „o czem, na czem ongi soluta sessio". By wic su-

chaczem i dowiedzia si z reacyi Chrapowickiego, e po-

rozumienie z malkontentami daje si osign. Wida, e
nie po myli bya mu ta nowina, bo, gdy wzi lask do

rki nazajutrz, zaraz odwróci dyskusy do czytania warun-

ków ugody i popchn j na okrzyczan ju nieraz „ma-

tery o sdach poddania Kamieca." Zaraz w Izbie zawrzao,

jak w garnku. A Czarniecki „popar tych sdów nieladajako"

zjednaniem gosu panu oziskiemu ^). To oczywista, e,
wyprowadzajc tego znanego plotkarza na widowni w roli

delatora sadowego, chwyta si ostatecznego rodka do roz-

') List (Rylskiego?) 31go marca 1673 u K 1 u c z y c k. nr. 467,

str. 1249. Zawadzki, 394 nie tak dokadnie, ale wprowadza Zego-

ckiego do wyznania oziskiego.

-j Coutinuatio Diariusza u Kluczyck. nr. 4G0, str. 1232.
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grzania bów i zerwania ukadów Król Micha nie uspoliaja

wrzawy, i owszem Icaza Olszowsliiemu ogosi od tronu, e
oziski bdzie zabezpieczony opiek marszaków, dostanie go-

spod od urzdu, a ze skarbu koronnego ma by dla niego obmy-

lano „prowizya". Jednake medyatorowie pracowali przedpo-

kojem królowej nad zredagowaniem „punktów" i przynieli je

do Izby. Odezway si gosy, eby je posa zaraz do owicza
„nie skrupulizujc duej." Wtedy Czarniecki, wykraczajc
z atrybucyi przewodniczcego, wystpi z osobistem swem zda-

niem, e to „naprzód dobrze trzeba mastykowa, co podkopuje

prawo i co ma wyni in publicum z podpisem królowej Imci

i Ipp. medyatorów i jego samego". Popar go biskup Wierz-

bowski, lubo skonniejszy do zgody; domaga si on tylko

artykuu o zamianie doywotnicli urzdów na dwuletnie, ale

„dugo bawi mow, róne w niej przeplatajc flosculos

(—kwiatki) z uciech wszystkich; zapewnia, e sam nie ma
w tem adnego interesu, bo dzieci nie ma, jak drudzy Ich-

mo maj" — i wskaza na drugich biskupów. I zacigny
si spory na temat „a do uprzykrzenia" i sesya zmarnowan
zostaa ^). Tyle dokaza Czarniecki swoj interwency.

Tyle tylko — nie wicej. Powaga Trzebickiego, uczciwe

i wcale energiczne przemowy Olszowskiego, gorliwe starania

Chrapowickiego, wytrawne rozumowanie Bieniewskiego prze-

magay opór wichrzycieli. Przychodzio to wprawdzie z trud-

noci; ale d. 22 punkty ugodowe w przerobionej redakcyi

zostay wysane, 24 -go by gotów cakowity akt czyli traktat,

25-go skasowany wyrok na Pramowskich ku najwiksze-

mu strapieniu Czarnieckiego, który mia posi ich dobra.

Pozostawa mu ju jedyny sposób powikszenia fortuny: wy-

jedna u Izby jednorazow moliwie najgrubsz nagrod

pienin. Nie zaniedba on tego sposobu i zada 200.000 z.
ze skarbu koronnego, a dostanie 100.000, i od Litwinów

30.000 ze skarbu litewskiego. Tymczasem za musia

Czarniecki podpisa si obok Trzebickiego na dokumencie,

') K 1 uc zy cki, str. 1233 — 4.

21*
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który niweczy cae dzieo Iconfederacyi Gobslco - Lubel-

skiej 1).

Niepotrzebnie nuylibymy uwag czytelników powti-

rzaniem lub roztrzsaniem codziennych sporów i ustpstw

zgromadzenia warszawskiego. Wszak mona ju z powy-
szego wyrozumie, dla czego Sobieski zatrz^^mywa si w Ko-

narach, Cieciszowie i Boniu. Przyjecha dopiero 28 lutego^

we wtorek, samym mrokiem po godzinie 5-tej. razem z pry-

masem Pramowskim do Ujazdowa '^). Nazajutrz wizytowali ich

wszyscy niemal senatorowie i posowie maoposcy, z woje-

wództw krakowskiego i sandomierskiego.

Zdawaoby si, e teraz bdzie ju koniec rozterki

i sprawa przygotowa wojennych wejdzie na gadkie tory.

Atoli zaczy si nowe swary, po caych nocach ukady,

deputacye, z zamku do Ujazdowa, zasiadania senatorów i de-

putatów stanu rycerskiego przed pokojem króla Jmci. So-

bieski zniecierpliwiony da si z tem sysze, i poszle na pimie

swoje zdanie o wojnie i odjedzie; ledwie namówili go do

cierpliwoci Trzebicki i Olszowski. Zabra si przecie do

pisania i przesa d. 6 czerwca obszerne swoje „Consilium

bellicum" ^).

^) Tekst traktatu po acinie poda Zawadzki, str. 360—366

z dodaniem swoich wyrzeka na „haniebn niestao najwikszych m-
ów w Rzpltej, autorów konfederacyi... która, sami potpili" (str. 367).

Porówn. Kluczycki, s. 1187. V o 1. Leg. V, fol. 106, 152. Konsty-

tucye te zostay uchwalone, zdaje si 5-go kwietnia, o ile wyrozumie

mona z korespondencyi u Kluczyck. nr. 468, str. 1252— 3. „Po dugich

controversiach sam P. Director (t. j. marszaek Czarniecki) w gosie

swoim accusando infaustos et breve8 amores popul... dawa si na di-

screti Eeipcae y contentowa si stem tysicy, które mu tandem po-

zwolili y proiect czytany, aby dwiema ratami z podatków exsolvantur".

-) Nie moemy dociec, z jakiego tytuu Zamek Ujazdowski, zapi-

sany testamentem przez Jana Kazimierza Annie [Gonzaga, nie dosta sir-

jej nigdy, lecz by w posiadaniu najprzód Denhofa, potem Pramowskiego.

a wreszcie Sobieskiego.

') Kluczycki, str. 1189 nr. 413, str. 1236— 1241.
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Zacz je od zalecania wszelkich rodków dyploma-

tycznych, stosownych do zyskania pomocy i dywersyi, jako

to: obesanie panów chrzeciaskich, zawarcie przymierzy za-

ozepno-odpornych z cesarzem i z carem moskiewskim, zaprosze-

nie króla perskiego do ligi przeciwko spólnemu nieprzyjacielowi,

traktowanie z Doroszekiem i tymi pukownikami ukraiskimi,

którzy si „dobrowolnie odzywa poczli," obiecanie amne-

styi i aski Tatarom Lipkom, którzy ju zdrady swojej „a-
uj, e od nas poszli," Avysanie pienidzy na czóna i sukna

na barwy Zaporocom, Ayreszcie zacignienie Kamuków przez

„wiadomego tam Kowalskiego" do zczenia si z Zaporo-

cami w wyprawie na Krym. Wikszego znaczenia i godnym
pamici jest ustp o stosunku Polski do chrzeciaskich

poddanych sutana, zamieszkaych na pówyspie Bakaskim.
„yczliwych nam Woochów i innych chrzecian, którzy

wygldaj i oczekiwaj wybawienia od nas z niewoli po-

gaskiej przestrzedz quam secretissime o tej naszej impre-

zie, aby si mieli na pogotowiu; a to moe by (zrobione)

przez biskupów Latinae Ecciesiae, jako si oni tam zowi,

przez których i król Wadysaw swoje tam stabiliebat con-

silia (—przeprowadza zamiary). I dotd extant jeszcze po

kocioach obrazy jego w ziemiach serbskich, bugarskich,

boniackich, pod tytuem w. Jerzego; widziaem ja to sam,

przejedajc te tam kraje, na oko; i w domu moim byli ci bisku-

pi po dwakro, którzy za panowania sawnej pamici Kazimie-

rza z ofiarowaniem swej usugi Rzptej do mnie przyjedali."

Na koszta poselstw radzi uy pienidzy, od Ojca w.
ofiarowanych.

Otó ów plan ligi chrzeciaskiej przeciwko Turcyi,

który stanie si najwyszym ideaem Sobieskiego w polityce

zagranicznej a do koca ycia, do którego zmierza wy-

trwale, Ayierzc w mono urzeczywistnienia, nakadajc na

Polsk nieraz ofiary z interesów realnych. W treci swojej ten

plan nie zawiera nic nielogicznego, ani nowatorskiego: wi-

za si z nieprzerwanem pasmem podobnych pomysów , wy-

twarzanych w Rzymie, a dawniej jeszcze w Konstantynopolu
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od czasów pierwszej krucyaty, zalecanych do koca XVII
wieku przez Innocentego X i XI, i znajdujcych w Euro-

pie katolickie] uznanie, a nawet i czciowe wykonanie. So-

bieski nieraz wspomina o planie wielkiej wyprawy Stefana

Batorego i Aleksandra Farnese; wiedzia o podobnym za-

miarze Henryka IV, króla francuskiego; powoywa si na

panujce oddawna w Polsce mniemanie, e potga turecka

nie moe by zaman inaczej, jak przez siy zjednoczone

wszystkich narodów chrzeciaskich ^). Tak wic ide ligi

wycign on z krcych we wasnem spoeczestwie i w ca-

ej Europie pogldów, i moe by pociganym do odpowie-

dzialnoci politycznej tylko za trafno, za skuteczno obmy-

lanych rodków realizacyi". Z tego punktu widzenia podlega

naganie rada o wysyaniu poselstw do „panów chrzecia-

skich" w ogóle, w przeciwstawieniu do wymienionych

wyranie cara moskiewskiego i cesarza Jmci chrzecia-

skiego: wszak to byy ju nie czasy krucyat, ale okres

tak zwanej równowagi politycznej i przytem chwila wiel-

kiej wojny francusko-holenderskiej na Zachodzie. Po có
mieli posowie polscy marnowa czas, trud i pienidze na

objedanie takich krajów, z których adnej pomocy spo-

dziewa si niepodobna byo?
Po za sfer pobudek religijnych, wprost ze stosunków

polityczno-wojennyeh wysnu Sobieski projekta przymierza

z szachem perskim. Niezbyt dawno w latach 1623— 1639

toczya si sroga wojna pomidzy Abbasem I i Saffim sza-

chami, a sutanem Muradem IV. Persowie i Turcy, lubo wy-

^) Bellaudi modus et ordo defndendae Reipbcae tempore belli tur-

cic, quem ipse S-mus Rex dictavit etc, przesane przez posa toskaskiego

Cosimo Brunetti 4 kwietnia 1676 z Krakowa, drukowane w Lettere Mi-

litari... del Re Giovanni Sobieschi.. da Seb. Ciampi, Firenze 1830,

p. 12: Veteres et antecessores nostri ex innato forte ad bella genio etsi

reliua belta inter ludicra reponebant, bellum tamen turcicum „diem Ju-

dicii" vocare solebant, forte existimantes illam Potentiam sine universali

Christianorum colligatione non frangendam. MuUos hac in materia discur-

8US et conceptos anterior vidit aetas, promoventibus id peculiariter Sum-

mis Pontificibus et sub Stephano Reg etc.
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znajcy jedn wiar Mahometa, nienawidzili si wzajemnie

z powodu rónic wyznaniowych; ci bowiem byli sunnitami,

a tamci szyitami, odrzucajcymi Sunn. Znany by Sobie-

skiemu pomys Batorego prowadzenia wielliiej wyprawy clirze-

ciaslciej przez kraje moskiewskie i Persy do Azyi Mniej-

szej. Car Aeksy Michajowicz, po zawarciu rozejmu Andru-

szowskiego owiadczajc si z yczliwoci dla Polski, za-

chca do zawizania stosunków z szachem i ofiarowa wolny

przejazd poselstwu polskiemu przez pastwo swoje. Jako
wyjecha w czerwcu 1668 Bogdan Gurdzi, rotmistrz na-

dworny JKMci i posannik do Persyi, ale z instrukcy bar-

dzo skromn, bo skierowan wycznie prawie ku interesom

handlowym. Nic nie wiemy o relacyi tego posa, ale So-

bieski musia mie jak podstaw do obmylania pontnych

kombinacyj politycznych, nie wiedzc jeszcze, e szach Su-

lejman, oddany uciechom zmysowym, zakaza pod kar
mierci wspomina o jakiejkowiek wojnie. Nie on jeden

zreszt uleg zudzeniu, skoro w myl jego w sprawach Rzpltej

(in negotiis Reipublicae) wysani zostali jacy 00. Do-

minikanie, naturalnie z decyzyi senatu, do Persyi w tym sa-

mym 1673-m roku ^).

' I Instrukcj Gurdziemu z Metryki kor. ks. 20(5 , f. 784 wy-

drukowaf Hubert w Pamiet. Histor. II, 87 ; nobilitacja jego nast-

pia w 1676 r. Vol. Leg. V. fol. 403. Instrukcja ur. Bogdanowi Gur-

dziemu zaleca w art. 5: .,Wjrozumie\va ksztatnie bdzie, jakobj y któ-

rdy kupce róne do Koronj Polskiej wchodzi mog, inaterje wszjstkie

y inne towary, któreby si do Korony Polskiej prowadzi mogy; take

zota, srebra funt po czemu, y insze kn])io, aby o nici zasiga informatiey".

MS. Muzeum XX. Czarter, nr. 2754 zawiera hramot oryginaln cara

Alekszego Michajowicza z d. 31 marca 1674, wysan przez umylnego

goca Prokopia Woznicyna z zawiadomieniem, e do Polski jedzie pose

szacha Mahmet Usein Bek Jadygier: Ht 183 r. (t. j 7183 r, od stworzenia

wiata = 1674 po nar. Chr.) <>eBpa.ia 3 ^hh nHca-i ópaiTb naiUTb Be-

.iHKifi roey,vipi> Cy.iieiniaH-b, IUaxOBO Be.iHMeoruo nepcH;icKuH cb no-

c.ioMi) CBOHM^L CMarMCTi) YceiiH-b BeKOMt H;ibirepi> n.in Co.TraHOBHMt

ctiHOjrt, 'iro Mu Be.iHKi rocy;^apb . Ha3Hain.in Ed llIax()By Be-

.iiiiecTBy, iiTO Cb npe^KOMt Bamero Kopo.ieBCKaro Be.iiiyecTBa, et

6paT0M- HaiuiiM-... B. r. Hhoji-b Ka:5nMepoMT>. . ;ipy3Kóy no,iKptnH;iH
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Mniej uzasadnion byia rada. aby „z Doroszekiem

traktowa i Ukrainy mu wczas pozwoli, aby go od Porty

oderwa". Snad zapomnia Sobieski doznanych od niego

zdrad, powziwszy niech do Haneuki za naraenie u-
eckiego na porak Batohowsk i za odmow udziau

w wyprawie na czambuy tatarskie. Trafnie za radzi „na

Zaporoe jako najpieszniej wyprawi i posa pienidzy na

H no HauieMy... coBtTj' npncjant oti. Ero Ptop. Be.i-Ba ktj Ero nia-

xoBy Be.i-sy h Ero ina-xoBO-Be.i-BO... uoc.ia.iii Kh Hai[T> b^ noco.ibCTBt

^HCTHaro CBfiero ^e.30B'feKa, Torj Bbiiue nMHHOBaHHaro MaxMeTi> yceimi.

BeKa, T^a To^iy^K noc.iy npHKaaa.ui 'bxaTbqpe3'B naint^... rocy;^apcTBO k^b

Bameiiy Kop. He.l-By itd. Ten pose szach aprzyby do Lwowa pod koniec

elekcji, lub na pocztku panowania Jana III; z czem przyjecha i co

obieca? Nie wiemy. Ale Jan III nie wyrzek si myli swojej o przy-

mierzu, bo wyprawi ca legacy, której przewodniczy St. Swiderski

:

przy nim jechali: Jagielski dworzanin wyszy, Adam Kambeski, bogaty

Ormianin ze Lwowa, Dawidowicz, muzykanci i suba Poselstwo stano
na granicy perskiej 29-go listopada 1676, wrczyo listy królewskie 2'2-go

maja 1677 -go, lecz nie miao adnej politycznej konferencyi jeszcze

dnia 11-go stycznia 1678 r. Kambeski, opisujc pobyt w Ispahanie i bahe
pytania, jakie szach zadawa posowi przy ucztach, mniema, e szkoda

pienidzy i trudu na tak dalek i kosztown podró. List Kambeskiego

aciski wydrukowa Ci a m pi: Bibliogratia Critica II, str. 94. Ra-
chunki Sejmowe w ksigach 62 i 69 dostarczaj nam kilku wia-

domoci: Bohdanowi Gurdziemu rotm. JKM. do króla perskiego w po-

selstwie wysanemu 9000 zi. 00. Dominikanom do Persiey in negotiis

Reipbcae wysanym 180 i drugi raz 120 z , trzeci raz 300 z. Szkoda,

e nie byy wypisywane daty wydatków tych : domyla si jednak mona
roku 1678, poniewa pozycye te poprzedzaj przyjazd posa perskiego,

stwierdzony nastpnymi wydatkami : Na prowizi Formanow, Upominki

y bankiety dla posa wielkiego od szacha perskiego do JKMci 27.705

od naymu gospody dla posa perskiego w Warszawie y za poczynione

szkody przez ludzi jego 300 z. Póniej w Rachunkach 1678 w ksi-

dze 64 jest znowu 6600 z. Arakowiczowi w legacji do Persiey wypra-

wionemu. W 1683 w ks. 66: Na prowizi Salomona Gostansa posannlka

perskiego 2700 z., w 1685 ks. 68 Ad. Kteckiemu ex senatus Consilio

do Persiey wyprawionemu 2580, Passadonowi Gordzieckiemu (to samo,

co Gurdzi, moe syn Bohdana) ex Sen. Cons. 2550, Const. Zgórskiemu

tak samo 12 000 z. ; furmanowi dla posannika perskiego z Warszawy

do Warki najtemu 20 z.
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<jzólny, a sukna na barwy^ aby morzem i ziemi czynili

(Kozacy) temu nieprzyjacielowi dywersy; tame ustawicz-

neg-o mie rezydenta, jako go miewa Car Jm Moskiewski,

zawsze imieniem Kozaków." Wreszcie „midzy Tatarami

stara sie o rozrónienie, do czego jest teraz sposobna

okazya".

Podajc te wszystkie sposoby atakowania Turcyi oba-

w, Sobieski nie uznawa ich bynajmniej za niezawodne,

owszem, doskonale regulowa ich warto zastrzeeniem:

„A e te rzeczy i obrady specyfikowane s tylko ad me-

lius esse, i niektóre mog si uda albo zdarzy, albo nie:

tedy z siebie samych pewniejsze i skuteczniejsze potrzeba

nam parare" (= gotowa). Dowodzi tego przypomnieniem

wojny chocimskiej z r. 1621, na któr wyszo 35.000 za-

cinego onierza i 50.000 kozaków, nadto poczty ruskich

panit i ordynatów^), a co wiksza, e „natenczas Ukraina

bya nasza, i Tatarów nie taka wielko, i turecka experiencya

w wojnie i w dziele rycerskiem daleko mniejsza". Nadto

podawa racye: e z maem wojskiem wypadoby prowadzi

wojn obronn we wasnych granicach, na co nie wystar-

czyyby dobra nietylko królewskie i duchowne, ale nawet

ziemskie; pi'zy zaczepnych za dziaaniach trzeba bdzie roz-

dzieli wojsko na troje: jedno, aby Kamieca dobywao,

drugie, aby w Woochach przeprawy u Dniestru bronio,

trzecie, aby av Ukrainie czynio wstrt Tatarom,

W cudzych krajach jest zwyczaj mie 2/3 ^^bo -y^ pie-

*) luna, a zapewne dokadniejsza rachub poda Sobieski, bdc
królem, w Bellandi modus z r. 1G7G u Ciampiego Lettere Militari

str. 12 babebat Respbca veterani et stii endiarii militis cum auxiliariis

procerum copiis, tam beli ducum quam ipsius principis Wladislai 46.000

castris contenta, prout pate ex lustrationibus, uas multis legere licuit. Co-

sacorum vero Zaporoviensium, ductore Sajdaczny circiter 4000 (? 40.000)

Insnper Thomas Zamoyscius ali(juot millibus proprio aere conductorum

militura, veliiti regii exercitus antesignarius, Tarnopoli insiderat .. Genera-

lis Ecjucstris Ordinis expeditio ipso ciun rege Sigisniundo numerosissima

Leopoli jam constiterat.
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choty: Polska jednak, majc przed sob innego nieprzyja-

ciela, powinna wystawi piechoty i jazdy po poowie, czyli

po 30.000. W kawaleryi musi by najmniej 6.000 husarzów.

lekkich chorgwi 30, reszta skada si ma z chorgwi pan-

cernych, „poniewa na rajtarów nie pozwalamy," ale pan-

cernych z dzidami, dlaczego koniecznie trzeba im pod-

wyszy odu. Piechoty samej 24.000, dragonów 6.000.

„Dzia wyprowadzi w pole z 80 ycz, lubo... zdaoby si
i nad sto... Inynierów, minierów, fajerwerków i innych,

w tej nauce wywiczonych, potrzeba zaciga z cudzych kra-

jów. Do naprawiania przepraw i budowania mostów najle-

piej przydadz si piechoty anowe.

„Wszystkie piechoty aby zacignione byy manier
niemieck, nie wgiersk, ycz". Poowa wojska powinna

by uformowana przez podwojenie, albo potrojenie regimen-

tów pieszych i powikszenie liczby onierza w chorgwiach

jazdy starych, aby doj do liczby 30.000 g\ów. od dla

tego ,, starego", ale zwikszonego wojska musi i ze skarbu

koronnego; druga poowa ma by z wypraw od województw

(onierz powiatowy) pod dobrymi oficerami, których zalec

hetmani. Odlege od granic lskich i pruskich województwa

niech dostarcz jazdy, nie piechoty, „bo gdzieby to po-

dobna w tak krótkim czasie z grubego i niezwyczajnego

Rusina, albo Mazura uczyni Niemca?"

Gdyby nie wystarczyy podatki, radzi Sobieski sprze-

da obicie Potop (t. j. arrasy Zygmunta Augusta) i cz klej-

notów koronnych.

Zadajc takich wysile i ofiar, obiecywa pomylny
skutek, zapewnia bowiem e „z takiem wojskiem i do wojny

praeparamentem kady wódz bdzie si móg podj komen-

derowa salya gloria et reputatione sua."

To „zdanie", votum, czyli raczej ten plan polityczno-

finansowy-wojenny wywar silne i bardzo korzystne wrae-
nie. By najprzód czytany w senacie na posiedzeniu tajnem bez

obecnoci arbitrów, potem jawnie przy drzwiach otwartych;

potem wywizay si z niego obszerne rozprawy, wreszcie



CHOCIM. 33

1

objawio si powszechne yczenie, aby „wódz, którego m-
dro obudzia suszny podziw we wszystliich umysach",

zasiad razem do wspólnej narady M.

Ale Sobieski zasi z nimi nie móg, dopóki nie bya

zaatwion i podpisan ugoda z caem jego stronnictwem,

nie chcia bowiem odstpi przyjació swoich osobistych i po-

litycznych. W zamku Ujazdowskim obradowao wci koo

malkontentów. Na ukady przyjedali Chrapowicki, woje-

woda witebski, i Sarnowski biskup przemyski, ale zawsze

znalaza si jaka trudno „albo z okazy i przeprosin zaja-

trzonych osób, albo z okazy i Zamojskich", którzy mieli za-

rczone sobie przysig poparcie sprawy o ordynacy Zamojsk

Taro, wojewoda sandomierski pisa 9 marca: „Juzem si sta-

rza i pomn te od Wadysawowskiej elekcyi... tak wiele

rónych i trudnych medyacyj, ale tak nieszczliwej nego-

cyacyi nigdy nie pomn... To jednak poufnie napisa mog,

e z obu stron znaczne w tern s — nie wiem czy bdy,

czy wady (errory, czy defecta)... Jm Xidz podkanclerzy

(Olszowski) dzi chce piecz pooy i nie da sobie nikomu

tego dissuadowa, lubo ja rozumiem, e si to jeszcze prze-

wlecze". Na sesyach prowincyonalnych rozprawiano o spo-

sobach wystawienia owych 60 tysicy wojska, ale nie doszo

do konkluzyi-).

Wtem nadjechali czausz turecki, i d. 11 marca wr-

czy Olszowskiemu list wezyra-^). Ahmed Kiupruli zaczyna

od grzecznego powitania: „Wybrany z narodu Messyaszowego

z przednich Urzdników ludu Jezusowego, Pastwa pol-

skiego Kanclerzu, Andrzeju Olszowski! którego sprawy na

dobry koniec niech przyjd". Zaraz potem jednake przy-

stpowa do wyrzutów, upomnie i grób: „Przyjazne po-

1) Zawadzki, s. 38-2: postremo omnis vis consilii ad praesen-

tiam tatitae prudentiae Ducis, tjuae auctorum aniinos iusta admiratione

moverat, rejecta est.

^) K lu c z y ck i, nr. 464.

') Grabowski, Ojczyste Spominki 11, str. 200. Tomaczenie

z woskiego na niemiecki w Theatrum Europ. Xl, str. 370.
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zdrowienie szczeremi sowami pi'zesaAvszy. wiadomo czyni

do wyrozumienia przeszych czasów, i w przenawietnym

obozie naszym z komisarzami waszymi pokój stanowic, tedy

eby miasta Lwowa nie zrabowano, najjaniejszemu, naj-

mniejszemu, najwspanialszemu i najszczodrobliwszemu Panu

memu, Aleksandrowi równemu, wiat trzymajcemu (niech

Bó^ Najwyszy chowa panowanie jego do dni ostatnich!)

postanowili z strony waszej do progów najwyszych cesar-

skich 80.000 talarów da w 6 ciu miesicach. Czas ten prze-

szed, jakomy z przenawietnym obozem naszych z tamtvch

stron ruszyli si, a dotd tego aden znak nie zjawi si od

polskich do ukraiskich granic. Naleyte fortece cocie mieli

odda, bardzo to postponujecie, co jest znakiem rozerwania

postanowionego pokoju . . . Ale jeeli to na zwok pójdzie,

moe by wielkiego zego przyczyn: ciko na was bdzie

i bójcie si bardzo ognistego gniewu cesarskiego. Ja ycz,
aby zawsze pokój i zgoda trwaa (!), i obywatele, i poddani

aby w pokoju odpoczywali. Jednak z waszej strony najpierw-

szej statecznoci i starania niemasz, abycie lubów wa-

szych dotrzymali. Kiedymy pokój stanowili, najszlachetniej-

szego Pana mojego nie byo woli wam najmniejszej rzeczy

odpucie, a e za tysicznem staraniem mojem ledwie si staa

ta rzecz, bobycie tak wiele powiatów i pastw stracili byli,

i domy wasze z gruntu zrujnowane ubaczylibycie byli. o czem

sami Ariecie. Tedy wedug tego statecznie i stale tak, jako

naley, uczciwego starania przykadajcie, abycie paktom

i postanowionym punktom naruszenia nie czynili, a jako list

ten dojdzie was, nie mieszkajc jak najprdzej napisawszy,

wszystko Avyranie oznajmijcie. Na ostatek modlitwy na

prawdziwej drodze bdcym. Dan w Adryanopolu".

Takie przypomnienie haby przeszorocznej i nieuni-

knionego niebezpieczestwa w blizkiej przyszoci stao si

najskuteczniejszym bodcem do pojednania zawzitych prze-

ciwników. Pod wpywem natarczywych argumentów Olszo-

wskiego zostaa podpisan tego dnia konstytucya pacylikacyi

i podan do grodu, a nastpnie do Ksigi Praw. Nawet król
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Micha zdoby si na ofiar, któr oddawna powinien l)y

uczyni. Zrzek si swojej czci w ordynaeyi Zamojskiej,
a pocignienie Koniecpolskiego do ustpstw pozostawi sena-
towi i stanowi rycerskiemu ^).

W niedziel 12 marca, gdy punkty paeyfikacyi z pod-

pisami królowej i innyci mediatorów „bez przydatków wsze-
lakicli przy podpisaci" odesane zostay do Ujazdowa, mal-
kontenci, przeczytawszy je, zaraz wybrali si do Warszawy.
Sobieski zaprosi do swojej karety Morsztyna, Potockiego,

wwd kijowskiego, i ueckiego 2). Eskortowaa ich „wielka
asystencya onierska". Stanli w zamku o 1-ej z poudnia;
zastali tak cib sejmowych osób, e ledwo przecisn si

M Zawadzki 382: At in Senatu urgente Pro-Cancellario Kegni

subscriptionem Instrumenti Pacilicationis reclamavit iudex Wielunensis

(Giycki Chryzostom) ratiticationi. Dat podpisania aktu paeyfikacyi

stwierdzaj: kopia w MS. 1188 na str. 297 i Theatr. Europ. XI, s: 369.

Tekst znajduje si w Vol. Leg. V. fol. 87 - 91 tit. Constitutio pacifica-

tionis internae: warunki obustronne s nastpujce: 1) wszystkie stany

maj stawa przy królu Michale i broni przeciwko wszystkim nieprzy-

jacioom. 2) zjazd teraniejszy pod tytuem kontynuacyi konfederacyi

obraca si w Sejm z prawem wolnego gosu czyli jus vetandi ; urzdy we-

dug dawnych praw, a wic doywotnie pozostan, 3) wyroki sdów kon-

federackich kasuj si, 4) jakote i kaduki z kancelaryi koronnej wy-

dane, prócz tych osób, które nio stawiy si ani na pospolite ruszenie,

ani do wojska, 5) znosi si wadza Czarnieckiego, a pospolite ruszenie

a do przyszego sejmu ma by w rku samego króla. 6) „A e dyfifama-

cye y zarzuty publiczne y prywatne, iakoby o praktykowania y wpro-

wadzenie nieprzyiació Krzya w. w granice koronne iawnie si poka-

zui niesuszne y adnego dowodu, ani podobiestwa nie maice, do któ-

rych zadawania nikt si nie zna: tedy one, niesusznie na wiat ogoszone

rzetelnoci w sobie nie majce za niemówione y niepisane uznawamy..

.

Pisma, protestacye y manifesty wszelkie z dyffidencyi y rozrónionych

animuszów wydane., znosiemy y kasujemy... y ieli gdzie do jakich ksig

s w wiedzione y ingresowane, wymaza je rozkazujemy*. 7) Wojska

i aukcye, które Rzplta uchwali, nalee mai wycznie do komendy sa-

mych Wielmonych Hetmanów. 8) Wojsku Koronnemu zarcza si na-

grodzenie krwawych zasug, a przysiga jego (szczebrzeska) rozwizuje si.

') Jechali te Jabonowski, Sieniawski i ksi Ostrogski wedug
Theatr. Europ. 1. c.
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mogli do marmurowego pokoju: tu witali króla, który im

wasnemi usty odpowiedzia. Potem szed Sobieski do po-

koju królowej i krótko powita, ale nie ucaowa jej rki

i nie powiedzia oracyi ^), poniewa by przestrzeony, e kan-

clerz królowej nagotowa si na oracy z jakiemi przymów-

kami; tak za nie byo sposobnoci do wygoszenia jej.

Po tej wstrzemiliwej i oziembej ceremonii . która

wcale nie daje si porówna z pokornemi przeprosinami Je-

rzego Lubomirskiego pod Jaroszynem, Sobieski wróci do

króla i, podniósszy swoj lask marszakowska razem z dwo-

ma kolegami, nowym marszakiem nadwornym St. Lubomir-

skim (bo Jan Klemens Branioki zmar d. 16 lutego) i wiel-

kim litewskim Poubiskim, poprowadzi go do Izby Sena-

torskiej. Od tej chwili Koowanie Konfederacyi Generalnej

zamienio si na posiedzenie Sejmu Walnego Ordynaryjnego.

To pierwsze posiedzenie zeszo na suchaniu posów od

wojska koronnego (czyli zwizku szczebrzekiego, obecnie

rozwizanego). Wysawiali oni swoich wodzów, a najbardziej

Sobieskiego, zanosili proby o zaspokojenie rónych dolegli-

woci, a szczególnie o wypat i popraw odu. Otrzymali

najprzychylniejsz odpowied i podzikowanie od wszystkich

trzech stanów za prace rycerskie, za saw polsk przyczy-

nion. Od króla mówi do nich podkanclerzy kor., od se-

natu biskup Trzebicki, powstawszy ze wszystkimi, od po-

sów marszaek rycerski Czarniecki. Poczem wsta król Jm
i z temi trzema laskami zosta zaprowadzony do marmu-

rowego pokoju. Sobieski, zabawiwszy troch, odjecha do Ujaz-

dowa, gdzie Jm Xidz Arcybiskup chory zostawa.

Prymas Pramowski ju od 1 marca by zoony mier-

teln chorob, 15-go za spisa swój testament, z którego wy-

notujemy nastpne wyjtki.

^) Pac Bonifacy do Michaa Paca 19 marca 1678 u Kluczyck.
nr. 466, str. 124H podug djaryusza: „JP. Marszaek W. K- ani wita.

ani rki caowa Królowej JeyMoci".
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„w Imi Trójcy Przenajwitszej. Przyszedszy ad euni

mortalitatis gradum... jako chrzeciaski czowiek najprzód

myl o mierci i ostatnie moje czyny a) przed moje kad
oczy... Racliuj si sam z sob, e grzeciy i niedoskonaoci

moje wielkim wzitych dobrodziejstw Boskich byy irrita-

mentem i nie mam si z czem stawi, tylko z winami memi

przed straszny sd Boski. Mam jednak mocn i pewn na-

dziej, e nie w surowoci sdu, ale w nieskoczonej mioci

swojej wejrzy na sprawy moje i pooy niewinn mk i pre-

tium Icrwie swojej midzy sdem swoim a dusz moj „za-

rzuciwszy za siebie wszystkie grzechy moje (^!).... Dzikui
najwyszemu Kocioa w. Rzymskiego Pasterzowi et Patri

Universali, e mi rk swoj i nadzwyczajnymi rodkami

b) w wieym razie moim (t. j. w zatargu z konfederacy

Gobsk) i w nieszczciu publicznem c) dopomóg... Dzi-

kuj milej Ojczynie mojej, e, wejrzawszy w moje doku-

ment}'^ publiczne, czyny i zamiary moje, dla niej spenione,

prawem osonia przed zoliwa interpretacy d), Ictórej (Oj-

czyzny) jako wewntrznego uspokojenia i zjednoczenia za

ycia mego yczyem, (tak) przy zgonie moim z caego serca

winszuj, e) Aeby za wszystek wiat chrzeciaski i ta

Ojczyzna moja na potomne czasy za traktat pokoju f) dla ludzi

zoliwych miaa satysfakcy, jakom si tylekro za ywota

mego in publico et privatim owiadcza, tak teraz jako czo-

wiek na zgonie bdcy, kiedy adne respekty i interesa

zmieci si nie mog, owiadczam si przed wszystkim chrze-

ciaskim wiatem i ta Ojczyzn moj, jako jej syn i pry-

mas, wszystkie sprawy i starania moje obracaem jedynie

ku celom dobra powszechnego, polepszenia i doskonaego

królestwa tego bezpieczestwa g), uprztajc i zdaleka prze-

a) Prima mortis meditationem et novissima mea, b) et extraordi-

uariis mediis, c) et in publica calaniitate, d) in acta publica mea a si-

nistra interjiretatione actus et consilia mea pro se facta prawem vindi-

cavt, e) internam paciicationem et Unionem in vita mea yczyem, in

agone meo totis visceribus winszuj, /) pro actu pacificationis, g) ad so-

luin Boni publici finem, melius esse et perfectam Królestwa tego f?ecuritatem.
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widujc wszystkie nieszczcia h)^ które na to chrzeciaskie
królewstwo nastpoway, eby si krwi cbrzeciausk szabla-

pogaska nie pasa i nie byo zblunione od nieprzyjaciela

krzya w. Imi Paskie. Przy którym manifecie moim
wzywam na wiadectwo surowego spraw moich sdziego.

przed którym stan, em w tern wszystkiem nic mego wa-
snego, ani domu mego interesu, ale caoci Rzpltej upatry-

wa. Przepuszczam tym wszystkim, którzy na osob moj
i dom mój... nastpili... nie wiedzieli bowiem co czynili i)...

Odnawiam ostatni suplik moj do Majestatu JKMci P.

mego Msgo, eby t poufao h). w któr teraniejszym sej-

mem Ojczyzna wchodzi, nie pozwala rozrywa, eby tej ko-

rony w pokoju z obywatelami 1) dochowa, która pewnie

odywiwszy si, zerwie wawrzyny z nieprzyjació w), podnie-

sie z prochu t Ojczyzn i nie dopuci, eby to wielkie

Rzpltej ciao pado na er mieczowi n) i na rozerwanie s-
siadów. Bdzie umiaa ta Ojczyzna chodzi koo Majestatu

JKM... i w samej gorliwoci o dobro publiczne o) Rady i Stany

tej Rzpltej trzyma bdzie, nie pozwalajc nabija uszu swych

Paskich saw i caoci odniesionych poczciwych i pierwszych

tej Ojczyzny ludzi i nie odtrcajc poufnoci wiernej, chocia

niezawsze smacznej rady od Majestatu swego. W czem wszyst-

kiem e osobliw troskliwo p) Królowa JejM Pani Mi.
pokazuje, dzikuj za t przezorno JKrMci... Mam oraz

pewn nadziej i mocne ubezpieczenie w Przewietnym Se-

nacie... a wprzód w JXidzu krakowskim. ...To trzymam o Jm
X. Biskupie kujawskim i Jm X. podkanclerzym kor., e z na-

len ojczynie gorliwoci w ostatecznem niebezpieczestwie

przyo si q) do wyratowania onej majc zapewniony gos r)

Jm X. pockiego, warmiskiego, uckiego, przemyskiego i ki-

li) provideado ciincta maa. i) nesciverunt eniin, quid faciebant.

k) hanc conSdentiam, /) hanc coronam paci cum civibus, m) nectet lau-

ros n) in devorationem gladii et direptionem, o) et solo Boni Publici zelo,

p) curam, q) eo, quem debent Patriae, concurrent inxtrema necessitate

zelo, r) in suffragiiim certum.
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jowskiego biskupów moich Msc. Panów i Braci. Prosz na

wszystkie witoci s) JP. Marszalka i hetmana w. kor., aby,

jako m silnej rki i rady, t) zajuszonej we krwi poga-

skiej szabli, przy dzielnoci poufaego rycerstwa, prónowa
nie dal... widzc tak sworn JO kolegi swego stao w pie-

czoowaniu o t Rzplt u)... Dzikuj za otrzyman w sta-

raniach o dobro powszechne v) stao Ichm Panom kra-

kowskiemu, sandomierskiemu, kaliskiemu, kijowskiemu, lu-

belskiemu, chemiskiemu i pomorskiemu wojewodom, JPP.

poznaskiemu i belzkiemu kasztelanom, JPP. kanclerzowi

w., podskarbiemu, stolnilcowi i krajczemu koronnym, MM.
Panom i Braci, którzy jako jedn myl x) tej Ojczynie

prawdziwej równo ze mn yczyli szczliwoci i/), tak o to

lehmociów prosz, eby pienidzmi, staraniem, odwag
przemylnoci i radami uczynili tej Rzpltej ratunek.,. Pro-

sz o takow pomoc... JP. wojewod wileskiego i JPP.

piecztarzów i Senatu WXistwa Litt., aby... rk mocn
przydali królestwu temu, które nieraz z wielkimi kosztami

aa) i z wielkim krAvi rozlaniem nie lenio si odpiera bb)

spoinyeh z sob... W Xistwa Litt. nieprzyjiació... Prosz

Mttu JKMci, aby mi to (uraz za rady zawsze wierne) na

ostatnie poegnanie moje darowa cc) raczy, ile Iciedy...

po moich antecessorach mnie samemu to prawo zostao.

Wszake sam czas... pokaza i pokae, e wszystkie rady

moje byy do konserwacyi królewstwa i Majestatu dd), który

ma najwiksz podpor w bezpieczestwie obywateli, ee) Zo-

stawuj do yczliwej wiernej usugi JKM. braci moich i Dom
mój... Obiema odemnie Majestatom na szczliwe w tej Oj-

czynie panowanie przy nienaruszonym Królestwa tego rz-

dzie i granicach pasterskie oddaj bogosawiestwo".

No, i jake tu osdzi po ludzku tego czowieka, który

«) per omnia sacra, t) vir mjMiu et consilio poteiis, m) in eadera

Reipb. ciira constantiam, v) in cura Boni publici constantiam, x) uno

sensu, y) veram-.. felicitatem, z) sumptibus cura.., industria et consilii.<}

aa) cum magnis dispendiis, bb) reprimere, cc) condonare, dd) conserva-

tiey Kegui et Mttis, ee) in civium securitate subsistentiam.

Korzon. Sobieski. T. III. 22
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wobec mierci i sdu Boskiego przemawia z takim spoko-

jem do króla Michaa, do „miej Ojczyzny'', tak wspaniao-

mylnie i wyniole przebacza oskarycielom swoim ? W jake

piknem owietleniu przedstawi ca sw dziaalno po-

lityczn! Z jak powag udziela bogosawiestwa kró-

lewskiej parze! Czy szczere, lubo zudne, ywi przekonanie,

e „wszystkie sprawy i starania swoie obraca jedynie ku celom

dobra powszechnego", ku ratowaniu Polski? Czyli te ka-

ma po raz ostatni, koczc swój intrygancki zawód z wiar,

e Pan Bóg ,.zarzuci za siebie" i to nowe kamstwo razem

ze wszystkimi grzechami ? Dodamy jeszcze, e we cztery

tygodnie póniej, na dwa dni przed zgonem, d. 13 kwietnia,

odprawi opata Brunetti, agenta francuskiego, i wrczy mu
list do ministra Pomponne z zapewnieniem niezmiennego do

Francyi przywizania. Mia Brunetto ustnie wyoy powody,

dla których pomoc Francyi wydawaa si najlepszym zara-

dzeniem grocemu upadkowi Polski — lecz ta ustna re-

lacja pozostaa dla nas wieczn tajemnic^).

Z testamentu moemy powzi wskazówki, jakim spo-

sobem Sobieski móg ufa Pramowskiemu, wierzy w jego

patryotyzm, poddawa si zdaniom tego „syna i prymasa

Ojczyzny". Ale nie moemy przyzna temu obudnikowi

takiej atestacyi, jak zdoby sobie w Historyi rzymskiej

cesarz August, kiedy na ou miertelnem zapyta otaczaj-

cych : Czy dobrze odegra sw rol ? Odegra le. Jako arcy-

biskup zarobi sobie na jednomylne potpienie u dziejopisów

stolicy gnienieskiej -,) jako minister i pierwszy senator nie

^)Teka Lukasa XX list d. 13 kwietnia 1673 do Pompon-

iie'a: Ut quo erga Galliam seraper fuerim studio, quave ratione inclina-

tis ad interitura Poloniae rebus optime provisurn iri censuerim, oretenus

exponet (Brunetti).

-} X. Korytko w s ki: Arcybiskupi Gnieniescy. Pozna 1891,

t. IV, str. 138, 140, 144, 160, 166 etc. X. Polkowski, Katedra Gnie-

nieska, Gniezno 1870, str. 29: „Smutnej pamici prymas Pramowski

z siedmioletnich rzdów kocioem gnienieskim te jedn zostawi pa-

mitk, e na ozdob otarza wielkiego 6000 z. zapisa". Jest i wi cej
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pozostawi adnej chwalebnej pamitki, a cign mnóstwo
zorzecze i nadzwyczajny cli ob^yinie. 1 w tej chwili (19o'o

marca) pisa jeden z wyszych urzdników litewskich:

„Cika X. Arcybiskupa choroba nietylko mnie ale i wielu

dobrze yczcych Panu cieszy; daj Panie Boe, aby ust-

pi! z liczby yjcych co najprdzej" ^).

y jeszcze miesic, a „zamkn oko", jak powiada

Pasek, ju po ukoczeniu sejmu d. 15 kwietnia-). Wpywu
wszake na obrady wywiera nie móg, mczc si w su-

chotach i wodnej puchlinie ^). Nic na tern nie stracia sprawa

narodowa i owszem, zyskaa: Sobieski bowiem , wolny od

baamutnych i demoralizujcych nauk wysokiego dostoj-

nika, rzdzi si ju wasnera zdaniem, a w obec sejmu

zapisaiTych w testamencie sum na kocioy i 3000 'Al. na dokoczenie

dworu arcybiskupiego w Warszawie „wedug abrysu, w reku X. Lupi-

niego zostawajacych"' MS. 1188, str. 308. Monaby nawet podziwia te

hojno, jeli prawda, co mów Lengnicb, VIII, 87, e dugów zostao

na '
., beczki zota.

*) Pac Bonifacy, stranik W. X. Litt. u Klucz yck., s. 1244,

Eylski jednake (str. 1258) pisze: „auj go przecie multi, nawet nie-

przyjani: recognoscunt, e vir magni consilii y potrzebny teraz Ojczy-

nie". Trudno te w Polsce, aby kto nie aowa najlichszego nawet

czowieka, gdy dokucza ludziom przestaje!

-) Kluczycki, str. 1258 w przypisku 2 wycign inn dat
mierci Pramowskiego (8 kwietnia) z wyrazów Tary: „w przesz so-

bot umar o poudniu", ale sam zawini, odczytujc mylnie, albo prze-

oczajc niebacznie dat listu 11 Aprilis, kiedy w nim jest mowa o uko-
czeniu sejmu, co nastpio, jak wiadomo d. 13 kwietnia o godzinie 5-t-j

rano (Skrypta ad Archiwum nr. 470 i I/sngnich VIII. 85). Taro pisa

zapewne 17 Aprilis, a wtedy „przesza sobota", padnie na dzie 15-go

kwietnia, zaznaczony w Aktach kapituy Gniezn. VII,, k. 128, w Theatr.

Europ. XI, 370 etc.

') Ju we wtorek wielkanocny, 4 kwietnia „Jra X. Primas pra-

wie agonizabat, disponowany od X. Gurowskiego... teraz mu si coraz

polepsza, ale... nie moe dugo supervivere : krwaw rop pluje, puca za-

wrzodowaciay, puchlina od nóg ju za kolana zasza, phtisi magna la-

borat (Kluczycki, 1258). Lengnicb nazywa t chorob Lungen- und

Wassersucht VIII, str. 87.

22*
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i narodu stawa si znów," jak przed picia laty, najwysz
powag.

Jedynym przedmiotem jego ycze byo teraz ujrzenie

dostatecznej siy zbrojnej do walki z Turkami.

Zaraz po owym niedzielnym dniu pojednania dopyty-

wa si o zgod stanów sejmujcych na liczb wojska i na

podatki. Niespodzianie atoli stana nowa zawada na utoro-

wanej z takim trudem drodze: d. 14 marca Litwini zadali^

aby kady trzeci sejm odbywa si w Grodnie, na ich zie-

mi, w granicach ich WXistwa. danie to wywoao „srog

wrzaw", która wzmoga si jeszcze bardziej
,
gdy jeden

z posów wielkopolskich, jaki podsdek brzesko-kujawskie

Jaranowski, uy w swej mowie opozycyjnej uszczypliwych

wyrae ^). Zatem poszo wychodzenie z sali cum protesta-

tione, posyanie do rady wojennej, zasiadajcej u Trzebi-

ckiego, eby zaniechaa prac swoich, deputacye, przeprosiny

i t. d. i strata dwóch tygodni czasu. Sprawa ta utara si

zaledwo w wielk sobot 1 kwietnia, a raczej rankiem na

Wielkanoc, bo z posiedzenia wprost poszli wszyscy na jutrzni

do fary. Koroniarze ustpili, a Litwini oharowali 12.000

wojska z odem rocznym do spólnego z koronnem dziaa-

nia, oprócz 3-ch tysicy, które bd utrzymywane w W.
Xistwie dla obrony wasnych granic -).

^) Porówna Litwinów z maym synkiem, który konajcej matce

wbija wieczek z tyu gowy w wai-kocz, eby prdzej skona moga:

„Ichmo widz, e ju nad karkami miecz nieprzyjacielski wisi, e ju
ta Ojczyzna ginie, a oni jej... nie dadz consilio ratowa si i gdy si

nie wiedzie czego, jak mode dzieci, napieraj". (Kluczycki,

str. 1192).

2) Kluczycki, .s. 1194. Zawadzki, 384—396. V o 1. Leg.

V, fol. 108, tjt. Seym trzeci w Wielkim Xis. Litew., fol. 153, tit. Appro-

bacya skryptu ad archivum danego. Sam skrypt o kwocie wojska i o o-
dzie u Kluczy k. str. 1262. Poprzednia sesya trwaa podobnie ca
noc: król „prosi o soluti sesyi, bo ju witao, a chory by, a zczer-
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Jednake w przerwach pomidzy swarami odbyway
si (od 23 marca) deklaracye posiów wojedztwami o zaci-

gach i podatkach, a rada wojenna, w której Sobieski pilr.ie

zasiada, przygotowaa projekt skryptów, które miay by
czytane w szczupem kole umocowanych senatorów i posów,

i po zatwierdzeniu zoone w Archiwum koronnem pod pie-

czci tajemnicy pastwowej. Dopenienie ostatnich formal-

noci i zaatwienie wielu interesów osobistych wymag-ao
przeduenia sejmu. Opierali si temu Litwini, Icwapic si
z powrotem do domów, i domagali si koczenia wszystkiego

na tej samej sesyi, ale biskup Trzebicki, przekadajc ko-

niecznoci uszanowania uroczystoci wit Wielkanocnych, na-

koni ich przecie do odroczenia posiedze.

Rozpoczy si tedy na nowo prace sejmowe we rod
po Wielkiejnocy, d. 5 kwietnia od zaspokojenia dezyderatÓAV

wojskowych. By to dzie tryumfu dla Sobieskiego. Przyznano

mu' zwrot sumy 63.165 zi., wydanej „na róne legacye

i potrzebne cum linitimis konferencye, take i na suplementy

i restauracy chorgwi pod Trociacem zrujnowanych". Po
uregulowaniu tego dugu sejm zawotowa konstytucy na

grodow, napisan w naleytych wyrazach: „Uwaajc wielkie

i odwane dziea, prace i straty Wielmonego Jana na ókwi
i Zoczewie Sobieskiego, marszaka i hetmana w. Ic, które

w rónych okazyach Nam (królowi) i caej Ojczynie wy-
wiadczy, ale i teraniejszej przeszoletniej kampanii w szczu-

pej do liczbie wojska, nietylko odpór da nieprzyjacie-

lowi, ale zaszczytem (= obron) w czele bdc caej Rzeczy

pospolitej, cum praeda (= z jasyrem, z upami) powracaj-

cego szczliwym i niemiertelnej pamici godnym aggressem

zgromi i tryumfowa z znacznych upów hardemu nieprzyja-

cielowi odebra okazy. A lubo w póne wieki fama lauros

niemiertelnym dzieom j(;go gotuje, ale i My wdzicznoci

nia. Litwa non concedebat... poszed jednak Król Jm chory, a potyni

przysa, wymawiajc si; concessernnt, ale eby o 12 zasiad Król Jm".
(Tame, str. 1247).
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naszej onemu tribuimus palmam i sum 150.000 na staro-

stwie Gniewskiem, w Xistwie Pruskiem. w województwie

Pomorskiem, i wsiach, do niego nalecych, onemu asseku-

rujemy... która suma powinna bdzie extenuan czwartem

doywociem tak, aby a tempore obitus (— od czasu zgonu)

W-go Marszalka i maonki jego ^) od pierwszych sukceso-

rów pomienionego Mai'szalka poczynaa si ta extenuacya."

Wic suma ta nie miaa by patn ze skarbu i nie

uszczuplaa rodków obmylanej obecnie obrony krajowej,

nic nie zmieniaa nawet w warunkach uytkowania ze sta-

rostwa Gniewskiego, dopóki yli Sobieski i Marysieiika: na-

bywaa wartoci dopiero po mierci ich obojga, a w dniu

5 kwietnia 1673 bya miem poechtaniem uczucia rodziciel-

skiego, bogosawiestwem Abrahamowem dla potomstwa ich

a do czwartego pokolenia. Wymiar ten okaza si w przy-

szoci a nadto dostatnim, gdy sukcesya po maonkach So-

bieskich wygasa ju w drugiem pokoleniu. A zwaywszy,

e przy magnackiej ich fortunie, przy posiadanych bogatych

królewszczYznach obdarowywanie o^otowTm c^roszem bYobv
zbyteczne i nieusprawiedliwione adn potrzeb osobist,

ani spoecznym poytkiem, uzna wypadnie nagrod naro-

dow w tej formie za najwaciwsz i godnoci zasuonego

wodza najodpowiedniejsz. Przy uchwalaniu za tej konsty-

tucyi w cigu kilku dni róni mówcv wygaszali pochway
dla Sobieskiego, które wystarczav do ukojenia jego alu za

doznane dawniej oszczerstwa "-).

^) Vol. Leg. V. fol. 105, tit. Zapata duga i 104 tit. Grati-

tudo W-mu Marszakowi y Hetmanowi W. K. Zwracamy uwag czytel-

nika na bdnie tutaj uyta nazw Zoczew. Wedle Panoszy Bartosza

Paprockiego (1574. Kraków. Wierzbita, str. C) na Zoczewie pisa si

Samuel Zborowski, a wedle Sownika Geografie z. dobra Zoczew

byy pooone nad rz. Olenic w powiecie sieradzkim i nie miay nic

spóinego ze Zoczewem Sobieskiego, nabytym po Sienniskich.

-j Rylski pisa 7 kwietnia 1673 u (Kluczyck. nr. 4(53, s. 1252

>

e _Kujawianie zrazu contradicebant aralsioni bonorum Eegalium. zwa-

szcza w Prusiech. ale tych nomine (poniewa posów niemasz) X. pod-

kanclerzy ubezpiecza, e pro rato et grato przyjm te constitutie. Po



CHOCJM. 343

Co do oszczerstw nastpio zupene zadouczynienie.

Ju w Wielk rod 29 marca ozisl^i zosta wydany s-
downie na pozew Prusinowskiego i przyprowadzony do Uja-

zdowa. Sobieski zasiad jako prezes sdu marszallcowskiego;

do kompletu sdziów przydani byli dwaj kasztelani: bezki

(Niezabitowslci) i wizki (Zochowski). Zaczo si ledztwo,

jak si zdaje z grob tortury („dano na inkwisiti"). oziski
owiadcza, e przyzna si dobrowolnie, i win swoj zwala

na rotmistrza Iwanowskiego, na marszaka Czarnieckiego, na

Szczsnego Potockiego. Wedle spostrzee naocznego wiadka
Sobieski „walczy z dobroci swojsi i mówi, e to Ida-

dzie wszystko w rany Chrystusowe". Jednake „niezmierne

pokrzywdzenie honoru" wymagao oczyszczenia przez wy-

rok sdowy. Wic d. 6 kwietnia o godzinie 10 rano zaga-

jono sdy marszakowskie z udziaem dwóch wojewodów

(Reja i Bieniewskiego) , trzech kasztelanów, dwóch podko-

morzych i kilku posów sejmowych. oziski zmienia swoje

zeznania, wygiwa si, uporczywie tylko twierdzi, e do

potwarzy by namawiany przez Czarnieckiego i Szcz. Po-

tockiego I oni stawali przed sdem. Czarniecki zaklina si

„strat duszy, ony i dzieci swoich", e nie zna tego czo-

wieka. Uznano, e sprawa tak wielkiej wagi podpada musi

sdowi sejmowemu, nie marszakowskiemu i pozwolono Czar-

nieckiemu odej na posiedzenie Izby Poselskiej. Na zamcu

wic wytoczya si kwestya o wyznaczenie deputatów do

sdu. Sam Czarniecki i Szcz. Potocki usilnie upraszali o to,

„aby w tej kalumnii nie leeli i wywodzili si ca Rzecz
pospolit z niewinnoci swojej". Po dugich rozprawach

uchwalono ju o 9-ej w nocy, e sprawa o poddanie K^a-

mieca ma by odesan do przyszego sejmu, w sprawie za
oziskiego pozwolono, aby Sobieski obra sobie do sdu,

kogo chce. Kompromitacya bya straszna dla obu przywódców

tym zabranych byo sto gosów w tey materii popisujcych si z swoiemi

oratiami et ennnierationibus meritorum JP. Hetmana i czas extraxerunt

na kilka godzin.
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konfederecyi Gobskiej: AYSzak to sama Izba slyszale z ust

Czarnieckiego zalecenie delatora, którego wypiera si teraz,

a z ust Potockiego tyle mów oszczerczych!

Nazajutrz, 7-go kwietnia zasiad nowy komplet sdowy.
oziski zezna, e niewinnie spotwarzy Czarnieckiego, Po-

tockich wojewod sieradzkiego i generaa podolskiego, Pru-

sinowskiego, Iwanowskiego w nadziei obowu w tvch mie-

szaninach; wzywa litoci. Pokazao si, e bywa kowalem,

zotnikiem, mnichem, chopem poddanym pisarza krakowskiego,

kompletnym hultajem ^). Mia by skazany albo na mier,
albo na wizienie do koca ycia. Sd wyda wyrok mierci,

lecz Sobieski wyjedna mu darowanie ycia. Zesano go tylko

do Gdaska ^).

Sprawa ta niekorzystnie oddziaaa na oczekiwane

i przyobiecane „nagrody" wodzów konfederackich : Czar-

niecki, jak wiemy, dosta tylko 130.000, ale patnych ze

skarbu Rzpltej, postrada za dobra Pramowskich i wszel-

kie kaduki; Szczsny Potocki mia od swoich Sieradzan po-

stawiony wniosek na 100.000 zi., lecz nasucha si tak

„gstych kontradykcyj", e widzia si zmuszonym do zrze-

czenia si, za co mu „podzikowano, nic nie pozwoliwszy".

Póniej dopiero wyjedna sobie 40.000 z., patnych ze skarbu

Rzpltej za „zniszczenie dóbr jego dziedzicznych Podhajce

przez róne inkursye i obozy nieprzyjacielskie" ^). Król Mi-

cha ujawni szczególna sw wdziczno i ask tylko Ze-

gockiemu, którego posun na intratniejsze i wysze bisku-

pstwo kujawskie, gdy Czartoryski zosta mianowany pryma-

sem po mierci Pramowskiego. Ale egocki nie dugo si

cieszy faworem królewskim, bo wkrótce umar.

Sobieski za doznawa wszelkiej uprzejmoci od sejmu

i tronu. Przychylnie zaatwiono wszj^stkie dania posów woj-

') Rylski u Kluczyckiego, str. 1249, 1253— 6.

-) Zauski I, 491 Gedanum deportari tantum modo selus jnsslt

ubi poena desidiae irrogari solita crimen plecterat — czy to bya kara

wizienia "?

^) V o 1. L e g V, fol. 109. K 1 u c z y c k i , str. 1258.
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skowych, zapewniono wypat zatrzymanych zasug przed

kocem kwietnia, a województwom i ziemiom, któreby za-

raz na sejmikach relacyjnych nie obray poborców i nie

obmylay dostatecznych podatków na pokrycie nalenoci,

zagroono pozbawieniem gosu czynnego na przyszym sejmie.

Obrano Trybuna skarbowy do rozsdzenia pretensyj i po-

dzielenia chleba zimowego. Ustanawiajc Rad Wojenn przy

osobie królewskiej i przy lietmanach, wyznaczono dla So-

bieskiego przyjació lub najzaufaszych oficerów jego: Po-

tockiego Andrzeja wwod kijowskiego, Jabonowskiego, Nie"

zabitowskiego, ueckiego, Silnickiego, Sieniawskiego, Ka-

rola Daniowicza sst parczewskiego, Zbroka stranika woj-

skowego i t. p. Umieszczony by wprawdzie i Stefan Czar-

niecki, ale ten nie móg ju o adnej opozycyi myle w ta-

kiem gronie i po doznanych upokorzeniach. Wszelkie krzywdy

i szkody, zrzdzone przez wojsko w dobrach królewskich,

duchowny cli i szlacheckich, darowane i „wieczne o nich

milczenie" deklarowane ^). Udzielono indygenaty i nobili-

tacye oficerom cudzoziemskiego zacigu artylerzystom, iny-

nierom, obywatelowi ziemi wooskiej Apostoowi Durakowi

etc, „majc respekt na zalecenie Wielm. Marszaka i He-

tmana W. Kor." ^). Przyznano 60.000 z. nagrody Sienia-

wskiemu; nawet okrzyczanemu najbardziej Morsztynowi wy-

godzono zatwierdzeniem fundacyi. Bonifratellów w Warsza-

wie i daroAvaniem gruntu starociskiego, na którym sta

jego murowany dwór w Warszawie na Krakowkiem Przed-

mieciu ^).

Zadowolenie tryumfujcego malkontenta wyrazi Mor-

sztyn w wierszu „Do JP. Sobieskiego M. i H. W. K. ar-

tujcego, e ludzie swoje w ogrodzie JKMci. na sejm do

Warszawy przyjechawszy, pozostawi mia":

>; Vol. Leg. V. fol. 97—100, 103, 105.

'-) Vol. Leg. V. fol. 126, 128—134.

='; Vol. Leg. V. fol. 109, 11-2, 123.
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Omyka jest i szkoda Odwró e si moja rada

Czyni fortece z ogroda. Od ogrodu i od sada;

Owa wiea, jak dzwonnica acna zdobycz, mao sawy

Kunsztto wodny, nie strzelnica. Masz ty goniejsze zabawy:

I tylko z niej grube rury Bij Tatarów pod Komarnem,

Wody strzelaj do góry. Uczy Nuradyna karnym.

Dwadziecia tysicy cztery

Tu jest Dafnis, tu Syreny; Policz i odbierz jassyry.

Córka pacze swej Mireny; Niech nienawi z jadu mdleje,

Tu pacz swoje renice Widzc marzy i Giereje,

Córki gupiego wouice, Gdy drudzy s przy podwikacb,

A Pryapus, zdjwszy kurtki, ^ twego rycerstwa w ykach.

Strzee, jako zwyk by furtki.

Pójd dalej i Podole

Odbierz, oprzyj si w Stambole

I niech po twym mnym boju

Krzy tryumfuje w zawoju ').

Nie umiemy okreli wraenia, jakie na Sobieskim

sprawiy te akordy „Lutni" Morsztynowej. Czy zadowolnio

go takie wysawienie jego pogoni padziernikowej za ordami

nuradyna i Adil-Giereja, taka^przygrywka do tegorocznej wojny

z Turcy w zestawieniu z lekkomylnymi artami, z pyt-

koci myli, z nieobyczajnoci rozpustnika? Czy bohaterski

wojownik poczu, e piewca jego czynów nie jest zdolnym

do wydobycia ze swej lutni tonów Tyrteusza, a chociaby

Pindara ?

Silniejszem i zacniejszem uczuciem przejt bya spoecz-

no sejmowa, a postanowienia jej miay podniolejsze i do-

niolejsze znaczenie.

„Zdanie" wojenne Sobieskiego zostao przyjte i oble-

czone w nastpne formy wykonawcze:

„My król z stanami wszystkimi Rzpltej Korony Pol-

skiej i W. X. L., uwaajc wielk potrzeb, aby pod te-

') Poezye oryginalne i toniaczone J. A. Morsztyna. Warsz. 1883.

Le^ental, str. 215— 217. Lutniey ksiga wtóra.



CHOCIM. 347

raniejsze czasy i niebezpieczestwo od poganów Rada Wo-
jenna zawsze przytomn bya tak przy nas, jako przy Wielm.

Hetmanach obojga Narodu in oper belli bdcych... eby
nie zwloky si dugiem! deliberacyami rzeczy i sprawy wo-

jenne, Av których resolute pod taki czas postpowa potrze-

ba: tedy, postanowiwszy deputatów osobliwych... w konsty-

tucyi mianowanych, Avznawiajc w caoci konstytucye z lat

1590 i 1620 i do nich si stosujc, punkta te per scriptum

ad Archivum utriusque Gentis dla sekretu podajemy (1.) Na-

przód poruczamy to wiernoci, mioci Ojczyzny i rozsdkowi

WW. i UUr. Deputatów... aby przy Nas w rku swoich

mieli pokój, albo wojn z Turkami, Tatarami i Kozakami".

Zatem nie byo ju potrzebnem zwoywanie nowego sejmu dla

wypowiedzenia wojny.

(2) „Zlecamy przy tem Wmu Marszakowi Hetmanowi

W. K., aby ordynowa Ur. Haneka z Kozikami jego

w Ulcrain, aby z tyme Hanekiem znosi si, jakim spo-

sobem móg by pocigniony Doroszeko do wiernoci i pod-

dastwa JKMci i Rzpltej, uprzedzajc zamysy Cara Jmci

Moskiewskiego, który i poselstwy i wojsl^ami przecign
chce na swoj stron tego Doroszeka, a potem Ukrain

osie; albo jeeliby (Doroszeko) w rebelii zostawa, aby

móg by si ora do posuszestwa przywiedziony". Z tych

kombinacyj najwicej way poddanie Haneki pod rozliazy

Sobieskiego. „Take z Hanem Krymskim, albo i osobna

z starszyzn Krymsk, z Hospodarami multaskim i woo-

skim znosi si i onych na stron Rzpltej przeciga. Item

okoo Zaporoa i czonów i dywersyi Turkom i Tatarom

przez Czarne Morze, albo ldem przemys czyni i z Mo-

skw si, albo i z Kozakami Zadnieprskimi porozumiewa

na rzecz i na korzy Rzpltej moc dajemy".

(3) „Magazynu we Lwowie i na drugiem jakiem spo-

sobem miejscu tene Wny Marszaek Hetman piecz mie
bdzie, na co skarb koronny sumpt z podatków Rzpltej na

sejmie teraniejszym pozwolonych providere powinien".
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(4) „A w w. UUr. rezydenci urzdnicy i deputaci,

przy Nas zostajcy konferencye odprawowa z Nuncyuszami

papieskimi i ze wszystkimi innymi monarchami zagra-

nicznymi lub ich ministrami tak ustnie i przez listy... ligi

zaczepne i obronne traktowa i one, jednake bez odrywa-

nia prowincyj i oddawania miast w zastaw, tudzie bez

naruszenia paktów z monarchami ssiednimi zawiera; albo

pokój z Turczynem i Tatarami i Kozakami na lepszych wa-

runkach stanowi: poselstwa do obcych monarchów (wypra-

wia) bd mogli".

(5) „Wic jeliby gwatowna nastpia potrzeba... wici

na pospolite ruszenie z kancelaryi koronnej i WX. Litt. je-

dynie ku obronie... wyda rozkaemy".

(6) „Zacign take sumy... pienidzy, klejnotów uprze-

da, obicie Potop, take koron moskiewsk... przeda moc

i wadz dajemy".

(7) ...„A obersterowie, oberster-lejtnantowie, majorowie

powinni by sprawy wojennej wiadomi, do komendy tak

w polu, jako i na fortecy sposobni, fortytikacy i inne bellandi

artes (= sztuk wojenn) dobrze umiejcy".

(8) „Pod tene czas wojenny pisarze skarbowi... od

Wnych podskarbich obojga Narodów naznaczeni, zawsze

obecni maj by przy Hetmanach Ob. Nar., aby wiedzieli

1 zastpowali wszystkie expensa na potrzeb Rzpltej".

(9) „A ta facultas (= moc, penomocnictwo) nie ma jeno

do sejmu przyszego najbliszego suy".
W drugim skrypcie oznaczono liczb wojska na 31.300,

w tem kawaleryi 15.000, „tak jako komput oryginalny rk
W-go Marszaka Hetmana W. K. podpisany, do Skarbu Ko-

ronnego oddany, w sobie o tem wszystkiem dostatecznie wy-

raa"; podwyszono od do 105, 120, 150 z. na ko i do

55 z. na pieszego ^).

Ten skrypt stosowa si do wojska zacinego, które

miao pobiera swój od ju od 1 maja nie od województw,

^) Kluczy ck i. nr- 470, str. 1259— 126-2.
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lecz wprost ze Skarbu Rzpltej, z rak patników, wysyanych
do obozu przez podskarbiego w. lv. Oddzieln za konsty-

tucy zatytuowan: „Obrona Rzeczypospolitej", nakazano

„wypraw" po jednym onierzu pieszym z 20 dymów w kró-

lewczyznach, a 30 dymów w dobrach ziemskich dziedzicznych

nietylko chrzecianom, ale i ydinn. jednego kawalerzyst

od lO.(]00 zi. kapitau (sum fruktytikujcych) kapitalistom

takim, jak „arendarze, zastawnicy, wyderkarze i na prowi-

zyacli pienidze majcy". Ile wynosi mogo woisko z takich

wypraw formowane? Konstytucya rzeczona nie oznacza, za-

pewne dla braku statystyki dokadnej; ale na podstawie

wspomnie i spostrzee spodziewano si trzydziestu kilku

tysicy gów, ulanych przez Sobieskiego. Miay by one

opacane ze skarbów wojewódzkich i wyprawione do obozu

we cztery tygodnie po sejmikach relacyjnych. Nareszcie oprócz

dwóch tych armii; (Rzeczypospolitej t. j. pastwowej i wo-

jewódzkiej czy powiatowej) w razie „gwatownej do kogo-

kolwiek inkursyi nastpienia" nakazane byo pospolite ru-

szenie „wedug dawnych praw i konstytucyj, a osobliwie

1661; wici jedne za dwoje praesenti leg ogaszamy, aby

si w gotowoci nie omieszkiwao" ^).

Jakie obmylono rodki pienine na urzeczywistnienie

takich ubzroje?

Sejm zabra si nie na arty do podatkowania, uchwa-

li bowiem 1. co generalne wodne i ldowe od 1 maja z za-

wieszeniem odwiecznego przywileju szlachty i duchowiestwa

od wszelkich towarów, które si „w Pastwach naszych...

rodz, jako to od zbó, potaszów, galmanów, oowiów, saletr,

wosków, ojów, sl?;ór, weny, soli, take od woów, koni...

wieprzów, ryb sonych i wieych... po z. 3 groszy 10-ciu od

sta zotych", nie wyjmujc króla i dworu.

2. Akcyz generaln a yictualibus, od byda, zwierzyny,

ptastwa „zgoa wszelkich kokoszego
,
gsiego, kaczego, indyczego

nwncii. od wszelakich ogrodnyeh jarzyn, chlebów, sowem je-

1) Vol. Leg, V, fol. 92—94.
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dnem od wszystkiego, co tylko do poywienia nalee moe", od

szafranów, cymentów, pieprzów. cynamonów, godzików, zió

tatarskich, cytwarów, tabaków etc: ab utensilibus t. j. od klejno-

tów, pere, korali, acuszków zotych, zausznic, maneli, kana-

ków, sreber Auszpurskich i innych cudzoziemskich, od paramo-

nów, galonów, perspektyw, ostróg, wstg, zwierciade, peruk,

proszków, perfumów. rkawic, poczoch, kapeluszów, grze-

bieniarzów, od mater}^ jedwabnych, bawatnych. pó-jedwa-

bnych, sprzedawanych „lubo to sztukami lubo na okcie, lub

to za gotowe pienidze lubo kredytami; 'j od pócien, skór,

ween, futer po 2 grosze od zotego, a „jeeliby co si tu

w tym instruktarzu woy przepomniao, generaliter... kto-

kolwiek nad 5 groszy... jakiegokolwiek towaru i dobra swego

uprzeda... paci powinien" ^).

3. Pogówne pod nazw subsidium Reipbl. generalis a con-

tributionis od stanów koronnych wedle przepisanej taksy: pry-

mas zapaci ma 1800 z., biskup krak. 1500. warmiski i inni

polscy 900 zi., arcybiskup lwowski i biskup chemiski po 600,

biskupi ruscy po 300, sufragani i praaci po 60, kanonicy

po 30 z. i t. d. Ze wieckich: wojewodowie po 300, ka-

sztelanowie wiksi po 150, drkowi po 75, urzdnicy ko-

ronni stanu senatorskiego i znaczniejsi dworscy po lUO, hetman

wielki 300, polny 200, oberster 100, oberster lejtnant 60,

major 50, rotmistrz i kapitan po 30, kawalerzysta cudzo-

ziemskiego zacigu 3 z., pieszy 2 z.; w wojsku „zapo-

rowskiem" hetman 100, assawu hetmaski i obonipo 50, ar-

matny i pukownicy po 30, assawuowie pukowi po 20, setnicy

po 15, assawuowie w setniach po 10, chorowie po 6, atama-

nowie w „korzeniach (= kureniach) po 5, kozacy regestrowi

po 3, a czelad jako kopacze i insi, take ony i dzieci ich

po 1 zotemu; urzdnicy skarboyt^i i celni od 300 do 12;

urzdnicy ziemscy od z. 36 do 3. Szlachcic kady osiady,

chociaby w wojsku zostawa, zapaci od swego tytuu szla-

gi Vol. Leg. V, fol. 112—116, tit. ca generalne i Akcyza, fol. 184

do 187 tit. Instruktarz Akcyzy.
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cheekiego zll. 3, nieosiady 2, czstkowy (których kilka na

Avloce mieszka, a sami wolami orz) po zi. 1; z pci biao-

olowskiej wdowy po senatorach, urzdnikach koronnych i ziem-

skich i maonki zapac poow talcsy, panny, sieroty po-

sane, które ^yj przy opiekunach, w klasztorach albo na

dworach pasldch mieszkajc, te od gów swoich po zl. 3;

stare panie suebne, panny szlacheckiego rodu po zi. 2;

inszo plebeiae conditionis biaogowy po z. lYa- W miastach

wikszych, mianowicie: w Krakowie, Poznaniu, Lwowie, War-

szawie, Lublinie, Zamociu od urzdów burmistrzowskich,

radzieckich, Avojtowskich po 10, kupcy „zacnemi towarami

handlujcy" i typografowie, którzy drukarnie swoje maj

po 30 i t. d. Tatarowie lubo w domach swoich, lubo w woj-

sku zostajcy po zi. 2 od siebie, on i dzieci, od czeladzi

za po 1: kmiecie po 1 z., ludzie luni jako furmani, si-

tarze, flinicy, mularze, lepiarze, ciele, mistatnicy, slcrzypko-

wie. cymbalistowie, dudowie i insza wiejska muzyka, hul-

taje po 1 zll. ').

4. Pogówne ydowskie zostao oznaczone liczb ry-

czatow na 105.000 z. rocznie.

5. Podymne w pienidzach mieli uiszcza tylko ci,

którzy nie wystawiali onierza z 20 lub 30-tu dymów, a o-
nierz dostarczony by musia „z naleytym orem, prowian-

tem i libery jako w konstytucyi 1655 r. opisano" 2).

Od pogównego i innych podatków wolni byli tylko

wypdzeni z województwa podolskiego obywatele, mogli za

wstpowa do suby wojsk nowo zacinych, do 10-ciu

chorgwi stukonnych „trybem kozackim" dla nich wanie

formowanych za rekomendacy Sobieskiego ^). Caej za ludno-

ci groziy surowe kary, dochodzce a do konfiskaty dóbr,

za uchylenie si od posuszestwa przepisom podatkowym.

Nie podobna tedy wtpi o szczeroci owiadczenia sta-

') Vol. Leg. V, fol. 167-183.

2) Vol. Leg. V, f. 92—93.

3) Vol. Leg. V. f. 1-24.
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nów sejmujcych, „i. przywodzc do skutku konfederacyc

obrony ab extra, przy wierze witej, dostojestwie Maje-

statu, caoci Ojczyzny rezolwoway si do ostatniej krwi

i si resistere niebezpieczestwom, jeeliby jakie nastpowa-

y". Surowo i poderzliwie sdzcy Polaków nuncyusz Bon-

visi przyznaje przecie, e „sejm uczyni wszystko, co móg:
obarczy ludno ciarami, uchwali zacigi wojska" i t. d. ^).

Wierzy musimy, e na wiksz si wojenn i finansow

Polska owoczesna zdoby si rzeczywicie nie bya w stanie.

Wyczerpawszy wszelkie dostpne i znane sobie róda po-

datkowania, sejm sign po bogactwa Rzptej, odziedziczone

z przeszoci: da „moc i wadz (20-tu komisarzom) skarb

koronny otworzy, klejnot}^ niektóre wzi i tak si z nimi

sprawi, jako skrypt osobny... praescribet" t. j. uprzeda;

temu losowi miay uledz korona moskiewska Wadysawa IV
i „obicie szpalerowe" Zygmunta Augusta, Potop zwane, które

jednak znajdowao si nie w skarbcu krakowskim, lecz

u Franciszka Gratty, obywatela gdaskiego w zastawie, od-

dane przez Jana Kazimierza. Kazano ]e odebra, „chociaby

drog procesu we wszelkich sdach i w Trybunale Koron-

nym". Spodziewano si zdoby ze sprzeday okoo 2-ch mi-

lionów zotych 2).

Konstytucye W. X. Litewskiego byy nie tak hojne:

15-ro podymnych, nadto jedno podymne, czyli sympl, jaka

donatyw na artylery, co nowe podwyszone, ale „nie po-

cigajc pod to co towarów krescencyj szlacheckich'', po-

gówne po zotemu tylko od ludzi lunych, pogówne tatar-

skie w ryczatowej sumie 3000, a ydowskie 25.000 z.,

czopowe i szelne od win, miodów, piw, gorzaek — oto

^) Nunzio straordinario in Polonia al Sr. Card. Altieri 9 maja

1673 u Kluczy k. nr. 472, str. 1265: La Dieta ha fatto, quanto ha

potuto, ha caricato i popoli di gravezze, ha deliberato levat6 di gente

o per inanimare ii Generale ad operar eon vigore, li ha donato 60.000

fiorini di ajuto di costa etc.

-) VoI. Leg. V, f. 107. 115. Skrypt u Kluczyck., str. 1260,

Zawadzki, Hist. Arc. str. 391 o 3ch milionach oczekiwanych.
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i wszystko, o ile wiedzie moemy, nie znajc tajemnego

skryptu litewskiego, jaki by zoony w Archiwum \).

Wodzirejem Litwinów by zapewne Pac Micha, ich

hetman wielki i pierwszy senator wiecki. Tak przypu-

szczamy naprzód dlatego, e z urzdu nalea mu si gos
stanowczy w sprawach wojennych, a potem, e z charakteru

by to czek rycerski, energiczny a do gwatownoci. Przy-

pomnijmy sobie, jak na sejmie 1670 r. ugania si po izbie

sejmowej z podniesionym kijem za wyszym oficerem, po-

rucznikiem swoim. Teraz dnia 6 kwietnia, gdy zaleca pe-

wnego Tatara wojskowego do nobilitacyi i usysza opozycy
z ust Tyszkiewicza, wnet zakrzykn: „chop, ale dobry;

pewnie z tob pójdzie za eb". Tyszkiewicz odpowiedzia:

„Pójdzie on z chopem za eb, ale ja z tob samym". Przy-

mówili sobie duo i szablami poczli trzaska i pozywali si

na pojedynek -). Mia on te chlubniejsze za sob wspomnie-

nia z Avojny moskiewskiej za Jana Kazimierza i z darowi-

zny swoich dóbr dziedzicznych, Gieranon i Lipniszelc, ofiarowa-

nych na pod niesienie artyleryi litewskiej. Przy magnackiej for-

tunie kwalifikacye takie wystarczay do przewodzenia innym

pomniejszym senatorom i posom litewskim. Po co oni mieli

zdobywa si na wiksze wysilenia, jeeli p. hetman powie-

dzia, e potrzebuje tylko 3-ch tysicy ludzi na obron gra-

nic i 12-tu tysicy dla posikowania wojska koronnego? Na
tak liczb zgodzili si przecie AVielkopolanie i Maopolanie

podczas sporów o trzeci sejm w Grodnie, sporów mocno po-

pieranych, a zapewne wywoanych przez brata hetmaskiego,

kanclerza Krzysztofa. Zreszt Kamieniec oddawna ju zo-

stawa pod rzdem koronnym i wojna turecka nie zagraaa
bezporednio Litwie. Prowincyonalne sobkowstwo zawsze od-

dziaywao na postanowienia sejmów Rzpltej. Obecnie objawio

si najwyraniej w uchwale pospolitego ruszenia, które miao

^) Vol. Leg. V, f. 137, 141, 144, 147.

-) Kluczycki, str. 1257.

Korzon. Sobieski. T. III. 23
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by uytem przez króla tylko w granicach W. X. Litewskie-

go" ^). Jak widzimy, ostentacyjna wierno Pacow Królowi Jmci.

dobrze opacona dzieraw ekonomi] litewskich i rónemi na-

daniami, nie sza u nich w parze z ofiarnoci dla JRzpltej.

Przy porównaniu o ile wietniej wystpuj uchway wo-

jenne prowincyj koronnych I A któ je natchn? Po czci bi

skup Trzebicki, prezydujc w Radzie Wojennej: po czci pod-

kanclerzy Olszowski, donoszc ze stosownym naciskiem o wyma-
ganiach i z'^ miarach Tureyi. Ale po za nimi i ponad nimi atwo

jest dostrzedz — bo oni sami wskazuj niejednokrotnie — wi-
kszego ma. wyznajcego szczeremi usty gorc mio Oj-

czyzny, zawsze gotowego do powice dla niej. janiejcego

ju czynami bohaterstwa w licznych wyprawach i bitwach

na caym obszarze ziem koronnych od pruskich fortec do Dzi-

kich Pól stepu czarnomorskiego i do Zadnieprskiej Ukrainy.

Z gowy Sobieskiego wyszed plan obrony Rzpltej, który si

zamieni na chwalebne konstytucye sejmowe: z jego serca

wynikay te szlachetne, dobrotliwe, ujmujce podniety, które

przytumiy wa stronnicz. Dziejopis Tajemnic. Kazimierz

Zawadzki, posuwajcy swoj yczliwo dla króla Michaa

a do zalepienia, zapisa jednake w stronnem swem dziele

wniosek taki: „najwikszemu umiarkowaniu i najrzadszej m-
droci marszaka i hetmana w. k. przyzna naley cakowit

chwa, e bdzie si nadal cieszya Rzeczpospolita dawn
wolnoci" -). Ta pochwaa zmierza wprawdzie do niezaszczy-

tnej w oczach naszych attestacyi. e wówczas Sobieski utrzy-

ma liberum yeto jus yetandi), ow tajemnc wolnego gosu

(liberae yocis arcanum). a dopiero, zostawszy królem, chcia

zniszzy: ale nas tu obchodzi tylko najwiarogodniejsze, bo od

przeciwnika politycznego pochodzce, stwierdzenie pojedna-

wczej gitkoci Sobieskiego i skwapliwoci do zgody. Nadto

') Vol. Leg. V. f. 141.

*) H i s t. Arc, str. 403: Omnem laudem summae moderationi et

rariori prudentiae Mareschalcis et Dacis Supremi adscribendam esse, quod

Respublica prisca libertate gaudeat. Cfr pag. 410.
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Aviimimv zaznaczy niezwyka dobroduszno i wspaniao-

mylno jego, okazan tym, którzy najwicej wzgldem niego

zawinili, t. j. przywódcom konfederacyi Golbskiej: wszak

nie szuka zemsty i nie przeszkadza do otrzymania „nagród"

ani wojewodzie sieradzkiemu Potockiemu, ani pisarzowi pol-

nemu Czarnieckiemu: ostatniego pozwoli nawet obra do

rady wojennej hetmaskiej t.j. swojej przybocznej, a w lipcu,

gdy wojewodzina sieradzka powia syna. trzyma do chi*ztu

razem z królow Jnici M.

To jednak zawarowa sobie, e wszelkie wojsko w ko-

ronie ma zalee od niegu i nikt inny komendy niezalenej

oti*zyma nie bdzie móg do przyszego sejmu -). W izbie

znaleli si tacy, którzy nazwali dyktatur powierzane mu
atrybucye. I susznie — bo wojsko miaio by wielkie, a bio-

rc miar ze zwizku szczebrzeskiego i z mów poselstwa woj-

skowego, atwo mona byo przewidzie, e kady onierz

bdzie nietylko posusznym, ale i oddanym serdecznie dziel-

nemu hetmanowi. Jednake sejm przyzna mu t wadz.
Konfederaci bvli zawstydzeni wyznaniami oziskiego i czuli

si zupenie bezsilnymi. Sobieski za ukazywa si teraz

narodowi oczyszczonym od niecnych potwarzy. wyzwolonym

przez mier prymasa od kompromitujcego z nim sojuszu,

janiejcym chwa zwyciztwa nad ordami krymskiemi

i wdzicznoci wyzwolonych jeców, uwielbianym przez

wojsko, podziwianym powszechnie za dobro serca. Grzechy

malkontenckie przeciwko królowi, popenione myl, mow

^^ Grabowski. Ojcz. Spom. II, 231.

') Rylski. 7 kwietnia 1673 u Kluczy k. 1255 : Jam zosta

za Jmcia P. Hetmanem... Zaczto tedy czyta ten Script: Numerus woy-

ska. danie absolutae potestati rzdu Jmci P. Marszakowi, Consiliorum

bellicorum Diciatura. Wszake zaraz movit controversam i danie w moc

woyska. i ta dictatura. periculum quaudoque libertati persuadens in po-

pulo. a zatem poprawiono, aby ta dictatura bya tylko do sejmu". Nicby

nie pomoga ta poprawka, gdyby Sobieski chcia wadz absolutna przy-

waszczy sobie. Dla gen. Bonapartego wystarczyy niecae cztery tygo-

dnie do przygotowania i wykonania zamachu 18 brumaire.

23*
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i pismem, ale nie uczynkiem, zatary si i zostay odkupione

przez akt pacyfikacyi: wic te ów sejm, nazwany pacy-

fikacyjnym, z ufnoci powierzy mu obron Rzeczypospo-

litej wedle jego myli i da. Rozumiano, e nikt nie spe-

niby lepiej takiego zadania.

Po zamkniciu sejmu posiedzeniem, które zaczo si

12-go a przecigno si do 13-go kwietnia, Sobieski bawi
jeszcze par dni w Warszawie, eby wysa wszystkie ordy-

nanse do wojska; wyjecha póno wieczorem 16-go pod No-

wydwór, skd szkut popyn do Gniewa. Mia wróci do

Warszawy na 15 maja, ale wróci zaledwo 29 czerwca

w nocy ^). Wypoczywa, cieszy si yciem rodzinnem z Ma-

rysiek i dziemi -). Susznie nalea mu si ten wypoczy-

nek po tylu trudach, przykrych wzruszeniach, zatargach, po

denerwujcem przebywaniu w cibie konfederatów i malkon-

tentów przez trz}^ miesice.

Korespondencyi politycznej z Francy nie prowadzi.

Gdy odjeda Brunetti, da mu Sobieski list do ministra

Pomponne'a, ale bez adnych zlece, jedynie z pochlebn

^) Taro do Aleks. Lubomirskiego u Kluczyckiego, nr. 469,

str. 1259: póno barzo wczora... pojecha. To „wczora" przypadnie na

16 kwietnia, jeeli dat listu mylnie odczytana i wydrukowan, popra-

wimy na 17 kwietnia stosownie do_uwag, wyoonych na str. 339"^). Dat
powrotu wyranie zaznaczaj Nowiny z Warszawy, tame nr. 1269. W je-

dnej z wikszych bibliotek warsz., w pudle S. 3, przechowuje sie lia*

Sobieskiego (oryg.), datowany w Gniewie d. 12 mai 1673 i adresowany

do Gniskiego, gdzie wród spraw prywatnych trafiaj si krótkie, ale

interesujce wzmianki: e „Hanekowi (e?) nie uyd kary"; e ci lu-

dzie, których WMMPP. (województwa pruskie) uchwalacie miasto subsi-

dium pieninego... w comput si zmieci nie mog; poniewasz iusz com-

plet y nadto tysic kilkuset ieszcze znajduje si ! wreszcie e „ja na

witki we Gdasku bnde; diem ieszcze determinatum wyiazdu mego

nie wiem, bo mie troch zdrowie ratowa potrzeba".

^) Raport nuncyusza Bonvisi 3-go maja 1673 u Kluczy k.

nr. 471, str. 1263. e in Prussia ad assistere alla moglia.
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rekomendacy, jako dla gorliwego i zasugujcego na sza-

cunek urzdnika ^).

„Wielki" elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm II,

po nieudatuej kampanii lutowej nad Wezer i Lippe prze-

<;iwko Turenniuszowi, wycofywa si z przymierza niemiecko

cesarskiego, a garn si do Ludwika XIV, z którym na-

reszcie zawar d. 6 czerwca 1673 r. tralitat polioju w Vos-

sem, zarabiajc na nim 300.000 liwrów odrazu w gotowinie

i po 100.000 obiecanych w przyszoci corocznie przez lat

pi-). Odpowiednio do tego zwiotu zmienia te swoj po-

lityk wzgldem Polslii: swego podkomorzego i pukownika

Donhofa, który zeszej jesieni wiód dragonie posikow do

obozu króla Michaa pod Gob i Lublin, wysa na pocztku

czerwca do Sobieskiego z powinszowaniem odniesionych nad

Tatarami zwycistw, z gotowoci dostarczenia znowu posi-

kowego oddziau na przysz kampani i z propozycy odst-

pienia wikszej liczby wojska swojego do zuytkowania w na-

kazanych przez sejm zacigach, naturalnie, za dobry od,
albo pod jakimi dogodnymi warunkami. Przytem prosi

o wyjednanie indygenatu polskiego dla synów. Zapewne

chcia im torowa drog do kandydatury na przyszych elek-

cyach, lub do nabytków majtkowj^ch, jakie wywiza si

mogy z pokrewiestwa z domem Radziwiów.

Sobieski, jak wiemy, nie by dla niego yczliwie uspo-

sobiony: pamita spraw Kalksteina i niedawno jeszcze pro-

jektowa wypraw wojenn do Prus Ksicych. Przyj
Donhofa d. 10 czerwca w Gniewie, rozmawia z nim we

cztery oczy, uslcara si na opieszao przygotowa wojen-

nych, ale wyraa mniemanie, e wojna turecka nastpi do-

piero w przyszym roku. Czy w istocie tak mniema? Wt-
pi naley, wiedzc o nadsyanych z Kamieca i z Mo-
dawii doniesieniach. Obieca jednak poparcie swoje w stara-

') Teka Lukasa XX, list z d 29 maja 1673.

-) Erdmansdorfer: Deutsche Gescli. voin westphal. Freden.

1888 w Universalg. Onckena, str. 581, D i- o y s e n , III-3, str. 445.
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niacli o indygenat dla synów i odpisa nazajutrz elektorowi

grzecznie z ogólnikowemi owiadczeniami gorliwych usug ^).

Po zatem nie zajmowa si podobno adnemi sprawami

ani dyplomatycznemi ani wojskowemi, lub sejmikowemi, bo

i korespondencya w tym czasie zanika bez ladu, i nuncyusz

nadzwyczajny Bonvisi w kadej niemal depesz)^ wyrzeka na

jego nieobecno, i podkanclerzy Olszowski wspomina pod

dniem 21 czerwca, e w Warszawie oczekuj przybycia jego

posowie Doroszeki, Haneki, hospodarów modawskiego

i multaskiego '-). Odwlekanie wyjazdu „dzie ode dnia"

byo usprawiedliwiane „niesposobnoci zdrowia", ale my do

tej wymówki nie wiele przywizujemy wagi, wiemy bowiem,

e zdrowie sposobne znalazo si zawsze, kiedy zachodzia

potrzeba.

Przyjlecha wreszcie do Warszawy 29 czerwca wieczo-

rem z Marysiek i dziemi. Pokazao si, e „nic jeszcze

nie omieszka, kiedy dotd ani podatki nie wydane, ani inne

do wojny obmylane necessaria" ^). To to byo waciwym
powodem odwlekania wyjazdu, e przewidywa opieszao

w wykonaniu uchwa sejmowych, znajc natur rzdów sej-

mikowych, czyli raczej nierzdu sejmikowego. Nuncyusz

nadzwyczajny Bonvisi, który takiej znajomoci nie posiada,

przepenia depesze swoje zgryliwemi albo rozpaczliwemi

wyczekiwaniami i nazywa rzd polski „potworem w rzdzie

organizmów politycznych, cierpianym przez Pana Boga po

*) List Sobieskiego do elektora brandenb. 11 czerwca 1673 u Klu-

czyck. nr. 474, str. 1268 z doczonemi objanieniami Lukasa z in-

strukcji, danej Dbnhofowi 11 maja, i relacyi tego Donhofa 11 czerwca

podug akt Tajnego Archivum w Berlinie.

-J
Bonvisi al Altieri 3 maja : Nnove secure dalii andamenti de Tur-

chi non si hanno, perche le spie dependono dal Generale che e in Prussia ;

24 maja: ii Generale sta ancora in Prussia a i suoi beni, uando egli

solo puu dare ii moto (Klucz. str. 1233, 1236); list Olszowskiego do

Trzebickiego 21 czerwca 1673 u Zauskiego I, 368.

^) List do Trzebickiego 5-go lipca 1673 u K 1 u c z y c k. nr. 477,

str. 1272. Korespondencya z Warsz. u Grabów. Oj. 8pom. II, 229:

Marysieka witaa Królow Jm d. 1 lipca.
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to tylko, caby si okazaa wszecbmocno Boska w zachowy-

waniu jego". A co par tygodni póniej, powtarzajc zdanie

swoje o rzdzie, e jest najgorszy, dodaje wszake: „Bd
co bd siy s wielkie, jeli zechc ich uy, i moe bd
dziaali (Polacy) energicznie, gdy ujrz konieczno wojny" ^).

Sobieski sdzi spokojnie: przewidywa, e „liczba i popiech

wojska, na papierze spisanego, skurczy si pewnie... i daj

Boe abyz60-ciu tysicy byy efFective 30... Alejuiztemi
chorgwiami przy asce Boej poszoby si ad opponendum-

temu nieprzyjacielowi" -).

Zaraz po przyjedzie wita Królestwo Ichmoó i powi-

tany zosta; przez kilka godzin odprawi audyency u JKMci.

Nazajutrz, 30 czerwca zacza si rada wojenna, która trwaa

do wieczora 2 lipca. Postanowiono prowadzi wojn odporn,

aby nie cign zarzutu, e Polska amie traktat, przez sie-

bie potwierdzony; obóz gówny zatoczy pod Hrubieszowem

dla wojska koronnego i uniwersaami surowymi nakaza, aby

wszyscy wojskowi stawili si na dzieii 20 lipca; król sam

chcia wyjecha ku obozowi 15 lipca; uznano potrzeb wy-

prawienia poselstw: do cesarza, do elektora brandenburskiego,^

do Doroszeki. Od siebie jeszcze pisa Sobieski do Michaa

Paca, eby swym wojskom (litewskim) ruszy si kaza i i
traktem poleskim ^).

Wszystkie te kroki i zamiary skutku adnego nie

wyday.

Zatoczy wprawdzie Wyycki obóz na Kosmowskich

polach midzy Hrubieszowem i Kryowem; pierwsza wesza

') Kluczycki. ur. 471, str. J 2G4 : bisogna credere, che Iddio

habbia permesso uesto aborto frai corpi politici, per far spiccare la

sua omuipotenza nel conservarlo; nr. ilU, str. 1267: In somma governo

non puol essere peggiore. .. Tuttayia le forze sono grandi, se vorranno

adoprarle, e puol essere che, uanno si vedranno costretti alla gaerra^

operiao eon vigore.

'-) List do Trzebickiego 22-go lipca 1773 u K 1 u c z y c k. nr. 483,

str. 1281.

^) Korespondencja z Warszawy u G r a b o w s k. Ojcz. Spom. II .

str. 229—-231. List do Trzebick. 5-go lipca u Kluczyck., nr. 477.

str. 1273.
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chorgiew usarska Sobieskiego, ale .pod ni ani jeden nowy

nie podjecha towarzysz". adna te inna ze starych cho-

rgwi nie powikszya swego kompletu, poniewa pienidzy

zacigowych dotd nie wypacono. Nawet na zalegoci z da-

wniejszego odu nikt nie dosta ani jednego halerza. Ofice-

rowie wszyscy zjechali si do Warszawy i czekaj. Dziao

ani jedno w pole dotd nie wyszo. Regimenty piechoty nie

ruszaj si z miejsca ^). Bo te niepodobna byo onierzowi

wyekwipowa si i wyruszy na wojn bez zaliczki. Prónym
postrachem byy kary wojenne, bo wymierzane by mogy
dopiero po wnijciu do obozu i to wówczas tylko, kiedy

onierz wzi pienidze. Wszak jedyn prawn podstaw

suby zacigowej byo wzajemne dwustronne zobowizanie

pomidzy nim a werbownikiem -).

Pobór podatków, dolionywany nie przez urzdników

podskarbiuskich, nie przez administracy spryst i wy-

wiczon biurokratycznie, ale przez ziemian, przez exaktorów

sejmikowych, nie móg odbywa si szybko i skadnie. Skarb

rozesa asygnacye do województw, lecz znaczn ich liczb

zwrócono mu bez pokrycia i bez dowodów wypaty ^). Wiele

województw i ziem uicio swoj naleno nie w caoci,

lecz w jakiej czci: zalegoci czyli retenty byy notowane

skrupulatnie w rachunkach skarbowych, ale egzekwowanie

ich zacigao si na lat kilka. Wic z czasem weszo do

^) Sobieski do Trzebick. 5 lipca HiTS u Kluczyck. nr. 477.

-) Górski K o n s t. : Wojna Rzptej Polskiej z Turcya 1672 i 1673.

odbitka z Bibl. Warsz. 1890, str. 36, 37. Uwagi s cenne; sprostowania

wymaga wszake porównanie zacigów polskich z popisem synów bojar-

skich "V pastwie iloskiewskiem, których „pakowano do turmy i wi-

czono batogami"' za niestawienie si lub opónianie sie, poniewa suba
ich bya obowizkow. Ale i w Polsce obowizkow bya suba dla

szlachcica w pospolitem ruszeniu, a niedopenienie obowizku pocigao

kary, lubo nie cielesne, ale cikie.

^) Sobieski do Trzebick. 22 lipca 1673 u Kluczyck. nr. 483,

str. 1281: „asignacyi wydanych wiksza poowa uazad znowu do skarbu

wrócia'".
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skarbu korouneg-o „z podatków 1673 na zacig nowego woj-

ska na wojn tureck uchwalonych:"

z Groszy Denarów

2,072.501 16 ISYa

390.670 26 3

420.291 2 1

33.940 24 —

Pogównego generalnego .

Z akcyzy

Z podatku szelnego .

Z podymnych szeciorga (nie-

których ziemj

Z ce generalnych wielkop. ma-

lopol., ruskich, wodnych ab utensil

bus et yictualibus (potrcajc 160.000

z r. 1674) 341.443 21 6

Brakowao jeszcze po kilkadziesit albo i po kilkaset

zotych z kadego niemal województwa, chocia obliczenie

to byo zrobione na dzie 4 lutego 1676 roku! ^).

Tymczasem w lipcu 1673 podskarbi Morsztyn nic po-

dobno nie móg dostarczy ani na zaliczki, ani na od dla

oficerów. Wypado tedy sign po klejnoty koronne. Nie

chcia pozwoli podkanclerzy Olszowski, aby „ozdoby wiel-

kich królów, bogactwa tylu Avieków, t wit skarbnic roz-

chwytali av znacznej czci cudzoziemcy, jak gdyby zdobycz

cymbryjsk:" nie móg wszake sam jeden przeprze wszy-

stkich i poprzesta musia na podaniu protestacyi swojej

do akt-J.

Pojecha tedy Morsztyn podskarbi z Andrzejem G-

*) R a c h u n k i G e n e r a 1 n e na seym walny Coronationis w Kra-

kowie pro die 4 Februarii KJTO.... od ostatnich rachunków A. 1672....

za urzdu podskarbstwa JW. Jana Andrzeja Morstina .. ksiga (53. Dla

przykadu przytaczamy kilkanacie 'pozycyj : „Kestat tylko z Woje-

wództwa sieradzkiego 94. 2. 6. Ziemi Wiskiey restat Jezioi-kowski ex-

actor 817. 19. 9. Z wwa czyckiego tylko duchowni restant. Z Lubel-

skiego, Ziemi Halickiej, Bezkiego, Czerskiej, Bielskiej, Sochaczewskiej

róne zalego-ci, z Ziemi Rawskiej „calculum nie czyni exactor". Po-

datku Szelnego z Ziemi Róaskiej „nihil illatum, ani sio rachowano,

neque de exactore skarbowi constat" i t. d.

-) List Olszowskiego do A. M. Fredry 29 padziernika 1073 u Za-

uskiego Epist. H. l'\ 1, str. 475.
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siorowskim. starost radziejowskim, delegowanym komisarzem

do otworzenia skarbu krakowskiego i przywióz wielk liczb

drogich kamieni do Warszawy; sprowadzono jubilerów z za

granicy, z rónych krajów dla oznaczenia taksy szczegóo-

wej na kad sztuk. Warto ogólna obliczon zostaa na

101.670 dukatów, z tych zostawiono w skarbie wielki dya-

ment wagi 27 karatów i Y2 grana, oszacowany na 22.500

dukatów: oddzielono cz, wartujc 26 100 duk. na za-

leg opat wojska litewskiego; 5033 duk. (rachowanych po

127-2 zi. za 1 dukat I dla Sobieskiego, reszt za 48.017 duk.

(raciowanych a 13 z. za dukat) przeznaczono do podziau

midzy wojsko koronne. Obie ostatnie pozycye wyniosy z.

687.3837-2 ^)- Sobieski odebra je dnia 19 lipca, poczem za-

siad na sdy t. j. na rozpoznanie pretensyj kadego rotmi-

strza i kapitana, a po sprawdzeniu rachunków wrcza ka-

demu klejnot odpowiednej wartoci z prawem sprzedania

') R a c h. Sejm. ksiga 63 w dziale „Na róne expensa publi-

czne z ordinatiy sejmowych nakazane" : 3000 zt. podskarbiemu W. kor.

ratione podjtych kosztów, po trzykro jedc do Krakowa na sprowa-

dzenie klejnotów Kzpitej ; 800 z. Audrz. Gsiorowskiemu; 6500 z. iu-

bilerom z rónych krajów do szacunku kleynotów Kzpltey zacignionym.

W dziale za Percepty II zapisano: „Z kleynotów Kzpitej podug Ordi-

natiej Seymu 1(573 z zamku krakowskiego podniesionych" z wjszczegól-

nieniem caej ope.acji. Dla Sobieskiego przypado 63 1627.> podug ko-

rzystniejszej ewaluacyi; dla wojska 624 •221 z. Chocia czytamy tu, e
robiono „szacunek i tax wszystkich klejnotów Rzpltey", ale rozumiemy

pod wyrazem „wszystkich" te tylko, które byy przywiezione z Krakowa,

bo niepodobna przypuci, aby na 101 000 duk. ceni si cay skarbiec ra-

zem z koronami, berami etc. W Pam. Ilist. Huberta 1, str. 1 2.5

i nast: jest wydrukowana lustracya skarbu krakowskiego, dokonana pod-

czas bezkrólewia d. 14 stycznia 1674; niema tu wprawdzie taksy urze-

" dowo sporzdzonej, ale obecny przy lustracyi podskarbi Morsztyn mówi

póniej na sejmie, e egó klejnotów wart S milionów. Suma ta bya za-

pewne przesadn
,
gdy Olszowski uala si , e Morsztyn wprowadzi

Rzplt w bd: seducta est Kesp. informatione Thesaurarii 8 milionum

valorem Gazae Kegiae in Comitiis referentis: unde visum est levioris

damni millione uno aliua vendi ex minutioribus, non vero omnia simultam.

citó proto prodigi (Zauski, I, 475). Sam „regestry taxa- znajduje si

w Muzeum XX. Czarter. MS. nr. 3487.
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i alienowania. Czynuo ta cigna si do pierwszych dni

sier})nia ').

Chorgwie polskiego zacigu zadowolnily si jego oso-

bistfi asekuracy: wic przeznaczona dhi nich cz klejno-

tów Sobieski zatrzyma u siebie w zastawie. Wszake posta-

nowienia rady wojennej nie mogy by wykonane w czasie

zamierzonym i król nie mia po co wyjeda z Warszawy.

Spodziewana zawsze pomoc „panów chrzeciaskich"

zawioda prawie na wszystkich punktach, lubo nie aowano
pienidzy na wyprawianie poselstw.

Do Szwecyi pojecha Wojciech Breza, starosta nowo-

dworski; dla przeciwnych wiatrów nie móg stan w Sztok-

holmie prdzej, a 27 lipca, i tam nie zasta Karola XI;

który, doszedszy do penoletnoci, obj rzdy (d. 3 marca

t. r.). Spodziewa si Breza mie audyency ledwo okoo

poowy wrzenia, a potem narad in Consilio. Gdyby nawet

zdecydowanem byo wysanie posików, czy mogy one przy-

by ze Szwecyi pod Kamieniec lub Chocim na tegoroczn,

kampani? Dowiadujemy si skdind, e za pomoc woj-

skow Szwedzi mieli da wydania kilku miast pruskich

w zastaw; wic rozumowanie Brezy, e „naley da posiki

i pomaga Polsce bez nagrody" nie mogo im trafia do

przekonania. Zbywali go te komplementami i podziwianiem

mdroci kanclerza w. k. Jana Leszczyskiego, który, sie-

dzc w swojej Golinie, wypracowa instrukcy poselska^

') Grabowski Ojcz. Spom. II. str. 231 i 237. Marszaek w. k.

dotychczas (28 lipca) tu rezyduje dla kontynuowania sdów, które u niego

w paacu de die in diem oficyerowie cudzoziemscy odprawuj, czynic

kalkulacy: wiele któremu z dawnych zasug zatrzymanych... nalee

bdzie. Znów pod dniem 4go sierpnia czytamy, e JP. Marszaek w. k.

skwapliwie podzia klejnotów midzy oficyerów czyni (tame, str. 241).

Wyjanienie dokadniejsze poda podskarbi Morsztyn na Sejmie konwo-

kacyjnym d. 20 stycznia 1674 (Diar. u Kluczyck. str. 1367): „i po-

owa onych klejnotów koronnych in exsolutionem dugu, wojsku cudzo-

ziemskiemu winnego, cessit. poowa za u JM P. Hetmana in obliga-

tione zostaje, który si za wypacenie zasug, im nalecych, scripto asse-

curowa.
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wcale nieskuteczn. Sam Breza domyli si, e posikowa-

nie Polski wymagaoby „znacznej expensy, w której oni,

jako niepienini ludzie, exactissime skpymi si pokazuj,

bo i ludziom wojennym bardzo licho pac — gorzej, ni
w Polsce". Szkoda wic byo 11.250 zi. wydanych na t
legacy ^).

Podobnie nie sprawdziy si rachuby na pomoc Leo-

polda I. Niewtpliwie by on yczliwie usposobiony wzgl-

dem Michaa przez przywizanie do swej siostry, ale czyn-

nych dowodów yczliwoci nie dopuszczay zaburzenia we-

wntrzne w jego pastwie i zawikania w polityce zagra-

nicznej, wywoane przez Ludwika XIV. W jesieni zeszego

roku posyany by do niego Wojciech (Albrecht) Opacki,

podczaszy królowej, i przywióz wcale niepomyln odpo-

wied, e „cesarz Jm nie moe teraz posikowa Rzpltej

ludmi dla strasznej rebelii w Wgrzech". Zgadza si tylko

na poczenie wojsk przeciwko Turczynowi, ale na mocy

formalnego traktatu obronnego i zaczepnego-). Potem papie

zacz go zachca do utworzenia ligi chrzeciaskiej i nun-

cyusz nadzwyczajny Bonyisi po drodze, przejedajc przez

Wiede, wrczy cesarzowi breve papieskie. Odpowiadajc

z nalenem uszanowaniem, Leopold wszake wzywa pomocy

i wpywu Ojca w. do uspokojenia spraw cesarstwa •^). Bo

serce go bolao, e Francuzi bardzo si rozgaszczaj w Niem-

czech, e „za jego panowania Gall odniesie tym sposobem

tak wielkie korzyci • ^). Widzielimy, e wojska cesarskie

') Depesza Brezy do kanclerza w. k. z Kolmaru 28-go sierpnia

u Grab. Ojcz. pom. str. 248 K a c h. Sejm., ks. 63: „Xa wypraw
posów" etc.

^) Relacja Opackiego w Kole Konfederacyi pod Lublinem d 13go

padziernika 1672 w Diaryuszu MS. 1188, str. 499.

^) Theatr. E u r. Xr, 417 Theiner: Vet. mon. Poloniae et

Lith. Ul, DCXXIV, str. 616.

*) Briefe K. Leopolds I an Lobkowitz 1657— 74 hggb. von Mas
Dyorak (Arch. f. osterr. Gesch. LXXX. 17941, str. 500, list d. 29-go

czerwca 1672: Summa rei est. dass Galii einmal viel Fuss im Reiche
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czyy si z brandeburskiemi przeciwko Turenniuszowi ju
w 1672 r : obecnie, chocia dyplomacya francuska rozer-

waa to przymierze traktatem zawartym w Yossem, i usio-

waa izolowa Hollandy, jednake cesarz Leopold zabiera

si ju wyranie do wystpienia zbrojnego, nakaza woj-

skom swoim (38.650 onierza), skoncentrowa si pod Che-

bem (Eger) na dzie 8 sierpnia, a w poowie wrzenia zer-

wa stosunki dyplomatyczne i kaza wyda paszporty amba-

sadorowi francuskiemu, generaowi Gremonville ^). Wród
takiej sytuacyi czy mogo slilei si przymierze hazardowne,

ba, nawet wprost niebezpieczne z Polsk? Nie byo te pro-

ponowane sejmowi. Próno wyrzeka nuncyusz Bonvisi na

Polaków, atwowiernie suchajc wykrtów urzdnika cesar-

skiego Ochera-). Wierzy mu, e Polacy nie dotrzymuj

nigdy wiary monarchom i kupcom , a nie zwróci na to

uwagi, e ablegat cesarski Stom zada formalnie wyzna-

czenia komisarzy do zwrotu Spia koronie wgierskiej. Pod-

kanclerzy Olszowski musia pisa obszerny wywód prawno-

historyczny o posiadaniu tego starostwa od czasów Wady-
sawa Jagiey; wtedy sprawa ta zostaa umorzon, ale

odrodzia si w sto lat póniej i staa si zagajeniem pierw-

szego rozbioru Polski ^)

fassen und dass mir das Her/, wehe, dass sub meo imperio Gallus also

avantagiren solle. Ich hoffe aber mit Eurer Directioii... wolleu wir elu-

ctariren.

^) Tame, str. 503: Rex (Ludwig XIV) maa volvit; man muss zur

Sache thuen: sonst geschieht uns was HoUandis geschehen, str. 506

z listu d. 17-go wrzenia 1673: Da der Konig alleweile mehr Hostili-

tiiteu verubet, sich der Stadt und Burg Friedberg, Kolmar, Scbledtstadt,

Aschaffenburg und Selingstadt bemachtigt, ais (o?) kann man nicht lan-

ger ceremoni machen. Habe also fiir gut befanden, dass Gremonville von

Wien abziehe und ihm solches durch den Grafen Albrecht von Zinzen-

dorf doch per gradus angezeigt werde. Theatr. Eur. XI, s. 419, 421.

-) Bonvisi al Card. Altieri 17 maja 1673 u K 1 u c z y c k i e go.

nr. 472, str. 1266 i w póniejszych depeszach.

•^) Listy Olszowskiego d. 21 czerwca, 4 sierpnia; 16 wrzenia 1673

u Z a u 8 k, I, 468, 469, 472 ;
korespondoncya z Warszawy 4 sierpnia

u Grab. Ojcz, Sp. II, 241.
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Tak wic Leopold da zapaty pierwej, nim col^ol-

wiek od siebie uczyni. Obiecywa wyjednanie znacznej

sumy pieninej dla Polski od sejmu Rzeszy niemieckiej,

ale nic nie wyjedna. Ofiarowa 100.000 z. reskicli na

wypat elektorowi brandeburskiemii za wysanie korpusu

posikowego do Polski: ale i ta suma wypacon nie zostaa,

bo i korpus brandeburski nie ukaza si wcale na teatrze

wojny polsko-tureckiej (chocia do Berlina jedzi par razy

Szczsny Morsztyn podkoniuszy litewski), i król Micha nic

nie otrzyma a do dnia zgonu swojego, i w Rachunkach

sejmowych niema ladu, aby do skarbu Rzpltej cokolwiek

wpyno od cesarza. Co za do wojsk posikowych cesar-

skich ju na pocztku sierpnia na dworze warszawskim nie

miano adne] nadziei^)

Nadzwyczajn ch do zorganizowania ligi chrze-

ciaskiej przeciwko muzumanom objawia car moskiewski

Aleksy Michajowicz. Poselstwa jego objeday Europ rod-

kow, ukazyway si w Wiedniu, goniy za elektorem bran-

deburskim a do Bielefeld ^). Ile byo szczerej woli i goto-

woci do ofiar niezbdnych w tych nawoywaniach? Nie

badamy. Zdaje si, e owoczesny kierownik spraw zagra-

nicznych, nastpca Ordyn-Naszczokina, kanclerz (obieregatel

carstwiennoj bolszoj pieczati) Artamon syn Sergiusza Ma-

twiejew uywa tych poselstw za pozór do powzicia wiado-

') Olszowski do Sobieskiego 16 wrzenia i 10 listopada 1673 u Za-

u s k. I, 472, 480 w dniu mierci Michaa Olszowski pisa; spero ae-

uenti posta certitudinem summae 100.000 ab Imperatore. Koresponden-

cja ze Lwowa 29 wrzenia 1673 u Grab. Ojcz. Sp. II, 260 : Posiki

pienine Cesarza Jmci nie s pewne i cale z nich nic, take ladzie Kur-

firsta Jmci nie bd na-i posikowa. Rach. Sejmowe, ks. 63. Druga

Distributa Morstinowi,., ratione legatiey do Kurfirsta Jmci Brandenb.

1500, powtórnie 760 z. Podróy Opackiego, podkomorzego warszawskiego

niepodobna wyszczególni datami z Rachunków Sejmowych, o czerwco-

wej 1673 mamy wzmiank w powoanym licie Olszowskego.

-) Theatr. Europ. XI, 417 Droysen: Gesch, d. Pr. Polit.

I1I-3 445: Gesandtschaft die umherzog zu HUlfe gegen die Tiirken auf-

zurufen: stawio si przed elektorem 5 lutego 1673.
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moci o stosunkach midzynarodowych Europy zachodniej

i do wtrcenia si w nie, jeli si korzystna sposobno na-

darzy. Do Polski przyjedali wci gocy i posannicy wiksi

lal) mniejsi z najprzyjaniejszmi owiadczeniami: d. ISgo

mnja Siemion Protopow wrczy hramot carsk dug na pi
okci: d. 17 lipca Maksim Biercow zoy dowody wiadczo-

nej Polsce przyjani na dwudziestu kilku arkuszach pisma ^):

ale czyny nie usprawiedliwiay sów, budziy nawet podej-

rzenie, e wojska carskie przechodz na prawy brzeg Dnie-

pru, eby opanowa Ukrain Doroszekow. Zanim nade-

sza chwila stanowczej rozprawy z Turkami, knia Romoda-

nowskij cofn si za Dniepr ju w lipcu, a w padzierniku

pose Tiapkin przywióz* do Lwowa hramot przepenion

dziwnemi radami i nowinami: e Polacy powinni wkroczy

do Wooszczyzny, poniewa Hussein basza ma tylko 600

onierza; e si im podda Kamieniec i t. p. 2).

Jedyny zasiek, lubo nie dorównywajcy obietnicom,

ale przecie poyteczny, otrzymaa Polska z Rzymu. Pomi-

jajc pozwolenie na pobór dziesicin, ofiarowanych przez

duchowiestwo polskie do skarbu Rzpltej ') — bo to byo prost

formalnoci prawa kanonicznego — papie Klemens X, który

niegdy jako audytor nuncyatury urzdowa w Polsce podczas

pierwszej wojny Chocimskiej (1621 r.), szczerze pragn nie

pomoc dyplomatyczn i pienin w obecnej walce z Porta

Ottomaska. W tej myli wysa nadzwyczajnego nuncyusza

do Warszawy. Ale wybór czowieka nie by szczliwy.

') Theatr. Europ. XI, 372. Grabów. Ojcz. Spom. 11, -240.

) (Jlszowski do Sobieskiego 20 padziernika 1673 u Zausk. I,

474: Ex litteris Czari per modernum Ablegatum datis manifeste constat

nec cogitasse illum de dandis nobis subsidiis per Komanowski (=Romo-

danowski) et Cosaccos cis-Borj-sthencnses ; ignota enim nonnisi suorum

Exercituum aliegat nomina terra inariq. divers)onem facere ;
animat nos,

ut cum exercitibus ingrediamur dominia Yalachiae, assecurans 600 tan-

tummodo homines e.sse cum Hu.ssein Basza, promittens. deditionem Ca-

menci et multa futilia.

^) Proba króla Michaa z d. 28 marca i decyzya papiea Kle-

mensa X z d. U czerwca 1673 u Theinera, t. 111, str. 618.
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Franciszek, arcybiskup Tessaloniki. rodem Bonvisi nie umia'

oryentowa si wród stosunków i urzdze polskich, opisy-

wa je w pesymistycznym tonie, rozwodzi si ze skargami

na króla, na ministrów i senatorów, na Sobieskiego, uspra-

wiedliwia si przed kardynaem Altieri z zarzutów przewi-

dywanych, ale nie sprawdzajcych si Inb cakiem urojonych,

w obec Polaków za kompromitowa si obietnicami niezi-

szczanemi. Przejedajc przez Wiede w lutym, opowiada

o 200 tysicach skudów, ofiarowanych Polsce przez papiea,

a podkanclerzy Olszowski jeszcze w kocu padziernil^a otrzy-

ma od niego „czcz" obietnic 150 tysicy^). Wizytujc

Sobieskiego d. 4 lipca, wraa mu wdziczno dla papiea

za dobrodziejstwa, za obietnic 50-ciu tj^sicy skudów pa-

tnych z chwil rozpoczcia wojny, a przed kardynaem Altieri

tómaczy si. e nie chce dawa pienidzy przez obaw, aby

ich nie uyto, zamiast wojny, na zapacenie liaraczu suta-

nowi-). Koniec kocem jednak w cigu 1673 wypaci w do-

brej monecie 100.000 z. (nie skudów) w imieniu papiea

i 20.000 nadesanych do kardynaa Odescaleh i 3).

Zdawaoby si, e upokarzc jest dla wielkiego, albo

przynajmniej rozlegego pastwa darowizna sumki tak maej

w stosunku do obliczonych kosztów wojennych, a nawet

w stosunku do intrat magnackich np. Koniecpolskiego z przy-

toczonego wyej obliczenia dóbr ukraiskich i podolskich

(str. 307). A jednak wypata czci tej sumy, dokonana w kocu

*) Poorówna Tlieatr. Europ. XI, 507 i Olszowskiego list do

Sobieskiego 26 padziernika 1673 o responsum inanem 150/m scutorum

u Zauskiego 1, 474.

-) Depesza I-go lipca u Kluczyck. nr. 476, str. 1270— 1 i 9go

lipca 1678, nr. 489, str. 1292: se sono stato cento nel dare ii danaro

riio fatto perche mi era commandato-

^) Rachunki S e j m. ks. 68: „Percepta wtóra z pienidzy in

subsidium Reipublicae na woyn Tureck od rónych Ichmciów przysa-

nych i Kzpltej darowanych". Sobieski do Trzebickiego 22 lipca 1673

u K 1 u c_^z y c k. nr. 433, str. 1281: Komodanowski, który ju by stan
z wielkim swojem i Zadnieprskim wojskiem nad Dnieprem przeciwko

Kaniowu, nazad si cofn, a Kozaków do domów rozpuci.
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lipca, bva przyjta z wdzicznoci ^) i wywara znaczny

wpyw na postp w przygotowaniacli wojennych. Pomimo

zabrania lilejnotów ze sliarbca Icoronnego, niedostatelc pie-

nidzy nie pozwala na wyprawienie artyleryi w pole. Na
zapacenie furmanów Marysieka daa 30.000 teraz, a drugie

30.000 zobowizaa si wypaci w padzierniku; wzia za

to w zastaw odpowiedniej wartoci klejnoty -). Bonvisi za
da mono posania 20-tu tysicy do Lwowa na zakupie-

nie prowiantów i uruchomienie artyleryi. Do d. 18 sierpnia

wysza z cekauzu „wszystka armata"; przyczy do niej

swoich 6 dziaek Nosadini, wywdziczajc si za udzielon,

mu na ostatnim sejmie nobilitacy ^).

Sobieski wyda d. 26 lipca swój trzeci bardzo surowy

uniwersa do wszystkich oficerów „tak starego jako i no-

wego z uchway niedawno przeszego sejmu zacigu", do

wszystkich, „ktoby si jedno mieni onierzem", aby, duej
po woci nie bawic si, zaraz szli jako najprostszym tra-

ktem do obozu i w nim „pilnie stawali pro die 10 Augusti",

groc sdem i kar pod ostroci artykuów wojskowych

„bez wszelkiego respektu i miosierdzia" za uchybienie tego

terminu. Przypomina, e ju expirowaa wier (bo od ra-

chowa si od 1 maja) bez adnego poytku dla Ojczyzny.

Doda, e pisze to na wyjezdnem z Warszawy do obozu *).

Zupenego skutku i ten uniwersa nie osign, i sam

Sobieski terminu uchybi, poniewa przesiedzia jeszcze 16 dni

w Warszawie. Zacigno si duej nad zamiar rozdawnictwo

klejnotów; baamuciy „spokojniejsze wiadomoci", otrzymane

w kocu lipca, nadziej uwolnienia si od wojny w tym

roku: ale najwicej podobno wpywa na zwok delikatny

^) Dzikczynne listy Trzebickiego za obiecane 50 tys. skudów i za

wypraw artyleryi, tudzie za wypacone 20.000 z}. kardynaa Odescalchi

29go lipca i 5 sierpnia 1693, u K 1 u e z y c k. n-ry 486 i 488, str. 1287

i 1289.

^) Grabowski, Ojcz. Spom. II, 235^

'") Grabowski, H, 241, 243, Kluczycki, 1294.

*) Kluczycki, nr. 485, str. 1285.

A oraoH. Sobieski.. TUI. 24
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stosunek z królem i jego zausznikami. Na radzie wojennej

uchwalono, e JKMo ma wyruszy do obozu osob swoj ^).

Konieczno nie zachodzia, gdy nie powoywano pospolitego

ruszenia; poytku z punktu widzenia militarnego nikt chyba

nie oczekiwa z obecnoci takiego mazgaja wród wojska

;

biskup Trzebicki bez ogródek pisa o znanei jego niezdatno-

ci do rzdzenia i do bronienia królestwa:^) ale Michaowi

oto chodzio, eby nie odda w rce hetmaskie wadzy nad

ogromn si zbrojn. Odkadajc tedy po razy kilka termin

ruszenia, powtarza wci, e wyjedzie do obozu we dwa ty-

godnie po wyjedzie Sobieskiego z Warszawy. Otó Sobieski,

rozumiejc pobudki, unika wszelkiego kroku, któryby móg
obudzi jego podejrzliwo, albo poechta jego kapryne

usposobienie.

Wyjecha tedy 12 sierpnia i to jeszcze nie do obozu.

Mobilizacya wojsk w XVII wieku nie odbywaa si

z tak szybkoci, do jakiej nas przyzwyczai Moltke w woj-

nach prusko-autryackiej i prusko-francuskiej Oburza nas

opieszao i nieakuratno „urodzonych" poborców podatko-

wych, których do odpowiedzialnoci pocign miaa Ko-

misya Lwowska a w grudniu, po zakoczeniu kampanii wo-

jennei, albo nieposuszestwo rotmistrzów i kapitanów, którzy

nie wchodzili do obozu ze swemi chorgwiami, nie baczc na

groz artykuów wojskowych i na „powag hetmask" — ta-

kiego, jak Sobieski, hetmana ! Ale i w Turcyi dziao si co
podobnego pod wszechmocn wadz najstraszniejszego pady-

szacha Mahometa IV i najsawniejszego z wezyrów Ahmeda

Kiupruli. Lubo czaus, podczas sejmu par tygodni w War-

') Grabowski II, 237, 230.

-) Trzebicki do nuncjusza 3 sierpnia u K 1 u c z y c k. nr. 488 :

se la Corte di Roma cognosce l'inbabilita tanto notoria di questo Re

a non saper governare e diffendere questo Regno e graltri suoi manca-

menti non dovrebbe far conto dei suoi capricci.
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szawie bawicy, zosta utraktowany bankietem, udarowany

aksamitami i dukatami i odprawiony z obietnicami i); lubo

razem z nim wyprawiony zosta do Adryonopola Dzianty-

mirski Stanisaw, tómacz jzyków oryentalnycb, w cha-

rakterze goca raczej ni posa (bo podró jego kosztowaa tylko

750 zj, z pokojowemi owiadczeniami i prob o wyzna-

czenie penomocnika do ukadów : ale có to mogo zaway
wobec wyranego owiadczenia, e zawarty przez króla

traktat buczacki nie zosta przez Rzplt zatwierdzony I^ ).

A gdyby czaus, wyjedajc z Wai'szawy w pierwszych dniaci

kwietnia, nie powzi wiadomoci o wojennych uchwaach
sejmu, to Kamieniec by tak dogodn czatowni, e z niej

Turcy z atwoci obserwowa mogli i obserwowali wszystkie

przygotowania zbrojne Polski. Usypali te nowe fortytikacye

w Kamiecu, posugujc si inynierami francuskimi; wielki

wezyr da Dziantymirskiemu w odpowiedzi list, przepeniony

wyrzutami wiaroomstwa i grob gniewu najpotniejszego

^) Korespondent z Warszawy pod d. 4 kwietnia 1673 u Gra-

bo w s. Ojcz. Spom. II, 203 pisze, e podkanclerzy kor. imieniem JKMci

i Kzpltej da 1000 cz. zJ. wezyrowi, 200 czauszowi, innym za podug

godnoci osób; ale wiadomo ta nie stwierdza si przez K a c h. Sejm.

ks. (53, albowiem w dziale p. t. „Na prowizie rónych posów" etc. znaj-

dujemy tylko 1350 z. „na prowizya czausza tureckiego podczas sejmu 1(J73

przysanego" i nic wicej. Pomyli sic zapewne korespondent, zasy-

szawszy o 12.000 z. czyli 1000 dukatów, posanychi wezyrowi hana krym-

skiego Supan Kazy Adze (tame w dziale „Na róne ordynaryjne y E.x-

traordinaryjne... espensa").

") Nie jest nam znana depesza Olszowskiego, wysana do w. we-

zyra; wskazówka co do proponowanych ukadów znajduje si jednake

w jego licie do marszaka Trybunau d. 4 sierpna 1(573 n Kluczyck.
nr. 487, str. 1288; eo do odmowy ratyfikacyi, zasuguje na uwag Rela-

tione delia Yittoria... di Chocim Iti stycznia 1674, tame str. 1331. Wy-
iatek z depeszy przytacza w cudzysowie Cantimir w Ilist. de l'Empire

Othoman Paris 1743, III, 185: „que le roi de Pologne s'etant sou mis

aux conditions de paix sans le consentement de la Kepublique, elle re-

clamait contr et les declarait nuUes et invalides
;
qu'ainsi elle ne vou-

lut rien payer, resolue de souffrir mille morts plutot que Pinfamie, atta-

chie au nom du Tributaire. Szkoda, e nie wymieni wyranie z jakiego

zbioru i czy z oryginau pochodzi ten ustp.

24*
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Z monarchów wiata; wreszcie d. 27 czerwca sutan kaza
wystawi buczuki na placu cmentarnym w Adryanopolu.

Mia wyruszy na czele si jeszcze wikszych, ni w roku

zeszym: eby ca Polsk stratowa a po Gdask^).

Alici Dziantymirski, oprócz listu, przywióz (d. 8 lipca)

ustne wieci o nieposuszestwie Kapan-Baszy i mieszka-

ców Azyi Mniejszej, którzy twierdzili, e podug prawa nie

s obowizani wychodzi na wojn rok po roku. Sutanka

walide zasnua jakie intrygi, zmierzajce do detronizacyi

sutana -). Wic zachodzio w despotycznej Turcyi co po-

dobnego do mieszanin polskich, do kopotów Michaa prze-

szorocznych. I oto Mahomet IV. móg wjecha do obozu

ledwo 8 lipca, a wymaszerowa z wojskiem nie tak licznem,

jak zwykle, dopiero 7 sierpnia.

Drog najblisza brzegów morza Czarnego na Aidos, Pra-

wady, Babadag prawie „komunikiem", bez wielkich bagay,

bo z jednym tylko namiotem i z 30 tysicami wojska, z któ-

rych ledwo 10 mogo by dobrego do boju, przyby sutan

do Isakczy nad Dunajem d. 29 wrzenia; lecz tu straci

ochot do dalszego marszu, zapewne w poczuciu niedosta-

tecznoci si swoicli do najazdu na Polsk i, poprzestajc na

^) Korespondencje : ze Lwowa 7 lipca, 24-go kwietnia u Gra-
bów. II. 231, 207: Tak porzdnie fortyfikuj (7 beluardów, kosze, poty

nad skaami), w czem najwicej jest Francuzów, zych ludzi, a nie chrze-

cian industria..'. Niemcy, brzydzc si pogastwem, wszyscy pouciekali.

Hammer, G. d. Osm. R. VI, 294. Tre listu w. wezyra zgodnie

u G r a b o w s. II, 233 i Cantimir 1. cit.

-) Kluczycki, nr. 490, str. 1293. Powtarza si ta wie w ko-

respondencyach ze Stanisawowa i ze Lwowa wrzeniowych i padzierni-

kowych u Grabowsk. II, 253, 257, 259, 263: „Bdzie jaka miesza-

nina, bo i Kapan Basza rebellis zechce swej dopina imprezy". „O czem

a nic nie sycha, a musi by tego przyczyna, e milcz." „O cesarzu

tureckim, który sie na dzie 21 Septembris pod Chocimem obiecywa,

nic nie sycha, tylko z Wooch pisano, e nad Dunajem stoi, nie majc
nad 16 tys. wojska, co niepodobna... Cesarza tureckiego z tej strony Du-

naju nie tusz tego roku, ale fama fert, e ma w domu zabaw, bo Ka-

pan Basza z matk jego usiuj, chcc modszego syna wsadzi na ce-

sarstwo".
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obronie przeszorocznej zdobyczy, poAvierzy to zadanie av. we-

zyrowi Ahmedowi Kiuprulemu; wrczy mu zielon cesark

chorgiew i nadal namiestnicz wadz „serdara" ze zwykemi

jej oznakami: bogat kit nad turbanem i szub sobolow,

zotogowiem pokryt, a sam odjecha na wj^godniejsz re-

zydency do Babadagu ^).

Niezawodnie tak zmian w zamiarach Jego Sulta-

skiej Moci zrzdziy otrzymane z Polski doniesienia.

Nieskadnie, powolnie, utykajc niemal na kadym Icroku

owszelakie przeszkody, wydobywaajednakRzeczpospolitaz Ko-

rony i z W. Xistwa Litewskiego zacigi stare i nowe, aukcye,

wyprawy dymowe. Regimenty piesze, dragonie, arkebuzerowie,

chorgwie wooskie i kozackie, i skrzydlata usarya — «iiaj-

pikniejsza i najlepsza w wiecie jazda", jak powiada Fran-

cuz, bynajmniej do chwaleniaporzdków polskich nieskonny—
cigny do obozów bez dokadnej marszruty, wasajc si

po woci, albo nawet, wychodzc z obozu, eby si po}''-

wi wycinionym na chopach furaem i prowiantem -).

Jake by mogo inaczej bez intendentury takiej, jak orga-

nizowa wtedy wanie Louvois we Francyi, bez mubaeego,

*) List hospodarów woos. i multa. 8 padziernika 1G73 u G r a-

b o w s. II, 265. Hammer VI, 295. Skowski- Collectanea II, 'J6.

-) Hautevile (= Gaspard de Tende): Relation historique de la

Polegn. Suivant la copie impriraee. Paris, J. Yillery, 1087, str. 222,

223. Quand les soldats sont a Tarmee, ils vivent de choux, de racines,

de fruits, qu'ils trouvent dans les bois, et de chair de cheval, quand ils en

peuvent avoir. Car ce n'est point l'usage en Pologne de leiir donner du

pain de muntiou... la plus grand partie meurt de faini et de misere...

Le service de Pologne est bon pour les officiers, quand une fois ils sont

parvenus a estre capitaines... et attendre... Dans Tinfanterie les soldats

sont si mis^rables, que la plupart n'ont ni epee, ni souliers et que lors-

qu'ils sont dans une ville, ils ne vivent que de trois gros de chelons

(szelgami) qu'on leur donn par jour... et de ce qu'ils volent aux mar-

ches (Dans la cavalerie) ils sont armes les uns avec des lances, les

autres avec des arcs et des deches. II y a des compagnies de cavalerTe

qui ont derriere les dos de plumes de coq, qui pour 1'ordinaire sont blan-

ches, afin d'epouvanter les cheveaux d'eunemi... Cest la plus belle et la

meilleure cavalerie du monde.
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który (dla janczarów przynajmniej) gromadzi zawczasu wy-
ywienie obfite i rozmaite, bez owego prowiant-mag-istra, któ-

rego dawniej, bo w XVI w. kaza mie w wojsku Jan Tar-

nowski? Teraz, przy rzdach sejmikowych, ustawicznie obija

si nam o uszy z jednej strony „skwierk" ludzi ubogich

i lamentacya dziedziców, a z drugiej skargi onierza, e
kawalerya konie traci, e piechota mrze z godu. le tedy

odbywa si rozrachunek midzy swoimi. Ale wobec nie-

przyjaciela ten onierz by sprawny, wytrway, waleczny.

W tym roku zwaszcza pier mu wzbieraa oburzeniem na

srom buczacki, serce paao pragnieniem zemsty nad po-

hacami.

Oto jak wyprawia ojciec (Wacaw Potocki) 23-letniego

syna: zacign poyczk u ciotecznego brata swej ony, Jana

Morsztyna, narzdzi wozy, naadowa je obozowemi spiami

i zawoa:

„Wic ju siodajcie sudzy, dzielne konie,

Bo mój wdziczny syn, cho mu jeszcze skronie

Lat nie przyznay, kiedy sercem zdole

1 ma z to siy, wyjeda w Podole.

Znocie kirysy, gotujcie namioty,

Do drzew ogromnyci przybijajcie groty.

Pikne proporce z wiatrami si gnioty,

Kiedy w usarskie uderzono koty.

Pod koronnego hetmana buaw
Mój syn kochany wyjeda na saw *).

Ten hetman koronny umia prowadzi do sawy i mo-
dych, i starych wojowników, nie zraajc si opieszaoci,

bezadem i niesfornoci narodow. Umia jednoczy i sku-

pia rozprne popdy i wytwarza z nich si czynu zbio-

rowego przez szczliwe czenie energii onierskiej z bez-

interesownoci, delikatnoci i wyrozumiaoci wolnego

obywatela Rzpltej. Lecz ile przytem trzeba byo cierpliwoci!

*) Czubek Jan: Wacaw z Potoka Potocki; nowe szczegóy

do ywota poety w Archiwum do dziejów literatury
i owiaty wyd. przez Akad. Um. w Krak. 1895, t. Vin, str. 270.
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Z Warszawy jecha do Biay, eby odwiedzi Radzi-

wiów, wziwszy do Icarety lisidza Radziejewsliie^o; krótlco

zabawi w Pilaszliowicacb. stamtd przez Jarosaw (29-go)

przyjecha do Jaworowa 1 wrzenia i tu osiad na cay

miesic.

Król Micha za razem z l^rólow wyruszy d. 2 wrze-

nia. „Po malusieliu jadc", przyby do Kazimierza 8-go,

robi wycieczli do Lubina 12— 15-go na wito Krzy-

a w., obchodzone uroczycie u Dominilcanów; stamtd wró-

ci do Kazimierza; nareszcie 19-go, rozstawszy si z kró-

low i mijajc Zamo, prostsz drog na Turobin, Zwie-

rzyniec dy do Lwowa. Sobieski wydawa tylko naj-

konieczniejsze zarzdzenia wojskowe, lecz w obozie nie po-

kaza si; przewanie zajmowa si sprawami kozackiemi,

tatarskiemi i wooskiemi w porozumieniu z podkanclerzym

Olszowskim ^).

Wtedy jeszcze zdawao si, e zadaniem kampanii te-

gorocznej bdzie odzyskanie Kamieca z Podolem 2): wic
naleao zabezpieczy si od strony wschodniej, aby atakowi

nie przeszkodzili han krymski i Doroszeko. Wród Ukra-

iny chorgiew polska powiewaa tylko na bastyonach fortecy

biaocerkiewskiej i powyej Kijowa, na Polesiu woyskiem^
siedzia pukownik Piwo w Dymirze. Ten odwany, do-

wiadczony i czujny wojak peni wybornie sub strani-

cz: jego raport z dnia 18 go sierpnia w 7-miu punktach

zawiera wane wiadomoci o wojskach moskiewskich, o Ko-

zakach Doskich, Zadnieprskich, Siczowych, o Kamukach,

*) Korespondencje z Warszawy u G r a b o w s k. Ojcz. Spom. II,

242, 254, 258, z Jarosawia str. 252 z Janowca ,str. 255, ze Lwowa
str. 258. Dziennik uowin u K 1 u c z y c k. nr. 50, str. 311.

-) Korespondencje z Warszawy d. 1 wrzenia 1673 u Grab. II,

str. 251. Obóz mia si by z pod Hrubieszowa ruszy pod Busk. Gór-
ski, puk. op. cit., str. 3(5— 37, kombinujc punkta zbioru wojsk (ko-

ronneg'o pod Hrubieszowem i litewskiego pod Wodzimierzem) z planem

Sobieskiego, podanym podczas sejmu, wnioskuje, e zamierzonem byo na-

przód oblenie Kamieca.
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Turkach i Doroszeee, oczekujcym aski JKMci i Rzpltej

a jednake wci napastujcym Biacerkiew ^).

Dla wzmocnienia tych wanych, a tak sabo obsadzo-

nych posterunków, oraz dla pocigania Doroszeki ku pod-

dastwu JKMci i Rzpltej, lub do walczenia z nim zosta

„ordinowany" Haneko. Poszed tedy na Woy i znacznie

zwikszy sw si — podobno do 12-tu tysicy ludzi ^);

lecz, zamiast spenienia oczekiwanych od niego usug, obmy-

la zdrad. Wypowiada niezadowolenie swoje, e niedosta-

tecznie by wynagrodzona^ od króla: zapewne boda go ta-

jona niech, e si znalaz w zalenoci od rozkazów So-

bieskiego. Przypltaa si do tych politycznych motywów jaka
osobista nienawi do pukownika Piwa. Przyszedszy pod

Dymir. Haneko z synem swoim zaprosi go na bankiet do

swego namiotu, wszcz zwad i zabi go (okoo 1 wrzenia),

a fortec ludmi swoimi obsadzi. Pierwszy policzek wymierzony

by Piwie przez Hanekowego syna, który przeto by uznany

za gównego winowajc w procesie, wytoczonym przez kre-

wnych Piwa. Haneko - ojciec gosi póniej, e podda si

carowi z alu, gdy mu Sobieski zabi syna, ale kam jego

sowom zadaj daty. Syn pojecha sobie po tej awanturze

w Przemyskie, moe do ony czy do narzeczonej, panny

Gulczewskiej, i przebywa tam na wolnoci jeszcze w listo-

padzie; '^) tymczasem ju d. 15 wrzenia Sobieski otrzyma

1) Grabowski II, 244—6.

-) Sejmowy skrypt ad Archiwum z d. 13 kwietnia 1673 u K 1 u-

c z y c k., str. 1260 opiewa: -Zlecamy W-mu Marszakosvi Hetmanowi

W. K... aby ordynowa ur. Haneka z kozakami jego w Ukrain, aby

z tyme Hanekiem znosi si, jakimby sposobem móg by pocigniony

Doroszeko do wiernoci i poddastwa JKMci i Ezpltey, uprzedzajc za-

mysy Cara Jmci Moskiewskiego, który y poselstwy y woyskami pertra-

here chce iu partes suas tego Doroszeka, a potem Ukrain osie: albo

jeeliby in rebelHone zostawa, aby móg by vi armoruni in ofticium

przywiedziony". Grabów. II, 224.

*j Wiadomo o zabiciu p. Piwa u Grabów. II, 251 i 263 ze

Lwowa 22 wrzenia 1673, str. 257: Puk. Piwo u Haneka w obozie

pod Dymirem zaproszony na poczstn, w namiocie jego zabity — jako
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„wiadomo de tragice prawie actu tego hultaja Haneiika,

który, pisawszy do mnie, gdy chorgwie polskie, postrzegszy

zdrad, i susznie, sucha go nie chciay i poszy od niego),

skarc si na nich; odpisaem mu z Pilaszkowic, aby na tern

miejscu, na którem go mój list zastanie, czeka na ludzie i ar-

mat, które miaem z nim w Ukrain wyprawi; ale on je-

szcze w Warszawie, jako teraz mam wiadomo, posanni-

kowi moskiewskiemu przysigszy, z którym ten hultaj przez
,

wszystek czas pija, tam, idc ju do Moskwy, zdrady swo-

jej i hostilitatis znaczne wyda signa... Pana Piwa... zamor-

dowa rozkaza, Dymir na imi cara moskiewskiego odebra

i osadzi; tak potrzebnego w korespondencye pozbawi nas

miejsca".

Mimo to laneko obyczajem kozackim gra jeszcze

komedy wiernoci przed królem, zwala morderstwo Piwa

na niejakiego Pawowskiego, w Dymirze i Czarnobylu trzy-

ma! swoje zaogi niby przeciwko Doroszece; o jawnem za
i stanowczem przejciu na stron carsk Dniepru przekona

si podkanclerzy Olszowski i) dopiero 11 listopada. Niedugo

i z jakiej okazyi? Kóni rónie ferunt, ale pewnie ju nie oyje. List

Sobieskiego do referendarza kor. 15 wrzenia u KI u czy ck. nr. 492.

Olszowski do Sobieskiego 11 wrzenia 1073 u Zaiisk. 1, 481 o synie

Hanekowym, e nie moe w Przemylu bawi, poniewa illi ibi inton-

tetur mors in ultionein caedis, illatae Piwo, in qua iuvenis hic primus

for.sau fuit sicarius primo impacto colapho. Pisa Kylski 8 padziernika

1(573 u K 1 u c z y c k., str. 1224: „Za syna llanekowego Gulczewski

córk wydaje; by tu list weselny; nie wiem co go do tego przywiodo.

') Listy Olszowskiego do Sobieskiego 30 padziernika i 1 1 listo-

pada 1<J73 u Z a u s k. I, 477, 481 : „Haneko absolute reliuit nos". Przez

czas duszy przesiadywa Haneko w monasterze Pieczarskim w Kijo-

wie, jak wida z listu hospodarów u Grabo w sk. II, 2G5. W padzier-

niku tua si gdzie po Polesiu ; mao go nie zapa Uoroszeko ; kilka-

dziesi.at ju tylko ludzi przy nim (tame, str. 333), ale w styczniu liczono

go znów na 6000 rozoonych na Polesiu koo Turowa. Theatr. Eur.

XI, ApxnBi. 103. PoccIh, t. XI, nr. 120, str. 409. W Kachun.
Sejm. ks. 63. Z sumy: 13.000 z, „lianekowi ex Senatus consilio po-

sane", 1000 na prowizi P. Ilanenka hetm. zaporowsk. w dziale Prowi-

.zyi posów, a w Distribucie I: 2840 Hanekowi i oficerom je.i;o suknem
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potem dowiemy si epilogu: na radzie kozackiej generalnej

wPerejasawiu, odprawionej w obecnoci Samojowicza, hetmana

Ukrainy Zadnieprskiej i kniazia Romodanowskiego, wojewody

carskiego, w marcu 1674 Haneko zoy klejnoty wojskowe

t. j. postrada buaw i wróci do nicoci, usprawiedliwiajc

nadane mu przez Sobieskiego przezwisko „hultaja".

Do tego kresu dobiegaa karyera dusza i zawilsza

Doroszeki. Nie mona powinszowa przenikliwoci Sobie-

skiemu i natchnionej przez niego radzie wojennej w War-

szawie, e wierzya w skuteczno ukadów z tym szalbie-

rzem, e uchwalia, „aby do niego znowu z agodnerai sowy
wyprawi wadyk Szumlaskiego". Wydawano po par ty-

sicy „na prowizya, odpraw i odzianie" przyjedajcych
nieustannie posów kozackich i po sto albo par set na po-

syki, „do Doroszeka" i), wszystko to bez adnego poytku,

a nawet ze szkod, bo powzite z takich poselstw wiado-

moci byy zaraz przesyane do sutana „uakiem" t. j. przez

kuryerów, pdzcych „o dwuko". Szczególnie szkodliwemi

byy denuncyacye na hospodarów wooskiego i multaskiega

do sutana, wezyra i kajmakana o porozumiewaniu si ich

z Polsk. Dziwowali si, skd wie o tern Doroszeko, i upra-

szali, aby listy ich byy trzymane w sekrecie. Rzd carski

trafniej oryentowa si w tkaninie intryg: z Doroszeka

w adne ukady nie wdawa si: przesya mu czasem po-

ad rationem summy per constitutionem 1673 a. declarowaney 11.560: na

budowanie czajek na Czarne Morze do rak Haneka 13.^óó, Kozakom
Dimirskim na usudze JKMci (!) zostajcym 5530.

') Grabowski. Ojcz Spom. II, 231, cfr. 221, 225, 226,

W R a c h. Sejm. ks. 63 znajdujemy: X. Szumlaskiemu, episkopowi

lwowskiemu, od Doroszeka powracajcemu, tractamentu 1000. Janowi

Ermelerowi, majorowi JK.Mci do Doroenka 200 zi.. ukowskiemu 200,

Janowi acuckiemu 60 i 100, popom dwiema ruskim, w Ukrain wysa-

nym 168; na prowizy, odpraw y odzianie Zawi.szy, Siemaszka, Juska-

etc 1890, Bezspaego, Januszka, Daca 5130, w. Sahajdacznego y Ste-

fana Pereiasawa 230.
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gróki, a gdv dosta go w swoje rce. to ju trzyma w nie-

woli a do lioca dugiego ycia *).

Podobnie bezowocnymi byy ultady z Tatarami, litórzy,

wyszedszy z Litwy, poddali si Turkom i zwali si Lipkami.

Dwaj Murawscy (Adam i Liafar), Alexandro\\ic porucznik,

Lechtezar Szawowski. trze] Samuelowie: Korycki, Murza

i Krzeczowski przysali j)ropozycy powrócenia do podda-

stwa polskiego, pod warunkiem przyznania im da, za-

wartych w lO-ciu punktach, które sprowadzaj si do zró-

wnania ich ze szlacht, przywrócenia starych „zasug, dla

których nara/Jli si majestatowi JKMci i caej Rzpltej",

i zupenej amnestyi za to, co „zgrzeszyli". Podobno ten ich

krok bv spowodowany zazdroci wzgldem Kryczyskiego,

który otrzyma od sutana beiowstwo z buczukiem i Bar

ze wszy.stkiemi przynalenociami; obj te w posiadanie to

wielkie i tak synne starostwo d. 22 lutego, wszedszy tu

z pukiem swoim i z onami. Pozosta on wiernym sutanowi

i atakowa lub odpiera Polaków, a przeciwnicy podobno nic

nie zdziaali, tylko skarb koronny na 16.500 z. wydatku

nieuytecznego narazili- ).

Do Kamuków dwukrotnie z Moskwy jedzi Krzysztof

Kowalewski; zapewne on si przyczyni do urzdzenia na-

*) Np. 10-go czerwca 167i5 podug- konfidenta z Jassi ze Lwowa^

23 czerwca u G r a b o w s k. U, '224. 228, tame, str. 264—5 list hospo-

darów woosk. i maltaskiego. Koniec hetmastwa i ycia Doroszeki

skrelilimy w artykule „Uoroszeko" w Wielkiej E n c y k 1 o p;

111 ustrowanej.' TpaÓHHKiu .str. 221. C aM OB H;^e HT. , str. 65.

-) Punkta od Tatarów u K 1 u c z y c k., s. 1281. O Kryczyskim

u G r a b o w s k. II, 236, 2:^8: W R a c h. Sejm., k. 63 : „Na róne ordi-

naryjne y Extraordinaryjne z seymu expensa" znajdujemy dwie znaczne

Bumy: „Na przecignieuie in partes Keipbcae od nieprzyjaciela Tatarów

Lipków do rak aziskiego" 1500 Wac. Leszczyskiemu, wwdzie pod-

lask. ló.OOO zi. Co do ostatniej sumy Olszowski pisa do Sobieskiego

(u Z a u s k. I. 470), e bya posana wedle dyspozycyi jego (juxta dispo-

sitionem tuam), w kocu sierpnia przez pisarza skarbowego Kotowskiego;

tak powiedzia podskarbi Morsztyn, ale w wykonaniu musiaa zaj

zmiana osób.
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jazdu Sirka na Krym. W jesieni Kamucy sami najechali

Krvm, spalili i zabrali siedmdziesit kilka wsi z dziemi

i onami ^).

Sirko. uwolniony z niewoli na prob króla Michaa,

zaraz zebra moojców i gotowa si do wyprawy. Ju d. 7

lipca, majc 5 tysicy ludu, wpad pod Oczaków, porwa

kilkuset mczyzn, okoo 40 niewiast tureckich i tatarskich,

kilka tysicy sztuk byda; std posun si do Krymu i spu-

stoszy znaczn przestrze na pówyspie: na 15 mil wszerz

i wzdu; odbi niewolnika polskiego kilka tysicy, nabra

Tatarów duo i odesa do Kijowa. We wrzeniu posowie

jego spotkali króla w Tomaszowie, ofiarujc wszelk ochot

i proszc o czajki, eby i na morze. Otrzymali przychylna

rezolucy, oczekiwali we Lwowie na rad wojenn, dostali

sporo pienidzy ^). Te przynajmniej nie byy zmarnowane,

bo napady Sirka trwoyy Tatarów i powcigay ich od

wychodzenia w pole nietylko do Polski, ale w Ukrain na

posikowanie Doroszeuki.

Ochot do rozpuszczania czambuów osabiao te
wspomnienie klski, poniesionej przez nurydana od Sobie-

skiego. Wola przeto han cign od rzdu polskiego datki

i upominki przez poselstwa przyjazne. Posya Mehmet Kazy

Murze, który dosta „na odzienie i kontentacy" 7.402 z.,

') R a c h. Sejm. ks. 63 w dziale: „Znoszc dugi" dwie sumy

1500 i 300 zH. ratione legatiey do Kamuków, poprzednio za tene Ko-

walewski dwa razy pobiera pienidze „wzgldem legatiey do Moskwy".

Stamtd te zapewne dojeda do stepów nadwoafiskich; w dziale

„Ordin. y Extraordin. expens" 200 z. za podjte prace y koszty okoo

zacigu wojska Zaporowskiego in partes Reipcae. List Sobieskiego do

Olszowskiego 21 padziernika 1673 u G r a b o w s k. II, 3ó3.

*) Grabowski II, 225, 239. 255, 261. Olszowski da ze swej

szkatuy 200 talarów twardych, ale tej sumy nie znajdujemy w Rac h.

Sejmowych ks. 63 pomidzy dugami, tylko w dziale „prowizyj"

836 z. Kozakom Sierkowskim y samemu ; w dziale ordin. i extraordin.

expens 3348';'2 z. na tractament ludzi Kiiaszkowych i Sirkowych odzia-

nie ich y insze expeusa podczas expedicyey Chocimskiey, 3500 Kozakom

Niowym na prochy y kule ex Senatus Consilio.
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poniewa mia tytu wielkiego posa; to znów królewski pose

Kaczorowski na pocztku lipca odda niewielkie upominki

(okoo 3000 z.) hanowi i wezyrowi tylko, a innej starszynie

nie da nic. Powstay std wielkie wyrzekania sotanów; nast-

pnie lian zada zapewnienia „corocznego trybutu i oddawa

nia podarków". Kaczorowski, nie majc stosownego peno-

mocnictwa, wysa po instrulccye sekretarza swojego Rol,

który stan w Warszawie okoo 14 sierpnia. Zdaje si, e
Avtedy rada senatu postanowia zadouczyni daniu temu

i e niebawem posano 37.500 z. hanoAvi, jako roczn da-

nin, nadto 1750 z. w podarku i).

Kaczorowski powróci z Krymu p. 20 padziernika.

Nie umiemy zdecydowa, o ile jeg ' dyplomatyczny talent

pryzczyni si do pomylnego wypadku, e ani han krymski,

ani Doroszeko nie wystpili czynnie przeciwko wojskom

polskim w cigu caej tej kampanii 2). Spódziaay tu wszy-

') R a c h u n k i Sejmowe ks. 68 w dziale rónych ordinar.

i extraordin. expens Hanowi 6X ordinatione Seymu 1673, oraz na wy-

praw posów pod imieniem Kaczorowskiego dwukrotnie. Cfr. Kelacy

oficera, 1 sierpnia i korespondency z Warszawy 18 sierpnia u Gra-

bo w s k. n, 240, 242.

-) Sobieski do Olszowskiego 21 padziernika 1678 u Grabows.

II, .822. Puk. Górski op. cit. str. 40 lozumuje w sposób nastpujcy :

„Chan czy to z powodu choroby, czy te e si obawia najazdu Sierka,

do, e si nie ruszy; Doroszek za paraliowao, jak si zdaje, woj-

sko moskiewskie, które w Kijowie i za Dnieprem stao. Najpewniejsz

jednak pi-zyczyn ich pozostania w domu byo to, e z powodu odoe-

nia wojny do przyszej wiosny rozkazu wymarszu nie odebrali". Dla spro-

stowania i uzupenienia notujemy, e wedle relacyi posaca, który wró-

ci od Komodauowskiego okoo 21 padziernika, nie byo w Ukrainie a-

dnego wojska moskiewskiego okrom zaogi kijowskiej ;
e w Krymie gra-

sowaa jaka epidemia i Kamucy zrzdzili spustoszenie; e emiry do

hana i Doroszeki byy przysane, jak wiadcz doniesienia hospodarów,

perkuaba czerniowieckiego, lecz napotkay opór jawny czy ukryty, zapewne

usprawiedliwiany niemoliwoci wykonania rozkazów, a sutan nie mia
nalega, majc jeszcze niezaatwion a niebezpieczn spraw z Kapan-

basz. Z wikszem prawdopodobiestwem monaby zawnioskowa, e
uchylenie si od krymskiej wyprawy zmusio Mahometa IV do wyrzecze-

nia si dalszego pochodu ku granicom Polski.
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stkie wyliczone okolicznoci, wszystkie zabiegi i korespon-

dencye, wykonane wedle „consilium bellicura" Sobieskiego,

dzielno Sirka, postawa rzdu moskiewskiego, wreszcie zda-

rzenia losowe, jak choroba hana i mór w Krymie

Nie mona byo jednak przewidzie tak pomylnego

wypadku we wrzeniu wród krzyujcych si niedokadnych,

a czasem sprzecznych doniesie. Sobieski, przesiadujc w swoim

Jaworowie, by wci strapiony i zaniepokojony. Widzielimy,

e obóz dla wojska koronnego by zatoczony pod Hrubie-

szowem. W poowie wrzenia Sobieski „z pewnych konsy-

deracyj ruszy to wojsko na Gliniaskie pola, obróciwszy

armat i piechot naprost mimo Lwów prawem skrzydem".

Nim si tedy wojsko wszystko cignie, prosi króla o wia-

domo: czy pod Glinianami, czy gdzieindziej ma na przy-

jazd jego oczekiwa? Przesyajc przytem doniesienia o mar-

szu cesarza tureckiego, dla którego kazano pilno gotowa

lionaki (t. j. stanowiska noclegowe) „wszdzie od Dunaju do

Chocimia", tudzie o wysanych do hana i do Doroszeki

emirach, aby pilno pieszyli pod Chocim, w kocu o roz-

kazie cesarskim, aby Imssein Basza „na miejscu pod Cho-

cimem czeka wojsk polskich", Sobieski zaklina: „Wojska,

dla Boga, nie dzieli na dwoje, bo tak prdzej zginiemy I"

Temi sowy protestowa przeciwko projektom hetmanów li-

tewskich, a szczególnie przekornego i ambitnego Michaa

Paca, maszerowania na Podole, nie czc si z koroniarzami.

Do tego wszystkiego przybywao utrapienie pienine: „trze-

cia cz wojska, ledwo nie poowa, dotd w zasugach nie

odnieli satysfakcyi: i dlatego jedni porozjedali si, dru-

gich a dotd nie wida do obozu, wyprawy za dymowe

jak nieg taj. Zaczem jako najprdzej prosz W. Kj-. Mo
o deklaracy, gdy to tam miejsce za Glinianami tylko na

dni kilka, i to dla cigania si tylko, naznaczyo si" ^).

Nie otrzymawszy przez dni kilka owej deklaracyi, z go-

') Sobieski do króla z Jaworowa 18 -go wrzenia 1673 u G r a-

bowsk. II, 349—351.
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rycz ponawia sw prob, oczekujc „ordynansu i woli

W. Kr. Moci: jako tak wielk zacz wojn zwaszcza, gdy

te siy Rzpltej, które na papierze magnum quid (= co
wielciego) pokazuj, w rzeczy samej piknem tylko nic,

gdv uchwalone temu wojsku podatki nie wystarczaj, ani

ueliwalonYcb województwa paci nie chc. a chorgwie

i rrgimenty niepatne do obozu wchodzi take nie chc" ^).

Potem d. 27 wrzenia przesa do lvsidza refendarza kor.

Maachowskiego (w zastpstwie nieobecnego wtedy pod-

kanclerzego) listy hospodarów wooskich, prosi o wskazówk,

z czem ma ich posaca odprawi, a zarazem zapytywa:

CZY król przyjedzie do Lwowa, czy te wprost obróci do

obozu, eby na jego spotkanie tu, ub tam jecha?^).

Oto dowód, jak cile wylconywa Sobieski zobowi-

zania pacyfikacyi sejmowej, z jak ulegoci zachowywa

si wzgldem króla, który opieszaoci swoj naraa spraw

wojenn na wielk szkod przez marnowanie drogiego czasu,

a bojaliwoci zniecierpliwi nawet stwórc i opiekuna swego,

Olszowsliiego =^). W obozie d. 25 wrzenia rachowano ju
40.000, by ju tam hetman polny ks. Djnnitr, ale Sobieski

*) Kluczycki nie odway sio poda domylnej daty do n-ru

497 dlatego zapewne , e wspomniany tu i zaczony list perkuaba

(= starosty wooskiego) z Czernowiec, zawiera dat 8 wrzenia zbyt

wczesna w stosunku do treci listu samego Sobieskiego. Ale Wooszyn

musia datowa podFug kalendarza juliaskiego, wiec jego data odpo-

wiada 18-mu wrzenia nowego stylu. Do Jaworowa z Czerniowiec list

chyba nie móg doj prdzej, jak we dwa dni. jeli by niesiony przez

goca umylnego; wic Sobieski przesya je królowi nie wczeniej, jak

21 lub 22 wrzenia W licie 27 wrzenia nr. 496 jest mowa o przy

jedzie innego posaca, który przywióz inne wiadomoci.

-) Kluczycki, n-ry 447 i 490.

') Olszovvski do Sobieskiego a Zauskiego I, 470 pisze iro-

nicznie z Warszawy (nie 16, ale zapewne 1 wrzenia), e królowa z Ka-

zimierza zamierzaa jecha do Kalwai-yi pod Krakowem, ale król za-

pewne pocignie za sob te tarcz swoj do Zamocia: opinor tamen fore,

ut scutum hoc siium (Reginam) Rex non relinuat, sed trahat seeum

Zamocium.
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nie chcia wjecha nawet do Lwowa, a si król Jm
zbliy ^).

Zbliy si nareszcie król Jra i stan na przedmieciu

u 00. Bernardynów o godzinie 3-ej z poudnia; wieczorem

zaczo si, i przez nastpny dzie trwao uroczyste nabo-

estwo u w. Michaa na podzikowanie za eliberacy miasta

w tym dniu od oblenia w roku zeszym, a przytem, rozumie

si, i na uczczenie imienin królewskich.

Zdrowie jego byo ju bardzo sabe, ale ambicya silna,

skoro komendy nad wojskiem nie chcia z rku wypuci.
Wic zmarnowa jeszcze tydzie we Lwowie, skd ruszy

si zaledwie 5 padziernika, a chocia droga do Skwarzawy

wynosia mil zaledwo 6, potrzebowa trzech noclegów, tak, i
przegld móg si odby dopiero 8-go padziernika.

Obóz koronny rozciga si na 2 do 3 mil, lecz

wszystkie regimenty i chorgwie uszykoway si w polu we
cztery linie, których dugo wynosia trzy wierci mili ku
Skwarzawie. Za zblieniem si JKMoci popoudniu skoczyli

na jego spotkanie: Sobieski, który przyjecha tu wprost z Ja-

worowa tego dnia przed poudniem, i Dymitr Winiowiecki

jako hetmani, Sieniawski, jako chory kor., Czarniecki, jako

pisarz polny, wojewodowie: Jabonowski (ruski), Opaliski

(kaliski), Szczsny Potocki (sieradzki). Wszyscy zajechali

mu drog i przywitali z gbok submisy; ozway si trby
i bbny, zagrzmiaa salwa z 6-ciu dzia.

Niedony syn Jaremy ujrza prawie tak sam si,

jaka stana niegdy do boju pod Beresteczkiem: 11 regi-

mentów piechoty^ 160 chorgwi jezdnych, 50 dzia w samem
wojsku koronnem, a jeszcze si nie wszystkie cigny.
Niedaleko, o mil 2, pod Beresteczkiem stao i na rozkazy ocze-

kiwao wojsko litewskie 12.000. Ale i tu na jednem polu

stao 40.000 oprócz „hooty w taborze, która bya nie do

pogardzenia na wojnie" (bello non spernenda). Dosiad bia-

^) Koresponden. ze Lwowa 25 i 29 wrzenia 1673 u Grabowsk.
n-ry 128 i 130, str. 258, 259.
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lego konia król Micha i objeda szeregi przez 5 goclziD.

Poprzedza go Sobieski podobnie na biaym koniu, z obu

stron — Olszowski i inni dostojnicy. Przed kadym pu-
kiem wyjeda oficer na artlcim i piknie przybranym ru-

maku: pochylay si sztandary; brzmiaa muzyl^a. „Przy-

zna trzeba, e pikne i tak w rynsztunku wojennym, jako-

te w koniach porzdne, widziane byo do gromadne woj-

sko, któremu si cum stupore (= ze zdumieniem) cudzo-,

ziemcy dziwowali, cho jeszcze trzeciej czci wojska nie

dostawao". Po ukoczeniu przegldu skierowa si król Jm
do namiotów swoich, niedaleko armaty rozbitych. Caa ar-

tylerya, wszystkie regimenty i chorgwie jazdy „w batalii

stanwszy", day salw, poczem rozeszli si wszyscy do

swoich obozów *).

Ojciec, ksi Jeremi mia dowództwo nad jednem

tylko skrzydem i zdoby sobie tak wielk saw; syn nie

zarobi sobie na dobre wspomnienie: ale mia w yciu swo-

jem szczególn chwil, kiedy si uczu, o ile czu by zdol-

nym, wadc tak wielkiej potgi, e móg poniewiera su-

tanem Mahometem, pogromc z roku przeszego, a dzi bez-

silnym. I oto z obozu pod Skwarzaw d. 11 padziernika

niedony Micha wyrazi swoje wraenia w licie do pa-

piea: „Tylu smutkami dowiadczone królestwo moje, tyla

wypadkami i klskami.... wstrzniona Polska dobywa je-

') Korespondencya ze Lwowa 13-go padziernika 1673 u G r a-

b o w s k. II, 208 ; miejsce okrela si niedo wyranie : niedaleko mo-

giy, o IY2 mili za Glinianami, przy obozie cudzoziemskim. Do zoryento-

wania si suy list Sobieskiego do Radziwia d 7 padziernika z pod

Kutkorza: .,Ju si W. X. Mci do Lwowa turbowa nic przyjdzie, po-

niewa Król JEMo, do lepszego przyszedszy zdrowia, o mil tylko od

obozu nocuje. Jutro tedy, da Bóg, spodziewam si z miej WXMci cie-

szy conrersatii-*. Kutkorz ley o par kilometrów ku Zachodowi od sta-

cyi drogi elaznej Krasne; tu wic musia znajdowa si obóz wojska,

cudzoziemskiego. Ku poudniowemu wschodowi od Krasnego o ."> kilom.

jest pagórek, zwany Mogi, a dalej w wikszej nieco odlegoci wie-

Skwarzawa. Wic przegld odby si zapewne tutaj i wojsko stao mniej

wicej w kierunku drogi elaznej Ivrasne-Wooczyska.

Korzon Sobieski. T. lU. 2o
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szcze ostatnich si i wystawia przeciwko nieprzyjacielowi

imienia chrzeciaskiego wojsko wielkie tak liczb, jak du-

chem. Ko jest ju prawie rzucon, gdy do obozu przyby-

em, a dzi ruszyy chorgwie do kraju nieprzyjacielskiego,

co niech Bóg obróci ku dobremu i szczliwemu kocowi...

Ogldaem wojsko moje, tak wymienicie zaopatrzone w bro
i w mów, e Polska bodaj nie miaa liczniejszego, ani po-

tniejszego dawniej, za czasów rozkwitu; lecz trapi mi
troska, aby nie osabo wkrótce i nie rozwizao si dla nie-

dostatku, albo dla braku pienidzy, niezbdnych do zaku-

pienia prowiantÓAv dla piechoty". I prosi Klemensa X, aby

ladem Klemensa IX zachci panów chrzeciaskich do

udzielenia Polsce takich posików, jakie nieli niegdy obl-

onej przez tyche Turków Kandyi ^).

Zakoczenie takie wcale nie jest ciekawe, chyba dla

ponownego stwierdzenia, e król Micha nie by zdolnym

uy tej potgi, jak mu naród niezasuenie powierzy.

Nazajutrz po przegldzie d. 9 padziernika przybyli

dwaj hetmani litewscy na wielk rad wojenn. Powzito

postanowienie: poczy wszystkie wojska pod Trembowl
i Avkroczy do Modawii, nie tracc pozostaej w tym roku

wojennej pory. Najjaniejszy Pan chcia koniecznie i da-

lej z wojskiem, ale mu to odradzali lekarze i senatorowie

dla saboci zdrowia. Podda si wic koniecznoci, lubo

„z wielkim alem", i dowództwo naczelne zda na Sobie-

skiego, polecajc go opiece Niebios -).

Sobieski prz^^j bez wahania, ale z ywem poczuciem

odpowiedzialnoci, które ujawni w swej przemowie: „Có,
jeli Mars odwróci losy na opakV Tu wystpio wszystko,m w ma, cokolwiek Ojczyzna mieci w swem onie krwi

jiaddziadÓAY i dzielnej odwagi. Nie brak tu chyba ani je-

') Zauski I, 471.

-) Grabowski II, 26'.). Zauski I, 492. lizie: Haracz

krwi turecka Turkom wypacony. Wilno 1874, str. 31 : Powraca (król)

ku Lwowowi, potwierdziwszy rzdy hetmaskie.
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dnego ze wietnych nazwisk rodowych, któreby nie obleko

si zbroj; nie brak chyba jednego wojownika, ochotnego

do broni, któryby nie wzmocni chorgwi imieniem swojem

i mstwem. Caa Polska wtoczya si do obozu, caa zgi-

naby a do nasienia, gdyby fortuna miaa dopuci si

zbrodni na nas... zwaszcza, e z dostojnikami s pomie-

szani wojownicy stanu rycerskiego i Litwina Mars wysta-

wia na jednakowy los z Polakiem. Jeli to wojsko nie skarci

Tracyi, ohydne jarzmo ucinie karki nasze i na ruinach

zasanej trupami Polski wypadnie napisa owe sowa wie-

szcza polskiego: Tu ley królestwo z ludem i z Icrólem sa-

mym^. Zwróci si przeto do króla z daniem, eby czu-

wa nad zachowaniem, nad wyywieniem tego wojska, nad

przygotowaniem nowych si, jeli te popadn w niebezpie-

czestwo w Dacyi ^).

Któ lepsze i pewniejsze nad Sobieskiego móg da
rkojmie zwycistwa? Los umiechn si nietylko jemu, ale

i Polsce, gdy w najgodniejsze rce poda or do walki

z Porta Ottomask. która przed rokiem dosiga zenitu

SAVOJej potgi.

Swoim zwyczajem chcia Sobieski owietli najprzód

okolic teatru dziaa wojennych : wic niezwocznie, za-

pewne 9-go padziernika, Avysa Silnickiego, Icaszt. czer..

z 15 chorgwiami lekkiemi oraz ochotnikiem na zwiady:

13-go padziernika da 20 polskich i 12 dragoskich cho-

rgwi Sieniawskiemu dla obejrzenia ziem podolskich, z za-

leceniem, aby powi-óci do armii po 10-ciu dniach-). Sie-

') Nie sa to autentyczuo wyraenia Sobieskiego: luiisieliiny to-

inaczy z tekstu aciskiego, bo jeden Zauski (I, 3y'2) zapisa te „gra-

vissimain orationem" Maresclialci, ale niestety ! po acinie.

-') Wiadomo korespondenta u G r a b o w s k. 11, 269, e Sie-

niawski by posany dla odebrania Midzyboa i innych miasteczek Tur-

kom, zbija puk. Górski op. cit. 47 uwag, e kawalerya do takiego

zadania bya niezdatn. Ale t sam wiadomo.e zamieszcza dobrze wia-
25*
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niawski uwija si z niemaym poytkiem: przej turecki

transport prowiantów, sto podwód pod komend znacznego

agi, potem zdoby swoje wasne miasto Midzybo i, przy-

puciwszy szturm do zamku, zmusi Turków do kapitua-

cvi: stamtd zbliy si do Kamieca, odebra Zinkow, Sa-

tanow, dogoni pod Jarmolicami kehaja czyli skarbnego

urzdnika tureckiego i scbwyta go razem z kilkudziesiciu

wozami prowiantów: nareszcie poszed ku Barowi, gdzie

zmar bej Lipków Kryczyski i). Najwaniejsz za korzy-

ci byo upewnienie si, e z tej strony nie zagraaj woj-

sku ani Tatarzy, ani Doroszeko.

Gówne siy rozpoczy wymarsz z obozu skwarzaw-

skiego od dnia 11 padziernika, we rod. Wysza mia-

nowicie artylerya z piechot. Król Micha zabra si w drog
powrotn do Lwowa, bardzo saby; Sobieski ruszy nazajutrz

12 padziernika z wojskiem konnem: a w lad za nim ks.

Dymitr Winiowiecki 13-go. Szli jednake nie na Trembowl,

lecz w kierunku poudniowym prostsz drog ku Dniestrowi

przez Narajów. Brzeany. Podhajce. Przyby Sobieski 16-go

do Dobrych-wód, nie dochodzc do Monasterzysk: nazajutrz

cigny puki hetmana polnego. Zdawao si, e tu moli-

wem bdzie poczenie si z Litwinami, lecz dowiedziawszy

si, e dzieli ich jeszcze od wojska koronnego odlego
8-milowa, Sobieski przesa tylko Pacowi wiadomoci, ze-

domy wypadków autor artykuu w powanem wydawnictwie; Des ver-

wirrten Europa Coatinuation oder wahre historische Beschreibung...

1673 — lG7lj durch Andreas Mullern, Amsterdam 1680 (t. I wyszed

pod redakcya Piotra Yalckenier 1077). Na str. 147 czytamy: Den
13 gienge der Herr Krohn Fendrich mit 1-200 Pferden und 100 Drago-

nem aus mit ('rdre auf Miedziboz und Boaz (Bar?), wie auch auf Sza-

tanów und an die umbliegende kleine Schlosser einen Anfall zu thun,

weil sich die litbauiscben Tartern der Krohn unterwerfen wollten; er

batte scharfeu Befehl nacb 10 Tbagen zur Armee zuriickkehren Zreszt

fakta dowiody przeciwko p u Górskiemu, e Sieniaw.ski by zdatnym do

wykonania szturmów, bo zdoby Midzybo.
'j List Tara 18 padziernika 1073 i korespondencya ze Lwowa

26 padziernika u G r a b o w s k. IL 271. 273.
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brane o nieprzyjacielu, proszc o popiech, i ruszy naprzód

ku przeprawie Dniestrowej, któr wyznaczy pod wsi uk.
w pobliu monasteru teje nazwy i wsi Rakowca, o mil

7—8 poniej Halicza, a 3-ch w prostym Icierunku od Ki-

niowa. Wyprawi pukownika kozackiego Motowid z uni-

wersaem do pobliszyci miast, miasteczek i wsi. aby do-

stawiono tam wszelkie promy i odzie M.

W pierwszych marszaci objawia si znaczna dezercya,

') Grabowski II, 269— 271. Dziennik u K 1 u c z y c k. nr. 501,

str. 1312— 13 podaje 13 padziernika nie cise wiadomoci np., e So-

bieski z infanteriami i trzema pukami polskimi idzie ku Zoczowu. albo,

e Litwini ida prawem skrzydem i e czy si mieli pod Mogilnic;

równie baamutna jest wiadomo o trzech traktach, którymi wojsko

miao postpowa, skoro Litwini szli zdaa, z Beresteczka przez Szczu-

rowice, a trakt Winiowieckiego wcale nie jest tu wskazany. Des ver-

wirrten Europa Gont. (s. 147) powiada, e Sobieski podzieli armi

in drey sonderliche Lager, damit sie auf dem March desto fiiglichcr fort-

kommen niochten. Mit dem Fussvolke gienge er rechtens und gerades

Weges nach Zlakzau. Den 13 gienge der Herr Krohn Fendrich (t. j.

Sieniawski)... auf Miedziboz. Von Buczacz gegen Jaslowitz sollte der Herr

Starosta Dolinsky Danielowitz (chyba starosta parczewski, a jeli doli-

ski, to nie Dauiowicz, lecz Koniecpolski) seine Macht fuhren und die

Armee solte sich eine Meilweges von Putzlowitz (?) wieder.^etzen. Ale

Daniowicz, ani Koniecpolski adnej czci armii prowadzi nie mogli,

ze wzgldu na ma sw rang w porównaniu z obecnymi wojewodami

i hetmanem polnym; wiec mowa tu chyba o detaszowanych oddziaach,

lub o podjazdach. VVierszowana opowie p. t. „Haracz krwi tureck

Turkom wypacony, abo relacya dwuletnich prac woyska 1672 y 1673...

przez Stephana Jana S 1 i n i a wiecznym czasom w memorya podana

R. P. MDCLXXIV Miesica Maja l3go dnia" mówi nawet o czterech

„szwadronach", prowadzonych „przez róne szlaki" w celu , aby brak

paszy i ywnoci, czyli „annona gromadzonego wojska nie zndznia

w krajach pustych" i wysawia za to „opatrzno wodza" t. j. Sobie-

skiego. Ale autor pisa niektóre rzeczy ze syszenia, bo sam, opisujc

marsz wojska koronnego malowniczo, jako naoczny wiadek, zdradzi si
wyznaniem na str. 34, e „na Horodenk" szed, a wic chyba znajdo-

wa sic w wojsku litewskiem. Korzystao za ewne wojsko, o ile mogo,

z dróg bocznych i furaowao moliwie szerokim pasem
,

godzimy sie

wszake na wniosek puk. Górskiego, e wojsko koronne szo „jedna

drog, jak dzi mówi: eszelonami".
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szczególnie „dymowi" onierze znikali „z dymem". Król

wyda ostry uniwersa d. 15 padziernika przeoiwko zbie-

gom. Niektóre chorgwie zmniejszyy si prawie do poowy,
szczególnie wyprawy województwa Ruskiego i Pomorskiego

:

„to jest fructus zaciga na wojn takich, którzy si boj".

„aden gód ani bieda nie dokuczya" ^f i adne okoliczno-

ci wyjtkowe nie usprawiedliwiay tego zbiegowstwa: wic
uciek tylko lichy onierz, wieo zrekrutowany i z polem

nie obyty. Sobieski, zdaje si, nie dba o tak strat na

liczbie; nie zaniedbywa jednak wytrbienia nazwisk z obozu

dla wytaczania procesów sdowych.

Wikszej troski nabawi go Dniestr a potem Litwini.

Gdy „szwadrony konne stany pod uk (20 pa-

dziernika) 2), Motowido mia ju gotowe promy a zapewne

i odzie, poniewa most stan nazajutrz dostatecznie mocny
do przeprowadzenia armat. Sobieski spodziewa si, e w cigu
dwóch dni przeprawa skoczy si, gdy kawalerya miaa prze-

chodzi w bród i wpaw. Alici od deszczów woda nagle

przybraa, brody pogbiy si, wozów i ludzi nie mao poto-

no (22-go padziernika), a zatem wypado nietylko zaniecha

takiej przeprawy, ale i odgania hultajstwo, które lazo na

olep, wreszcie prowadzi przez most lub na promach ca
konnic i tabor, co wymagao dugo czasu. Dla porzdku
Sobieski kaza przywoywa chorgiew podug regestru.

Niejeden

Póki ich kolej dojdzie, pocigajc wsa,
Ze go nie prdko prosz, sam si w sobie dsa.

Mona byo susznie dsa si, gdy wstrzymana nie-

spodzianie masa ludzi i koni zacza doznawa niedostatku

') Grabowski U, 271, uniwersa królewski u K 1 u c z y c k.

nr. 490. Zauski I, 474 : Olszowski ju 26 padziernika wie od mar-

szaka trybunalskiego, e bdzie sdzi kilku pojmanych dezerterów zjazdy.

^) Dat wycigamy z listu Sobieskiego do Olszowskiego, 21 -go

padziernika, mianowicie z zestawienia wyrazów : „Przeprawiamy sie dzi
przez Dniestr" i „chudych podjezdków na iaku sia pada przed wczo-

rem" (Grabowski II, 353, albo Klucz. 1310).
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ywnoci. Na drugim brzegu widniay stogi siana, a tu zro-

bia si „drogo wiellca:" Iconie padaj i piecbota „poczyna

sabie". Zwoka wynosia trzy dni; cae wojslio znalazo

si za Dniestrem dopiero 26 padziernil^a czyli w tydzie

po zatoczeniu obozu ^).

W cigu tych kopotów d. 24 padziernika przyjechali

obadwaj hetmani litewscy na wielk rad wojenn ^j, zosta-

wiwszy wojsko swoje o mil za Buczaczem. Z fatalnymi

przyjechali projektami: uskarajc si na znuenie i wyni-

szczenie swojego wojska, chcieli rozoy je na Podolu abo

na Ukrainie, eby wypoczo przez dwa lub trzy miesice (!),

bo wprzód naley zachowa Avojsko, a potem wojowa. So-

bieski odpowiedzia na to, e jest zapóno gani to, co

uchwali ogó; e gosami sejmowymi postanowion zostaa

wojna z nieprzyjacielem, nie za spoczynek niewojenny.

W wykonaniu tej uchway zatem wkroczy na ziemi nie-

przyjacielsk i nie wróci do Polski inaczej, jak ze zwy-

cistwem, które spodziewa si odnie przy pomocy Boej^

') Tame: „Komunik w bród i wiiaw, armata i piechota pro-

mami i mostem : rozumiem przez jutro przeprawia si wszystcy". Na str.

za 274 u Grabowsk. jest wiadomo z d. 23 padziernika z pod uki

o nieszczliwym wypadku z wozami i ludmi, jako o fakcie zakoczo-

nym, a wic dnia poprzedniego, a w t. I, na str. 199: d, 26 Octob. JP,

Marszaek, przeprawiwszy ledwo nie wszystko woj ko, sam si te prze-

prawi. lizie Haracz etc. str. 33—34: Zaczym jest giód, tak po-

wód naszym nie na rk : Tantal tylko jedyny cierpi taka mk. Siedm

razy coraz zrana swojemi promieni, Opuszcza Ti tan ros... Nim y Dniestr

opad po tey Neptunowey burzy etc. Dziennik u K 1 u c z y c k i e g o.

str. 1314 zawiera list, pisany z obozu ju za Dniestrem 27 Octobris

:

„Dzi ,JP. Marszaek by na polowaniu".

-) Nie wtpi, e o tem Consilium belHcnm numerosissimo senatu

cum chiliarchis in praesentia Ducum pisa Olszowski do Fredry ze Lwowa

29 padziernika, przesyajc mu deliberatoria ('Z a s k i I, 475). Do-

kadne wskazówki chronologiczne co do tej rady znajduj si tylko w ma-

ym dyaryuszu, obejmujcym „Czynnoci w Obozie., od d 24 do 31go

Octobra 1G73" u Grabowskiego I, 198, ale przebieg obrad jest

skrelony w Kelatione woskiej u Kluczyckiego, str. 1332—

3

i u Z a u .s k i e g o I, 404.
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albo poniesie chlubn mier za wiar i Ojczyzn. Nie ob-

wiedzie go od tego postanowienia adne rozumowanie, ani

aden rozkaz, nawet króla samego, chybaby zapada inna

uchwaa caej Rzeczpospolitej ^).

Mowa ta nie wywara jeszcze podanego wraenia.

Micha Pac zwierzy si Skoraszewskiemu, chor. pozna-
skiemu, z powodów swego niezadowolenia, mianowicie: e woj-

sko koronne, idc przodem, spoywa furae i prowiantr.

a dla Litwinów pozostawia pustyni: e biegnce tak szybko

ory polskie nie dadz Litwinom udziau w wojnie; e gar

dz ich pomoc, je. li o nich nie dbaj. Wreszcie upywa
ju wier, a z ni koczy si suba wojskowa-). Skora-

szewski powtórzy to Sobieskierau.

Ju ci atwo teraz domyli si, e prócz wypowiedzia-

nych s i niedomówione powody: uraza za ruszenie z Dobro-

wód przed nadejciem wojska litewskiego, wspomnienia go-

lbskie, waciwa wojskowym draliwo o pierwszestwo

Tv^ marszu i we froncie. Jake si postawi wobec przeciwnika

nieprzejednanego Sobieski ?

Nazajutrz 25-go w dugich sporach zmikczy Paca a-
godnem i dziwnie ujmujcem uprztaniem zarzutów, a w kocu
o.. iadczy, e jest gotów zastosowa si do wszelkich da
hetmana w. litewskiego, e przepuci go naprzód, e podda

si nawet pod jego komend, byleby wojska szy razem '^).

') Mowa Sobieskiego w zgodnem brzmieniu dosza nas w trzech

jeykach po polsku u Grabowskiego I, lV8 i u Kluczyckiego
str. 1317, po acinie u Zauskiego I. 494, i po wosku w cennej Re-

latione delia vittoria insigne. .. sotto ii castello di Chocim niejakiego Po-

liarco Micigno Cosmopolitano u Kluczy k. nr. 504,

str. I3t'3.

-; Zauski I, 494.

^) Czynnoci w Obozie etc. u G r a b o w s k. II, 198: Nazajutrz

cale concluserunt PP. litewscy, uczyniwszy manifestacy, do domu po-

wróci: atoli po wielu sporach, gdy im JP. Marszaek, czegoby ywnie

chcieli, na wszystko chcia pozwoli, nawet i komend wojk dla dobra

Ojczyzny ustpi, wielce ich tern uj. Obiecali tandem i z nami, za

pewnemi kondycyami i asekuracyami. To samo d. 3 I-go padziernika

u Klucz vckie2o. str. 1317.
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Takie dopiero owiadczenie poskutkowao. Gada o po-

wiceniu krwi dla wiary i Ojczyzny umia Icady senator,

kady oligarcha, ale zdoby sie na oliar ze swego interesu,

ze swojej dumy, nikt nie by zdolnym. Szczere uczucie

patryotyczne. wibrujce w glosie Sobieskiego, poruszyo sa-

moubnem sercem Paca i stumio nienawistne popdy. Ra-

dziwi szed za nim biernie, czy przez ulego swemu
zwierzchnikowi, czy przez s abo charakteru, bo nie ywi
wrogieg( usposobienia -wzgldem szwagra. Wic teraz nast-

pio serdeczne pojednanie. Obadwaj hetmani litewscy wyszli

z namiotu Sobieskiego, oywieni duchem Unii Lubelskiej,

rozgrzani mioci bratersk.

Byo to najwiksz zaleta i zasug Sobieslciego, e
w liczne, ale nie sprzge hufce Rzeczypospolitej rónych
zacigów — liwarciane, wojewódzkie, paskie, polskie, cu-

dzoziemskie, kozackie, litewskie — tchn jedn dusz. Pro-

mieniejca z jego piersi mio Ojczyzny stapiaa wszelkie

stronnicze zawici i nienawici. Stronnic}- francuskie'] kandy-

datury, czy austryackiego Lotaryczyka. czy króla Piasta,

dawni malkontenci, Iconfederaci gobscy, obici na sejmiku

redzkim Grzymutowski i elcki obok Szczsnego Potockiego,

Stefan Czarniecki razem z Morsztynami i starost kamie-

nieckim, lub wojewoda kijowskim stali si zdolnymi do

-wielkiego czynu wojennego — dziki Sobieslciemu, który

wiód ich do boju nietylkojako wyborny organizator, który

umia w „cignieniu dobrze przewiczy onierza w obro-

taci wojennych", nietylkojako strategik „przezorny i miay",

ale. co wiksza, jal^o wódz duchowy.

Jecha wanie adjutant sutaski, aga Hussein w 60

koni, z listem od Mahometa IV- go do Icróla Michaa,

a nadto z buaw i kafta em poddastwa w darze, jak po-

wiadali Baraniecki niejaki i Wooszyn, przysani po konwój.

Sobieski natyclimiast (2 I-go) uprzedzi Olszowskiego, który

nadesa mu niezwocznie penomocnictwo królewskie do ode-

brania pism i udzielenia odprawy wprost z obozu; wystar-
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czv miaa narada z senatorami znajdujcymi si w wojsku ^).

^Przypad" ów aga wieczorem 29 goi otrzyma zaraz audyency

u Sobieslciego w obecnoci dwóch ietmanów polnych, 4-ch

kasztelanów i bardzo licznej starszyzny wojskowej. Owiad-

czy, e wedle rozkazu ma si opowiedzie tylko ustnie

hetmanowi, lecz nie odda listu sultaskiego i nie pozwoli

odpiecztowa go oprócz króla nikomu, nawet podkancle-

rzemu, bo w tym licie ..j^st wielkie i sawne imi pana

mego". Nawet na prywatne zapytania nie da z siebie wy-

rozumie, z czem jedzie. Byto „bardzo pyszny i hardy dziad",^

ale agodniejszym pokaza si przy poegnaniu, które od-

byo si nazajutrz „w sam marsowej muzyki haas", kiedy

ju wojsko stano w gotowoci do marszu i zrobio na nim

imponujce a nieprzewidywane wraenie ^).

Trzy dni obozowa Sobieski nieruchomie na prawym
brzegu, nadczekujc na wojsko litewskie i strzegc si po-

wodu do nowej urazy. Ruszy si 30 padziernika, gdy jazda

litewska przeprawia si kom unikiem w bród poniej uki.
Na tabor i na piechot czeka nie móg, poniewa przybieg

kuryer od hospodara modawskiego Stefana Petreczejki z do-

niesieniem, e ten hospodar z czwartku na pitek w nocy

(26 na 27 padziernika) uszed z obozu tureckiego w pó-

tora tysica Wooszy i na miosierdzie Boskie prosi o przy-

sanie mu z 500 jazdy ^). Ledwo dopad konia, w jednej sukni,

wszystko porzuciwszy, ratujc tylko gow, zagroon wy-

znaniami pojmanych kilku maruderów polskich. Tene kuryer,

sekretarz hospodara, przywióz dru^ wiadomo, e kapan

') Olszowski do Sobieskiego 2G padziernika 1G73 pi^ze ju po

raz drugi „iterato" o odprawie agi u Zauskiego 1. 474.

-) Grabowski I, 199, 200, II. 353, Kluczy ki 1317. Po-

dug Hammera VI, 295 Hussein sprawowa urzd muteferrika; pismo

sutaskie dao wydania pewnych czci Podola (der Polanken) i wy-

prawienia posa z iaraczem
;
grozio wtarguieniem do Polski na wiosn:

lecz o kaftanie niema tu mowy.

^) Z niedo cisej opowieci Hammera VI, 295 mona po-

wzi mylne wyobraenie, jakoby hospodar Petreczejko uciek przed
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basza mia stan na Cecorze 28 padziernika. Najprostsze

rozumowanie strategiczne wskazywao, e nie naley dopuci
go do poczenia si z Husseinem basz. Ictóry si rozoy
w ufortyfikowanym obozie pod Chocimem.

Znajdowaa si zaoga turecka w Jazowcu i nie chciaa

si podda St. Koniecpolskiemu, starocie doiskiemu; na

pomoc jemu posan bya cz wojska litewskiego, kilka-

nacie chorgwi. Sobieski napisa do króla o wysanie wy-,

praw z województwa Ruskiego do obserwowania tej zaogi,

do hetmanów za litewskich posa wezwanie, zaklinajc na

mio Boga, aby co prdzej popieszali. Odwoa te Sie-

niawskiego z pod Baru. Silnicki j\> wróci ze znaczn zdo-

bycz i jecami tureckimi ^).

Dla Petreczejki powzi Sobieski gbokie wspóczucie:

wic przodem wysa mu nietylko pukownika Duraka,

o którego by proszony, ale i genera majora Koryckiego,

znajcego jzyk i obyczaje wooskie, z wikszym oddziaem

jazdy, podobno do kilku tysicy gów. Ju 31 padziernika

z nadgranicznego miasteczka Berebesztu (na prawym brzegu

Prutu) Petreczejko dzikowa za t pomoc Sobieskiemu „za

te wszystkie prace i trudy wojenne, które dla wszystkiego

Chrzeciastwa i dla niego podejmuje", a 3 listopada dono-

si z Suezawy, e ju wyzwoli maonk swoj, lecz za-

sta j odbiean od bojarów, którzy „postraszeni w góry

uszli do Wgier, czekajc inszego pana" (t. j. hospodara) od

Porty. Gdy jednak stan tu z p. generaem Koryckim

„w znacznym poczcie ludzi", wzywa ich uniwersaami, aby

wracali, i tuszy, e to uczyni ochotnie. on chce odesa
do Polski, a tych „ludzi polskich" pragnie zatrzyma, póki

12 padziernika. Gdybymy rachowali podug juliaskiego kalendarza, to

zawsze byaby ta data za wczesna. Nie budz adnej wtpliwoci uyte

przez nas zapiski polskie u Kluczyckiego, str. 1315, 1310, 1317

i u Grabowsk. I, 199, II, 275.

'J Kluczy ki, str. 1320 z ceduy Sobieskiego 5-go listopada-

Grabowski II, 274, 275.
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nie nadejd piechoty, ordinowane do osady fortecy '). Nie-

wtpliwie nadeszy i zaog stany w Suezawie.

Przeszedszy w dwócli marszacli Polcucie. sam So-

bieski tu za Sniatynem przelsroczy granic d. 1 listopada.

Poniewa wydarzyo si poprzednio, e Ruszczy, chodzc
z podjazdem, nabra byda u Woochów i przyprowadzi do

obozu: wic Sobieski nietylko okaza mu ,,wielka disgra-

ti", lecz kaza mu je nazad odprowadzi, pogroziwszy su-

rowoci artykuów wojskowych -}. Teraz na granicy przez

trb surowo zakaza czatom rabunków, a ktobv mia za-

bi Wooszyna, ten mia da szyj pod miecz katowi. Jako
zaraz 1 listopada kaza rozstrzela dwóch oficerów; czterem

kara zostaa umniejszon; potem byli dekretowani pod miecz

migielski, rotmistrz województwa krakowskiego, i Kdzie-
rzyski towarzysz; pierwszy z nich otrzyma jednake ua-

skawienie za wstawiennictwem ksicia Dymitra Winiowie-

ckiego Hultajów za ledwie nie codzie wieszano^).

Kraina ta bya yzna. Monaby zboem pa konie;

na majdanacli widziano trzody czabanów; w pasiekach nie

brako miodu: ale rzadk bya ludno i przez may dowóz

ywnoci znowu zrobia si w obozie „drogo niesychana"

bochenek chleba na zoty ^).

Jeszcze trudniejszem okazao si przejcie przez Buko-

win, przez „okropne" lasy bukowe, które porastay na gó-

rach i w dolinach, okrywajc ciemnoci sw bagna i strugi.

*) Kluczy cki, str. 1317— 8. Zauski I, 551.

-) Kluczycki 1315, list X. Przyborowskiego kapelaua marsza-

kowskiego, str. 1320. Dnia 30 padziernika nocleg by w Onitowie,

31 padziernika zapewne pod Sniatyniem. Domylam si. e g-ranice tutaj

stanowia rzeczka ^.Turecka", wpadajca do Prutu, o mae pó mili od

Sniatynia.

^j lizie, str. 36. Kluczycki 1321.

*) Pisa sam Sobieski 5 listopada 1073: Drogo niemaa w obo-

zie, co nie dziw w tak pustem pograniczu, tak. e tygodniowym lenun-

giem na dzie i onierz obej si nie moe; prowiantów te nie do-

wo, poniewa przeprawy trudne i ze przez Bukowin. Swawola lu-

nych, jak moe. poskramia si (Kluczycki. str. 1319).
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Wic na 4-milow przestrze do uczki trzeba bvlo uy
4 dni czasu; 5-go listopada Sobieski zatrzyma si na poblizkich

polach pod miasteczkiem Bojanem '). eby doczeka si po-

zostaych dzia, taborów i regimentów piechoty oraz wojska

litewskiego. Strawi dwie doby na tem czekaniu i porzdko-

waniu, wysyajc podjazdy, jak zwykle.

Litwini, zdobywszy podobno Jazowiec, i przepra-

wiwszy si przez Dniestr, trzymali si kierunku tej rzeki a
do Horodenki, skd ju zwrócili si ku Prutowi i poczyli

si z wojskiem koronnem. Mieli duo usaryi, ale i lejsze

petyhorskie chorgwie byy uzbrojone kopiami, co przypisy-

wano troskliwoci hetmana w. Paca-).

Pozostao ju tylko dwa dni marszu mniej trudnego

w kierunku pónocno-wschodnim — tym samym, jakim

zmierza droga wozowa (lecz nie elazna) od Nowosielicy do

Chocimia i Kamieca, czyli dawny trakt jaski. Ale deszcz

narobi okropnego bota, w którem grzzy tabory. Wyprze-

dzia je kawalerya „w sprawie" tj. w szyku bojowym, sta-

na d. 9 listopada na pó strzelenia z dziau przed okopami

tureckiemi i zostaa przywitana od. razu grzmotem 24-ch armat.

') Niedokadnie oznaczy miejscowo X. Przyborowski , datujc

swój list 5 listopada ex castris ad Boianie na .Mamajowskich polach, Ma-

majowce bowiem (Mamaestii) znajduj si o 1'., mili przed uczka,

a Boian o 1'/, mili za uczka. Sobieski datowa gucho: „nad Prutem

mil 3 od Chocim^-' i take myli si, bo w najprostszym kierunku jest

mil okoo 6-ciu.

-) lizie, str. 47: „Tam sia uzbrojony IJsarz dokazowa, Bo

kopiami wojsko tak wymundurowa Czuy hetman narodu X Litewskiego,

e bez kopii onierza nie byo adnego". O zdobyciu Jazowca przez

Litwinów i wyciciu wszystkich Turków, oprócz baszy, któremu ycie

zostawiono, pisze sprawozdawca Des verwirrten Europa, s. 147

na podstawie otrzymanego raportu: wir haben Bericht erhalten etc. Ale

Sobieski w li.cie do prymasa, pisanym 1 grudnia 1673 z obozu pod Czer-

niechowcami nad Prutem (Grabów. II. 357) wspomina, e „Turcy Ja-

zowiec opucili po pogromieniu chocimskiom".
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Któto grzmia z tych okopów?

Hiissejn basza, bejlerbej sylistryjski, mianowany se-

raskierem dla obrony granic tureckich w okolicy Jass. j\Iia

on pod sob bejlerbejów Rumelii, Siwaszu i Bonii, raz basz
Saloniki; sta tu od 2-go czy od 8-go lipca. Po nadejciu

posików z Isakczy rozporzdza si 30.000; nadto Wo-
oszy liczono 5000. Samych janczarów byo przeszo 8000.

Otrzyma cesarsk zielon chorgiew, któr powinienby ra-

czej nosi sam wielki wezyr i). Ahmed Kiupruli nie przyby.

Zapewne nie chcia naraa sw3J sawy na czele maego sto-

sunkowo wojska. A moe nie by ju zdolnym do trudów

wojennych zpowodu naduycia napojów spirytusowych-).

Pozostaje mu trzy lata ycia, lecz rejestr wielkich czynów

jego ju zosta zamknity.

') Skowski CoUectanea... Warszawa 1825, t. II, str. 95, 96.

List Sobieskiego 11 listopada u Kluczyck., str. 1321; tame 1324 X.

Przyborowski liczy 25—26 tys. do boju robusti corporis, admranda for-

titudine et feritate pugnaces, a z pospólstwem blizko 40.000. Korespon-

dencya z d. 1 1 Novembris drukowana u Kluczyck. 1322— 4 i u Gra-
fa o v s k. Ojcz. Spom. I, 200—202 w tej ostatniej redakcyi zawiera do-

datek: „Notandum wojska tureckiego wicej ni 30.000 byo i dugo
z nami bojowali, nelimy ich przemogli". T sam korespondencye

w niezbyt dokadnem tómaczeniu niemieckiem i bez dopisku o liczbie

wojska zamiecio I) i a r i u lu Europ. 29 Theil, str. 231—233, inny

za kompilacyjny artyku w 30 Theil. str. 322— 4. Podobnie skompilo-

wany artyku w Des verwirrton Europa Continuation... durch

Andr. Mullern... 1C80. str. 148 podaje liczb Turków w Chocimie na

32.000 z góra. Dupont, Memoires w Bibl. Ord. Kras. t. VIII, str. 46

doliczy si z gór 80.000 ludzi i 70 dzia tureckich: jest to legenda

wytworzona w cigu lat 20-tu czy 30-tu po fakcie, a zapisana z opo-

wiada oficerów. Pu. Górski op. cit., str. 38 mniema, e Hussein zaj
stanowisko pod Chocimem dlatego, e w Kamiecu wojsko jego zmieci
si nie mogo . ale mog'oby urzdzi sobie obóz ufortyfikowany tak samo,

jak pod Chocimem.

-) Ziukensein, Gosch. d. Osnianischen Reiches Gotha 1857,

t. IV, str. 280 Ahmed Kiupruli pi wino najprzód z zalecenia lekarzy dla

wzmocnienia si wyczerpanych podczas oblenia Kandyi; póniej wszake

podnieca si najmoeniejszemi wódkami i przyspieszy rozwój dziedzicznej

choroby, wodnej puchliny.
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W marszu znajdowa si Kapan, basza Aleppu, majcy
rang wezyra. Wic ulcorzy sie przed Maliometem IVm
i przyprowadzi mu cliocia Icillianacie tysicy z Azyi, i j)re-

zentowa je pod Isalccz. Obecnie sta na polach Cecorsliich

w okolicy Jass. o mil mniej wicej 25 od Chocima ^).

Nadto w Kamiecu, odlegym tylko o dwie mil, Halil

basza mia 10.000 onierza: wic móg przybiedz, albo po-

silci nadesa w par godzin.

Sam Hussein zreszt czu si dosy silnym do walki

z Polakami. Kolegów nie wzywa, o posiki nie prosi. Wie-

dzia, naturalnie, jak wytrwaym i zacitym jest Turek po

za oson fortyfikacyjn. A znalaz obszerne, nawet za obszerne

okopy z r. 1621, w których Polacy opierali si trzykro

liczniejszym wojskom Osmana II przez sze tygodni i obro-

nili si chlubnie. Byo do czasu na napraw, na wzmo-

cnienie profilów, pogbienie fos do 8 okci, zaopatrzenie

w „wycieczki" i baterye pod kierunkiem dobrych inynie-

rów „ledwo nie po holendersku albo szwedzku". Stron za-

chodni, naj przystpniejsz, wybornie osaniay te okopy,

a cigny si i nad gbokimi parowami od roudnia i od

pónocy ^). Dzi wiksza bodaj cz miasta powiatowego

z 5-ciu cerkwiami mieci si wewntrz tej linii fortyfika-

cyjnej; wówczas miasteczko leao po za ni, liczyo za-

ledwo kilkadziesit chaup, nieosonionych adnem ogrodze-

niem nie tylko od ludzi, ale nawet od byda. Z obozu most

zwodzony nad przepacistym wwozem stanowi jedyn ko-

ni unikacy z zamkiem starodawnym, moe przez Kazimierza

') Pojmani Turczyn i Tatar powiadali, e Kapan basza mia

•20.000 wojska; hospodar za doncsi o jeg-o obozowiska „U Czeczory",

e bdzie mil 8 od Chocimia (K 1 u c z y c k i , str. 1325, 132C); lecz mapa

i iownik Geogr. okazuj znacznie wiksza odlego.

-) List X. Przyborowskiego 15 listopada 1073 u Kluczyck.,

str. 1324. Wac. Potocki, Merkuryusz Nowy, str. 28: ..rów na

om okci blizko w gb, na kopia wszerz ryty wedle sznura".
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Wielkiego, króla polskiego,^) a moe przez genueskich iny-

nierów wzniesionym. Mury tego zaniku grube i wysokie, stoj

mocno dzi jeszcze wród ruin póniejszej tureckiej fortecy, lecz

nie odpowiaday wymaganiom sztuki wojskowej XVII wieku

ani konstrukcy, ani wymiarami. Szczupe, nie posiaday luk

ani do armat, ani nawet do broni rcznej — a przecie bro
palna upowszechniaa si w Europie ju od polowy XIV
wieku ! Mnóstwo krzyów z czerwonej cegy ksztatu aci-
skiego, tlcwicych w podstawie o trzech szczeblach, wpu-

szczonych w bia cian i tworzcych regularny dese,

wiadczy, e pracowaa tu rka chrzecianina. Zamek ten

wpywu na obron ani na atak nie móg wywiera, chocia

by obsadzony zaog, która wcigna jedna jedyn armat
do wiey poudniowej i dawaa z niej ognia podczas boju.

Oddzielnym obozem od strony poudniowej stay wojska wo-

oskie hospodarów: multaskiego Giki i nieobecnego ju mo-
dawskiego Petreczejki -).

Od strony wschodniej obóz turecki dochodzi do urwi-

stego jaru, stanowicego brzeg Dniestru. Dzisiaj tym jarem

dojedamy z miasta mimo zamku do promu pod Zwaniec;

wtedy Hussejn basza w bliszym, rodkowym wzgldem
swego obozu punkcie kaza ustawi most na odziach dla

komunikacyi z Kamiecem; a poniewa z tej strony niegdy

oczekiwa Polaków, wic na drugim brzegu zabezpieczy do-

stp szacem przedmostowym i zamkiem, z drzewa zbu-

dowanym.

') C z o o w s k i Aleksander, Pocztki Modawii i wyprawa Kazi-

mierza W-go w r. lHo9 w Kwart. Histor. IV (1890), str. •283: „We-

dug twierdzenia pouów polskich na sejmie Piotrkowskim 1448 oba te

grody (Cecyne i Chocim. Dugosz V, 48) mia zbudowa Kazimierz W-ki.

^j Zauski I. 49(5. S 1 i z i e , str. 02 : „Z zamku te ku nam
puszkarz machin rychtuje . Wziwszy jzyka (Polacy), e tam jedno

tylko byo dziao, które na pozór wtenczas nie straszyo". W r. 1890

zwiedzalimy Chocim i ogldalimy zamek, lecz ze stanu dzisiejszego ruin

i waów trudno jest odtwarza stan z r. 1673, gdy w czasie póniejszym

po tej bitwie Turcy urzdzili tu fortec now typu Vauban'a.
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Sobieski tak okreli! stosunek si zaraz po bitwie: ..Po-

tniejszy by nieprzyjaciel nad nas, bo go 30 tysicy efte-

ctive liczyo si w okopie, w miejscu niedostpneni, pot-

nymi opasanem waami nad Dniestrem przy zamku Cho-

cimskim" ^).

Z tych sów monaby si domyla, e wojsko polskie

przyszo w liczbie mniejszej ni 30.000 a wic ubyo z niego

w marszu z gór 20 000. Byby to ubytek bardzo wielki.

Zaprzeczy stanowczo nie moemy, biorc na uwag upadek

wielu koni przy zych drogach i niedostatecznej paszy, przy-

tem choroby i wycieczenie ludzi od zimna mronego, wia-

trów, deszczów, wreszcie dezercy nowozacinych, szcze-

gólnie z wypraw wojewódzkich. Szkoda, e nie dosza:nas liczba

cisa 2). Ale w wojsku owoczesnem nie skadano zapewne

wodzowi raportów dziennych; przytem Sobieski, jako hetman

koronny, nie móg ich otrzyma z wojska litewskiego. Byby
on niewtpliwie nam dokadna liczb powiedzia, gdyby sam

wiedzia. Niemniej susznem i niezacliwianem zostaje okre-

lenie ogólne, e „potniejszym by nieprzyjaciel", poniewa

zasaniay go fortyfikacye, zasilay obfite zapasy ywnoci
podniecay wspomnienia dawnych zwycistw, albo przynaj-

*) Sobieski do Olszowskiego 11 listopada 1G73 u Kluczyck.,
str. 1321—2.

'-) Znane s dwa „komputy wojska pod Chocimem" koronnego

1) MS. Akad. Um. w Krakowie nr. 44, str. 428 i nast. z dopiskiem

czyim: „Ci znosili Turki pod Chocimem 11-go 9-bris 1673", wydruko-

wany u K 1 u c z y c k. na str. 1304— 1310. Po wyliczeniu wszystkich

chorgwi i regimentów nastpuje zebranie „potomnej sawy godnych Ma-

rathonomachów chocimskich" : usaryi pod 12-a chorgwiami 1800, jazdy

lekszej zbroi 103 eh. 10 742 ludzi, wooskiej 18 eh. Ió70 ludzi, arkebu-

zerów 3-ch. 500 ludzi: dragonii regimentów 15, ludzi 5400; piechoty

22 regimenty, 10.800 ludzi, wgierskich chorgwi 4, ludzi 500, ogóem
ludzi 31.312. 2) MS. Bibl. Ossoli. nr. 237 wykazujcy w sumie ogólnej

tylko 30.871. Oba komputy wydrukowa Górski Konst. w rrzprawie

swej p. t. „Wojna Rzpltej polskiej z Turcy", która ukazaa si w Hibl.

Warsz. 1890 i w oddzielnej odbitce. Nie widzimy potrzeby przedrukowywa

tutaj rzeczy, tak uprzystpnionej ogóowi, zwaszcza, e obliczenia wszyst-

kich chorgwi s podane w liczbach zaokrglonych i niewiadomej daty^

Korzon. Sobieski. T. III. 26
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mniej powodze. Ujrzawszy polskich harcowników, Turcy

woali na nich: „Haracz! Haracz! zowic ich ydami"^;.

Harce rozpocz Atanazy Miczyski: schwyta tureck

pikiet, eby dostarcz y jzyka Sobieskieniu, który tym-

czasem oglda miejscowo i rozmierza na oko odlegoci

dla swoich bateryj. Chorgwiom kawaleryi wyznacza sta-

nowiska o par wiorst w dbrowie, a nadcigajce zwolna

po rozmikym od deszczów kilkudniowych czarnoziemiu

dziaa, tabory i piesze regimenty wprowadza do dawnych

okopów Osmana II, gdzie przed 52-ma laty ojciec Jakób So-

bieski ze Stanisawem Zórawiskim spdzili dni kilka, uma-

wiajc si o warunki pokoju. Nieprzyjaciel nie przeszkadza

i po kilku wystrzaach zaniecha nawet ognia. Wyjeday
tylko gromadki strojnych spahów po kilkadziesit koni, lecz

unikajc starcia, usioway pociga harcowników polskich

ku rowom, w których czaili si janczarowie. Zginli te od

celnych strzaów Andrzej Modrzewski i Tom. Zaleski: Ko-

byecki szwankowa nieco, spadajc z konia zabitego-).

Nazajutrz 10 padziernika genera artyleryi Marcin

Ktski ustawi umiejtnie armaty i od rana rozpocz mocny

ogie do obozu tureckiego. Kule i granaty wpaday do na-

miotów, szarpay je, lub wj^wracay. A Sobieski ogosi przez

trb, e wojsko ma i ku Chocimowi w gotowoci do boju.

Wszystkie puki czyli dywizye opuciy tedy wczorajsze obo-

zowisko na „szlaku jaskim" i ustawiy si przy samej fosie

*) lizie, nr. 56.

'') Zauski I, 497, S 1 i z i e 47— 48. Relatione u K 1 u c z y c k.,

str. 1335. Dupont (Bibl. Ord. Kras. Muzeum Swidzis. t. YIII. s. 46)

obszernie opowiada o radzie wojennej, odprawionej w nocy z 9 na 10?

ale musi to by echo owej rady wojennej, która zamiecilimy pod dniem

24 padziernika, poniewa powtarza si tu znana nam argumentacya So-

bieskiego przeciwko opinii Paca. Kompilator z Des verwirrten
Europa Continuation, str. 149 nie trafnie te zrozumia swoje róda,
gdy pisa, e Sobieski odprowadzi wojsko o pótory mili wstecz i tam
czeka na nieprzyjaciela przez dwa dni w szyku bojowym, zanim zdecy-

<lowa si na pierwszy szturm.
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tureckiej. Minwszy pomylnie przestrze ostrzeliwan, szy-

koway si bezpiecznie a zrcznie pod paszczami dzia nie-

przyjacielskici, którycli pociski, z wysokicli waów miotane,

przelatyway ponad gowami ^). Wiecem chorgwi konnych

i pieszych opasany zosta cay obóz w nastpnym porzdku:

na prawem skrzydle, poczynajc od wyyny Dniestrowego

brzegu, puk stranika koronnego Bidziskiego; styka si

z nim Jabonowski, a dalej uformowa si wielki puk So:

bieskiego, w którym, oprócz cikiej i lekkiej jazdy, zwraca

uwag liczny zastp dragonii ^), mianowicie regimenty: jego

samego od 600 gów, Zelckiego owczego kor. 400, markiza

d'Arquien (ju nie yjcego) 400 gów, moe jeszcze kawa-

lera Lubomirskiego 200; przytem regimenty piesze: jego sa-

mego i Koryckiego po 600, Kckiego i gen.-majora Denhofa

po 500 gów liczce; Bohana, Beaulieu, Sieniawskiego, Dani-

lowicza ssty parczewskiego po 400, wreszcie piechota w-
gierska, marszakowska 100 gów tylko. Wszystkie te wojska

miay front zwrócony ku pónocy, ku Polsce, jak gdyby

przyszy od Cecory.

rodkow cz pókola zaj hetman polny kor. Dymitr

Winiowiecki ze swoj husary, pancernymi, dragonia w-
giersk piesz stukonn, zapewne te z chorgwiami królew-

skiemi, zostaj acemi pod komend Koniecpolskiego ssty do-

liskiego, zicia swojego, i Stefana Czarnieckiego, pisarza

polnego. Na kracu lewego skrzyda armii koronnej stanli:

Jdrzej Potocki, syn Rewery, wojewoda kijowski, i Szczsny,

wojewoda sieradzki, tak synny z jdzarstwa podczas konfe-

deracyi, ale obecnie wychwalany za mstwo. Ci wszyscy stali

frontem ku wschodowi.

Dalej stron zachodnio-pónocn twarzami ku pou-

') lizie 49: Stawa zatym pod way, a woysko szykuje tak,

Ze poganin darmo tylko psuje, Nabóy armaty, a tymczasem z szaców

dziaa Umiejtno ICckiego w obóz rychtowaa ; str. 52 : Z miejsca na-

mioty pogan swojego wzruszone wida byo w okopie, od kul rozrzucone.

'-) Slizie. str. 50... Sta hetman i z swoim szwadronem Gstym
si opasawszy dokoa dragonem.

26*
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dniowi zastpio wojsko litewskie, którego prawe skrzydo,

wedle zwyczaju, zostawao pod buaw wielk Michaa Paca^

a lewe, przytykajce prawie do Dniestru, Avprost Zwaiica^

pod hetmanem polnym Michaem Kazimierzem Radziwiem ^).

Nic mu nie szkodzi zamek chocimski, poniewa nie móg
w t stron strzela z jednej swojej armaty.

Tak wic Sobieski dawa pole nieprzyjacielowi, lecz

ten nie przyjmowa wyzwania i nie wychodzi z poza oko-

pów. Wic trzeba byo myle o zdobywaniu tych okopów

szturmem.

Otrbiono na ochotnika i poczto mocno bi z piciu-

dziesit dzia: ciskano granaty; ruszyli pierwsi od prawego

skrzyda z dywizyi Bidziskiego gen.-major Dannemark ze

sw piechot i dzielny pukownik Motowido z kozakami

„nad ordynans", zawczenie, zanim si inne partye wygoto-

*) miemy zakwestjonowa plan bitwy, nakpelony przez puk.

Górskiego i dodany do rozprawy p. t, „Wojua Rzpltej pols. z Turcy
w latach 1G72 i 1673". Tu wojsko litewskie stoi na stronie zachodniej^

nie otaczajc miasta i zamku. Tak napisa wprawdzie S 1 i z i e (s. 4y),

mieszczc wszystkie dywizye wojska koronnego „od poudnia" ; ale ró-

wnie napisa, e ^trzy ciany wau byy, a czwarty Dniestr"' (str. 50),

oraz, e „od zamku Chocimskiego W. X. Litewskiego woysko gromi

Turków" (str. 58). Oznaczenie stron wiata nie moe by cisem, gdy
Dniestr nie pynie tutaj wprost z pónocy na poudnie, lecz ukonie od

pónocnego zachodu ku poudniowemu wschodowi. Bardzo wyranie za
stwierdzaj nasze rozmieszczenie trzy róda: 1) Anonym 11 listopada

z obozu Husseim Basz u Kluczyckiego, str. 1322: „a nad Dnie-

strem od Zwaca W. Xistwo Litewskie" 2) Zauski I, 497: „Coro-

nrm hanc velnt obsidionalem clauserant Litvaniae duces cum illustri-

bus copiis ad ripam Tyrae, qua Zvanecum prospectat". 3) Relatione

u Kluczyckiego, str. 1336: ..Ma Tesercito del Gran Ducato prese

posto su la ripa del medesimo fiume, delia parte superiore verso Zwa-

nietz-'. Zdaje mi sie, e naleao nawet e wzgldów strategicznych obser-

wowa Dniestr i trakt zadniestrzaski od strony Kamieca, gdzie znaj-

dowa si znaczny korpus turecki. Nie zgadzamy si dalej z puk. Gór-

skim, aby Jabonowski komenderowa oddzielnym „pukiem" czyli dywi-

zy, a ju wyran pomyk widzimy na planie pod liczb 5 i w tekcie

na str. 55, e puk wwdy kijowskiego Jdrzeja Potockiego zosta na-

zwany pukiem wwdy bracawskiego. Jana Potockiego.
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Avay. Woosza t. j. Modawianie i Multaczycy nie chcieli

stawia oporu, i owszem pragnli poczenia si z Polakami.

Posali dla pozoru do Hussejna - baszy zawiadomienie o nie-

dostatecznoci si swoich i zaraz w^^szli ze swego obozu,

eby si podda. Niosc w kupie wszystkie swoje chorgwie

z bem ubra i póksiycem ottomaskim, zoyli je u nóg

Sobieskiego. Podda si równie i sam hospodar multaski

Grzegorz Gika. Sobieski przywita go yczliwie, pyta o zdrowie,

wojsko za tak multaskie, jak modawskie, w liczbie 5 do

6-u tysicy odesa na tyy ^). Wyleciay zaraz kupy spa-

hów do ataku, lecz husarya odpara je. Tymczasem Dane-

niark i Motowido wdarli si na wa turecki; ale gdy inne

dywizye nie zdyy, zostali rycho zgnieceni przez nadbie

gajce zewszd masy Turków. Obadwaj polegli, a ich o-
nierze ustpi musieli. Zgino te kilku oficerów; z nich

wyróniany jest kapitan Jarocki.

Niewiem, czy naley ten wypadek nazwa nieudatn

prób. Sobieski móg potrzebowa jej dla naleytego usto-

sunkowania ciosu do siy oporu. Zwoa podobno rad wo-

jenn wieczorem, na której sucha gosów opozycyjnych,

') Anonym 11-go listopada i Relatione u Klucz yckiego
str. 1322— 3, 1336. Tu najdokadniej i naj zrozumiaej jest opowiedziane

poddanie si Wooszy. S li zio, str. 53— 54 dba wicej o malowniczo

obrazu; adnym rysem jednake nie przeczj' powyszemu wykadowi.

Theatr. Europ. XI, 378 wie równie o poddaniu si podczas szturmu :

ais er (Sobieski) sie (die Werck des moldavischen Fiirsten) eine Zeitlang

beschossen, korne dieser (Fiirst) mit 5000 der Seinigen heraus und fiel

zu dem Polen liber. Jeszcze dokadniej opowiada spóczesny lubo ni©

uczestnik bitwy, autor Eigendliche Abbildung der... Haupt-Schlacht bey

Chocim. Gedruckt im J. 1674: der Cron-Feldherr Befehl ertheilte, auf

^ass moldauische Lager loss zugehen. Wie nun der Moldauischd Hospo-

dar diesen Ernst gesehen, dass mit unaufhurlichen Canoniren hinein-

gespiet worden, hat er sein Lager und sich selbst mit 5 bis 6000 Mann
dem Gr. Feldh. gewonnen gegeben, sich dem Polen zugeseliet, aus dem

Lager gezogen und denen pohlnischen Kriegsleuten den Einzug willig

verstattet. Wreszcie stwierdza to sam Sobieski u Kluczyckiego,
«tr. 1322: Hospodar multaski za podstapieniem wojska pod obóz jego

w wigili tey potrzeby ze wszystkiem do nas przeda si woyskiem.
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ale przeprowadzi ostatecznie plan ataku szturmem. Zrobi

spostrzeenie, e artylerya dziaa z niedostateczn si i kaza

przysun baterye bliej ^). To za nie ulega wtpliwoci, e
wojsko nie zdemoralizowao si bynajmniej; e owszem So-

bieski umia je utrzyma w gotowoci do najwikszych

wysileu.

Noc bya ddysta, zimna i duga — listopadowa; ale

wszystkie puki stay w sprawie mimo godu i niewczasu.

Artylerzyci i piechota cignli armaty po przepacistych

parowach i lepkiem bocie na nowe pozycye i kopali ziemi

pod baterye, które urzdzono ju w odlegoci muszkieto-

wego strzau pod waami nieprzyjacielskimi, a jak tylko

ukoczono ustawianie dzia, zaraz zaczynaa si kanonada.

Strzelali i Turcy na olep. Huku byo dosy. Sobieski przy-

siada si na lawecie, lub chodzi dla rozgrzania si.

Nareszcie zawita dzie w. Marcina, 11 listopada,

sobota. Przy bladem jego wietle oglda Sobieski fortyfi-

kacye i stanowiska tureckie, obchodzc je pieszo. Dostrzeg,

czego si zapewne spodziewa, e na waach przerzedzia si

piechota, chocia powiewaa ta sama liczba chorgwi. Rzek

wic do swojej wity: „Turcy s wraliwsi na zimno i nie-

wczasy wojenne, anieli Polacy. Teraz czas uderzy". I ro-

zesa rozkazy „na wszystkie poczty" do wszystkich puków^).

By pewnym, e si aden nie spóni. Umilky armaty

Ktskiego, eby swoich nie razi.

^) Kelatione u Kluczy, s. 1336— 7. Questa anticipatione non

fu senza qualche beuefitio, perche fece vedere alla prova che ii nostro

cannone era un poco lontaao... i guastatori alzavano nuove batterie a tiro

di moscbetto vicino a i ripari delPinimico e i bomburdieri vi facevano

condurre ii cannone.

-) Dupont w Vni t. Bibliot. Ord. Kras. Warsz. 1885, str. 47.

Bierzemy z niego par zewntrznych szczegóów, których sam wprawdzie

nie widzia, bo w Polsce wtedy jeszcze nie by, ale trafnie, móg skom-

binowa z opowiada, obejrzaws.iy miejscowo okiem inyniera wojsko-

wego. Nie zaniedbujemy poprawia go podug spóczesnych listów ano-

nyma i X. Przyborowskiego 7. d. 11 i 15 listopada u Kluczyck. 1322— 6.
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Sobieski doby szabli i przemówi w lirótliich lecz clo-

sadnycli sowach o pomszczeniu zbeszczeszczonych witnic
Paskich i podwignieniu osabionej Ojczyzny: „A wic
onierzu, bij poganina i zwyciaj. Przepowiada mi dusza,

e krótka chwila wystarczy do zwyciztwa. Szyj mi uci
jeli ich za kwater (t. j. za kwadrans) nie wezm ^)"

I stanwszy na czele swego regimentu dragonów, poprowa-

dzi go do fosy. Ale podbiegli do niego oficerowie i zakli-

nali, aby nie naraa swojej osoby przez wzgld na los

wojska, stojcego na obcej ziemi przed obliczem potnego

nieprzyjaciela. Zapewniali, e kady z nich gotów jest umrze,

lecz wódz powinien dba o ratowanie ich wszystkich i o dobro

powszechne. Usucha ich, wsiad na konia „na strze-

lenie z pistoletu od waów" i wróci do swej czynnoci

hetmaskiej -).

Bo jego brawura onierska ju Avywara podane

') z a u s k. I, 499, K 1 u c z y c k i 13-23, Grabowski 1, 201.

D i a r. E u r. 29 Th., s. 231 kae mówi na radzie wojennej, e zdob-

dzie w cigu czterech (1) godzin; jest to widocznie bdne tómaczenie

relacji polskiej. Podobna wiadomo w Des Yerwirrten Europa
Continuation, str. 148 o grossen Kriegsrat... endlich resolvirt man den

Sturm, zrana 11 listopada — nie zyskuje naszej wiary, poniewa nie

stwierdza si relacyami spóezesnemi i nie zgadza si z warunkami psy-

chicznemi. Jeli Sobieski przez ca noc i porankiem wyglda chwili sto-

sownej do uderzenia na way, to ju nie potrzebowa uchwa, ani wska-

zówek rady wojennej. Rada moga si odby chyba wieczorem lOgo, jak

mona wyrozumie z Zauskiego I, 498: Sole iam in vesperum de-

clivi purpurati Heroes Ducem adiere. Tak te opowiedzielimy wyej.

-) O treci przemówienia Sobieskiego mona powzi wyobraenie

z Zauskiego I, 499, z Relatione i z listu anonymu u Kluczy k.

1337, 1323. Ten ostatni o mowie przed atakiem nie wspomina, lecz

w zwiezem swojem opowiadaniu zaatwi! rzecz w dwóch wierszach: „Sam

z go szabl, pieszo przed swoj parti idc krzycza: Aby dla mioci

Boej, dla wiary y kocioów, dla Ojczyzny miey, w Bogu majc na-

dziej, odwanie nastpowali". Nie zdaje si wiarogodn opowie D u-

p o n t a (str. 48), jakoby sam Sobieski gramoli si na wa przy pomocy

dwóch oficerów Francuzów, z których jeden podawa mu rk, a drugi

podpycha z tylu — Tun le tenant par une main, et Tautre poussant

par derriere.
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wraenie: „Niesychanie ochotnie i odwanie skoczyy re-

gimenty" Koryckiego i Zebrowskiego od prawego skrzvda,

Denhofa, Tetwina, Assuerusa Heydepola od lewego, i Hie-

ronim Petrykowski z regimentem Marcina Ktskiego stan
na wale. Nadbiegy tu z drugiej linii regimenty polegego

wczoraj Danemarka. Krzysztofa de Bohan, J. Grebena, St.

Piotrkowczyka, Fr. Gaeckiego. Z dywizyi hetmana polnego

Stefan Czarniecki, pisarz polny koronny, pieszo przywodzi

piechocie i stawa „jako kawaler". Ruszy te Pac; „mód
litewska" obok polskiej dara si na stoki. W kwadrans

czy w pó kwadransa t. j. prawie „w mgnieniu oka" uka-

zay si sztandary polskie na szczycie waów i).

Om tysicy janczarów lego pod ciosami berdyszów

i pik lub od ognia muszkietów. Rzeczycki. zdobywszy bate-

ry obróci dziaa tureckie na Turków.

By to pomylny pocztek, ale jeszcze nie zwycistwo.

^) Najdokadniej wyliczy regimenty Zauski w swojej „Rela-

tio" I, 499. Do uzupenienia su anonym u Kluczy k. 1324 i 8 I i-

zie 56, który jest dobrym wiadkiem na obron czci Paca przeciwko

Dupontowi, str. 46. Zarzuci mona Pacowi nie ociganie si w ataku,

lecz uprzykrzone danie wielkich dzia od Sobieskiego przed atakiem

zrana, o czem pisze, jako naoczny i czynny^wiadek, Zauski w Informa-

iio de Chocimen si victoria I, 552. Dzia tych niepodobna byo posa,

poniewa nie zdoay wycign z bota konie pomimo smagania batami

przez Zauskiego i Al. Polanowskiego. W y r w i c z Konf. (jo. str. 254

podug nieznanego nam róda twierdzi, e Pac wanie „nachyli zwy-

ciztwo do polskiego rycerstwa'", bo on wanie mia zdoby „bram
gówn obozow dziaami i gbokim zatoczon przekopem... i do samego

wszed okopu. Za nim wpadszy, chorgwie tak koronne, jak litewskie

pod wojewod ruskim i Michaem Rzewuskim... w bok Turkom ogromnym

uderzyy pdem, szyki wic Turków rwa si i miesza zaczy, gdy si

oni musieli z czoa do bocznej bitwy obraca". Nie dziw, e naoczni

nawet wiadkowie róni si w opowiadaniu szczegóów, bo aden czo-

wiek nie jest w stanie widzie wszystkiego wród zamieszania i walki.

Jednake w opowieci Wyrwicza zachodzi niemoliwo co do wpadania

Jabonowskiego za Pacem, gdy z planu wynika, e Jabonowski móg
prowadzi swoj husary tylko od poudnia, a Pac od pónocy, wiec nie

X)rzez jedn bram.
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t^obieski kaza rozkopj-wa wal i zapeni fos ziemi oraz

ukadaniem pomostu z wywracan^-cli pai, aljy utorowa

drog dla jazdy. Ale wpierw wyleciaa jazda turecka przez

bram poudniow z okrzykiem: „Aach! Allach 1" Przepu-

cia j piechota, poniewa wielu onierzy rozbiego si na

upy i chorgwie bardzo zeszczuplay. Szczciem zatrzymali

Turków stranik Bidziski i dzielny chory Skoraszewski,

a Jabonowski, uderzywszy swoja husary, wpar ich na-

powrót i na ich karkach wjecha do obozu. Za nim popie-

szy Sobieski.

Zdawao si, e teraz nieprzyjaciel ju zosta zamany,

gdy gromili go z drugiej strony litewscy hetmani. Z wielk

zapalczywoci rzuca si Radziwi, bo stoczy walk po-

jedynkow z jakim basz i zabi go wasn rk. Sobie-

skiemu skadano powinszowania: Potocki wwda kijowski,

hrabia Maligny, liczni oficerowie. Hussein basza z kilku

odami' opuci plac boju i uchodzi przez most ku Kamie-

cowi. Lecz basza Bonii Soliman zgromadzi kilka tysicy

koni i rzuci si ku bramie Cecorskiej. Odparty przez puki

ks. Dymitra Winiowieckiego i wojewody kijowskiego, za-

wróci nagle i lecia na orszak hetmaski z tyu. By ju
o pó strzelenia z pistoletu od Sobieskiego. I tu wszake

znalazy si w krótkiej chwili cztery chorgwie usaryi, któ-

rym na pomoc nadbiega chorgiew pancerna Ludwika Nie-

zabitowskiego. Po zacitym boju Boniacy zostali zepchnici

do fosy, która wkrótce zapenia si ich trupami ').

^) Posugujemy si w tej chwili opowiadaniem Zauskiego z Infor-

matio de Clioci. Yictoria I, 552— 3, który domaga si od czytelnika

wiary, zaznaczajc z naciskiem swoj obecno i udzia: aderam et ego,

quid agerem? quatuor vexilla Loricatorum squammis rapui... ire jussi...

mandata dedi. Mimo to nie moemy uwierzy, eby zaszczyt odparcia

jazdy tureckiej nalea si modemu wówczas kanonikowi krakowskiemu.

Skdind nie wiemy, czy w istocie znajdowa si i po co? pod Choci-

mem, ale te nie mamy dostatecznycli powodów do przeczenia. Czy jest

wszake prawdopodobnem twierdzenie, jakoby on wepchn Sobieskiego

do namiotu i w imieniu hetmana wydawa rozkazy naprzód czterem
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Teraz dopiero nastpi pogrom zupeny. Reszta jazdy

boniackiej, po ciaacii towarzyszy swoicli przebywszy fos,^

leciaa ku Dniestrowi nieprzytomna ze strachu czy ogarniona

rozpacz, wpada na skaliste urwisko i skakaa w jar na

zamanie karku. Domylano si, e wolaa gin w ten spo-

sób, ni z rki giaurów. Tej myli nie mia Bidziski, który,

zapdziwszy si w pocigu, podobnie skoczy ze skay, ale

ju na kup ludzi i koni: wic nie zabi si, tylko si po-

tuk mocno. Najwiksza masa uciekaa na most, który si

rozerwa: wic tysice utono w Dniestrze. A Miczyski
z Woosz od hospodara Griki i Ruszczy przeprawili si

wpaw i bili ocalonych, zacielajc trupem gociniec ka-

mieniecki. Ale Hussejna- baszy nie dogonili: dopad on do

Kamieca, a z nim 3 do 4-ch tysicy. Tych jednak Halil-

basza dla niedostatku ywnoci nie wpuci, wic uchodz-

cych ku Dunajowi chopi i opryszkowie, zebrawszy si okoo

Chreptyowa, na „gow znieli M."

Ilu byo zabitych i utopionych, ilu rozbiego si po

polach wooskich? Niepodobna obliczy wród rozmaitych

poda, bez szczegóowych wykazów tureckich, które moe
nie istniay. Roczniki Raszyd - Efendego, lubo w stylizacyi

usiuj pomija starcia orne, a klsk tómacz nieszcz-

liwym przypadkiem zaamania si mostu, wyznaj przecie,,

e „bejlerbejowie: boniacki Siulejman-Pasza i salonicki, bej

ochryjski, zagardy- baszy (dowódca dywizyi janczarów),

aaj-bej (dowódca dywizyi sipahów) prawego skrzyda,

kietchoda (namiestnik) i defterdar (skarbnik) rumilscy oraz

mnóstwo naj waleczniej szych dowódców mier z rk nie-

choragwiom usarskim, a potem kozackiej Niezabitowskiego. I dlaczego

oficer meldowa kanonikowi o zblieniu si konnicy nieprzyjacielskiej?

I czy podobna, eby raz odprawiony, przychodzi powtórnie i zniós cier-

pliwie uderzenie kaczugiem.

^) Sobieski do prymasa 21 listopada 1673 u K 1 u c z y c k. 1344,

D i a r. E u r. Th. 31, str. 129 i 133 mieci pod r. 1674 wiadomo o vvj'j-

ciu Husseima i Osmana baszów, lecz wieksz i wiarogodno przyzna na-

ley .Sobieskiemu. chociaby ze wzgldu na dat listu jeg'0.
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wiernych odnosi. Oprócz ogromnej straty w polegych i ró-

wnie znakomitych rannych iloci, wielu pomniejszych urz-

dników wojskowych, a nawet kilka znamienitszych osób,

jako bej kiostendylski, aga zielonej chorgwi , i boniacki

miralem (pierwszy szambelan) w niewol zabrani zostaj.

Z nieprzyjacielskiej te strony duo potpionego motlochu

pado z dzielnej rki bohaterów wiary wybranego proroka ^)."

To samo niemal pisa na wieo „z namiotu Husseim Basz,"

Sobieski: „Z naszego wojska, jako w tak cikim razie nie-

mao dobrych zgino junaków 2). Kopij wiksza skruszonych

poowa, bo tak mnych ludzi, jako to byo tureckie wojsko,

wiem, e saecula nigdy nie miay; i ju bdc w taborze po

dwa razy bliscymy byli bardzo przegranej. Pomimo to

zgin (nieprzyjaciel) we dwóch godzinach, sforsowany od

mnego rycerstwa, gdy pola przez trzy dni da nie chcia.

Starszyzna prawie wszystka zgina. Baszów ju trzech na

placu znaleziono, o samym Husseim - baszy jeszcze z pe-

wnoci nie wiadomo; drudzy ywcem wzici. Insignia

wszystkie ze st dwudziest dzia, tabory, wszystkie splen-

dory, dostay si w up wojska naszego, za szczciem JKMci,

na tem wanie miejscu, gdzie przed pidziesit lat kilka

nasze wojska w obleniu byy. Trupy ziemi i wody okryy...

ostatek salwowao si do Kamieca... wpado co do zamku

chocimskiego, do którego jutro z armat uczyni si expe-

^) Skowski. Collectanea II, 99. O szturmie czytamy tylka

tyle, e „tobor muzumaski, przysposobiony na daleko znakomitsze siy

trudny by do bronienia z powodu nadzwyczajnej rozlegoci okopów

:

skoro wic nieprzyjaciel, wdarszy sie w rodek, natar wawo na otto-

maskie zastpy, Hussejn-Pasza wraz z innymi berlejbanii opucili na-

tychmiast to stanowisko".

') Z polegych wymienimy Zelckiego owczego kor., tak czsto

wspominanego w dziejach intrygi francuskiej. Prowadzi do okopów swój

regiment piechoty za Sobieskim; zmczywszy si, siad na tureck ego ko-

nia, którego kupi, jako zdobycz od onierza. Zaraz potem zosta za-

strzelony, czy z tureckiej janczarki, czy od kogo ze swoich, jak powia-

dano (porówn. K 1 u c z y c k i, str. 1325 i Zauski I, 553, lecz E i-

gendliche Abbildung lepiej tómaczy, e ko zdobyczny uniós

jedca do Turków).
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riment. Most i ^zac za rzek naksztat zamku ju w na-

szych rku. Owo zgoa mirabilia Pan Bóg ...z nami uczyni

nad pomylenie i imaginati ludzk, za co Mu niech bdzie

cze i chwaa".

Z tych zgodnych po obu stronach wrae, z tych jedno-

znacznych wyrae, rónicych si tylko duchem dwóch wiar

i dwóch sowników pastwowych, wynika wniosek, e zwy
cistwo byo zupene i stanowcze. Wojsko tureckiego sera-

skiera w cigu dwóch do trzech godzin zniko, istnie prze-

stao. Nazajutrz po kilku wystrzaach podda si zamek cho-

cimski, w którym byo kilkunastu Turków, a reszta „ydzi

i inne hultajstwo". Sobieski wedug sowa swego kaza

ich odprowadzi na waniec do Kamieca. Na Cecorze

Kapan basza, nie omieli si czeka ataku polskiego: co-

fnie si popiesznie, spaliwszy swój obóz i magazyny pro-

wiantowe. Jeli frawd zapisay roczniki Raszyd Efendiego,

e taki by rozkaz wielkiego wezyra, byoby to dowodem,

e sam Ahmed-Kiupriuli uzna si za zwycionego. Tak

by musiao, bo cofn si z Isakczy do Baba-dagu, a su-

tan, który si tam rozoy na rezydency zimow, przeniós

si do Hady-ohu-poary (Bazardyk? ^). Jakieto upokorzenie

dla ich pychy ! Jaki cios dla ich fanatyzmu, gdy si do-

wiedzieli, e psy niewierne ustawiy otarz Jezusowy w na-

miocie prawowiernego Hussejna dla odprawienia mszy witej

i dzikczynnego naboestwa! Wszystkie buezuki i sztan-

dary w liczbie przeszo 400 stay si trofeami zwycizcy -).

Wszak cesarska zielona chorgiew razem z walecznym jej

chorym (jeszil-bajrak-agasy) znajdowaa si w rkach

Sobieskiego. Gdy Hussein- Basza przyby z garstk rozbitków

do Konstantynopola, sutan kaza uci mu szyj '^).

') Skowski: Collectanea II, str. 100.

^} Ausfiihrliche Beschreibung, was sich bei der Wahl des Neuen

Pohlnischen Kilnigs Johannis III zu Warschau zugetrageu — broszura

w Rapperswilu B. I, 220* na kocu.

^) List Modrzejowskiego 16 lutego 1674 u Kluczy k. s. 1410

z opowiadania Tatarów-Czemerysów, którzy odprawadzali Hussejna basz

do Carogrodu.
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Komu zawdzicza Rzeczpospolita polsko-litewska to

walne zwycistwo? Od Sobieskiego dowiemy si, e „reso-

lutia extraordynaryjna i sprawa dobra, osobliwie usarskich

chorgwi, otrzymaa i zwyciya... I piechota, której wielkie

mstwo i wielk kady przyzna resoluti, przez kilka dni

nie majc co w gb woy, teraz sobie w nieprzyjacielskim

odpoczywaj obozie, przeszych Avetujc godów i niewcza-

sów^j". Ale kto t usary do „dobrej sprawy" wdroy
przez umiejtne Aviczenia w obozie i w marszu na sposób

Rzymian staroytnych? Kto t godn piechot doprowadzi

do „wielkiego mztwa" i „wielkiej rezolucyi" a waciwie

do nadzwyczajnej egzaltacyi? Kto potrafi nakoni równego

sobie a niechtnego hetmana w. litewskiego do wspódzia-

ania, prawie do posuszestwa przez par tygodni ? -).

Olszowski, rozpisujc urzdowe powinszowania, wysa
pochlebne listy do obu hetmanów litewskich. „Szczliwa

bitwa chocimska — tak pisa do Paca — pokazaa wiatu,

e od wszelkich posików zagranicznych, których spodziewa-

limy si i na kórych zawiedlimy si, poczone mztAvo

narodów polskiego i litewskiego jest duo potniejsze i zdolne

do zwycienia wszelkiego nieprzyjaciela 3) ". Ale przecie

') List z namiotu Husseim-baszy^U listopada 1673 u Kluczyck.

str. 1322. Wielce wysawia „nieporównane mztwo'* czyny bohaterskie,

które przez dugi czas bd wspominane, „lwia wspaniao" oficerów

wojsk obu, tak koronnego, jak litewskiego Eigeudliche Abbil-

dung, 1674.

-) Zasuguje na uwag sad wypowiedziany w par dziesitków lat

po fakcie przez wielbiciela, ale te i przez znawc wojskowoci owocze-

snej Francuza Dupont (str. 50): la plus sanglante bataille, qui se soit

donnee depuis plusieurs siecle, la victoire la plus complete et la plus

glorieuse pour le chef par tant de circonstances qui Tont precedee soit

par Tempressement de recommmencer la guerre, par les voies qu'il employa

pour rassembler les troupes, par les memes troupes nuUement disciplinees,

ni accoutumees a la guerre, par la rigueur de la saison, dans laquelle

ii Ta faite, par la disette de toutes choses, par 1'opposition et Teloigne-

ment de de Pac, son collegue h. donner la bataille, en un mot, par les

hommes et les elements qui lui etaient egalement contraires.

'') List Olszowskiego do Radziwia d. 24 stycznia, do Paca 25go

stycznia 1674 u Zauskiego I, 481.
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wród komplementów nie porówna Paca i Radziwia z So-

bieskim.

Dla dzisiejszego badacza, chociaby b}'! przeciwnikiem

wielkich ludzi, a wyznawc dziaania mas bezimiennych,

niemasz wtpliwoci, e czyn narodowy chocimski by dzie-

em Sobieskiego. Wedug jego „zdania" sejm uchwali liczb,

rodzaje wojska i stosunek piechoty do jazdy, niepraktyko-

wany dotychczas w Polsce; jego umiejtno spoia róno-

rodne zacigi i wyprawy w jednolit armi; jego patryotyzm,

sliromno i ofiarno udzielia si tej armii, oywia j du-

chem gorcym; jego talent strategiczny budzi w caem wojsku

ufno tam, gdzie naleao si spodziewa zniechcenia i de-

moralizacyi; jego wytrwao i odwaga usposobia oficerów

i onierzy do bohaterstwa.

Skutków i doniosoci zwycistwa niepodobna byo oce-

ni na razie: ujawni si one z czasem, ale niebawem.

-='-<3^^S>-*-
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Sobieski królem.

„Wród tak dojmujcych trosk o Rzeczpospolit i cho-

rób}" swojej... monarcha dobieg ostatniego kresu ycia, wia-

dom zwycistwa, które uwietni dzie nastpny... gdy pod

Chocimem zdobyte zostay fortyfikacye nieprzyjaciela, naj-

dzielniejsza jego konnica wycita, stratowane piesze wojska

janczarów, poraone przez najszlachetniejsze wojsko zwy-

cizkie przeszo 30 tysicy Turków, których dawniej po-

kona nie mogy siy caego wiata chrzeciaskiego pod

Kandy. Zaiste szczliwy to Monarcha, którego Fortuna nie

zawioda ani w chwili narodzin, ani w dniu mierci^)".

Tak napisa historyk -senator. Nie wiele da si wy-

przedzi autorom epitafij. Jeden z tych pisze o królu Mi-

chale -Tomaszu, e uleg mierci „d. 10 listopada; a wic
zauwa, e tego samego dnia, powiconego Bogosawionemu

') Zawadzki Casimiri : Historia Arcana... Cosmopoli 1699,

str. 404. Pasek ed. Lachowicza, str. 308 splta chronologi gwoli wy-

sawienia Winiowieckiego : „To zwyciztwo stano na imi Króla po-

bonego Michaa, który po niem (!) zaraz umar. Róni rónie uwaali,

jakoby miao by jakie podejrzenie trucizny w cyrance, któr on rad

bardzo jada. Nie posdzam, ale to tylko pisz, o czem te ludzie gadali"-

Warto te zauway, e Pasek, rozpisujc si z radoci i zapaem o bi-

twie, nie wymienia Sobieskiego, lecz wysawia ogólnikowo hetmanów

i wojsko.
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Denietrj^oszowi Mczennikowi, kiedy wedle traktatu miaa
by wypacon sromotna danina Turl^owi; wypaci nieuni-

knion danin naturze, ecz przyj w poddastwo Woo-
szyna i MoJdawianina, niegdy iodownikw Polski, przez naj^

waleczniej szy cli wodzów i wojska, szczliwy nawet w mierci,

jeli, wydajc i wyziewajc ducha, przestraszy i poskromi

srogich Turków w obozie, umocnionym od natury i przez

sztuk, a po mierci nastpnego i czwartego (?) dnia zwy-

ciy w cudowny sposób, posyajc niewiernym elazo za-

miast zota, wodzów z wojskami zamiast goca z haraczem,

ku poytkowi Polski i Rzeczypospolitej Chrzeciaskiej i ycie

wspaniaomylnego Monarchy gasnc zadao cios miertelny

nieprawemu najezdnikowi trackiemu ^)".

^) Hic jacet

MICHAEL THOMAS
Rex Poloniae...

Succubuit placida morte peremtus

die X Novembris

Ita quod uota,

illa ipsa die Beato Demetrio Martyri sacra,

qua pudendnm tributum Turcae ex pacto exsolvendum erat,

inevitabile naturae tributum exsolvit:

sed Yalachum et Moldavum,

olim Poloniae tributarios

in iidem recepit

Opera fortissimorum Ducum et exercituum;

in ipsa quoque morte f6lix,

cam animam ageus et exhalens

feroces Turcas

in castris natura et arte munitis

terruerit, domuerit,

ast mortuus

postera et quarta dehinc diebus

devicerit ad miraculum usque

ferrum infidelibus pro auro

Duces et copias pro tributi portitore

suae Poloniae et Keip. Christianae bono

mittens
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Pokazuje si, e i dawniej, przed dwustu laty z oka-

dem mielimy takich mistyków, czy spirytystów, którzy

woleli tómaczy wypadki i czyny nie rozumowaniem, wy-

snuwanem z acucha oczywistych faktów, opartem na ro-

zwaaniu prac, trudów, dziel myli i woli czowieczej, lecz

dziaaniem si tajemniczych i niezba 'anych; a raczej maja-

kami nieregulowanej przez rozsdek wyobrani; woleli wy-

twarza zagadki i rozwizywa je przez domysy ku podzi-.

wowi sucliaczy lub czytelników swoich, nieli zdoby si

na wniosek uzasadniony logicznie i jasny. Jaki bowiem zwi-

zek zachodzi móg pomidzy „Fortun", czy szczciem

Michaa i bitw chocimsk?

Oto od d. 1 listopada nietylko Micha, ale i cae oto-

czenie jego z podkanclerzym koronnym na czele nic nie

wiedzieli o Sobieskim, a Sobieski o nich ^). Armia polska

nie bya tak liczn, jak puki i landwery pruskie w r. 1870,

aby moga zostawia po za sob oddziay do utrzymania ko-

munikacyi pocztowej i transportowej na caej dugiej linii

marszu przez Pokucie, Modawi i „okropne" lasy Buko-

winy. Sobieski nie mia t. zw. podstawy operacyjnej: mia

j tylko w SAvoim obozie i wlók j za sob maszerujc.

Raport zwyciski „z nam otów Hussein- Basz" i dary z u-

pów, przysane dla Króla, zastay go na katafelku.

Oto jak si przedstawiaa rzeczywisto: z przegldu

wojska powróci do Lwowa król Micha d. 13 padziernika

i stan w biskupiej kamienicy obok posesyi Sobieskiego. By
tak saby, e zaraz wyprawiono refendarza koronnego, ksi-

dza Maachowskiego po Icrólow, która w tym czasie odbywaa

podró do Czstochowy, a z Czstochowy wracaa do War-

szawy-;. Czasem pojawiay si oznaki polepszenia i nadzieje

et Pii Magnanimi Principis vita

injusto invasori Thracico

lethaletii ictuin morieudo infereiis.

') Olszowski do Sobieskiego iO listopada 1673 u Z a u s k. I, 470

*) Grabowski II, 272, 275. Uo Warszawy przyjechaa królowa

30 padziernika.

Korzon. Sobieski. T. III. 27
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wyzdrowienia. Gdy przyjecha (21 padziernika) poslannik

moskiewski, król da mu audyency publiczna, zasiadajc

na majestacie (24-ego padziernika) Postanowi nawet wy-

jecha do Warszawy 11 -ego listopada za rad kanclerza

litewskiego Krzysztofa Paca, który, zjechawszy wówczas,

nie omieszka przeinacza projektów Olszowskiego i Sobie-

skiego, wmawiajc, e sejm odby sienie moe ani Ave Lwo-

wie, ani nawet w Lublinie, ale tylko w Warszawie ^). Da-

remne to byy intrygi. Pknicie wrzodu (2 listopada) nie

sprowadzio korzystnej zmiany w schorzaym organizmie. Za-

czy si agonia i spisywanie testamentu z kodycylami. Znane

s nam dwa akty tego rodzaju: jeden testament waciwy,

„poprawiany" przez Olszowskiego i podpisany d. 5 listopada

w obecnoci wielu wiadków, zawiera rozrzdzenie co do

oddania ordynacyi Zamojskiej dotychczasowym przeciwni-

kom i mianowanie egzekutorów 16 tu, midzy którymi by
wymieniony Sobieski-); drugi, dodatkowy, zwany u prawni-

ków kodycylem, zaczyna si od wyrazów: „In Nomme Do-

mini Amen. Prosz królowej JM. Pani Maonki mojej ko-

chanej, eby t ostatni wol moj W3^peni chciaa;-' wy-

licza dary w pienidzach i klejnotach dla suby, najza-

ufauszych przyjació i duchowiestwa, dyktowane po razy

kilka, jak wida z podpisu, powtórzonego sze razy: „Mi-

cha król." Znajdujemy tu: „Wielebnemu X. Podkanclerzemu

koronnemu, jako temu, po którym zawszem affekt zna
i zdrow rad od niego miewa, na pamitk krzyyk szma-

^) Grabowski, Ojcz. Spom. II, 273. List Olszowskiego do

Eredry 29 padziernika 1673 u Zausk. I, 476.

-) Testamentum Regis ilichaelis u Zausk. I, 482— 5. Egzeku-

torami: Królowa, prymas, arcybiskup lwowski Woj. Koryciuski, biskupi:

rakowski, poznaski, przemyski, chemiski; wwodowie : krakowski Lu-

bomirski, wileski Pac, sandomierski Taro, bezki Dymitr Winiowiecki,

marszaek hetman w. kor. Sobieski, kanclerz w. kor. Leszczyski, kan-

clerz w. lit. Krz. Pac, podkancl. litt. Radziwi, podskarbi w. k Mor-

sztyn. Dobór tych osób wiadczy, e wszelkie cechy stronnicze zostay

usunite na bok.
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ragdowy ch^amentami kameryzowany i ofticium we zoto

oprawne, (od) którego dam, aby w tyme aflfekcie chcia

K. JM. Pani Maonk moj konserwowa; Wmu Marsza-

kowi Nadwornemu kor. (St. Lubomirskiemu) po Avypaconycli

dugach majtno z dóbr macierzystych; ur. stai-ocie na-

rewskiemu (Wsowiczowi Felicyanowi dworzaninowi poko-

jowemu) fl. 26000, szpad dyamentow mniejsz, karet od

p. wojewody ubelskiego (Reja), lvoni par jezdnych i cug

jalii dobry : dzban jeden srebrny wielki; ur. starocie lelow-

skiemu (Rostocldemu Marcinowi) fl, 26.000, óko od p. re-

ferendarza kor., brasoet dyamentowy, koni gniadych cug,

karet zielon, obicie brokatelowe pstre i dzban jeden wielki

srebrny, miejscami zocisty; ur. Toliskiemu szpad aspi-

sow z granatami, flor. 30.000 i szabl w zoto oprawna; X.

opatowi pelpliskiemu (Alex. Wolffowi) 10.000 i na kielich

zoty czerw. zl. 200, ametysty obadwa na piercienie; ur.

Szczuce flor. 500; Wnej p. wojewodzinej krakowskiej (Lu.

bomirskiej) galanteri, spinam Christi Dni i monstrancy zot
do kocioa w. Jana warszawskiego. Póniej dopisano

w Post Scriptum: Wmu kanclerzowi W. W. X. L. (Krz.

Pacowi) za wszelakie affekty i zdrowe rady wdziczny zo-

staj, a na pamitk galanteri i lichtarz krysztaowy ofia-

ruj, proszc, eby K. JM. Pani Maonk nasz w affekcie

swym chowa raczy i rad wspiera; ur. podkomorzemu cor.

(Denhofowi Teodorowi), któregom zawsze w osobliwym re-

spekcie za respectiye yczliwo ku sobie (niewyranie w ory-

ginale), cokolwiek z ruchomoci na pamitk ofiaruj; Wie-

lebnemu w Bogu X. biskupowi poznaskiemu (Wierzbo-

wskiemu) przepomnie nie mog, którego intemeratam fidem

in arduis zna... któremu na pamitk krzyyk z Drzewa

Krzya w. w srebrnem filigranowem serduszku i relikwie

dwie i gow (?) restituo". Potem w przedostatnim dopisku

dodano temu biskupowi na krzyyk 300 czer. zotych.

Rozgldajc si w nazwiskach, znajdujemy tu znane

z exorbitanc}^ i pamfletów: Rostockiego, Szczuki, Wolffa

i kilka nieznanych, wielkimi darami odznaczonych. Oto s
27*
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faworyci, sudzy, rada pokojowa, plotkarze, którzy tyle krwi

napsuli malkontentom — ludzie nalecy do tumu bez-

imiennego. Pomidzy nimi jest tylko jeden Wolff Alexan-

der, opat pelpliuski, dawniej starosta feliski, ozdobiony za-

sug narodowa w r. 1655. kiedy uwióz z oblonego przez

Szwedów Krakowa korony i klejnoty koronne. Z przywód-

ców konfederacyi Gobskiej jeden tylko Wierzbowski by
zaszczycony wyrazami wdzicznoci; o Czarnieckim i Szcz-

snym Potockim król Micha nie pamita wcale; z ministrów

za Olszowskiego i Krzysztofa Paca szacowa prawie jedna-

kow miara.

Doktorowi Braunowi. Policianiemu, Latiosemu i Phili-

powi wyznaczy 7, 6. 4 i 3 tysice zp. krom zasug;

z ksiy spowiedników lub kaznodziejów najwysz sum
otrzyma mieli Popawski (7000', X. Fabrici (6000), po nim

X. Pikarski (5000). Dla Kamalduów na Bielanach pod

Warszaw testament nakazywa skoczy koció i kupi
majtno na uzupenienie fundacyi; Karmelitom w Wi-
niowcu domurowa kocioa , a w Warszawie wypaci
40.000; Jezuitom w Warszawie 70.000, krew Chrystusa Pana

i granum w. Joanny; Jezuitom na misyi dobra Brahin.

Odwiernym kilka tysicy, kamerdynerom suknie niektóre

podlejsze, a bogatsze na aparaty. Innych wszystkich sug
asce Królowej JejMci zaleci^).

Zapisy w pienidzach wynosiy 385.000 zp. oprócz

klejnotów, powozów, cugów i dóbr.

Ostatnie tchnienie wyda ten nieudolny król w pitek

d. 10 listopada 1673 o godzinie 9-tej przed poudniem. Kró-

lowa Eleonora bya nieobecn. Po otrzymaniu powtórnej wia-

domoci przez umylnie wysanego pokojowca o niebezpie-

cznym stanie chorego wyruszya' w drog z Warszawy 8go

listopada, lecz dojechaa tylko do Rawy Ruskiej, albowiem

d. 12-go. o godzinie o-ej popoudniu goniec spotka ja z do-

niesieniem o Zimonie i z testamentami. Wybucha o-orzkim

') Orygina tego dodatkowego testamentu, czyli raczej kodycylu

znajduje sie w posiadaniu p. Edmunda Dielila w Warszawie.
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paczem, bya niepocieszon, ale zawrócia nazad do War-

szawy^). Nad oem miertenem najwytrwalej i najtrosii-

wiej czuwa Oszowslii. Nie dopuci on Hussejn-agi, posa

sutauslciego , do audyencyi, domylajc si , e w jego

slcrzynce znajdowa si oprócz listu kaftan poddastwa-).

Wic ta przezorno tylko miaa zapobiedz publicznemu przy-

pomnieniu haby pokoju buczackiego. Wszake sama obecno
owego posa we Lwowie starczy za dowód, e panowanie

]\liciaa zakoczyo si upokorzeniem, które byo nieuni^nio-

nem nastj)stwem win i niedostwa jego. Zwycistwo cbo-

cimskie nie naley ju do tego panowania, wywalczy je

bowiem Sobieski dnia nastpnego w sobot, w bezkrólewiu.

Tymczasem ratowanie godnoci Rzeczypospolitej, cho-

<*.iaby w pozorach i zewntrznej dekoracyi, byo zasug
Olszowskiego. Mimo braku gotowizny 3), obmyli on przy-

stojne wystawienie ciaa od dnia 13 listopada na katafalku

czerwonym aksamitnym, pod baldachinem, z regaliami,

w koronie, „z bogatych klejnotów zrobionej". Wielki by
„konkurs" ludzi, odwiedzajcych zmarego Pana, nie, bez

alu wszystkich z tak rychej mierci. Pospólstwo szlacheckie

zawsze przechowywao sympaty dla swego wybraca i na

swój sposób urabiao pogldy historyozoticzne: „Znowu Pan

Najwyszy ojczyzn osierociwszy zasmuci, kiedy nam, pra-

wie anioa dawszy za Króla, Michaa Korybuta Winiowie-

ckiego Xicia, zabra insperate w Lwowie, któremu racz

da Panie wiekuist wiato za jego wysokie cnoty i aski

paskie, które, nie jako monarcha, z pokory wielkiej swojej

czyni do siebie przystpujcym ludziom i wywiadcza, nie

odmawiajc, co tylko móg uczyni — a ta dobro niektó-

rym szkodzia z inwidii". Tacy wielbiciele Michaa i teraz

') Raport Stoma d. 12 listopada 1673 w nocy z „Trzysowitz'^
,

JM. die Konigin seynd in lauter Thranen und nit zu trosten.

-) Olszowski do prymasa 10 listopada i do Sobieskiego 1 1 lutego

1673 u Zauskiego I, 479.

^) Brakowao nawet na koszta utrzymania suby : victus familiae

tieficit, nec est unde provideantur expensae fuueraliura. Zauski I, 480.
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jeszcze powtarzali, e Kamieniec by stracony „za zdrad

niecnotliwych pono ojczyzny synów', a dowiedziawszy si

z radoci o „wiktoryi pod Chocimem", przypisywali j bez-

porednio Panu Najwyszemu, nie wspominajc wcale o So

bieskim ^).

Tego dnia 13 listopada Hussejn-aga zdecydowa si

poda list sultaski podkanclerzemu Olszowskiemu, który

wyznaczy mu audyency w kamienicy Sobieskiego, posa
konia królewskiego, piknie przybranego, i na caej drodze

od przedmiecia ustawi piechot wgierska, dragonów, dra-

bantów, mieszczan uzbrojonych. Tekst listu w tomaczeniu

polskiem by nastpujcy:

„Dan z Jaskieryi.... r.

Z najprzedniejszych Panów narodu Jezusowego,

a sprawco spraw Rzpltej ludu nazareskiego, pol-

skich ziem Królu Michale, przyjacielu nasz!

Niech sprawy twoje na dobry koniec przychodz.

Gdy dojdzie list nasz wysoki, do wiadomoci poda-

jemy: i rzdca pastw naszych, t. j. najwyszy wezyr nasz

Achmet Basza (któremu. Panie Boe, przyczyniaj powagi,

jako sudze naszemu} przedtem do kanclerza waszego z wy-

bornych panów narodu Messiaszowego , Andrzeja Olszow-

skiego, posa list, na który, i, wedug midzy obiema na-

rodami postanowionej zgody, co rok Najjaniejszej Porcie

naszej dorocznego podatku odsya i podarunku da nie mo-

ecie— tedy tej umowie przeciwna — odpowied przysza. Po-

trzeba byo z tych zameczków sprowadzi praesidia, a do-

tychczas nie sprowadzilicie. Tedy tych pakt rozerwanie

z was widome jest i tak w krótkim czasie zwizan zgod
czy godzi si porzuci? Z naszych miast pogranicznych

adnej okazyi wam nie dawali. Zaczem jako pierwej umowa
stana, aby ten podarek przez znacznego posa przysa,

gdy czas na w, Dymitra min. Jeli chcecie, eby te

') Poczobutt-Odlaiiicki w Bibliot. Ordyn. Krasis. t. 111,

str. lób.
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pakta trway na wieki midzy nami, tedy t umow zacho-

wajcie, podarunek odelijcie zawczasu i zameczki podda-

wajcie. A jeli tego nie uczynicie, to ju rozerwanie pakt

od was si zaczyna. Za pomoc Boga Najwyszego do Ziemi

waszej pewna nasza wojna i za ask Bo z wojskiem, e
ziemia nie bdzie moga strzyma, na po-

cztku wiosny na was id. Bdcie gotowymi. Teraz prze-

wietny ist nasz dla dostatecznoci od najwyszycli drzwi

naszych przez Husain z musteferików znacznych dziadów

i powanych posalimy. Gdy przybdzie ten nasz list, zro-

zumiecie z niego i pomienionego posa jalc najprdzej przy-

syajcie" ').

O kaftanie wzmianki w licie niema; nie byo go te
zapewne i w skrzynce, sikoro Hussejn nie wyj; ale but^

gestylculacy, ceremoniaem imponowa z pewnoci. Usy-
sza w odpowiedzi, e zostanie odesanym do Warszawy^

poniewa odpraw dostanie od Rzpltej, czyli od sejmu.

Postpowanie Olszowskiego zasuguje na pochwa,
zwaszcza z tego powodu, e nie mia adnej wiadomoci od

wojslca, i tak wyjecha ze L^yowa nazajutrz bez nowin po-

cieszajcych. Ledwo 15 listopada jego zaufany szef biura

czyli regent Kancelaryi Mniejszej Koronnej, Bueski w po-

rze spónionej otrzyma pierwsze doniesienie, i „Hussein-

Basza zniesiony sam ledwo do Kamieca uszed; p. owczy
kor. zabity w potrzebie. Cz wojska ruszya si za Ka-

pan -Basz ku Dunajowi" (co byo nieprawd w tej

chwili) 2).

Wolff, opat pelpliski, za zleceniem Olszowskiego, roz-

porzdza dalsze ceremonie z ciaem królewskiem. Po nabo-

estwach, odprawionych przez arcybiskupa przy asystencyi

sufragana i praatów, chowano w katedrze wntrznoci
a d. 20 listopada nastpio wywiezienie ZAvok ze Lwowa
„solenniter, z nalen od poddanych pobonoci.... Mia na-

') Korespondencja z d. 17 listopada 1(573 u G r a b o w s k. I[

•281 ; list tame, str. 279.

-) List Bueskiego 15 listopada 1678 u G r a b o w s k. II, 298.
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przód przy ruszeniu ciaa w paacu Icazanie JX- Popaw^lii,

w litórem do pielenie wywiód ycie godnej pamici Króla

Jmci i wszystkich do ez poruszy". Potem wszystliie cechy

miejskie i Magistrat ze wiecami wyprowadzali; szy bra-

ctwa, zakony i praaci. Insignia Regni przed ciaem nieli

na poduszkach JP. referendarz kor., JP. marszaek komi-

sarski (Korzeniowski, dyrektor Komisyi podatkowej, czyli

Trybunau skarbowego) i JP. starosta narewski (Wsowicz).

„Na ostatek w polu ostatnie vale et planctu.n mia JX. Po-

likiewicz... Pose turecki tego dnia... prowadzony do War-

szawy" ^).

Nie mona widzie lepego trafu w tej spólnej podróy

zwok króla Michaa i „hardego dziada", sutauskiego adju-

tanta. Wszak walka z Turcy bya gównem zadaniem tego

panowania, a nieudolny Piast cign na siebie i na swój

naród hab haraczu: suszna wic. e przy ou miertel-

nem i nad trumna zamknit, ukazywa si przedstawiciel

jego pogromcy.

Zwoki miay by odwiezione do j\Iogiy pod Krako-

wem, lecz z Jarosawia, za decyzy rady senatu, zwrócono je

ku Warszawie, gdzie miay oczekiwa na chwil pogrzebu.

Utrzymanie ich kosztowao okoo 8 tysicy na miesic,

a poniewa trwao z gór dwa lata, wic wycigno gruba

sum ze skarbu — niepotrzebnie, jak sdzi podskarbi Mor-

sztyn -). Dhx nas jednake owe parkro sto tysic)^ zotych

maj znaczenie, jal?:o taksa idei monarchicznej w Rzeczypo-

spolitej szlacheckiej, bo dla tej idei tylko odkadano po-

grzeb Michaa i sprowadzano z Francyi ciao Jana Kazi-

mierza, eby je umieci móg nastpny król w sklepach ka-

tedry krakowskiej przed koronacy swoj.

Pewien do wyksztacony Francuz i dobry obserwa-

tor zauway i uwag swoja przykadami historycznymi po-

^) Korespondencja 24 listopada u Grabowskiego II, '283.

-j Korespondencja z Warszawy 8 grudnia 1673 u Grabo w sk. II,

286. List Morsztyna 23 lutego 1674 u K 1 u c z y c k., str. 1412.
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])ieral. e Polacy, marzc wci o pokoju z ssiadami, nie

umiej ze zwycistw korzysta '). Sobieski jeclnake nie

podlega takiemu zarzutowi. Z pod Chocima chcia i nie-

zwocznie na Cecor i dalej, eby szuka Turków. Alici

]\Iicba Pac odmówi stanowczo sweg-o udziau i odszed

z wojskiem litewskiem do domu -). Tylko Micha Kazimerz

Radziwi z „party", zoon z 9-ciu chorgwi, okoo ty-

sica koni, pozosta przy wojssiu koronnem. Jednake So-

bieski ruszy „w gb Wooslciej Ziemi". W marszu pierw-

szego zaraz dnia ucieldo z wojska koronnego ledwo nie po-

owa: najprzód wyprawy województw tali conne, jak pie-

sze; dymowi niektórzy z chorgwiami ze stray i z jiod-

jazdu pouciekali". Mieli suszne do tego powody, bo sko-

czya si ju wier na w. Marcin, a od na poczynajc
si now nie by wypacony, i Komisya we Lwowie za-

ledwo zaczynaa swoje obliczenia pod prezydency Olszow-

skiego z pogrókami srogiemi, ale spónionemi, na retento-

^) Hau te vi Ile (de Tende) Kclation hist. de la Pologne 1GS7

Paris, str. 147 : La nublesse polonaise croit, qu'il est de son interet de

ne faire jamais la guerre a personne, d'estre tonjonrs en paix avec les

voi.sins et par la de pouvoir couserver en leur entier toutes ses provinces.

Mais elle se trompe etc.

-') List iSobieskiego do prymasa 2 I-go listopada i korespondencya

z obozu pod Kaczkany 27 listopada 1673 u K i u c z y c k. nr. óOG i 507.

Zauski I. .553: Iterum discordia in transversum palatinum Yilnensem

egit, alteramue abstulit victoriam; deseruit castra ille. Sara Pac uspra-

wiedliwia swój postpek na sejmie konwokacyjnym d. 13 lutego (K 1 u-

c z y c k i 1391) w ten sposób, e wpierw samo wojsko litewskie ruszyo sie

byo nazad dla braku ywnoci, nie suchajc zakazów hetmaskich, on

za „uj je by w drodze" i pisa listy do Sobieskiego z kilku noclegów,

ale „nio odebrawszy na aden i-esponsu, rozumiejc by niepotrzebne woj-

sko litewskie (!\ pozwoli onemu wraca do Xistvva Litewskiego". Zdaje

si, e gównym powodem secessyi litewskiej byy niezaspokojone preten-

sye do upów tureckich, jak to wypowiedzia Chrapowicki na sesyi 20go

stycznia (tame, str. 1366): „Keces wojska litewskiego z okazyey raczey

koronnych wojsk uczyniony, i, korzyci nieprzyjacielsk dzieli si

z niera nie chcc, aeijualitati laboris aeualitatem praemii umknli". Na

sesyi za 1 lutego wymawia „inhospilitatem", kiedy im (Litwinom) nie-

tylko dachów broniono, ale i przeda chleba nie chciano (tame. 1381).
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rów ^). WpraAvdzie ledwie nie kady onierz mia wilisze uj
mniejsze upy z obozu tu reclciego, wydane^jo na zralDowanie: ale

te lupy nie stanowiy zobowizania, zawieranec^o przez umow
zacigow. Co gorsza, dojmowao^zimno i Ijardzo gód doku-

cza, poniewa mieszkacy pouciekali w góry, ub do W-
gier. Wic ciorowali i marli ludzie, zdychay konie. So-

bieski nie mia prawa zatrzymywa odchodzcych; sam te

ich usprawiedliwia; wyraa tylko niezadowolenie z „dru-

gich", którzy „mogli byli subsistere", a których rozprószya

tsknota za domem i samowola (licentia), którzy „nie opo-

wiedziawszy si. cho w subie, poujedali". Dopiero, gdy

si pokazao, e dymowi, uciekajc, wykradli wojsku okoo

10.000 koni, kaza powiesi kilku towarzystwa i czeladzi

dogonionych. Nareszcie gdy przysza wiadomo o mierci króla.

Michaa, wnet wielu ze starszyzny odjechao dla pilnowania

spraw bezkrólewia.

Wszystkie przymioty wodza, najgortszy patryotyzm,

najwiksza potga duchowa nie wystarczay do osignienia

tal^ich zada, jakie staj si moliwemi do rozwizania za

pomoc instytucyj, utrzymujcych masy w porzdku, spraAv-

noci i posuszestwie. Sobieski nie mia armii regularnie

opaconej, dostatnio ywionej przez intendentur, wdroonej

do karnoci, jak ta francuska, któr zorganizowa Louvois,

posugujc si nieograniczon wadza Ludwika XIV. Kam-

pania zimowa w krnju pustym, wyludnionym, godnym,

staa si niemoliwa, zwaszcza, gdy hospodar multaski Gika

uciek do Turków (19 listopada), spodziewajc si, e otrzyma

od nich przebaczenie za zdrad chocimsk i odzyska on
z dziemi, znajdujc si w ich mocy. Przyszed wprawdzie

list (d. 25 listopada) od bojarów multariskich, w którym na-

') Olszowski 11 listopada 1673 u Zauskiego 481 pisa do So-

bieskiego, e posya 3000 dukatówod^siebie i 1000 od referendarza na le-

nungi i e bdzie ostro sdzi tak retentorów, jak exaktoró\v, poniewa dua
podatków zalega. Czrni mu zaszczyt gorliwo, z jak bra do serca los

wojska nazajutrz po zgonie króla Michaa, a w samym dniu bitwy cho-

cimskiej, lecz usiowania jego byy w tym razie niedostateczne i spónione.
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rzekali na swego hospodara, e, odcignwszy ich od wojska

polskiego, zaprowadzi na granic i uciek od nich „w Icill-Lu

koni" do Turków; prosili tedy o przydanie sobie hospodara

i oddawali siebie wraz z ziemi swoj Polakom: ale tego ro-

dzaju dania nie zaatwiaj si przecie bez siy odpowie-

dniej. ,,W takiej naszej niesprawie" trudno byo utrzyma

blisz nawet Modawi, i rycerstwo polskie odczuo niewier-

no Wooszy podczas marszu swojego ^).

Sobieski znalaz si tedy wobec pasma mnocych si

i coraz bardziej kopotliwych zawika. Nad Prutem, w miej-

scowoci dzi nieznanej, któr nazwa „nad Dawidowem",

d. 21 listopada otrzyma wiadomo o zgonie króla Michaa.

Przerazio go bezkrólewie „zwaszcza w tym stanie rzeczy,

gdy w tak wielk wdalimy si wojn z najpotniejszym

wszystkiego Chrzeciastwa nieprzyjacielem, któremu lubo

teraz kilkadziesit tysicy ad internecionem znielimy woj-

ska, jednak niema jeszcze koca z tyra nieprzyjacielem,

który... na wiosn wszystkie na nas zechce wywrze furye".

Szybko jednak zoryentowa si w nieprzewidywanej dawniej

sj^tuacyi i stosowne obmyli na ni rodlci '').

A wic nasamprzód napisa do prymasa, ksicia Flo-

ryana Czartoryskiego, proszc go, aby co prdzej zoy kon-

wokacy, a potem elekcy ze skrócon3^mi terminami obrz-

dów, iby „przyszy pan, którego Nieba dadz, in Aprili

z wojskami móg wyni w pole". Tymczasem zamierza

podzieli wojsko swoje na trzy czci, z których jedna

(4000) blokowa miaa Kamieniec i powciga Tatarów

Lipków od grasowania, druga pozosta w Modawii sto-

') li zie. 81, 90.

-) Kluczycki nr. 50(j, str. 1343— 4. adna ze znanych nam

map, ani Sowniki Geograficzne (polski Siilimierskiego, rosyjski Siemio-

nowa, niemiecki Kittera) nie wykazuj takiej, ani podobnej nomenkla-

tury. Co do daty otrzymania nowiny o mierci Michaa, Sobieski wyraa

si niedokadnie („w dni kilka" po zwycieztwie cliocimskiem), ale korespon-

dencya z obozn (tame nr. 005) dowodzi, e do d. 20 listopada jeszcze

nowina ta nic nadesza.
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sownie do ycze hospodara, utrzymujc zaogi w giównych

punktach strategicznych: Chocimie, Suczawie i ^Niemcu

(Niamtsch; Neamtu, dawniej twierdza, dzi bogaty klasztor

grecki na zachód od Jass); trzecia — rozoy si na granicy

Pokucia i Podoa ^).

W istocie wysa pierwsz party 25- go istopada; sam

posun si jeszcze troch dalej w gb Modawii; dotrzymywali

mu kroku tylko czterej wojewodowie (ruski, podlaski, ka-

liski, chemiski), trzej kasztelani, chory koronny Sie-

niawski, pisarz polny Czarniecki i kawaler Hieronim Lu-

bomirski oraz Radziwi z Litwinami. Pod Kakaczanami, nie

dochodzc na 2 mile do Botuszan, d. 27 listopada odbyo
si koo wojskowe, na którem obrano komisarzy do wyzna-

czania konsystencyi chorgwiom tak w Wooszech, jak na

Pokuciu. Sobieski dzikowa Panu Bogu za zwycistwo Cho-

cimskie, a rycerstAvu wszystkiemu za ochot. Potem bawi
jeszcze dni kilka w obozie. Wybra 6 do 8 tysicy onierza

do drugiej partyi pod komend Sieniawskiego, reszt wy-

prawi ze Strzakowskim na Pokucie, zalecijc, .,aby do

Polski nie chodzili". iSTareszcie 30 listopada wyjecha w po-

wrotn drog, a raczej pdzi maerai saneczkami do Ka-

usza, dokd tego dnia ze Lwowa wyjechaa na spotkanie

jego Marysieka. Musia wszake wstpi do Stanisawowa,

^) K 1 u c z y c k i nr. 507. Szczegóowa dyslokacj poda korespon-

dent ze Sniatjna u G r a b o w s k. Ojcz. Spom. II, 294 : Od Woynia
ukrainnego poczwszy, w abuniu et conseuentibus 1000 ludzi i wicej

pod komend JP. kawalera Lubomirskiego pooy w Miedzybou i przy-

legociach, tyle p. kom. JP. Modrzejewskiego podczaszego sieradzkiego.

W Dunajow-cach i Satanowie tyle pod kom JP. Bogusza. W Studzienny

blizko tysica p. kom. JP. Goliskiego... W Usiatynie i Sidorowie 5 chor.

p. kom. JP. Myliszewskiego. W Skale i Jagielnicy kilkaset p. kom. JP.

podkomorzego podolskiego. Koo Jazowca tysic p. kom. JP. wwdy bra-

clawskiego, który te... sam generaln ma komend. W Chocimskim

zamku 3 regimenty s zostawione. Kamieniec tak dokoa opasany, e
ani po drwa, ani po siano bezkarnie si wychyli nikt nie bdzie móg...

Ostatek wojska... okrom usariey i niektórych regimentów, które okoo

Dniestru i Bohu w Polszcz bd sta, w Wooszech zostao pod ko-

mend JP. chorego koronnego i co niewiele woyska litewskiego.
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poniewa dziedzic i zaoyciel tego miasta, Jdrzej Potocki,

wojewoda kijowski, zajechawszy drog- Sobieskiemu, zapro-

si go do siebie (d. 5 grudnia) w gocin i podejmowa so-

lennie z biciem dzia a do nocy. W Kauszu stan So-

bieski k^-go i, czekajc na pozostawione p > drodze wozy, ba-

wi tu przeszo tydzie. Dopiero Iti-go wieczorem przyby do

Lwowa incognito ^).

Po zawierusze wojennej wpada teraz w inny wir —

,

spraw elekcyjnych.

Kandydatów do koron}'' polskiej zgosio si wicej,

niby przepuszcza byo mona potakupolcorzajcych dziejach

przeszego panowania: Neoburczyk, tylko ju nie Filip

Wilhelm, lecz 16-letni najstarszy '^) z 15-ga dzieci 1) syn jego

Wilhelm (urodzony d. 15 kwietnia 1658 r.), 2) Lotaryczyc

Karol, ju nam znany z poprzedniej eekcyi, 3) brat Chry-

styana króla duskiego Jerzy, piknej twarzy modzieniec,

który okaza si nicoci umysow póniej, jako m Anny
Stuart, 4) Sabaudczyk z linii soassoskiej Tomasz, brat

wsawionego póniej wodza, ksicia Eugeniusza Sabaudz-

kiego; 5) ksi Modeny Rinaldo d'Este, 6) Henryk Ho-

henzollern, syn ektora brandenburskiego. Wszyscy przysali

jawnych lub tajnych agentów do zjednywania najliczniej-

szych moliwie stronników. Do tej listy dopisa naley

Francuza, mianowicie Kondeusza, którego pragno i wzy-

wao istniejce w Polsce stronnictwo francuskie. O kan-

dydacie moskiewskim nie sycha w tem bezkrólewiu, bo
car by za stary, a carewicz za mody. Mówiono za i pi-

sano w tajemnych depeszacli a kandydaturze Sobieskiego,

1) Grabowski. Ojcz. Spom. II, 285, 287, 291, 293.

) Lista dzieci Filipa Wilhelma podug lliibnera Geneal. Ta-

belleii 1725 I. ur. 140 powikszya sio wzgldem 1669 r. o dwie córki
;

e za pierwej byo córek 5 i synów S-ii, wic z kocem 1673 suma pci

obojej dosiga 15-tu, a z czasem 17-tu, gdy przybyli jeszcze jedna córka

i jeden syn.



430 K)ZDZ1A XXVI.

której on wcale nie ogasza a nawet ustawicznie jej za-

przecza.

Najpierw, bo d. 10 listopada 1673 dopatrzy si jej

baron Stom. ablegat cesarski. Towarzyszy on wówczas kró-

lowej Eleonorze w drodze do umierajcego Michaa i w prze-

widywaniu mierci zaraz zapisa w swoim raporcie, e So-

bieski moe zapragn korony dla siebie ^). Odtd ledzi go

jak najusilniej przez rozmowy z yczliwymi sobie urzdni-

kami i dworakami, a nawet przez jego wasnych suebni-

ków, niezawodnie przekupionych-]; napoiwszy swój umys
podejrzliwoci, wierzy wszelkim plotkom i snu nieprawdo-

podobne domysy.

atwo si tóraaczy nastrój tak niespokojny, gdy zwa-

ymy, e przysza elekcya najywiej obchodzia rodzin Habs-

burgów. Synny dyplomata, baron Lisola nie omieszka opra-

cowa memoryau z szeciu argumentami, dowodzcymi, e
„interes Najj. królowej (wdowy Eleonory) nie moe by
oddzielonym do interesu Rzpltej; przeto powinien by obrany

kto bezenny, aby Naja. królowa zalubi" ^). Bo i jaki

inny sposób daby si wymyle do utrzymania jej na tronie

przy elekcyjnej formie rzdu, a ten cel wanie sta si za-

daniem naczelnem polityki austryackiej wobec Polski?

Wysany z kondolency radca cesarski Wolf hr.

Oettingen powióz kilkadziesit listów z podpisem cesarskim

do ministrów, hetmanów i senatorów polskich. Bawi w War-

szawie od 3 do 15 grudnia i dorczy je osobicie obecnym

lub rozesa nieobecnym dostojnikom. Wszyscy odpowiadali

niebawem ze stosownemi owiadczeniami gorliwych usug

^) Kaport do cesarza w H. H. und Staats- Archiv wiedeskiem.

Polonica 1673, November.

*) Przy raporcie Stoma z d. 3 stycznia 1674 zaczony jest list

niepodpisany jakiego oficyalisty, czy sugi: „Utrum Dominus meus abso-

lute coronam vacanteni ambiat, nihil certi".

') Relatione del. Bar. de Lisola sopra la successione del Kegno di

Polonia w H. H. u. St. Arch. w Wiedniu, Polonica aus den Yaria Hi-

spanica 1669— 1694 Fasc. 52, Conv. D.
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dla królowej i cesarza. Nie odpisa tylko Sobieski, ponie-

Ava obrazi si o dwa wyrazy listu (hortari, raacbinationi-

buis), z których wnioskowa, e cesarz uwaa go za burzy-

ciela spokoju (fomentor) 1).

Królowa Eleonora miaa nieodstpnego doradc w ba-

ronie Stornie, lecz nie bardzo posuszn bya radom austrya-

clcim, gdy przyja bez protestacyi kodycylowe rozrzdzenia

nieboszczyka Michaa i gdy kazaa zwoa na dzie 8 stycznia

wsz3'^stls:ich jego wierzycieli wbrew perswazyom hr. Oettin-

gena -). Chciaaby pozosta na tronie i wyj powtórnie zam — wszak rozpocza zaedwo 21-szy rok ycia ! Ale

nie daa adnego powodu do usprawiedliwienia plotki, ja-

koby miaa tru Marysiek, by po jej mierci zalubi So-

bieskiego. Znaleli si i tac}'', Ictórzy zapewniali, e Sobieski

tru swoj on dla pozysl?:ania rki Eleonory i tronu ^).

Ta brzydlva paplanina powstaa z okazyi clioroby, przebytej

przez Marysiek av grudniu 1673 w ókwi, a take pod

wraeniem listu, którym Eleonora zapraszaa Sobieskiego,

aby przyjecha do Warszawy na sejm konwokacyjny — na-

turalnie, dla radzenia o sprawach Rzpltej.

') List Leopolda do Sobieskiego, zamawiajcy wierno jego (fidem)

dla Eleonory, nosi dat 24 listopada 1673. Haubt [relation des Wolff

Graffen von Oettingen von seiner Yorrichtung in Pohlen podana w Wie-

dniu 1 stycznia 1674, a wic po powrocie z poselstwa; raport Stoma

z d. 20 stycznia 1674. Odpowiedzi Mikoaja Paca biskupa wileskiego,

marszaka w. litt. Poubiskiego, Fr. Pramowskiego sekr. w. k. za-
czone byy przy raporcie Stoma z d. 10 stycznia; przy innyci za: Lu-

bomirskiego, M. Paca, h. w. litt. Podlodowskiego etc, wszystko w H. H.

und Staats-Archiv w Wiedniu. Znalelimy w jednej z wikszych bibliotek

warsz. w pudle S. 3. list wasnor. Sobieskiego ze Lwowa 9 lutego 1674

(w autografie mylnie: 1673) do IDenhofa S. M. adresowany i polecaj.cy

mu: ..aby umylnie dojecha odemnie do JP. Sztuma y wymuwi mnie",

bo Sztum pisa ju powtórnie, a jam tesz zwyk humanitate z kadym
certare". Obiecywa Sobieski, e odpisze drug.a poczt na list cesarza

(a take i kmtirsta). .Jednake niema tej obiecanej odpowiedzi w archi-

wum wiedeskiem.

-j Grabowski, Ojcz. Spom. II, s. 2ii5, Haubtrelation Oettingena.

'') S a 1 V a n d y II, 98.
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Rodzina cesarska miaa stosowniejszego dla niej kan-

dydata — Lotaryczyka i t wanie kandydatur powinni byi

przeprowadzi dypomaci austryaccy w my stanowczych

instrukcyj swego dworu. Liczyli oni na gorliwe usugi bisku-

pów krakowskiego, kamienieckiego, wileskiego, arcybiskupa

prymasa, ksidza Cieciszewskiego, wojewody chemiskiego,

kanclerza i hetmana litewskich, Icasztelana roo-oziskiee'o.

pukownika Gurzyskiego (Gorzeskiego) i innych mniej wy-

bitnych osób ^).

Zastp wielce powany, skoro na czele widzimy w Ko-

ronie prymasa, interexa, Floryana ksicia Czartoryskiego,

czcigodnego z urzdu i z charakteru ma, a w Litwie Pacow,

którzy nie z czcigodnych, bo z samolubnych nieAvtpliwie po-

budek, ale ca moc swoich stosunków, wpywów i po-

mysów pracowali nad pozyskaniem instrukcyj sejmikowych,

a nastpnie i gosów wyborczych dla austryackiego kandy-

data. Oni najpierw rzucili haso do agitacyi, e wcale wy-

kluczonym od elekcyi powinien by Piast. Kto to ów Piast?

Wymieniano w liczbie kandydatów Krzysztofa Paca, Michaa

Kazimierza Radziwia i rónych innych ^j; ale naprawd
chodzio tu o usunicie Sobieskiego.

Wic stronnictwo otaryskie albo królowej Eleonory

mogo stan w duej sile na placu elekc^. Tylko sama

Eleonora nie rwaa si do akcyi, nie ujawniaa tempera-

mentu politycznego. Wyprawiajc swojego spowiednika X.

Coronino po rad do Wiednia, zapytywaa: kogoby cesarz

wola w takim razie, gdyby niemoliwym sta si obiór

*) Lista der einigen pohlnischen Magnaten, so in des Baron von

Storab relationen vom 7, 9. 10. 14 u. 21 Februarii pro confidentibus gehal-

ten werden : der litt. (?) bischof und selbiger Feldherr der bff. v. Cami-

niez. der Erzbischof, littau. Cauzler, der bischof v. Crackau, von Wilna,

der Palatinus v. Culma, P Ceciszewski, der Nuntius Poniski (?), der Obrist

Gursiski. der Castellanrogoziski (Polonica 1 674, Janner w H.H.u.St.Arch.).

-') O kandydaturze Paca wspomina Bonvisi 3-go stycznia 1674

w Tekach Kzymskich Ak. Uin. w Krakowie. Radziwi znajduje si na

rejestrze gosów, podanym przez T h e a t r. E u r. XI, 555, ale nie wia-

rogodnyra, z liczb kresek 12, najwiksz po Sobieskim ; który mia dosta 13.
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ksicia Lotaryskiego ? Poczeni napisaa kilkanacie pun-

któw o yczeniach pani Bokumowej i o rónych bogatelnych

interesach \). Intrygowa nie umiaa, czasem rozgadaa se-

krety austryackie przed Polakami 2); nienawici do prze-

ciwników nie czua; natomiast agodnoci i moralnemi za-

letami niewieciej natury zjednaa sobie powszechny sza-

cunek i sympaty tak u monowadców, jak u szlachty.

Sejmiki zamieszczay w landach swoich yczliwe dla niej

artykuy ^). Król francuski stwierdza, e zjednaa sobie sza-

cunek i powaanie w caem królestwie ^). Nawet Marysieka

zapewniaa o swem oddaniu si Jej Królewskiej Moci, od-

powiadajc na list ablegata cesarskiego ^).

Naturalnie takim owiadczeniom nikt nie przyznawa

wielkiej wagi. Mogy suy jedynie za wskazówk, e Ma-

rysieka nie ywi zawzitoci i wrogiego wzgldem Eleonory

^) Puncta 80 an JKMt von dem Patre Coronino wegen der Koni-

gin in Pole von dem Baron von 8tomb gesandt, eingeraicht worden. Desi-

dera la Mta delia Regina di sapere, a chi piu inchiuarebbe la Mta d.

Imperatora mentre del tutto fusse imposeible che ii Prencipe di Lorena

spuntasse alla corona. {H. H. u. St. Arch. Polonica 1674, Februar). Po-

VFróci Coronini 22 lutego, jak wida » listu Morsztyna u Kluczy k,

nr. 226, str. 1413.

') Stora w raporcie d. 31 stycznia 1674 donosi, e królowa roz-

gasza, jako cesarz poduszcza króla^Michaa ad violenta consilia podczas

konfederacyi goabskiej.

*) Województwa brzesko- kujaws. i inowrocl. 29-jro grudnia 1675

owiadczaj, i przy Jej Kr. Moci jako dobrotliwej Pani... majestatem

jej conseryando... deklaruj sie wiernie stawa... A poniewa ratione

oprawy... nie dochodziy proventa z ekonomiey in manibus possessorum

in vivi8 existentium bdcych, do stou Kr. Jejmci Ludwiki antecessorki...

upy wszystkie... naleay, aby si dostay natenczas Kr. Jejmci Pani

n. m. instabunt Jmpp. posowie, znoszc si eo in passu cum tota Rpblca.

Proszc przytem Kr. Jejmci, aby, patrzc na królestwa naszego niedo-

statek, tem si raczya dotd kontentowa, póki futurus regnans ad pos-

.sessionem nie przyjdzie". (Dzieje Ziemi Kujaws. Pawiskiego t. II,

430— 1).

*) Far ges I, 121.

*) List Marysieki w zaczniku do raportu Stoma z dnia 31-g(>

Btycznia 1674.

Korzon. Sobieski. T. Ul. 28



434 ROZDZIA XXVI.

uspososobienia. Bo wiedziano, e zaraz po zgonie Michaa

wyprawia do Francja naprzód swego Itamerdynera: a potem

pukownika Beaulieu z listami, adresowanymi zapewne do ró-

nycli osób i do samego Ludwika XIV. Czynia to na wasn
rk bez wiedzy ma, który znajdowa si wówczas w obozie

cbocimskim. e jej chodzio o wywoanie kandydatury fran-

cuskiej ,
domylani}' si atwo chociaby z wynurze So-

bieskiego, krelonych w poowie grudnia w Kauszu, gdy

si ju nagada ze swoj Marysiek: „Tak tedy u siebie

konkluduj, i to zdanie moje, lubo liche, jednak szczere

i prawdziwe, donosz W. M. M. Panu (Aleksandrowi Lu-

bomirskiemu) i Jmp. podskarbiemu koronnemu (Morsztynowi)...

e nam tylko jedyna Francya takiego moe da Pana, któ-

ryby nas w tym razie tak strasznej na nas wojny i pieni-

dzmi, i ludmi posikowa móg. W naszych siach nie miejmy

nadziei, bo i pienidzy, i ludzi, i ochoty do dugiej nie mamy
wojny. Którego by za z tych, których nam Francya poda

kandj^datów, to sobie zachowuj do wiadomoci ztamtd, bo ja,

Pan Bóg widzi, e wtpi, aby nas kto suszny i j ju
chcia... Ze Lwowa, dokd dnia jutrzejszego wyjedam,
odzywa si W. M. M. Panu bd na kad poczt, a gdy

przypadnie co godnego: i umylnego aowa nie bd. Swoje

za zdanie obadwa i z Jmp. podskarbim M. M. Panem chciejcie

mi te otworzy, za którem i zawsze gotowem, i mie to

sobie pro gloria (= za chlub) chc, poniewa mi jest wia-

dom gorliwo o dobro powszechne obudwu WW, MM. PP.

prosz tylko, aby quam confidentissime wszystko wyrazi,

nie strzegc si, bo o tem i mówi, i pisa publicznie chcemy

i bdziemy i).

^) List szpiega austriackiego, a sugi Sobieskiego, przy raporcie

Stoma z d. 3 stycznia 1674: Responsum Regis Galliae ad litteras post

mortem Eegis illuc missas, nonduni hic comparuit. Ze kamerdyner _der

Sobieskin" powróci 14 stycznia 1674, a Beaulieu by oczekiwany, pisa

atom 17 stycznia. Uamek z listu Sobieskiego do Alek. Lubomirskiego,

trafnie zakwalifikowany do daty 14 grudnia 1673 z Kausza, wydrukowa
KluczYcki nr. 51. str. 1353— 4.
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Jakkolwiek mylnem byo mniemanie co do gorliwoci

o dobro powszechne „obudwu" panów, a szczególnie Mor-

sztyna, zwraca si do nich Sobieski z nieograniczon ufno-

ci i niepodejrz.in szczeroci: wic z tego listu wyania

si najwyraniejszy dowód, e sam on o koronie dla siebie

nie myli. Dziwnie wyglda zwtpienie o siach wasnego

narodu pod piórem t.vócy wyprawy chocimskiej i pokadanie

Avszelkich zbawiennych nadziei na Francyi. Tkwi w tem

zwichnieniu logiki po czci wpyw Marysieki, a po czci
chwilowe przygnbienie ducha, jako skutek ostatnich wrae
z kampanii modawskiej, wreszcie i wzmagajce si z ro-

zwojem wypadków uwielbienie dla paacu zaczarowanego,

dla „wieku Ludwika XIV".

Tene tok myli, lubo ju nie tak szczerze wyraony,

odbi si w licie otwartym do sejmiku lubelsldego, pisanym

we Lwowie dnia 20-ego grudnia -). Wspomniawszy kró-

ciuchno o znacznej rictorii przez „wojska obojga Narodów",

uznaje za swój obowizek urzdowy ostrzedz „w tem, co ro-

zumia by potrzebnego... A to weszlimy w wojn z potnym
nieprzyjacielem, której ciar a) zaraz z wiosn b) nad Rze-

czpospolit wisi, czego dowód, e cesarz turecki w Sy-

listryi nad samym zimuje Dunajem (wiadomo mylna, jak

wiemy) i e z nami adnego nie szuka uspokojenia, jako to

odkryo si c) WMciom MM. Panom z listu, przez posa jego

do króla Jmci . p. przysanego (str. 422), którego abymy
traktatem na potem uwie mogli, ju nam ta sztuka wicej

nie ujdzie. Mocno tedy o poparciu tej trzeba nam myli
wojny i na ni si jako najpotniej nagotowa, której bo-

daj czy zdoln d) Rzeczpospolit widz, zwaszcza kiedy nas

wszystkie zawiody Panów Chrzeciaskich. które nam obie-

cowano, subsidia. Podatki nie z zupena wydane, pogówne

zmniejszone, ca mae, pierwsze wierci nie wypacone, dawne

po województwach zatrzymane, a teraz znowu onierz nanowo

*) KI uczy ki nr. 54, str. 1355. a) inoles, b> primo vere, fi) pa-

tuit, d) vix parem.

28*
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W borgow wchodzi sub. ycz tedy, aby przypieszy

e) dobrze przed por wojenn elekcy, a takiego obiera

Pana, któryby poytkom Rzpltej, a nie cudzym wygadza
interesom i ubóstwo nasze swojemi (I) ratowa dostatkami,

a przytern saw wojenn by u wiata wzity, a zatem nie-

przyjacioom straszny. Ja si przed Bogiem i wiatem pro-

testuj, e, wszystkie prywatne pominwszy respekty, nie

sobie, ani komu, ale miej Ojczynie, której zdrowie i krew

moje powiciem /}, i juj nie raz tam, gdzie naleao, one

niosem w ofierze q)^ na takiego tylko zgadza si zechc

Pana".

Lubo ów Pan nie jest nazwany z imienia, wszyscy

rozumieli, e to Kondeusz. Gdy wyjeda z decyzyi pry-

masa i rady senatu Opacki, podkomorzy warsz. i podczaszy

królowei Jmci, w poselstwie do monarchów zachodniej Europy

z notyfikacy mierci Michaa i ebraniem posików dla

osieroconej Polski, Sobieski da mu podobno od siebie list

do Ludwika XIV '). Widoczna, e odnawia swoje projekty

z lat poprzednich i chcia zgromadzi dawne stronnictwo

francuskie. Ale nie byo ju Pramowskiego prymasa, a brat

jego, opat Franciszek zalicza si teraz do poufalszych stron-

ników Austryi. Powiadano, e i Marysieka mniej si za-

palaa do francuskiej kandydatury, pamitajc doznane we
Francyi zniewagi ^).

Kamerdyner jej wróci z Francyi d. 15 stycznia z nie-

zadawalniajcemi odpowiedziami. Marysieka zasmucia si,

ale zaraz zdecydowaa, e trzeba wyrzec si wszelkich na-

dziei, gdy nie chc Francuzi skorzysta z obecnych, moli-

wie najpomylniejszych okolicznoci. Wtedy Sobieski te za-

e) accelare, /) devoTi, g) litavi.

*J Stom 3-go stycznia 1674, powoujc si na sowa Grzymutow-

skiego. Wtedy te wyjecha Zauski do Hiszpanii, odwoc order Zotego

Kuna, skd mia si dosta do Portugalii jako ebrak polityczny.

) Jaki agent Lotaryczyka, ukadajc w listopadzie rejestr osób,

moliwych do pozyskania, zamieci Marysiek : u K 1 u c z y c k. nr. 508,.

str. 1346— 7.
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cz^ mówi jawnie o rónych kandydatach: delfinie, ksiciu

Orleaskim, Kondeuszu, Jakóbie Stuarcie ksiciu York, na-

wet o Brandenburczyku. Owiadcza, e pragnie króla, któ-

ryby móg uleczy rany Rzpltej, mniejsza jakiej narodowo-

ci: Francuza, Niemca, lub Wocha. Przesa przyjazne

sówko nawet ablegatowi austryackiemu ^).

Otó znowu rozpywaa si wymarzona unia Polski

z Francy. Sobieski straci upatrzony cel agitacyi. Sama

konieczno zmuszaa go do mylenia o najbliszych i naj-

pilniejszych potrzebach Rzeczy pospelitej. Zobojtnia na

wszelkie zabiegi elekcyjne. Zajmowa si wyznaczaniem kwa-

ter zimowych dla wojska i obmylaniem zarzdze wojen-

nych. Korespondowa z Doroszeuk, który pod wraeniem

zwycistwa chocimskiego znowu zacz si przymila do

niego. Ponawiane byy wci usiowania, eby przecign
zdrajców Tatarów-Lipków. Zacieniajc blokad Kamieca,

Sobieski zadysponowa, aby konsystujce w okolicy cho-

rgwie z kolei raz na tydzie podjeday pod fortec

i utrzymyway j w cigej trwodze, a szczególnie eby
niszczyy przedmiecie Karwosary , skd Lipkowie robi

zuchwae wycieczki 2).

Jecha na sejm konwokacyjny nie mia ochoty i nie

widzia potrzeby, mimo zaprosin od królowej. Zamiast do

Warszawy, wyjecha do Stryja, potem do Jaworowa i znowu

do Lwowa, gdzie widzia si z Radziwiem i stara si za-

*) Marya Kazimiera do Poraponne'a 3l-go stycznia w Acta H i-

s tor i ca t. IV. Arch Spraw Zagrau Franc. opracowa K. W a 1 i-

s ze w 8 ki, wyd. Ak. Umiejt. w Krak. 1H79 I, str. 2. Raporty Stoma
z d. 20 i 25 stycznia 1674. Przy ostatnim jest zaczony Het wspomina-

nego ju domownika Sobieskich: Ex Gallia jam habetur responsum.

Credo, (juod sit non omnibus ad placitum, nupor enim ipsa Domina va-

ria tristiori fronte edisserens, haec etiam, me audiente dizit: si hac occa-

sione (qua nunquam opportuniore habebimus) non stabilientur ras nostrae,

obiiciendae erant omnes spes. Podpisu niema, tylko data : Leopoli, 15 Ja-

nuarii. H. H. und StaaU-Archw, Polonica 1674.

-) Ordynans do wojwody bracawskiego u Grabowskiego,
Ojcz. Spom. II, 289.
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godzi niesnaski majtkowe (o dobra Stepaii) pomidzy nim

a ksiciem Dymitrem oraz pomidzy on jego Teres a te-

ciow Radziwiowa Katarzyn. Obawia si, iby „dla pry-

watnych niezgod nie byo le publicznemu dobru" ^).

Widzimy std, e trzyma si od caej agitacyi elekcyj-

nej zdaa, jak najdalej, nawet pod wzgldem geograficznym,

skoro przebywa na Rusi, czasem w odleglejszych jej zaktach.

Literatura okolicznociowa tego bezkrólewia w poró-

wnaniu z poprzedniem jest uboga w liczb, jaowa treci.

I. Na czele wypadnie nam pooy broszur niejakiego

J. S. Gr. K. L. p. t. „Kaptur nowy interregnum Kró-

lestwu Polskiemu, prawem koronnym wolnoci praAvdziwey

Y wolney na zaAvsze elekcyi podszyty Anno D. 1673". Praca

ta dostpia szczególnego i niezwykego zaszczytu, e wpi-

san zostaa do ksigi Praw -) przed uniwersaem pryma-

sowskim. Zna bardzo przypada do smaku sejmujcym na

konwokacyi stanom, albo przynajmniej redaktorom konsty-

tucyj sejmowych 3). Skadaa si z 8-u paragrafów. W pierw-

szym wywodzi autor, e od roku 1034 po Mieczysawie II

a do ostatnich czasów nie widzielilimy bezkrólewia stra-

szniejszego nad teraniejsze, bo na ów czas Polska nie miaa
w domu tak wielkiej wojny, caemu chrzeciastwu stra-

sznej... nie byo w prowincyach roztargnienia; teraz za
primo exemplo oraz bez pana i bez prymasa (dorczenie

palliusza Czartorj^skiemu nastpio ju po napisaniu broszury,

dnia 2 I-go stycznia 1674 roku) zostajc, przez lat 25 wojnami

cikiemi i podatkami zuboona i w pó niemal z prowincyj

odarta, a jeszcze ktemu wojn pogask bez wszelkich po-

*) Listy Lubomirskiogo 14 grudnia 1673 i do Radziwilowej 24go

grudnia u Kluczyckiego. str. 1354, 1358.

*) Yol. Leg. V, fol. 187—193.

^) Osobista cecha wszytkich wywodów przebija si w takich wy-

raeniach: „nie widz inszego sposobu" „twierdz" „mniemam".
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sików jedna sama uwikana i przyteni ambitioni w domu

i ssiadów, jakoby caemu wiatu wczas wrzucona". W obee

tak ffroneoo stanu rzeczy AvzYwa „cnych Polaków", aby od-

rzucili „prywaty, ambicye i fakeye", aby dla zabezpieczenia

pokoju wewntrznego obrali sdziów kapturowych ju na pierw-

szych sejmikach przed konwokacy, a dla bezpieczestwa ze-

wntrznego aby wysali pospolite ruszenia nad granice i elek-

cy w krótkim czasie zoyli, alboj nawet odoyli do pewnego

czasu i wydali publiczny manifest, e tego obior, kto da

najwiksze posiki na wojn tureck i wojsku zapaci (!).

Tym s])osobem przecie korona polska poszaby na licytacy,

a naiwny autor nie dostrzega, e nie stumiby fakcyj, lecz

podnieciby i przeduy icli walk. Jeszcze wyraniejszy

dowód niedostwa logiki mieci si w projekcie, aby na

konwokacyi byy naprawione exorbitancye, „które si przez

lat 95 (od 1579 r. ?) po recesach tuk". Wic w tak go-

rcym czasie miay bv przedyskutowane i zdecydowane

pretensye szlachty i monowadztwa do Majestatu królew-

skiego, nagromadzone w cigu lat 95-ciu ? Skoowacenie

umysu, stao mózgu szlacheckiego ujawnia si wybitnie

w paragralie 4-tym, gdzie, powoujc si na egzemplarze

exorbitancyj z 1672 r., woa: „Przywrómy uywanie (usum)

praw starodawnych (!), opiszmy obowizki, urzd i wadz
Królowi Jmci punktami i to artykuem o wypowiedzeniu po-

suszestwa (de non praestanda obedientia) utwierdzimy...

a wtenczas zepsowana wolno pewnie si naprawi". Opisem

przysuy si sam autor w paragrafie 2-m, wyliczajc kardy-

nalne prawa w 10-ciu punktach, które streci w nastpnem

zdaniu: „Zby by król wolno obrany, witobliwy, wojenny,

sprawiedliwy, miosierny, bogaty i szczodrobliwy, a tak na

tvm fundamencie pacta eligendo napisawszy, Rzplta niechby

do elekcyi przystpia". Gdyby takiego znalaza pod so-
cem, wybaczylibymy wszystkie niedorzecznoci autorowi.

Reszt paragrafów, jak sposób wolnej elekcyi, sejmów i sej-

mików odprawowania norma, prawa urzdniczego wykony-
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"wanie, ordynacj wojska, korektur Trybunau pominiemy,

bo nie naprawi zwichnienia logiki w paragrafach gównych.

II Reflexio (bez dokadniejszego tytuu) zaleca ksit^-cia

Liotaryskiego; broszur t na sejmie konwokacyjnym dnia

24 stycznia 1674 zaskary jeden z posów, e uwacza po-

stronnym Panom i nieboczki „Królowej Imci Ludwiki po-

bone allatrat cienie". Stana zatem uchwaa: „otrbi, aby

egzemplarzów aden drukarz wydawa i przedawa nie mia,
ani adnych in posterum paskwilów, zagranicznym ksitom
uwaczajcych, nie drukowa" ^). Moe ta uchwaa zatamo-

waa ruch wydawniczy, bo potem trafiay si tylko rkopimienne

rozprawy, jak np. III Consideracye strony Xcia
Lotaryskiego Candidata na królestwo Polskie ^). Wy-
liczaj si tu ujemne jego kwalifikacye: ratowa nas w ubóstwie

skarbami swemi nie moe, bo goy, yje z odu; ksistwo jest

zabrane przez Francuzów i prawnie naley nie do niego, lecz

do stryja, który ma swoje dzieci nieprawe. Objawia si te

powszechny wstrt (aversio generalia) do niego, jak pisz ze

Lwowa i z Lublina. Wreszcie byby on nie miym Francu-

zowi, skd wytworzy si musz zawikania midzynarodowe.

Radzi zatem autor nie exkludowa, ale te nie promowowa
ani jednego, ani drugiego, ani Lotaryczyka, ani Konde-

usza. „Nam trzeba takiego króla, coby nasz myl a) y,
nie obca zagraniczn, b) bomy przez to wojny tureckiej

nabyli, pó pastwa stracili, kiedy pan przeszy (Micha) za

cudzoziemsk rad ani posa do Porty nie posa... ani me-

dyacyi Apaffiego nie przyj, ani zawartego pokoju z Do-

roszekiem przez pana Marszaka nie chcia aprobowa,

') Diar. Seymu Convocatiey u KI uczy ck. nr. 516, str. 1373,

Diar Eur. 31, Th. str. 135. Zapswnejest to Reflexio ab equite po-

lono et amante Patriae facta supra Electionem novi Regis. Znalelimy

jej odpis w u-iedeskiem Haus-Hof- und Slaats-Archiv, Polonica aus den

varia Ilispanica 1669— 1674 Fasc. 52, Conv. D. Niema wszake zaka-

zowej uchway w Vol. Leg.

*) MS. 1282, str. 302—306 w jednej z wikszych bibl. w War-

.szawie. a) nostro consilio, b) non alieno, esterno.
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;ill)u posa posia: toby si wojna turecka do \\'gier obró-

cia". Zdawaoby si, e zaleca Sobieskiego, gdy, wspo-

mniawszy o licie cesarza, w którym znajduje si zarzut

macbinacyj z cudzoziemcami, z dawn fakcy francusk,

bierze go w obron, zbyt miao zaprzeczajc rzeczywistym

faktom. „Udano p. Marszaka, e cbce króla (Michaa) zrzuci

i lubo p. Marszaek w konfederacyi wojskowej poprzysig

wierno JKMci zmaremu, nie chciano temu wierzy skutr

kiem najnieudolniejszej i najgupszej interpretacyi, c) e to

inszemu królowi przysiga mieli — a jako? kiedy nie by
królem. Ale inszemu panujcemu przysigali, i w owiczu
o t przysig dugo certatum, lubo declaratum, e panuj-
cemu inszemu przysigali". Po tak gorliwej, lubo niezdarnej,

obronie nastpuje wcale niespodziewany wniosek : „Z tych

tedy racyj takiego obra przyszego Pana ycz, coby by
przyjemny i niepodejrzany i w zupenej przyjani d) z Do-

mem Rakuskim i innymi {[}, i eby dba o saw dla siebie

i dla królestwa swojego, nie za o bezpieczestwo obcych.

e) Moe si znale takie subjectum (??), abymy z niego

wszyscy byli kontenci i uywali bezpieczestwa w pastwie

naszem wród pokoju wewntrznego, f) To królowa Jm
bdzie miaa w interesach swoich wszelk wygod, bo to

rzecz suszna mie respekt, gdy zasuguje ^) ta zacna pani".

Gdyby kto przypuszcza, e „Consideratiae" s pam-

fletem, puszczonym w interesie kandydatury Sobieskiego,

gruntujc si na wykadzie konfederacyi gobskiej i uka-

dów owickich, lub na wzmiance o licie cesarza Leopolda;

to po przeczytaniu konkluzyi musiaby zrzec si swego przy-

puszczenia. Autor snuje czysto osobiste rozumowanie, bardzo

mtne i tak nieudolnym stylem wyraone, e w kocu staje

si niezrozumiaym, mimo wszelkich moliwych zmian w in-

terpunkcyi. Trzeba mu tedy przyzna niezaleno zdania

wraz z nieuytecznoci dla jakiegokolwiek stronnictwa.

c) ineptis^iima et stupidissima interpretatione, d) gratus y nie sus-

pectus integra amicitia, e) amans gloriae suae et Kegni sui, non alienae

securitatis. f) Securi in statu nostro et (juiete interna, g) meretur.
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IV. Pod wzgldem stylistyki lepiej, ale pod wzgldem
historyi i polityki na równym poziomie z poprzedni stan
moe broszurka czy artykulik p. t. „Respons jednego zie-

mianina na list. jako si pisze, prawdziwego boni publici

zelatora^)". Zbija trzy punkty: 1) eby nie wycza ona-

tych, 2) eby mie na oku dobro ojczyzny, nie interes kró-

lowej, któr mona odesa do Wiednia, 3) nie obiera Lo-

taryczyka, poniewa jest zwizany z Domem austryackim,

którego potga niebezpieczn jest dla Rzpltej. Co do I-go

dowodzi autor, e zuboona Polska nie bdzie moga upo-

say drugiej królowej, gdy dla Eleonory przeznaczya dobra

z dochodem 300.000 z., odpowiadajcym kapitaowi 5-ciu

milionów zi. Co do 2-go wskazuje na Zygmunta Batorego,

który postrada ksistwo i w wizach ycie zakoczy, gdy

on Magorzat odesa cesarzowi, a Polakom nadto grozi kar
Bosk, gdyby odstpili tej pobonej Pani, która oddaa si

im w opiek, a przytern okazuje mio ku Ojczynie, wia-

doma jest obyczajów polskich i dobrotliwie przyjmuje ka-

dego , by najmniejszego czowieka. Po 3-cie Lotarynczyk

jest najlepszym kandydatem, bo wychowa si na wojnie,

zalubi moe Ele nor, przeznacza Polsce wasne ksistwo,

które z czasem spa na niego musi: umie po czesku, a za-

tem Polacy nie bd mieli z nim takiego kopotu, jak nie-

gdy z Ludwikiem (Wielkim) Wgierskim, eby rozmawia

o swych interesach przez tomacza. Protekcya cesarza nie

moe te stanowi adnej przeszkody, poniewa Dom Austryacki

dotrzymywa nam ssiedzkiej przyjani „w kadym terminie"

i w ostatniej wojnie szwedzkiej, gdy za dostarczane posiki

nie oderwa od nas adnej prowincvi, a nawet nie wyzyska
asekuracyi, wydanej na upy solne. Dom ten czy si

maestwami z Domem Jagielloskim i pochodzi z krwi

naszej od Cymbarki, córki Ziemowita Mazowieckiego. Po-

midzy kandydatami onatymi autor widzi dwóch tylko : Kon-

deusza i Sobieskiego. Ale pierwszy jest starcem 60-letnim

*) MS. 1172, str. 199— 202 w jednej z wikszych bibliotek w War-
szawie.
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prawie i nie potrafiby walczy z Tatarami, Kozakami, Tur-

kami. Tych moe zwycia tylko Polak, taktyk polsk,

jak przyzna ju Boter. Jeli Jan Kazimierz przegrywa

bitwY, to dla tego jedynie, e zaprowadzi wojska cudzo-

ziemskie. Sobieski mógby Iconkurowa, lecz daleki jest od

zamiaru takiego i „w adn konkurency nie wnidzio".

Autor posdza swego preopinanta o ch wzniecania niena-

wici przeciwko „wiellciemu i sawnemu wodzowi, którego

imi orbis totusrcelebrat... Jeeli tego kadziesz, wielk mu czy-

nisz krzywd". Okadzajc, stara si odsun go jak najdalej.

Najwyraniej i najgorliwiej zaleca Sobieskiego V. Di-

scursns politicus de electionibus Polonorum Regum i),

pisany d>brze po konwokacyi, a wic przed sam elekcy.

W dyalogu tym senator przekonywa i poucza szlachcica

o niebezpieczestwach domowych i postronnych, o krzyu-

jcych si wpywach mocarstw obcych, nawet papiea, wy-

wierajcych nacisk, abymy obierali sobie Icróla z pomidzy

ultramontanos. Obiór taki nazywa poddastwem cudzoziem-

skiem (subjectio), nakadanem przez jakie fatum zoliwe

jedynie na wolnych Polaków. Szlachcic (Nobilis) uznaje si

za przekonanego: „Ju nas WPan na Piastow stron cale

przecign". Prosi wic o wymienienie do urzdu kró-

lewskiego osoby. Senator nie chce powiedzie nazwiska :

„Schowam to raczej na miejsce i czas nominacyi". Ale dat

wyranie pozna, kogo ma na myli, wyliczajc przymioty:

znajomo suby wojskowej, silny charakter, zdatno do

wojny nabyt przez tyloletnie dowiadczenie. Gdyby szlachcic

nie domyli si jeszcze, to mu senator palcem wskaz^^wa na

..wodza tryumfatora" (triomphalem et noti laboris ducem).

eby za nie zrazi natarczywoci, zdaje w kocu spraw

na Pana Boga, przytaczajc wiersz Kochanowskiego: „Ten

królem bdzie, kogo Pan Bóg mianuje: atwo on serca

ludzkie praktykuje". Nie domylamy si, kto by tym sena-

') M.S. 1218, str. 222— 228 w jednej z wikszych bibliotek war-

szawskich.
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torem, lub autorem, lecz zaznaczy winnimy, e si ustrzeg

niedorzecznoci, jakie w innych pismach napotykalimy; e
nie czu w nim przedajnoci; e z pomidzy wszystkich oka-

zuje najwicej rozsdku i szczerego przekonania.

VI. Ukazaa si jedna broszura, napisana w interesie

kandydatury brandenburskiej ^) p. t. „Nosse tempora s a-

pientis est kto czas opuszcza y czas wszystko z nim traci".

Autor usiuje udobrucha Polaków, usprawiedliwiajc post-

powanie elektora Fryderyka Wilhelma w sprawie Kalksteina

i zaleca Karola Emila (Carolus Aemilius). Do charakterystyki

chwili posuy moe kocowa apostrofa: „I wy zosobna,

lietmani obojga narodów, wielcy i na wszystek wiat sawni

bohaterowie, którzycie podeptana saw narodu naszego

dobr sprawa, mztwem niesychanera, resoluti wiekom pa-

mitn z ziemi podnieli, którzycie ju konajc Rzplt

otrzewili, uyjcie powagi y mocy, Wam od Rzpltej na

uskromienie i jawnych, i skrytych nieprzyjació ojczyzny

danej; przestrzegajcie, eby do rozerwania, scissyi albo zwoki

jakiej szkodliwej na tej elekcyi nie przyszo".

Byo zapewne wicej pism podobnych okolicznocio-

wych; wtpimy jednake, aby zawieray chociaby jeden

pomys godny uwagi 2).

Sejm konwokacyjny zacz si d. 15 stycznia 1674 r.;

zagaja Karwicki podstaroci sandomierski z powodu nie-

') M8. 3487, str. 757—764 w Muz. X. Czartoryskich.

-) Zdaje si, e do tego bezkrólewia naley: Apostrophe ad

Serenissimos Poloniae Candidatos, usiujca zrazi ich swemi 10-ciu po-

stulatami i odpowied w przeciwnym omielajcym tonie p. t. T r u-

t i u a civis Patriae super Apostrophem factam ad SS. Regni Poloniae

Candidatos. Obie broszury znajduj si w H. H. St Arch. wiedeskiem

Polonica aus den Varia llispanica 16()9— 74 Fasc. 52, Conv. D. „D i-

scursus unius ci vis sub interregno Michaelis, jeeli
maprolongarielectio Regis, albo nie?" owiadcza si za

przypieszeniem elekcyi i popiera trzema racyami; znajduje si w Bibl.

Ord. Krasius. MS. 490, str. 04 i nastp.
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obecnoci marszaka przeszej konfederacyi Stefana Czar-

nieckiego. Zaraz pierwszego dnia jednomylnie (nemine eon-

tradicente) oddano lask Bieliskiemu, miecznikowi koron-

nemu. Rozprawy toczyy si do wawo i skadnie. Wspo-

minano niejednokrotnie o zwycistwie chocimskiem i wy-

gaszano wdziczne pochway tak poselstwu wojskowemu,

jak i hetmanom. Uchwalono 500000 zi. nagrody dla woj-

ska koronnego. Troskliwie zajmowano si przysposobieniem

rodków do dalszej wojny z Turcya zwaszcza, gdy prymas

nadesa 31 stycznia doniesienia Sobieskiego, e do Modawii

wkroczyli sotan-gaga w 40.000 Tatarów krymskich i Hus-

sejn Czerkies basza ze 20 tysicami Turków i). Przed tak

znacznemi siami ustpi musia Sieniawski ku granicy pol-

skiej. Do udziau w obradach zapraszano hetmanów, lecz

przybyli tylko litewscy. Pac i Radziwi; Sobieski za udzie-

la pogldów swoich przez listy, lub za porednictwem po-

sów wojskowych. da mianowicie wystawienia 60-ciu ty-

sicy wojska koronnego na przysz kampani, obmylenia

ywnoci natychmiast dla tej dywizyi, która z Wooch wy-

part zostaa i w godnym przebywa kraju, przypieszenia

elekcyi. Opowiedzieli przytern posowie wojskowi „nieostyg

pana hetmana ku usudze Rzpltej ochot", stwierdzon wie-

ymi ordynansami „aby si ku niemu chorgwie zbliay,

bo chce da prdki odpór nieprzyjacielowi "j.

Sejm nie potrafi dogodzi w zupenoci daniom jego.

Liczb wojska koronnego utrzyma poleci tak „jaka prae-

sens jest", chocia czytano i wpisano 70.000 dla rozgosu,

(ad famam); byo za pod sztandarami wedle oblicze Trze-

bickiego ze skarbowych rachunków 33.400 ludu; do tego

miay przyby piechota wybraniecka wedug zwykej ordy-

nacvi oraz posiki: od elektora brandenburskiego 1200, od

ksicia Kurlandzkiego 1800 i od króla szwedzkiego wedug

>) V o 1. L e g. V, fol. 224, Diaryuszu Kluczyckiego,

8tr. 1379.

") Punkta przedoone przez posów wojskowych w imieniu ietmana

•w. k. na sesyi 1 lutego 1674 u Klucz., str. 1380.
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Ugody 3000 onierza. Litwini zobowizali si przysa od

siebie 12.000, jak w minionym roku ^).

Przy roztrzsaniu kwestyj podatkowycli, okazao si,

e pogównego nie dao duchowiestwo przez poszanowanie

przywilejów kocioa (!) i ydzi przez jaki wykrt, scan-

dalose. Sam podskarbi Morsztyn nie wiedzia, z jakiego po-

wodu wymazanem zostao z konstytucyi to pogówne y-
dowskie: czy nie za apówk, dana marszakowi sejmowemu

St. Czarnieckiemu ? Teraz ponowiono rozkaz, aby dali; zatarg

z duchowiestwem przekazano do uatwienia nuncyuszowi.

O klejnotach koronnych Morsztyn zda spraw, i poowa

onyeh posza na spat dugu wojska cudzoziemskiego, a druga

poowa jest w zastawie u Sobieskiego, który wystawi od

siebie porczenie wypaty wojsku polskiego zacigu. Sejm

pozostawi rzecz w tym samym stanie, tylko wyrazi podzik
Denhofowi, podkomorzemu koronnemu, gdy ten odda koron

moskiewska, zoon w depozycie niegdy przez Jana Ka-

zimierza. eby zaradzi najbardziej naglcym wydatkom, po-

lecono prosi nuncyusza, aby nadesan od papiea sum
170.000 z. Avypaci niezwocznie na zakupienie prowian-

tów i na potrzeby artyleryi, stosownie do yczenia Sobie-

skiego. Wybrano deputatów do przeprowadzania wojsk tak

litewskiego, jak koronnego, czyli do zaopatrywania ich

w prowianty i furae. Tym sposobem powstawaa instytucja

podobna do komisoryatu, zorganizowanego we Francyi przez

ministra LouYois, lub do „hollenderskiej batalii, z któr ra-

zem prowiant i alimonia chodzi", jak powiada Morsztyn na

sesyi 20 stycznia. Dla wymierzenia kar na tych wszystkich,

którzy si w obozie nie stawili lub z obozu dezertowali, i na

tych, którzy podatków nie uicili, ustanowiono komisy
z terminem rozpoczcia czynnoci 12 lutego (w poniedziaek

po popielcu) i miejscem urzdowania w Lublinie^).

Z powikszeniem wojska staem o 200 gów czy si

1) Tame, 1388— U, 13G7, 1393. V o 1. Leg. fol. 221, 222.

•^J
Tame, str. 1392—3, 13(57 V o 1. Leg. V, fol. 219, 224, 225.
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pierwsza deeyzya w dugoletnim sporze o ordynacy Zamoj-

sk (d. 29 stycznia). „Aby wicej Rzpltej i przyszej, da Bóg,

elekcyi nie trudnia... na podanie Zamocia i dóbr, Ordynacyi

podlegych, JMP. Marcinowi Zamoyskiemu podstolemu lwo-

wskiemu zezwalamy i komisarzów... naznaczamy" z senatu:

Stan. z Lubraca Dbskiego biskupa chemskiego, Jana So-

bieskiego m. i h. w. k., W. Reja lubels., Alb. Krasiskiego

mazow., Stef. Kurca brzeciaskiego, Jana Gniskiego che-

mis. wojewodów Ludw. Aleks. Niezabitowskiego bezkiego

kasztelana i 12-tu posów; mieli oni zjecha do Zamocia

i w realne posiadanie odda. Ze swej za strony Marcin Za-

moyski zobowiza si wystawia 200 ludzi na kad expe-

dycy wojenn, utrzymywa fortec Zamo na Kzpit i za-

chowa nienaruszonemi prawa Akademii oraz kolegiaty Za-

mojskiej^). Na yczliwe usposobienie sejmu wpyna zapewne

pami rycerskiej zasugi roku 1655, kiedy M. Zamoyski

Icierowa obron Czstochowy spoinie z przeorem XX. Pau-

linów, Kordeckim.

Radziwi wniós podobna spraw Ordynacyi Ostrogskiej:

domaga si doywocia dla ony swej Katarzyny z Sobie-

szyna i, sprawujc zastpczo urzd marszaka w izbie po-

selskiej, dugo w noc przeciga sesy, lecz nie zdoa po-

kona oponentów, którzy nakoniec zniecierpliwili si, por-

wali si, wyszli z sali i „sesy ca za sob pocignli" d.

30 stycznia. Potem (1 lutego) ograniczy danie .swoje do

przekazania sprawy sejmowi elekcyjnemu, i znowu napotka

zacit opozycy, szczególnie ze strony wdztwa Ruskiego -).

Badajc gówne i najdraliwsze zadanie konwokacyi

niniejszej — elekcy, dostrzeglimy widocznej przewagi stron-

1) Vol. Leg. V, fol. 209, 210. Oponowali: 19 stycznia Oborski

kaszt, warsz., napomykajc, e ordynacy szkoJli".'e s Jobi-om ziem.^ikim

i 29 stycznia pisarz nurski Nikodem .Jabonowski, ostrzegajc przed ko-

potami, jakie wywoa Koniecpolski
;
przymówka, e ordynacy nie przy-

nosz poytku Kzpltej, wywoaa ofiar 200 ludzi ze strony Marcina Za-

moyskiego (Kluczycki, str. 1366, 1378).

-) Dyarynsz u Kluczyckiego, str. 1379, 1380.
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nictwa austryackiego. szczególnie od czasu przybycia obu

Paców. Królowa Eleonora miaa licznych i gorliwych rzecz-

ników przy obradach nad jej wyposaeniem d. 8 lutego. A
do 2-giej godziny w nocy przeduyy si one „gste ins-

tancye", a nareszcie czonkowie sejmowi, bezsennoci zmo-

rzeni, pozwolili 200.000 prowizyi (dochodu z dóbr) oprócz

donum nuptiale, który wynosi 2000 czer. z. rocznie. Wy-
sawiano wtedy jej skromno, e si nie wdaje w adne
publiczne interesa ^).

Po razy kilka wystpowali róni posowie z wnioskiem

wydalenia rezydentów cudzoziemskich, a mianowicie cesar-

skiego, Stoma, lecz zawsze zostali pokonani.

Dla ubezpieczenia obioru ksicia Lotaryskiego Pacowie

chcieli uy sposobu wykluczenia (exclusioj wzgldem tych

kokurentów, którzy mogli si spodziewa najwikszej liczby

gosów, a wic Kondeusza i Piasta czyli Sobieskiego. Wy-
wizay si std starcia do uporczywe. Kazano czyta

wszystkie uchway senatu wraz z instrukcyami, jakie dano

Opackiemu podkomorzemu warszawskiemu, gdy wyjeda
w poselstwie do Francyi, Anglii, Holandyi i Danii. Pose

wielkopolski Sokolnicki (27 stycznia) zauway i zgani, e
znalaza si w nich wymówka z exkluzyi Kondeusza uczy-

nionej w roku 1669; powiada, ze to jest przeciwko powa-

dze narodu usprawiedliwia konstytucj^ prawn (justificare

legem). Potem gdy posowie litewscy wnieli, i maj w swoich

instrukcyach sejmikowych wyrane artykuy o nieobieraniu

Piasta i Francuza, podkomorzy kaliski nie radzi naraa
si Ludwikowi XIV przez wzgld na spodziewane od niego

posiki, a na exkluzy Piasta nie pozwala propter infamiam

narodu, t. j. eby nie plami dobrej sawy Polaków. Mimo
to, d. 19 lutego Litwini wznowili atak. Kierdej, marszaek

grodzieski, w imieniu Ksiztwa Litewskiego „ogromne zao-

y propozYcye"', z których trzecia opiewaa, e ktokol

wiekby mia proponowa Piasta lubo przez wojska, lubo przez

») Kluczy ki 1387. Yol. Leg. V, fol. 218. cfr. 57.
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pospolite ruszenie, ma by deklarowany pro hoste patriae...

Popar go pisarz W. X. L. (Giegud Ant. Kaz.?) energiczna

zapowiedzi, e nie odstpi od owy cli propozycyj, choby
si miaa rozerwa konfederacya. Doda, e i panowie ko-

ronni mieli artykuy na wykluczenie Piasta: jeli teraz mil-

cz, to znaczy, e maj snad kogo nasadzonego. Podra-

niony temi mowami Olszowski, autor Cenzury i twórca Mi-

chaa Korybuta, wystpi z obszernym wywodem, e wyklu-

czenie dane uwaczaoby osobie . p. Króla Jmci
,

ponie-

wa wyszaby niepochybnie za granic „do postronnych" po-

goska, e Polak, le panujc, zamkn drog do tronu Po-

lakom, a) Przytacza przykady z innych krajów jak n. p.

Zot Bull w Niemczech, która nawet nie pozwala oddawa
korony cesarskiej adnemu cudzoziemcowi. W kocu chwyci

si najpopularniejszego argumentu, e nie wolno uszczupla

lub narusza wolnoci szlacheckiej w obieraniu „kogo chcie !"

I te wszystkie racye jeszcze nie skutkoway. Pac Krzysztof

twierdzi, i nauczona dowiadczeniem Rzeczpospolita powinna

wykluczy Piasta i zatamowa drog ambitnym monowad-
com, którzyby rozterk i rozerwanie jednoci narodu wy-

woa mogli. Argumentów swoich otwarcie nie chcia wy-

powiada (moe i nie potrafiby), wskazujc na przysuchu-

jc si publiczno (ob multitudinem arbitrorum). Sejm

poprzesta na tem tajemniczem skinieniu i powzi dziwne

postanowienie: sownie (verbali leg) wykluczy Piasta, nic

o tem w konstytucvi nie piszc ^).

Wiemy, e Sobieski da przypieszenia elekcyi, aby

si moga odby w poowie marca przed por wojenn. Li-

twini przeciwnie domagali si oddalenia sejmu elekcyjnego

a) Polonus Polonis. dum mae regnaret, Regni ostium praeclusit.

») Kluczy cki Diar.. str. 1377, 1397— 8. Bonvisi 21 lutego 1674

w Tekach Rzymskich Akad. Um. A. nr. 38 dodaje, e zobowi-

zanie do exkluzyi Piasta byo potwierdzone sowem honoru. By to tryumf

Litwinów: la Lituania, che sta unitissima, riprese eon vigore rosclusione

del Piasto e Tha ottcnuta, consentendoci voIentieri ii maggior numero

de' Polacchi.

A-^,zoK Sobieski. T. IH. 29
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przynajmniej do 28 kwietnia z powodu wielkiej odlegoci

krajów litewskich od Warszawy. Nuncyusz Bonyisi wytó^

maczy nam, e waciwie chodzio im o to, aby na elekcy

moga i szlachta masami. Po dugich sporach Trzebicki,

biskup krakowski, zaledwo zdoa wytargowa jeden tydzie:

termin zosta pomkniony do 20 kwietnia.

Olszowski zwraca uwag sejmu, e oznaczenie tak

pónego terminu elekcyi znaczy tyle, co usunicie hetma-

nów, pukowników i wszystkich wojskowych od gosowania,

przysugujcego kademu szlachcicowi i zawarowanego wie
uchwa; odpowiedzia na to Pac, i wojsko i hetmani nie

króla obiera, ale granic pilnowa powinni. O to mu wanie
chodzio, eby nie dopuci Sobieskiego na pole elekc3^jne.

Oddzieln konstytucy zabroniono hetmanom wprowadza

wojsko do wntrza kraju, a wic i do Warszawy ani w ca-

oci, ani w czci jakiejkolwiek; pukownikom i rotmistrzom

sprowadza towarzyszów na elekcy. Dla zapobieenia takim

scenom, jakie dziay si na poprzedniej elekcyi, postano-

wiono, e województwa nie mog przychodzi pod chor-

gwiami w szyku wojennym. Pospolite ruszenie moe by
powoane tylko za wiciami prymasa w razie wkroczenia ja-

kiego nieprzyjaciela. Asystencye wszake wolne kademu,

jakie mie bdzie chcia-).

Sejm konwokacyjny zakoczy si d. 22 lutego, znu-

ony, jak zwykle wyton na ostatnich sesyach prac i bez-

sennemi nocami. Gówne uchway jego zwróciy si ostrzem

przeciwko Sobieskiemu, który, wida, usun si od wszel-

kiego oddziaywania, bo ani sam nie przyby, ani stronni-

ctwa nie zorganizowa. Stom. Pacowie, a nawet powany,

o pótorasta lat od nich starszy historyk Albertrandy -) po-

^) Diariusz u Klucz yckiego pod 19 lutego, str. 1398 13 lu-

tego 1382. Vol. Leg V, fol. 214.

^) Albertrandi: Me lale polskie MS. nr. 294 Akad. Um.

w Krakowie, opisujc trzy medale, wybite na pamitk chocimskiego

zwycietswa. mówi o zachowaniu si Sobieskiego w czasie bezkrólewia,
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dejrzewali go o skryte zabiegi, zmierzajce ku zapewnieniu

elekcyi dla swojej osoby: lecz jake gboko musiayby te

zabiegi by ukryte, jeli nie pozostawiy adnego widomego

ladu, i jak niezrczne, jeli nie odwróciy tak stanowczych

i wrogich uchwa sejmu konwokacyjnego!

W tej chwili horoskop dla przypuszczalnej kandyda-

tury Sobieskiego by niepomylny cakiem. Pacowie nic nie

zaniedbali, eby j niemoliw uczyni. A wszystkie inne

kandydatury mogy agitowa i werbowa stronników za po-

Jiioc przekupstwa, szpiegostwa, obiecanek i wszelkich rod-

ków, na jakie zdoby si umiaa dyplomacya owoczesna.

Lubo uniwersa prymasa sroy si przeciwlco posom zagra-

nicznym i wydala ich z granic królestwa, lecz mia by
stosowany tylko do posów wielkich, oraz ich sekretarzy,

nie dotkn za niszej rangi ablegatów, a wzgldem rezy-

denta austryackiego wodzireje sejmu konwokacyjnego wy-

ranie pogwacili prawo poprzednich bezkrólewi. Tera mie-

lej krzta si mogli agenci tajemni. Przypominamy, e sam

Sobieski ze swoj Marysiek odzywa si, pisa i czyni

prawie jako agent rzdu francuskiego na korzy nie swoj.

Nic nowego, ani pouczajcego nie znalelibymy w in-

tryganckiej robocie i w dugich, wielomównych raportach

posów, ablegatów i wszelkiego rodzaju agentów dyploma-

tycznych, jacy si znaleli wtedy w Warszawie. Wic nie

bdziemy roztrzsali owej korespondencyi, odsyajc cieka-

wych do specyalnej rozprawy napisanej przez Jarochow-

skiego ^). Zapiszemy tylko bystre spostrzeenie nuncyusza

Bonvisi z pierwszych dni stycznia o moliwym rezultacie

„wciekych praktyk" elekcyjnych, e walka pomidzy Lo-

e wzgldem korony bardzo si „obojtnym pokazowa publicznie, lubo

z poufaemi sobie rzecz na swoj;^ stron ukada"'.

*) Jarochowski: Opowiadania i 8tudya historyczne. War-

-szawa. Cassius 1877.

29*
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taryczykiem i Kondeuszem doprowadzi moe do konieczno-

ci obioru Piasta, a jedynym g-odnym byby Sobieski, który

zreszt owiadcza, e niema adnej pretensyi^).

Bonvisi móg by spokojnym obserwatorem, poniewa

instrukcya nakazywaa mu pilnowa tylko, aby obranym by
na króla katolik, co nie wymagao nawet pilnowania w Pol-

sce owoczesnej, zaledwo ju tolerujcej dysydentów -).

Tak jest. Piast Sobieski by najgodniejszym korony

z pomidzy wszystkich rodaków i cudzoziemców, a bezinte-

resowno jego osobista nie przeszkadzaa bynajmniej, ra-

czej sprzyjaa wzmaganiu si bezimiennej, bezadnej, nie or-

ganizowanej przez nikogo i nie przepacanej przekupnym

groszem agitacyi przedelekcyjnej na korzy jego. Szerzyo

si bowiem w narodzie zrozumienie doniosoci i wartoci

chocimskiego zwycistwa.

Pierwszymi agitatorami byli oficerowie i onierze wy-

praw dymowych wojewódzkich, którzy zbyt popiesznie wra-

cali z obozu do domów ku zmartwieniu Sobieskiego, ale

roznosili saw jego imienia wraz z pochwytan zdobycz^

z „owemi haftowanemi rzeczami licznemi, komi piknymi,,

ubiami (sajdakami) bogatemi i inszymi rónymi specyaami",^

przyjedajc niektórzy na wielbdach, jak ów „rotmistrz

dymowski"' z pamitników Paska, co to „ustroi si w ubiór

wszystek turecki" i przestraszy swego ojca staruszka tak,

e go a o mier przyprawi.

') Depesze do kardynaa Altieri w Tece Rzymskiej Akad.

Um. w Krakowie 1674 dzia A, dd. 3 stycznia: Le prattiche deli elettion&

vedo far eon rabbia... si ridurebbe fors alla necessita del Piasto che-

runiyersale (uniwersa prymasa z d. 5 grudnia 1673) non vuole; 10-go

stycznia: Universale abborisce i Nationali e ii Gr. Maresciallo, che solo

sarebbe deguo, si dichiara di non pretendere. Tuttaria se si batteranno

i forestieri, la necessita puo ridurre al Piasto (str. 10).

-) Na sejmie konwokacyjnym wpisano do aktu konfederacyi gene-

lalnej artyku o obronie Kocioa w. Ezymsko-Katolickiego i obrzdku

Unickiego, odesano za rozsdzenie sporów z Dyzunitami do przyszego

panowania i przypomniano wyrok wygnania na Aryanów. V o 1. Leg. V,

fol. 200, 203.
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Sejmiki, zagajone 29 grudnia 1673, day wyraz rado-

ci i wdzicznoci swojej, wpisujc do laudów stosowne arty-

kuy, albo nawet wyprawiajc do Sobieskiego podzikowa-

nia przez posów w imieniu województw ^).

Dzwony kocielne i naboestwa dzikczynne poday

caej ludnoci wiadomo o szczliwej wiktoryi -); miasto

Lwów powitao stu wystrzaami dziaowymi Sobieskiego,

chocia przyjeda incognito; podzikowania urzdowe od podr

') W zbiorze p. Karola M a r c i n k o w s k i e g o (w Warszawie) ogl-

dalimy oryginalny „Kescript na Instructia Jch. m-w. PP. Obywatelów

Województwa Kuskiego Stanu Rycerskiego od J\V. Jm Pana Marszalka

y Hetmana W-go K-go JMPu Krzysztophowi z Chodorostawu Chodoro-

wskiemu podk. Ziemie Lwowskiey, Rotmistrzowi Woyska Rzpltey, JMPanu

St. z Sitna Siciskiemn, Sdziemu Ziemie Przemyskiey, JMP. Szymonowi

Józephowi z Goniewic Wolskiemu, skarbnikowi Ziemie Sanockiey, po-

som od wyey mianowanego W-wa we Lwowie d. 4 Januar. A" 1674

dany'*. Podpisa „J. Sobieski'" wasnorcznie, chocia w tekcie jest wy-

mieniony zawsze w trzeciej osobie.... „Tak tedy z Nieba apparentem

na horizoncie Oyczyzny naszey benignitatem (pod Chocimem) JWJm. Pan

Marszaek y Hetman W -ki kor. za osobliwe Boskich rk dzieo quam

deyotissime przyznawszy, a braterskich animorum Ich. mm. PP. Oby-

watelów W-wa Ruskiego, iako swoich wielce Miociwych PPw.

j braci przy apprecyacyey Ich. mm. PP. Posów doniesioney gratam prac

y trudów wojennych cum debita reverentia odbierajc recordationem,

unienie Ichmm. MMMPP. dzikuje, gotów bdc nietylko residuum, lubo

nadwtlonego pracami wojennemi zdrowia pro salute teye Oyczyzny y ca-o Rzptey impendere y na szanc tam nie, kdy tego Rzptey expostu-

lowa bdzie necessitas; ale te wszelkie swoje vota et conatus invicera

com votis Ichmm. PP. Obywatelów iiingere w terminach salvandae Pa-

triae devoto pollicetur sensu". Dalej obiecuje powciga zuchwalstwo

onierzy, napomykajc przytem o wypacie nalenoci odowych, wyzna-

cza piechot 20 sotysów na praesidium Ziemi Sanockiej dla cigania roz-

bójników i wyrzeka na szkodliwo akcyzy. Ile takich poselstw przy-

jedao? Wyliczy nie umiemy, ale 20-go stycznia wspomina Sobieski

(u K 1 u c z y c k. nr. 517, str. 1403), e „ustawiczne poselstwa od woje-

wództw przychodz tu do mnie''. Laudum kujawskie (Pawiski : Akta II,

str. 432) zwraca dzikczynienia swoje do wszystkich hetmanów tak ko-

ronnych, jak litew.skich, i to tylko przez posów na konwokacy jadcych.

^) Naboestwo w Warsz. odbyo si d. 26-go listopada „solenne,

w asystencyi wszystkiego dnchowiestwa". Grabów. Oj. Sp. II, 286.
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kanclerzego, kiólowej, a na sejmie konwokacyjnym od wieliL

mówców zwracay si wprawdzie do wszystkich hetmanów,

ale przecie zasuga jednego wzbijaa si ponad poziom

ogólny i ujawniaa si tak w uwielbieniu yczliwych, jak

w protestacyach zawistnych przeciwników. Zaszczyci go

papie Klemens X serdecznem breve, datowanem lOgo sty-

cznia 1674; uzna, e nikt lepiej od niego nie zdoa do zwy-

cistw prowadzi i do rychej elekcyi zachci; wreszcie

udzieli mu z gbi swego serca bogosawiestwo apostol-

skie ^). Gruchna wiadomo, e Ojciec wity chce przy-

sa Sobieskiemu szpad i kapelusz, ale dowiedziawszy si

o tem „Litwini" t. j. Pacowie przyszli do nuncyasza Bon-

visi , eby protestowa z wielkim haasem, dowodzc , e
i oni równie na to zwycistwo zarabiali, i e Sobieski wcho-

dzi w porozumienie ze zdrajc Doroszek, poniewa z jego

pomoc (!) pragnie zdoby koron dla siebie^).

Tylko zawi namitna moga zalepi Paców tak da-

lece, e mieli powzi i wypowiada cakiem niedorzeczne

posdzenie. Czy by Doroszeko w stanie kiedykolwiek roz-

rzdza koron polsk? „Zdrajca" móge udzieli moral-

nego poparcia na elekcyi polskiej ? Czyby potg wojenn

imponowa swemu zwycizcy z Podhajec — teraz szczegól-

nie, kiedy by wyklinany przez Kozaków, zagroony przez

wojska moskiewskie, opuszczony przez Turków i zaledwo

trzyma si w swoim Czehrynie? 1 to te pomys nielada,

eby rzuca na bohatera cie zdrady! Wszak caa Polska

^) Kluczy ki nr. 514, str. 1359 podug odpisu z Tek Naru-

szewicza: Nemo enim convenientes Ordines properam novi Regis ad elec-

tionem magis incitare, meiius nemo obvias eisdem victorias indicare va-

luerit. Age itaque, strenue Dux, recentibus in Rempublicam promeritis Tuis

alios adde ttulos... Apostolicam benedictionem ex omni cordis Nostri

sensu impertimur.

*) Depesza z d. 7 lutego 1674 w Tekach Rzymskich Ak.

Um. w Krakowie : Lituani hanno fatto eon me grand strepito dicendo,

che Tabbate Baschi scrive, che ii nostro Signore pensava di mandare al

Gr. Maresciallo lo stocco e ii capello.
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miaa w ywej pamici klsk z r. 1672, której Litwini

przypatrywali si zdaleka i trwog powszechn w 1673,

któr dopiero zwycistwo chocimskie z serc zdjo.

Zrozumienie wartoci Sobieskiego znajdujemy najpierw

w „Pieni dzikczynienia za zwycistwo pod Chocimem"

nieznanego autora ^), który zapewne znajdowa si w woj-

sku lioronnem, poniewa nakreli niezym wierszem bardzo

dokadny i wiarogodny opis nietylko bitwy, ale i caego

marszu, poczynajc od przeprawy przez Dniestr. Ale nas

obchodzi w tej chwili zakoczenie:

Wielki Sobieski, marszaku, hetmanie

!

Niech Ci za tryumf niemiertelno stanie.

Bd Twej Ojczynie teraz opiekunem,

Turkom piorunem

!

Jestto naj pierwszy z poetyckich gosów, przenikniony

wieoci wrae , a wic pochodzcy zapewne z koca
1673 r., a niewtpliwie z czasów bezkrólewia.

Odezwa si i najznakomitszy poeta polski XVII w.

Wacaw Potocki 2), ale póniej, po elekcyi, przemawia bo-

wiem do Sobieskiego raz jako do wodza, to znów jako do

króla. Ukoczywszy opis bitwy, tómaczy onierzom, e ów

obóz z niezmiernymi upami oni

prdzej

Ni we cztery godziny, gdzieby by po trosze

Sawny wiatu Spinola, kopicy aprosze,

Przez cztery lea lata, wodza swego (= Sobieskiego) gow
900 Turkom wzili

905 Dzi (Turcy) pierwszy raz poznali, i e zwycieni

Mog by
O królu, godzien twego lica

1090 Wieniec zachowanego od zguby szlachcica.

Nie gowa, nie ! lecz kady wos na twojej gowie
;

•) Czy bya drukowan? Nie wiadomo. Znam tylko odpis w MS-

1172, str. 184 w jednej z wikszych bibliotek w Warszawie.

'^) Wacawa z Potoka Potockiego Merkuryusz Nowy w dwu

czciach z rkopisu bibl. Pozn. Tow-wa Przyjació Nauk wyda doktór

Bolesaw Erzepki. Pozna, 1889.
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Gdyby wszyscy korony (= wiece tryumfalne) dawali winiowie,

Któryche do wolnoci, drugich do ywota
Przywróci z rk pogaskich i (= to) rychlejby zota

1095 Nie stao; wszyscymy jn, wszyscy byli w ksiecu (= brzuchu)

Strasznej wschodniej Bellony ; wszyscy ci w tym wiecu
Witamy : tobie susznie naley c i v i c a,

Bo ty zdj z karków polskich ottomaskie yka.

Któ wdy z wielkich hetmanów naj pierwej ich way
1100 Przeszed? Gdy i t nieba dzi koron day.

Ty, królu, uchyliwszy hetmaskiej powagi

Tam, kdy wrza najgstszy ogie Jaczaragi,

Szede z odatem na wa bisurmaski prostym,

Wprzód ich otye cierwy wyoywszy mostem.

W podobny sposób dowodzi, e Sobieski zasuy so-

bie na wszystliie sze ioron — wawrzynow tryumfan,

trawiast oblnicz, obywatelsk, murow, waow i morsk,

któremi Rzymianie staroytni wieczyli swoich zasuonych
mów; e przewyszy Scypiona, Metella, Emiliusza, ba,

nawet Cezara i Augusta; to te otrzyma siódm, królewsk

koron od Boga, który „niebieskie i ziemskie Jowisze ko-

menduje", albowiem walczy o wiar cbrzeciask.

Pikne, lecz zapomniane ju dawno prezenty

Rzym i Gowa Kocioa widzia Ociec wity
Po tak wielkich i wielu od wschodniego smoka

Klskach, nie starszy ez po Kandyi (z) oka

:

91 5 Zotem lit chorgiew, co naksztat caonu

Wierze naszej w Chrystusa, pen zabobonu.

Pen guse i pen czarnoksizkich liter

Na zgub chrzeciaskich infu, koron, miter,

Z szkatuy Hussejmowej, jako klejnot drogi,

920 Wyjt, apostolskiej stolicy pod nogi

Gdy j ciele pokornie, nic sobie w tej mierze

Nie waszczc, przeegnanie dalszej wojny bierze.

925 Wjedaje ju na tryumf Janie, Bogu miy,

Gdzie Krakus z jednej, Wanda z drugiej Ci mogiy

W miecie swojem witaj, na których wybity

Znak nieprzyjacielskiemi zniewagi kopyty

Jeszcze traw nie zarós

1050 Juemy, ju w swych bramach mieli Hannibale,

Ju i w stoecznych miastach pisali nam prawo
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1057 Tobie, królu panie

Nie wieniec — cae saw odziane stajanie

Wiecznym daje klejnotem.

Przy cisem przestrzeganiu porzdku chronologicznego

nie powinnibymy posugiwa si tym utworem do charakte-

ryzowania usposobie psychicznych spoeczestwa przed ele-

kcy. Naraamy si na zarzut, e poecie mogo przyby

werwy, gdy widzia zwycisldego hetmana wyniesionego ju
na wyyn tronu. Atoli ogó wrae, odniesionych przy roz-

gldaniu si w znamionach owej chwili, w zestawieniu z na-

pisanym poprzednio poematem „Do aosnej Korony polskiej

po traktatach tureckich", doprowadzi nas do wniosku, e
Potocki mógby chyba doda par pochlebnych i przesadnych

porówna z Rzymianami, a szczególnie z Cezarem lub Augu-

stem, dostrajajc si do nowego tonu; lecz w szacowaniu

zwycistwa chocimskiego wyraa szczerze to, co czuo serce

polskie. Nie wiemy dokadnie, w jakim dniu albo miesicu

1674 roku pisa swoje rymy, lecz to pewna, e caa dusza

jego bya przejta obrazami bitwy, w której chlubnie wal-

czy mody syn jego, zmary w par tygodni póniej w Mi-

dzybou. Gdyby nie ta mier, byby autor niezawodnie

pisa zaraz po wysuchaniu uczestników wyprawy i boju.

Bole rodzicielska spowodowaa odroczenie aktu twórczego,

ale te i przechowanie wrae pierwotnych. Poemat posiada

wszystkie cechy spóczesnoci z opiewan wypraw wojenn

i koczy si aosnym paczem po synie utraconym.

Zreszt znajdziemy stwierdzenie w dokumentach innego

rodzaju, e nie jeden Potocki tak wysoko ocenia zasugi

Sobieskiego, i przytem nietylko miar polsk, lecz europej-

sk, chrzeciask, powszeehno-dziejow.

Ju 20 listopada 1673 w obozie wiedziano, e owa

„chorgiew cesarska, ze skarbu Ottomaskiego przeciwko

chrzecianom dobyta", a pod Chocimem wzita „tercyne-

lowa, wszerz na sni dwa, a wzdu na trzy, z haftowa-

nemi zotem: kolumn, ksiycem, socem i napisem fana-

tycznym" — „pierwsza" taka zdobycz w rkach [)olskich,
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ma by posana Ojcu witemu'). Powierzy j Sobieski

krewniakowi , ksidzu Michaowi Radziejowskiemu , który

stawi si najprzód u nuncyusza w Warszawie, a w poowie

lutego wyruszy do Rzymu-); nie on wszake mia zaszczyt

zoenia jej u podnóka tronu papieskiego, lecz Chryzostom

Gniski, opat wgrowiecki, wojewodzie chemiski d, 22go

kwietnia. W mowie swojej ^') wyliczy Gniski czyny wo-

jenne Sobieskiego z lat 1663, 1670, 1671, 1672, charakte-

ryzujc je ogólnem okreleniem: ile lat urzdoAvania, tyle

tryumfów. Przechodzc do wyprawy chocimskiej, przypo-

mnia, e ,,ju Europa opakiwaa Polsk; ssiedzi nie mieli

jej posikowa". Kamieniec by opanowany raczej oszustwem,

ni orem; Podole stratowane, Ru Blisza a po brzeg Wi-

sy ledwo dyszaa, wycieczona godem i chorobami, prze-

jta obaw takiej niewoli, jak znosiy ssiednia Besarabia,

obie Dacye, Pannonia, nie mówic o dalszych krajach. I oto

zwyciyo mstwo wodza, oraz kolegów jego: Michaa Paca,

ksicia Dymitra Winiowieckiego, ksicia Michaa Kazimie-

rza Radziwia. Zdobyty i skadany papieowi sztandar jest

godem aski, nioscym wolno Europie i caej Rzeczypo-

spolitej Chrzeciaskiej, gdy przekonywa, e „Turcy Otto-

mascy, postrach wiata, mog by zwycieni".

Uprasza przytem Sobieski o kanonizacy Stanisawa

Kostki Polaka.

^) Kluczy ki nr. 505, str. 1342; Grabowski Oj. Spom. 11^

295: Napis na chorgwi: _Daje moc najwyszy u Boga prorok nasz .Ma-

homet cina Giaurów i zabija".

'^} Bonvisi w Tekach Rzymskich. 1G74 A. donosi pod dniem

7 lutego, e sztandar turecki ma by wysany w tym tygodniu.

^) Oratio od Sanetissimum D. N. D. Clementem X. Pont. Max.

nomine lUustr-mi et Excellini Joanais Sobieski suprenii Regni Poloniae

Marescalci ac iixercituum Ducis die XXII Aprilis 1G74 nunc Joannis III

Regis Poloniarum, M D. Lith. Russiae, Prussiae etc. a Chrysostoma

Gniski, Abbate Vangrovecense, palatinide Culmensi habita dum proster-

neret Vexillum Imperatorium Otttmanum, spolium rictoriae Chociraensis...

Romae. Ex typis Reverendae Camerae Apostolicae Superiorum permissu

Anno 1674 Egzemplarz jest w bibliotece Muzeum w Rapperswylu.
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Otrzyma odpowied w nastpnych wyrazach:

„Klemens X papie do Jana Sobieskiego, Marszaka
W-go Koronnego".

„Miy zaiste widok dla oczu naszych sprawia chor-
giew, zdobyta na nieprzyjacielu najstraszniejszym, a któr%
przesaa Nam Szlachetno Twoja Albowiem widzimy w niej

niepospolit chwal znamienitego narodu i wietny znak two-
jego szczególnie mztwa. Przeto ze Stolicy Apostolskiej,

udzielajc zasuonych pochwa tobie i wojsku caemu, wró-

ymy wam coraz sawniejsze zwycistwa ku poytkowi Rze-

czypospolitej Chrzeciaskiej i bdziemy bagali we dnie

i w nocy usilnemi probami Tego, który mocen jest w boju,

aby raczy stale wspiera gorliwe usiowania wasze i do

wieych tryumfów dodawa nowych tryumfów. Co si za
tycze bogosawionego Stanisawa Kostki, bdziemy si mo-

dlili do Tego, który pierwszestwo midzy witymi trzyma,

aby wskaza, co uzna za stosowniejsze dla chway swojej.

Tymczasem z duszy dajemy Szlachetnoci Twojej Apostol-

skie bogosawiestwo. Dan w Rzymie u witej Maryi

Wikszej pod piercieniem Rybaka, dnia XXIX kwietnia

MDCLXXIV, pontyfikatu Naszego w czwartym roku" ^).

To breve jest formalnym i urzdowym dowodem, e
charakter wypadku, obchodzcego cay wiat chrzeciaski,

zosta przyznany zwycistwu chocimskiemu przez Gow Ko-
cioa katolickiego zgodnie z wnioskami posa polskiego,

który znów wypowiada te same myli i uywa czasem tych

samych wyrae, jakiemy napotykali w poemacie Poto-

ckiego, w „Pieni dzikczynienia" i w korespondencyi obo-

zowej nieznanych nam z imienia Polaków.

Chorgiew turecka zawieszon zostaa w kociele w.
Piotra z rozkazu Klemensa X, a z ta sama myl i na-
dziej „spoglda czsto na trofea zwyciskie z pod Chocima'^

nastpca jego Innocenty XI ^).

•) K 1 u c z y c k i z Tek Naruszewicza, nr. 539.

^) Herthier Joachim Josephus: Innocenti PP. XI epistolae ad
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Spóczesna prasa zagraniczna podobne odbija wraenia.

Przytoczymy tylko przypisek redaktora Diarium Europaeum,

zbiorowego czasopisma, wydawanego po niemiecku we Frank-

furcie nad Menem: „Zaiste wspaniae to i jedno z najwi-

kszych zwycistw, jakie Chrzeciastwo kiedykolwiek nad

dziedzicznym swym wrogiem wywalczyo... Tak wic zwy-

cistwo to byo samo przez si bardzo poyteczne dla Pol-

ski, a zatem i dla caego wiata chrzeciaskiego" ^).

Doszy nas trzy medale, wybite, nie wiem z czyjego

polecenia, na cze Sobieskiego, jako hetmana, a wic
przed elekcy ^).

Wobec takich objawów mona przyzna przymiot szcze-

rej prawdy entuzyastycznemu wyraeniu Zauskiego, e „zie-

mia pena bya pochwa Sobieskiego, e obiór najlepszego

musia dokona si dla ocalenia Polski" ^j. Wprawdzie pi-

sane byo ju po obiorze, ale wspomniany redaktor histo-

rycznego niemieckiego czasopisma w 1673 przewidzia i prze-

powiedzia, e Sobieski udaremni zabiegi Austryaków i sam

wyniesionym na tron zostanie. Przepowiednia Niemca z Frank-

furtu zgadza si z przewidywaniem rzymskiego dyplomaty

Bonyisi. Nie dziw, e i midzy Polakami byli tacy przyj a-

principes Romae 1890 Ex typographia Yaticana I, 247; wyraenie w cu-

dzysowie pochodzi z listu pod dat 25 marca 1679.

^) D i a r. Europ. 29 Theil, str. 233 na kocu korespondeucyi

3. obozu chocimskiego 11 listopada 1673: Fiirwar eine herrliche uud der

grossen Yictorien eine. die jemals die Christenheit wider dem Erbfeind

erfochten hat.

^) Wizerunki dwóch medali i napisy poda Ed. Kaczyski
w swem dziele p. t. Gabinet Medalów polskich. Berlin 1845, t. II, n-ry

185, 186 i 188; póniej by odbity jeszcze nr. 187 z wizerunkiem sztur-

mujcych do Chocima kolumn, ale ju po elekcyi, bo z Janem III na stro-

nie gównej.

^) Zauski Epist. Hist. Familiares I, 554 Galleaceo Mareschotti...

die 16 Decembris 1675: mihi.., praecepisti, ut ejusdem (Joannis Sobieski)

iam Regis, cujus laudura plena est terra, ulteriora acta diligenter tibi

describerem, non dubius, quod haec electio Optimi fieri debcret Polonia©

in salutem.



SOBIESKI KKÓLEM. 4fi t

ciele Sobieskiego, którzy „otwarcie za nim przemawiali ^)".

adna intryga nie bya zdoln zniweczy ani zami uroku

czynów jego.

Tymczasem od Poudnia dochodziy wci zatrwaajce

wiadomoci.

Zostawiony w Modawii Sieniawski w towarzystwie ho-

spodara Petreczejlii zaj okoo 10-go grudnia 1673 Jassy,

miasto stoeczne, ale mae, 8000 ludnoci liczce i ubogie,

bo domy byy som kryte , otwarte cakiem , bo Turcy

wszelkiej forty fikacyi wzbraniali^); std pomkn si na po-

udnie, cigajc ustpujcego z Cecory Kapan -basz, ale

d. 14 stycznia „o mil kilka za Jassami" spotka gag z ord

i czci wojska turecldego. Lubo potyczki z pierwszemi

straami wypady pomylnie, musia jednak spiesznie cofn
si ku granicy polskiej, gdy z jzyków powzi wiadomo
o wielce przewyszajcej sile nieprzyjaciela^). W istocie

roczniki tureckie wiadcz, e berlebej adaski Kiurd Hu-

sejn basza, wysany do Jass dla osonienia tego miasta, mia

okoo 2 -eh tysicy sipahów i silihdarskich ochotników,

a gaga (czyli kagaj) okoo 20 tysicy Tatarów. Sieniawslci

za uwija si tak blizko Dunaju, e Turcy z obawy o swe

^)Ronquino Pedro Mission secreta del embajador... deci-

fradas e precedidas de nna introduccion por d. Ant, Rodr. Villa, prze-

tomaczj X. Felis Róaski, dyr. kr. biblioteki w Escorial, Przegl.

Polski ISIS, t XIII, str. 338. W depeszy z d. 25 kwietnia powiada,

e obawia si Sobieskiego wicej, ni wszystkich innych kandydatów,

razem. 339.

-) lizie: „Haracz", str. 88: „w pusta, nikczemn miecin,

Lubo dla dugich ulic do wielk machin, Wchodzim, swoie quartery

kady odbieramy; Porta si im w fortece fundowa nie daje; Jedyne

tylko koo cerkiew mury maj". Jassy wielkie „in Circumferentia, bo

8000 osady rachuj".

») Uniwersa Sobieskiego ze Stryja 22-go stycznia 1674 datowany

u Kluczyck. nr. 518, str 1404. lizie, str. 91, 92 powiada, e
orda podpada pod Jassy na Nowy Rok, a 4 stycznia,

i
rzemie zkawszy

p(M;czwarta tygodnia, wyruszyli Polacy z Jass „ku Dunaju" w mróz.
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tezpieczeDstwo spalili most wasny ^). Teraz ów podjazd, po-

zostawiony wasnemu przemysowi, odcity od swego regi-

mentarza, który cofa si^- na Sniatyn, musia przedziera

si, walczc z Tatarami i zdradzieck Wolosz, ku Stude-

niey i Chocimowi, a Jassy znalazy si znów w mocy Tur-

ków i dostay nowego hospodara. Hospodar multaski Gika,

pierwej ju, d. 19 listopada 1673 uciek, jak wiemy do

Konstantynopola; jego bojarowie w liczbie 25-ciu przysali

wprawdzie pismo z prob, aby im dano innego hospodara,

mianowicie dawniejszego Konstantyna -); lecz niepodobna

O pojawieniu si gagi nie wie i chronologi prowadzi niedokadnie. Za-

pewne znajdowa si w jednej z 16 chorgwi Paprockiego, wyprawionych

na podjazd do opuszy. Ten podjazd, atakowany przez Tatarów i Wo-

osz, zawróci si ku polskiej granicy i po czterech dniach godnego

marszu stan pod Studenic, czy pod Chocimem, kiedy Sieniawski ju
Btan w Sniatyniu i lokowa „wojsko nun" na Pokuciu, poczem wszyst-

kie chorgwie rozpuszczono (str. 101, 102).

^) Skowski: CoUectanea T. II, str. 102 z Roczników Raszyd-

efendiego. Miejsce bitwy i tu nie jest wskazane dokadnie: „gdy si ku

stolicy Multan (? Modawii) posuwa, spotka kilka tysicy niewiernych,

wysfanych na spldrowanie brzegów Dunaju i po zacitej utarczce prze-

ama i zbi ich na gow. Sobieski wyraa si skromniej o wojsku pol-

skiem: „lubo szczliwie... uczyni ten exp6riment, non sine dispendio

jednak sui"*. O spaleniu mostu na Dunaju pisa Bonvisi 17 stycznia 1674

w Tekach Rzymskich Ak. Um. w Krakowie. Wedle informacyj

Di ar. Europ. 31 Theil, str. 136, Sieniawski zrazu pobi gag nad

Dniestrem ('?), a rozpocz odwrót dopiero wtedy, gdy przyszo 60.000 Ta-

tarów i 10.000 Turków. Bya to przesadna rachuba, turecka za znaj-

duje potwierdzenie w raporcie Modrzejowskiego z Midzyboa 16 lutego

1674 u KI u czy ck. nr. 525, str. 1410: e Ordy „20 000 z synem ba-

skim i sotan gag i dwiema innemi za Dniestrem stoj... Drugie wia-

domoci, e Tatarowie Czemerysi, w Barze zostajc, zacigaj sobie 5000

ordy do Baru". Korespondent z pod Kamieca d. 2 lutego u Kluczyck.

nr. 520, str. 1406 wie, e Paprocki poszed „na podjazd ku Budziakom;

tam wicej za koskim i woowym jzykiem ugnawszy si... Woosza po-

gromili kilkadziesit polskich ludzi, a w tem i z zadu^ i z przodu haas,

krzyk, e ju nie przyszo mu si i z wojskiem, ale inszym lakiem na

Studenic uchodzi... gdzie jest 6 chifHgwi".

-) Z obozu pod Botuszany 27 list 1673 u Grabowsk. II, 2S4.
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byo uczyni jej zado, gdy brakowao wojska nawet na

obron wasnycb stanowisk.

Do niepowodzenia zimowej wyprawy przyczyni si

wielce niedostatek prowiantu i furau. Ju w pierwszych

dniach marszu z pod Chocima pado mnóstwo koni; potem

koo Botuszan i na caej drodze do Jass wojsko znajdowao

puste i zimne chaty po wsiach: wic pachokowie za pomoc

widrów wyszukiwali zboa, ukrytego w jamach. Kupowa
ywno mona byo dopiero w Jasach, ale i tu Slizie wy-

znaje, e czelad przywozia zdobycz z okolic. Std wszake

wynikaa nienawi i zemsta chopów, zrabowanych z zapasu.

Wic „zdradziecka Woosza" urzdzaa zasadzki i napasto-

waa cofajce si chorgwie ^). Pose nowego hospodara skar-

y si na Sieniawskiego, e zabra z Jass archiva. Hospo-

dar Petreczejko dochowa wiernoci, ale te postrada wa-

dz i razem z wojskiem polskiem ustpi za granic swego

pastwa na ziemi polsk.

Wiadomo o zajciu Jass i ucieczce Stefana Petre-

czejki „nieskoczenie ucieszya sutana", jak wyznaje dzie-

jopis. Zaraz d. 28 Zil-hidde, czyli 24 lutego w rezydencyi

padyszacha owoczesnej (Hady-ohii-pazary) wywieszono bu-
ezuk, jako haso gotowania si do wojny. Nowiny ze Lwowa

z d. 30 marca wiedz ju o „wielkim samego cesarza na

wiosn preparamencie... o czem sam przez czausa do Halil-

baszy oznajmuje" ^).

Plotkarze gosili, e Sobieski odwoa Sieniawskiego

z Modawii w osobistych widokach, eby si wzmocni przed

mikcy — chyba zwinitemi chorgwiami! Zapewniali, e zmy-

la postrachy w Tatarach ^).

') lizie, str. 75, 84. 8i) D i a r. E u r., 31 Th., etr. 133 przy-

tacza fakt napadu na oberstera Wostowskiego pod Czernicwcami.

*) Skowski: Collectanea II, str. 103. Kluczycki nr. 536,

str. 1425.

^) Bonvisi 14-go lutego w Tekach Rzymskich Akad Urn.

w Krak. 1(374 A.: dicono che disponga le cose per se e che per fortificarsi

habbia ricliiamato TalSere del Kegno, e affermano che ii pretesto de
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Ten dowcipny domys oszczerców nie dugo móg si^

utrzyma wobec roztaczajcycli si smutnych nastpstw zmar-

nowanego zwycistwa chocimskiego i zniweczonych zarz-
dze listopadowych Sobieskiego.

Podole mogo by odzyskane, gdy Turcy trzymali si
tylko w Kamiecu i Barze. Przez blokad Kamieniec by do-

prowadzony do ostatecznoci. Skutkiem przyjcia rozbitków

z Chocima zrobia si w niewielkiem miecie taka ciasnota^

e w jednej chaupie mieci si musiao po sto osób, a nie-

dostatek ywnoci spowodowa tak droyzn, e za bochen

chleba j,j^^ do" pacono talara lewkowego, za wou
60 tal., za torb owsa z. 5. Z powodu braku siana Turcy

wypdzili w pole mnóstwo piknych koni, podciwszy im

yy nad kopytami. Wojewoda bracawski, Jan Potocki,,

regimentarz dywizyi blokujcej, oczekiwa rychego podda-

nia si, zapewniajc, e „ci nieprzyjaciele w Kamiecu albo

traktowa, albo z siebie mogi usypa musz". Nie spraw-

dzia si ta nadzieja, poniewa po ustpieniu Sieniawskiego

Tatarzy miao zaczli napastowa polskie komendy nad Dnie-

strem i wprowadzili prowiant do Kamieca^).

Podobnie nie uday si zakusy na Bar. Ukady z sie-

dzcymi tam Lipkami czyli Tatarami litewskimi zakoczyy
si na tem, e wysany do nich od Sobieskiego genera-ma-

jor Bougez (?) podstpnie zosta pojmany i zamordowany

w kocu 1673 , a w lutym 1674 Modrzejowski Andrzej,

podczaszy sieradzki, sta przez dwa tygodnie „na godzie

i chodzie z pukami, przy nim bdcymi, pod Derani^
czuwajc na Bar'', ale nie doczekawszy si posiku, musia

odstpi -).

W Modawii pozostay zaogi w dwóch fortecach:

Niemcu i Chocimie, ale komendant chocimski wyrzeka na

Tartari sia finto. Podobnie w depeszy z 21 marca u Kluczyckiego
nr. 534.

1) Grabowski, Ojcz. Spom. II. str. 288. D i a r. E u r. 31 Theil,

str. 135.

-j D i a r. Europ. 31 Theil. str. 133. Kiuczycki nr 525, s. 1410.
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glód; pi-zewidywnl nawet, e bdzie zmuszony ustpi, i e
nie zdoa wyprowadzi znajdujcej si pod jego stra ci-

kiej artyleryi: 24 dzia tureel^icli. trzech wier -l^artaun

i dw(5ch modzierzy ').

Monaby zapyta: gdzie si podziay ogromne zapasy

tureclcie Hussejna baszy, Ictóre pozostay w zdobytym jego

obozie? Po czci zmarnowa je onierz nierozsadnem spo-

ywaniem, wysypywaniem, rozlewaniem; po czci musiay,

zepsu si tale, jak to si stao u Turków w magazynach

Kamieca-). Monaby zapewne wini zwierzclmo wojskow
o niedozór, ale w tym razie trudno ju byo o zaradzenie

biedzie.

Sobiesei przyjecha wanie do Stryja 20go stycznia,

eby si zbliy do zagroonych punktów strategicznych.

Dogodzi wojewodzie bracawskiemu dosyaniem chorgwi

„wieszyci , a w pienidze i niunicy niegodnych" nie

móg, ratowa Sieniawskiego nie mia czem. Wic najprzód

uniwersaem z d. 22go stycznia 1674 przestrzeg obywateli

województwa Ruskiego, stanu szlacheckiego, zachcajc do

czujnoci, „aby ten zczony z Tatarami, a ledwie i nie z Ko-

zakami nieprzyjaciel (Turek), bo i od Ukrainy takowo

róne przestrogi obiecuj nam hostilitatem, do wntrza pastw
Rzpltej w zacztych swoich nie chcia postpowa impre-

zach". Wysya nastpnie rozkazy lub instrukcye do woje-

wody bracawskiego, którego puk skada si z 24ch cho-

rgwi, rozoonycli w Bielczu , Jazowcu , w Torskim; do

') Di ar. Europ. 31 Theil, str. 136.

-) Czsto czytamy w spóczesnych pismach o nieopatrznoci i nad-

uyciach polskiego onierza. Votum post bellum civile (moe A. M. Fre-

dry) w MS. 1223 jednej z wikszych bibliotek Warsz. na str. 25 stawia

za wzór Szweda, który „lubo cudzego chleba nie aowa", bra iednak

w Polsce po 2 mae snopy, albo po ednym wielkim na konia
;
polski za

towarzysz, gdy stanie z dziesitkiem koni u chopa, zaraz zepsuje z dzie-

sitek kop, obrzynajc kosy. O zepsuciu ywnoci w Kamiecu Potocki

Jan u Grabowsk. Oj. Sp. II, 288. „wszystkie a wszystkie ywnoci

si zepsoway*.

Korzon. Sobieski. T. III. 30
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krajczego sieradzkiego, który sta w Midzybou i abu-
niu i t. d. W poniedziaek zapustny, d. 5go lutego, prz^"-

jecba do Lwowa „nad wszystkicb spodziewanie" z Jejmo-

ci i Jmp. wojewod rusliim. „Nic si misopustnemi re-

Icreacyami nie zabawia, ae raczej b wojsku myla, które,

bardzo jalc na ludziacb, tak i na koniacb znuone, po mia-

stacb w Pokuciu rozoone zostao". Ponawiay si wci
trwogi o Tataracb: wic Sobieski postanowi ju zatoczy

obóz pod Trbowl i kaza tam ciga si wszystkim cho-

rgwiom „nawet usarskim", ale wielkie niegi i mrozy ostre

sprowadziy powstrzymanie wszelkich ruchów wojennych ^).

W przewidywaniu kampanii wiosennej zaj si Sobieski za-

kupami prowiantu do magazynów za lOO.OOlJ zi., wypaco-

nych przez nuncyusza.

Nie inna przyczyna, tylko takie troski powstrzymay

go od podróy do Warszawy, jak wida z listów poufnych:

„I to te sam rzecz foremna: ustawiczne poselstwa od wo-

jewodów przychodz do mnie, a cale sobie przeciwne — od

jednych, abym jecha na konwokacy, a od drugich, abym

si z tych nie rusza krajów. Otó to moja wolno i ukon-

tentowanie na tych urzdach moich!"' „Ja ju na konwo-

kacy adn yw nie mog zjecha miar, bo pod ten czas

prawie sama teraz nieprzyjacielowi pora, ile za tak mocnem
i nienem postanowieniem si zimy" -). Gdy postrachy mi-

ny, wybiera si do Warszawy w poowie lutego. Jako
wyjecha ze Lwowa 17-go na konwokacy, która jeszcze

trwaa do (22-go) albo przynajmniej na narad w sprawach

wojskowych. Nie dojecha jednake, dowiedziawszy si za-

pewne po drodze o zakoczeniu sejmu kouwokacyjnego ^).

^) Klnczycki nr. 518, str. 1404, niy 521, 022, str. 1-107,

nr. 52G, str 1412. Diar. Europ. 31 Theil, str. 13G.

-) K 1 u c z y c k i nr. 511, str. 1403 ze Stryja 20-go stycznia do

Aleks. Lubomirskiego, nr. 522, str. 1407 do Kadziwia d. 9go lutego ze

Lwowa.

"I List do Radziwia ze Lwowa 16 lutego: ,..Ta assecuratis, jakom

móg. ab Oriente rebus, jad do Warszawy myle de Occidentalibus".
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A moe odcigny go nazad na Ru, do Jaworowa, sprawy

Ukrainy, bo dlaczegó nie pojecha, wedle wasnej zapo-

wiedzi, do Lublina, gdzie zacza si ju d. 12 lutego ko-

misya onierska, na której „personalitas hetmaska" kr

niecznie bya potrzebna

'

Przybieg wanie ,,w tych dniach" (okoo 16 lutego)

posannik moskiewski z Kijowa i przyniós mu listy od Swi-

derskiego „ze stolicy" (z m. Moskwy) i od kniazia „Tr^
beckiego" (Trubeckiego), z których mona byo przejrze,

e wojska moskiewskie musiay zaczepi Doroszek. Sam
Doroszeko te przez umylnego donosi o wkroczeniu tych

AYOJsk i pyta Sobieskiego o rad: co z tem czyni ma? So-

bieski zwierzy si Radziwiowi, e taka dywersya cieszy

go, bo Doroszelio atwiejszym bdzie do zawarcia ugody,

„gdy jastrzba nad sob obaczy" i). W sowach tych mieci

si oczywisty dowód, e nie byo ani umowy, ani porozu-

mienia pomidzy Doroszek i Sobieskim, e wszelkie ga-

wdy o pomocy kozackiej w sprawie elelccyi byy wytwo-

rem podejrzliwoci nieuzasadnionej, czyli, mówic popular-

nie, wyssane z palca. Biegali wprawdzie gocy pomidzy

List Morsztyna do Aleks. Lubomirskiego: „O posikach cudzoziemskich

consilium z Jmp. Jlarszakiem instituere kazano... A za przyjazdem .TP.

Marszaka, który tu jedzie, jako mi pisze wczorajsza poszt.T, e 17 prae.

sentis wyjecha ze Lwowa, powag Jmci wymoemy co wicej na nim"

(na nuneyuszu) u Kluczyckiego n-ry 524, 526, str. 1410 i 1412.

D i a r. Europ. 31 Theil, str. 141 podaje nawet wiadomo myln —
e 1 marca Sobieski przyjecha do Warszawy i bawi trzy dni, naradza-

jc si z senatoiami. M. Matczyski pi^a ju 13 lutego (Kluczy cki,

nr. 523): Mylelimy zbiee cho na koniec konwokaciey do Warszawy,

ale teraz ju praepostere, a inney nie mamy raciey bytnoci w Warszawie.,

poniewa konwokacya skoczona: po có tam jecha?" Wtedy nie bya
jeszcze skoczon, ale pewno pi-zewidywanem byo zakoczenie lada go-

dzina. Pisze Matczyski w liczbie mnogiej, poniewa by zaufanym, ulu-

bionym i przywizanym sug Sobieskiego. W tym razie jednak nie

dobrze odgadywa myli swojego pana, bo ten wybiera si do Warszawy

jeszcze 16 lutego.

'i KI u czy cki, nr. 254.

30*
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nimi. ale to nie byo tajemnic i na pocztku stycznia So-

bieski da upowanienia z Warszawy do rokowa ^).

Doi-oszeko znajdowa si w cikich opaach. Nie móg
poradzi sobie nawet z Hanek, który ^potrzepa mocno"

i w samo miasteczko Motowidówk wpai' jego kozaków.

Ów Haneko mia 6000 ludzi, zajmowa cz Polesia mi-
dzy Turowem a Dnieprem i udawa na pocztku 1674 r.^

jakoby czeka ordynansu Rzpltej, byle tylko hetman w. k.

uaskawi syna jego. Tak twierdzi przynajmniej Chrapo-

wicki na sejmie konwokacyjnym. Winnimy przypomnie

tutaj morderstwo pukownika Piwa i zajcie fortecy Dymir-

skiej przez Hanek; czy móg Sobieski zatamowa bieg

sprawiedliwoci, pozostawi niepomszczon krew oficera i wy-

dart posiado Rzpltej w rkach mordercy lub jego spól-

ników? Naley przyzna, e susznie i rozsdnie postpi,

pozwalajc na ukaranie syna Haneukowego mierci i wy-

syajc aziuskiego z komend dla odzyskania Dymiru. a-
ziski nie potrafi tego polecenia wykona: po dwutygodnio-

wych bezskutecznych usiowaniach odszed, „chcc zacho-

wa do ndzne konie na przysza, da Bóg, kompani"; zo-

stawi tylko kilkadziesit onierza o trzy mile od fortecy,

„aby im dokuczali i prowiantów bronili, podpadajc pod

fortec". Haneko za w tym samym czasie postrada swoje

hetmastwo, poniewa na Ukrain wkroczy knia Ronioda-

nowskij z duem wojskiem carskiem ^).

Trzema kolumnami szo wojsko to. Brat Doroszeki,

Hrehory, jego nakuny ataman, nie usucha wezwania do

^) Boiivisi 10-go stycznia 1674 do kardynaa Altieri w Tekach
Kzymskich Akad. Um. w Krakowie. A. str. 10.

-) Modrzejewski z Midzyboa 16-go lutego 1674: gos Clirapowi-

ckiego z d. 1 lutego. Raport aziskiego z pod Dymira dd. 27 marca

u Klucz yckiego n-ry 516, 525, 535, str. 1382, 1411. 1423— 4.

Diar. Eur. 31 Theil, str. 135. aziski rzuca podejrzenie na Eliasza

Nowickiego, który bywa dawniej komendantem Dymira (w 16.72 i 1673 r.),

e on to perswadowa zgadzi Piwa z tego wiata „dla tutecznej ko-

mendy i (ony) onego", a potem .,wycignwszy Haneke do Moskwy, po-

zbawi go buawy i buczuka".
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ulegoci carowi. Odpowiedzia, e ma proteicy niezwveio-

neg'0 cesarza turecliiego; wystpi nawet do boju pod Li-

siank, majc do znaczn liczb Kozaków i Tatarów. Ale

nie dotrzyma przemonej 30-tysicznej potdze moskiewskiej:

^jednych pobrano mu. drudzy si poddawali, niektórzy po-

uciekali"; on sam zosta odesany w kajdanach do Bohusla-

wia, gównej kwatery Romodanowskiego. Drugi brat, An-
drzej, umkn z Korsunia. Hetman Piotr Doroszeko zamlcn
si w Czehrynie, ale owiadcza, e pole poddacze owiad-

czenie do samego cara ^).

Wobec imponujcej siy Kozacy odstpowali swoich

hetmanów i sutana tureckiego i skadali przysig na imi
cara — wszystkie horody od Dniepru a do Dniestru,

a w przysidze nic o Rzpltej polskiej nie dokadali. Woje-

woda bracawski móg dziaa zaledwie partyzanckiemi wypra-

wami przeciwko Turkom i Tatarom, ale Kamieca nie zdoby
i na ludno okoliczn wpywu nie wywiera. Jedna Biaa Cer-

kiew trzymaa si wytrwale mimo niedostatku prowiantów

i pienidzy. Romodanowski powiada, e „nic po Lachach

w Biaej Cerkwi, kiedy si caa Ukraina pokonia i oddaa

imieniu naszego Hosudara; jeeli chcecie, ka da konwój

waszym ludziom biaocerkiewskim, aby ich do Polski bez-

piecznie odprowadzili" ^).

Sobieski chcia wcale czego innego i Biaej Cerkwi

nie odda; ale walczy o panowanie polskie nad Ukrain
nie mia adnej monoci, gdy nie rozrzdza odpowiedni

si wojskow i nie by upowaniony do wojny z Carem.

Wprawdzie przyjmowanie przysig poddastwa na prawym
brzegu Dniepru naruszao traktat Andruszowski , ale Car

moskiewski wystpowa tu w charakterze sprzymierzeca

yczliwego, nioscego Polsce pomoc przeciwko jej wrogom.

W Warszawie znajdowa si ju od d. 7 lutego rezydent

*) Korespondencya z Midzyboa 20-go marca 1674 u Kluczy-
c k i e g o, nr. 532.

^j K 1 u c z y c k i nr. 53.'^, str. 1424.
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moskiewski Tiapkin: od sejmu wyznaczon bya komisya

do ukadów: Gniski, referendarz litewski i dwócti z Izby

poselskiej i). Wszelkie tedy nieporozumienia w sprawach

ukraiskich musiay by traktowane na drodze dyploma-

tycznej .

Nie majc teraz nic do czynienia na Rusi. zjecha So-

bieski w kwietn niedzil d. 18 marca do Lublina, gdzie

ju od 12 lutego pracowaa komisya, czyli Trybuna Skar-

bowy. Chcc przysposobi si na now kampani wojenn,

trzeba byo zrobi obrachunek z przeszej. Zjechao te wielu

panów, jak wojewodowie krakowski, kijowski, sieradzki,

ruski, lubelski, pocki, podlaski, chemiski i bezki t. j.

ksi Dymitr, chory koronny Sieniawski, a z litewskich

Radziwi, hetman polny i „inszych sia rónych tak panów,

jak onierzów, e by wielki zjazd i drogo, mianowicie

owsów i sian". Sdzili i karali ostro szczególnie tych, co

omieszkali potrzeby pod Chocimem^). Niewtpliwie sdzili

t3 nierzetelnych poborców i retentorów podatkowych, przez

co zapewnili wj^pat nalenoci czynnym chorgwiom i re-

gimentom, bo marszaek „Towarzystwa wojskowego" Koby-

ecki po ukoczeniu czynnoci 31 marca mia przemow,

dzikujc Sobieskiemu i inszym Jchmciom za podjte prace

i zadosyuczynienie wojskowym w ich pretensyach ^).

Przy tak licznym zjedzie monowadców musiaa te
wynurzy si sprawa zbliajcej si elekcyi; nawet pobudk
do zjazdu bya ch porozumienia si z Sobieskim w tym

przedmiocie •*).

Dotychczas nie zajmowa si ni Sobieski. Marysieka

pisywaa do ministra spraw zagranicznych francuskiego de

^) Morsztyn do Aleksandra Lubomirskiego u Kluczyckiego
nr. 526. str. 1413. Bonvisi 7 lutego w Tekach Rzymskich Ak.

Um. w Krakowie. Depesze, str. 21.

2) Kluczycki nr. 53!, str. 1419.

^) Tame.
*) Bonyisi w Tekach Rzymskich Ak. Um. w Krak. A. nr. 46.



SOBIESKI IvR'>I,EM. 471

Pomponne ze zwyk natarczywoci. Ze Stryja np. 3 I-go

stycznia domagaa si rychej decyzyi Ludwilia XIV przez

przysanie jalciej zaufonej osoby, najlepiej magr. de B^-

thune. l^tóry. jalco szwagier, nie Inidziby podejrze. W prze-

ciwnym razie przepowiadaa tryumf Austryi, Ictóra nader

forsownie popiera l^andydatur Lotaryczylca: napomylcaa

o potrzebie pozyslcania usug jej ma, litór}^ otrzymuje po-

ntne propozycye z rónycli stron. Tals, wiellci wezyr tU7

reclii Ahmed Kiuprui przysa swego l^onfidenta z owiad-

czeniem, e clice ofiarowa mu wszells pomoc do zdobycia

torony polslciej i gotów jest wypaci tals sum pienin,
jalia bdzie dan, jeeli pose francuski w Konstantyno-

polu wystawi zarczenie, e Sobieski wywzajemni si Por-

cie przyjani i zawrze pokój wieczysty; on wszake odrzu-

ci t propozycye, wyznajc, e zaley i zawsze pragn za-

lee (dependre) tylko od Ludwika XIV. Ksi siedmio-

grodzki '(Micha I Apaffi, wasal turecki) zaAviza ukady,

które pocigny wanie Sobieskiego do Stryja, najdalej

ku poudniowi posunitej posiadoci jego. Bo i wdowa po

Ralcoczym proponuje mu dobra swoje do nabycia na przy-

stpnych warunkach, i Wgrzy zapraszaj go do siebie na

tron 1).

') W a 1 i s z 6 w s k i : Archiwum Spraw. Zagr. Francuskie do dzie-

jów Jana III t. I w Acta Historica Ak. Um. t. III, Kraków 1879,

str. 3: II faut Mr. \xe je Vous dise une chose, qui Vou3 surprendra par

l'estime 4u'elle marque, i(u'ont les ennemis pour Mr. le Marechal : le

Gr. Vizir depuis la mort de notre Koi a euvoye6 un de ses confidents

a Mr. le Marechal lui proposant de le porter ii la Couronn* par toutes

les voie9 necessaires, ijue cette consideration Ta porte a faire beaucoup

pour ce royeaunce, avec le(iuel EUe (kto? Porta?) ferait une eternelle

paix et que c'est la seule chose (iu'Elle desirerait de Itii..- et (^uausitót

ii dliyrerait telle somme, (iu'on lui demanderait, pourvu iiu'il fut sur de

son amitie et bonne intelligence avec la Porte. Stylizacja i logika

wcale nie turecka. Czua to sama Marysieka, bo dodaa takie wyjanie-

nie: Cela fait croire a Mr. le Marechal, qu'il faut qu'il ait en ti-te

quel(|ue autre grand guerre. qiii lui fait rechercher avec tant de pas-

sion ce <[ue j'ai Vous dit ci-dessus.
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Ile jest prawdy w tych nowinach, a raczej o ile prawda

wypaczya si pod piórem intrygantki politycznej — któ
odgadnie? Nie znajc autentycznego tekstu tych poselstw,

moemy tylko przypuszcza , e Apati , który wystpowa
przed sejmem z propozycyami porednictwa do skojarzenia

pokoju midzy Polsk a Turcy, zgasza si teraz do So-

bieskiego, jako do wysokiego dostojnilca Rzpltej ; e Rako-

czyna stara myiia o spienieniu dóbr swoich, poniewa
syn jej by skompromitowany w spisku magnatów prze-

ciwko cesarzowi; i,e spiskowcy wgierscy radzibv byli mie
Sobieskiego za swego przywódc i otiarowali mu koron,

któr nie mogli rozrzdza, która znajdowaa si w posia-

daniu Leopolda I: ale nie do pojcia jest anegdota o umi-

zgach takiego Ahmeda Kiupruli do przyjani giaura. A gdyby
Sobieski odrzuca ofiarowan mu przez Turka koron pol-

sk, to znalazby niewtpliwie lepszy motyw, ni zaleno
swoj od Ludwika XIV, której nie uznawa i nie uczuwa
w rzeczywistoci.

Nie warto zreszt zwodzi dyalektyeznych sporów

z Marysiek: poyteczni ejszem dla nas bdzie jej wyzna-

nie, opatrzone dat 16 lutego, e nie otrzymaa od ministra

francuskiego adnej odpowiedzi, chocia pisaa „duo" listów;

e nic si nie robi dla kandydatury francuzkiej; e zbyt

duo stracono czasu. To samo powtórzy Morsztyn w mie-

sic póniej, 19 marca, „z rozpacz" ^). Wic zupen wiar
da mona zapewnieniu Sobieskiego, wyraonemu d. 6-go

marca w licie otwartym do sejmików relacyjnych: „em
sowa mego niczyim nie uwizi interesem i e takiego Pana

(= króla) ycz i znalebym go rad, któryby nam albo

poczciwy pokój bez odrywania prowincyj ^) a) z tym tak po-

tnym móg uczyni nieprzyjacielem, nie przeduajc
wojny dla swoich jakich, albo cudzych interesów, poniewa

'i Wali szewski op. cit. str. 4. parce que uous iie faisoas

rien ; uous u'eu avons perdu que trop (de temps).

^j K 1 u c zy c k i nr. ó28, str. 1415. a) sine avulsioae pro.iaciariim •
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(ll;i generalnego ubóstwa sami przez si />) nie zdoamy;

albo takiego, któryby saw i imi narodu naszego a na

tamte Wschodniego morza móg przenie stron. Takiego

za, przyznam si wielce mnie Miociwym Panom, e si

boj, któryby, nie uwaajc, e ta nasza zota jest te i cier-

niem przeplatana Icorona. podjwszy si by Panem bez

rzetelnych i skutecznych ratowania nas sposobów, chcia so-

bie nami samymi, oddawszy nas po Wis, kupi pokoju

z t jeszcze korzyci, iby nas wola mie czci....

w absolutnem pastwie c), anieli widzie cae to ciao d)

i niem rzdzi w wolnoci przodlców naszych i prawa" e).

atwo móg kady zrozumie, e wyrazy obaw stoso-

way si do Domu Austryackiego i do popieranego przeze

Lotaryczyka, za dobre nadzieje czepiay si francuslciego

ksicia krwi, albo znakomitego wodza, jakim byli Kon-

deusz, albo wreszcie Turenniusz. Ale mniemanie takie po-

chodzio nie z ulegoci Ludwikowi XIV. Gówn pobudl^

w tym razie byo rzeczywicie przekonanie o niezwykem

zuboeniu Polski.

W kocu jednalc bezczynno musiaa usta wobec

zbliajcego si terminu elekcyi i wzmagajcej si agitacyi.

Do Lublina przyjecha od Karola Lotaryskiego pose Bel-

champs dla uldadów z Sobieskim. Musiay te nadej listy

od Ludwilca XIV, pisane 3 lutego do Sobieskiego i do Mor-

sztyna. W tych listaci atoli nie byo mowy o Kondeuszu

lub o jalcimkolwiek ksiciu francuskim chociaby niepra-

wego loa, lecz zalecanym by mody ksi Neoburski. Wy-

padao rozway inne kandydatury, a szczególnie branden-

bursk, zrcznie zaprezentowan przez Hoverbecka, który

by przysany niby tylko z Icondolency do Królowej. Po-

jawi si te w Lul)linie i pose duski (Liliencron, czy Se-

hestiidt) ^).

b) per se, c) partem in absoluto doniinio, d) totum hoc corpus,

e) in uvita nostra et legis libertate.

') Morsztyn l'J marca li374 u W a 1 i s z e w s. op. cit. str. 4. Cfr.

.1 a r o c h o w s k i op. cit.
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Gdy przyjechali Sobiescy 18 nicirca. wnet stali si
przedmiotem szpiegowania i domysów. Korespondent fran-

cuski nie atwo móg ich spenetrowa: „jed tak powolnie,

wic i rozmawiaj z niemniejsz powag". Bywa jednak

obecnym na konferencyach; znajdowa si osobicie na „wiel-

kiej i ostatniej" t. j. ostatecznej albo stanowczej d. 21-go

marca i przesa ministrowi francuskiemu doniesienie, e
powzito konkluzy: trzyma si wytrwale Kondeusza, a dla

zadowolnienia królowej i jej stronników przyczy jeszcze

ksicia Conti- Z póniejszycli doniesie dowiadujemy si,

e Conti
,

jeszcze niepenoletni, mia by zaproponowany

Eleonorze na ma z Avidokami sukcesyi po Kondeuszu. So-

bieski mia przeoy zgromadzeniu , e uratowa Polsk
moe jedynie ksi francuski , na co wszyscy okrzyknli

swoj zgod; oficerowie za ponownie zapewnili swego wodza,

e interesami i uczuciami nie odstrychn si od niego. Mimo
to Sobieski, zabezpieczajc si zapewne na inny wypadek,

napisa do jakiego przyjaciela swego w Berlinie, eby si

wywiedzia, czy syn elektora przyjby wiar katolick dla

tronu Polskiego ? \).

Tak wic sytuacya pozostaa niewyjanion, mtn;
ale Sobieski stanowczo obj przewodnictwo w stronnictwie

francuskiem, w rozmowach wyranie zaleca Kondeusza,

a przyjaciele jego „nie aowali gby" w dowodzeniach, e
Francuz jedynie zdolny jest uratowa Polsk '^). Niema za
adnego ladu obudy i torowania sobie samemu drogi da

^) W a 1 i s z e w s k i op. cit. str. 16, 9. Listy z d. 21-go marca

i 3 kwietnia, str. 21, list Morsztyna z d. 27 kwietnia 1674, str. 23, 27.

list Ludwika XIV z d. 7 maja: Le sieur Morstein a escrit au Sr. du

Buy pour ma faire donner part qae le resultat unanime de Tassemblee

de Lublin avait est de defrer la couronne a mon Cousin le pr. de

Conde... de luy donner en mesme temps pour successeur mon cousin le

pr. de Conty et d l'eslever dans cette esperance juscjuas a ce cjuUl fust en

age d'epou8er la Reyne de Pologne.

*) Waliszewski op. cit. str. 23: et tous ses amis n'en font

point la petite bouche.
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tronu. Przeciwnicy snuli daleko sigajce clom\-sy z faktu,

e Sobieski wysia trzy regimenty na obsadzenie Krakowa

pod dowództwem pukowników Morsztyna i Touby. Ten

ostatni wprowadzi zaog do zamku ^). Ale zabezpieczenie

insYgnij królewslcich i reszty klejnotów koronnych podczas

bezkrólewia praktykowao si zawsze. Biskup Trzebicki dnia

21 grudnia 1673 pisa do powiernika swego: „Kraków pod

ten czas, tak niebezpieczny, bez praesidium by nie moe;

Rozumiem tedy, aby cay sejmik (proszowski) napisa do

Jmp. wojewody krakowskiego, aby Jm z urzdu swego

(pro officio suo) opatrzy stoecznemu temu miastu praesi-

dium, ale takie, któreby z lenungów wasnych swoich yo,
bez ucienia dla miasta i wsi naszych okoo Krakowa.

Racz WMPan to promovere, aby in hunc sensum napisa

imieniem sejmiku do JP. Avojewody". Prawda, e Sobieski

wczeniej domyli si i wyda ordynans „z okienkiem" na

praesidium krakoAvskie, o czem tego wojewod zawiadomi

ju d. 14 grudnia. Ale ordynanse wymarszu byy wysane

do regimentów dopiero okoo 20 stycznia. Sejm konwoka-

cyjny nie zaniedba take tej materyi, uchwali bowiem, e
zamek krakowski „pod teraniejsze interregnum praesidio

trzechset ludzi ma by osadzony... solito pacy kwarcianej

stipendio... a Jmp;in starosta tameczny (Jan Wielopolski)

nad tym ludem zwierzchno majcy, tide, honore et con-

scientia obligatur, aby tego zamku cum insigniis przyszemu

Panu, prawnie obranemu, dotrzyma. Take pan Genera Ar-

tyleryi amunicy i dziaami dostatnio opatrzy powinien" '^).

Zkdeby mia starosta onierzy kwarcianych? Ko-

mu podlega Genera Artyleryi? Lubo konstytucya nie wy-

mienia hetmana, ale jest rzecz jasn, e bez jego ordy-

nansów sprawa taka nie moga wej w wykonanie. Wic

') List Xiskiego podstarociego krak. do arcybiskupa z d. 9-go

lutego 1674 w Tekach R z y m .s k i c h Ak. Urn. Teka korespond.

1673—6.

-) Kluczycki n-ry oll. 510, 517, str. 1355, 1354, 1402. Vol.

Leg. V, fol. 227.
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jeli Sobieskiwysya swoich onierzy, to spenia ol)owi-

zeli urzdu; jeli poa wicej ni 300, to znaczy, e nie

przewidzia przepisu spónionej uchway sejmowej, alboe
oprócz Krac.)>\a obsadza inne jeszcze punlity nad granic

austryaclva ). Mona std wycign wniosels, e przeszia-

dza poparciu Karola Lotaryczyka przez wojska cesarskie,

ze chcia mie Kraków dla Kondeusza, ale niepodobna do-

p atizezagarniania zamku i skarbca dla siebie. Bo do ta-

kiego celu nie byoby mu wcale przydatnem imi Kondeu-

sza, znienawidziane u szlachty i obcione wykluczeniem

na elekcyi poprzedniej. Jak drog mógby odwróci obiór

Kondeusza, udatny, czy nie udatny, ku swojej osobie? Dla

czego ci, którzy otrzymywali od niego zacht do gosowa-

nia na Francuza, mieli obwoa jego samego, Piasta?

W przewodnia niedziel 1 kwietnia wszyscy si po-

rozjedali z Lublina. Sobieski uda si prosto do Zamocia
razem z innymi komisarzami, wyznaczonymi od sejmu kon-

wokacj^jnego. W wykonaniu konstytucyi tego sejmu zain-

stalowa Marcina Zamoyskiego, podstolego lwowskiego, na

ordynacyi i odebra od niego przysig w kocióku fran-

ciszkaskim. Koniecpolski starosta doliski protestowa,

a co waniejsza, fortecy zamojskiej nie wyda i ze Zwie-

rzyca nie ustpi. Chocia motywem rzeczonej konstytucyi

byo zapobieenie, „aby sprawa ordynacyi zamojskiej wi-

cej Rzeczypospolitej i przyszej, da Bóg, elekcyi nie tru-

dnia": jednake zatrudnia jeszcze d. 30-go kwietnia sesy

sejmu elekcyjnego. Koniecpolski, wziwszy gos, uskara
si, e mu dobra zamojskie odebrano i e prawo przeszej

konwokacyi byo na wydane w nieobecnoci jego. Popar

go sdzia sandomierski (Zaremba Stanisaw) jurystowsk

argumentacy, e sprawa ta bya w toku w sdach sejmo-

'j S a 1 \' a n d y II, 102, nie przytaczajc róde swoich, mówi

o obsadzeniu Czstocliowy i caej granicy: ii jta les troupes dans Cra-

covie, a Czstochowa, sur toute la frontiere. Warto ^vszake pamita,

e tak wielkiemi siami Sobieski nie rozrzdza, eby ca granic, cho-

ciaby austryack, móg zabezpieczy.
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wych. nie iniala jeszcze zakoiiczenia, a Koniecpolski nie

otrzyma pozwu na sejm konwokacyjny: wic przysuguje

mu przywilej szlachecki „nemini bo^ia adimemus nisi jur
yicto^. Obroca ów posun si nawet do ironii, porówny-

wajc wyroi, wydany na nieobecnego, z wyrokiem na zmar-

ego: „in simili" byo prawo napisa na Zamojskiego Jana,

w. kanclerza i hetmana na konwokacyi Zygmunta. Slcarci

mówc Krzycki, podlcom. kaliski, przytykiem, e ma „gb-
na zakup" i przypomnia nietylcalno prawa, uchwalonego

powszechn zgod Rzpltej przy udziale województwa sando-

mierslciego ').

Po takiej odprawie p. Zaremba doradzi Koniecpo-

skiemu zgodne zacoiiczenie Avszellcich sporów i tego dnia

nastpio zawarcie ugody z penomocnicami Marysieki -).

^) Kluczycki nr. 331, str. 1419 i 537, str. 1431.

-) Punkta ugody miedzy JW. Pani Maria Kazimir de la Grange

marchioniss de Arquien pierwszego niegdy... Jana na Zamociu Zamoy-

skiego... teraniejsza za JWJP. Jana na ókwi y Zoczowie Sobieskiego

M. y H. W. K... maonk a WJP.^S taniaawem na Koniecpolu y Brodach

Koniecpolskim hrabia na Tarnowie y Jarosawiu, doliuskim starost, iako

iedynym dziedzicem y sukcessorem zeszego pomienionego JW. JP. Za-

raoyskieg'o, wdy sendom., z drugiey strony przez mediati od obu stron

na to wysadzonych... PP. przyjació postanowiony : I punkt. W-ny JP.

starosta doliski evadendo rigorom dekretu seymowego et exonerando omnia

bona na si per successionem spade a iuribus et possessione JW. JP.

Marszalkowey, do licjuidatii summ JeyMci nalecych przystpuje. II.

300.000 posagu przyznaje III. do sumy 200.000... wypacenia wedug de-

kretu seymowego zna sio. IV. 120.000 z... take deberi declaruie y ten

Contrakt z Recogniti ex nunc do rk swoich odbiera. V. Za rzeczy ru-

chome tak wasne JWJP. Marszakowey w Zamociu, iako y po JP. Wwdzie

Sendom. pozostae... oraz za ustpienie doywocia ze wszystkich dóbr tene-

tur JP. ssta doliski wyliczy 200.000 z. VI. Pro ususfructus dotychczas...

180.000 zp. VII. A e satisfactio inparatis'teraz iest impossibilis, tedy i
si JWJP. Marszakowa z affektu swego ku JP. sscie doliskiemu, iako

sukcessorowi maonka swego przeszego (maic wzgld na insze wielkie

ciary dobra iego uciskaice), dziedzictwem Jarosawia cum attinentiis

contentuie y nadto pewnych Creditorów JP. ssty... iakoto: Hadziewiczów

w summie 119.000 na Ostrowie Capitule, we 12.000 na Laskach, JP.

podsdkowi Iwowsk. w sumie 23.000 ua woytostwie Laskach. P. Zdan-
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Koniecpolski jeduake tyle zyska, zapewne przez ustpstwo

Marcina Zamoyskiego, e zapada noAva konstytucya sejmu

elekcyjnego, która oddaa mu w doywotni dzieraw dwa
ls;lucze, Krztszowski i Tarnogrodzki , tudzie rezydeney

w Zwierzycu, za wydanie fortecy Zamocia z caym in-

wentarzem wojennym i).

Sprawa ta nareszcie przestaa trudni Rzplt i trapi

Sobieskiego, co byo nader pomylnym dla niego wypadkiem

w chwili tak wanej dla niego i dla Polski.

Z Zamocia wyjecha do swoich Pielaszkowic, gdzie

przebywa do koca Icwietnia. Dnia 10 t. m. przyby tu
„samodwunast" Miron Constanineko, pose od nowego ho-

spodara wooskiego, czowiek „bardzo grzeczny i uczony".

Powiadano, czy domylano si we Lwowie, e z rozkazania

skierau w 8000 na wójtostwie ostrowskim, Pannom Zakonnym Jarosaw,

skim we 20.000 na Tuczpach, W. Jarockiemu w IS.OOO na Kuniacze-

wie y Sobieszynie... Tedy JP. ssta doliski pomienione dobra Jarosaw

z zamkiem y wszystkiemi wsiami to iest Tuczpy, Ostrów, Wysocko,

Moszczana, Laski, Zaleska Wola, azy, Korzennica, Wetlin, Koniaczew,

Sobiecin y ze wszystkiemi folwarkami, woytostwami et cum iuribus pa-

tronatus... iako nayprdzey coram Actis quibusvis authenticis Regni modo

purae perpetuae et irrevocablis donationis zezna powinien. VIII. Evic-

tia... ma by... IX ,. X. XI. JP. Marszakowa z atectu swego ex heredi-

tate et possessione Skrzyszowice et Smidynie redonati in personam

JP. starosty doliuskiego uczyni obiecuje przy donatiey Jarosawia, które

dobra ex nunc iu possessionem et dispositionem puszcza JP. sscie. XII.

Dobra Jarosaw... ex nunc in realem possessionem JWJP. Marszakowey

puszcza... insuper pani Talentyni iako nayprdzey uspokoi obligatur

JP. ssta... Dziao si w Warszawie d. 30 kwietnia R. P. 1674 podp.

Stanisaw Koniecpolski, Krzysztof Grzymutowski, kasztelan poznaski,

Stefan Ledechowski kasztelan Bracawski, Wadysaw Silnicki kanonik

Gnienieski, sekretarz JKMci, Stanisaw Zarba Sdzia Ziemski w-dztwa

Sendom... Stanisaw Siciski Sdzia Ziemski przemyski, Alexander z Jast-

kowa Jastkowski podsedek ziemski przemyski mpp. Oblata z Akt Try-

bunau Kor. Lubelskich fera 6 p. Dnicam Exaudi 1670 przechowuje si

w Niewieu teka p. t. Dodatki do Dokumentów obcych v. Sobiescy. Z daty

30 kwietnia wnie naley, i akt by spisany przed przyjazdem Sobie-

skich do Warszawy.

') V o 1. Leg. V, fol. 261. tit. Ordynacya Zamoyska.
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samego sutana posany do traktowania o pokój; lecz on

sam gosi, e Porta, nie majc ani w Persyi, ani zlcdind

adnej dywersyi. clice wszystlcie siy swoje na Polslc obró-

ci i wielkie wojska gromadzi. Po oddaniu listów prosi,

al)v polskie zaogi byy s})rowadzone z Chocimia. Niemca,

i Jas (? Suczawy), aby archiwa, które Sieniawski zabra, zo-

stay zwrócone, a hospodar oliaroAva swoje porednictwo do

pogodzenia Polski z Porta. „Dosy ludzko traktowa go"

Jm pan Hetman i zapewnia, e wszystko uczyni dla Wo-
oszczyzny, gdy polcój z Turcy stanie. Odjecha pose 13go

Icwietnia, obiecujc powróci we dwudziestu killcu dniach

z doskonaym responsem ^).

O innycli poselstwach od Wscliodu w tym czasie nie

sycha. Z Francyi przysza wiadomo, e na elekcy przy-

jedzie ambasador Forbin Janson, biskup marsylijski. Przy-

gotowaAYszy si do wietnego wystpienia, Sobieski wyru-

szy drog na Kazimierz; tu zapewne spotka si d. 28-go

kwietnia z Aleks. Lubomirskim, przeprawi si przez Wis
i lewym jej brzegiem na Mniszew przy ujciu Pilicy i Cie-

ciszew (^4 mili przed Jeziorn) powolnie zblia si do War-

szawy, wysyajc przodem listy do przyjació swoich z do-

niesieniem o swojem przybyciu lub tymczasowemi polece-

niami i dwóch oficerów na spotkanie posa francuskiego

z wezwaniem, aby podró swoj przypiesza -).

Sejm elekcyjny zacz si, zgodnie z uchwa Iconwo-

l-cacyjn, d. 20 kwietnia w pitek. Prymas, ksi Czarto-

') W Archiv. Niewiezkiem w pliku 243 jest list do oficjalisty

Wardyuskiego, .wiadczcy dat, e Sobieski przebywa w l'ielaszkovvi-

cach jeszcze 23 kwietnia 1674. Kluczycki nr. ."}36, str. 1425.

-) Znamy z tej podróy listów trzy, mianowicie: dwa do Grzy-

niiitowskiego w jego papierach, obecnie noszcych nr. 3487 MS. w M u-

z e u m XX. Czartoryskich w Krakowie i jeden do Radziwia wy-

drukowany z MS. Akad. Krak. przez K 1 n c z y c k i e g o nr. biO z myl-

nie odczyta."] dat : „w Suliszewie" zamiast av Mniszewie, wskazanym

w autografie z tego samego dnia pocliodzcym. Damy tu i)ierwszy po-

dug oryginau s. 44,j (MS): .JWMP. Kasztelanie l'oznaiiski, Moy Wielce
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ryski by tak ciko chory, e dawa audyencve wizytu-

jcym go senatorom i posom w óku. Msz o Diicliu wi-
tym piewa Wierzbowski, biskup poznaski, kaza X. Po-
pawski, poczem wszyscy z kocioa zaraz jeciali „w pole",

na Wol, do „koa". Znaleli szop, opasan watem i). który

Mciwy Panie y Bracie I Przyznam sie Wi. MPanu, e Considerationes

te, które WilPan w licie swoim wyrazi do Jil. Genera Adiutanta

Gaeckiego, iako solidae, promovere mi musiay y prtszy wyiazd na

mnie wypersuadoway ; ruszam si tedy dnia iutrzeyszego lubo z wielk

niewygod moi przy takiey zey drodze ad carum amplexum WMM. Pa-

nów y Braci tych wszystkich, którzy w Companiey z WMM. Panem przy-

iechali. Nieli tedy sam bd. posyam przed sob domowego przyiaciela

mego JMP. Rudkowskiego z wiadomociami, które mam ab Oriente. Co-

kolwiek tedy imieniem moim deferet W.M. Panu. prosz, racz to rzetel-

nie WJlPan esplicare Kzpltey, e to nulla spes w teraniejszym, pracu-

cym przez ca zim "NYoysku, które tak zruinowane, e wypisa niepo-

dobna. Spraw Ordinatiey Zamoyskiey zalecam, aby malevoli postano-

wionego nie chcieli ruinowa prawa, a wczenie (?) do exekutiey przy-

wiedzionego, co osobliwie zaleciwszy, zostawam (podpis wasnorczny):

J. Sobieski. Drugi znajduje si te u Klucz yckiego, jako nr. 541,

na str. 1455 z odpisu Tek Naruszewicza z mylnym rokiem 1672, bez

oznaczenia miejsca (w Mniszewie) i z dwiema omykami w tekcie, które

poprawi moemy podug autografu: „ale mnie to bardziej tenet", po-

winno by: 1) „ale to mnie bardziej terret" ; 2) „Dla Boga i mamy
tak grzech", by powinno: „Dla Boga i mówi tak grzech". Nadto

w autografie znajduje si post scriptum: „JWPanu wwdzie kali-

skiemu, JMMP. y Bratu y innym JMMPP. niski moy przesyam po-

kon". Zachodzi wszake szczególna niedokadno w datowaniu: pierw-

szy list jest oznaczony dniem 29, dwa inne 30 kwietnia i to jeszcze

znane ze zbyt odlegych od siebie miejscowoci : 1-szy z Pilaszkowic

trzeci z ilniszewa rdlegego o mil 22 przynajmniej. Kto si tu myli?

Trudno orzec. Do uregulowania tych bdów proponujemy wyraenie z li-

stu od Radziwia: _z którym (t. j. z wwd krakowskim) przedwczorem

si zjechawszy" = 28 kwietnia. Wojewoda Lubomirski zwykle pyn z Kra-

kowa Wis, wic spotkanie musiao nastpi w Kazimierzu, dokd z Pie-

laszkowic (mil 11 dobrych) trzeba jecha przynajmniej cay dzie, wic
wyjecha Sobieski musia 27-go kwietnia. O wysaniu oficerów u Wali-

szewskiego op. cit. str. 25. Forbin-.Tanson do Ludwika XIV dnia ligo

maja 1674.

1) SaWandy II, 104.
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mia zasoni senatorów przed taka strzelanina, jak. im wy-

prawia szlaelita na poprzedniej elekcyi. Z alternaty wy-

padao obra Litwina marszakiem. Z niezwyk jednomyl-

noci obrano Benedykta Sapieh, podskarbiego nadwornego

litt., „nie kreskami, ale przez deklaracye zgody z kadego

województwa". I chcieli go obra per verbum „placet", czyli

przez aklamacy, ale zwyczaj na to nie pozwala. Litwin

te, pan Kierdej, marszaek grodzieski, perorowa do se-

natu na czele deputacyi, która o dokonanym obiorze sena-

towi donosia ^).

Zanosio si ted}' znowu na tryumf stronnictwa lota-

rysko-austrvackiego i Paców, którzy przybyli caym swoim

rozrodzonym i szeroko po Litwie rozpanoszonym domem.

Bo prócz wspominanych ustawicznie kanclerza Krzysztofa i he-

tmana a zarazem wojewody wileskiego, Michaa Kazimie-

rza, przybyli: brat rodzony pierwszego Mikoaj Stefan, biskup

wileski (co by poprzednio do 1670 r. wojewod trockim

i chwilowo kasztelanem wileskim), brat drugiego Kazimierz,

biskup mudzki , zapewne te drugi brat Bonifacy Teofil

obony i Feliks Jan podkomorzy, bratanek Piotr starosta

mudzki , e nie wymienimy innych , którzy w dalszych

stopniach spokrewnieni byli z naczelnikami rodu -).

Zaraz te po zaatwieniu formalnoci i zamianowaniu

rónych deputacyj sejmowych, po dwóch dniach witecznych,

na sesyi 24 kwietnia Litwini wytoczyli spraw o wyklucze-

nie Piasta i potem codziennie przez tydzie przeszkadzali

wprowadzaniu CKorbitancj-j lub innych wniosców, uporczy-

wie wznawiajc swój wniosei exclusionis i powoujc si

na zapad ju uchwa konwokacyi. Wród gosów opozy-

*) Diaryusz u Kluczy ki ego nr. 537, str. 142G.

'^j Posugujc si tablicami genealogicznemi i tekstem Józ Wolffa

z monografii p. t. Pacowie (Petersb. 1885, str. 315, 316), sprostowalimy

bdy Salvandego II, 116, który jedn osob rozdzieli na dwie:

Stefana wwd trockiego i Mikoaja biskupa; sst mudzkiego Piotra na-

zwa Pawem, Hieronima wojewodzica trockiego synem Stefana zamiast

Piotra, zapominajc nadto, e w 1674 ju nie y od lat 5-ciu czy 6-ciu.

Korzon. Sobieski. T. III 31
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CYJnych uwydatni si ujciem kwestyi w zasadzie i do-

sadnoci argumentacyi glos sdziego sandomierskiego (nie-

wtpliwie Zaremby): e wykluczenie wszelkie naley wprost

do aktu elekcyi, nie za konwokacyi, a zatem uchwaa po-

woywana bya odrazu niewan; e nie istnieje adne prawo.

którebv usuwao krajowców od tronu; e liistorya dostarcza

wiadectw przeciwnych, gdy dawniej Polacy rzdzeni byli

przez „patryotów". a na elekcyach Henryka i Stefana obrani

i proszeni byli do bera Tencz^niski i Kostka, którzy nie

panowali dlatego tylko, e „wyrozumiawszy si, sami siebie

uczynili exkluzy": e monaby Avykluczc chyba jakiego

pewnego konkurenta, jeliby mia w sobie jalde niedogo-

dnoci dla Rzpltej, ale na to trzeba wiedzie jego nazwisko,

Litwini za adnego teraz nie wymieniaj; e nareszcie pi;zy

samym akcie elekcyi wolno im bdzie takiego kandydata

nie obra. Ogólnikowe wyczenie Polaka byoby zniewag

dla siebie samych: „nie godzi si adn miar takiej na

Naród nasz wciga ohydy".

Nie przekona jednake upartych Avnioskodawców.

Wiksze na nich wraenie wywara audyencya posów od

wojska koronnego, udzielona d. 28 kwietnia. Ci zaczli od

skargi, e ich od elekc}^ usunito, jak gdyby szlacht nie

byli; upraszali, aby odnona konstytucya sejmu konwoka-

cyjnego skasowan zostaa; inaczej, gdyby tego uprosi nie

mogli, oddawali wszystkie kreski swoje w rce Jmci Pana

Marszalka i Hetmana W. Koronnego, wodza swego t. j. So-

bieskiego. Mówili o nim z entuzyazmem, nazywali go swoim

ojcem i dobrodziejem. Potem wypowiedzieli swoj sub,
upraszajc, aby Rzpita, zapaciwszy naleno, kazaa im

zwin si, a nowe, wiesze i do przyszych prac zdolniej-

sze wojsko zacigaa. Mimo tak przeraajcego owiadczenia

zakoczyli wyliczeniem dezyderatów, nie rymujcych z niem:

o h^^bernie, o ratowaniu regimentów zniszczonych w bitwie

chocimskiej, a nawet o zagodzeniu kar dla tych, którzy

si nie stawili pod chorgwi na wojn. Marszaek sejmowy

odpowiedzia pochwaami za waleczno, obietnicami zaspo-
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Trojenia da i prob, aby tak wojsko jak wódz stawali

nadal do obrony Kzpltej ^).

Po odejciu posów wojskowych Litwini owiadczyli,

e ju nie zadaj od sejmu wykluczenia Piasta, lecz sami

bd podczas elekcyi przeczy i nie pozwol na Piasta,

a tymczasem podadz do akt manifestacy swoj. Przeciwko

temu postanowieniu podniosy si liczne gosy z Korony,

widzc w takim kroku zerwanie Unii. Przyczyy si do

nich nawet niektóre województwa litewskie. Podscdek bezki

dowodzi, e naley poniecha tej szpetnej exkluzyi i su-

persedowaó od szkodliwej mnifestacyi.

W poniedziaek 30 kwietnia panowie litewscy cofnli

nareszcie swoje owiadczenie i pozwolili zamianowa deputa-

tów do exo rbitancyj.

To znaczy, e ponieli waln porak od nieobecnego.

Bo to byo publiczn tajemnic, e pod imieniem

Piasta rozumie naleao Sobieskiego. Wymieniano wpraw-

dzie kilku innych . jak np. „kawalera" Lubomirskiego ^),

ale chyba dla pozoru. Depesze rezydenta austryackiego

Stoma owiecaj nas, e pi'zedmiotem zabiegów jego, mini-

strów lotaryskich i Paców, byo usunicie nie Lubomir-

skiego, ale Sobieskiego. Przemilczanie waciwego nazwiska

i chowanie si poza ogóln rodzajow nazw: „Piast", — to

dowód maej odwagi i brzydkiej obudy Krzysztofa Paca,

który zapewne, jako dyplomata z zawodu, bv autorem wnio-

sku i formuy. Jego zdolnoci umysowe, wychwalane przez

rónych ambasadorów, zawiody w tym razie. Zaremba

w swoim gosie wykaza zupen nico pomysu, a signw-
szy zrcznie do strony osobistej, rzuci delikatne wyzwanie,

aby zwolennicy Lotaryczyka powiedzieli: co maj do za-

') Kluczycki str. 1429, 1430. Forbin Janson 5 maja u W a-

liszewskiego str. 23 : leur genera, pere et bienfaiteur, afin qu'il

en dispose pour le bien de la patrie.

-) Bonvisi 19 go kwietnia 1694 w Tekach Kzy niskich Ak.

Um. A. nr. 70: Si nominano moiti l'iasti e fra (jne-sti ii cavaliere Lu-

bomirski.

31*
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rzucenia Sobieskiemu? Krzysztof Pac nie przyj tego wy-

zwania: milcza, bo nie mia nic do powiedzenia. Wic uja-

wnia si jedyna pobudka jego akcja politycznej — zawi.

Gdy poselstwo wojskowe przypomniao czyn chocimski

i z uwielbieniem sawio dobre przymioty Sobieskiego, uczu

sam Pac niemoliwo Avykluczania go dlatego tylko, e si

Polakiem urodzi. Cofn tedy danie exkluzyi i uciek si

do protestacyi w imieniu W. Xistwa Litewskiego. I znowur

nie domawia. czyli raczej swoim „gbom zakupnym" wy-

powiedzie nie pozwala, e cbce ogosi Lotaryczyka, gdy

si oeni z Eleonor, W. Xiciem Litwy. Ale sejmujce

stany zrozumiay zamiar obudnika, i oto dlaczego mówcy

uderzyli zaraz na alarm o rwanie Unii. Baron Stom i pó-

niej dopomaga ministrom lotaryskim do formowania fakcyi

celem wykluczenia Piasta, ale „po cichu", z oszczdnoci

na pienidzach 1) i z wtpliw ju nadziej skutku, gdy

w kole sejraowem sprawa przegran zostaa.

Walka staa si teraz trudniejsz, bo zbliy si ju
do Warszawy Sobieski.

Po dniu witecznym wtorkowym nastpna sesya za-

cza si we rod 2-go maja, ale na niej nic nie stano^

i godziny nie siedzieli nader nieliczni posowie. Wikszo^
a potem w.^zyscy popieszyli na spotkanie marszaka i het-

mana w. koronnego. Witali go, winszowali mu „yictorii

chocimskiej". Wjeda ,, wielce ludno i ozdobnie". e ozdo-

bnie, temu wierzy moemy, poniewa ambasador Ludwi-

ka XIV, przybywajcy wprost „z paacu zaczarowanego",

obeznany z caym przepychem „najwikszego na wiecie

króla", nazw orszak Sobieskiego przepysznym (superbe)

i podziwia mnogo gwardyi tak pieszej, jakote konnej '^)^

') Stom do cesarza 2-go maja 1674 w H. H. und Staats- Archiv-

Polonica.

*) Diarjusz u K 1 u c z y c k. str. 1432. Raport Forbin Jansonar

z d. 11 maja 1674 u W a 1 i s z e w s. op. cit. str. 27. Salvandy II

119— 120 powiada, e Sobieski prowadzi z sob jeden tylko regiment

dragonów, a wic kilkaset gów onierza i chorgiew janczarsk z rodo-
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Ile mianowicie b3'lo tej gwardyi, ilu hajduków, dworzan,

lokai i nareszcie „kanalii'' — nikt nie okreli. Przypomi-

najc przygotowania do wjazdu na wiosn 16(i8 (t. II, s. (55),

moemy domyla si 2-ch tysicy gów, a moe i wicej.

A\' kadym razie bya to praktykowana midzy monowad-
cami polskimi i pozwolona na sejmie konwokacyjnym „assy-

stencya", nie adne wojsko. Wszalc cudzoziemcy zauwayli,

e w Warszawie duo bvo takicli magnatów, którzy, odda--

jc zwykle wizyty, jedzili w kilka szeciokonnyeli karet

z harcujcymi po przedzie 40-tu albo 50-ciu dworzanami ze

szlachty, z których kady mia swego sug konnego przy

sobie, nadto 50, 100, albo 200 hajdul^ów okoo karety^).

Pacowe mieli te swoje onierstwo i dwory.

cign Sobieski ku Warszawie cz wojska koron-

nego, liczon przez Hiszpana Ronuillo na 6 tysicy ludzi 2),

ale rozmieci ich w odlegoci kilku marszów od miasta,

i trzyma w pogotowiu na taki tylko Avypadek, gdyljy stron-

nictwo lotaryskie, popierane gorliwie przez prymasa, przy-

Avoao pospolite ruszenie województw, ub gdyby gr.mic

przevroczyy pulci cesarskie, które podobno ju dyy dla

poparcia orem kandydatury ksicia Karola ^). I ta sia nie

witych Turków, ale za to dodaje wiele rysów wzbogacajcych obraz

wjazdu: miay by uki tryumfalne po drodze czy na ulicach Warszawy
lud mia zbiega si z rónych stron, eby oglda tryumfatora i pada
przed nim na kolana etc. Zapewne dodatki te s retoryczn dekoracy,

wytworzon w gorcej wyobrani samego autora, jak owa mowa Sobie-

skiego ze sztandarem w reku do onierzy zbuntowanych w HJiYó roku

(t. 1. str. I'.t4, przypisek 2).

') Lichteustern u Jarochowskiego: Kandydatura duska
Opowiad. i Studya Hist. Warsz. 1877. str. 48.

") Konuillo: Mission secreta del embajador d. P. K. en Po-

lonia l(i7-l segun sus cartas originales al marqu(is de los Balbases, em-

bajador en la corte de Yiena, decifradas y precedidas de una introdu-

ciou par don Antonio Kodriguez Villa, Madryt, bez roku, 8-vo, str. 73,

przetomaczy X. Peliks Kóaski, dyrektor Bibl. Król w Esco-

rialu; zamieszczone w Przegldzie Polskim 1878, t. III, "2 str. 340.

^) Forbin Janson 17 i 18-go maja 1674 u W a 1 i s z e w s k i e g o

str. 32, 33.
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wystarczyaby do zdobywania korony przez walk orn^
z przeciwnikami. Sobieski rozrzdza prawie caem wojskiem

koronnem. ale wiksz cz zostawi na stray granic po-

udniowych. W tym samym czasie, 2 maja raportowa

Strzakowski o swej „szczliwej expedycyi z Adzi-Gierejem

sotanem" pod niatyniem. „Wytrzepa go dobrze". Wi-
niów wzi kilkuset, dAva dwory Czerkasów: gagi i Adzi-

Giereja, którzy si zowia „kapikula" i murzów znacznych,

stranika wooskiego Bojana i brata jego pukownika, kuch-

mistrza sotaskiego, prowiant-magistra i owczego ^). Z Po-

dola równie nie byy ruszane chorgwie, blokujce Ka-

mieniec: niedawno zdobyto cian, 600 woów i sporo zbo-

a 2). Wic nieprawdziw zgoa jest legenda, jakoby Sobie-

ski przyby na pole elekcyjne z ca armi, któr prowa-

dzi pod Chocimem do boju.

Nietylko orem nikomu nie grozi, ale nawet nie po-

wzi jeszcze postanowienia, na czyje imi da ma sufFra-

giów od braci szlachty, gdy przyjdzie do gosowania elek-

cyjnego. Oczekiwa na przybycie ambasadora francuskiego^

biskupa „marseliskiego, która persona nie ostatnia do tga
aktu" 3).

Na sesyach 4, 5, 7-go maja zachowywa si biernie.

Odbyy si audyencye nuncyusza Bonvisi i nadzwyczajnego

ambasadora cesarskiego hr. Schafgotscha: Sobieski spotyka

ich z lask w gronie delegatów sejmow^J^ch i wykonywa
zwyke przepisy ceremoniau. Sucha pierwszego z zadowo-

leniem, bo mowa zawieraa gorliw zacht do uzbroje,

przeciwko „najstraszniejszemu nieprzyjacielowi, podranio-

nemu raczej, ni pokonanemu" i zapowied zasiku pieni-

nego z dziesicin duchowiestwa woskiego, jakote powtór-

nego daru kardynaów na wojn tureck. Drugi nie wy-

*) Kluczycki nr. 542.

-) Bonvisi 21 marca 1074 w Tekach Rzymsk. Akad. Um.

^) List do Gi-zyrautowskiego z d 30 kwietnia uKluczyck.
nr. 541, str. 145(3, lub w MS. 3487 Czartory.*., str. t)l3
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wari zapewne gbszego wraenia, gdy nie wysun si w mo-

wie swojej poza ogólniki: o podanym obiorze przyjaznego

cesarzowi króla i o wzgldnoci dla królowej-wdowy. adne
imi kandydata na obu audyencyach wymienione nie byo ^),

Wiedziano przecie, kogo forytuje ambasador cesar-

ski, nadstarczajc niedomówieniom swoim ugrzecznion mi-

mik i ciskaniem senatorów z osobna, gdy po wygoszeniu

mowy wszed w rodek kua. Opowiadano dziwy o pieni-

dzach i obietnicach, sypanych przez wStoma, a najbardziej

przez posów lotaryskich: hr. Taafe i Bechamp'a. Jarmark

elekcyjny ju si roztasowa na dobre. Krcili si i fran-

cuscy agenci: dawny nasz znajomy Des Noyers i penomo-

cnik hrabiego Soissons, ale posugujcy Ludwikowi XIV-mu
de Callieres. Spania si tylko sam ambasador ku ostate-

cznemu zniecierpliwieniu Sobieskiego, bo ll-go maja upy-

wa zakrelony konstytucy termin trwania sejmu elekcyj-

nego , a stronnictwo lotaryskie nie clicialoby zapewne

przysta na prolongat 2).

Przyjecha nareszcie biskup Toussaint Forbin Janson,

znany Ludwikowi XIV -mu z talentów dyplomatycznych

i gorliwoci subowej. Pdzi, jak sam pisa, po kuryersku

mimo braku koni po drodze i stan o godzinie 5 zrana 8go

maja, przebywszy- przestrze od Gdaska do Warszawy

w cigu óYa doby. Wiedzc , e poczta gdaska przebiega

t sam przestrze we 3 dni, mniej skonni jestemy podziwia

popiech Jego Excelencyi. Prawda, e jego tabor i bagae
szy duo powolniej, poniewa nie zdyy jeszcze d. ll-go

na termin ^audyencyi: wic Sobieski da mu swoje powozy

i orszak.

Ale có przywozi stsknionym wielbicielom Francyi?

Obszerna instrukcya, podpisana d. 30 marca, wraaa
.silnie ambasadorowi wol królewsk, aby zaleca jedynie

*) Kluczy ki nr. 443, tre mowy Szafgotsclia na str. 143'>.

^j Ju d. 2 maja Bonvisi (Teki Rzymskie Akad. Um. nr. 77)

przewidywa, e Lotar^^czycy nie zechc czeka na przybycie posa.



488 ROZDZIA XXVI.

i wycznie modego palatyna neoburskiego dla dogodzenia

jego ojcu Filipowi Wilhelmowi; w razie za niemonoci
przeprowadzenia tej kandydatury, nie dopuci do obioru Lo-

taryczyka , który byby narzdziem cesarza nader nie-

bezpiecznem w wojnie o Holandy, ju wypowiedzianej.

Zreszt kady kandydat bdzie dobrym dla Jego Kr. Mci,

skoro Lotaryczyk usunitym zostanie. Nie yczy sobie

Ludwik XIV ponawia kosztownych, niepewnych i kompro-

mitujcych stara o koron polsk dla kogokolwiek z ksi-

t krwi swojej; w takim tylko razie pozwoliby na obiór

Kondeusza, Anguien'a lub Conti'ego
,
gdyby sejm polski

obra którego z nich bez adnych stara, z wasnego po-

pdu. Ambasador obowizany by zasiga rady u Morsztyna

i Sobieskiego, dziaa w porozumieniu z nimi, obieca im

wypat pensyi, zalegej od roku 1669, a jeli Neuburg

obranym zostanie, wypaci 400.000 liwrów do ich rozpo-

rzdzenia, t. j. do rozdania, komu zechc, lub do zabrania

dla siebie samych. Wspomnian bya i Marysieka, jako

Francuzka, poczuwajca si do obowizków poddastwa
wzgldem rodowitego swego króla. Sobieskiemu ofiarowano

znów marszalkostwo, ksistwo, parostwo z odpowiedniej war-

toci dobrami i wstg orderu w. Ducha; ale o rodzinie

Arquien'ów nie zawieraa instrukcya ani sówka ^).

Fatalny zawód dla Sobieskiego wobec nadziei, jakie

ywi i wypowiada nietylko przed poufaymi przyjaciómi,

ale i w odezwach do sejmików! Take to miaa Francya

ratowa Polsk dostatkami i przysaniem Pana , któryby

„saw wojenn by u wiata wzity, a nieprzyjacioom

straszny?" Zamiast Kondeusza ofiarowaa Polakom dzieciaka

z pomidzy drugorzdnych ksit niemieckich.

Na pierwszej zaraz konferencyi z ambasadorem So-

bieski owiadczy wrcz, e Neuburg jest za mody i za

saby na to, eby móg uczyni zado obecnym potrzebom

^) Instrukcy t wydrukowali Farges op. cit. str, ll'.t, 137

i W a 1 i s z e w s k i w Aktach I. str. 7— S.
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Polski, i e oficerowie zobowizali si sowem do popierania

kandydatury Kondeusza, nie adnej innej. Zgodno pogl-

dów znalaza si tylko na punkcie usunicia Lotaryczyka.

Sobieski odrzuci wstawiennictwo jego stryja, ksicia Ka-

rola IV. i zapewnia, e raczej da si porba, ni dopuci

do norainacyi takiego liróla.

Audyencya publiczna w Icole sejmowem odbya si

d. 11 maja. Ambasador by wielce z niej zadowolon\': za-

j)ewnia Ludwika XIV, e nigdy równie wietnej nie wi-

dziano (jamais ii ny'a eu une audience de plus d'eclat).

Rad by z ocazaego orszaku i z gwardyi pieszej i Iconnej

lietmaskiej, i z przygotowanego dla krzesa midzy lirze-

sami marszalvów, ale wysunitego nieco naprzód, i z mo-

wy swojej , Ictór przesa nastpn poczt po acinie.

a potem wydrukowa w tomaczeniu francuskiem. Tym-

czasem bya ta mowa poronionym podem jego talentu

krasomówczego i nie osigna wcale powodzenia polity-

cznego. Wymowny bislcup chocia echta przyjemnie su-

cliaczy wywodami cisej przyjani i gorcej sympatyi po-

midzy Polsls: a Francy, chocia posun si w komple-

mentowaniu tak dalece, e w Polsce upatrywa Gallów,

a w Gallii Polaków (in Polonia Gallos, in Gallia habitare

Polonos dicas"i; chocia obiecywi skuteczne porednictwo

w Konstantynopolu do zawarcia pokoju z Turcy i wszel-

kie, lubo nieokrelone usugi i posiki: nie zadowoni wszake

nawet stronnikijw swoich, gdy zaleca do elekcyi samego

tylko Neuburga, przystrajajc go w niebywae zalety cha-

rakteru i fortuny '). Cay jego kunszt retoryczny nie móg
zamaskoAvaó sprzecznoci pomidzy pocztkiem a zakocze-

niem, pomidzy czuemi owiadczeniami braterstwa narodo-

') Tekst aciiKski ii Kluczyck nr. ó4 i, francuski obok aci-

skiego fracta pagina w broszurze p. t. Harangue de Mr. l'eves(ue de

Marseille atnbassadeur extraordinaire de Sa Mte Tres Chretienne envoy<;

k Yarsovie dans le champ mesme de 1'Election... A Paris, au Burean

-d'Adresse, aux Galeries de Louvre devant la rue St. Thomas, le 21 Juin

,167 1 Avec priviiege Egzemplarz jest w K a p [> o r s w y 1 u.
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wego i ta obojtnoci, z jak Polska bya powican in-

teresowi Francyi w chwilowej konjunkturze politycznej.

I skutek by taki, e pan ambasador francuski, zalecajc

Neuburga, wypromowowal Sobieskiego.

T mimowoln przysug czy zasug podziela z nim
Marysieka.

Po audyencyi publicznej, zapewne tego dnia 11 maja

(bo zapisana w pierwszym raporcie Forbin - Jansona) miaa
miejsce konferencya z obojgiem maonkami Sobieskim.

Pani marszakowa w. k. powiedziaa wyranie ambasado-

rowi, e, skoro nie mona liczy na powodzenie ani z Neu-
burgiem, ani z ksiciem (Kondeuszem), sdzi, e mona b-
dzie poda jej ma, którego ycz sobie wojsko i wik-
szo senatorów ^). Przytem z waciw sobie zapalczywoci

wynalaza efFektowne argument}^, jakoto: e za kilka dni ma
wróci pewna zaufana osoba, któr oni (t. j. Sobiescy) wy-
sali do wezyra i która ma przywie podpisane ju arty-

kuy pokoju z warunkiem, aby na króla obranym zosta

albo Kondeusz. albo Marszaek w. k., a to samo wystarczy

z atwoci do pozyskania wszystkich umysów; e Tatarzy

i elektor brandenburski namawiaj Sobieskiego, aby przy-

j koron i obiecuj posikowa go przeciwko nieprzyja-

cioom i zazdronikom. Tak w jej wyobrani ksztatoway

si wte obietnice posa wooskiego Mirona Konstantineki ^)

i czcze komplementy posa brandenburskiego Hoverbecka;

a najdziwniej wyglda wiara w pomoc Tatarów, którzy nie-

ustannie bili si z Avojskami koronnemi: z Sieniwskim, Po-

') ^Iine la Grand Marechale m'a dit positivement, que si on ne

peut reussir pour Neobourg, nj pour Mr. le Prince. elle croit
,
qu'on

pourra proposer Mr. son Mary, que 1'armee et la plupart des senateiu-s le

souhaitent.

-) Jest jednak prawdopodobne, e Sobieski rzeczywicie wysa od

siebie Siekierzyskiego z propozycya pokoju. Olszowski bowiem wspo-

mina w licie, pisanym do Gniskiego z powoda obrad koronacyjnyck

(u Z a u s k. I, 642) : Hesterua die a Kege audii Domiuum SiekierzyskL

non redire. Pro certa re habeo bellum ad nos ire.
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tockim, Strzakowskim. Czyby dlatego pragnli widzie So-

bieskiego na tronie, e bi ich najlepiej?

Forbin Janson nie zaprzecza argumentom i nie wtpi
o ich wiarogodnoci, wystawia tylko trudnoci i niebezpie-

czestwa, na jakie ten projekt naraa Sobieskich. „Pan

marszaek w. k. by jeszcze bardzo chwiejny , lecz pani

marszakowa bardzo zapalona" ^). Zakoczya si konfer^n-

cya w tak dobrej zgodzie, e Sobieski tego dnia jeszcze

otrzyma z kasy francuskiej 9000 na rozdanie pomidzy

swoich oficerów i towarzyszów -), a pan ambasador dopisa

w swoim raporcie do Ludwika XIV uwag nastpujc:

„Jednake gdyby nie mogli by obrani Neuburg lub ksi
Kondeusz, i gdyby si zdecydowano na marszaka w. k. —
czemu z trudnoci uwierzybym — Wasza Królewska Mo
miaby w nim z pewnoci czowieka wielce gorliwego

o dobro suby Waszej Kr. Mci. Mówi on i dziaa z tak
gorliwoci, jak gdyby mia zaszczyt urodzi si poddanym

WKMci".'
Wic Marysieka odrazu zawojowaa dyplomat i po-

cigna go do czynnych posug. Instrukcya królewska upo-

waniaa tylko do powiedzenia Sobieskiemu pustego komple-

mentu o moliwym i podanym obiorze jego , ale nie do

popierania jego kandydatury , ku czemu wszake Forbin-

Janson znacznie si przechyli, tlómaczc na korzy So-

bieskiego artyku o wykluczeniu Lotaryczyka •^). Wszak

') Mr. le Grand Marechal estoit encor sur cela fort chancelant,

et 3I-me la Marechal fort ardante.

'^) Le 11 May 1674 6nvoye par Mr. Das Noyors et les Fromonts

h Mr. et Mme la Grand Marechale 9000 livres, i|ii'ils m'ont deraande

pour donner a des officiers et gjntilshomnries polonois appeles tovarischs,

lesnels comme gentilshommes entroient dans^ la Diette j(Einploy des

50 000 Escus etc. u W a 1 i s z e w s k i e g o , str. óO).

') Instrukcya u Farges'al, str. 1309); peut faire voir... que Sa

Mte attend de leur ainitie pour Elle, (iu'ils excluront le Prince de Lor-

raine, qu6 cet interet est le premier qu'Elle aye en Pologne et qu'ensuite

EUe leur scaur i un gre particulier de porter le Prince de Neubourg. II

en leur laissera pas envisager <jiUe Sa ilte puisse avoir aucune autr&.
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stanie si zado gównemu daniu Ludwika XIV, jeli na

tronie polskim zamiast Karola zasidzie Jan; ale zbyt ryche
zwtpienie o monoci wprowadzenia na ksicia Neobur-

skiego nie usprawiedliwia tej gorliwoci w penieniu woli

swojego Pana. jak Forbin - Janson wystawia w kadej ze

swych depesz.

Jednoczenie z depeszy Hoverl)ecka dowiadujemy si,

e 11 maja by u niego „pan Gaecki", znany genera-ad-

jutant Sobieskiego, póniejszy wojewoda inowrocawski,

i. wspomniawszy w rozmowie o moliwym obiorze Piasta,

zapyta: czy w takim wypadku zechciaby elektor branden-

burski posikowa go wojskiem przeciwko Turkom? Hover-

beck domyli si, e zapytanie pochodzi od Sobieskiego,

i odpowiedzia, e nic w tej materyi nie otrzyma od Jego

Elektorskiej Mci, a nawet otrzyma nie móg. alboAviem

zawsze si praktykowao , e w takich razach musiao i
o niego poselstwo. Tylko wedle wasnego osobistego zdania

wnioskowa, e sama rzecz nie byaby mu nieprzyjemna,

i e J. El. Mo, podobnie jak inni ssiadujcy potentaci,

uzna Sobieskiego by godnym królewskiego urzdu i sprzyja

mu z caego serca. Potem nastpia nader przyjacielska wy-

miana zda co do moliwoci obioru elektorskiego syna,

gdyby przyj wyznanie katolickie, oraz niemoliwoci obioru

Neuburga. Sobieski pozwoli Hoverbeckowi spacerowa po

ogrodzie królewskim przy paacu Kazimierowskim i meldo-

wa si do niego w kadej chwili ').

veue ; ii pourra seulement, pour touscher davantage le Grand Marechal,

lui faire connaitre que 8a Mte verrait avec un extreme plaisir que la

Eepublique reparast en sa personne par 1'election d'un Piast le mauvais

choix, qu'elle avoit fait dans la derniere diette.

') Raport Hoverbecka d. 12 maja 1674. „Weil Herr Gaecki

Tages zuvor mich ersucht und in discursu ais unter andern des Piasti

gedacht ward, mir, zweifelsohae auf seines Herren Befehl, die Frage

that, ob, wann er erwahlt wlirde, Ew. Kurf. Durchlaucht ihn mit Yolk

assistiren wollten ; darauf ich geautwortet". Jarochowki op. c. s. 17

Avyraa zapytanie Gaeckieg"o dokadniej: ..^^Y Sobieski mógby liczy

na pomoc elektora w wojnie tureckiej?" Przyznajemy trafno takiemu
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Crcly zwaymy, e Sobieski ywo uczu zniewag na-

rodu przez porwanie Kalksteina, e nie zapomnia tej sprawy

i w nastpnym jeszcze roku odzywa si w aktacli publi-

cznych wrogo o przywaszczeniach praw Polski, spenionych

przez elektora Fryderyka Wilhelma: uzna musimy to zbli-

enie si do jego posa za Icrok niezwyky, za wskazówl^

nadzwyczajnego podniecenia jak now myl, która przy-

tumia dawne wstrty.

Bya to oczywicie myl o moliwoci pozyskania Ico-

rony. Oswaja si z ni, suchajc dowodze Marysieki

i przyjació swoich. Jednake kandydatury swojej nie po-

stawi i dobija si kresek wyborczych u szlachty nie mia
zamiaru.

Poniewa dzie terminowy 11 maja upyn na cere-

moniach audyencyi Francuza, wic elekcya musiaa by od-

roczon z koniecznoci. Stao si to bez adnej trudnoci,

poniewa ani pose lotaryski, ani posowie innych kandy-

datów nie byli jeszcze suchani. Poselstwo lotaryskie czyli

dwaj posowie, od dwóch Karolów, stryja i synowca, Bel-

champ i hr. Taafe perorowali 12-go; nastpne dni 13, 14,

15 upyny bezczynnie z powodu wit Zielonych, 16-go

suchano posa neoburskiego i czytano list od ksicia Mo-

deny, 17-go deputowani do ukadów z Icandydatami ska-

dali sprawozdania swoje, wyliczajc ofiarowane przez nich

miliony, oddziay wojsk, fundacye szkó ze stypendyami dla

szlachty itd., 18 -go rozpoczto rozprawy o exorbitancyacb,

lecz te przerwa Koniecpolski protestacy przeciwko rozrz-

dzeniem i wyrokom w sprawie Zamojskiej; mimo to jednak

nazajutrz 19-go maja rozpocz si miaa elekcya^).

uzupenieniu, gdyby nawet nie uzasadniao si na doslownern brzmieniu

takiego dokumentu, bo wie sie logicznie z propozycy, czyniona przez^

elektora Sobieskieniu przed wyprawa chocimsk (ob. tr. 857); o przysa-

niu za wojska na pole elekcyjne nie mogo by mowy chociaby dla

krótko.ci czasu: wszak w cigu dni kilku nie doszaby do Warszawy

nawet odpowied elektora na depesze, pisan 12 maja.

^) Diaryusz u K 1 u c z y c k. str. 1439 i inne.
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W cigu tego tygodnia agenci starali si dobija targu.

Lotaryczycy i Austryacy zgaszali si do Sobieskiego z naj -

pontniej szemi offertami: 200.000 talarów, tytuu ksicia Rze-

szy Niemieckiej i dóbr na Slazku. Popiera ici pose hi-

szpaski Ronuillo ^), jako przedstawiciel pokrewnej, star-

szej linii tego samego domu Habsburgów. Sobieski pozosta

niewzruszonym, a Marysieka nagadaa nawet wiele uszczy-

pliwych docinków Schafgotschowi przy drugiej jego wizy-

cie, jak np. o maej wartoci tytuu ksicego w Rzeszy,

gdy Fiirstenberg, elektor koloski, móg b^- aresztowanym,

gdy Nadasdy i Serin gowami zapacili za sowa, wyrze-

czone niebacznie o dworze cesarskim. Odrzucaa ofiarowane

pienidze, powiadajc, e hojniej zaopatrzyby j w razie

potrzeby król francuski, którego poddank by uznaje si

z chlub '^).

Posugiwali si oboje Sobiescy przecie francuskiemi

pienidzmi: 14-go Des Koyers i^Formont posali jemu i pani

30.000 liwrów, 15-go de Baluze i Formont jemu 5000 du-

katów = 36.000 liwrów, dla Sapiehy marszaka sejmowego,

17-go ci sami jemu i pani 60.000 liw. dla posów maopol-

skich i dla pozyskanych przez Radziwia litewskich, For-

mont 1050 liw. dla wszystkich mnichów i mniszek, ponie-

wa uznano , e maj powaanie u czonków sejmowych,

wreszcie 19-go Formont 1200 liw. dla Niemiry oficera, kon-

fideinta, który znajdowa si przy boku ambasadora, na po-

czstunek wojskowych; 900 liw. dla Francuza Romain pod-

puk. dla rozdania onierzom, którzy strzegli mostu, prze-

szkadzajc przejciu Litwinów, wreszcie weksel na 12.000

Jabonowskiemu, wwdzie ruskiemu, co uczyni razem z da-

nemi w dniu 11-go maja 190.150 liw. czyli okoo 50.000

talarów ^).

*) Forbin-Janson u W a 1 i s z e w s k. sti\ 30.

") Raport Hoverbecka z d. 12-go maja ; róni si od Forbin-

Jausona w tym szczególe, e dobra miay by ofiarowane Sobieskim nie

ua Slazku. lecz w Lotaryngii.

^j Employ de 50,000 escus etc. u W a 1 i s z e w s k. str. 50.



SOBIESKI KRÓLEM. 4-90

Za co i na co pacone byy te sumy?

Jedynie za wykluczenie lisicia Karola Lotaryskiego.

Gdyby Sobieski zechcia i zdoa przeprowadzi obiór ksi-

cia Neoburskiego, w takim razie dostaby 400.000 i fran-

cuskie godnoci. Pensya 20-tysiczna jego bya odniesion

te na ów neoburski racliunek, czyli nie bya mu wypa-

con do dnia elekcyi ^).

Sobieski przyj i wykona zobowizanie Avzgldem,

niedopuszczenia Lotaryczyka. Na zebraniu u biskupa Trze-

bickiego uczyni gone owiadczenie, da odmown odpraw
Lr. Schafgotscliowi, a gdy Litwini chcieli posun z Pragi

zbrojne asystencye swoje ku Warszawie, podwoi stra przy

mocie wilanym i wysa rozkazy, aby wojska jogo zbli-

ay si ku stolicy. Koszt marszu tego , wynoszcy 8 do

10 tj^sicy talarów, opaci z Avasnej Icieszeni, ale ambasa-

dor francuski wyda mu „bilety na rachunek 400 tysicznej

sumy. Oticerowie, których tene ambasador ugaszcza przez

dwa dni, okazywali wielk przychylno dla Francyi i w swo-

jem kole wykrzykiwali przeciwko ksiciu KaroloAvi "-).

Wród najgortszej agitacyi i w najgortszej chwili,

niemal w przeddzie elekcyi, bo d. 15 maja spad na stron-

nictwo lotaryskie ciki cios: o godzinie 9 zrana umar
prymas ksi Floryan Czartoryski, który móg nominowa
Karola i poprze go ca wag swojego wpywni nietylko

jako najwyszy w tej chwili urzdnik Rzeczypospolitej, ale

nadto jako czowiek, uywajcy powszechnego szacunku.

Królowa Eleonora tak si przerazia, e kazaa posowi hi-

') Forbin-Janson za 17-go i IS-go maja 1G74. u W a 1 i s z e w s k.

str. 30, 32, 33.

^) W aliszewski, str. 30, 32, 33. J'ay aussi remis sur cette

somme le remboursement de 8 ou 10 mille escus que Mr. le Gr. Mare-

chal a donn du sie a des troupes pour les faire avancer icy et sur

cette mesme somme j'ay donn des billets. J'ay traite durant deux jours

les officiers de TArmee, (|ul temoignent tous une grand inclination pour

la Fiance et crient dans leur colo contr le prince Charles. Bonvisi

w Tek. Rzym. Ak. Um. pod d. 10 maja.



496 ROZDZIA XXVI.

szpai^skiemu don Pedrowi Ronuillo szuka dla niej przy-

najmniej 3 eh tysicy dukatów ^).

Sobieski rczy za usunicie Lotaryczyka, ale z po-

wtpiewaniem zawsze mówi o szansach Neuburga tembar-

dziej. e jego pose przyby dopiero 13 maja i z tak chud,

kas, e nie móg wyliczy nawet danych 20 000. Praw-

dopodobniejszym si zdawa obiór Kondeusza. W ostatniej

chwili jednake przed elekcy Sobieski popad widocznie

w zwtpienie
,
poniewa wzi pimienne zobowizania od

posów neoburskiego i sabaudzkiego, zapewniajce mu 100.000'

talarów i szafunek wszystkich urzdów w razie obioru ich

panów. Morsztyn wczeniej, bo przed 11 maja zabezpieczy

si w podobny sposób na wszystkie strony -),

Obserwujcy z ubocza dyplomaci. Bonvisi i Hoverbeck

widz w tej chwili dwa wielkie stronnictwa: lotaryskie

i kondeuszowe. Grdyby przyszo do starcia pomidzy niemi

^

moliwym zdawa si tryumf trzeciego — Neuburga^). Po-

dejrzenia, jakoby Sobieski szykowa elekcy na swoj osob,,

umilky w dniach ostatnich. Jego sowa i postpki snad

nie dostarczay karmi plotkarzom i szpiegom.

Stronnictwo lotaryskie niepokoio si stanowcz i nie-

przejednan opozYcy Sobieskiego; do rozstrzygnienia po-

mylnego potrzebowao wojska litewskiego, cesarskiego, albo

pospolitych rusze; dotd jednake nie miao nic z tego ani

pod Warszaw, ani w granicach Korony. Wic gdy nad-

szed naznaczony na elekcy dzie 19 maja, sobota, i sej-

mujce stany zasiady w kole; „wiksza cz W. Xistwa

^) Mission secreta etc. str. 342. AYarto zaznaczy, e Hoverbeck

nazwa prymasa wiernym i posusznym sug elektora brandenburskiego :

liaben Ew. ICurf. Durchlauclit einen treuen gehorsammen (!) Diener ver-

loren. Wyrazy takie mog by rozumiane chyba jako waciwoci stylu

urzdowego sualczego w korespondencyi posów z ich panami.

-) Forbin-Janson u Waliszewskiego, str. 33. 36.

^) Hoverbeck do elektora brandenburskiego 12 maja, Bonvisi do

kardynaa Aliieri.
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Litewskiego" czyli stronnictwo Paców zadao odoenia na

czas póniejszy, ale cz druga, Radziwiowska i caa Ko-

rona chciaa przystpowa do elekcyi niezwocznie. Z po-

wodu zgonu prymasa przewodnictwo obj biskup krakowski,

Trzebicki. Przepiewano modlitw „Veni Sancte Spiritus"

i senatorowie z posami rozeszli si na stanowiska, woje-

wództwom przeznaczone ^).

W celu doprowadzenia obu stronnictw do zgodnej-

i jednomylnej elekcyi ambasador francuski zaprojektowa

poprzedniej nocy , a Sobieski przysta , aby zaproponowa

królowej Eleonorze Neuburga na maonka. Podjli si tej

misyi biskup Trzebicki, Olszowski, Ujejski (kijowski), Db-
ski (chemski) i Wydga (warmiski ^). Królowa udzielia im

audyencyi. Przemawia Trzebicki w wyrazach gbokiego

uszanowania i tkliwych, przekadajc wielkie korzyci z pro-

jektu, który móg zadowolni j i dwór wiedeski, zjedno-

czy umysy i zapobiedz rozdwojeniu elekcyi. Eleonora wy-

suchaa z twarz smutn i daa odpowied Avymijajac, e
si zdaje na wol Boga i Rzeczypospolitej; e poleca si

opiece tych, którym przysuguje prawo rzdzenia, a w szcze-

gólnoci przyjacioom swoim , którzy interesów jej strzedz

bd. (}dy wyranego owiadczenia uczyni nie chciaa: wic
uznano, e odmawia ^).

^) Diaryusz u Kluczyckiego nr. 537, str. 1442.

^) Forbin-Janson 21 maja u Waliszewskiego, 6tr 35: la

proposition que j'ay marquee avoir ete projettee et resolue par Mr. la

Gr. Marechal. Hoverbeck, 19 maja: Der Koniginn Interesse nicht

zu verlassen wurde endlich die vergangene Nacht gar spat resolyirt, so

mir Herr Kastellan von Posen heute gleich dem Tage in seinem und

des Krongrossmarschalls Namen vertraat, wymienia trzech biskupów, B o n-

visi, 22 maja nr. 95 w Tekach Rzymskich Akad. Um. czterech;

broszura Ausfiihrliche Beschreibung, was sich bey der Wahl...

Johannis des dritten... zugetragen (w Rapperswylu B. 1/220 e) mówi

o 5-ciu bez wymienienia szczególowego. Dokadnie za wylicza Z a u-

ski I, 555, dajc mono poprawienia pomyki Forbin-Jansona: kujaw-

skiego na kijowskiego.

^) Sprawozdawcy podaj odpowied Eleonory w rozmaitych wyra-

zach, lecz jednakowo co do treci i ogólnego wraenia. Najdokadniej

fiTorzon. Sobieski. T. Ul. 32
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W tym samym czasie miaa miejsce odwrotna próba

zjednoczenia stronnictw. Ambasador cesarski z obu posami

lotarysliimi przyby do Sobieslsiego i poczyni, jeszcze po-

ntniejsze, ni poprzednio, propozycye: ofiarowa mu 100.000

dukatów natj^chmiast, dyaraent wartoci 200.000 z., pensy

w kwocie 20.000 z. rocznie, zabezpieczon na salinach

Wieliczki, bogat ekonomi samborsk, Opole i Racibórz

na lsku z tytuem ksicia Rzeszy Niemieckiej, rozrzdze-

nie wszystkimi urzdami i królewszczyznami, obecnie wa-

kujc3'mi — wreszcie gotów by przyj wszelkie warunki,

jakieby mu podyktowane hylj. Sobieski jednake nie da
si olni wietn offert i bez wahania wrcz owiadczy,

e gosu swego da nie moe ksiciu Karolowi, który tak

mao dogadza dobru i poytkom Rzeczypospolitej: owszem,

ze wszystkich si swoich bdzie si opiera jego obiorowi^).

Jakkolwiekbymy sdzili o przekonaniach i czynno-

ciach Sobieskiego, przyzna teraz musimy, e nie by prze-

dajnym, e swym gosem i wpywem nie frymarczy. Nie

chodzio mu te o Neuburga. Do ostatniej chwili trwa w po-

stanowieniu da Polsce Kondeusza za króla, jako najpo-

daszego wodza w nieuchronnej wojnie tureckiej. Niepodobna

przypuszcza, aby wtpi o wasnej zdatnoci do takiego za-

dania, ale Kondeuszowi w sumieniu swojem przyzna.wa

napisa Forbin-Janson; Mais bien loin cl'avoir este acceptee (la

proposition) par la Reyne, qui en pouvait profiter , elle a fait reponse

avec une grand demonstration de chagrin
,

qu'elle ne vouloit point se

mesler de regler la conduite de la Eepubliue; qu'elle en laissait le soin

a ceux, a qui ii appartenoit de la gouverner et qu'ell6 avat parmi eux

des amis, a qui elle se remettoit du soin de ses interets. Hoverbeck
w depeszy z 19go maja wkada Eleonorze w usta zbyt wyrane podobno

wyznanie, e si oglda na Litwinów: Ihre Majestat gab... die Erkla-

rung von sieli, da.ss sie sich in Allem Gottes Willen uud der Republik

iind Yersorgiing ergebea mit den lithauischea Standen , so sich vor

(= fur) Lotiringea erklart , wirde ihr auch nicht ansteben zu bandelu.

Wollten aber die Herreu Bischofe solches von sich selbst thun, stellte

sie es ihuen auheiiu.

^) Forbin-Janson 21 maja (ale obejmujc 19 i 20 maja) u W a-

1 i .s z e w s k i e EC o , str. 37.
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O tyle wysze zalety, e byl ksiciem krwi królewskiej

i móg przynie francuskie zasiki w pienidzach , albo

i w iufcach wojska, znakomicie zorganizowanego. Zawiódby
si Sobieski w swoich nadziejach, ale te nadzieje pyny
ze szczerego przekonania i nie byy cakiem bezpodstawnemi.

Wszak pomimo wieku podeszego Kondeusz sprawowa do-

wództwo w wojnie holenderskiej, która przeistaczaa si ju na

wojn europejsk, i mia jeszcze tyle energii, e móg w roku.

nastpnym 1075 stoczy wielka ostatni bitw swoj pod

Senef ze zwyk brawur. Wyst irczyby siami na tego-

roczn kampani polslio-tureck, a ta miaa stanowi o lo-

sie Polski.

Po audyencyi zamkowej Trzebiclci sam i), jako zwo-

lennik Neuburga, uda si do Icanclerza Paca, jako do gó-

wnego doradcy i przyjaciela Eleonory, eby od niego po-

parcie projektu uzyska. Otrzyma od niego odpowied wy-

ran i stanowcz: z dwóch kandydatów, stojcycli obecnie

przed wyborcami, Neuburga odrzuca, a swój gos da Lota-

ryczykowi i z tem idzie zaraz do koa.

Zawiadomiony o tej odpowiedzi „Proch" wybuchn.
Dumnie podnoszc gow, zawoa, e on te idzie do koa,

a rozstrzygnie szabla. Pogróka ta wywoaa aplauz wszyst-

lvich senatorów i oficerów przytomnych. Dziao si to w ogro-

dzie paacu Kazimierowskiego. Nastpnie Sobieski uj pod

rk ambasadora francuskiego i powiada mu: „Ufaj pan

mnie i pozostaw mi swobod dziaania, nie troszczc si

o skutek, nie obawiajc si ani Pacow z Litw, ani Austrya-

ków. Wszystko pójdzie dobrze i moesz pan by pewnym,

e król (Ludwik XIV) bdzie zadowolony". Poczynione za-

rzdzenia wystarczay, eby przeprowadzi wykluczenie ksi-

cia Karola i obiór jakiejkolwiek innej osoby, przyjaznej in-

teresom Francyi, przyjemne] królowi francuskiemu. Odcho-

dzc, doda jeszcze Sobieski przy rozstaniu, e w razie wlcro-

') Hoverbeck 19 maja: Yerfiigte sich der Herr Bischof voii

Krakau allein zu dem lithauischeii Herru Grosskanzler.

32*
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czenia wojsk cesarskich wyruszy przeciwko nim i wtargnie

na lsk, a wojsko jego jest dosy silne i do dobrze uspo-

sobione, eby da roboty dworowi wiedeskiemu i powci-
gn Litw 1).

Zdawaoby si, e nastpuje chwila krytyczna, w któ-

rej krew pola si musi. Tymczasem stao si wcale ina-

czej. W kole nie byo ju ani senatorów, ani posów, albo-

wiem wszyscy, przepiewawszy zaintonowane przez Trzebi-

ckiego „Veni Creator Spiritus", rozeszli si do swoich

województw, stojcych poza okopem, eby spoinie z niemi

naradzi si o wszystkich zameldowanych kandydatach

i przeprowadzi gosowanie przedwstpne. Wic i Sobieski

uda si spokojnie do województwa Ruskiego. Tu, zapewne

przed przybyciem jego. Jabonowski, jako wojewoda, mia
mow, w której owiadczy si przeciwko Lotaryczykowi;

wysawia wojenne przymioty Kondeusza, ale te wykaza
cudzoziemcze jego niedostatki do rzdzenia wedle praw pol-

skich i prowadzenia wojsk wród odmiennych i nieznanych

sobie warunków walki; poczem wynurzy swoje przekona-

nie, powzite po gbokim namyle, czystym duchem po

przyjciu Komucii w., e dzi naley szuka króla pomi-

dzy swoimi, a nikt bardziej nie jest godnym korony nad

marszaka w. k., który od cnoty i od fortuny posiad wszyst-

kie przymioty, jakiehbymy da mogli od króla. „Nieche

wic on królem zostanie". Poparli gorco t propozycy po-

waany za „pomniki rozumu" t. j. za pisma swoje Andrzej

Maksymilian Fredro kasztelan lwowski i Stan. Dbski bi-

skup chemski. Wszystkie trzy gosy byy przyjte z zado-

^) Forbin-Janson u W a 1 i s z e \vs k., str. 36: le Gr. Marechal dit

avec la mesme fierte, q[u'il s'y en alloit aussi et que le sabre en decide-

roit... „Fiez vous en moy, Mr. PAmbassadeur, et me laissez faire, ne vous

mettez point en peine de Teyenement". 11 iroit an devant et entreroit en

Silesie; ii avoit des forces assez considerables et d'assez bonne volonte

poar donner des affaires a la Cour de Yienne et reduire la Lithuanie.

Ausfiihrliche Beschreibung etc: der Gr. Feldherr... sicb mit

vielen Senatoren woUen ins Kolio gehen ; nahm darauf franzosiscben Ge-

sandten bej der Hand und sagete....
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woleniem. Jeden Sobieski przemówi przeciwko sobie sa-

memu, obstajc jeszcze za Kondeuszem; ale szlachta, nie zwa-

ajc na adne argumenty, jego imi okrzykna jedno

mylnie, z uniesieniem i do innych wszystkich województw

wysaa delegatów, zapraszajc do zgody i). Tak wytworzon
zostaa nowa kandydatura, która dotychczas ani zameldo-

wan, ani reprezentowan nie bya. Wysacy znajdowali

chtny posuch. Najpierw sze, potem siedm, a do wieczora

trzynacie województw zgodzio si na króla Jana. W wo-

jewództwie podlaskieni przemawia za nim Stefan Czarnie-

cki, niegdy marszaek tak wrogiej mu konfederacyi gob-
skiej. Po zachodzie soca zeszy si województwa do koa
generalnego, czyniy swe deklaracye kade z osobna, wyli-

czajc vota na rónych kandydatów; najwicej otrzyma So-

bieski. Tylko Litwa Pacowska (bo Radziwi, trzej Sapieho-

wie i jedno województwo litewskie gosowali za Sobieskim)

ponowia swoj opozycy przeciwko obiorowi Piasta, opu-

cia koo i zaniosa akt protestacyi do grodu. Z tego po-

wodu nie moga przyj do jednomylnej zgody Rzeczpospo-

lita, cho w noc siedzieli przy wiecach ^).

') Zauski I, 557—8, a jeszcze krócej Diaryusz u Kluczyck.
str. 1422— 3. S to jedynie wiarogodne róda do poznania mowy Jabo-

nowskiego chocia w treci. Tekstu jej nie znalelimy w adnym ze

znanych nam zbiorów. Salvandy II. 130, usprawiedliwia swoj parafraz

powoaniem si na C o n n o ra i na Józ. Andrzeja Zauskiego,...
Anecdota... Jablonoviorum domus 1747. Tej ostatniej cytacyi sprawdzi

nie moglimy, poniewa tej edycyi nie mamy pod rk; Connor za, ba-

wicy w Polsce od r. 1693 jako lekarz Jana III i drukujcy w r. 1698

swoj History of Poland... with a Description of its Towns and Provin-

ces" jest zbyt odlegym od faktu sprawozdawc i daje tekst wielce od-

mienny od wspóczesnych (I, 160— 161). Cz tego dziea wysza w tlo-

maczeniu niemieckiem p. t. Beschreibung der Konigreichs Polen... durch

D. Bernard Connor... Leipzig, bey Thom. Fritsch 1700; tu mowa Jabo-

nowskiego znajduje si na str. 199— 200.

') Hoverbeck 21 maja: Ais ehegestern die lothringische Fac-

lion eine Protestation ins hierige Burggericht einlegte und darinnen alles,

was vorgangen, vor (= flir) nuli und nichtig anzog, weil... er Grossmar-

schall durch die auf ihn gefallenen Vota zum Candidato gemacht worden.

Zauski I, 557. Diaryusz u Kluczyck. str. 1443. Ronquillo
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Na biskupa Trzebickiego, jako na zastpc prymasa

woano, aby nominowa, lecz on wzbrania si, przekada-

jc niebezpieczestwa rozterki lub wojny domowej. Zape-

wnia, e sam chtnie godzi si na obiór Marszaka Jmci.

Radzi wstrzyma si do jutra i szuka sposobów pojedna-

nia z przeciwnikami, gdy za tej rady nie przyjmowano,

opuci pole elekcyjne i pojecha do nuncyusza Bonvisi.

W lad za nim wszake udaa si deputacya, zoona z kilka

posów i senatorów, pomidzy którymi znajdowa si A. M.

Fredro: zwracaa si do nuncyusza z prob stosown o pers-

wazy . lecz ten tomaczy si , e instrukcya nie pozwala

mu na mieszanie si w te sprawy. Nie zdoawszy tedy na-

koni Trzebickiego. deputacya pojechaa nazad na pole

elekcyjne, eby uprosi biskupa warmiskiego Wydg, albo

chemiskiego Olszowskiego, albo wreszcie jakiegokolwiek

innego do wykonania nominacyi. Tymczasem wrócia cz
Litwinów protestujcych i ofiarowaa swoje gosy Sobie-

skiemu, lecz on sam zada odoenia nominacyi do jutra

w celu pozyskania przeciwników drog ukadów. Zgroma-

dzenie zgodzio si na ten wniosek i rozeszo si po pónocy ^).

Marysieka przyjmowaa ju liczne powinszowania

w paacu Kazimierowskim. Pose brandenburski baron Ho-

verbeck zmiarkowa wczenie, e nikt nie przeway Sobie-

skiego: wic pospieszy „na wszelki wypadek" owiadczy
mu, powoujc si na otrzymany od elektora reskrypt, e
cieszy si z obioru, gdy jego panu mi jest osoba elekta '^).

w raporcie z 21 maja (str. 144), opowiadajc wypadki z d. 19- go wedle

informacyj austryackich, naliczy? przy gosowaniu województw 12 gosów

za Lotaryczykiem, 3 za Kondeuszem, 4 tylko za Sobieskim, reszt za

Neuburgiem, lecz ten stosunek zmieni si, gdy stronnicy Kondeusza

i Neuburga przeszli na stron Sobieskiego; wtedy Dymitr Winiowiecki

pierwszy ogosi go królem. W nocy Sapiehowie mieli wprowadzi do koa
mnóstwo „ajdaków'' przebranych, którzy okrzykiwali Sobieskiego, nie

rozumiejc, co krzyczeli.

*) Bouvisi 22 maja nr. 95. str. 82 w Tekach l^zymskich
Akad. Um.

'^ H o V e r b e c k 19 maja: Es wird aber keiner gefunden werden,

der den Krongrossmarschall in dem Stande, da er sich anjetzo befindet.
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Ambasador francuski nie otrzyma nowego reskryptu, wy-

slanecjo z obozu pod Besancon w d. 7-go maja, reskryptu,

omawiajcego zreszt tjdko warunki moliwej elekcyi Kon-

deusza: jednake tlomaczc pierwotn instrukcy swoj pod na-

tchnieniem Marysieiiki w sposób, znany ju nam z rozumowa
depeszy 1 1 maja, nietylko winszowa i cieszy si, ale ofia-

rowa Sobieskiemu ow sum 400 000 liwrów , która przez

Ludwika XIV przeznaczon bya na wynag^rodzenie za obiór

Neuburga. Osobicie te, cho nie by zupenie bezintere-

sownym , otrzyma bowiem obietnic nominacyi na Isiardy-

naa, jeeli Sobieski crólem zostanie M.

Noc upyna w zabiegach intryganckich i rozdawania

pienidzy przez agentów obu stronnictw. J3aron Stom ju
nie myla teraz o oszczdzeniu 50-ciu tysicy talarów, lecz

dawa, albo przynajmniej obiecywa ,,ein gutes temperamen-

tum" ^y. Ambasador francuski rzuci teraz na szal i t sum
400-tysiczn , któr Ludwili XIV przeznaczy jedynie za

obiór Neuburga. A wic przekazami na firm gdask For-

mont lub gotowizn moe przez agentów tej tirmy byy pa-

cone: 366.000 Sobieskiemu, który mia ju sam wypaci

kitnnte die Waage halten ; wesshalb ich denn kein Bedenken getragen,

demselben nach Anweisung Ew. Kurf. Durchlaucht letzten Kescripts auf

allen J<'all zu erkennen zu gebeu, das*s wann die Wahl auf einen Piastum

fallen sollte, Ew. Kiu-f. Drchl. seine Person vor allen anderen soUte an-

genehm .seiu... so er dann, es erfolgte oder nicht, mit tiefstem Kespect

angenommen und zu etlichen Malen bei Cavaliers-Parole versichcrt, daas

er nicht allciu... Derselben Interesse vornehnilich beobachten, sondern

auch Ihr Diener leben und sterben wiirde (!). Oto jest dobitny przy-

kad serwiiistycznej stylizacji panów ambasadorów, bo niema wtpliwo-

ci, e Sobieski ani potrzebowa, ani ochoty nie miu zapisywa si na

sub dozgonn do Brandenburczyka.

') Reskrypt Ludwika XIV u W aliszewskiego (str. 23) For-

bin-Janson w depeszy do ministra (str. 39), sam pisze o tej obietnicy

a dla usunicia podejrze dodaje, e tak sam mia od Neuburga. Ale

przecie warto tych dwu obietnic jest wcale róna, gdy zniky widoki

powodzenia dla Neuburga, a wzmogy si dla Hobieskiego. Na spenienie

wszake oczekiwa a do r. 1690. (F a r g e s I, 118).

) Kaport do cesarza z d. 2 Igo maja w H. H und Staats - Archiv

wiedeskim
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100.000 Poubiskiemu marszakowi W. X. L i wykupi
u niego weksel francuski: Sapiee, marszakowi sejmowemu

13.000 jako reszt z umówionej sumy 60.000; Morsztynowi

9000 pensy i rocznej, nareszcie 12.000 na fortyfikacye Lwowa,

do rak wojewody ruskiego Jabonowskiego. Rzeczywiste wy-

liczenie sum takich ortami i Szostakami (en ourt et cboustac)

nie mogo si odby w cigu jednej nocy; trwao przez dni

kilkanacie ^) i posuyo nietylko do zjednywania wpywo-
wych ludzi dla Sobieskiego, ale te do zadeklarowania tych

ofiar na rzecz publiczn, jakich on nie by w stanie ponie
z wasnego mienia.

Zrana 20 maja, w niedziel po mszy w. odprawionej

przez biskupa Wierzbowskiego, niektóre województwa zasiady

w kole generalnem; inne poza koem skaday oddzielne sesye.

Nie wszystkie, ale dua ich liczba ze swymi senatorami na czele

ruszya do paacu Kazimierowskiego, eby wita Sobieskiego

jako nowego Pana i Króla. On przyjmowa wdzicznie ska-

dane hody, ale, dowiedziawszy si, e Litwa Pacowska nie

przybya na plac elekc^n. prosi, aby nie przystpowano do

nominacyi, bo nie chce panowa niechtnym i nie przyjmie

bera, jeli chociaby jeden ze wspóobywateli protestowa

bdzie. Zaraz wic w kole generalnem postanowiono wysa
deputacy do Ichmociów panów obywatelów litewskich z za-

proszeniem do spólnej zgody. Podjli si tego poselstwaX
Dymitr Winiowiecki, Wojciech Krasiski wojewoda mazo-

wiecki, Stan. Kaz. Bieniewski wojewoda czernichowski i Ste-

fan Piasoczyski, kasztelan brzesko-iitewski czyli brzecia-

ski, w asystencyi posów po dwóch z kadej prowincyi ^).

') Employ de 400.000 livres envoyes par le Koy en Pologne i kwit

Jana III z lipca u Waliszewskiego, str. 49 Warto zauway, e
suma 12.000 dla Jabonowskiego jest podana dwukrotnie: w skadzie 400

i 50 ciu tysicy talarów (cfr. str. 50): ale raz bya ona przeznaczona

osobicie dla niego, jako pensya francuska, drugi raz przechodzia tylko

przez jego rce, jako urzdnika, który mia obowizek dopilnowania robót

fortyfikacyjnych. Ta ostatnia suma, jak obaczymy z mowy Jana III, nie

bya wyliczona przed dniem 5 czerwca.

-) B o n V i s i w depeszy nr. 95 , str. 83 pisze , e wszyscy koro-
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Dugo wypado oczeliiwa na skutek poselstwa. Mi-

no poudnie. Sobieski nie zdradza najmniejszego zniecier-

pliwienia — i owszem, kaza podawa do stou, zapraszajc

wszystkich obecnych, jak Piast legendowy. Uczta w sali

paacowej bya niewtpliwie równie obfita, a wykwintniej-

sza, ni w chacie kruszwickiego koodzieja. Jedli wic i pili,

stojc przez uszanowanie. Najdostojniejsi panowie suyli

przy stole gocinnego gospodarza z odkrytemi gowami i za-

chowaniem ceremoniau królewskiego \).

Wrócia nareszcie delegacya i zapowiedziaa przez usta

Xcia Dymitra przybycie posów od Litwy. Jako pod wie-

czór stawili si: nominat biskup wileski Mikoaj Pac, bi-

skup mudiki Kazimierz Pac, marszaek w. litt. Aleksander

Hilary Pouu ski i wojewoda trocki Marcyan Ogiski.

Owiadczyli, e wszyscy przystpi do spólnej zgody, byle

dano im czas do jutra godziny 8-ej dla porozumienia si

co do paetów :nventów i opatrzenia królowej-wdowy. danie
to przyjtem zostao, zakoczenie elekcyi odoono do jutra,

a pogrzeb nieboszczyka prymasa Czartoryskiego do wtorku.

OgTomnie oburza si baron Stom „z osupieniem" (cum

stu por) na oszukastwo i niestao pewnych osób, które

poprzednio tak wiele obiecyway. Zapewnia najjaniej-

szego, najmiociwszego cesarza i pana swojego, e ksi
Karol Lotaryski zostaby obranym

,
gdyby przystpienie

Litwinów do zgody dao si odroczy do dnia nastpnego,

do poniedziaku, lecz on, Stom nie móg tego wymódz, cho-

niarze i wielka cz Litwy poprowadzia Sobieskiego w niezmiernym tu-

mie na pole elekcyi i e Sobieski posa Xcia Dymitra do Paców : la mattina

fu trattato da Re da tutti i Polacchi e da gran parte delia Lituania... e eon

infinito corteggio lo condussero al luogo delPelectione, dov6 non essendo

comparso ii Gran Cancelliere e ii Gran Generale Lituania voIse ii nuovo

Re, che non si passasse alla nominatione, come tutti volevano, e mando

11 Duca Demetrio ad offerire ai due sopradetti ogni sodisfattione; lecz

inne róda nie stwierdzaj tego pochodu; wiec dalimy wiar autorowi

Diaryusza (KI uczy ki, str. 1443), który do Sobieskiego nie chodzi,

w kole wci przebywa i lepiej od cudzoziemca rozumia, co si robio.

^) B o n V i s i nr. 95, str. 84.
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cia ofiarowa jednemu ministrowi (kanclerzowi Paeowi, czy

Poubiskiemu?) dobry podai'ek jeszcze wieczorem w nie-

dziel. Ów minister odpowiedzia, e si nikt nie zna'dzie,

ktoby si omieli cign na siebie powszechn nienawi

i pomst (odium et yindictam); napomkn przytem, e by-

yby dwa sposoby zniweczenia elekcyi, lecz nie chcia ich

wyjawi. Wyrzeka Stom na przekupstwa francuskie i so-

biescyaóskie (franzosische und sobieskische Corruption), które

miay dosiga sumy miliona talarów, dzielonych na dwie

klasy: w drugiej dawano niemniej 6-ciu tysicy dukatów

na osob, w pierwszej za po 15, 20, a najmniej po 10 ty-

sicy dukatów, Litwinom za ugod zapacono jakoby 600.000

z. szelgami. W kocu przecie jako gówn przyczyn

niespodziewanego obrotu sprawy uznawa panik (tiraorem

panicum), przesti'ach czy obaw ^).

Nieszczsny dyplomata, szukajc argumentów na swoje

usprawiedliwienie przed cesarzem i jego Rad Nadworn,
przesadza, powiksza, faszowa rzeczywisto. Bo te troio

mu si w oczach, a raczej dwunastnio si. Z przytoczonych

wyej rachunków widzimy, e ambasador francuski mia
do rozporzdzenia tylko 50.000 talarów = 150 000 zi. i 400.000

liwrów, czyli tyle zotych, razem 550.000. Sobieski przy

poniesionych wydatkach na utrzymanie swego dworu i asy-

stencyj. przy trzykrotnem zniszczeniu dóbr swoich na Rusi

nie mia gotowizny jakiej znaczniejszej na agitacy elek-

cyjn. Milion talarów wart 3 miliony zotych, a tu wypada

maoco nad pó miliona do wyliczenia w cigu kilku tygo-

dni nietylko na kupowanie gosów, ale i na pensy Mor-

sztyna i na fortyhkacye Lwowa. Bliszym prawdy jest

Hiszpan Ronquillo, liczcy na 180.000 realów = 45.000 z.
datki, wypacone od pitku w nocy a do soboty: mona do-

da drugie tyle na niedziel i jeszcze najgrubsz sum
160.000 zl. dla dwóch marszaków Litwinów. Tym sposo-

bem otrzymamy co okoo wierci miliona rzeczywicie wy-

') Raport do cesarza z d. 21 maja 1674 w B. H. und St. Archiv

w \Viediiiu.



SOBIKSKI KRi)LE>t. 507

paconego w gotowinie zamiast trzech , urojonych przez

Stoma ^).

Podobnie Stratmann twierdzi, e moHwym by obiór

ksicia Neuburga, gdyby Janson nie odstpi go i nie odda
si Sobieskiemu, oHarujc mu do uytku swoje fundusze^).

Co dziwniiejsza , Sehestiidt, lvtury nie wystpi przed

koem z urzdowem przedstawieniem kandydatury duskiej,

ma troch pretensyi do Polaków, e nie obrali jego ksicia,

piknego Jerzego ^).

Gdyby ci wszyscy dyplomaci zdolni byli do czego

gbszego, ni do intryg i szacherek, zrozumieliby, e So-

bieski mia w swojej osobie takie powaby, których za adne
pienidze kupi, ani podkupi nie mona.

W poniedziaek 21 maja w kole generalnem zgroma-

dzili si senatorowie i posowie o 8-ej zrana , rozprawiali,

gosowali; odbywao si co w rodzaju powtórnej elekcyi,

ale ju bez adnej rozterki, bez rónicy zdaii"*). O poudniu

dopiero ukazali si wszyscy Pacowie ze swoj Litw i de-

klarowali przy zgromadzeniu caej Rzpltej zgod na Sobie-

skiego. On wszake i teraz jeszcze nie chcia i do Icoa,

powtarzajc, e nie przyjmie korony, jeli nie bdzie mu
ofiarowana z zupen jednomylnoci. Przyszed nareszcie,

ulegszy probom senatorów i ambasadora francuskiego ^).

Wtedy biskup Andrzej Trzebicki w asystencyi zajmujcego

pierwsze krzeso w senacie kasztelana krakowskiego, Stani-

sawa Warszyckiego. dotychczas w przeciwnych z Sobie-

skim obozach widzianego, stan wród koa i pyta po trzy-

') Ewaluacy monet nowoczesnych dla wyrozumienia wszelkich

rachunków, napotykanych w dziele, podajemy w dodatku Ill-cim.

*j List Forbin-Jansona powoany u W a 1 i s z e w s k i e g o , s. 41.

") Jarochowski: Kandydatura duska w Opowiad. i Stud.

histor. Warsz. 1877, str. 49.

^) Z a I u s k i I, 585: ibi veluti repetita clectio... vota accesere

Hoverbeck 21 maja: Indem ich dies schreibe, gehet mit einmiithi-

gem allei" StJlnde Consens die Nomination.

') Ausfiihrliche Beschreibung etc, korespondencye

z Warszawy 27 maja w Gazette de France 1(;74, str. 579.
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kro, obracajc si coraz w inn stron: jeli (= czy) zgoda

na JMci Pana Jana Sobieskiego, Marszaka i Hetmana Wiel-

kiego Koronnego? Wszdzie odpowiada zgodny i gony
okrzyk: Vivat Johannes Rex! albo Vivat Król Jan! Wic
Trzebicki mianowa go Królem Polskim i Wielkim Xiciem
Litewskim, a dwaj marszakowie, nadworny koronny Stani-

saw Lubomirski i wielki litewski Aleksander Hilary Pou-
biski ogosili z podniesionemi laskami o godzinie 5 popo-

udniu. Cae Koo. poklknwszy, piewao za biskupem hymn
dzikczynny „Te Deum laudamus", a strzay z muszkietów

piechoty i z dzia w arsenale obwieciy upragnion nowin
miastu ^).

Pochód z pola elekcyjnego na Woli do fary w. Jana

przybra cechy tryumfu. Na caej drodze ustawio si we
dwa szeregi onierstwo wszelakie, piechota i jazda, a za

niemi tumy, wiwatujce z zapaem, i kapele z bbnami,

trbami, szaamajami, cymbaami. Wród wrzawy radosnej

szed wybraniec, podziwiany za powierzchowno wspania
i tak pikn, e podobn „rzadko natura tworzy", uwiel-

biany za przystpno, dobro, która wybijaa si na twarzy

i w ruchach ^l,

Pacta conventa zabray dwa tygodnie; 5 czerwca elekt

wykona przysig i odtd zaczo si panowanie Jana IIL

Pierwsz czynnoci bya rada wojenna w gronie 40-tu

senatorów. Po ukoczonych wotach, które si przez trzy dni

') Diaryusz u K 1 u c z y c k. -tr. 144-t, Y o 1. Leg. V, fol. 256,

257 tit. Oznaymienie Króla nowo obranego. Podug Gazette de France

Trzebicki mia zapytywa cztery razy ; korespondent przypuszcza, e cho-

dzio tu o cztery strony wiata; nie wiedzia, e w okopie byy trzy

bramy dla trzech prowincyj.

'-) A u s f ii h r 1. B e s c h r e i b- : Es ist sonst die Neuerwiihlte Kon.

Majestat eine sehr herrliche. ansehnliche Persohn, dergleichen die Natur

jemahls mag geschaffen haben, gross und wohl proportionniret, von gra-

ritetischen Geberden und lebhaftem Geiste. Jedormann, der seinen Gange

und Tritt nur ansiehet, wird bald ihn zu veneriren gleichsara getriben.

Podobnie Gaz. de F r. z dodatkiem: uae telle douceur, qu"il inspire

Tamour.
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odprawoway. 6, 7 i S czerwca, Król Jm „cum stupore

wszystkich" przemówi.

T pierwsz mow jego, z wysokoci tronu wygo-

szon, sprawozdawca poda w tak skróconym i nieudatnym

tekcie, e niepodobna domyle si, co wprawio suchaczy

w „osupienie". Szczciem dosza do nas w oddzielnej bro-

szurze, wydanej po niemiecku, a ju tomaczonej z aci-
skiego i). Musimy raz jeszcze tómaczy j na dzisiejsz pol-,

szczyzn. Wic odnajdziemy w niej sam tylko tok myli,

ale formy odtworzy nie mamy monoci.

„Jeliby kto kiedykolwiek mniema, e czynnociami

i bytem ludzi rzdzi i kieruje lepy los , a nie cudowna

Opatrzno Najwyszego, przez którego panuj królowie: to

nieche spojrzy na mnie, a nie bdzie ju przygania naj-

mdrszej pieczoowitoci Najwyszego Wadcy, którego my
susznie uznawa winnimy za najwikszego i najlepszego.

Mnie to, powiadam, Pan Panów pozwoli cieszy si pra-

wem szlachectwa polskiego, które mieci w sobie wszystkie

ksice i hrabiowskie tytuy, jakimi si zwykle ludzie py-

szni w innych krajach, a wreszcie zaszczyci mi tronem

królewskim. Któ tu nie uzna przy zdrowych zmysach, nie

bdc szalecem, ani gupcem, e korony i bera królewskie

rozdaj si jedynie zrzdzeniem i z aski Pana Boga takim

nawet ludziom, którzy nigdy o nich nie myleli, ani si nie

ubiegali o nie przez ambicy, ani si nie ogldali za niemi?

Ale jakkolwiekbad ja, który pdziem ycie wród Was
a do ostatnich czasów i z Wami pospou staraem si kadej

chwili zarabia na saw rzeteln wiernoci wzgldem kró-

*) Znajduje si w Rapperswylu. signum B, 1 . 230, C. Tytu:

O r a t i o n , welclie vou dem Durchleuchtigsten und Grossmitchtigsten

Herm Hn. Johannes dem III Kouig in Pohlen, Gross- Herzogen in Lit-

tauen etc. nach geschener Wahl in der General Reichs - Yersamnilunge

gehalten worden. Aus dem Lateinischen ins Teutsche ubersetzt. Gcdrilckt

im Jahr 1674. Z tego egzemplarza byo ju podane tomaczenie na jeyk

polski w Tygodniku 1 1 1 u s. 1883 t. II, str. 127, ale z bdami,
które wyniky z nieznajomoci spraw i stosunków owej chwili: wio to-

maczymy cala mow nanowo.
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lów, spólnych panów naszych, i szczer mioci ku Ojczy-

nie, w czasach nietylko niepomylnych, ale nawet cikich

i niebezpiecznych, gdy Królestwo przez nieustanne od lat

26-ciu wojny i niesnaski doszo do ostatecznej prawie ruiny,

zostaem teraz obrany, abym je urzdzi, umocni, podwi-

gn. A stao si to bez mojej osobistej zasugi, tylko z wy-

ranej yczliwej woli wolnego i tem samem prawowicie

wadnego narodu; t wol zawsze najwyej powaa i wdzi-

cznym umysem uzna ..a bd. Nie s mi tajne przygnia-

tajce Ojczyzn od lat tylu niedole i zbliajcy si jej osta-

teczny upadek, ani te niebezpieczestwa, zagraajce zupe-

nem wytpieniem szlachetnemu naszemu, do wolno' ci zro-

dzonemu narodowi, bo miaem wielki udzia w tem kadego

czasu, btaja rai te przed oczyma niezliczone trudnoci, obci-

ajce t koron; naleao je rozway sdem dojrzaym

przed obiorem moim i tem usilniej utrzymuj , e to si

zrobi. Mianowicie na tem wielce szanownem i wysoce m-
drem zgromadzeniu sejmowem nic nie powiedziano takiego,

czegobym ja nie mia poprzednio na myli — powtarzam to

obecnie przy sposobnoci. Potem zastanawiaem si, jak da-

lece nadweronem jest moje zdrowie przez troski wojenne

i przez poniesione tak liczne a tak wielkie trudy dla Ojczy-

zny. Rozwayem omdlenie moich si; wiem te ile znie
zdoam, lub nie zdoam. W kocu i to mi na myl przy-

chodzio, e ja, jako prosty szlachcic, nie mógbym dorówna
ksitom zagranicznym , którzy si o t koron ubiegali,

i nie mog obiecywa wicej, nibym speni by w stanie.

Rozwaywszy jednak to wszystko sdem dojrzaym w cigu
dni liilku, postanowiem ostatecznie, idc za gosem sumie-

nia, przyj to brzemi cikie i siom moim nieodpowie-

dnie. A wic powicam i ofiaruj najdroszej Ojczynie

mojej ciao i ycie, mienie i krew swoj; pragn odda si

cakowicie na utrzymanie czci Boej
,
na obron Chrzeci-

jastwa caego, na obsug tego istotnego przedmurza (bo

nienasycona pycha Porty Ottomaskiej to jedno, jedyne po-

zostawia Chrzeciastwu) mianowicie naszej spólnej matki.
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Korony Polskiej. Równie z gorliwoci;^ stara si bd
o dostarczenie jej obrony i ora. A gdycie pozwolili jedno-

mylnie usty i sercem, abym przez uniwersay przypomnia

ziemianom ich obowizek jak najchtniejszego wypacenia

podatków i poborów, jako zatwierdzonych ju decyzy sej-

mow: wic niezwocznie podpisz rk wasn i zatwierdz

te uniwersay.

„Obok ofiarowania mej wasnej osoby, nad któr nic.

lepszego nie posiadam (jak to kady samego siebie najlepiej

kocha), oddaj zarazem naj ukochali szej Ojczynie i Macie-

rzy mojej wszystko, co kademu na wiecie w tern docze-

snem yciu najdroszem by inoe, a wic wszelkie mienie

i dobra ziemskie, wszelk majtno moj na jej uytek

i korzy. Przytem zwracam klejnoty, które byy zastawione

w cenie 26.000 czerwonych zotych i ju przeeranie wy-

kupione. Z tych pienidzy przeznaczam 40 000 naszych zo-

tych na polepszenie arsenaów, a 300 000 zip. (bo taka jest

warto tych klejnotów) ka Avyplació wojsku. Wziem
te na siebie fortyfikacy miasta Lwowa, a na przypiesze-

nie i wykoczenie takowej dzi jeszcze bdzie wypaconych

20.000 z. wojewodzie ruskiemu. Aby za dopomódz do nie-

zbdnego okrycia onierza, uo si z JPanami podskar-

bimi, którzy bezwtpienia dopomog w tern Rzpltej , e za-

wr z kupcami kontrakt na sowo Rzpltej i dostarcz rai

potrzebnej iloci sukna dla sprawienia onierzom naleytej

odziey i dla zabezpieczenia ich od deszczów i zimna.

„OHaroAvany przez Ojca witego pieniny zasiek

przeznaczam po czci na artyery, na zakupy i na utrzy-

manie jej. a po czci na utrzymanie onierza, który ma

by nam przysany w posiku od ksicia Kurlandzkiego.

Wojsko elektorsko- brandenburskie ma by ywione z tych

pienidzy, które cesarz Jra obieca wypaci na ten cel

Jego Elektorsko-Ksicej Moci, o co ukada si z amba-

sadorem cesarskim hr. Schafgotschem poleciem wojewodzie

lubelskiemu. Wreszcie sdz, e po^^tecznem dla nas bdzie
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oczekiwa na przybycie posa szwedzkiego, zanimbymy za-

dali przysania wojska posikowego ze Szwecyi.

Nastpnie chc zaraz bez zwoki i niezawodnie wy-

prawi posów i wysaców do Cesarza tureckiego, do Wiel-

kiego Ksicia moskiewskiego, do Hana tatarskiego i do Ko-

zaków. Komisya lubelska odprawi si w swoim czasie i miej-

scu. Fortece nadgraniczne , szczególnie Dyneburg , musz,

by wzmocnione; bd te uyte rodki, jakie ku naleytej

ich obronnoci zostay zaproponowane przez wyszych urz-

dników wojskowych. Do sejmu odkadam podwyszenie

odu wojsku, jakote zaogom wooskim i podolskim, któ-

rych nie naley odwoywa, eby nie postrada Chocima

i mostu na Dniestrze, zbudowanego przez Turków na sta-

tkach, z Dunaju sprowadzonych. Nie zapomn o zasugach

wyszych oficerów, na które sam si patrzyem, i owszemj

zachowam je we wdzicznej pamici. Co si tycze chlebów

nalenych wojsku, dany bdzie odemnie choremu sando-

mierskiemu stosowny rozkaz. Koronacya królewska przynio-

saby te niewiele poytku Rzpltej. Przeciwnie, podczas od-

prawowania jej przebywalibymy w Krakowie, a nieprzyja-

ciel skorzystaby z tej sposobnoci, e nie czuwalibymy

w obozie nad bezpieczestwem Ojczyzny, i napadby na nas.

„Ponad wasne moje korzyci, sprawy i roszczenia^

przekadam pomylno Rzeczypospolitej
,
jak to nakazuje

sama cnota: wic odkadamy koronacy do sposobniejszega

czasu. P wicajc siebie i wsz^^stko moje gwoli pomylno-

ci Ojczyzny, nie wtpi, e tym sposobem najlepiej oka
moj ku niej przychylno i mio".

Tak uzupeni Sobieski przysig, podyktowan mu
przez sejm elekcyjny. dano od niego jedynie zapewnie-

nia wolnoci czyli swobód wszelakich osobom
,
jednostkom

stanu szlacheckiego; on za doda uroczysty lub ratowania

powiceniem Ojczyzny, któr ju raz wybawi od podboju

tureckiego, ale jeszcze nie zabezpieczy od ponowienia po-

dobnych zamachów; ratowania Ojczyzny caej , a wic nie

samej szlachty , lecz wszystkich mieszkaców Rzpltej
,
jak
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wyzwala ich z pt tatarskich pod Knmarnem i Kauszem.

Samolubstwu przeciwstawia bezgraniczn patryotyczn ofiar-

no, a ze sów Jego bia szczero, wypraktyliowana i udo-

wodniona czynami. Od czasów Zygmunta Augusta aden
król polski nic podobnego nie wN^rzek i wyrzec nie byt

zdolnym.

Nie wypadnie nam ju sprawdza rzetelnoci w wyko-

naniu tego lubu królewskiego. Stanwszy u zamierzonego

dla pracy niniejszej kresu, mamy jeszcze obowizek rozwa-

y: czy bya legaln i szczliw elekcya Jana III , okre-

li jej warto dziejowa.

Sum zarzutów", i to najciszych, zawiera paszkwil,

napisany po acinie przez kogo ze stronnictwa austryacko-

lotaryskiego , moe przez jednego z posów lub ich agen-

tów, pod tytuem: „In Regem Poloniae noviter electum".

Czy by rozpowszechniony za pomoc druku? Nie wiemy.

Do nas doszed tylko w rkopimie. Autor przyznaje Sobie-

skiemu saw ze zwycistw nad Tarkami i Tatarami, i wi-

ksz jeszcze chlub uratowania ojczyzny od niewoli, wie-

rzy tym. którzy powiadali, e nie poda tronu przez ambi-

cv wasn: ale zarzuca mu haniebne zdeptanie wolnoci,

sprawiedliwoci i prawoci, której broni przeciwko Piastowi

Michaowi za czasów konfederacyi Goabsko - Lubelskiej

;

zwala na jego odpowiedzialno róne niegodziwoci
,
pope-

nione przy elekcyi. Popchny go na t drog (zdaniem

autora paszkwilu) ambicya ony i przewrotne rady najgor-

szych senatorów , Grniskiego i Grzymutowskiego , wiaro-

omców wzgldem ojczyzny, oszustów wzgldem Kondeusza

i Neoburczyka, oszczerców wzgldem cesarza i Lotaryczyka,

a najszkodliwszych druhów dla sawy samego Sobieskiego.

Marya Eleonora, pochodzca z tak wysokiego cesarskiego

rodu, po barbarzysku zostaa pozbawion tronu, który za-

ja po niej kobieta zaledwo szlacheckiego urodzenia, uoso-

bienie wszelakiej rozpusty (?) i pychy. Szlachta zostaa oszu-

kana faszywemi obietnicami; senatorowie przekupieni pie-

KoTiOH. Sobieski. T. III. 33
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nidzmi; prawa elekcyi pogwacone; w.jlay gl^s uciniony

przez wojsko ^).

') MS. 1-218 w jednej z wikszysh bibliotek warszawskich karta 239.

Siste gradum, viator,

Qui transis l'oloniam,

Et conspice Joannein Sobiescium

Turcicis et Scythicis victoriis clarum

Ascendentem Thronum

Non civium amore, nec sua ambtione,

Ut fer tur,

Sed muliebri ambitu et perfido amicorom consilio

Compulsum.

Praecellebat is hactenus caeteros Polonos

Justtia, rectitudine et amore libertatis.

Teste Fiastinico nuper imperio sub defuncto Michaele

Sub Golab et Lublin

;

Nunc in eosdam .scopulos irapingit, quos antea fugere

Monstraverat

Et quod tam vigenti Libertatis amore gloriose restituerat

Id lascivientis fortunae iUecebris turpiter confringit.

Transvolaverat iam Orbem Terrarum gloriosa nomiuis ipsiusque fama

De liberata a servitute et hostibus Patria

;

Nunc quo altitis evadere nititur, eo celerius optima eius

Laus praecipitatur

Consiliis pessimorum senatorum

Gninski et Grzymultovii,

Quorura primus mirando Dei permissu iisdem artibus

Lubomirscium Mareschalcum

Patria perturbavit,

<5uibus nunc Sobiescium non minore scelere

In thronum imposuit,

Qui senatores cum suis asseclis,

Direptis inter se muniis Regni,

Sigilli Mareschalcatus et aliorum,

Erga Patriam

Periuri et pertidi,

Erga amicos Condaeum et Neoburgicum

Fraudulenti,

Erga Caesarem et Lotharingum

Iniusti,

Erga famatn proprii amici Kegis
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Nowoci dla nas
,

jakiej nie doczytalimy si w a-
<lnym raporcie, ani w dyaryuszu, jest wpywowa rola Gni-
skiego i Grzymultowskiego. Na polu elekcyjnem, i w kole,

i w szopie senatorskiej nie otwierali oni ust: wic poprze

Sobieskiego wymow nie próbowali nawet; a gdyby i spró-

bowali, nie wieleby dokazali, bo nie mieli wiary i mioci
u szlachty. Nie zapomniano Gniskiemu marszakowania na

owym sejmie 1664 r., który upamitni si wyrokiem na

Jerzego Lubomirskiego , a Grzymutowski nosi na czole,

oprócz niewidzialnych pod ubraniem, zagojone, ale zapewne

widzialne lady ciosów, zadanych przez najblisz mu rodem

i zamieszkaniem braci szlacht wielkopolsk w rodzie; nosi

te na imieniu swojem niezaszczytn pami sdu sejmo-

wego z r. 1671, przed którym ucieka do Sobieskiego. Oba-

dwaj jednake byli obrotni, wygadani, do intryg wdroeni

i za zrcznych dyplomatów uchodzili. Nie zaprzeczajmy wic^

Iniuissimi extitere.

Horum consilio et fraudelenta impiotate

^faria Eleonora,

Speculum merito omnium rirtutuin,

Tam alta de progeni Caesarum orta,

Barbar de throno deturbata

Et in locum eius raulier vix nobilis,

Typus omnis lasciviae et superbiae,

Substituta

;

Sicque ausu, ambitu, avaritia

Horum seceleratorum

Nobilitas falsis promissis decepta,

Senatores pecunia corrupti,

Leges de Electione convulsae,

Vox libera armis opressa

Et tandem thronus fraude occupatus.

Ingemine ergo sorti nostrae, viator,

Et considera :

Sic Ungariam inter Germanorum et Turcarum Imperatoris direptam,

•Sic liohemiam sub terrigenis Regibus

Libertate exutam.

Praeciire, ut nobis Dii dent meliora fata.

Yale!

33*
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e mogli wywrze wpyw na samego Sobieskiego po cicha

radami i namowa. Ku poparciu twierdzenia lego suy moe
wydatne ici stanowisko za panowania Jana III-go. Bd
oni uywani do najwaniejszycli posug w stosunkach mi-
dzynarodowych Polski, ale nie dopisze im powodzenie: Gni-
skiemu w poselstwie 1677 r. do Turcyi bezowocnem

,
po

wietnych walkach z Szejtanem-basza pod órawnem, Grzy-

mutowskiemu w traktacie moskiewskim Wiecznego Pokoju

1686, mniej pomylnym dla Polski od rozejmu Andruszow-

skiego pomimo sawy, jaka jania wtedy zwycizca z pod

Wiednia, pomimo stanu osabienia, w jakiem znajdowao si

wtedy pastwo Moskiewskie pod panowaniem dwóch nie-

letnich carów i siostry ich Zofii. Nie dorównali owi dyplo-

maci talentem rejs-efendiemu i dragomanom Porty, ani bo-

jarom i diakom moskiewskim, ale do zabiegów elekcyjnych

wystarczaa ich zdolno intrygancka. miem zapewni , e
t zdolno ofiarowali nie pierwej, a zmiarkowali przewag

kandydatury Sobieskiego nad innemi. Gniuski nie tak da-

wno wysawia ród i zalety króla Michaa napuszyst ora-

cya w kociele w. Jana. Grzymutowski póniej dokucza

mocno królowi Janowi III opozycyjnemi mowami na sej-

mach i radach senatu; aden z nich nie by szczerym i bez-

interesownym przyjacielem jego.

Co innego z Marysiek. Ta, jak czytalimy wyej,

szeptaa mowi do ucha o „hospodarstwie" czyli raczej o ko-

ronie królewskiej jeszcze w 1670 roku i teraz niezawodnie

pierwsza wymoga na nim przyzwolenie na agitacy elek-

cyjn, o ile kandydat francuski nie da si przeprowadzi.

Jej przeto przyzna naley pocztkowanie, rzucenie pierw-

szego pomysu w tej sprawie. Jak niegdy ona wcisna So-

bieskiemu do rki lask marszakowsk i buaw hetma-
sk, tak w dniu 19-go maja 1674 r. za jej namow prze-

wanie ta rka przyja bero królewskie. Mona jej to

policzy za dziejow zasug wobec narodu polskiego
,
jeli

ktokolwiek udowodni, e inaczej Sobieski, pi^zy wszystkich
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darach fortuny, nie dostaby w póniejszym czasie hetmaii-

stwa, lub e spóniby si na bitw Chocimsk.

Niemniej zawiem jest pytanie: czy do pomylnego wv-

padlcu eleltcyi byy niezbdnemi francuslcie pienidze? Tru-

dno odpowiedzi tkwi w obliczeniu rozmiarów demoraliza-

cyi spoeczestwa szlacheckiego. wiadectwa cudzoziemców

tak ze strony francuskiej, jak austryacko-lotaryskiej s za-

równo sromotne ^). Gdyby kto udowodni, e bez wypace-

nia 60ciu tysicy Benedyktowi Sapiee, 100-u tysicy Po-

ubiskiemu. a innych nieznanych sum litewskim prowodyrom

obiór Sobieskiego staby si niemoliwym, lub e wybuchaby
wojna domowa: w takim razie na rachunek poytecznych

usug Marysieki naleaoby zapisa jej spryt w pozyska-

niu Forbin Jansona dyalektyk, rozwinit w pamitnej kon-

ferencyi z nim 11-go maja i obietnic kapelusza kardynal-

skiego, która niewtpliwie od niej, nie od Sobieskiego wy-

sza. Z wasnej szkatuy nie móg Sobieski ponie i tych

ofiar pieninych, jakie zadeklarowa dla Rzeczypospolitej,

a jakich domagaa si od niego rzesza szlachecka z nad-

datkami, podzonymi w bujnej wyobrani i na plotkarskich

jzykach ^j.

') Forbin-Janson 17 i 18 maja 1674 u Waliszewsk. str. 32:

V. Mte ue scauroit jamais se persuader la corruption honteuse et sor-

dide, qui se trouve parmy les gens mediocres, mais encor panny les plus

considerables. Or comme Pelection doit se faire demain. ii in'a fallu re-

mettr© au Gr. Mareschal la somme de 50 ra. ecus. Stom 21 maja: Der

Betrug und Unbestandichkeit etlicher... die franzosische und Sobieskische

corruptiones. Hoverbeck 21 maja: die lothringische Faction... lockte...

den Ministris liber 50.000 Current Gulden aus dem Beutel und erklirte

sich docli endlich den unter sich goeinigten polniechen Standen sich

zu fiigen.

'') Tak np. powiadano, e król ma z wasnej szkatuy zapaci od
wojsku za trzy wierci ; lecz na posiedzeniu 1 czerwca podkomorzy ka-

liski zwróci usvage, e taka suma nie znajduje si w skrypcie, podanym

od JKMei. Jako w .,puncta'ch" czytamy: Tronu tego nietylko si doku-

powa nigdy nie niy.liom, ale owszem, aby ta wola Boa odemnie od-

dalona bya, wszelkimi staraem si sposobami; zaczym ktokolwiek w imie-

niu moim obiecowa, pewnie odemnie tego nie sysza, bo najmniejsze
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Powinnimy pamita z poprzedniej elekcyi , e prze-

kupstwa wszystkich ambasadorów na nic si nie zday, jak.

tylko jedno, i to niespodziewane, haso przebiego przez tumy
szlachty. Przedajno senatorów nie zapobiega ani wyklu-

czeniu Kondeusza, ani obiorowi Winiowieckiego.

Mimo takiej wszake poprawki naleaoby uniewanid

elekcy Sobieskiego, skoro udowodnionym zosta fakt kupo-

wania gosów wyborczych, a Marysiece zamiast przyzna-

wania zasugi wytoczy proces kryminalny o spenienie prze-

stpstwa korupcyi elektoralnej, albo przynajmniej o spólni-

etwo w tern przestpstwie, gdybymy stosowali jakiekolwiek

z prawodawstw dzisiejszych. Ale niestety! w prawodawstwie

Rzpltej polskiej nie byo ani jednej ustawy , ani jednego

artykuu, o ile nam wiadomo, o przekupstwach wyborczych-,,

administracyjnych i sdowych. Zapewne w pojciu wolnoci

mieszczono upowanienie ogólne bra od kadego, kto daje.

Jerzy Lubomirski chlubi si w manifecie swoim, „e od-

rzuci miliony w dom przynoszone", lecz nie stawia oskare-

nia lub zarzutu tym , którzy nie odrzucali tysicy , setek

albo i pojedynczych zotówek. Na konwokacyi 1668 zabez-

pieczano si przysig wszystkich czonków sejmu przeciwko

przyjmowaniu datków, lecz obecnie przysigi takiej nie za-

rzdzono. Wic pomimo notorycznego przekupstwa elekcya

Jana III bya wan i legaln.

Bya niezawodnie upokarzajca i ubliajc dobrej sa-

wie tak elektorów, jak elekta. Có dziwnego, e Ludwik XI\r

odmawia Janowi III tytuu majestatowego, nie chcc uzna
go równym sobie monarch? Tómaczono t odmow roz-

rónianiem dziedzicznego i obieralnego królowania; ale tene
Ludwik XIV nie spiera si o adne tytuy z Kromwelcm
królobójc, i owszem, wiadczy mu wyjtkowe honory, uni-

kajc Ijakiegokolwiek podranienia jego dumy. Wzgldem
polskiego za bohatera i króla móg i musia przybiera ton

sowo z yciem y honorem in pari u mnie ambulat passu. Kluczyckl,
8tr, 1447, 1486.
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wyniosy, gdy widzia jeg-o imi na rejestrze „pensyonarzy"

swoich, gdy czyta w licie jego ony owiadczenia, e na

tronie zacliowa wszystkie skonnoci swego urodzenia w pod-

dastwie i e bdzie je wpajaa mowi swemu i panu.

Bardzo dumny, a poclilebstwami zepsuty król-soóce dowia-

dywa si, e Sobiescy zawdziczaj jemu swoje wyniesienie

na tron i e przy jego tylko protekcyi umocni si mog
na tym tronie ^). Trudno przyznawa najwysze tytuy tym,

którzy si sami niegodnymi ich uznaj.

Oto, czego warta bya pycha tej ambitnej, chciwej,

nieiubionej tak we Francyi
,
jak w Polsce intrygantki 2),

oto czem pacia za asygnacye pienine Forbin-Jansona i za

pensy, któr pobieraa bdc królow!

Gdyby jej wstrtna usuga bya niezbdnym warun-

kiem obioru! Ha, wartoby i tak cen kupi dla Polski

Jana III.

Ale bynajmniej.

W urzdowem Oznajmieniu Króla nowo-obranego 2) czy-

tamy: „po tylu odniesionych a) z nieprzyjaciela Krzya w.

zwYciztwach b) teraz wieo na wszystek wiat gone pod

Chocimem wystawione trophea kadego z nas do naleytej

pocigny wdzicznoci: wic i bohaterskie cnoty (virtutes

heroicae) JKMci, tronu królewskiego godne, doskonaa m-
dro w prowadzeniu spraw, c) kademu z nas dobrze wia-

— •

1) Marie Kazimire do Ludwika XIV 7 czerwca 1694, u Wali-

szew., Btr. 41. Monsieur mon frere... La divine providence fait voir au-

jord'huy au monde une glorieuse marue en m'eslevant de sujette de

V. M. au throsne de Pologne et en me laissant toutes les inclinations

attachees au devoir de ma naissance. (!) Je les conservaray cherement

et n'auray pas de peyne a les inspirer au Roy Monseigneur et epous...

et comme notre exaltation est un efFet de ses bons offices, nous espe-

rons, que notre affermissement sera celuy de sa protection.

') Pisa o niej Bonvisi 6 czerwca 1674: La nouva Regina e ab-

borrita all'estremo, e si para, e si 6crive di Lei eon poco rispetto. Teki

Rzym. Akad. Um. Depesze, str. 93.

3) Vol. Leg. V, fol. 257. aj post tot partas, b) victorias, cj in

rebus gerendis consummata prudentia.



520 ROZDZIA XXVI.

doma, w sercach naszych sprawia, i od nas jest jedno-

stajnemi wolnemi gosy na tron królewski obrany".

W tem okreleniu jest prawda rzetelna, ale nie caa,

nie w zupenoci ujta i nie do dokadnie wypowiedziana.

Nie do powiedzie , e chocimskie trofea byy sa-

wnem zwycistwem nad nieprzyjaciómi Krzya w., albo-

wiem byy te wyzwoleniem Polski od haraczu i ocaleniem

od podboju, niewoli, rozbioru. Bez tego zwycistwa byaby
ju wtedy, w r. 1674 wykrelon z liczby narodów, istnie-

jcych samodzielnie w Europie. Rozumia to przytoczony

wyej paszkwil
,
gdy przyzna , e po wiecie rozbrzmiewa

sawa Sobieskiego za wyzwolenie ojczyzny od niewoli (de

liberata a servitute patria). Nie tak moe jasno, ale instynk-

towo rozumiaa to masa szlachecka i pospólstwo plebeju-

szowskie, gdy wygrywao na szaamajach, trbach, piszcza-

kach, gdy z penego garda wykrzykiwao wiwaty elektowi.

Nie sama wdziczno jednoczya mas wyborców,

ustawionych województwami na polu elekcyjnem. Silniej-

szym zapewne bodcem by strach przed now walk z Tur-

kami. W Hady-ohu-pazary, zimowej ley padyszacha Ma-

hometa IV, wywieszono buriczuk cesarski, haso gotowania

si do wojny ju 24 lutego 1674 r. i hanowi krymskiemu

Selim-Gierejowi posany, przy zwyczajnym podarku pysznego

miecza, futra i 15 tysicy dukatów „na boty", rozkaz uko-
czenia rozpocztych przygotowa i czenia si z tureckiemi

wojskami: 10 marca odby si przed sutanem popis wieo
przybyych rot janczarskich; 7 kwietnia sam on przeniós

si do namiotu, rozbitego pod miastem w obozie: potem przy-

'Chodzili beglerbej siwski , wali Damaszku, wojska egip-

"skie ^).

A Polska do wielkiego wysilenia mniej bya zdoln

w tym roku, ni w zeszym. Ludzi byoby podostatkiem,

') Skowski Collectauea II. 103— 10.') z Roczników Raszyd-

Efendego. Musi tu by omyka chranolog-iczna, albo w dacie 7 kwietnia,

zamiast 7 maja, albo w datach poprzednich kwietniowych, które naley

przenie na marzec, eby usprawiedliwi nastpstwo wypadków.
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ale rodków do wystawienia wielkiej armii brakowao. „Nie-

podobna sobie wyobrazi jakiem jest w rzeczywistoci ubó-

stwo Korony" — pisa nuncyusz niedawno ^). Pomocy nie

byo wida z adnej strony. Ablegat Opacki nadsya z okól-

nej swojej europejskiej wdrówki same odmowy: od Ka-

rola II angielskiego, od Stanów Generalnych Holandyi czyli

„Zjednoczonej Belgii", od Chrystyana V króla duskiego;

nawet i Ludwik XIV da mu bardzo skromne obietnice-)..

Zbliao si lato. Niebawem trzeba byo wychodzi w pole

:

ale z czem? z jaka si i pod czyj spraw?
Otó, masa rozumiaa, e cudu wojennego dokaza

moe jeden Sobieski i oto dlaczego „nikt nie mia podnie

gosu przeciwko niemu", jak zauway Hiszpan^). Ale i se-

') Bonvisi do kardynaa Altiori 28 lutego l(i74 u K 1 u c z y c k.

nr. 527, str. 1414: inolti stimano incapace TErario di Polonia di sostener

questa guerra. E veramente non e imaginabile la povertk del liegno

e Tabondanza che ci sarebbe di gente per tenere ii Turca occupato.

*) MS. 1222 w jednej z wikszych bibliotek war8zawskich zawiera

odpisy tych odpowiedzi, a mianowicie: 1) od 1 kwietnia Carolus D. G.

Magnae Britanniae et Hiberniae Rex, fidei defensor wymawia si tem,

e nostrum san (populiim) e bello vix evasisse cernimus... ad haec sub-

diti nostri non solum ingentes opea m6rcesque in dominiis et potestate

Ottomanorum habent, sed plures etiam hoc ipso tempore omissuri sunt:

quae omnia Turcis in praedara cederent, si ulla eiusmodi auKili^, qualia

petitis, suppeditaremus, unde exigua subsidia, Poloniae praestita, magnum

et irreparabiie damiium Angliae inferrent. Obiecuje tylko popiera w Kon-

stantynopolu starania o pokój. 2) 4 maja Ordines (ienerales Foederati

Belgii. . ad mandatum eorum H. Fagel po audyencyi. udzielonej 0| ackieruu

23 kwietnia, zapewnia, e pospieszyby z pomoc Polsce, nisi in eo statu

essemus, qui ab aliis auxilium petere et sperare debemua, vicinis autem

et amicis nostris mittere non possumus. Quae enim proximo hoc biennio

perpessi sumus maa, (luin ad extremas Orbis Christian! oras peryene-

rint, nuUuni est dubium, quae autem etiamnum nobis immineant. Przy-

tam Responsuni ad Ablegati polonici postulaa. 3) 1« maja iu arce

Gliicksburg Christianus V wymawia si cikiemi czasy: pro difticillima

temporum et rerum praesentium conditione.

») K o n q u i 1 1 o w Przegl. Polskim 1878, t. XIII, str. 344 z in-

nem jednake tomaczeniem zjawiska: jakoby w nocy z 19 na 20 maja

wprowadzono do koa wielu „ajdaków przebranych, którzy okrzykiwali

Sobieskiego, nie wiedzc, co mówili.
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nat nie innemi kierowa si pobudkami, jeli po dokonanej

elekcyi, w cigu ukadów o pacta conventa. uprasza króla-

elekta, aby zatrzyma przy sobie hetmask buaw. Jest to

najdokadniejsza miar tego strachu, e oligarchowie polscy

zaniechali zwykej swojej zabiegliwoci o wakans, a jeszcze

tak pontny dla aspirantów , tak niebezpieczny w rku
króla dla swobód szlacheckich wakans!

Co prawda, upi skutecznie podejrzliwo republika-

sk Sobieski tera, e nie kwapi si do przyjcia ofiarowa-

nej mu korony i e przecign nominacy „raro exemplo",

a waciwie cakiem bezprzykadnie, do trzeciego dnia. Na-

wet synny trybun wolnoci, a dawniejszy przeciwnik

i oszczerca jego, Marcin Dembicki, Sandomierzanin, teraz

1 czerwca broni niewzruszalnoci dokonanego obioru, stwier-

dzajc, e „actus electionis do deliberate (= rozwanie)

odprawowa si et insolita forma, gdy jednego dnia zawsze

elekcye staway, a ta elekcya stana przez trzy dni z roz-

wanym umysem i dojrzaym sdem tak Senatu, jako i Stanu

Rycerskiego"^^). W przemowach ustnych i we wszystkich

zawiadomieniach urzdowych, jakie poszy za granic. Jan III

powtarza, e otrzyma tron ^,nad wszelkie swoje spodziewa-

nie", „dalekim bdc od ambicyi", ulegajc „jedynie ski-

nieniu woli Boej" ^). Nikt mu nie zaprzeczy nawet w naj-

poufniejszych doniesieniach. Czowiek tak obojtny na po-

waby królowania, przypuszczano, e nie bdzie chcia przy-

waszcza i naduywa wadzy.

*) Diaryusz u K 1 u c z y c k. nr. 537, str. 1447 deliberato : animo

et maturo iudicio.

^j Pierwsze doniesienie papieowi z d. 21 maja, niezwocznie po

nominacji u Zauskiego wydrukowane dwukrotnie z maemi odmia-

nami I, 624 i 638: „Praeter spem omnino meam... Ego quam procul

ambitu thronum Regium hodierna die conscendi , tam libenter et meri-

tissimo solius Divinae voluntatis nutui, quae tot populornm animos et

ora erga me indignum (indigenam) disposuit. Regis (Regiam) fortunam

adscriptum eo". Podobnie do królów francuskiego, szwedzkiego, duskiego,

tame 624, 625.
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Reszty dokonaa znana dobrotliwo jego i umiejtno
chwytania ludzi za serce.

Posuchajmy poety, który pisa we dwa lata po elekcyi,

gdy móg spokojnem okiem obejrze wszystkie szczegóy

i fakty, i zdoby si na syntetyczne pojcie.

Nie przez krew, Królu, Panie mój, i rany:

Dla swych cnót na ten urz;ide. wybrany.

Wolnymi gosy na te poszed stopnie,

Których si tylko sama godno dopnie.

Tu miekczy serca, jeli jakie byo
Albo niechtne, albo zazdrocio.

Po dugich klskach lat trzydziestu blisko

Przyszlimy byli na urgowisko,

Sawn wyjwszy bitw pod Lubarem,

Kdy — niech jak chc swe tryumfy zoc —
Bito chrzecian z pogask pomoc.

Ty pierwszy dowiód, e swoim poroem
Nka pogastwo prócz pomocy moem,
Ty pod Podhajcy ma gai-ci ludzi

Dokaza, e si darmo Orda trudzi,

Ze wicej rozum, nili sia paci

Ty, swej fortunie wyrzuciwszy lec,

W lot Ukraiskie odebra fortece,

Obronny Bracaw, gdzie w zoliwym zwizku

Smakujc sobie swobod po ksku
Przez trzj^dzieci Ru wiaroomna roków

Z Tatary.... zawarli si spou,

Wzi i hardemu przytare róg czou.

Mocny Mohylow w mury i reduty.

Nieraz oblany krwi, trupem osuty.

Wielkim si polskim hetmanom opiera:

Tobie zamknione bromy pootwiera.

Ztamtd, gdy si chcia uderzy o cian,
I tac si zniy, widzcy odmian

Bd pamitn klsk pod Kalnikiem

Ty wtenczas, kiedy wywróciwszy nicem
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Wolno szlachecka, ksiyc przed ksiycem
Kry si i z Orem pod Gobie puchy

Bywszy hetmanem, tye czyni z siebie

Gdy w Tobie sroga niewdziczno, gniew mski
Ojczyste szkody i sromotne klski

Do pomsty budzi ... tu al, a tu boli,

Oboje jednym uci to zamachem

:

Potnym serce cierpliwoci blachem,

Rce ustroi wyostrzonym mieczem,"

I wygra mstwem wicej, ni czowieczem.

Nie Narses to tu i z Koryolanem

wit urazy cierpliwoci koi

Ty rzn ofiary. Ty — lecz nie w Jordanie:

W Dniestrze krzcie (= chrzci) Turków na sw saw, Janie!

Twoja Ci dobro posadzia na tem

Miejscu, Królu mój. Ta Ci, ta przeniosa

Z konia na krzeso, na Majestat z krzesa.

Utwór ten obszerny
,

przepeniony metaforami i po-

równaniami , czerpanemi z klasycznych pisarzy rzymskich

lub greckich, ma pozory panegiryku, obfituje bowiem w po-

chwalne kadzida, jakich owoczesna literatura i wymowa
wytworzya do zbytku i do znudzenia: ale przytoczone tutaj

wyjtki uzna winnimy za wyraz szczerego przekonania

i uczucia, przytem za wyraz udatny, poniewa odpowiadaj

doskonale faktom , zaregestrowanym przez History. Auto-

rem jest Wacaw Potocki i), który szerokoci i gbokoci
pogldu na wypadki stwierdzi swoje tytuy do przyznanego

mu w literaturze pierwszego miejsca w rzdzie poetów XVIIgo
wieku. W tej samej edycyi jest wydrukowana Trba czyli

^) Naianieiszemu Królowi Panu swemu Miociwemu yczliwy

y wierny Poddany, przy niskim do nóg upadzie, t lich praesentuie

Poczt; ta „Poczta" jest odbita razem w jednej edycyi z Muz Polsk od

str. Kg do O,; e autorem jest Wacaw Potocki, dowiedzielimy si z do-

pisku i z kartek katalogowych . p. prof. Józ. Przyborowakiego.
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„Classicum niemiertelnej sawy" na tryumfalny wjazd

Jana III do Krakowa z Marsowego pola na koronacy ^).

Jest tu mowa tylko o walkach z r. 1674 i 1675, ale wy-

mkny si przecie autorowi wyznania o wadach i winach

Michaa, o doniosoci zwycistwa chocimskiego i o „wiel-

koci" Sobieskiego.

VI.

Król niewojenny (Micha), cho wielkiego przodka,

Co gorsza, mody i wierzcy, za czem

Kada u niego miejsce miaa plotka,

Kto tylko chcia by Onej powiadaczem.

Upewniam, e sie z Turczynem nie spotka,

Owszem Podola dopaci haraczem.

VII.

Wszdzie rzewny pacz i aosne treny:

Byli pochlebcy bez czoa, bez sromu,

Co tryumfalne pisali kameny

W powszechnem lepszych utrapieniu, co mu
Zmarej wolnoci winszowali sceny,

Kiedy z Lublina powraca do domu.

XLIV.

Westchn ci tylko (Sobieskiemu) przyszo nad Kamiecem

Móge kto kiedy takim by szalecem

I hetmanowi nie ufa tej ciany?

Cho ustawicznie le, pisze i radzi,

Ze tam wiczonych onierzy prowadzi.

XVI.

Tak ich (plotkarzy) by diabe dalece oszali,

Ze chocia hetman le jeyki wzite.

Chocia Tatarów kilkakro powali

Wdy usta wciekym uporem zawzite:

^) Muza Polska na tryumfalny wjazd Naianieiszego Jana III po

dwuletniej Elekciey na szczliw Koronacy z Marsowego pola do sto-

ecznego miasta Krakowa. Wedug bibliografii Estrejchera dat wyjcia

jest rok 1676, miejscem domylnem Warszawa.
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Stój, królu, w miejscu, nie ruszaj si pidzi.

Wszystko to comraent i zdrada — Bóg sdzi

!

xvn.

Cnotliwsze kiedy u Rzymian jzyki

W rostrach dla prawdy szpilkami kolono

To na akomstwo pewnem antidotem

Zala go w gardle roztopionein zotem.

XLvm.
Wierz, e wasz wstyd : na có si to przyda,

Gdy drogo Wasze opacamy plotki

Najgorszy Nero tyle nie zaszkodzi

Jako król, co go kamca za nos wodzi.

ex LII.

.... A ty. Wielki Janie,

Eacz na poddanych uprzejme danie
Woy koron ....

CLXIV.

Juci to nasza kochana ojczyzna

Z Karthag bya okryta haraczem

Przed trzema laty; kady mi to przyzna,

Jakomy wszyscy narzekali z paczem,

Ze si nas ja tak sromotna blizna.

CLXV.

Ty królu (Janie) sprawi, e nietylko dani,

Gdy Afrykaski (?) tyran si napiera,

I ju j byli z Gobia posani

Przyrzekli; kiedy tak na nas naciera:

Pod twoj szabl nie pac poddani,

Ale i onierz, co na borg umiera,

Cierpliwie czeka wysuonych wierci

I w^przód, ni odu, doczeka si mierci.

CLXVI.

Z t garci ludzi, prawie si z kolana

Bijc, zastawiasz za nas z srogim alem
Za czem Imbraima, czemby gromi hana,

Nie masz ....
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Sowa te nabior dla nas podwójnej wagi, gdy si do-

wiemy, e napisa je Stanisaw Heralcliusz lisi Lubomirslii,

svn Jerzego, niegdy marszalelc sejmu jesiennego w 1670 r.,

wielce Sobieskiemu niemiego, potem marszaek nadworny

króla Miehaa, nastpnie za marszaek wielki koronny z no-

minacyi króla Jana III, który mu w 1676 po koronacyi

odda lask, zabran ojcu jego, a raczej przyjt od Ludwiki

Maryi i Jana Kazimierza d. 18 maja 1665 r. A wic gos

„Muzy Polskiej" wiadczy zarazem o zupenem pojednaniu"

porónionych przez dugoletni wojn domow duchów. Syn

sowami uwielbienia odwoywa niemy wyrzut, uczyniony So-

bieskiemu przez ojca podczas bolesnej sceny przeprosin

w namiocie królewskim pod Jaroszynem. Jest to zapewne

najwymowniejszy dowód bogiego dziaania tej niepomnej

zego mioci, w jak uposaonem byo szlachetne serce So-

bieskiego.

Popenia on bdy, a nawet przestpstwa, które nie

bd mu zapomniane i stan si czynnikiem niedoli jego pa-

nowania; ale ródem ich bya albo mio dla Marysieki,

albo zepsucie umioAvanego spoeczestwa polskiego. Mary-

sieka wtrcia go w sub Ludwiki Maryi i av zwizek

oligarchów zcudzoziemczonych duchem, a zepsutych poli-

tycznie i moralnie. Trudno mu byo naprostowa pojcia

swoje, gdy naokoo siebie widzia ludzi pochopnych do su-

enia monarchom obcym o tyle, o ile wasnych lekcewa-

yli i); gdy aden mdrzec czy to w uniwersytetach, czy

w izbach sejmowych, czy w koach konfederackich , czy

w literaturze nie sformuowa zdrowej zasady politycznej;

gdy cae spoeczestwo zostawao pod wadz choroby umy-

sowej. Wic bka si Sobieski wród walczcych inter

Majestatem et Libertatem, i cign na swe imi „caej

Rzeczypospolitej invidiam" w wojnie domowej z Luhomir-

•) Bonriei 7-go lutego 161)4 w Tek. Kayms. Akad. Um. : Non

vidi gente piu mai regolata, ne piu attocata al servitio de prcncipi stra-

nicri senza cousiderare ii proprio.
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skim, i da si wcign do spisku detronizacyjnego. i pod-

pisa haniebn prob do Ludwika XIV d. 7 lipca 1672 r.

Póniej (w 1688 r.) po rozerwanym sejmie z gbi zbolaego

serca wyrazi on swoje skargi tak wzruszajcemi i szcze-

remi sowy, e je kada silva rerum powtarzaa: „Musia ten

by dobrze w alach wywiczony , który to powiedzia:

parvae curae louuntur, ingentes stupent" etc. A na to

„Odpowied szlachecka" przedrzeniaa i parodyowaa jego

„stupent", porównywaa go z Tyberyuszem, zapytywaa

„Albo si tego obawia od nas, eo sam królowi Mi-

chaowi czyni?" A jaki „List pewnego od dworu do se-

natora" wytyka niby grob dla wolnoci, e Jan III „to

nie Micha, którego trzeba byo broni pospolitem rusze-

niem... e jest mocny i potny, e sami hetmani musz mu
w lepem posuszestwie suy, e sam wojskiem wada,
regimentów wasnych ma tak wiele pod imieniem swojem,

dzieci, domowych, nu usarskich chorgwi, kozackich, wo-

oskich, gwardyi, tak wiele pienidzy milionami niezliczo-

nych
, fortece w Prusach i na Rusi , nu korespondencye

z Tatarami, Woochami, Kozakami, Lipkami, Francuzami,

Szwedami" i). I kruszyli mu t potg, wcale zreszt niepo-

dobn do rzeczywistej, wszelkimi sposobami, jakie ktokol-

wiek posiada, a najbardziej rwaniem sejmów. By nawet

i spisek detronizacyjny, usnuty w spóce z posem francu-

skim przez Morsztyna, owego przyjaciela, który go ju da-

wniej zdradza-). Wtedy to wanie Jan III potarga dobro-

wolnie naoone na siebie wizy zalenoci od Ludwika XIV

^) Danejkowicza-Ostrowskiego Swada Polska I, s. 129

ilS. Bibl. U ni w, W a r s z. l^s mowa na str. 363. Odpowied na

str. 366—373. „List" na str. 349—361, przytoczony ustp na str. 355.

^) Tak np. wedug raportu Meyerberga z d. 25 lutego 1671 r.

Morsztyn wtedy udawa si do króla Michaa z prob o przebaczenie

mu wszystkiego, cokolwiek zgrzeszy, obiecywa wierne swoje suby i wy-

gadywa na malkontentów, a szczególnie na Sobieskiego : nec abstinens

ab improperiis adversus plurimos ex Malcontentis et praesertim contra

Sobiescium.
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i skoni si do sojuszu z Austry, który wyprowadzi go

na wiekopomn wypraw wiedeska.

Ale taki odwet nie by sprawiedliwym ani podug za-

sady Mojeszowej: „oko za oko, zb za zb", ani wedle

starorzymskiego ius talionis. Wszystkie przestpstwa jego

bvy speniane tylko sowem ustnem
,

albo pisanem , a we-

dug jego mniemania „od chcenia i mówienia daleki tralct

do czynienia". Otó czynami swoimi nie zawini nikomu.

Swobód szlacheckich nie zniszczy, a nawet sowem i myl
nie obrazi; króla adnego nie zdetronizowa, chocia móg
dwóch . majc w rl^u si i wszelk od licznych swych

stronników zacht. Idc na pole elekcyjne grozi szabl,

a wraca z postanowieniem: nie przyjmowa korony, jeli si

ozwie chocia jeden gos przeczenia. Odegnaby si i od

Francuza, gdyby dostrzeg jakiegokolwiek zamachu na nie-

podlego Rzeczypospolitej. By on dobrym, lepszym od ca-

ego swego otoczenia , najlepszym z caego swego pokolenia

Polakiem i czowiekiem. Przed wojn domow, w 1664 r.,

ocenilimy go niej wartoci Jerzego Lubomirskiego; ale

w marcu 1673 r. on, Sobieski, wzniós si na niedocig

dla tamtego wysoko, wybaczajc niewdzicznikom gobskie

urazy, kadc Icres rokoszowi i roztaczajc przed powanion
rzesz szlacheck potny plan zwalczenia sutaskich na-

jezdniczych zastpów. Wszak wasny syn Jerzego, Stanisaw

Herakliusz Lubomirski przyzna przeciwnikowi swego ojca

tytu „Wielkiego" i zapeni wyrazami uwielbienia 173 strofy

omiuwierszowe. Podobnie wspaniaomylnoci rozbroi So-

bieski spiskowców 1683 r. i nagi do posuszestwa ksi-

t Rzeszy Niemieckiej, nie wyjmujc owego Lotaryczyka,

któremu zagrodzi drog do tronu polskiego. Oto jakim

cudem móg doj do skutku' czyn chocimski, który zma-

za sromot traktatu buczackiego, i czyn wiedeski, który

zniesawion u wiata Polsk opromieni blaskiem zasugi

powszechno -dziejowej i odegna od niej pomysy zaborcze

dyplomatów a do 1769 r., kiedy Fryderyk II pruski przej-

A'orzoH. Sobieski. T. ni. 34



530 ROZDZIA XXVI.

rza, e hufce rycerskie Sobieskiego ju nie istniej i nie

wywalcz zwycistw cudownyci.

Wic jeli panowanie Jana III zamieszezonem przez

historyków zostao w okresie Polski „upadajcej", to wina

nie na niego spada. Elekcya jego bya zupenie wedug po-

j owoczesnych legaln, a wedug wskazówek Historyi nad

wyraz szczliwym wypadkiem. Jakkolwiek tragiczn bya

walka szlachetnego i utalentowanego ma z obkanym i zde-

moralizowanym narodem swoim, mimo to jednak istnienie

Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej, dziki czynom jego, prze-

duyo si na cae stulecie.

i

->-S^
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O monetach owoczesnych i ich wartoci.

Do oryentowania si w stosunkach pieninych na

drug poow XVII wieku naley pozna, jako fakt wy-

tyczny, faszerstwo legalne, zarzdzone przez sejmy 1654

i 1659 r., oraz przez komisarzy sejmowych na komisyi lwow-

skiej Av 1662—3 r. przez obnienie ligi, przez wprowadzenie

mennicy szelnej, czyli miedzianej, wreszcie przez wybija-

nie tynfów deklarowanych w napisie na 30 groszy, a srebra

zawierajcych zaledwo na 13 groszy. Odtd wytworzya si

dwojaka rachuba, zaznaczana wyranie w aktach prywatnych

i urzdowych: albo na monet biec [czyli obiegow (cur-

rens), pochodzc z mennic krakowskiej, lwowskiej, bydgoskiej,

ujazdowskiej 1663—1666, albo na „dobr" (bona) czyli nie-

spodlon, z dawniejszych czasów, z mennicy gdaskiej etc.

Ktoby chcia zbada t spraw dokadnie, musiaby przede-

-wszystkiem rozejrze si w kontraktach, zawieranych przez

podskarbiego w. k. Bogusawa Leszczyskiego z Tytusem Li-

wiuszem Boratynim i Pawem de Bono d. 24 marca 1658 r.

oraz Jana Kazimierza Krasiskiego ze szlachetnym Andrze-

jem Tymphem 1 lipca 1662, z Andrzejem i Tomaszem Tym-

phami, Braci rodzon na lat trzy od d. 25 czerwca 1663,

wreszcie z T. L. Boratynim 3 marca i 10 czerwca 1663 r. i).

') Oryginay znajduj si w Archiwum Skarbu Koronnego, prze-

chowywanem dotychczas przy Izbie Skarbowej (KasCHnaa HaJiaTa) w War-

szawie, podug inwentarza, oddzia XXXIX, ksiga 18.

34*
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Do pierwszego z wyliczonych kontraktów jest do-
czona „Ordinatia Skarbowa podug której Arendarze.... T. L.

Boratini y Pawe de Bono.... Mennic Krakowsk powinni

bd sprawowa y administrowa". Wynotujemy z niej

gówne dane, ukadajc w ksztat tablicy.
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Chocia w kontrakcie podskarbi powoa si na kon-
stytucy z r. 1654^), jednake w ordynacyi swojej wyko-
nawczej posun si znacznie poza wskazany tam zakres,

gdy zwikszy zysk skarbu Rzpltej z 4-ch na 41/2 zote.

Te same normy zostay powtórzone w ordynacyi z d. 7-go

lipca 1659 r. ; tylko dodane przepisy o biciu nowo-uchwa-
lonych szelgów -j „z szczerej miedzi"; co do zota za za-

strzeono, e „czerwone zota maj in bonitate intrinseca, to

jest caratów 23/, — kar. 41".

Arendarze mennic podpadli oskareniu, e wypuszczali

monet jeszcze mniejszej wartoci, ni wskazywaa norma,

czyli e naruszyli ordynacy. O ile oskarenie to byo su-
sznem , mona orzec nie pierwej , a bd rozpoznane akta

wytoczonych im procesów. Wolno snu niejakie domysy na
fakcie, e Tiimpe uciek za granic, Boratyni za pozosta

w Polsce, spokrewni si ze szlacht przez maestwa dzieci

swoich i otrzyma za Jana III-go wynagrodzenie od skarbu

koronnego, za utensylia mennicze etc.

Nie bdziemy .si zapuszczali w szczegóowe badanie

finansów: dla zaoe dziea niniejszego wystarcz praktyczne

informacye i porównania, jalcich nam dostarczaj cudzo-

ziemcy, którzy przez Polsk przejedali. Z nich jeden

w dzieku p. t. Les Voyages de Mr. Payen dediez 4 Mgr.

de Lionne, Paris 1663 (str. 134—135) przedstawi nam sy-

stem monetarny polski z przed okresu tynfowego , jeszcze

nie spodlony przez komisj^ lwowska. W porównaniu z mo-

net francusk warte byy:

1 czerwony zoty (dukat) = 6 livres ^= 2 talary.

3 „ =1 talar.

^) V o 1. Leg. IV, fol. 454 tit. Menica: „'^eby Rzplta od kadoy
grzywny nad cen feyuu y ineniczne unkoszty cztery zote zysku inio

moga".

) V o 1. Leg. IV, fol. 599, tit. O ineaicy.
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Ys talara = 1 ort = 3 szostaki =12 sols = 144 deniers ').

1 Szostak = 6 groszy = 4 „ = 48 „

1 grosz = 8 7,

wieo wybite szelgi miedziane byy rachowane po

4^2 ^^ 1 sol (sou) francuskie: a wic zawieray po 2% de-

niers. Poniewa 1 zoty jest podany na 20 soldów, wic byt

równy liwrowi lub frankowi.

O sile nabywczej tych pienidzy autor daje pojcie,

obliczajc koszta podróy: z Gdaska do Warszawy 22 liwry;

w Warszawie „pod Gwiazd" a (rEtoile) objad (repas) ko-

sztuje 30 soldów; z Warszawy do Krakowa wzi powóz

(caleche); paci za podró 30 liwrów; w Krakowie „pod Ba-

chusem" objad 30 soldów. Z Krakowa do Wiednia w ka-

recie (carosse) podró razem z ywnoci 22 liwrów. Drugi

Francuz Gaspard de Tende. piszcy pod pseudonymem de

Hauteville w dzieku p. t. Relation Historiue de la Po-

logne. (Paris Yillery 1687) przebywa w Polsce za panowa-

nia Jana III, kiedy sprawa monetarna poprawia si nieco

w porównaniu z cikiemi latami 1663— 1666, ale utrzy-

mywa si podzia na monet „dobr" przewanie gdask
i „szeln", spodlon, czyli „polsk". Stosunek tych dwóch

gatunków monety oraz porównanie ich z francusk, z tala-

rami niemieckimi i z dukatami, czyli czerwonemi zotemi

jest przedstawiony jasno, lubo w przyblieniu, bez cisoci

matematycznej. Ze wskazówek podanych tam na str. 288—290,

moemy uoy nastpn tabelk:

Sze-

lgi
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Widzimy z porównania dwóch ewaluacyj, e od czasu

wydania ksiki Payena zoty polski w postaci tynfa straci

na wartoci, poniewa nie dorównywa liwrowi, lecz stanowi

3/5 czci jego. Utrzyma si tylko w równowadze zoty gda-

ski, majcy posta orta (ourt po francusku). Bywao i go-

rzej, widzielimy bowiem, e zoty monet szeln by ra-

chowany za pó zotego w monecie dobrej.

W kocu dodamy jeszcze ceny niektóre warszawskie

z taks Magistratu warszawskiego urzdowych. Stanowili je

w r. 1669 Gabryel Pramowski, pisarz ziemski Avespó z pod-

starocim grodowym Ign. Gadomskim i sukkolektorem St.

Rbickim, w r. 1670 wojewoda mazowiecki Woje. Krasiski

z podczaszym i podwójewodzym Gabr. Pramowskim i tyme

Gadomskim, lub Jan Klemens Branicki marszaek nadworny

z M. Cieleckim sdzi jurysdykcyi marszakowskiej koron-

nej, w 1671 podwojewodzy mazowiecki St. Sucharzewski itd.^).

if>(;9 1(570 lli71 1872
i

1673 1674

jto (korzec) .

Pszenica (korzec) .

Misa funt .

Chleba ranego pi-

knego za 1 g-rosz

ótów . . . .

Chleba razowego

piknego za 1 gr.

ótów . . . .

Chleba razowego

biaego za 1 gr.

ótów . , . .

Zn ^gr.lo

4 -'

•ób

3gr. 15 3gr. 15

2V2do3gr.

27

70

6 —

18

36

Widzimy ztd , e cena yta i chleba podskoczya

r. 1673 prawie Ave dwójnasób w porównaniu z 1669-m,

') Ksiga: F r o t h o c o. Taxarum U. C. C. A. V Annorum

1669 ad 1680.



5S6 DODATEK III.

CO jest wyranym dowodem nadzwyczajnej ndzy, o jakiej

czytalimy w raportach nuncyusza Bonvisi. Ubogi czowiek

dosta w r. 1669 za grosz 2 funty i 6 ótów chleba razo-

wego, a w 1673 tylko 1 funt i 4 óty w miecie stoecznem,

zdaa od teatru dziaa wojennych. A có si tam dziao,

gdzie przechodziy zagony i czambuy tatarskie?

W tyme 1673 r. d. 14 listopada ustanowiono pac
„chopu robotnemu" dzienna 12 groszy, za przez wiosn
i lato na 15 gr. Korzystniejsz zapewne bya taksa posug

poszczególnych: za przyniesienie beczki piwa od Wisy gr. 4,

skrzyni szka 12, beczki ledzi 8 gr., za przywiezienie fury

drew od Wisy gr. 6.

Rzemielnicy mieli podwyszon zapat z powodu dro-

goci: szklarze w r. 1670 powinni byli dawa szyb z cyn,
oowiem i robot za 2 gr.; a z gdaskiego szka za 3 gr.,

za w 1671 szyba zwyczajna z huty to-Krzyskiej podroaa
do 4 gr. ; z hut szydowieckich i gdaskich pozostaa przy

cenie 8-groszowej. Stolarz za óko proste na jedn osob
móg bra z. 2 gr. 10, póniej gr. 15, za stoek „potrzebny"

z nogami i szpgami gr. 12, póniej 20; za krzeso senator-

skie gruszkowe 6 z., póniej KJ z., dbowe 5, póniej

6 z.; tylko laski marszakowskie staniay: sosnowe z 12 na

9 groszy, lipowe z 18 na 15. Kopia elowana z gak cenia

si na 4 z. Szewcy pobierali za buty czarne jaowicze 20-tej

i 19-tej miary o dwóch podeszwach z. 2 gr. 10 do 3-ch z.
gr. 10, o jednej za podeszwie „usarsk robot" po z. 2

gr. 15 do z. 3, ale za czerwone i óte safianowe z tu-

reckiego tekinu po zi. 7 gr. 15 do 8 z. Za trzewiki biao-

gowskie jaowicze proste z. 1 gr. 10, na korkach z. 1

"gr. 20, z kurdybanu gdaskiego po 6 z., z litewskiego kur-

dybanu po z. 4 gr. 15 do 5 z. Krawcy „dla wymylno-
ci strojów" brali od roboty kontusza aksamitnego 3— 4 z.,

atasowego lub innego 4 z., od upana „kyndiakowego kro-

jem czerkieskim" 5 z. robot francusk od kabata, pluder

z kanonami i sukienki zwierzchniej z wstgami (okoo

300 okci wstg) 10 z. Robota biaogowska francuska bva
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pacon: od kabata sznurowanego na zadzie jedwabnego i od

spódnice zll. 10, od „szostokora" (ju<ste-au-corps) bramowa-

nego galonami bawatnego 4 z., gadkiego 3 z., od kabata

zakadanego albo barankowego 2 z. i od spódnicy niepod-

szytej z. 1 gr. 15.

Kupcy „caownicy" za sztuk mezelanu gadkiego, pa-

cc na miejscu monet cesarsk po z. 6, powinni byli sprze-

dawa za z. 8 dobr monet, lub za z. 14 szelgami

w 1671 r.; bal ewielichu, kosztujcy na miejscu z. 3 gr. 1.^,

mia by sprzedawany po 19 z., tuzin poczochów wartoci

z. 10 gr. 15 sprzedawa si za 14 do 23 zi.; ryza papieru

z 3 z. podnosia si w cenie sprzedanej do 6 i 10 z. Do

towaru gdaslciego zaliczaa si „szardza" pacona w sztukach

o 36 okciach na miejscu po zi. 1 gr. 20 za okie, a w sprze-

day na monet szeln dochodzia do z. 3 gr. 16. Po-

czamlecie holenderskie pacio si po z. 2, kilimek lski

po z. 4 za okie. Do zbytkownych i drogich naleay to-

wary, utrzymywane przez Ormian: para kobiercy pstrych

i purpurowych po zi. 100 currentis, para kilimów czerwonych

50 i 40 z., kilim perski przedni okci 7 wzdu w sobie

majcy z. 42; zawój portugalski przedni 40 z.; tyle tu-

recki; sztuczka 10-okciowa atasu perskiego 45 z., tu-

reckiego 26, musubasu czerwonego 13. kyndziaku 12 z.

Kaftan z kitajki lub atlasu tureckiego 40 zi., za opocz
z biaej chaby 12; za dek czerwon wielk na konia 40 z.

A wic gd)^ chop „robotny" caodzienna prac zara-

bia na 121/., funtów chleba razowego, modni pastwo, uy-

wajcy francuskiego stroju, zarówno kawaler jak biaogowa,

opacali robot krawieck 337-u funtami chleba czyli 25-u

dniami roboty chopskiej lub caodzienn robot 25-u cho-

pów, nie liczc materyau. Ilu to pracy robotnych chopów

pój musiao na wielkopask wystawno.4! „Ala moda"

kosztowaa drog-o.
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PRZYCZYNKI
do ustpów, poprzednio wydrukowanych.

I.

Do str. 53^) i 172—173^) tomu Igo.

Do owietlenia tak niedostatecznie znanej historykom

konwokacyi czerwcowej 1660 r. przynosz par wzmianek

reskrypty Jana Kazimierza, adresowane do komisarzy Ko-

ronnych i W. X. Lit. na traktaty moskiewskie zesanych.

W odpowiedzi swojej na dwa ich listy z d. 11 i 21 maja

pisze król pod d. 5 czerwca: „Przybywszy do Warszawy

po zawartym pokoiu (Oliwskim) pierwsze pisanie de data

11 Maii doszo Nas od Uprz(ej moci) y W(iernoci) Waszych,

na które gdymy senatus consilium formowali y respons

gotowy mieli', drugie pod dat 21 supervenerant listy od

Uprz. y Wier. Wa. I tedy znowu przyszo Nam formare

consilium za przybyciem wikszej liczby P. P. Senatorów,

osobliwie Hetmanów Obu Narodów, zczywszy tedy to Se-

natus consultum ostatnie z dawnieyszym, na list daty 11 Maii

odprawionym, takowy respons na obadwa listy ex plenissimi

Senatus obu Narodów consilio posyamy (str. 155).... emy
zoyli ziazd Statibus Rzpltey pro 14 Junii w Warszawie

y z niego mamy da in hoc negotio declaratie Nasze... ale

e poprzedza y ten ziazd ruszenie si woysk na Chowa-
skiego, Uprz. y W. W. nie bdziecie pewnie mie z tego

zjazdu inszey. ieno tako (=tak), jako (= jak) teraz po-

syamy, declaratiey" (str. 156).

Podczas konwokacyi w reskrypcie z d. 2 Igo czerwca

tak pisa król: „aby jeszcze luculentius pateat... e nad tamt
ultimate posan declaratia adney si inney spodziewa nie

macie, ziachaniem si Stanów Oboyga Narodów ad Actum

ratificationis Tractatów szwedzkich, znowu ex occasione listu

(komisarzy z Miska d. 30 maja) ostatniego... novum formo-
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walimy consilium, na którym wszystko, comy w przeszym

responsie naszym Uprz. y W. W. declarowali, unanimiter

od wszystkich P. P. Senatorów y Urzdników Koronnych

y W. X. Lit. comprobatum y My przedsiwzicie nasze in

sub^eniendo securitati Uprz. y W. W(aszych) y ratunkowi

W. X. Lit. do skutku przywodzimy" (str. 159).

Odrónienie tej konwokacyi od sejmu walnego uwy-

datnia si do wyranie w reskrypcie z d. 2 lipca: „Chcemy

go Uprz. y W. W. mie y ultimate declaruiemy, abycie,

darmo czasu y kosztu nie trawic, do boku Naszego powró-

cili" (str. 162)... Dobry y to sposób (osobliwie ratione Ko-

zaków) wzi to integrum negotium do Stanów Rzpltey, która

na Seymie uway, iceli expediet da PP. Commissarzom

swoim potestatem z kozackimi posami tractowaó, albo nie.

Inszey deelaratiey iu si Uprz. y W. W. od Nas nie spo-

dziewaycie... ani a Statibus tu zgromadzonych moe byd
dana Uprz. y W. W(aszym) ulla pote.stas rwania albo con-

tinuowania traktatów, którzy (Status) nie nalec do nego-

tiatiey moskiewskiey-, mieli moc dawa zdanie swoic we

dwuch tylko punktach: approbationis pakt szwedzkich (które

ju s approbowane) y namówienia modi concludendorum

consiliorum (str. 162 verso).

Ponawiane wci tak stanowcze owiadczenia zmierzay

do powcignienia penomocników polskicbji fM pochopnoci

do ustpstw, jak okazywali przy ukacLaTi, usiujc zawrze

pokój jak najrychlej. Ostro zalecali im i król i obadwaj

kanclerze. Pac i Pramowski, aby nie przyzwalali na wpro-

wadzenie Biaej Rusi i Ukrainy do tytuu carskiego, aby nie

obiecywali Carowi obioru na króla polskiego, aby „successiey

jue^accordowali" (karty 156, 157). Ponawia si te zakaz

dopuszczenia poselstwa kozackiego do udziau w ukadach.

„Jeli Car Moskiewski Kozaków Zaporowskich za swoich

ma chopów, iako ich mieni, toby bya wielka bezcze na-

sza, ebymy z chopami jego tractowa mieli... Jeli te Ko-

zacy mieni si wolnym Narodem, to potrzeba, aby Nas

y Rzpltey prosili o to. ebymy ich do traktatów przypu-
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cili, czego nie uczynili" (reskrypt z d. 21 czerwca 1660,

k. 159).

Reskrypty królewskie, pisane przewanie cyframi (ale

ju odcyfrowanemi w napisach midzywierszowyeh), oraz

listy Krzyszt. Paca i Pramowskiego oryginalne maj pagi-

nacy, która wiadczy, e dawniej byy wszyte do ksigi

przez którego komisarza; obecnie nale do Xicia Eugie-

niusza Lubomirskiego, który askawie uyczy mi ich do

przejrzenia i zuj-tkowania. Zawieraj te kilka informacyj

o traktacie Oliwskim, o finansach W. Xistwa Litewskiego,

o mennicy, urzdzonej wówczas, w maju 1660 r., w Soni-

mie, o zagajeniu ukadów pokojowych w Misku pod koniec

kwietnia i o zerwaniu tyche na pocztku lipca, o odjedzie

posów moskiewskich do Borysowa, gdzie przysanych do

siebie z listami „w dobrem dziele" dworzan polskich poso-

wie ci „odarli, wizili i rónemi karmi kazali contemptami".

Co do dziaa wojennych pisa Pac 23 cwietnia z Gdaska,
e spodziewano si posików kurlirsztowskich i szwedzkich,

kilku tysicy gów, na mocy zawartych umów; e miay si

zgromadzi wojska koronne i litewskie razem, a król mia
je prowadzi osobicie na Litw. Ten plan uleg zmianie

w czasie póniejszym. Do W. Xistwa Lit. poszli tylko wo-

jewodowie wileski i ruski t. j. Pawe Sapieha i Czarniecki;

„wesoa nowina o tak znaczney yictorii" (pod Poonlc) przy-

sza do Warszawy 2 lipca; komisarze polscy donieli pod

dniem 6 lipca o swem spotkaniu si i o konferencyi z obu

wojewodami w Misku, poczem wyjechali do Sonima; król

za uda si za wojskami koronnemi na Ru i datowa swój

reskrypt, jak widzielimy, 7 sierpnia we Lwowie.

IL

Do str. 230 tomu I-go.

„Koda lwowska" zboa rozmaitego nie rónia si za-

pewne od „kody jaworowskiej", a ta zawieraa bezkich

korcy 2 i mace 3 wedle notatki prof. Józefa Przyborów-
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s.^iego zaczerpnitej z korespondencyi Jana Zamoyskiego
w pliku U. U. 2.

III.

Do str. 570 tomu I-()0.

Acta Synodalia in Districtu Minoris Poloniae... ab

anno MDLX ad annum MDXCIX tomus I, przechowane

w jednej z wikszych bibliotek warszawskich (MS. 1182)

wiadcz, e podczas ruchu reformacyjnego za Zygmunta
Augusta Sobiescy, wnukowie Sebastyana Igo, podobnie jak

Pszonkowie i Zamoyscy, przylgnli do „nowotek" genewskich.

W r. t5fiO d. 14 stycznia na synodzie kalwiskim w By-

chawie znajdowali si w liczbie „patronów i suchaczy" za-

pisani pod numerami 4 i 5 „ Je^ M. Pan Jan Sobjeskj i Je*^ M.

Stanisaw Sobieski"; nastpnie znaleli si te oni pod nu-

merami 5 i 6 na licie uczestnil^ów synodu z d. 24 kwie-

tnia 1560 r., a niej pod numerem 9 jest zapisany P. Pszonka.

Zamieszczone przy nazwiskach skromne „Je*' M." albo „P."

wskazuj, e to byli ziemianie bez urzdów, nie imponujcy
ani stanowiskiem spoecznem, ani szczególnem uzdolnieniem

umysowem. Inaczej wzmiankuje tene protokó o Zamoy-
skich: „Pan Stanisaw Zamoyski, owczy chemski, syna

swego Pana Jana, w lat 18 modzieca uczonego, który na

ten czas na nauk mia wyiahac do Niemiec, a potym do

Parya, Zborowi y modlitwom zborowym odda; y sam Pan

Zamoiski mody pikna uczyni rzecz, modlitwom si zbo-

rowym oddawaic y siebie Zborowi ofiarujc". Póniejsza

rka dopisaa: „Ten Pan Jan Zamoiski, póki by we Fran-

oiey, by Ewangelikiem: ale gdy potym do Padwie iecha

na nauk, zosta katholikiem Rzymskim; potym by Hetma-

nem y Kanclerzem Koronnym". Wymienieni wyej dwaj

bracia Sobiescy wytrwali zapewne w kalwinizmie a do

zgonu, Cichocki bowiem zapisa, e „cudem prawie byo na-

wrócenie si z herezyi owego wojewody lubelskiego" z domu
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Sobieskich, a wic Marka ^). Czy wiedzia o tein król Jan ?

Zdaje si, e nie wiedzia; przynajmniej nigdy nie wspo-

mnia, a za jego czasów religijna wolnomylno pradziadów

wygluzowan zostaa z pamici tak gruntownie, e Xiadz

Jan St. Witwicki, sekretarz JKMci w panegiryku swoim

zaliczy Sobieskim do zalet, jakoby ten ród nigdy nie by
zakaony tchnieniem przewrotnoci heretyckiej ^).

IV.

Dnia 19 kwietnia 1898 r. wyszo w Paryu dzieo p. t.

„K. Waliszewski. Marysieka Marie de la Grange d'Arquien

reine de Pologne, femme de Sobieski 1641—1716. E. Plon

Nourrit et C-ie Imprimeurs-óditeurs" str. XI -I- 382, 8-vo.

Nie zraajc si owiadczeniem autora (str. II—IV), e za-

mierza ofiarowa czytelnikom „kompozycy artystyczn" i e
nie uznaje Historyi za nauk, przeczytaem je przecie a do

str. 261 czyli do ustpu o koronacyi 1676 r. eby nie po-

zostawi wtpliwoci w ostatecznym obrachunku wyników

badania mojego, zaznaczam tylko, em nie znalaz w tern

dziele nic zgoa, coby mi obowizywao do zmian, poprawek

lub uzupenie.

*) Cichocius: Allouiorum Osiecensium libri quinque. Craco-

viae 1615, t. II, c. 13, pag. 157: Xon defuere, imo non desunt viri qui-

deni illustres et nobilibus maioribus orti, ex quibus praecipuam palmam

obtinet Firleiorum domus et Sobiesciorum, praesertim illius palatini Lu-

blinensis, cuius ex haeresi miraculosa fere fuit 'conversio. Ztd wzi
wyliczenie wracajcych do katolicyzmu rodów Dzieduszycki w dziele

:

Piotr Skarga. Kraków 1868. I, 456.

^) Ser™' ac pot™' Principis D. D. Joannis III. D. g. electi et co-

ronati Kegis P. M. D. L. etc. etc. etc, Electio ex prudentia, corona ex

iustitia compendiose delineata et S. R. Maiestati praesentata inter so-

lemnia Coronationis Cracoviae 1676 die 2 Februarii. Na karcie C czy-

tamy: „In ea natus eras Domo, quae nunquam hereticae pravitatis, fuerat

labefactata afflatu. Orthodoxam a maioribus iutaminate in Te conservasti

Eeligionem. Wynalezienie i wskazanie zapisek w Aktach Synodalnych

zawdziczam P. Henrykowi Merczyngowi.

KONIEC TOMU III I OSTATNIEGO.
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Str. Wiersz Wydrukowano :
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Dola i niedola Jana So-
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