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WSTĘPNE SŁO\VO 

Historyą pierwszego okresu "Sieomioletniej Wojny 
P<'>łnocnej w la tach 1();)1-1()()O" um ieściłem \Y lrzecie,i 
seryj Szkiców IIistorycznych p, t. \\' ojna Moskiewska 
\V r, 16;) I i 16:);); obecnie zamierzam PllŚl'ić w świat 

historyą drugiego okresu p, t. \VOjIl<l Sz\\'ecka w r. 
Hi:):) i ] G,ju . .t\ast~pne lata obejmą Wojnę Brandenbur
ską, Najazd Hakoczego, WojnQ Duńską i Pokój Oliwski . 

\Vo,i na Szwecl~a \V Po lsce na leży (10 bardziej zna- . 
l1ych wypadków w historyi powszechnej, C;\}a howienl 
Europa hrała \\' niej ucIział i s1<1\\';\ wielu llldzi w tym 
czasie urosła. Nic oziwnego, że historyogr8fia zagrani
czna tą wojną się za.imow.\ła i zajmu.ie i że coraz to 
nowa źródła i opracow8nia uzupełnia.ią nieśmiertelne 

dzieła Pufendorfa. 
Ale cuozoziemcy, SZUk;ljąC sla\\"y i interesów wła

snego narodu, nic zwracają zazwycza.i dostatecznej 
uwagi IW to, że proces myśli i UCZUt' u wszystkich na
rodc'lw jest zawsze i \vszQdzie .iedllaki. :\ie chcą się 

przenicś{ \\' położenie przeciwnika; widzieć \V postę

powaniu jego objawy nalurallle; llZl18Ć gdzieindziej lo, 
co sami za rzecz godziwą, potrzebną i poszano'wania 
godną uważają. 

Za lel1l idzie, że w Lych opracowaniach cudzo
ziemskich - do któ1"Vch i dzieła Antolliego \Yalew
skiego, oparte, w zna~zne.i części, na archiwaliach wie-
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dcńskich, zaliczyć lllożn;l - spraw)' lIaszc stoją \V cie
niu i cz~slo są niezrozllllliałc, lalc, że trudno pojąć, 

jakim sposohem Hze<:zpos połita , do niedawna tak po
l(,;żna, mogła si<t dostać, można powiedzil'ć, hez dol)y<:ia 
on:ża, w n:ce ob<:ego l11onarc:hy; jak powslaŁa rozterka 
llIil~dzy Korollą a szla<:htą, która wolała poddać się 

cudzozieIllco'vvi, niż ulegać prawowitelllu królowi: jak 
póżniej wysiłek, wywolany twardą koniecznością, u
zbroił naród k<lrnością i energią; zjednoczył lucIzi, na
uczon ych dos\\' iaclczcll ie Ill, że lrze ha szanowa6 \\'ł:Hlzę, 
a jeśli ona zła i nieudolna, lepiej przecierpieć, niż bunty 
wszczynać w chwi lnch powszechnego nichezpieczdlslwa 
- a .luz najlrtldnicj zrozumieć, jakimi środkami ujarz
miona i powalona Hzeczpospolita zdołała się wyzwolić 
i urosla w laką siłę , że w dwaclzieśda kilka laL pó
żnil'j, pokonawszy S/.\Vedóvv, !\ozakó", j :\.Joskali, od
niosła zwyci~zLwo pod Chocimem i ruszyb na odsiecz 
\Vicunia. 

SpodziewalIl się, że h(~dę miał sposobność wy ja
snil' znaczną cZQS('; znanych wydarzeil i uzupełniĆ', je 
nowymi fakLami -- a radbylU, ~lI)y Le szki<:e, zh!czonc 
h1l1cuchelll obraz(')\v, wytworzyły w p:tmi(~ci czytelnika 
linią, j;:ll"lI"a w prwdlnżeniu pobiegnie w przyszłosć. 

i\ie chc~ twicrdzi(\ aby źródła, prZCZl'lllllie zehrane 
i zllżyte, hyly wyslilrcza.iące; llie \\' ; !tpi~, i, (~ ich dllżo 

.jeszcze pozosl ;ljC w llkry<:ill - ale obowiązek llilJ\~lZll.iC 
lIall! lIie IIstaw;)e': wc wlasnej pr;ll:Y d%icjopisarskicj 
i nie czcl<a(\ ,li. n;lln hislorY;l p()lską ll;lpiszą clldzo
ziemcy, żl'bysll1y lla przcsz!osć ll;lSZ'1 p;llrzyli <:udi.emi 
oczam l. 

Sierpiell, jqn. 
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!{AHOL GUSTAW 

Sześćdziesięcioletni krwawy zatarg w domu \Va
zó"v o tron szwedd rozpoczął się w roku lG01, kiedy 
Karol ks. sllclermallski pozbawił tronu bratanka swego, 
króla polskiego Zygmunta lII, ukoronowanego króla 
szweckiego. 

Tenże Karol Sudernwilski i syn jego Gustaw 
Adolf prowadzili z Zygmuntem III. i z synem jego 
\Vbdysbwem IV. wojnQ, przerwaną rozejmeJll zawar
tym w r. lG:)(i na 2() lal, a zatem do r. 16()1. \V cza
sic tego rozejmu oba pallshva miały si~ starać o za
warcie stałego pokoju. 

Po śmierci Gustawa Adolfa wsUWiła na tron 
szwecki córka jego Kryslyna, podcza.;; gdy w Polsce 
po śmierci Władysława IV., króla polskiego i <lziedzi
cznego króla szweckiego, Jan Kazimierz, hrat \Vła

dysława IV., dziedzicZIlY król szwecki, królem pol
skim obrany zosla!. 

\V czasie panowania tego króla Szwedzi, widząc 
niemoc Hzeczpospolitej, postanowili zerwać rozejm 
i wznowić wojnę sukcesyjIlą. 

Prowanził Szwedów do Polski hyły podkanclerzy 
kor. Hieronim Hadziejowski, skazany w roku W32 za 
zbrodniQ obrazy majestatu na infamię i hanicYQ. Kic 
on wywołał tQ wojnQ, ale on ją Szwedom ułatwił, on 
ich do niej zachQciL 
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\Vidząc swe życie zagrożone, schronił się w lu
tym 1G;")2 do Śląska, stamtąd na \\lęgry do Rakoczego, 
"gdzie jednak nic nie sprawił według żądzy i afekta
cyi swojej" 1, bo Rakoczy po bilwie pod Bereslecz
kiem zaniechał swoich zamiarów na Polskę. \Vięc za
wrócił do \Yiednia, aby cesarza do \vojny z Polską 
pohudzić, ale mimo zabiegów, audyencyi nic lizys kaP ; 
pomknął zalem co żywo szukać szcz~ścia li Sz\vedów 3 

i przybył do Konigsmarka na Pomorze -I, a ten stary 
łupiezca, który później znaczą część majątku złożyŁ 

Karolowi Gustawowi na wyprawę do Polski, jako na 
zyskowne przedsiębiorstwo, obliczył poż:ytek z Hauzie
jowskiego i odesłał go 'do Sztokholmu. 

Szwecya j uź przed przy byciem Haclziejowskiego 
zdecyuowana była rozpocz~!Ć wojnę z Polską. Pierw
szorzę<lni doradcy królowej uznawali potrzcb(~ nowemi 
zuobycz<lmi utrwalić i rozrzerzyć granice paIlslwa. Do
świadczony i w przyszłość patrzący kanclerz Oksenstjerna 
nie radził rozpuszczać vvojska. vVojna, jak twierdzono 
w r. 1();")1, jest konieczną, bo żołnierz żyje nad slan, nie 
chce przeslawać na małem i nie może być utrzymany 
w karności, a rząd nic może palrzeć na jego bezczyn
ność i pozwolić mu zniewieścieć. Dyscyplina, którą 
Szwecya sil na, rozluzni się w czasie dłuższego pokoju 
i nie da się tak prędko przywrócić, a pańslwo, w kló
rem handel i przemysł nie kwitnie, popadnie w sła

bość i ubóstwo. "Inne paIi.stwa - mówił Salvius na 
kongresie w Luhece - rozpoczynają wojnQ, ho są 
bogale, Sz\vecy<l musi ją prowadzić, bo uboga i czuje 
ciQżar wojska wracającego z Niemiec" ii. 

KI"<')low:I przyzllawała, że Szwecya bez wojny 
ohejść siQ nie może, a krój, jeśli nic stanic na czele 
armii, b(~dzie zależny ou wodza. \V kOJlCll roku 1651 
oświadczyła, że widzi potrzehę rozpoczęcia wojllY 
(z Polską) i nie może czeka<\ ażby ją zaczepiono. Ha
koczy ofiarował sojusz i /10.000 wojska~. 

Tak slała sprawa, kiedy Hadziejowski przyjechał 
do Szlokholmu. Odwiedzili go zaraz najznakomitsi jJa-
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nowie, którym krzywdy swoje opowiadał, i byli bar
dzo zadowolcni z jego przybycia, spodziewając się, że 

mściwy człowiek obznajomi ich z wewnętrznemi spra
wami Rzeczpospolitej 7. 

Miał długą audyencyę u królowej, która mu ofia
rowała lO.OnO talarów rocznej pensyi i kosztowny 
łailcuch 8. \Vizyta u kanclerza tnvała kilka godzin, 
a wkrótce potem przyjmo\vał go uroczyście w pałacu 
swoim Oksenstjerua - choć go za zurajcę uważał~, 

ponieważ rany i słabość ojczyzny swojej przed cudzo
ziemcami odsłaniał 10. 

i\iewątpliwie chwalił się, podohnie jak w Wie
uniu, iż z wielu możnowładcami w Polsce związany 
jest przyjaźllią, że mu Kozacy sprzyjają, Żl~ wojsko 
zupełnie mu oddane 11. nadził królowej, aby do Prus 
wkroczyła i Polaków do traktatów przywiodła, zape
wniając, że ją za królowę wezmą, byle się ich podjęła 
hronić, Lo królowi nie ufają. Do senatorów polskich 
pisał z wielkiemi pochwałami o niej - na przynętę 1~. 

Królowa gotowa była rozpocząć wojnę z Polską. 
\Vidać to z jej propozycyi, przedłożonej stanom 
w 1'. lG;")2: że Polska w zamieszaniu i niepokoju sy
muluje ch~ć ugody, auy zyskać na czasie i pogodziw
szy się z Kozakami, na Szwecyę uderzyć. 13. 

Jakie plany kuto w Sztokholmie, a raczej na wy
spie ()land, gdzie przebywał generalissimus i przyszły 
król szwedzki Karol Gustaw, widać z listu Radziejow
skiego do Chmielnickiego ;)(). maja 1!552. 

Donosił, że polo'zywdzony przez króla przybył do 
Szwecyi, gdzie ·wojsku zaporoskicmu i Chmielnickiemu 
pożyteczny być może. Otrzymał wszystko, czego żądał. 
Królowa wzięła jego krzywdę \V opiekę i dała mu pań
skie utrzymallie. Prosił j l!, aby i wojska zaporoskiego 
opiekunką być. chciała i wyrozumiał, że skłonna jest do 
zawarcia związku i korespondencyi. Otrzymawszy taką 
od królowej deklaracYQ, posyła wojsku zaporoskiemu 
punkta: "Abyście zaraz jednego luh uwie osoby godne 
i w jQzyku greckim biegł·e do Szwecyi wyprawili z pleni-

* 



4 KAROL GUSTAW 

potencyą zawarcia i konkludowania z królową, cokol
wiek im zlecicie, i aby osoba duchowna religii greckiej 

ieszkała dla znoszenia siQ 
zaporoskiem. A lubo dncye (1'0-

ZCJ Hzcez pospol itą, jednak sZlle przy-
od króla są zgwaleonc) 

rozerwania ich przyczyną. ma go-
waszych ;t.:lwarcicm 

tej pntdkoby , byleby 
lo w tajemnicy utrzymać . .Ja tu mieszkać hędQ i tej woj
nie pOlllogQ, a królowa sama \V osobie swej ruszy. 
Szukał król zgody z królową i teraz znowu, \VI' wrze
śniu, komisarze krola w Luheku zjechać siQ mają ze 
szweckimi, ale królowa wątpi, aby ta komisya do slcu
tku przyjść mogla. Tymczasem tak rzeczy swoje dy
sponujcie, jakohyście siQ nie wdawali w żadne z woj-

niebezpieczclls jako 
usz zachowa(:) 1\ 

z nim złączyli 
'wojska szwcckie, 

!lOllOWałl)ym. Pros loby 
l'Wll i snadniejb)' zapo-

roskiem zllosić mogły. Te zaś, ktorehy do Prus, 
poszłyby prosto ku królowi, i takby Ukraina, ty, i vyoj
sIw zaporoskie w krótkim czasie oswobodzcni byli. 
Prosz~ tylko, ahy g<ly wszystko dohrze zrozumiecie, ten 
list przez )"(;ce posł:! 1l1<~go hył spalony .... " 

Hówllocześllic, w liście do \Vyhowskiego, wskazy
wał, kt<')rQdy poslowie koznecy do Szwecyi iść mieli. 

kló Ja'zegu wsiąś(' mają, wd-
llacyę, gdyż za iadomości 

pocztQ, królowa do te-
którego przyhędą 

Hadziejowskiego odc-
\Varszawy i na sej J I stanom 

an!:', pOCZCI11 Bacl tytucyą 
sejmu 20. sierpnia 1"1 pru prnlllelli Reipllblicae hos[e pa
Iriae el perpeillO in{ami os;!<]zony i ogłoszony został 1~. 
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W ohronie swojej i Krystyny rozgłaszał Haclzie
jowski, fak w Polsce jak \v Szwecyi, że te listy z po-
lecen podrobione iD Lem u Jlie 

później przyznał Le li-
żądanie Krystyny, hył 

się tymi 
wiGcej, że Koch 1 nią 

IlS tancyami za l\cH rozpo-
wszechniał manifest I\adzicjowskiego przeciw królowi 21. 

Jan Kazimierz okazał w tej sprawie wielkie 
umiarkowanie,jakhy nie przypuszczał, żeby Badziejow
ski i Koch (hiałali z polecenia królowej. Skarżył się 
jednak na nią przed posłem francuskim w Sztokhol
mie 2:!, a posyłając jej kopie listów Ratlziejowskicgo, 
pisał, że llważ" zu zbyteczne wski1zywat·. jej. jnk ma 
)lostqp! piekielnym człowiekielll, klórym 

hyła poznać. ProsiI, po-
iedzialnosci z postęp-

\V Polsce, że 
d la li" sam wymierzył 
ma.i~lc rGku 2:1. 

Zdaje się, że królowa straciła ochotę do wojny, 
ho Hadziejowski wypa<lł z łaski. "Szwedzi - pisze 
poseł francuski - nie chcą lllU placiĆ" pellsyi. Hoz
mawiałem z nim. Pragnie wyjechaĆ" do Anglii, a stam
tą<l do Francyi, ale żąda ]lcz[Jieczeilstwa dla siebie, 
pensyi i slopnia warmii. Powołuje si~ na świadec
lwo pani (;ueł>riant i pana Brl'gy" ~4. 

azaryni rad był z a, ho 
w Szwecyi, .i doradca 

który mógł lalI:! pano-
nadziej owskicgo ta był 

USZli Szwecyi z podczas 
siG wszelkimi nakło-

wojny z cesarzem; Ha-
aby powrócił do PoJ ski, obiecując mu 

nić 

dzieJ' owskieao . h , 

resLytllcyę· 
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Króleslwo francuskie, angielskie, kardynał i wielu 
innych po dwakroć za nim do króla Kazimierza i do 
królowej pisali. On sam rozsyłał po Polsce lisly do 
krewnych i przyjaciół, do królowej, do senatu, (lo izby 
poselskiej i na sejmiki 27. 

Córeczka jego wr~czyła suplikę królowi i lak 
długo u nóg jego leżała, aż jej ohiecał przyjąć ojca 
00 łaski. Synowie Hadziejowskiego byli przekonani, 
że na naslępnym se.imie banicya zniesiona zoslanie 28. 

Królowa pisała (lo Francyi, że król obiecał, ale trzeba, 
żeby sejm ZJliósł haJlicyę ~:I , i ofiarowała Radziejow
skiemu wszelkie ułatwienia. 

Zdaje si(~, że i między senatorami i mię(lzy szlach
tą I>yło niemało takich, którzy, podol>nie jak \vojewoda 
łęczycli:i, pracowali gorliwie !lad jego restylucyą i go
lowi byli wróci(: mu lo, co si(~ im z jego ruiny do
slało ;10, \v nadziei, że się kardynałowi powiedzie gro
żącą wojnę snvecką przenieść, do Niemiec. Izba po
selska w czer\vcu r. 1();")4, pomimo opozycyi Tyzen
hausa, zostawila suplikę Radzicjowskiego decyzyi 
króla i sellatu Ul. 

Ale Radziejowski stawiał niemożliwe warunki, 
z których WkOllCU sam korzystać nic miał ochoty. 

vVezwL1ny przez Karoln Guslawa, wyjechał z Fran
cyi (lo Hamburga i rzucił sl<lml~ld w liście do Bul
kra, podkomorzego kor. i powiernika .Tana Kazimierza, 
oslatni~ grożbtt królowi i ojczyżnie: 

" .... Dziękuję -- pisał w pełnym toku szweckich 
przygolowm·l wojellllych zcs mi Sitt pisaniem 
swojem oZ\y[\Ć raczy l (niema wątpliwości, że Butler 
pisał z polecenia kn·)la), że w mojem nieszczęściu 

przyjaeielsko mi stawać mczysz, że jednak nic lIzy
skat": nic możesz dla cotlziellllych cudzoziemskich awi
zów, jakolJym z nieprzyjacielcll1 Korony polskiej 
praktykował, i kiedyhYIll lego poniechaŁ, szlyhy le
piej moje sprawy, kl<"ll·e jeszcze nie są zdesperowane. 
OdpisujQ, że lo już lal p()łezwarla, jako wygllany je
stem i jako mi odjęte wszystkie środki mojej suhsy-
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A jednak len młody człowiek zasługiwał na ba
cZIliejszą uwagę, bo wbrew zwyczajom młodzieży 
szukaJ towarzystwa wartościowych ludzi, z których 
wiedzy i doświadczenia mógł korzystać. 

\V 20-tylll roku życia OG-!2) \vyprawiony do ~ie
mice, rozpoczął służbę wojskową przy boku Torstcn
sona, i pod okiem lego wielkiego wodza rozwinął swe 
zdumiewające zdolności i swą drapieżną naturę. 

\\' sześć lat po rozpocz<';Cill służby wojskowej 
(16-1/)) obj~!ł jako generalissimus naczelne (lo\\"ództwo 
nad szweclq armią \v ~iemczech. Żolnierze widzieli 
w nim przyszłego króla Czech i protestanckiego cesa
rza. Stany kr61estwa szweckiego uznały go na żądanie 
królowej dziedzicznym następc~! tronu. Krystyna obie
cała rnu swoją rękę, w razie, gdyby miała wyjść za 
mąż. \Vzgh~dy dynastyczne i życzenie całego wojska, 
niez<l(lowolonego z kohiecych rządów, zmuszały ją do 
tego. 

Na kongresie w Norymuerdzc (l();")O) obznajomił 
si~ ze sprawami wszystkich paJ1stw curopejskich. \\'i
dział powszechną, słabość. Polska, ~iemcy, Turcya 
staly jego ambicyi otworcm. Bóg wie, gdzie si~gały 

graniee jego zamiarów. Czuł lwa w piersiach i siłę 
nicślllicrŁe!JI,!, sądził siQ Aleksandrem :\IacedoJ1skim 
i słuchał chQtnie, gdy go tak nazywallo. 

Powróciwszy do Szwecyi, przebywał na wyspie 
()land i rzadko poj:l\viał siQ w stolicy, uchodząc ))0-

dejrzel\ intryg dworskich i ob.iawów sympatyi ze 
strony ludnosci i wracającego wo.iska. 

\Iożllowludcy, rozszarpawszy cloJlra i dochody ko
ronne, bojąc si~ redukcyi, życzyli sohie najdlllższych 

rZ'ldów królowej, ale reszta ludności wyczekiwała 
Iliecierpliwie zmiany, a z nią porządku, przezorności 
i oszcz~c1ności lIa tronie. Oczy wszystkich zwracały 
si~ ku wscho(lzącemu słoli.cu, dwór I\:.rystyny zapadał 
w nocne cienie. 

Karol Gustaw t\"lllCZaSem J'nko CfeneraJissiIllllS '"' , . ~ 

armii, układał z Hauziejowskim plan wyprawy na 



10 KAHOL GUSTAW 

Polskę, która jednak, jak wiadomo, oclroczona zostah 
prawrlopoclohnie z powodu braku monety, topnic.i~ce.i 
w l!lej i kapryśnej k 

popadł w nieł:lskct, nasl~l)Ca 
IW bezczynnoś<". 

miał wygląd. trZ('l1la 
piq~owata, ospała, m wło-

sem, na głowie, lokach 
na ramiona-oczy wielkie, \vypukłe,z hrwią podnie
sioną, nos foremny, szczęki pot(~żne, jak gdyby po
dwójną ilość z(;bó\V mieściły, usta wyrzucone, nad 
niemi cienki sznurek 'w~sów i mała kępka wlos('nv 
pod dolną wargą. Postać uwła, z wykrzywioncl1li llO

gami, rohiła wrnżl'JJie ociltżałego i pospolilego czło

wieka z brutalną wolą, graniczącą z 

stawn 

II jednak Ilie do 
]laJ"!stwa, gdy w 
rażały naprężoną 

'I ość: i energię 
zbrojnego. 

hył 

Po
Iq po-
cIucha 

- pisze Gramoli poruszała 

z ei(~żlcie, tłuszczem li czasami 
do potworności". Podniecony wrzał życiem. Oczy pło
mienne, nozdrza rozwarte, wzrok sępa na łupy i zdo
hycz, hłyskawiczne rllchy dzika ... 

N8jkorzyslniej przedstawia go ryciIla Fehra :1;1. 

Tak lll6gł \vyglądat', kiedy w płaskim helmie królew
skim, \\' pogoLowiu WOjCIlIlclll, z nasrożonellli Lrwia
mi, z ni!'.\\'zruszoJ1(l wiarą w swoją gwiazdę, prowa-
dził l(;py do boju. 

możn 

przy 

gł6wllym teren 
pozIlać dokład 

hdIlosci, 

wypoczynku -- I jakhy 
żeby pracować. li lOS Lano-

wi(~lliach llabil~rał tem wi~kszcj siły, im cięższ:! lJyła 
praca. Sam wszystkie sprawy z:lł:lLwin, rzadko zdania 
senaLorów i generałów zasięga, CZCJIl sohic wielu od-
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stręcza, ale taka przewaga tego groźnego człowieka, 
żc drżą na jego widok i sprzeciwić się nie śmią. Cały 
wojsku kochany i czczony 
rzy, i wyszukaną . 
.iestat i amhicyę, która 

się, żc przedcwszys 
sposobami jej 

ws paniałcgo 
ty królowi pols 

najwi(,)kszemu wrogowi Z\\TOCIC nakazy
wała, a cóż dopiero krcwnemu, wyzutemu przez niego 
po raz wLóry z królest\:va. Zresztą umysł bystry i iywy, 
do mącenia i intryg najsposobniejszy. W powziętych 
zamiarach uporny i cicrpliwy, ale burzliwy, prędki 
j w zbytnicm zaufaniu gwałtowny \V szczęściu wy
niosły, nie upada w zlej godzinie, alr unosi SIt' gnie-

fortuna wydzierała 111 II 

l lem większą pychą . jak 
pił ka, mIerzy. "CzIL~k żyć 

in gladiu sobie nosił, al iar-
kowania J{edia consilia 11 to 
była zasada jego polilyki. 

\\' ojował w Polsce sposobem mislrza swcgo 
Torstcnsona, tylko że był młodym i miał żelazne zdro
wie. Było, że przez 21 dni !lic zrzucał z siebie uhra
nia, Jlic wiadomo kiedy spal. Oczy krwi~! zaszłe, po
liczki wichrcm i mrozem spalone, prócz z~bów nic 
ujrzałeś nic białego na jego t\Vilrzy. 

Z\VVC . udoskollaloIlej 
l1lZacyl obli losci i go towośc 
wozów l cyi, dzittki szybkości 
lonej \\"ndzc, którą nic. 1 

wojsko wybornym acz 11 

stępom wreszcic sam;l 
starczyła armii. )iicraz \\";J 

oJ"ga
lOrÓ\\', 

. sza
całc 

za-
lOSĆ 

niepodobne, które lllU si~ tl'lll pcvvnil'j udawały, i swą 
wary<lclq zuchv·.rałością trYllmfował. :\iezłomoa wiara 
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w swoją gwiazdę, wiarfI, która si~ udzielała całemu 

wojsku, stanowczość, plIId\ln;IJność i hlyskavviczna szyb
kość decyzyi znamiollowały wielkiego \YodzfI. 

iVlógllJył z łatwości,! zająć dla swego domu całą 
Polsk~, bo miał dar ll.jmowania ludzi dwornie i wspa
lliak, a lladlo zIole góry, lak całej HzeczpospoliLcj, jak 
pojedynczym osohom ohiecywał, a tyle prawdy hyło 

w jego glosic, lyle żołnierskiej szczerości \o" spojrzeniu, 
że słO\\'a jego szły do serca. Ale lo niedługo trwało: 

kogo n przej mością, obietnica \1l i, poszallowan iem i po
ufałą grzecznością z.iednał, tego wnet niesłownością, 
lekceważeniem i okrucidlsLwem odsLręczył. A niechhy 
mu się kto ośmielił przypomnieć ohietnicę, wstawiać 

się za pokrzywdzonym, niechby wysLcWił choćby 
z najsłuszniejszelll żądaniem - wIoL surowa twarz, że
lazne spojrzcnie, złowrogi uśmiech, słowa jak ciernie, 
żarly ohraźliwe, złośliwe, a potem wesołość serdeczna. 
Kopal naln)ów, rzucał rękami, przerażał grzmiącym 

głosem, to znów chwalil, gbskał a urwiJ poza oczy ; 
ściskał, eało\vał z wykrzywioną twarzą ku swoim. 
Lekceważył przyjaciół i wrogów, i niejednokrotnie 
padło z ust .iego słowo, które ciężko zaważyło na szali 
jego losu. Dziwny człowiek, żywiołowo nieobliczalIlY. 
Na każdym kroku zdraua, podsl~p, ohłuda i kłamsl\vo. 

\Vszystkie obiclnice, transakcye, kapiLlllacye 
przez siebie podpisaIle i slowcm królewskiem por~

czone, zgwukił i złamał. lVIi:lsLa i grody, kL(')l'e zdrad'l, 
obicLnicLlllli i kłaman:l protekcyą zagarnął -- ma.iątki 

obywaleli, których calość lislaIlll bczpieczcl'lslwa upe
wniJ, wiarołomnie zdzierał lu!> lIa łup żołnierstwu 

wydal. Artystą był w lIakładaIlill kOlllryJ>ucyi, \\' zdzier
stwie i rabunku, z Iliemał,! oozą hUlIloru i cynizmu . 
Ognicm i mieczem ziemie polskie pl:!drował, ducho
wichslwo i szlachl(~ wieszal, kołem łamał, strzelał, na 
ogniu smażył i rozJiczncmi JIl~kal1li torturował hez 
żadllej formy sądu 1[ . Cniwersał jego z d. 8. marca 
1656, wzywający włościan i mieszczan (lo mordu pa-
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nów i szlachty i obiecujący nagrodę za każdą głowę 
opornego szlachcica, wywołał zdumienie w Europie. 

król, al erszt bandy siów, " ik 
sw , jak go :z:lrniecki oszukiwał wła-

Sile sumienie. czarna, okrutna, prze biegła i za
wzięta, z żelazną nieugiQt'l wolą - silny, .iak śmierć. 

Nie można go usprawiedliwiać, że był do suro
wosei a nawet do okrucieilstwa zmuszony wobcC' śli-

wiary Pol ,którzy tektorern 
porzucil- bo ich Je s,,"ojem 

}Jowaniem orlstrttCzyl. Jeżeli nie był w stanie spełllić JJa

dziei Rzeczpospolitej i wywiązać siQ z ohietnic, że jej 
bronić będ:de przedv,r ?Iloskwie, i poskromi I(ozaków -
to sprawy te mirrly czas i hyły zależne od llchwaknia 

,1eSli polrzebował pienię(lzy, llle 
wać siQ lwem, cm 

i okrucieństwem. Nikt nie \vierzył, żehy rozhoje i łu
piestwa (lziały się bez jego wiedzy, bo żelazną r~ką trzy
mał w karności swoich żołnierzy. Ajeśli Rzeczpospolitę 

zdobycz, jeśli w taki sposóh 
zmusić szl do posłu 

pozrneJ zdoby pailslwem 
dami ... to z taką polityką - na rostajne (lrogi do lasu. 

\Yiclki wódz, wielki mąż stanu, ale bez trwałego 
powodzenia; polityk nicwyczerpany w pomysłach, 

I c/.lowiek zagl l narzę(lzic iszczącej nah .' (')ra 
iszczy, nil:w 'lC:} lilości. wie-

wiary, ei, l11iło;~ci nych pr;:w l uclz-
kich i obowiązków wzajemności, którymi swym in-
stynkLem społecznym rodz~l.i nasz opanował ziemię -
chociaż i lo królestwo rodzaju ludzlciego po(llega jej 
l a dzwoll sbw)' tego ocncgo whl( rOz-
1l7.n11CWa głuchogh:i>oko J lIi('zmierZOll pła-

nicskOl\CZOllOSci, klón'go jeszcze nil; od-
słollił. 

Abdykacya Krystyny i uroczystość koronacyjna 
Karola Gustawa, które si(,; z wielkim przepychem od-

l wyczerp~lły reszty SIGI pa6st\\'a. król 
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objął smutne dziedzictwo. Dobra koronne oraz do
chody z ceł i z kopalni rozrzutna królowa rozdała, 
sprzedała lub zastawiła. Przeszło 1,200.000 Lalarów ro
cznego dochodu straciła korona. Fol'warki królewskie 
zaledwie na paszę dla koni starczyły; cła morskie 
i dochody z miedzi wydano na uzhrojenie. Długi już 

w lGjl 1'. 1,400.000 talarów \vynosiłyI2. Królowa, ustę
pując z tronu, wymówiła sobie znaczne apanaże i wy
próżnila przed wyjazdem skarbiec królewski. 

Złożyła koronę "nie z inszej, tylko z tej przyczy
ny- pisze wojewoda łęczycki, komisarz Hzeczpospolitej 
(lo traktatów z Szwedami - że rozrzulno~kią wyczerpała 

dochody puhliczne na pożytek prywatnych... pensyi 
i jurgełlów srogą rzecz ponaznaczała, z których da
wnym sługom nie zapłacono, zaczcm i miłość i wier
ność w nich sŁala si(~ chwiejną . .J nrgd ty na wel sena
torskie, ho tam laki obyczaj, zatrzymane, malkonten
tów zaŁem pełno, bo się nie sp()dziewaj~l, ahy temu, 
co im obiecano, dosyt: stać się mogło. Wszyscy tedy 
żyCZ;! zmiany na tron ie, pokazując, że naznaczonego 
dziedzica kochają i jego panowania co prędzej sobie 
życzą, KorzysLniej pono zda się dobrowolnie ustąpić 
królestwa, kLórelllll dla tych długów leuwo wytrzyma. 
To jej pewnie wszyscy radzą różnymi sposohy, boby 
prędko wszystkie poczynione długi i zatrzymane jur
gelty kasowane były, zaczemby Szwedowie pozbyli 
wiek złego, między klórymi i to niechęci przydaje, 
że Lam raz Francuzi, drllgi raz Hiszpanie rządzą ... A to 
lIiedawno, choć Lo w królesLwie absolulnem, musiała 
królowa szwecka doktora, kochanka i konfidenta swego, 
z państwa wysłać na żądanie samych Szwedów, co 
uczyniła, ale mu dala z puhlicznych pieni~dzy :\00.000 
talan'nv na ... z czego bardzo Szwedzi nie kontenci"l:!. 

Karol Gus[aw pOlrzebował [lieni~dzy dla siebie, 
łupów dla swoich żołllierzy. \Vojna hyła dlań sposo
bem wyżywienia i utrzymania wojska, wojna jedynie 
mogła go ratować. 
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darowizny, wyprawił Krystynę za granicę, ukoilczył 

pospiesznie wojnę z Bremą i ożenił się; poczem z po
dwójn~l gorliwością zaczął robić przygotowania do 
wojny z Polsk<1 H. Na wieść, że się Kozacy poddali 
:\loskwie, mówiono głośno w stolicy o potrzebie zajęcia 
Prus wojną lub układami ,jii. 

21. grudnia 1G;")4 przedłożył król senatowi pyta
nie, czy traktując o pokój z Polską, nie żądać od
stąpienia Prus, "których gdyhyśmy przy tej sposo
!mości nie odzyskali, ohawiam się, żeby nas za głup
ców i tchórzów poczytano". 

Scnat odpowiedział, że jeśli król polski zrzeknie 
się prav" do korołłY szweckiej a Hzeczpospolita do In
Ilant, należy ją zmusić do zwrotu kosztów uzbrojenia 
i do dania zastawu, że Szwecyi nie zaczepi. To polccił se
nat natychmiast internt1ncyuszowi polskiemu l\/orszly
nowi oświadczyć, aby Polacy zrozumieli, że pokój bez 
zwłoki musi przyjść (lo sklltku. \'ip radził jednak se
nat rozpoczynać wo.iny bez zgody stanów. ~alo\lliast 

uchwalił powiększenie wojska i zaci:w:ó", cudzoziem
skich, pozostawiając resztę woli króla!". 

Król nic czekał na odpowiedź senatu, 1)0 już 

przedtem Radziejowskiego do Hamburga przy'..volał. 
Posła kozacl,iego O. Daniela, który przyl!)'ł po <.1])(1y

kacyi Krystyny (lO. p:lżdzicrnika) na ponowne we
zwaIlie Hadzicjowsl,iego 17 , przyjąl wspaniale i ode
słał do Hamburg:l, sJqd poseł wrócił do Sztokhollllu!'i 
i wyprawiony zoslal wraz z sekretarzCJll lbd'zic.iow
skiegoj~1 z listami króla i z ustną odpowiedzią do 
ChmielIlickiego ;)0, z którYlll - jak pisze posd f'ran
cusl;:i - Szwedzi są w tak ścisłcm porozumicniu, że 

go mogą użyć przeciw Polsce i przeciw :\[oskwie:>1 " 
\~, lipclI już wyprawil Karol do Polski Ila prze

szpiegi znanego nalll już Kocha ;)~ i l\ll~iera z nader 
szczegółowclll i i IlS tru kcya llli. )iiekt(")re wyszly wi(lo
cznie z pod pióra Hadziejowskicgo. 

Pierwszy (Koch) wysŁany ;~. lipca l(i;")! do \Var
szawy z u\viaclomieninn () wSląpipoill JW tron Karola 
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Gustawa i z ofiarowaniem usług, a nawet pomocy 
ie moskiewskiPj, w zam orłstąpicll 111-
Kurlnndyi, rzymał wywiedzi 
siłami Rzeczpospolita jakie sto-

sunki wewnątrz i z ościennemi państwami - czy Polacy 
spodzicwaj'l się pomocy cesarza, czy id;! i~a radą Hisz
panii; co Duńczyk i BrandenLJurczyk zamierzu, czy so-

Belgami ly - czy są skłoll do 
pokoju\losk"':t, czy poczęto jaki kla-

zgodziliby na oddallit, Smoleńsk:! ziem 
zabranych przez Nloskwę, czy zamierz:1.i'! prosić o po
moc Sz",ccyi, czy się spodziewają pomocy Hakoczego 
i tatarskiej, jakie przygotowania do wojny z ~Ioskwą 

powodzcn "j·l 

Drugi (Meier) wyjechał rllS książr~cych pod 
II załatwiellia prywatnych k·resow. 

rozkaz szukania malkolentów po miastach i między ofi-
cerami kurfirsta, a potem miał jechać do Polski, do pe
wnych dworów szlacheckich i senatorskich 66 i tam zbie-

jadomości ak Koch \Y nrszawie, a !cm 
się, między lem 

a poddallymi, czy l\loskwa się odstąpieniem 

ziem, klón' w r. lG3'ł utraciła, czy pragnie zagarnąc 

całą nzeczpospolil(~ i porty baHyckie, czy Polacy pogo
dziwszy si~ z carem zamierzają wraz z :\Ioskwą na Szwe-

uderzyć, .iakie w Prusilch ąż~cyeh 
czy kurii l ie ma za wZJąc 

lekcYt:: sąsie(lnich województw, jakicmi siłami rozpo
rządza \V Prusiech książ~cych i jakie zamiary Gdm\
ska i Elbląga w razie zajęcia całej Polski przez 
l\I os k:lli 07. 

Helacve () zupełnym roju 
Hzeezposp;liłej. jego, swiceki hył klon-
lliejszym do zawarcia pokoju ze Sz,,"ccyą, ale du
ehowni nie slracili nadziei odzyskaIlia Inl1ant i wo
Jelioy raczej łączyć się z Turkami i poganam.i, niż 
z ewangelikami 58. 

slowcckn IG,,,)!'i 
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"c;cly :vreicr wrócił, król - pisze poseł francuski 
w Szlokholmie -- n:lI)J'al przekorwni:t, że Polsbt sta
nie si(~ łupem :\losl;:ali i obawia si~, że car z:l.imie 
krnjc nndlllOrski(~ z Szwccyą gralliczące. ('wnża, że 

powinicll !zorzystat: z oknzyi. Tu tylko o vvojni( ~ lll(')

wi,!. \\' otoczeniu króla selłni wojskowi, kt(')rzy pia
slowali wys()ki(~ rallgi. Szwedzi ulH'zpieczają grallic~ 

od Danii i ;\forwegii. Kilkn regimentów wyslnno do 
Hcwla i H.ygi; WilLenberg i SLen!Jok idą do Szczecina. 
Król ni(~ chce si(t łąCZyl: z Polską przeciw Moskwie" :I ~ I. 

l rzeczywiście, jakież mu mogla przynieść ko
rzyści przewlekła wojna z pnńsLwern, rozporządzają

ccm półmilionową armią· \\lohec zwyci(iSkich posh;
pc"lw cara, który d'1żył do zaj(~cia wyhrzcży Baltyku, 
zdobycie Polski było zabczpicc.zenicm przeciw Mo
skwie. :\'ic można uawd przypuścil', aby tak wielki 
wódz wahał si(~ lla chwilę, gdzie ma uderzy(':, skoro 
mu tylko rok czasu zostawało na uhczpict:zcnie granic 
pnl'l.slw:t, uporządkowanie sąsiedzkich stosunków, IW 

odpowiednie przygotowania wojenne, poznanie terenu 
i nawiązanie sLosunk6w w PolsC(~. 

Kre') I jednak, gotując si~ do wojny z Polską, my
lił poszlaki i oclwnlcał pode,irzenia ze względu na ry
walizat:yę par'tslw lllorskich i celem uśpienia czujności 
Hzcczpospolitej. 

\Vszystkie oscwnnc pa11sLwa hyły zaniepoko
.ione przygoLowaniami Szwed6w, ale nikt nie był pe
WIlY, gdzie IJderzą. \Vojll:l duóska i moskiewska wy
daw:tła si~ prawdo]lodollllit'jszą, niż polska (;o. l\ard.y
nal :'IInznryni st~lrał się, :thy pokój z Polsi,,! Ill'z)'szedl 
do sklltku (aj mimo :llarmująt:ych wiesc.i posła 1'ral1-
cuskil'gO w Szt()kholłl1ie';~, nie tracił nadzi(~i, że skłoni 

do \\'ojny łljcrni(~d: i(~.i Karola Guslawa, Idón~łllll sllh
Sydy:l oi>ieeyw:tł. ](n') l szwecki rozpIJszczał pogłoski, 

że si(~ zgodzi z Polską przet:iw \foskwil" a l\.oz<lków 
pr:tgnic IJmicsci<': w lnl1alltach ł;:;. Posłowi f'r:mclJskiem\ł 
oswiadczyl, :i.e H;tdzicjowski nic sZIJ!\:ll szwl'cki('j pro
[ekcYi, :1 jeśli zechce jed1ac do \'1oskwy, d()stani(~ po-
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zwolenie podróży przez SzwecY<t (;4. \" \Varsz:lwie s~
dwuo niemal do oslatniej chwili, że usląpieniem In
flant i zrzeczeniem siQ praw Jana Kazimierza do ko
rony szwcckiej h~dzie można oku pić pokó.i i Karola 
Gustawa do wspólnej wojny przeciw :\loskwie nakłonić. 

Pierwszy na abrm uderzył Fryderyk \\'ilhelll1, 
elektor brandenburski i książę pruski. Otrzymawszy 
we wrzesniu Hi;) l dokładniejsze wskazówki o zamia
rach Karola Gustawa z lIsl.iego powicrnika hr. Schlip
pen hacha, or:1Z rcbcye posła swego \\' Sztokholmie, 
wysłał do Warszawy 2;). slycZllia W.l;) Zawadzkiego 
z uwiadomieniem o grożącej wojnic szweckiej. 



II. 

PRETENSYE JANA KAZIMIERZA 

Jan Kazimierz golów hył zawrzeć pokój ze Szwe
cyą, ale pod warunkiem, że otrzyma " przystojną do
mowi swemu rekompenz~« za ustąpienie praw swoich 
do tronu szwcckiego. 

O tej pretellsyj króla i o jego "skrupułach go
dności i honoru, gdyby ustąpił praw swoich bez 'vvy
Iwgrodzenia", mało klo w Polsce wiedział. Pamiętallo, 
że 2()-letni rozejm ze Szwecyą koilCZY si<; dopiero 
w r. 16Gl i że .Jan Kazimierz zobowiązał si<t przy 
elekcyi ustąpić praw swoich do trollu szwecJdego na
sl<tpującym skryptem asekuracy.inym: 

"Iż My doznawszy od młodości Naszej, ale osobli
wie leraz, sLanów koronnych i \VXL. wielkiej ku 0;'am 
ch(~ci i miłości, że l\'as po śmierci Króla .JM., Brata 
:t\aszego, liberis .mDragiis Królem przed innymi wy
hrali, chqc wzajclllllą miłość i wdzi(;;cZlloŚĆ :\Taszą lcj 
Hzeczpospolitej oświaclczyć, lIie dając żadnej okazy i do 
difJldeucyi, My też tejże Hzecz[lospoJitej zu pełnie u f:l.j ąc, 
obiecujemy, że gdziehy z Królestwem szwcckiclI1 i Kró
lową l~rystyną cło traklal<')w i zawarcia pokoju C 111 11 re
sliLulione ablalurulll eL diqniLale lłeipublicw' wi~c i ]l r z y
s t oj n ą ]) o 111 o w i N a s z e III li rek O III P e n z ą przy
szło, a inaczej być nic mogło, że wszyslkiego prawa 
~aszego do Królestwa szweckiego lak iure sucr:essiunls 
jako i ex IcslamcnLaria dispasi/lune Króla .lM. św. p. Brata 
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Naszego lwm należącego, ustąpić bona fide sło\ycm 
Naszelll Królewskiem ani lem trudnić, żeby z tej przy
czyny do zawarcia pokoju przyjM: nie miało: a nawct 
za Królewicza .IM. Brata Naszego obiecujemy, że póki 
w tej Hzeczpospolilejlej i na prowincyi jej mieszkać 

będzie, żadna przyczyna ani okazya z :'\iego do wzrusze
nia zawartego pokoju nie będzie. A lo pismo, ręką :'\a
szą podpisane, .J\V. Jerzemu z Tenczyna Ossolińskiemu 
najwyższemu kanclerzowi kor., według ż~ldania stanów 
kor., do schowania tajcmnego oddawamy, żel))" Hzecz
pospolitej dochował do czasu poLrzeby. Dan w Warsza
wie 12. Novcmbris 1618" 1. 

Ale słowa o "przystojnej rekompenzie 
domowi królewskiemu" zostały, jak się poka
zało, wtrącone bez wiedzy i woli stanów. 

Nie wiadomo, kto miał królowi nagrodzić, Szwedzi 
czy Rzeczpospolita. Jan Kazimierz chciał pociągnąć 

obie strony. Żywił nadzieję, że przy sposobności jakich
kolwiek zawikłaJ} w Sz\vccyi bQdzie mógł znaCZllą re
kompenzę wytargowa<\ i w miarę tego prowadził i zry
wał układy. 

Ale sprawa ta nie miała widok(')", powodzenia, 
bo jeśli król polski uważał za ujmę dla swego honoru 
zrzekać si<.; prawa do Sz",ccyi hez wynagrodzcnia, lo 
tcn sam honor nie pozwalał Szwedom godzić'. się na 
jakiekolwiek 'wynagrodzenie i przyznawać w ten spo
sób, że dom królewski szwecki zasiadł niepra\\"nie na 
tronie. 

ObwinirlDo .Jana Kazimierza - mialIowicie Fran
cya - że lllog<lC kilkakrolnie zawrzeć sLały pokój, wy
wołał najazd szwecki. Obwiniano go niesłusznic, bo 
w tem położeniu, w jakiem się Szwccya i Polska znaj
~lowały, Karol (yuslaw hyłby Lak samo zerwał pokój, 
Jak ~crwał rozejm. Polrzebował wojny z Polską. ~a
tonllast trzeba zaznaczyć i zapamięta6, że Jan Kazi
mic,rz S':Ojclll postępowaniem w tej sprawie zraził 
solHe najpoważniejszych ludzi w Polsce, którzy byli 
przekonani, że pokój mógł przyjść do skutku, a luól 
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zuchwalca i tylko królowa zasłoniła posła, który robił 
to, co mu kazano. 

Karol C 
machill 
tenże 

zdawał si~ nie 
przed swoj;! 

frallcuskiego posl 
Knzimierz pragll 

na 
iedy 
alne 

przyjażn l SOJlISZU przct' go-
lów \\1 nocnych posUJ\\ odpo-
wi(~<1zic," I uderza Oksensljcrll~ nie 
posląpił z nim lak,j<lk ]la to z:lsłużył, to tylko w nu(lzi('i, 
że go kroi polski uroczystclll poselstwem za tl~ obraz(,; 
przeprosi". "Jeśli Polacy pragną pokoju, - powiedział 
kanclerz - niech wyprawią pełnomocnych posło\\", 

bo Karol GlIslaw lIic myśli (1łUŻ(~j znosić gwnłccnia 

traktató\v, i jeśli go \vczesnie nil' załagodzą, mog;l się 
wojny spodziewać. O sojuszu przeciw \Iosk\\"ie, z klorą 
Szwecya llych zat;lrgów, wić". 

Kanasila, do przy-
miał listów u ~jeych 

Kró i nil~ wypra\yj 
posłów milllo cittżkie,i 
projeklallll swego w ITadzl', propono-
wał, ahy, celem ochrony wolnego handlu, Hzeczpospolitrl 
postawiła llot~, złożollą zlO wojennych okręlów na B:lł
tyku i na Północne m morzu, :.8) holenderskich ;1 2D 
polskich, a gdyby Polska nie była \V slanic doslarczyc": 
20 okn~ló\V, poslawi ,k fIolandya za wynagrodzeniem. 
Hezydent rollił nadziejQ, że Angli:\ da się nakłonić do wy-
słania Archangielsk przeLi\\' :'ll Wy-

bierał do kurJirsta , 
kie($o 

b 

polską 

cki -

sprawie te.i 11oty, 
lyk przeciw 

lolendrów, - pis/(o 
si<.; obronę naszych l 

mi<.; i, , ' bo powinny ~;, 
lymczasem Karol Guslaw w odwet za protest 

Kanasila wysłał 3. lipca do 'Warszawy Kocha z lisll'm 
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:: do najclroższcgo .fana I\ćlzimil'l'Zn". Cwiadamiaj:)c 
o wsl:!]licuiu na Iron, pisał : .,Życl,)'my wszelkiej po
myślności \VI\:\!., lI~lr()do\\'i i !\.oronic polskiej i z n:lj
wi(~1\.sz:1 golowościi) oli;ll'llj c l)))' T'\;ISI,C llsłllgi wc \\'szysl
kiclIl, czego od lak. hliski ego krcwlH'go sjloclzicw:ll' s il: 
ll1ożn:!. A gdyl>yślllY IllOgli co przyjemIlego ill:l 
\\'l'~:\r. uczyni(;, ni ech :\ ; \1\1 wsb,ż(', ć\ J)(:dzicll1,Y zgodnil' 
z IC!Jl posl(~po\V;\li, nic Jlic wąlpi'lc, że \VK:\l. ten ,lfckl 
:\';\SZ wzajemności:l odpłaci " ~I ; . 

,bn Kazimierz cZllł sj~ dolkliwie obrażonym, że 
Karol Guslaw nic wysbl j ,llcicgo znacznie.iszego czło
wieka (do Dallii wyshll brala swego Adolfa .Jana, Ja 
elektorów powil~rllika swcgo hl'. Schlippcnbacha, do 
LClIlcJJllrga i do adnliJJislrnlora m;lgdchllrskicgo Bcnc
dykta Okscnsljcrnt,;), ;d(' Gd,\l1szczanina Kocha, ldórego 
uk;1rania ż,!dal od KryslyllY za rozrzucanie lislów 
i manifeslu Hadziejowskicgo , 

PowiclClano, że IW wieś(; o przysianiu KocJw za
wołał: "CJclybYIll Illi;11 :)(l.()()O wojska , kazałbYIII po
słowi gło\V't \lciW'., a z nim Karolowi i wszyslkim 
Szwedom ". \\'y,jcc.hał z \\'arszawy do :'\ieporenlu i lam 
zwol:lł Jlolajemnie rac1(~ , .jak przyj:!(; lego l\.oeha ~7. 

Senatorowie uspokoili krc'l!a, radzili przy,iąr': posła 
jak zwyczajnie. \\'ojewocla h"czy c. ki, przcsyl;ljQC listo
wnic swoje zdallie, zrobil llw,lg~ , że .,sprawa ta sam:! 
przez sir.; ważlla, bo w,tlpir': o Lem nic trZt~l>a, że Szwe
dzi przyczynili lIoW'l krz'yv"d(~, klóra nad wszyslkie 
insze jest, kiedy króleslwo Iła inną rodziill'; przenieśli, 

a w akci(~ zawicszl'nia hroni zawarowano, aby /'1'8 ul 

slln/ perllwl/('ul , Już ledy Fes non jJlTlIW/1I'JlI, III ('runt, 
kiedy króleslwo illlll~,j rodzillie otld:lIIl'. 1\1c Ill(')\vit. im, 
że zgwałcili tr,Il,I,!ty, jest lo wpół wypowiedziet', wojnę, 
].;:lórej prow:H]zir': nil' 1l1OŻI1:\. Krój llie II rOll i nic z praw 
swoich, jeśli przyjmie posła od JIOWCgO Jcr(')la Szwccyi, 
Lo j:ll.;: kró\nw:\ Kryslyna nie miała prawa do Ironu, 
lak i je.i lIas[l~pca kpszcgo praw,\ miel: nic może. jl('lki 
l<~dy król nie zrwcze si~ wyrażllic swoich praw, p(')I)' 
ma prawo królewskie oucbr;\(; sohie króleslwo , Hozu-
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mielll tedv przyjąć lego nadchodzącego posła takim 
sposobem, jako 0(1 przeszłej królowej posłów przyj
mowano, ponieważ pakla nie lylko mi~dzy domem 
królewskim są, ale i mi~dzy królesl\yami, i my]lyśmy 
je pogwakili, gdybyśmy posła od króla, który za \\"01'1 
i zgodą tejże KoroBy jesl przyjl~l'y, przyjąć nie mieli. 
A gdyby poseł pytaj, jako go przyjmować bę(L!, nic 
zawadzi to nadmienić, że lubo Łer:lżniejsza zmiana, 
która sil~ w \;:n')1cslwie sz\\'cckicm stała, miałaby nicco 
consideracyi i skrupuJó\V, jedllak król pal1li~tny pa
któw Bie lylko z llomclll królewskim, ale i z króle
slwem za\vartych, a nadto króll'slwa z króleslwem, 
przyimie go tak, jak posłowie od dolychczaso\yych 
królów szw(~ckich hywali przyjmowani" :C'. 

1\.och, jak wspomniano, wysłany został na prze
szpiegi. Kazano mu uważać, z jaką miną Jan l~azi
mierz przyjmie list, a przeclewszystkiem dowiedzieć 
się, co Kanasiles o swojem poselstwie w \Varszawic 
opowiachł :l!). 

Oddając list, zauważył tylko niepokój na twarzy 
króla. \V \Vmszmvie żadnych stosunków nic zawiązał 
i niczego si~ nic dowiedział, bo z nim nikt mówić nie 
chciał. Konferował z kanclerzem, z podkanclerzym 
i z sekretnrzem łlilhralltelll \V sprawie listu Karola 
Gustawa i odpowiedzi \Ja tCIl lisl, któr,! po kilkakro
tnych poprawkach odebrał. 

"Pamięć na pokrewieilslwo - pisał król - każe 
Nam się pogodzić z niehezpieczcllslwem, grożącem ~a
szym inleresom. Spodziewamy si~ .iednak, że WI\.:\l. 
wsLąpiwszy na tron, b~llzie miał wzgląd na :\asze 
prawa i okaże się sprawiedliwym dla rodu i sprawy 
Naszej" . 

Sekretarz Hillmml powiedział Kochowi, że król 
g?tów przystąpić do układów \V sprawie zrzeczenia 
Sl~ prawa swego do korony szweckie.i za przysto.inem 
wynagrodzeniem i żąda, żeby Szwccya odstąpiła Inl1anty 
lub cz~ść InJ1anl Karolowi" Ferdyn;ndowi, Jmltu kró
lewskiemu, kUn'y pragnie złożyć infułQ i ożenić się , 
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aby ród .TagiellO!lski i Guslawa \Vazy nic z[łgin~ł 
alho, żeby Karol Custaw połączy! si<: z Polską prze
ciw ;\{osl(\viei oclchr,lIw c;lf()\.vi kr"je odel"ł jako \vy
nagrodzenie ])omowi królcwskil'Illll. 

KOLh odpowieelzial, że próżno mówić o wyna
grodzenill, bo Sz\\"ecya nic przyzn,lje żadnego prawil 
.Janowi Kazimierzowi :W. Zdaje się jedllak, że poseł 

miał sekrelną audyellcyl; LI krMa, zanim bogato obda
rzony:31 opuścił \Varszawę, ho w liście Karola (~llslawa 
DyL ustl"P: "lalarem (Koeh) isla IIheriLzs ('xplicalllrum", 
i że IW lej audyellcyi złożył imienielll swego pana 
objctnic~ wspólne.i wojny z :V[OSkWl! pod pewnymi 
warunkami, bo inaczej lrudno zrozumieć, dlaczego se
nalorowie lak uparcie 11<1 lę wspólną wojn~ liczyli. 

Także i poseł francuski w Szlokholmie doniósł 

brdynałowi, że Karol (~usla\v polecil Kochowi oswiacl
czy<\ że jeśli Jall Kazimierz zrzeCZl~ si~ swoich prcLen
syj elo Szwccyi i do Jnlbnl i jeśli odda Kurlancly~, Lo 
Karol gotów mu pomag;lć przeciw \Ioskwic i obiecuje 
odehra<.'~ Ksil~stwo SmoleI1.skic i inne miasla przez :Vlo
skali wzięte :U. 

Po odjeździe Kocha rada seWILli uchwaliła wysłać 
do Szwecyi jakiego zręcznego a doświa(kzonego czło
wieka z kOIll Jl lcmcntalll i, t. j. z życzen ia!1l i szcz~śli

wego paIlowaIlia (proponowano Sdllichlinga, sędziego 
wschowskiego), aby si~ asekurować oel Szwedów i wy
hadać ieh intencye, czy i pod jakimi warunkami dali
by się do HzeezposJloliLej przychylić przeciw :Vfoskwie, 
a polem dopiero wyprawić wielkiego posła z pełną 

IllOCą zawareia lrwalcgo pokoju za zrzeczellie sil~ 
llllbn l i pretellsyi królewskich do trOll LI sz\Vcckiego :l:l. 

Król pojechał do (irodna, aby poskromić Hadzi
wilb i wypr:lwić wojsko lilewskie \V pole. Spodziewał 
silt, że \V razie powodzenia helmalla Poloekiego, klóry 
się miał połączyć z Talaral1li i ruszyć Ila ;\IoskwG, 
Szwccya będzie sklonniejsza do wynagrodzenia. 

H. lislopada wygoLowano w Grodnie illstrukcyę 31 

dla intcJ"Illlncyusza Andrzeja :\'Iorszlyna, slolIliJw san-
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domierskiego, 
pojawił 3". 

Zdaje 
listu K:l 
cuski 
.ięcia 
liori 

który siQ 20. stycznia 1635 w Sztokholmie 

wyprawiono go dopiero po otrzymaniu 
!órego pisał Avaugo fran-

że Szwedzi zad 
A vaugour, ofiarlljc 
, aby pokój mi<~dzy 

Polsee uważano 
Szwedzi pokoj 11 iu-

sŁaw uskarżał się przed posłem francuskim, ze Polacy 
nic zachowują zawieszenia broni- obiecali WySłal: peŁ
lIomocnego posła, a cbq wYTH'a\yić szlachcica Szlich
tinga ; powiedział, że jego poslępo\vanie będzie zależało 
od propozycyi polskiej 37, żc czeka niecierpliwie po
wrolu Kocha 3B, i "że ma wskazówki, które mi pokazał, że 
Jan Kazimicrz chce się pogodzić z carem nakłonić 
Moskali Szwecyą" 39. 

sekretną insi 
że celem .i 

do wojny z MoslC\vą, 
Hzeczpospolitej 

pokoju trwałego 

której 
jest 
ocl-

tatów, sprowadzić ścisły P~l[lSh\" 

przeciw każdelllU nieprzyjacielowi. Król i Hzeczpospo
lita gotowi są do układ(')w w sprawie praw królewskich 
do Szwccyi i w sprawie o(lsb!pienia Inflant, jeżeli Szwe
dzi pomogą <lo odzyskania Busi i zabrallych prowincyi 
lilewskich. Posd będzie się starał wybadac,jaką rekom
penzatę król polski za zrzeczenie się lylułu i praw swoich 
do korony szweekiej otrzyma. (Idyll\" zaś widział, że 
Karol nagać przeciw chce, 
wtedy l~Wi do przedws rokowail 

CIW Baln 

łączą" , 

o Jlokoju le taki 
lidi pewność, że prze-

przedsięwezmą i z po-

To olbrzymie zadanie, włożone 
sandomierskiego, każe przypuszczać, 

na barki stolnika 
że Morsztyn wy-
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słany był jedynie lla przeszpiegi, ;1 misya jego polity
czua była lylko dcnlOllslracy:! dohrycb chęci króla, 
celem Z;lS poko.jen ia życzeil hel mall:l Hadzi \\' ilła l sena
[oró,v w (;rot!nic tj. 

:\illl :\/orsztyn jlrzyjechaJ do Sztokholmu, wojna 
z Polslq już była w Badzie p;u'lslwa postanowiona 
(w grudniu W;)!1:). Bawił lam pół roku i nie uzyskał 
:lll(lycIlCyi, ponicwnż w piśmie uwicrzytelniajqccl1l przy 
tytulc Karola (;w;lawa dodano tylko dwa cLe., a w IWl1cll 
listu przy lalach panowania Jana Kazimierza użylo 

wyrazów: ~aszych Kn\lcslw, zamiast Naszl~go Króle
stwal~. Posłano Morsztynowi no\vc pismo llwicrzylel
niajqcc, ale i lego przyj'll: Ilic chciano z powodu pie
częci, IW klórej były hcrlJY kn')leslwa szweckiego (trzy 
korony na piersiach orła). Oksensljerna kazał mu po
wiedzict:, żeby ]lic lr:lclc CZ:lSll wr,lcał do Polski, ho 
król pełnomocnego posła potrzebuje, jak lo Kanasiles 
oiJiccał 1o . ?I'Iorszlyn oświu<kzyL ż(~ Jan l{azimierz nie 
może tego uczylli<': h(~z po),ozllmicni,1 z pośrednikami, 
a Oll, :\IoJ'sztyn, hędzie oczekiwał nowych listów wie
rzylelnych. 

Tymczasem w Polsce rozeszla się wicśl: o wrogich 
zamim':lch Karola Gustawa. Z początkiem lulego pisał 
kurllrsl do wojewody pozl1:lóskicgo, ostrzegając przed 
Szwedami .J~. \~T ślad za lem rozeszły sili H,. lulego po 
\Varsznwie kłamliwe wieści, żd) l't'gimentt'J\v szwcckich 
sloi lIa Pomorzu, a 12.()()() Szwedów Illill<;ło Gd'lI\sk~:). 

Zaraz wilie z kancelaryi rozesłano lilll'J'ae ddibl'
ra/o/'iae, zwołll.iące senatorów korollnych Ila gencr,t1ną 
radli do \Val'sz,lwy IW !l. lUarea 1u, oraz (17. lu[<~go) 
uniwersały na sejmiki powialowe w Lilwie, gdzie król 
"ulegając życzcniu scn;llOJ'('J\\' litewskich, posLlIlowił 

złoż)'l: \\' lll:ljU konwokacyę dla samego ksi<,;stwa 
\\' \\'i lnie, a gdyby, strzcż Hoże, nic było w Wilnil' 
bezpiecznie, wówczas w (;rodllie" E 

v\' tymże czasie wyprawiollo do Porty \Vojciceha 
Biecz~.'I\skiego, al)y sułtall 1I:I]lolllllial hall,l, iżby król;) 
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hez pomocy ich pójdzie. Nadlo zrzeczenie siQ paóslw 
królowi ci("żkie i ma w tcm skrupuły \viełkie godności, 
houoru i L. p. Zaś nagrody nie chce od nas, luhośmy 
się z lcm ofiarowali. 

--- Siła .iest takich, - powiedział - co j<l obie
cywać !Jęci,!, a polem posłów zbuntują. 

~ie mogl iśmy u prosić. 
lizekł h(ll: \\'as nie przywiedzie do rekom [Jen

zaty, chyba ostateczne nieszczęście. 
- Słusznie, - powiedział na lo podskarbi - że 

\VICVI. w niepewności zostajesz, bo są i tacy senato
l'O\vie (którzy będ~ temu przeci\vni), ale że lo niespra
wiedliwe (t. z. że ci siQ IIależy od nas nagroda), ja z miej
sca mego wierne usługi ohiecllj(~ i proszQ, ahyś nic 
czekał ostalecznej konieczności, ho jako nam ostate
czna, tak i \VI\:yIci ostaleczna bQdzie, tak, że ani my 
nie hędziemy mogli (nagrodzić), ani \\'IG\'l. zachować 
paóstwa, które posiadasz. 

Hzckł na lo kre'l], nie ze zlcgo się lo zdawało 

afektu, bo siQ śmiał: :\Iilo mi będzie ginąć, kiedy 
wszyscy giną. 

Przyznam się, żem slrQlwiał i wolno z nim w tej 
maLeryi dyskurując, prosiłem o propozycyę, byle mo
żebna hyła, i tę otrzymałem dc\daracYQ, że uicmoże
Jmych rzeczy żądać nic chce, ale pragnie siQ porozu
Illieć z królewiczem" . 

. ,Dnia jednak wczorajszego (3. marca) podkallcle
rzy poctał mi punkta nagrouy, czy z wiadomością .11\:\'l., 
czy też swój koncepl, które przeczyta\vszy, struchlałem, 
włosy stalll21y mi IJa glowie, głos zamarł, kiedy cudze 
winy niewolą naszą okupować mamy i Lak rozumiem, 
że kieclybyśmy te wmunki królowi szweckiemu podali , 
wrc'lciłby królesIwo szweckie a polskie wziął, i lubo 
lo roZUmiCl11, że to na wymiot i na targ uczyniono, 
ktokolwiek podał, jeśli jednak zgodne z godnością 
.JKM. i z miłością, klór~śmy się za nasw głosy na luc'l
lestwo spodziewali, zoslawiam lo do osądzenia \VX\J. 
~a co nic nie odpo\vicuzialeIll i nie \Vdalll się \v nic, 
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l11og1yby byt: obmyś!;\Ilc ~ .. przyj<lzie i klejlloty Bzecz
pospoliLej rtlszyi: i kościelncgo srehr;l, i no\v)' sposób 
pod:llków olllllyśle(\ Idóryl)y bogatych dotknął'· "I;. 

Sa pylanie, .iakillli środkami zahicżyć llicIJezpie
czeóstwu ze strony Szwedów, senatorowie radzili, all)' 
król wysłał kasztelana kijowskiego (;orajskiego jako 
pelnolllocnego posła albo, jeśli wola, ;\Iorszlynowi po
słał pełnoJllocnictwo do traktowania i zawarcia wie
CZllcgo jlo];:o.ill :,7, a ponieważ Szwedzi tylko pod wa
runkiem ust:!])iellia lnlblll i lytułu królewskiego chcą 
traktować, przclo ,.sU\I1ęło na vvczorajszej sesyi prosić 
króla llllanimi senalllS cO/l.SenSLl, aby Le skru PlIly Neipu
blicae necessilalilJ/ls darował i nic tylko piecz~ć odmie
nił, ;de i posła lJaznaczył, żeby co prędzej wyjechał. 
Także dla aprohaty szweckieh tr:lkial(J\v sejm potrzellIly 
i poseł, klóry l:lIn pojedzie, może asekuracy(: pro po
nowa(\ klóra może być uat)'chmiasL na se.il1Jie ])0-

iwierdzona··. "Ale i wyprawa do Szwccyi ma trlldnosi: 
vv skm pubch I,róla f,';. \\'rcszeic deklarował wysłać 

kaszlelana kijowskiego'· :,!l. 

:\'a tej rudzie przywolany Zawadzki uonosił o obie
tnicach szweckich, rohiollych kurlirslowi, że jeżeli kur
Iirst nie hQdzie pomagał Polakom, lellno pruskie zosta
nie powiększone, bo król szwecki tylko niekl<')]·c miasta 
dla sil~hie rczerwuje 1;0. 

\\' spr;l\vie rekompenzaly króla, na prw<llożonc 

Jlllllkla 1;1, wyłoniły si<; dwa zdania. Podskarhi kor. Bo
guslaw LI~sZCZyt'lSki przedstawiał, że król w akcie sub
missio/lis, wydanym w cZ~lsic elekcyi, ohiecał zrzec si<; 
praw swoich do korony szwt'ckiej "za przystojną Domowi 
~ ~lszelll u rekotn penzą '., zateJll j dl i Szwec)'a nagroc!zi{: 
go njl~ zechcc, Lo HZ<'czpospoliLa <lo konlraktu IC/lelU/'()~. 

Stryj podsk:ll'biq.(o, .Jan Leszczyóski, wo.i(~woda łę
czycki, hył przeciwnego zdania i lwil~rdził, że "słowa 
o wynagrodzeniu \V akcie sllbmissionis póżnil'j wło

żono i nic powinny si<; lalll znajdowa{:, ho kOIl1]l:ddala 
z ./1\.:\I. s:l \\'ładysLtwowskie i czyslo tylko powL(>rzonc 
z laką jeszcze deklaracyą w podpisach, ahy ani jc(lnej 
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litery nie przydano, a że w subl1lissyi \Vlauysbwowej 
tego nicmasz, to i my cio tego obowiązku nie nale
żymy. Druga - że nie byliśmy lak nieostrożni, abyśmy 
pod gorszymi warunkami terażnie.iszego króla .nr. 
obierać mieli, niż "\Vładysbwa i wielkie hyłoby to po
gorszenie, gdyuyśmy cudze przewinienie na się brać 
mieli i to, co Szwedowie, my sit; podj~li nagradzać. 

Do nich ta nagro(Ia należy, nie do nas, z nimi o to 
traktować trzeba. To powiedziawszy, ofiarow;\łem się 

z drugimi (senatorami) wierne i usilne łożyć stara
nia, ahy w przeciłożonych punktach JK~I. od Hzeczpo
spoJitej był ukontentowany, ale nie na mocy kontraktu, 
ale raczej z respektu povvinnego domowi .HOI. i po
przedników jego, chociaż te punkta mniej prac[irabilia 
i choćuy Hzcczpospolita lIa nic pozwoliła, skutku swe
go nie wezmą i bodaj na ostalek samenlll dOl11owi 
królewskiemu nie wypada blkich punktów stawiać, 

które Hzeczpospolitej szkodzić mogą z pewnych wzglt,:
ciów, a bodaj i królewskiemu domowi z czasem nieco 
utrudnić sprawę" I;S. 

Bada Senatu rozeszła się, jakhy jej nigdy nie było. 
Bady senatorów i ministró\\' nie podobały siG królo
wi, nie dbał o nich, lekceważył ,ie i ani sl'.imu złożyć 1;[, 

ani pełnomocnych posl<')\V wysłać nie chciał - a na 
instancyę podskarhiego i wojewody łl~czyc\;:iego od
burknął po~anlli\Vie: ,,~ie taki Szwed straszny, .i~\k go 
tchórze mai ują" GG. 

Sejm chciał dopiero w październiku zloży(~. \101'
szlyn otrzymał ponownie pełnomocnictwo jedynie clo 
ukłaoów przedwstępnych. 

Król kazał mu oswiadczy(', w Sztokholmil" że 
wyprawi owóch pos!<')\V z pełną mocą traktowania 
wiecznc~o pokoju w kO\\cII C7.l'I'WCa, a jeśliby można 
od.wlec, to w lipcu lub \v sierplJiu, ponieważ ma za
Illtar w październiku złożyć sejm, celem ralyfikacyi 
traktató\\', Tytuły królestwa szweckiego w pieczt;ci 
zostaną usunięte, a lakże i owe lrzy korony między 
herbami królewskich prowincyi, i tylko jako rodowy 
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herb na piersiach orla pozostaną. A gdyby z tego po
wodu Szwedzi robili Lrudności, poseł oświadczy, że 
król uży'wa herbll królestwa szweddego wraz z her
bem swcgo rodu, jako syn koronowanego k1"(')la szwe
ckiego, po(lobnie jak królewicz Karol, brat królewski, 
chociaż królem polskim nil' jest, używa przy herbie 
swoim herhu królestwa polskiego, jako syn korono
wanego króla polskiego Gri. 

\Vraz z powyższą inslrukcyą wysłano ?lIol"szly
nowi trzecie pismo uwierzylelniające, ale i to nie zo
stało przy.i~te z powodu niewłaściwej pieczt;ci i z po
wodu pełnomocnictwa jedynie do układów przed
wstępllych. Siedział jeszcze parę miesiQcy w Sztok
holmie za szpiega uważany - ho Leż widocznie tylko 
na zwiady przyjechał li7. 

Król prosił kurJirsta o pośrednictwo liS. Królowa 
kilkakrotnie pisala do Mazaryniego, prosząc () inter
wellcYQ. Na oslatni jej list, z 11. marca, odpisał kardy
nał, że przesiał rozkaz Avaugouro\vi, aby siQ starał 

o pokój i o ligę Szwecyi z Polską, "ale pozwolisz so
hie powiedzieć, że jeśli Polska nic zrobi innych kro
ków, celem zbliżenia się do Szwecyi, jak lylko te, 
o których Avaugour donosi, obawiam się, czy bt;dzie 
jaki skutek" li!). 

Jakie król miał zamiary, jakie nadzieje - łatwiej 

było podejrzywać niż wyrozmnieć. Bał się sejmu, ho 
tam w miejsce rekompenzy mógł się spodziewać wy
buchu powszechnego oburzenia z powodu swojej pre
lensyi; bał się, że pełnomocni posłowie zawrą pokój 
bez rekoll1[leIlzaty ze strony Szwecyi. - Trudno przy
puscić, żeby tą polityką inercyi chciał zmusić Hzecz
pospolilt; do po(ldania siQ jego woli, a jednak powa
żny senator podejrzywał go o to: 

"Manij'esLissinwm siqnllln, najwidoczniejszy do
wód, - pisze wojewoda łęczycki do prymasa - że ma
ksymy francuskie tego są rozumienia, że nieszczt;ście na
sze przywiedzie nas poddać sit; absolule pod regil1lcn, bo 
zupełnie o nas nie dbają, a lego dowcipy nic widzą, że 
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swojem niedhalsŁ\vem odbierają nam \yszystkim na
dzieję, abyśmy się nawet taką niewolą ratowali. Jakoż 
tedy i temu się poddać, pod którego rządami pe
wniejsi zguby naszej będziemy .... i póki te ponęty pod
dania nas pod absolutne rządy trwać hędą w rozwa
żaniu cudzoziemców, póty świadczyć będą o naszych 
nieszczęściach, póty .1K:\1. namawiać będą, aby nigdy 
nie szedł za radą senatu swego .... \fie kieruję się pró
żnością, horn ja kontent z króla J\1. Pana mego, co
kolwiek do mojej osohy należy, alem nie kontent, że 
nas swojem postępowaniem gubi, nic kontent, że ni
komu z senatu nie ufa, że mu każda rada po(lejrzana, 
że nic dla senatu nie czyni, tylko w ostatniej koniecz
ności 70. Cudowny to pan, że mu się nigdy senatu jego 
rada nie podobała, tylko pokojowych młodszych, i upo
dobanie ma w ostrych słowach .... " 71. 

\Vidząc, że rady, prośby, przedsiawicnia i obie
tnice senatorów nie znajdują posłuchu, nie pozosta
wało nic innego, jak z pominięciem korony radzić 

o bezpieczeilstwie Rzeczpospolitej. 
Groźny list prymasa do podkanclerzego kor. 

skłonił wrcsz.cie króla do złożenia sej m u na dzień 19. 
maja H);"j.), "ho też (u króla) skromne słowa i prośby 
w pogardzie" n. 

'vVoje\voda łęczycki radził prymasowi: nie skru
pulizować i zaraz da(~ kasztelanowi kijowskiemu pełno
mocnictwo z podpisem prymasa i senatorów 73, a do ka
sztelana kijowskiego tegoż samego dnia pisał, aby sic.; 
spieszył z wyjazdem i starał się pokój zachować H. 

Naciśnięty w tcn Spos('jb król zgodził się na wy
prawienie kasztelana - ale kazał mu czekać, aż da
dzą znać ze Szwecyi. 

nA mnie się zdaje, - pisał wojewoda - że rychlcj 
król szwecki tu przyjedzic na traktaty, niż pan kijowski 
do nich" 75. 

Karol Gustaw tymczasem kończył przygotowania 
wojenne. Generałowie i możnowładcy, jak Konigs
mark i \Vittenberg, na swoje koszta zaciągali żołnie-
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rzy l dawali pieniądze w nadziei łupów i donacyi 
w zdohytych ziemiach. .r liŻ się widzieli w portach 
knrlandzkich i w GdaÓsku 7G. Szwedzi byli przekonani, 
żc na sam widok ich wojska "nic tylko lllamy si<; pod
dać, ale jako zdrajcy poddać, króla naszego oJlllsci'w
szy, i tak już powszechnie w :1usteryach o lcm dy
skurują" 77. 

'vYiedzimlO, że Jnn Kazimierz jest znienawidzony 
za swoją opieszałosć, niedbalstwo, nieżyczliwość. dla 
HzeczpospoliLej, za lekceważenie ludzi i spraw pań
stwa. Złą miał opinię na świecie. "Król polski -- pisał 

klll-:irst do tajnych radców - nie zajmuje si<; sprawami 
pailstwa i z tego powodu w niezgodzie ze senatorami" 7b. 

,.Sposób jego posl(:powania -- donosił poseł francuski 
:\IazarynicmLl - jest tak dziwny i nie do wiesienia, że 
nic można się dziwić rebelii kozackiej, ale raczej 
temll, że Lil\va nie poszła za ich przykładem. Hozma
wiałem wczoraj z kilku znakoJllitymi ludźmi, przyhy
łymi z Inflant polskich, którzy zapcwniali, że la cała 
częSt: Lit\vy podda się Szwedom" 7D. 

Król szwecki miał dokładne wiadomości z Pol
ski, które go mogły utwierdzać w jego nadziejach. 
Nie chcąc jednak w oczach swoich po(ldanych ucho
dzić za gwałciciela rozejmu, sLarał się całą win<; zrzu
cić na Hzeczpospolilę. Zapewniał głośno, że pragnie po
koju, ale .Jan Kazimierz chce go pozbawić tronu, porozu
miewa z jego nieprzyjaciółmi, prugnie na spółkę z Ho
lendrami owła(lną<': żeglugą na Ballylm i na morzu Pół
nocnem. Szwecya o/iarowaLl lllU pomoc przeciw Mo
skwie, a 011 uwiadomił o tem cara, a Chmielnickiemu 
oiiarował lnJlanty szwcckie. Szwecy<l zaciągn~ła i utrzy
muje z wielkim kosztem wojsko, aby bronić praw 
~;\voich i interesów, oczekując napróżno przyhycia po
słów polskich - a ponieważ .Jan Kazimierz .jest je
dyną przyczyną niezgody obu pailstw, przelo król 
szwecki postanowił z pomini<;cicm };:róla polskiego 
wezwać senatorów polskich do przestrzegania pokoju. 
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V\T ten spos6b powstało to niezwykłe z onia 1:). 

marca lG;);) pismo, które senat sz\Vccki wysL{lsował 

do s('nator(l\v polskich z Z<lmi;lrt'm elimin~l('\'i .Jan;! 
Kazi I)ogłęhienia rozterki Hzecz
posJloI 

\vraz 
nHe 

/lltimatllm prymasowi 
daIl~ Morsz 

, "że to ostatnia 
elcil'go r:J wie rada i że 11 

i manifestem sprawiedliwej wojny i 
Ilią rezolucyi swo.iej" ~1. 

kwietnia 
Sztokhol-

sz\ve-
oi listem 

nieod\\"łoczIJcj na 

Senat szwecki oskarżał .Jana Kazimierza. że Z:I

miast pełllomocuych posłów wysłał intertllll1cyllsza 
z pełnomocnictwem do układów ]wzl'd\Vstt;]lnycb i za
opatrzył go listem wierzytelnym, zawieraj'lcym w ty
tułach ubliża.iące dla Szwecyi roszczcIlia. ~Iorsztyn 
złożył karb kancelaryj kro Zanadto 

lI\V] 

od 
ty] 

° waszej mądrości uysmy 
że tak Iliebacznic 
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SOloną ojczyznę i królestwo, a zawiedzionemi i nic
pociągni<;Lcmi rzeczami nie tylko nas, :lle i siebie sa-
mego ll:lrLlżał.... o jak II oupo-
wif~dż proszę, pOIl zewszild ('odzień TZ('-

J.elllicjszc O niebezpicczc.llslwach Hzeczpospolitej, niż 
o nadziei pokoju mamy przestrogi" 81. 

\V prywalnej rozmowie z Kochem prymas przy
znawał, że Jan Kazimierz w marcu na konwokacyj 
rozmaite puły co swoich podniósł, po-
mimo że \Vłauysław sulnnisyi ej w CZ(1-

sic elekcyi ohiecał, że Bzcczpospolita z powodu tego 
Ilic l)(;dzie miała żadnych kłopotów. Tymczasem Jan 
Kazimierz wetknął do lej submisyi warunek wynagro
(henia, "nic wiem, - powi(~dział prymas - w jakiej 
myśli i powolności albo raczej niedhałością. 
Ale HzeCl.j lita żad wyuagrodwn ie winn:l, 
ani je kiedy dać myśli, nie mając żadnego sporu z Ka
rolem Guslawcm i królestwem szweckiem" ~:). 

Odpowiedź senatu polskiego wysłał prymas do-
pIero w unuenlU królem w sejmu 22. 
maja z an t>. maja ) przez swego 
szlachcica hi ilskiego Szl okholm u. 

Senal polski przyjmował z wuziQcznoscią stara
nie senatorów szweckich o zachowanie pokoju, oopie
rał zarzuty, powoływał siQ na świadecLwo pośredni-
ków i przypominał SzŁumdorfsk , gdzie wyra-
~,nie BO, że d błahych powod(')w oLa paIi-
sŁwa woj rozpoczynaz' powinny, (' prowadzić' 
układy o staly pokó.i w czasie rozejmu nie raz jeden 
i drugi, a choćby pokój uie przyszedł do skutku, ro
zejm ma lrwać do r. W(;l. Król polski pragnął rozpo-
cząć układy wysłal Morszl !la, zapow prz.yby-
cie pełnolllocnych posłów, lórzy już w (lrodze, 
ale zalrzy siQ na o nicprzy interllun-
cyusza. Tynlczascm umarł kasztelan kijowski, a król 
naznaczył nowych, klórzy w tych dniach wyjeżdżają 
z pduolllocnictwcl1l króla i Hzeczpospolilej ~'i. 
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Żabiilski stanął w Sztokholmie 21. czerwca. Ka
zano mu pokazać paszport, gdzie siQ Jan Kazimierz 
królem szvveckim mianował, i po rozmaitych kłopo

lach otrzymał audyencyę u kanclerza. 
"Dawalismy - powiedział kanclerz - i dajemy 

zawsze dowody przychylnosci dla 8.zeczpospolill'j, ży

cząc, abyśmy nareszcie, wieczną zawarłszy zgodę, je
dnych mieli przyjaciół i nieprzyjaciół i jedni przy drugich 
stawając, sobie pomagali, widzimy ale, że wy czyhacie na 
nasze królestwo". Pytał mnie potem, czy posłowie w dro
dze, na co mu odpowiedziałem, żem wyjechał dawno, 
nic byli przy mnie mianowani, ale w Gd~u"lSku (D. czerw
ca), czytałem lisl wojewody łQczyckiego, ahy okrQty spo
sobiono dla niego. Trzymał mit;; kanclerz wiQcej niż go
dzinę n;1 audyencyi. Przygotowania wojenne srogie, a naj
bal'{lziej w stolicy. }Iówią wszędzie, że jeśli przyjdzie 
do wojny, cały impet na \ViclkopolskQ obrócą. O Pru
sach i Gdailsku laką sobie nadziejt;; czynią, iż na wieść 
o ich przybyciu podda\vac się bQdą. Sejm się od kilku 
miesięcy odprawuje i w lych dniach konkluzyi sit;; 
spodziewają. Stan duchowny i chłopski żadną miarą 
pozwolić królowi na tę wojnę iść nie chcą i supliko
\vali banlzo na tym sejmie, alc się nic dał odwieść 
i chce koniecznie sam być obecny" 87. 



III. 

SEJN! VV MAJU 1655 

~limo grożącego niehezpieczcllstwa, Jan Kazimierz, 
jak powyżej wspomniałem, dopiero pod wpływem 

grożnego \-vY'stąpieIlia prymasa zgodził sil( na złożenie 
sejmu nil dzieó lD. maja, bez czego ani podalki, ani 
wojsko, :tlli żadna ohrolla slanąć nic mogła. Prosił 

papieża o subsydia przcl:iw Moskalom i Szwedom 1; 
skarżył się przed posłell1 francuskim Ila pogw:tłccllic 

prawa n:trodów z powodu nieprzyjttda ~lorsztylla 

i z powodu listu senatorów szwcl:kich, którzy go l:hcieli 
sprowokować: i poróżnić z Hzeczpospolilą 2. 

Sejmiki, zwołalle lIa dziet'1 28. kwietni<l, odbyły 

się przy licznym udziale s<:~natorów, pod wpływem 
kOlllunikatu prymasa, ak nie wszystkie doszły. Cztery 
na JIazOWSZl\ zostały zerwa Ile i nie obesłały gencral
nego zjazdu mazowieckiego (7. ma.ia), który z lego 
Jlowodu nie doszcdł, ho i wo.icwoda mazowiecki sit; 
nie pojawił :t . Sejmik wiszeI1ski i luhelski pozwalał z:t
trzymać, wojsko picniQżne i zaciąga(~ piechotę bnową, 
ide Jlez wyłączellia dóhr duchownych i królewskich. 
Prosił o pospołite ruszenic, sine divisiline bel/i, o sąd 
lIa Ohuchowicza, i aby b·ól pełnomocnego posła do 
Sz",ccyi wyprawił i do skryptll sllbrnissionis slosowai·, 
się raczył; żądał dotrzymania ligi z Tatlrami, uwol
niellia zaslawllików w Krymie i zabronienia prawellI 
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szlunku i płacić żolU przez dwa micsiące, poczcm ła
nowi przejdą na żołd skarbu pruskiego. Sołtysi, 

wolni chłopi i lenmani mieli w tymże dniu stanąć 

z muszkietem, o whlsnym koszcic, z przył4czeniem wy
braJ\c(')\V, a wojewodowie mieli Lyle piechoty i kon
nicy zaciągnąć, na ile starczą uchwalone podatki. 
\V tym celu usLanowiono podatek rogowy. 'Wybrani 
posłowie otrzymali insLrukcYt: żądać w razie niebez
pieczeństwa zwołania pospolitego ruszenia powiatów, 
należących do pioLrkowskiego trybunału - Malborg 
i Puck osadzić liczniejszą załogą, starościc malbor
skiemu nakazać, aby si~ nic wydalał; na zaop~llrzenie 
zaś i obronę innych miejsc miał skarb pm'lstwa udzielić 
zasiłku. Do kurlirsla i radców pruskich w Królewcu 
\Nysłano pismo, :lhy zwrócili UW~lg~ na Pilaw~ i Kłaj
pedet, i drugie pismo do radców, 'aby kurfirst pomocy 
Prusom Królewskim udzielił i nieprzyjćlcielowi prze
chodu i prowiantów nic pozwalał. Posłowie mieli 
prosić króla, aby jak najspieszniej wysłał posłów do 
Sz\\'ecyi, a przy układaniu instl"llkcyi dla tychże po
słów, aby przynajmniej jeden poseł prllski do komi
syi sejmowej należał dla przeslrzegania interesów tej 
prowincyi 6. 

Gdaósk, który w czasic wojny szweckiej stał z nic
wzruszoną wiernością przy Hzcczpospolilej, nic łudził 
siQ nadzieją, żeby Szwedzi z Moskwą wojować mieli. 
,,\V taką daleką rzecz niech wierzy, kto chce i może", 
odpowiedziała rada miejska Kochowi, wskazując mia
stu na niel>ezpieczeńsLwo, grożące od szweckiego woj
ska na Pomorzu. GdaIi.szczanic prosili o natychmia
stowe wysłanie pclnomoclJego posła do Szwecyi, 
wzmocnili stare forty1ikacye, zakładali nowe, i zbie
rali wojsko. 

Wielkopolska, a raczej województwa kaliskie 
i poznańskie, nawiązały na swoją l"(~k~ karygodne 
z kurfirstem brandenburskim stosunki za powodem Krzy
sztofa Opalińskiego, wojewody poznańskiego. Ten czło
wiek JUż w zeszłym roku przc(l sejmem, w luLym 1();,)1-, 
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(~enerał wielkopolski, Lbory na podagrę, kierunek 
całej obrony zlecil Schlichlyngowi 0, marszałkowi sej
llIiku śreozkiego. 

\Vśród przygotow:u\ do sejmu nadeszła do \Var
szaw)" wiaoollloś( o zgonie .iedynego brata króle\\'
skiq.(o. 

Karol Ferdynand, królnvicz polski i szwcLki, 
książQ opolski i raciborski, biskup wrodawski i płocki, 
administrator Jasnego Grobu i l\'Iiechowa, zmarł po 
ciężkidl cierpieniaLh w \Vyszkowie, nad Bugiem, 
~). maja, w /12. rokll życia. \\' ostatlljLh laladl L11o
roby rozmaitego rooza.iu go nawiedzały, a lla\Vet 
kołlull, gosc niewidziany w królewskim (lomu. 
'/. km wszystkielll zamierzał porzuLić infuły i ożenić 
siQ, aby ród \Vazów Ilie zginął. 

Był kandydatem do tronu po śmierci vVbcly
sła\va 1\'., który ulllier:1jąc, l11iał powiedzieć, że Hzecz
pospolita zll:l.idzie \V Karolu FerdYllalldzie podporę. 

'/. Janem Kazimierzem żył królewicz-hiskup jakiś czas 
w lIiezgodzie do tego stopnia, że jlostanowił oddać cały 
swój majątek Ferdynandowi królowi Czech i W Qgier ; 
ale póżnic.i napisał drugi testamelII, za powoclelll ;\ie
horowskiego 10, a racze.i królowe.i ~Iaryi Ludwiki, i spad
kohiercą swoim mianował .lana Kazimierza. Z tego po
wodu powstały niesnaski Jlli(idzy LesarZClll a królem. 
Zarzucono, że pierwszy Lestament zoslał zala.iony 11. 

Hzqdny, pracowity, surowy, stały w przedsi(;
wzięciach, wróg podc.irzcil i kłamstwa, pomimo skąp
stwa, jakie mu zarzucano, umiał po królewsku na-' 
gradz;1ć i karać. ~ie opuszczał ludzi, których raz ohda
rzyl zallfaniem ]1\0 wziął w opiekc;, i gdyby hył za
siadł na Ironie, potrafiłby może ,,-.'Zhudzić pOWSZCdlOC 
zaufanie w rozumny kierunek i slal('c/'ll'l ciągłość 

w prowadzeniu spraw puhliczllych; \vreszcie, co naj
ważnie.isze a na.imniej w 11l0narchach oceniane, po
tralHIJy dohr[Jć ludzi odpowiadających potrzebom pail
stwa i zje(!noLzyć osohą swoją wszyslkich swoich 
poddanych. 
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i\!ilosnik o.iczyzny, ratował.ią w ci<,;żkich rmach 
pieniądzmi i wojskiem. Hzecz[)ospolita utraciła opiekun;) 
i obrO!ICl2. i ubogich duch przyjaciel-

młódż szlacheck:l, ) nauk 
l kosz lem za granic:l al. 

i~ spo-
oha wą nac!cho(lz<!cego 
czas, jak twierdzi 

maclzone skarby pomoc 
Rzecz] I Przesadne o .jego lll:lj hYł\' 
dla królewskiego dom u szkodJ i we, zarzucano bowiem 
królowi, że mając tyle pieni(;dzy, nie chce nic dL! ra
lowtmia j)mlstwa poś",i(~cić. l\Ió",iono, że zmarły 1ll1-

lion na len cel przeznaczył 1:1. 

Król wysłał zaraz do ::-\issy i do Kożla swego tlo
mowC'go prałata, chcąc natychmiast ruchomości brata 
do \Varszawy sprowauzi6. 

maja 
w12 
dek w 

zastawiolle' 

nocy - pisal rezY( 
ono skarby n 

wozach i polajem 

księst\va o po lsk 
;('rdynan<la Hl. za JI.)lJ.(JiH) 

I":-;ta '27. 
It!ska 

. Spa-

ihorskie, 
ch-

Żywic'c, klóry przynosił '2(\.()OO rocznie, i kosztowIlości 
wartości 30U.OOO, zaslawione za lOO.OUO w Gclallsku. 
Kn')lowa - dobra Bołdkó\v i wszystkie krzyszt:lly. 
Arcyksiążę Leopold, hiskupi krakowski i POW,1l1Ski, 
suf'ragani w Plocku i :\issie, kościoły w \Varsza\\'ie, 
w Loreóe, w Płocku, w Częstochowie, w Czerwiilsli:ll, 
w Wilnie, w Lublinie, na Bi('bllacb otrzymały bar-
dzo ki. Opatrzenie sI eclu-

w 

(:cia Michała \Vi (pó-
órego zmarły 

p:Hbły na króla l:;. 
pochowany został w Jezuitów 

dwuniedzielny otwarty maja. 
Kazanie wygłosił O. Karwat S. J., wołając słowami 
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Izajasza: "Podnieś się Jeruzalem, któraś piła z ręki 
Pailskiej kielich gniewu Jego aż do dna lIspleni:l, 
Ilapiłaś siC; i wypiłaś aż do drożdży i Iliemasz, Idolly 
cię podparł ze wszystkich synów, kLórcś splodzila~ " 
,, \Vypdnia się -- mówił kaznodzieja - mi:lra grze
chów naszych, kara już 1>lizko". Cdcrzał gwałtownil' 
na kacerzy i kalwinistów, wzywał szJacht<; do opa
lllic;lania i zakoilczyl słow:llni Chryzostoma: tUl/C deus 
presto est opem tern!, Clllll omnia dcsunl humana 
cOl/Silia. Gdy uslanie ludzka pomoc, nadejdzie pomoc 
hoska. 

l\-larszałkiem Izhy ohrally zgodnie Jan Kazimierz 
UrniaslO\vski sędzia ziemski brzesko-litewski. \Vyru
gowano z Izby posłów slllolcilskich, a ze senatu Obu
chowicza wojewodct smolcilsl(iego. 

Dwór czebl na przybycie arcybiskupa, a gdy 
Litwini żądali deklaracyi w sprawie [raktalów z ca
rem, klóry z potc;żną armią wrócił na Lil\\"(~ i goto
wał się \v pochód IW \ViIIlO, a król odkładał tę spraw(~ 
do przyjazdu prymasa, ·wyhuchnął poseł oszmim1ski: 
"Cóż robit·, trzeha czekać - moglibyśmy tymczasem 
napisać do cara, żeby także zaczekał i nie zabierał 

nam wszystkiego, aż nasz Scrcllissimus żyć przestanie ". 
21. odprawił prymas w.iazd do \\' arszawy ; 22. wy

prawiono odpowiedź senatorów Hzcczpospolitej do 
senatu szweckiego. 2(1. odczytał kanclerz kor. senatorom 
i posłom propozycyę królewsk'l, która nic innego nic 
zawierała, tylko o!>ronQ Hzcczpospolilej, olllnyślellie 

zapłaty wo.isku, łanową ekspedycyę, pospolite rusze
nie i uwolnienie ekonomii królewskich od stanowi
ska i przechodów żołllierskich. 

Gdy przyszło do wotów senatorskich, prymas na 
żaden punkL propozycyi pozwolić nie chciał, ale żą
d:lł wpierw tajllego posiedzellia Izby złączonej z sell:l
lem modo colloquio sCl1lotis arhilris w sprawie obrony 
Hzeczpospolilcj, musi bowiem odsłonić tajemnice, o któ
rych nieprzyjaciel dowiedzieć się nic pOWll1ICn, na 
co wszystek sellat przypadł i lzba poselska. 
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Tegoi. ullia układano dla posh')\v do Sz\\'ccyi ill
slrukcyą abscnle lamen Regin Jlnjeslate, Deplllowani 
z Izhy i scnalu związani zostnli przysi~gą do zadlO
w<Illia tajcmnicy, 

Zda,jc się, z powodu instrukcyj, gdzie o rekol1l
pcnzie uic było mowy, oraz z powodu lislu do sellatu 
szwcckicgo, przyszło do ostrego starcia l1li~dzy królem 
a prymasem, \V!cOÓCll 1,1'(')1 zdecydował sit;: wysbl: 
posłów do Szwccyi 1[; . 

28. llwja odhyło sil~ colloq/liUIJ!, Co llll') \\' ił pry
mas i jnkic odslani:d l'l.icmnicc - nic Wi:ldolllO, To 
pewna, ŻC po nicudallc.i k,l\J1panij zimo\\'cj IW Litwie 
i na Chainie HZl'czpospolila tylko z naj\\'il;kszYl1l 
wysiłkielll, n wiQcej nii. z w;1IpJi\\'Yl1l skutkiem wojn:: 
z Moskwą i z I\.ozakallli prowadzi ć) trzeciej zns wojny 
rc'l\vnoczcśnie rozpoczyna(~ Jlil' mogla , .\lllsiaJa SZU!;:,ll: 
pokoju zc Sz\\'ccyą tem hard ziej, że wszyscy łlldzili 

się Jladziej'l, że lam znajdą pomoc przeciw Kozakom 
i Moskwie. 

"Z .\Ioskalami chcieliby traktować - pisze rezy
dent J,nrJirsla-- i gotowi wiele ustąpić, ale stoi na 
przeszkodzie zaprzysi(~żony z T;darami sojusz. klóry 
im zahr;lllia traklować z Moskwą hez zgody h:llW·;l(l. 

Dlatego krój i scnalorowie prosili cesarzn. ahy z \\"ła
snego Ilatchnienia, z zachowaniem 1l8,jgłl;!Jszej tajem
nicy, rw!;:oll1o hez wiedzy Hzeczpospolill'.j, wysłał 00 
:'\[oskwy zl'l;czncgo dyplonwll; i ofiarował u\ro\\'i ]10-

średnidwo ~(), 

Cesarz wysbł do Mosk\\'y 1\llclI'rclie(io - ale na 
b "" 

prośbQ króla o pozwolenie \verhow:ll1ia dwóch regi-
I1ll'nl<'l\V w ~ielllczcch i w krajach dziedzicznych od
powiedział odmownie i I1wiadomił o lp,j odpowiedzi 
Karola (illslawa, nic ch cąc obL1dzi(~ podcjrzcni~l, ja
\colJy chciał brać udział w zalargu SZ\H>cyi z Polską ~l 
Co gorsza, \\'ysłał na sejm posła (Hallo) celem \\"ykl1-
pienia miast spiskich, zaslawionych Polsce \\' \:\" wieku, 
grożąc, że użyje oręża, jeśli wykupno \V drodze Jloko
.iowej nic nastąpi. Na tQ tak nie\yci',csl1ą rcklall1acy l: 

I 
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poseł odpowiedzi urzędowej nie otrzymał, Nfi pry""u
tn(,111 posJlIch:tniu powiedzi:łł lUU /;:r('ll, że i na l1:1stl> 
pllylll sejmie sprawa spiska jlo myśli cesarza zalalwioll<} 
nie zostanie ~~. 

Cl~lern oderwallia KO/.;łków od i\los\;:w)', wyd8ł 
król 1. lll;łja bez wiedzy senatu ulliwersał z obiclnicą 
'!Jrzypuszczenia wszystkich Kozaków do wolności i prc
mg::ł!)'\\' slallu szlacheckiego, i zaopatrzenia ich do
hrami HzcczposjloliLcj i t. d. 

Sejm nie nprohował Ll~gO uniwcrsalu, ogr:tnil:zył 

()bidniCl~ kn'lle\vslc! i wybrał pełnolllocnych komisa
rz(l\V do Lraktow;łllia z KozakalIIi. Ale alli ulliwersał 

kn')lcwski, ani punkta instrukcyi dla komisarzów nic 
hyły w sLanie uspokoić Ukr:tiny ~:' . .ledyny pożyLek przy
niosły posełsl\va do l\.rylllll i do KOlIsl:wlynopola :!l. 

i\a obronę HzeczpospoliLe.j uchwalił sejm wypr;1\vę 
łanową, obowi;tzującą wszysLkich oł>y",all'li bez wyj:ltkll, 
i miasLa i dllCllOWidlstwo i dobra kr<'>le\\'skie: z Li 
wlok albo łallÓW jednego czlowieka dostaŁccznie u
zbrojonego z barwą i żywIlością IW pół l'oku, Ilajdalej 
w :2 Iliedziele po sejmiku relacyjnym, z;łlem w kOllCU 

lipca luh w pierwszej połowic sierpnia ~:I. 
Ohron<,; wo.jcw(')(lztvv kaliskiego i poznailskiego, 

kt6re już piechoLę bIlOWą, według lauduJJl swego, wy
prawiły, zlecono generałowi \VielkoJlolski Bogusb
wowi Leszczy!'lskiclllll pOllslwrhiclllu kor., z ohowi,!z
kicm osadzenia pas(\w i rorll~c !lad ::\orccią. On mial 
llaczcllw dowództwo n~\(l piechoLą bIlową i nad wy
l>r;li!c;łllli z Lych wO,jcw(')dZLw i )lad pieniGż!lylll za
ciągiem (!OO/) koni) przyłączonym do pospolitego l'll
szclli;l, w klórem już wojewóclzt wa wil~lk()polskil~ 

za lllliwersal:łl1li legoż gerH~rala wicJl\OjloIskil'g<l sla-
1l<21y ~I ; . \Iiaslo Poznaó mialo się przygotować tło 

ohrolly n. \Vojcwództwa prllskil' pozos[;l\ViOłlO przy 
uchwale scjlllikll grudziąskiego, kl(')J'('go laud11m jedllak 
nic zoslalo poLwierdzo!le ~~. 

Lcl1\\';t!o!10 pospoliLl~ rllszenie J\o)'ony i LiLwy sine 
dinisiune bel/i, l\l<')f(~ w ręku ku')lcwskielll do przyszłego 
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sejmu jlozosLat: miało ~~\ ale ponieważ król chciał 

kijka województw przecivv Szwedom ohrócić, zgo
dzono się, aby w razie najazdu sz\\"cckiego król ru-
szył kopolską i pru pnlską 
szlacb! pomoc ol Jr(Jcil 

:\Ioskwie pospoli Le ruszt n piecho la 
n,[6 mialy. \\'oi plockie, 

i l:rwskie, powiaL s dlOdubow-
ski, hraclawskicgo, j ciela 
zniesiolle, ou pospolitego rU.-;Zl'llia zostaly uwolniolle . 
.\Iiaslom liLewskim[()() żolnierzy posLawi6 n:lkazano, 
z Lych 100 na zalogQ wc Wilnie. Ikzpieczl'I·1Slwo \\"ilna 
JlOIeCOllO biskupowi wilcóskielllll i Janowi Chodkie
wiczowi, którzy w obronie miasta z urzQdem miej
skim znosić siQ mieli. CeleJll zapłaty wojsku litew
skiemu, uchwalono czopowe i 22 poddYJl1uych na 
wszys! wieclzie, ducho 
z t12 poddynmyc 1) 

pada, który poda 
w całości uiścić 

.iak \VI hracławski, pińsk i 
dalsze dacie lIie były w 

l'rpllia, 
ylko 

podnie:) pogłowne żydo\\".~kli', rlollulililIlH 

kupieckie, opatrzenie i obwarowanie Brześcia, By
chowa, Ilłuska, Słucka, zamku bracławskiego, Lclz
kiego, grabowiekiego, horodclskicgo, rllbicszowskiego, 
żydaczowskiego, Kumil:llca podolskiego i Lwowa. 

\VszysLko Lo było już Z;1 ])(\ŻllO. Trudno było żą
dat" aby car czekał, zanim się Hzcczpospolita uzbroi. 
\Vyprnwa mogla sLaIląć \\' !l0!o,,"ie swrpllw, 
pospoJ tylko na czas hl pie-
choly sprawit: hyło I1WŻll ojsko, 
które !l0/wolollo w Pl'ltH'.i lic hi,', uchwa-
lonej II sejmie, nic było jll 

., ! I Hl, po l i lej zawikła I den l 
kllrJ1rs yscy pCbli zau II polite 
rllszeuie uchwalone, lo ZIlÓW tral'ą ufnosc i nie myślcl 
o obronie. Chcielihy lr;lIdalów, a !lic chcą Sl<:; przyznac 
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do tego, i mówią, żc jeszcze tak żk nie stojq, żeby 

pokój zawierać musieli. Brak pieniędzy coraz wiGcej 
uczuvvać się dajc, ho zboże uic płaci i każdy chowa 
skrzętnie gotó\Vk~, że Ilawel na rc,llllą hipotckG dóhr 
kn')lewskich pjenil~dzy dost:lĆ nie można . Swieccy 
chcieliby użye kościelnych skarhów, księża wskazll.ią 

na srehro stolowe i kle.inoty szlachty i zapewniają, 

Żl~ z kościołów nie zehranohy wil~cc.i l1a(1 '100,000 ta
l<! 1'(')\ \' :i I, 

Se.imowe obrady odhyw:lly się w wici kiem roz
drażllicllil\. Doszło clo tego, że Kr<1si6sk1 st,ll'osta no
wol:lrski na posiedzeniu 12, czerwca w ohccnoSci króla 
i senalu dohył szahli IW Lasockicgo , zelżył go słowami 
i uderzył w tW:lrz, za co zaraz osąozony n:1 wieżę 

(rok i sześe niedziel), ulracil prawo ohier;l!llosci, slo 
dragonów koszteln swoim do ohozu llostawie ohiecał 
i de prekacy;! pll hl iczną uczyli ił ::~, 

,,\\'il~lkopolanie - pisze rezydenl kurfirsta - nic 
obawiają sil; Szwedów, widząc, że mają czas zająe 

pasy Ilad ~otccią, Król ich podcjrzyw:\ z powodu 
układl')\\T ieh z kllrfirstclll, a or;lZ dlalego, że gdy się 

o/iarował sam na ohron(~ \VicJkopolski wyruszyć 

i wojsko wysIać pod dowódzlwem komisarza swego 
Schonhcrga, oni tego nie chcieli" :1:3, "Lilwa ze slrachn 
przed :\'loskalami golowa sili poddać Szwedom, Biskup 
,,,ilcóski skłania siG do paklów z nimi i korespolłduje 
z księciem kurlandzkim, gotl')\V go 1);1 przyszłego króla 
promować:, IIctm:ln Jtł<lziwill pr:lgnąlby pod korzyst
llymi warunkami dosl:lć siG pod protckCyl; kurfirsta, 
bkichy lo były w;lrullld, dowiem sitt dziś na hankie
cie, Książ(: Boguslaw wybiel a się do kllrfirsta, Ci obaj 
książ(il~l, a także i pryma" i wicIu illTlych życzyliby 
sobie \\'XW, widzieć na Ironie j:lko naj hardziej upra
wlJioTlego do (lzicdziczcnia Lilwy i CllO(lzi illl t"lko 
o lo, czy \VX\V. zechcial;l!)y się la-k postawić, ah)~ do
równać po l(~dze szwl'ckicj" :1.1, 

Zd:ljc sili, że wszyscy pragnęli pozyskać Jlomoc 
kurfirsla, ale i on, choćhy chci;ll, ralować Polski nic mógł, 
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,,0 ile ludzki rozum obliczyć zdoła, - powiedział 

l)ierwszv minister kurfirsta Polacy sa zGubieni 
.J " • b 

i my z nimi, jeśli ze Szwedami nic pójdziemy". 
Sejm zamknięto o 2. po północy 20. czerwca. Se

natorowie i posłowie zouowiązali si~ przysięgą do uro
nicnin oj <.:zyzny, a poseł Demuióslci za\vołnł na calv 
głos, że ktoby założył lIelO, nie wyjdzie żywy - na c; 
wszyscy przypadli wołając: amen! amen! ";>. 

Po takim epilogu - pisze nudawski -- rozje
chali się senatorowie, mając wkrótce pod cudzymi 
znakami slanąć na zguuę króla i ojczyzny - i Ilowy 
nienawistny sposób rządzenia pojawił si~ na Dworze, 
polcgający na ghtbszcm chowaniu tajemnic. 

Król był rozgoryczony przeJliegiem sejmu, a naj
bardziej tem, jak siQ zdaje, że nic nie mówiono o re
kompenzie. 

"Ci ludzie stracili serce, - powiedział - groźbą 
możnaby wszystko na nich wymusić" 3l;. 

\V przededniu sejmu wysłał był (1. maja) se
kretarza swego Haułen[elsa do kurfirsta z prośbą 

() pośrcdnictwo i (!awal kurfirstowi zupełnc pełno

mocnictwo zawarcia pokoju ze Szwedami z pominię
ciem posłów wysłanych do Sz",ccyi - pod wa
runkiem, że mu Karol Guslaw lytuł króla szwl~ckiego 
pozostawi, 200.000 talarów za dobra \\'<.m·)\v zapłaci, 

cale lnllanty od Dżwiny do I.\'arwi odda rodzinic Zy
gmunta Ul. i weźmie udział w wojnie z :\Ioskwą 

i Kozakami. Gdyby uie można zawrzeć trwałego po
koju, pragnął przedłużcnia rozejmu pod wDrunkiem 
wspólnej wojny z Moskwą i z Kozakami. Hautenfels 
mówił, że Jan Kazimierz spodzicwa się najazdu szwc
ckiego i że Hadzic.iowski, który ouecnie bawi w Szcze
cinie, obiecał całą armiQ l\.onigsll1arka uLrzymywać za 
moskiewskie pienią<lzc, przysłanc przez Chmielnickiego. 
I\.ról prosił, aby kurfirst przechodu przez swoje kraje 
Szwedom nie pozwalał, aby wysłał 2000 ludzi na 
obronQ Wielkopolski, armiQ swoją połączył z ,,·ojskiem 
polskicI11, za co mu Pomorze szweckie obiecywał, 
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i aby wstrzymał sil: z wysłalliem posła do Moskwy, 
Z;lf(~cz;tl, Żl~ nie miał zamiaru odd~l\\'ać Szwedom Pi
ła wy i Kblj ]led y :n, 

Dziwiono si~ w Berlillie temu poselsl\\'u tem 
wi~ce, j , że kn')] przed kilku laly, zn;ljdllj~lc si(2 w po
myślniejszych stosunkach, slawiał skrollllliejszc i mo
żliwsze: warullki : I~ , Kurfirsl byŁ lL~~O zdallia, że kr()[ 
pr;l~nąl z:tprzeczy(~ pogloskolll , jnlwby miał zamiar 
odda{~ Szwedom Pj]aw~ i Kłajpcd(; :i!l, i wysŁał Hautell
relsa 11:1 zwiady, ezy kurlirsl nie pozoslaje w tajnem 
porozumiclliu ze SzwecyąlO, 

H,autenfcls przybył do Berlina w czasic, kiedy 
sejmik śrcdzki wysłal t:UJl prośuę o pomoc i () pro
tekcyę ('l, maja), kiedy szlachta \viclkopolska żądała, 
aby kurlirst przysłał 2-;lOOO ludzi 110. osadzellie pa
sów nacI 0,'0 tccią, a kurlirst postawił warun(~ k, że 

w 1 () J1Iicjscowości;lCh llad tą rzeką, które stanowiły 

liniQ komullikacyjną mil;dzy Prusami książęcemi a BraIl
denl>urgi:!, a oraz w zamku Pozn;'ll\skim jedYllie jego 
załogi slal: h~dą, 

Ku'd Illógł się słusznie obawiać, że jego lennik 
działa w porozumielliu ze Szwecyą, a prosząc o po
średnictwo, chcial go ubezwładnić, bo kurfirst jako 
pośrednik nie mógł być strollą wojującą i brać \Vicl
lwpolsl\:l~ pod prolekcyc.;. 

:\TalomiasL smutną, hardzo smutną roll~ odegrał 

Jan Kazimierz, gdy wyprawiając pełnomoclJych posłów 
do Szwecyi z illslrukcyami Hzeczpospolitej celem zawar
cia poko.iu, w czasie, kiedy zewsz;·!d nadchodziły grożne 
wieści 11, kazal S\Velllll sekrdarzowi napis<l{; do pos ł:t 

francuskiego, że po straci e hrata, zostawszy sam, pra
gnie pogodzie:: się ze Szwedami i postanowił wysl<tć 

pdllomocnych po:-łów; ale chciałby mice:: .ialqś ko
rzyśc'; osohistą i dlatcgo prosi posl:t, ahy sekretnie 
i niby od siehie przedstawił kr{)lowi i senatowi szwc
ckieJllu, że mal' ą obowiązek nah,rrodzić króla skoro uo-. , n 

tów uczYJlić dla nich wszystko, co mOżna, A mogą lo 
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uczynić bez żadne.i nicdogodnosci, jesli zo!lowi;1ż'1 wa
runkiem poko.iu Hzeczpospolitli, ahy mu dnlarek011lpl'nzt~ 
od siej (du na to, co s;llni Iron\" 
zechcel ego. Byłoby 1'Ó • 
dane, pewności tego z()-
howi~j p()liU~ do raty 
\VSZ"S pod gro7.'! 7.e1'W;lI 

go opuhlil;:own (I. już 
zaszko! w opinii szlach 
cil .jej zaufanie, nigdy nie J))"I lubiany. Od czasu 
se.imu, zerwanego z powodu Bąkowskicgo, uważnllO 

go za szkodnika, a sprawa rckompenzy pogł~biła .je
szcze przepasć miQd7.Y nim a stanami. On lo czuł, 
j lekceważeniem, podcjrzenial1l i, groźbą i pogardą s la
rał silt okazać swoją wyższość'. Źle hył chowany -
nie wiedział, że grzecznoś<' I1n tronie mc nic kosztuje, 

otuchy 
szłoŚć. 

przynosi korzysci. 
!zy koroną a 

przyjaciele patrzy 
dotbwała 

przy-

polskich - ewo(la 
łęczycki - tyk nie pa6stwu, 
jako ten stracił przez nic, tylko przcz same podejrze
nia. Dla Boga! lliech się postrzeże ~ H7.adl\i senator, 
kUl!"y hy osohistej nie 111 iał urazy, ho i pod kanclerzego 
lit. jako wide razy l1il~sl11aki potykały, i \\"X:\l. IliL' 
obszedł się bez tego. Skromniejsi, ci nie szkodzą, ale 
g\vałtowniejsi mscić si~ zwykli na Hzeczpospolilej, J)O 
lak zwykle bywalo" .l~. 

C polityka \\"l'\\ 

rzecz 
przed 
[ość I 

ość i li rz~dy s 
ie tylko \\' Polsce 

wzywano acbtę 
i posh\\V kn'llewskie i przy-
sięgi posłuszeIistwa 41, a l;:ról, mianując ministrów, żą
dal od każdego z nich skryptu, klórym ograniczał ich 
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zmuszał do złożenia urzędu \V razie Ille-

To 1l)'lo przeciwne prawom i obycw.iom Hzl'czpo
sjlolilejlf;. :\linislrowie lym niebywałym procederem 
z\Vi~!zani, czuli się upokorzeni, chowali głęhoko urazl~, 

kl<Jre.i wypowiedzieć nic śmieli i absenlowali sili, zasla
Iliaj~!c sili chorobą, i lekroć ich król polrzebował. S;dach ta, 
];.!r"m\ uiewątpliwie coś o tych shypl~lch zasłyszała, 

podnosiła skargi na "obso!ullll1l domini/lm", a bedy 
przyszło do wykolwnia cyrografu, pokazało sili, że ani 
Hadzic.iowski, ani później Lubomirski godności swo
ich dobrowolnie złoźyc nic chcieli. 

\\' miarę niepowodzcI1, podejrzenia i rozgorycze
nia rosły. \\'szyslkie klęski Jdadziono na karh niedJwl
stwa i zlej woli króla, i na karb chciwości i maksym 
francuskich królowej. J::lowrogi plak siedział na pol
skim lronie, nieszczęście zdaJ o się byt: stałym jego 
lowarzyszem. Królc\\"ska para \Vygl~ldała jak zły 

dzierżawca, klr'lry się nie troszczy, w jakim slaJlie 
gospodarstwo pozoslawi. 



IV. 

POSELST\iVO DO SZ\VECYI 
\V połowie se.imu wyprawiła Hzeczpospolita po

słów (lo Szwccyi z nicograniczoncm pclllomocllictwcm 
zawarcia poko.iu: Jana hr. na Lesznie 1, wo.icwodQ łQczy
ckiego i Aleksandra DDniela ~ ::\aruszewicza. pisarza 
\\'XL. Pierwszy posiadał zaufanie stanuw, drugi króla. 

Starożytny ród Leszczyi1skich \Vieniawilów, który, 
według podania, z Dąbrówlq przybył do Polski 3, 

miał wielkie, jeśli nie IwjwiQksze w \\'ielkopolscc zna
czenie. Prylllasem ;ll"CylJiskupem gnie;,nicI\skim był 

Andrzej LeszczYI\ski, stry.ieczny wojewody, Bogusław 
I,cszczYI1ski, bratanek posła, hył [lodslG\rhim kor., ge
ncrałem wielkopolskim i n;\jhardzic.i \\"pływowym mi
nislrem na ])worze, \\'aclaw, IlraLrodzony wojewody, hi
skupem warl1lii1skim; bracia prymasa .ieden biskupem 
kijowskim, drugi podcz;\szym lwI". \\'szyscy wycllO
wani \V ulJ(')sLwic, osiągn~li wysokie godności i posta
wili pracą, zabiegami i wzajcmnelll poparciem ród 
swój na takim stopniu, że wnuk podskarbiego zasiaclł 
na lronie polskim. 

,,\\' dOIllu naszylll-- pisał wo.iewoda - wielkich 
bogactw nigdy nie hyło i nie wicm, .ieśli z dawnych 
przodkuw był który nazbyl bogatym. A to dziada mego 
a pradziada W:\Tci (IbCał 1,eszczyi1ski) za bogatego 
lIliano, ale zapraw(łt; nil' wielce, kto wejrzy na in
szych. Cnol(:śI1lY tylko i reputacYQ przodku\\' naszych 
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dziedziczyli. Świa<lki(~11l lego ja z rodzonymi mymi, 
.J\1. arcybiskup ze swymi, jak maJe nam si<; doslaly 
spuścizllY, )lO rZekl?, i,;ldne. Zos[;l1iśmy młodzi wszy~('y 
bez sl:1 śmierci brata i 
dziłi;lciół, co nas hr;l 1ll0-

wali, li, byśmy nawet \V il' \\"\"-

mi naszymi" .1. 

)(~'zl1ani dokładnic 

sjln).y nkatlli Dworu . 
królll, mimo jego llieszczęśliwej nalllry. 

lejszyll\i 
l przy 

Okoliczność ta podnosi "';ldoS(: poufnej koresJlon
dencyi lej rodziny. 

\\'ojewoda grał wai,rq rolG w cwsie lej wojny 
i wielkie położył z:\slugi, budząc w tych ci~żkich chwi
lach odwagQ i zaufanie w Iepsz:! przyszłość, łagodząc 

przeciwników i raluj:lc \vszellcillli sposobami wolność 
i ojcz 

odd:1 

zny, 
dycy\' 
h:1l11 

) praco\\' ily, cały s 
z~odę czyniący, 

ne prostoly 
i nie wahał sit: 

';ll1icrcią· 

ieznylll 
ojczy
le lra
między 

lwarz:' z dl lI'odal;l, 
z Ilosem orlim i wielkicmi oczami, przypomina dre
wIlianych apostołów po kościołach naszych, alc wynio
sła posiać i surowe spojrzcIlie znamionowały wiel
kiego ]lalla. 

l'i,ywnny w cZ:lsic te.i WOjlly do Jl()s(~lsl\V, Ilie
wiele sprawił - w ówczesnym slanic i 1l:t.izn~czllic.i

szy nic llliałl>v POl:1 <Ibl siebie. Luhial Sil,' rozpisywać 
i r:.1< I 01'0111 i minislroJll, swoje 
zd:\1l Ila.iczęściej slaroi,y )\10 lo 
bard vwającc, ho hislo 
lI1yśl loże 1l:llchn:l(~ 

JllHlk ale dowodzić .I;tkiegoś 
CZyIl t sądzę, że lego \' kła-
dziollo z całelll uszaIlowalliem Ila kmh gadatli\\'osei 
człow ie!;:a, który ws ku Lek jcullosl /'On Ilego, acz wy t \\'or-
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nego, jak na owe czasy, wykszlałcellia, zamiast ohser
wacyl l własnego doświadczcnia slawiał teor'yl~, za-
miast hi wmiast rzeczywistości 
Król w dbał o rady serw 

\lad czem wojewol 
bym, pisał -~ 

tcn cud skrzesil w nas oj ) 
do Il<lS, a I Ila z:1ufanie, bo llk 
wości guh" królestwo" 1>. 

Skarżył sil,; IlU króla, ale bronił go llawet \\' ])0-

ufnyd1 listach do swe.i rodziny, jak gdyby go chciał 
bronić przed samym sobą. 

"Kochał się w tym panu, podnosił .iego dobro
tliwą natur~, winy jego składał lIa otoczenie: wicruoś6 
dla króla uważał nic tylko za oiJowiązel\. wdzil,;czności, 
do której sit; poczuwał, ale i za obowiązek dobrego 
ohywatel przyzwoitoś(~, a tko 
pra\va przysi<;ga senatorska 
zówlq Starał si!,; łączy(~" 

z intcreSLlI111 u. Bronił króla publ 
obrażon\"(' - ale woj 

ckiej bronil I ów. Lączył .i ,l z i~ 
pospolitej, hez wolllosci nic było dl;1l1 życia i ojczyzny". 

Król nazywał go "repuhlicanlls !Junus", \\'ojewocb 
żywił wyohrażenia, zakorzenione w całym szlacheckim 
narodzie. Był republilwninelll, palrycyuszcm na mo(lł<; 
rzymską. Cnol~, odwag~, poświ(:cl'nic, a llawet bohater
stwo uważał za ohowiązck starych rodów - natomiasl 
wady ich a nawet karygodne czyny starał si<; ile możności 
lIsprawil'd sili Ilad z!Joczel1' I ich. 
Ale kiedy przekonania, do 
ausollltl1C 

darni 
ostatek 
i kościołów 
lliedbalstwo 

sic: temu, 
by naszej b~d 

0-

zapOlllocą kl~sk, II n sz 
zdeptania, do czego nas same wprawiło 
i brak miłości dla nas, zdaliby sili cieszyć 
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z klęsk naszych, kicrlylly im ta własnowolna nie
wola nasza przypaśc miala. ~alllr;1 sama nie pozwoli 
lIr;)!~ac wolności i poddaw;(i' się. To n mnie z(bnie, 
.lu \I starożytJlych mi llOści by-
Will wolności l)(~(lzie . Toż 
.J<I JI1ówi(,;. ::\Ti('ch . co zguhio-
nyn lwom Ilapi,>ano, i llagroJJt'k: 
Tu wo rnZCIl1 Zl]VJ1l w jc-

lako,,"y hyW;ll il lInszych gc-
musz, icmcsllly urośli, t(~1Jl lyllw ulrzymac sil2 możcllly 
i póki te ponęly clldzoziemców poddania nilS pod 
ahsolutne rządy tnva6 J)(~d~!, póly będą ś\Vi~ldkami 

klęsk naszych, póly króla IWlllawiać będą, ahy nigdy 
nie szedł za radą senalu. Trzeba tedy z do~hvjadcz('llia 

wzi;!ć: się sl;lTlOWCZO do odparcia lych zachcianek, nic 

respeklując 11<1 walliki, Ila orerly laski, honol'<')\v i for-
lUli, \'ch domowi mew . J zaprawd(~ 

l la m;llka n;lsza, )1'Z('Z ,00 lat 
rękach obywa leI , 

za cnoty leż przoll 
llosciach serca, abyśllly 

honory i względy 
;lszcj, na nic \v 

,]<lC, lylko na sallle je.i zachowanie" 7. 

~1ianowany nagk posłem, gotował 

w nadziei, że IllU si(~ uua powslrzymać 
cki do naSll(pllcgo lala s. 

i r('spc
i slale 

lzil(cz]}ości 

( la calości 
l"espcklu-

SIl( do drogi 
najazd sz\Vc-

Przcdcwszyslkiel1l napisał z \Varswwy do H;lIlzic
jowskiego, ol>iecując mu reslyLucYl( na przyszłym sej
mil' .. ,na co prymas jloz\::lIa i sama h;: 1'(')1 owa, kLórej 

podolw. Z yc/(~ \\' at'U]) kó\\" 
,l<1kimkohviek s jlrzywrócony 

jCl.yzny, szczl(śliwv i(' wyohra-
w clldzych cil( lra-

,velHug polrzel>y, Icm z;q<;CJa 
Kochają wed Splachec 

w ojczyźllie bezpieczniejszy szlachcicowi Jlol
skiemll, a jeszcze lak wysoko rodzonelllll, niż gdzie 
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indziej insze fortuny. Siła domów li nas, byle była 

starożytność, z malej fortuny wypłynęła ... Zgorszyłem 

się jednak, że się \V bró(l przyznam, kartlq \\"jW. do 
królowej w list włożoną, gclzie oznajmiasz, że z :\10-
skwą masz korespondencyę. Poradź się \\":\1. wyso
kiego swego rozsądku, jeśli się to zgadza sllplikować 
o przyez'ynl~ Icrólowi .nr. i takie rzeczy pisać ... :\ie za
niecham si(~ znosić z \\"MPanem i ze Sztokholmu, 
i rozumiem, że mi dasz r;\uę i dopomożesz \\. dobrej 
sprawie" 0. 

Kre') I pożegnał woje"'odę pog:lrclliwic, \V laki spo
sóh, że leni.e, przyjechawszy do dOlllu, chciał zwrócić 
pielliądze na drogę i dopłacić. Zdaje się, że mu król 
zarzucil [ehórzost\vO 10. 

"Z:ddinalll - pisał do prym:lsa - na wszystkie 
świ(~lości i honor domu naszego, lIczyó, mi to dobro
dziejstwo, ho cóż potem wysyłać królowi bojaźliwego 
człowieka, Cierpieć tego nie mogę, l\.ról (lać mi for
Lunę może, dać cnoty uie może, bo to boski e dzieło, 

Niech mi tego nie hierze, czego nie dał, a ja kontent hęd(~ 
założyć J"uin:1 moją prywatną całość miłej mej ojczy
wy. l'zna .lK\f. w olwzyach, żem ani był tak hoja
żliwy, żcllynl ulllrzcl: za nią nic mial) ani lak nieroz
tropny, żebym ją cheiał zgubić, i llic był bym z rOllu 
lllego, kiedyby mit; urazić nil' miało podejrzellie o cno
cie mojej" JI. 

Prymns ulago(lził wojewodę, który zewsząd od
bi(~rJł lisly z wyrazami \\'Spólez\lcia 1~. 

"Mnie to Ialwo wYPCJ"swadować, - pisze do pry
m :lsa - cóż w km rwe) kiedy go (króJa) lak natura 
stworzyła, że za f"undaml'llt chce mieć swoich zamy
słów lIszczypl;:i, pog:wdt;, urazy , i rozumie, że godność 
królewska wynwga lak ludzi lrał,lować: lo \\"idz~!c 

jednak wierność nasza, raczej wS]l(')lczuć każe lyJll nu
szym zelżywościolll, niż sit; Iliemi mieszać, a powinniśmy 
leż dla dolJra publicznego te przyro(lzone, niezłosliwe 
n:lp:\dy naszych królów znosić, i ukazać kr61o\\"i, że 
lo jesl lraldament, którego, nic mówiG polska natura, 
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ale lllówiQ, ludzka znosić nie może, :\iemasz lak nie
wolniczego narodu, aby pogardę shHlzy krMewscy 
znieść mog I i, la tw ie.i zn iosą tyr;\I'lsl\vo" li!. 

Przybywszy do (;claóska, pisał o poparcie (lo posłów 
francuskich \V IIolandyi i w Szwccyi, do ChaI1u[a i A
vangoura II, "do którego ler<'>l list, swoim obyczajclll 
z przymówkami Ilapisał , że nic [ak gorąco chodzi koło 
Spl';)W .iego, jako I1IU z Franeyi kazano. Dać mu co 
Lrzeba, to go zagrzeje, ;lIe llicl:~j:lC:: i przymawiać" 15, 

Poseł ten, widząc, co siQ w Szwccyi dzieje, samej 
Opalrzności spraw(~ Polski porllcznł Jo, Dzielą już Pol
sleQ - pisał - i zahierają dla siebie, co n;\jkpszc, resztę 
rozdają przyjaciołom. Zdaje siQ, że idą nie po Lo, aby 
się hit, ale hrać, co się da . .Już sic.: widzą \V portach 
kurialIdzkich 17, 

\Vojewoda \v mi,lrę, jak się zhliżał do (id;\l\ska, 
lracil otuchę, \\'rl'szcie, przybrawszy sohie Ila sekre
tarza hisloryografa królewskiego Joaehilll<l Paslorillsa 1\ 
wy.ieeh;lł z kolegą swoim :\faruszewiczclll, z \viceinsty
ga torclll .I <lnem '1';\I\skil)}, sc]<relarzem jlosclsl wa IV i z se
krelarzel1l gdailskim \VeslhofTelll 20 d , 2l CZt~rwca do 
Szweeyi ~l. 

\Vszędzie głoślle i otwarcie móv"iono, ŻC wojna 
jdzie lla L)olskę, że \Vielkopotska l:hl:c siQ oddać pod 
proLekcy<.: Szwecyi ~:l - ate urzędO\\'lli e z;lpcwniano, 
że kn')] sz\ved:i czeka 11:1 przy!JYl:ie posłów polskich, 
ahy zawrzeć pokój, Uchwaly delcgal:yi stanów szwe
ckich, klóre .i(~szeze w kOl\CII marC:1 zall1ysły króla 
przeciw PoJsce pocllw:tlały, zezwal~~iąl: /la środki wo
jC/lne :!\ pozos lały lajcl1ll1 ie'1, 

Karol C;uslaw slarał się, aby si~ nic pewnego do 
Polski li ic dosl ało ~'1. Uw i;l rl omił w prawdzie l Lll;:oczego 
l ~), maja, że zmuszony zoslal uderzyć na Polsl«~ ~\ al(, 
posc! szweeki dopiero wc wrzcSnill J\l(')gl \V SiedlJlio
grodzic slanąć 20, Do księcia knrlalldz[;:icgo pisal 
\V czcrwcu, że gdyby Polacy nic chcieli po!;:o,ill, będzie 
zawsze z przyj:lźni,! dla niego i upehlOltlol:nil swego 
podskarhiego do zawarci:\ z księeiem traktatu ~7, 
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N~)wel: Radziejowski trzymany hył, zdaje si~, 

w niqlC\'I'llości co do istotnych zamiar(lw kró],I, \Yic
dział, że do WOPl\, przyjdzie, na kt(')r:) dzwollił. filc 
Szwcdon l i groził, że \\ l l. 

Dopiero otrzymał ;lsl'ku)';\(' 
i podpisclI [:Iwa, że w najbl 
posłowie starania, ahy 
Kazimi('rz:l l l ilvj otrzylllflł \\ 
zildośĆUCl II l) c.Śli h~dzi(,llly pol 
uslugi w Jakie.! wojnic, lztór;! prowadzi c zamyślmny, 
bl~dzi(,llly mieli wówczas wzgląd IW jego godność 

i Ilada Illy IllU w wojsIm naszem lIrz;1d, który mu jak 
Ilajwil~kszy zaszczyt i pożytek przynieść może" ~~. 

Tylko lmrJirst otrzymał wiadomość o nieuchron
llej wojnie. Karol (~usta\\' doniósł mu (i, maja, że ce
lem zawarcia przymilTza wysyła posłów cło niego:'0 
i że wobee rozhioru Polski 
hęclzil~ łll I/ie, Zapewniał, 
jaźni i ni,' mdzić podejrzeó Gd:l 
plan wkroczcll Iski przez Prusy 
wojsku /: l Wielkopolski, 

naj pn~dzl'i 
dziej ę pod Icglośei od 

l, llIajil otrzymał \Viltenherg, gulwrIlator Pomorza, 
rozkaz, ahy na pierwszą wi;u!oJ))OŚć: o wkroczeniu 
I IOl'lla do Inl1unt ruszył do Polski, zaj'll Poznali. i przej
śc.ia llli(~dzy 'Vartą a :\'otcci'l, z;lżądawszy wolnego 
przcjś('in przez kraje kurlirsla, a gdyby tell si~ wahał, 

:lby nil' zwracnł na lo ll\\';lgi, wo.isko w karności trzy
mał, a H:ldziejowskiq.(o z Il:lI11burga lln siebie wezwał 
i za jego 

J>OSl' 

granice I 

bowiem 

:ll 

;l:l,dzil, że wojna 
rlirs! otworzYł 

I':llla swego przyrod/Ol 
lenniczej króla l,! ia-
i !~, którą .i ak oi tl lJował 

l'zci6 i 
]losd, 

hronlć hył o!Jowiązany" :I~. Spodziewaj SIę też 

że Karol (iLlslaw, slysząc o przygotowaniach 
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przyjmowano i goszczono ich wspnnialr. \\' pierwszych 
pi~eiu dniach wszystko ze stołu król ewskil'f~o ~:' . 

G. lipc:1 przybyli do nich Baner i Hosl'nhan z tlwia
domiC'ni e m, że armia pomorska ruszyła rio Pozllallia 
a inllanclw do Dllnahllrga. Pytali posłów w imieniu 
króla, czy chcą rozpoczą6 traktaty \\' stolicy , co h~dzie 
trudno, bo król, chociaż pokoju pragnie , wyjeżdża 

i byłoby mu milo, gdyby mu chcieli towarzysz)'l'. Ho
kowania "wśród boju " odbywać si~ mog~l. 

Leszczyflski odrzekł, że go dziwi to pyUmie, bo 
rozejlll jeszcze nic wyszedł, ale si~ u<lmyśb) i na
zajutrz odpowiedzą, 

.J~\'la ted.y n nas wielka de lih erac\'a, cz\'śn1\' mieli 
Jloselsl\~' O odpr:1wować albo nie. Ale ni~'bezpi-ccz:11stwo, 
w jakiem si~ Hzeezpospolita znajdu.ie, nie kazało nam 
porzuc:16 ofiarowanych . , wśród bojów" traklatów, 
zwlaszcza, że jeszcze sejm szwccki nie Skollczony hył, 
i żeśmy wiedzieli, jako pospólstwo i chłopslwo i księ
ża tej ,vojny się lękają"· 

Odpowiedzieli więc, że według prawa narodów 
żąrlają audyencyi, bo chcą przedłożyć, z czem przy
jechali . 

Za\'vieziollo ich zaraz do kr6la, gdzie :\"aruszcwicz 
przemawiał: że Hzeczpospolita zewsz'l<l nękana . nie \\"oj
ny ak pokoju ze Szwecyą pragnie i pomocy od Iliej sir.: 
spodziewa. ,,\V lIajostrzejszych słowach pi ętnował zdra
d(i moskiewską, aby si" Szwcdowic w swem wiarołom
stwie przc,irzeJi a6. i\[iała La przelllo\\'a wielki aplauz 
nic tylko li cudzozi e 111 C()\\', ale i 11 siła Sz",crló", i cho
ciażeśmy króla zatrzyma(~ nic mogli, to jednak zdzia
łano, że co dawniej naród wątpił () szczero ś ci naszej, 
Leraz jest pewny, i co był nieochotny rio pooalkó"" 
lcrnz si~ czu.ie pokrzywdzony ni esprawiedliwym pre
Le kslclll woj n y. A Il[losta tek ZllaCZlla czr.:ś6 sell:! toro'" 
nicch~llla jest tej niesprawiedliwej wojnie. S~! niektó
rzy lacy, klórzy wpadli w alteracyę, tal, jedllak nie
szczęśliwy stan jest ten, że nie śmieją tylko wzdychać, 
1>0 kr<'>l pozornie łagodllY, a w rzeczywistości gwałlo-
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WllY nie nowina Ulll na senalora porwat'. się do 
szp:lcly i glowicą wybit'. n:lwd pokomie proszącego. 
S:! i ilJ:ii':C znaczne zbyLniej popędliwosci \\' nim po
.i:1\vy: dclcrcl()\v i przywileju,\' zda si<t hyt,. przyrodnYlll 
ganlziciekrn, ;tle szkod:1 t! o \\"0 C !<'J\\' szuk:lt: g\\':iłccnia 
wiary publiczllej, kiedy ll;I11l tak jawllie zLlmał ro
zej m ... ··. 

;\'(1 przelllow<~ :'\anlslc\vicza odpowiedziano z n:lj
wit;;kszą uprzejmosci,!, tr:ildaly o/ianlj:!l:, n:1 co zaraz 
po olliedi':ie wyznaczono Lri':cch głównych ministrów, 
kallclerza hr. Eryka ()ks('nsL.iel'll~, podsk:lrbicgo hr. l\Ia
gnusa de la (jnrrlie, eo siosLI'~ rodzoną krolewską llliał 

za ŻOll~, C;uslav'v'a Bielkego, senatora, co do :'110-
skwy n:lznaczony hył w posdstwie, i \Vawfzyllca 
Kalllerslcina. 

KalH.:lcrz dowodził slusznosl:i roz]loczQlcj wojny 
z powodu wit'loholllic pog\\":liCOIH'gO przez Polskl~ 

rozejmu. Leszczyl'lski zbij,lt [llIllkl za pUllktem szwc
cIzic wywody, n:1 k l(')n: jllż senat polski \V liscie do 
sen:llorów szweckich doslalccmil': oopowicdział. Na
stępnie proponowaŁ !lOśredllidwo Francyi, a przynaj
mniej inlcrpozycy<;, l. j. przypuszcz(~\lie francuskiego 
posJa ([o układów, na co Iwnclcrz zusmiechem od
rzekI, że tu pOŚJ'l~dllicLwo zhyLel:znc, a tem mniej inLer
pozycya. Polacy sand milszą przedlożyt~ W,lrUIlI,i pokoju. 

N:I przedstawienia posla francIIskiego oJJi('cał król 
wslrzym:H.'· swoj odjazd i lIlówi( z L<'SZCZYl\skilll O po
koju. Zwołał r;ld(~ i zażąda~ w imieniu SCIllIlll przedło
żClJia lis[()\v pełnomocnych. 

"Na prywalnej <llldycncyi przyjąl rni(~ z la\;: zadzi
wiającą życzliwością, - pisze wojcwoda - że mic; na
pcłJ1i~ podejrzenielll. \'Iówił, że 01H'CllOś6 jego na Po
morzu lliczh~dnie jesl polrzelHla, bo \Vojnl~ już rozpo
czął, ale kazał ją po chrześcijańsku prowndzić. Tymcza
scm -Illówił - Illożna rozpocząt: traklaty ; senatorowie 
jego są zadowoleni z przehiegu onegdajszej dysknsyj". 

11. lipca rozpoczęlo traktaly. KalJekrz, wczwaw
szy imienia boskiego, zażądał przedewszyslkicm dc-
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kbracyi, że Jan Kazimierz zrzeka si~ lytułu krab szwc
ckiego, IJez czego, jak lvvierdził, r()kowa(~ nie b~dzic. 
Po dł\lgich rozprawach oswiauezył LeszczY11Sb, "że 
król nie tak prawu swoje poważa, aby oraz nie miał 
zwużat: na korzyści obu pańslw, I>y le znaleźć jakie przy
zwoite wyjśeie z honorem dla niego". Prosił kancil'rza 
o prywatną audycncy~ w sprawie, jak si~ zdaje, re
kompenz)' królews kicj. 

Naz:ljulrz wysłał (lo kanclerzCl, który się do drogi 
gotował, sekretarza swego z os",iackzcniem, że gotów 
złożyć żądaną dcklaracyę i słuchać dalszyeh propozy
eyi. Król odłożył na jeden dziell odjazd. l~anelt'rz za
prosił posłów do zamku na konlynu3cyę traktatów 
z komis3rzami i innymi senatorami, zapewniaj<1c, że 

w pobliżu króla łatwiej wszystko zakończyĆ' bQdzie 
można . 

Oksenstjerna, zauważył Leszczyóski, hył małomo
wny, ale gd,y się odezwał, eh06 niemal zawsze Ida
mał, lo z taką powagą, jakby dukaty kładł. HOZlua
wiając z nim, trzeba hyło wielkiej ostrożności i spo
koju, ho z tą samą powagą potrafił pobudzić do za
palczywości i wydouyć tajemnice. 

12. lipca odbyło sit.,; drugie posiedzenie w zamku 
królewskim .. Lcszczyl1ski złożył dek1aracYt; , że Jan Ka
zimierz dla dobra publicznego wszystko uczYllić go
tów i tylułu zilniecl1a, ale z tcm zastrzeżeniem, że ta 
dcklnracya żadnego znaczenia mieć nie b~Jzie, jeśli 
pokój nie przyjJzic do skutku, 

"i\iepośle<lniejsza ledy la rucya była - pisze wo
jewoda do prymasa - w tym pUll kei e nie skru pu l izo\\' ać 
Jla samej nienawiści u nas samych do Jl\;\I., na którym 
fundamencie tak wiele, jako na pott;dze wojskowcj 
pokładają nadzieję... Mogliby Ilaostatek w nienawiść 
i nas przy\'\'ieść w Polscc, zwalając przyczynę wojny 
na nasze post~powanie, o co się oni rozmaityl1l spo
sohem, jeszcze kiedyśmy w Porcie byli, bardzo sta
rali'( . 
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.. Drugi P 1II lic t był Inflanty. Podałem tedy sposób, 
;-tby jabś CZ(~śĆ; lej prowincyi (Estonia z Hewalem) 
przy nich pozosl:lła". 

Król Sil; oburzył, gdy IlUI o tern doniesiollo i la

nlz naznaczyl posłom ll~r/llin pożegnania. "Komisarze 
szweccy po zalllkni~cill sesyi bardzo nam pcrswado
wali, abyśmy z królem zaraz do Szczecina jechali, 
lIkazując, że zerwanie ukbdów w:m1 b~clzie przypi
sanc, jeśli lIie pojedziecie, kiedy wtlln lraktaty ofi;-tnl
jemy, i posła francuskiego bardzo hyli na to wsadzili. 
Ka oko \\'idz~, że w miarę powodzenia lżejsze albo 
cięższe warunki będą podawać, ahy powoli wszystkie 
na Bas wyci;lgnąwszy, przy nich konldllzya zostawała". 

Odroczono tedy traktaty do 14. sierpnia w Szcze
cinie :17. Posłowie mieli si~ udać do Gdailska i złożyć 
królowi swemll sprawozdanie. 

,,~Iówiłel1l z kanclerzem, ŻC ten pospiech wojenny 
b:mlzicj rozdrażni , niż uspokoi, a slan Hzecz]>ospolitej 
nic lak opłakany, żebyśmy z desperacyi na wszystko 
pozwalali i z pomocą boską nie wypłynęli". 

"Odpowiedział mi: Nie rOZllmiej mię [ak zaśle
pionym, abym lego nie widział, ani [ak zuchwałym, 
żebym kr<'llesl"wu naszemu miał nieomylnc obiccy\vać 
powodzenie. Pocl tym samym ciosem forluny stoimy, 
ho wszystkie panstwa z zawiścią obliczać br;dą nasze 
korzyści i mogę przl~widzieć nasl~psl\v[), że gdy si(~ 

raz zacznie ta wojna, nie sJwilczy si~, illo zagładą .ie
dnego pokolenia. Ale l,iedyśrny si~ [ak daleko zawzięli, 
już sit; cofnąć lIil~ możellly, bohyślIlY prędzej zgin~li". 

U. lipca żegn:i1i IlOsłowi(~ l,rilla. Powiedział, .,że 

polwju pragnj(~ i żałuje, że pierwej nic przybyli, ho 
w lak ograniczolIYIll czasie lIie można tak ważnej 

sprawy ukoI1czyć. Fundamenty jednak już położone, 
\Vi(~c llic nie wątpi, że i reszta szczęśliwie pójdzie". 

(rdy wn'lcili do siebie, oddallo im podarunki war
[ości lG.OOO lalarów , klórych hez obrazy króla niepo
dohna było odrzucić. Kanclerz ofiarował im okn;ty 
królewskie do (rd;u\ska, zaopatrzone ohficie, czego je-
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dnak przy.Jąc me mogli. \V porcie Delaryjskim przy
gotowano im pałac ze służb~! dworską. Cprzcjmość 

i hojność króla dawały cIa myślenia: widocznie chciał 
sobie ująi'. wpływowych ludzi, przyszłych swoich pod
danych, a Szwedom pokazać, że pokoj LI pragn ie. 

Król opuścił stolicG wśród huku armat, płaczu 
kohiet i szemrania ludu, który Jliech<;tllie widział .il'go 
odj;lzd ze Szwl'cyi. Ale z powodu przeciwnego wialru 
nie l1lógł odpłyn'll·. , aż 1\), lipca, d\\"ie godziny przed 
posłami. 

\YY.idclżaiąc, l,az;lł wn;czyć Przybyszewskiemu, 
koniuszelIlU wojewody, listy 0(1 senalu szweckicgo do 
Jana Kazimierza i do senatorów polskich hez lytułu 
"amici" - z wypowiedzelliem wojny. 

\Vojewoda hył rozżalollY, widząc, że z laką pe
wnością szedł Ila zdohycie Polsl;:i. 

"Ale jeśli n,lsi nie przepuścili ich przez ~oleć 
i jeśli im \' .. ytrzymają ten miesi,!c, co idzie, albo drugi, 
znacznie ułatwią nam sprawQ . .Jeśli przejdą :\oteć i Po
lOrU} opanują, \vlec Iraklaty bQdą, szlachtę z wielką 
ludzkością traktując, bo oni nadzieję sobie jakby nie
omyln;! założyli, że kiedy Polacy zobaczą, że im z nimi 
nie ci~żl{Q, wezmą go sobie za proteklora, a 011 obie
c)'vva6 będzie, że Polskę uspokoi ze wszystkich stron, 
aliJo wojskiem albo powagą S\\·o.ią, i dlalego osIatnie 
siły wydali na wciągi ... Zda llli si Q, że pall nadziejo\\'
ski l~ im asekllracyę polwierdza. ale hodaj się nie 
omyli ... To mówię, jeśli nic ubiegli pasó\\' u ~olcci, 

zgin~li Szwedowie. Zwłoka forlullY l'lliIlH ich, iJo pie
lli(~dzy Ilie ma.ią i bod:lj lOU.OOO talaró\\' \\'zi:lł na 
W()jlJ~ . .Jeśli im si~ poszcz(~sci, lo .iuż sobie Polsk<; 
e~dą .iako n:lgl'Od(~ ohiecuj:!. Król alc jeszcze o 'fur
kach myśli... \\' lllllaIlciech Hi.O()O \\'ojska, jako oni 
udają, ale nicld(')]'zy, \\' lllJ1ancicch rzeczy ś\viadomi, 

niepochyhnic U.O()O kładą. In SU/Jlma SZ\\'cdowic kładą 
wojslw IJad IIO.OOn, ale to pewna, że go mniej nad 
3li.(J()() nie maj ą" U ~ . 
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nędZIJie usypanych wzdłuż :\oteci, ]lod dowództwem 
Krzysztofa Opalińskiego, wo.iewody poznm1skiego, An
drzeja Karola Grudzińskiego, wojewody kaliskiego, sio
strzdl(:a wo.iewody poznallskiego, Piotra Opalióskil:'go, 
wojewody podlaskiego, brata KrzysztoLl, Jakó!Ja Rozdra
żewskiego, wo.iewody ino\\Tocławskiego, szwagra Piotra 
Opalióskiego, S~dzi\Voja CZ~lrnkowskiego, kasztelana p,;
znal'lskicgo, szwagra KrzyszloLI, Stanisława Pogorzel
skiego, kasztcl:lI1<l kaliskiego, ~Iaksymiliana ~Iiasko\\'

skicgo, kaszlelana krz,vwióskiego, P;l\da C,embickiego, 
kasztclana Illi~dzyrzeckiego. Ohszar, na !;:l(lrym te trzy 
obozy st;!ly, był Ilry\vaLn;l własnością spokrewnionych 
Ilaczelników pospolitego ruszcllia. Dobra notowskie IW 
północ Noteci i cała niemal okolica mi~dzy ('jściem, 

Piłą LI ~akłeIll byb własnością Grudzińskich. miasto 
Czarnkó\v z o!Jszernemi przyległościami nalcżalo do 
Czarnkowskich; mi(:dzy :\'otecią a \\' arIą ciągn~ly siQ 
długim pasmem doora Sierakowskie, dziedzictwo 
Opa liiIskich. 

Ale krewniacy swarzyli się między sobą, o po
słuszeósLwie nie było mowy. 

Zaledwie Szwedzi przekroczyli granicQ, piechota 
łanowa (!OO ludzi pod (lowództ wcm dzielncgo rotmi
strza \\'ładyslawa Skoraczl'wskiego) opuściła Drahim, 
zbyt daleko lIa północ wysLllli~ly -- \\" obawie, żeby ich 
nieprzyjaciel nic odciął od głt')\\'nego obow. Szwedzi 
zaj<.:li ten warowny zamek i osadzili załogą :1. 

Tymczasem do obozu przy był 18. I i pca trębacz 

szwecki z list;!llli od Wittenberga i o<i Hadziejowskiego 
ze Szczeci na 1~. I i pca. Banita (lonosił, że ., \ \'i tlen berg, 
.iego perswazyami i prośbą ujQty, chce wszystkich mie
szkailc()w wielkopolskich, ocz wzgl(;du na stan, kOIl
dycYQ i religiQ, którzy h)' uwali prokkcy~ szweek'l, od 
wszelakiej szkody i gwałtów bronić, religię, \\"olność, 
dobra lIicllanIs7.t'Jlie zostawit',·· ·1. \\'illenl)erg potwier
dzał pismo Hadziejowskiego i Jlon~czał bezpieczeństwo 
pełnomocnikom, którychb)' senatorowie do niego wy
słać chcieli :'. 
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Senatorowie odpovviedzicli, że nzeczpospoliLa \vy
prawihl posłów do Szwecyi, celem zawarcia wiecznego 
pokoju, kLórego nic mogą podciosywać wysyłką s\voich 
pełllomocników,i że mają nadziej~, że poselslwo Hzeczpo
spoJitcj przyniesie szczę~;]iwy i \vszyslkieJllIl chrześci
jaństwu pożądany pokój. Gdyby zaś inaczej wypad lo, 
powierza.ią sit; hoskiej opatrzności, ufając w słuszność 
swej sprawy G. 

Podpisał tę odpowiedż Krzysztof Opaliilski - lr~

bacz szwecki otrzymał 10 dukalów. 
Szlachta nie chciała wierzyć, żehy Sz\\'edzi hl' li 

tak hlizko, jak powia<lano, bo Iisly pisane hyły w Szcze
cinie. "Dopiero, gdy wojewoda podlaski wrócił z pod
jazdu z ~) jelicami, dopiero wLedy gwałtem o obronie 
radzić i do jednego obozu lłoczyć się zaczęli. Ale cóż, 
kiedy żadnego porządku ani głowy nic oylo i luho się 
wojewoda [)ozllaI'1ski za naczelnego wodza uważał, przy
znać mu tego nie chciano i lnk, j:d{ d:1wniej, każdy swoim 
humorem idąc wysokim, gdzie chciał, tam stawał". 

Starzy żołn;,erze radzili iść pod vVicln't i tam pod 
osłoną warowniejszej twierdzy stanąć obozem. Ale i tu 
llalf(~dwo synowca wojewody kaliskiego zgodę uda
relnnilo i złączyć si!,; nie pozwoliło. 

Przeprawili sit; ledy wszyscy po<I Ujscie i tu sit; 
okopywać zaczęli. 

l'jście stanowiło wierzchołek łuku, jaki NoLeć, 

płynąc: wśró<l bagien od Nakła ku \Vjcleniowi, tworzy, 
i było kluczem lej sześciomilowej ohrony. 

Pospolite ruszellie szlachly wraz z wszystkimi 
słrzekami, młynarzami i sollysami J iczyło jakie Li()()O 
ludzi. llośt': żolnierza Janowego z dziesi<~ciu powiatów 
ohll wojewó<1zL w niezllalla. Dowodzi ł i niem powiatowi 
rotmistrze. Piechot!,; łanową pozn;lóslq prow"adzil Sta
lIisław DębillSki, koscinllską \Vladyslaw \Vloslo",ski, 
waleeką generał fIl~nryk (Jole, kaliską Stanislaw Skrzc
Łuski, Jwnióslq Kasper Żychlióski, pyzdrslq Stanisław 
.Jaraczcwski, gnicżllieI\slq v\'ładyslaw Skor:lcZC\vski, 
keyńslq Piolr Skoraczewski, nakieJską Melchior K\"i-
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ATAK SZ\YECKI 

leeki '. Dział i prochu było mało. Trzy chorqgwie \\'0-

łosJ;;.ic i n armat przybyły za późno. Mimo lo, obron
ilOŚĆ miejscn była lak silną, że można siQ było do

:ll"maty i posilkc"lw. 
OlJ(·)/: broniony hył 

gnami po rzeki. "\(1 zac:hód ()( 
maly szaniec cmbowem, który 
jac:ielowi ~ll.k[l drag:! wśrtHl a 
wsch(')(l !I'żalo miasteczko le' 

bliżll niego stanął mały szaniec II ujści[) Gluy do :\0-

teci, klór.y miał bronić drogi, prowadz<!c(~j wśród 1>a
gien do miasleczka. Oprócz lego uroga ta hroniona 
była wielkim szaóccm w pobliżu u.iscia Głdy s, mit;dzy 
w ielkicnll hłotami, a szaniec len opatrzony groblą, li dzia
łami i dostateczną załogfl-- przeprawa Ilie do przebycia, 
ciasna i 19nąca. Pozycyi lej miał brolliĆ' wojewoda kaliski. 

'fyI11CZ:!SI'l herg, otrzymawszy 
OpaliilskiC"gn, (;ridze, :'lachlin, 
lIochslitdl 2·1. lipca wysIal 
do senalorów. inał nieszcz~sc:ia 

pospolitej, rZIlOść koniec polozy 
lwem Sz\Vecyi. Ten rdigi . l 

llosei sz];)"l lenIzi, a nicprzyjacll.ll 
litej wis/.czy. Przyh(;dzic jako pl"okktOL z kt6rego łaski 
i potęgi HzeczposJlo I i la hez piecwil' może korzystać n. 

r zaraz polem p<")ł mili olI polskiego obozu uszy
kow:d wojsko cio hitw)' i ruszył naprzód. Przednia 
straż sz\Vccka sp<;dzila Polaków z pocI Pily: Ilieprzy
jaciel Ilclcrzył na szańce \'\'ojcwouy kaliskiego. 

"Strzelaliśmy !111:1j godzili piQl:, ażil1ż cic:żko pie-
chocie hy I czeladź cala ocholll 
nieprzyjaciel 11 szal1ca armaty II 
lulJO już u nie sla\\'~lło, 

woda ]JOZll:l iJski \\'zi~li po ,).!){ 
10.000. Woi wszystko w spr;! 

\\'ieczon'l [lorczy\Vej walce, ; 
nice opuscił, a wojsko jezdne, rażone armatalllI, cofnąć 
sil.; l1IlIsiało. 
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\\'idząc, że przejście do sWl1ca Grudziilskiego tru
dne z powodu hagna, hłola i topieli, wysłał \Vitlcn
hcrg pod \\"iccz(')r J\I;mlerl'elda z g;lrsLk;l jazdy \VVką 
drogą !la zachód, aby pod Dzicmhowclll udcrzył Ila 
szailczyk 1l[l<1 Noleci;! i tam sforsował przeprawI> 

n uszy l i Szwedzi, co koil wyskoczy, :\fa ich \\' i
dok łanowi rzucili si~ do ueicczki, roZIlOSZąC wieść', 

że !lil~przy'jacid przcszedł Noleć, 

\V ohozie powslał popłocll i gdy "jedni slrachem 
prze,kci ujeżdżali tak tłumnie, żc całą noc grzllliało 
od woz('nv i szkap rumoru, a odważniejsi bil~gali 

z chor:[gwiami sam i tam po obozie, aby zaradzić 
złemu ~ gwardya szvvceka przeprawiła si~ pod Dzielll-
1)()"'CIll, wskulek czego, gdy weszło słoilcl' ~,), lipca, 
pospolilc ruszellie znalazło si(~ w malni, :\<1 domiar 
zlego, jakiś przykuly do działa wiQziell zapalił prochy 
j wraz z sobą wysadził w powietrze oslall'k amllnicyi", 

"Tcgoż dnia :2;). IiPC;I, w lIic<lzicl<~ () świcic, wy
słali ohaj wojewodowie do lbdzicjo\\'skicgo, prosząc 

° rozlllow~, którą im tenże za lrzy godzillY ohiecaJ. 
Cradzono wysłać wojewod~ inowrocławskiego, a z nim 
Hogozióslciego, podkomorzego kaliskiego i innych, że 
i mnie si~ Leż lam dos lało posłuchat:, Wyjechaliśmy 01\, 
rano z obozu, k~dy lrochQ u SZal'lCa poczekawszy, 
przyjechał HaJziejowski z gellerałem \Virtzclll i z 11 
obersŁami, Po przywitaniu z ICli,dym, propo1lował, 
:ll>yśmy, wiuząc, że król nas gubi i o IWS nie dba, 
sami gubić: si~ llil~ chcieli i lo'ólowi szwcckiemll si~ 

oddali, a on chce was z lej niewoli, w klórą~kje wpa
dli, wyzwolić i wolllOści świecki<~ i duchowlle ])0-

przysil.;że, ])olkn:!ł polem i osohy wł;\slIej , jako nie
winnie wyp<;dzolly z powodu zlości królewskiej za 
r;lllą pp, LeszczYI'ISkich, osobliwie na podskarbiego 
obrażony" , 

,,:\Ll le ]1llllkla tylko I godziny pozwolił lIamyslu, 
:l gdy wojewodowie 1l1('l\vili, i,c prawa i sIal liS Hzecz
pospolilej nic pozwab.ią za życia ohierać drugiego pana, 
powiedzi:d, że lo żadna clekcy:\ , ale widz;[c, że macic 
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2. \Vszyslkie regalia i dobra Jheezpospolilej i du
chowit'l\s lwa, ch i wszys lkic (loehocl y, cl o tyehczas po
bierane, oddają do dowolnego rozporz~dzenia królowi 
sz\VCt:lciClllll. 

:3. Oddają JllU \V posiadanie Poznall, Kalisz, Le
SZIlO, ?\Ii Qdzyrzt~cz i i IIIl e 11l icjscowości dogod Ile, kló
rych \lży('~ może <Ua s\-vego hczpieczeóslwa. 

,I. Pit'cholą ohll wojew<')dzlw król rozporządzi 

według upodobania. 
::\awz:ljem WiltenllCrg, imieniem króla, poręczał 

wszyslkim swobodl~ wyznania i zachowanie staroży
tnej wolności i praw; uwalniał dobra szlacheckie od 
sl:lL:yi wojskowych i hiberlly, zahezpieczał je od zozier
slwa żołn ierzy - ak wszystkit~ sądy i jurysdykcyc 
w imieniu \;:n')la SZWCL:kicgo odbywać się miały. Ohie
cal, że godności sellatorskie i lIrz<~da kn')] nadawać 
I>Qdzie PolakolII ; gdyhy zaś klo z lllicszk<\1\eów tych 
v\'ojc\Vó<lzlw sprzeciwial si<~ :lrlyklllolll Ilgodowym 
i s[;II1:!1 po slronie Ien')la ,lana Ka/,iłllierza, [ego dobra 
do dyspozycyi i slctrlJu Karola (iuslawa przypadną. 

Podpisali tell ald: Krzyszlof' z Bnina U)lalit'lski, 
wojewoda pOZTl,-n'lski, w imielliu swo.iC]}) i województwa, 
AlldrZtj ](a1'ol Grlldził'lski, wojewoda kaliski, w imieniu 
swo.iem i wo.iewództwa, Paweł (;l~hicki, kaszle]an llliQ

dzyrzecki, :\Jaks)'lllili;ln :vIiaslcowski, lwszlelan krzywil\
ski i i\n<l1'zcj Sltqwcki. Ze stroII)' sz",cckic.i Arwid 
\\,ill<'III)('rg w imieniu ku',]:\ szweckicgo II. 

H:ldzicjowski, jak wiadomo, ohj( 'cywał, że kr(ll 
szwccki IIWOllli szlachl<~ od konlryhueyi na (i lal- ]JQ

dzie w0.i0wał z lIicprzy.iaeióhlli HzcczposjJolil('.i WLISlIl' 11l 

wO.iskiem i nalda<km -- sldoni do poko.iu :\!oslwli i Ko
z;d,ów - - odbit~rzt~ straconc prowincyc i wcieli .ie do Ko
j'ony - eo wszystko lak sil; szlaehcie podoh:l1o, że 
gdyby obawa utraly życia nic zl1luszała ieh do za\\':lr
cia ukl;ldll, J)yłhy ich dotego Łell1i obidlJic:\Ini na
kłonił I~ . 

. ,Obiec.n.li Karola do ]>oZll:.lni;\, od przyszłt'j nie
dzieli za lydzieó, w ośm lysic:cy prowadzić; prosil i, 
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ahy król szwecki tytułem polskim pierwej się pisał, 

aniżeli szwcckim i żeby był katolikiem. Powiedział 
\Vitlellherg, że to może król dla nich uczynić:·· 1:1. 

Po le.i transakcyi oddauo Szwedom szaniec z dzia
łami, ohóz nvinięto; szlachcic pozwolono jechać, gdzie 
kto chciał. Chor<lgicw husarska wo.icwody pOZTl(J]1skil'go 
przyięła służbę li Szwedów; piechota polska dostara 
się pou komendę Hadzicjowskiego, który mianowany 
został dO',\,{ldq wszystkiej pi echoty i jazdy, zaci;g:>;nil:
lej w Polsce. 

"Tegoż dnia zaprosił feldl)1arsza~ek \\'szystkich pa
nów i szlachtę pozosl,!ł,l lla ballkiet pod golem nie
hem. :-\a stołach obrusy .iedwablle, wszystko od sre
hra, potr;nvy wymyślne, wety od pasztetów genueń
skich i cukrów lodowatych". 

"Siedzieli serJaLorowie i urzędnicy polscy z ofIce
rami szweckimi, a między nimi starosta Grudziilski 
i Polulicki, którzy dowodzili rajtaryą - QL/od in[a l1l es, 
LoL llOsLcs patriac". 

"Dla pospolitaków był stół na pół staia w ziemi 
wyrznięty na murawie - na cynie potrawy i wina 
w lm·HI lwżdemu dawano. DziwIla rzecz, że się nikt 
nic wadził z naszych, choć' się wszyscy hardzo byli 
popili" . 

:\fa tej stypie, wśród wiwatów i strzał(·)\\' ;uma
tnich, słyszano, jak Hadzicjowski dzi~ko\Vał Bogu , że 
mu pozwolił dożyć dllia, w którym si~ może zemscić 
na(l swoim nieprzyjacielem. "J,1f1 Kazimierz odebrał 

mi dobra, czdć, ŻOIlt; - ja mu elzis odebrałem ko
ron~, kt(·mi lIosił nicgodllic, i os,,"obodzilem Ojczyznę 
0(1 tyrana". 

Nazajutrz przYI1la\viał si~ senatorom: ,,:\105ci bra
cia, zeszło mi teraz na koniach, podarujcie, jakośde 
łaskawi. Dał mu wojewoda poznal·lski turka, woje
woda kaliski dwóch, starosla illowrocławski (lziancta 
swego jabłkowitego i innych siła··, n on zaraz napisał 
listy i do innych senatorów w Polsce, żądając koni 
dla siehie 1\ jakohy na znak przyjaźni i sojuszu. 

,
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\'alomiasl Ila wrog:lcb swoich chciał siQ pomsclc 
i zaraz rllszyć na Kościal1 i Leszno, aby introlllisy'ł 

dobra podskarbil'go kor. wziąć, j:llw podskarbi dohra 
.il'gO i slarostwa Ill'LlI -- :de \\ritlcnhcl'g wziął pod 
pl'olckcYl2 hrabstwo Leszno l, i dał dyplom nsl'l,uracyi 
podsk,]rbiclllll. lbdzil~jowski lyllco 1ll(~Qlllości 'wojcwody 
l(~czyckicg() spl:ldrował li,. 

\\' ten SPOSMl UW;] wojewóuzlwa, pozJlallskie 
i kaliskie, odcnv<'lły siQ, wypnrły sil: Ojczyzny i krób, 
uznawszy pancln monarchQ ohcego 17. 

Csprawicdliwiali siQ późnicj, .ink mogli, Wielko
polanie. 

,,:\Jic mieliśmy od innych \ovojewódzhv i od Bzecz
pospolilej posiłków; nie mogliśmy wstrzymać siłom 
nieprzyjaciela ... Któż winien, że nns nic posiłkowano ; ) 

\VojJ}(~ lQ za plotkQ rozl1miano. Duchowni łanowych 
nil~ d:di: dział, prochów i ludzi nie przysłano . Trzy 
chorągwie wołoskie i 1:2 dzi;ll po czasie przybyły, lde
dyśll1y .illŻ wrac;di" Hl. 

,,\'ic hyło dobrego regimcnlarza -- mówili dru
dzy. - K:lżdy wojCWOd;l , chcąc odnonić swo.ie maj~
Illości i pryw:llnmi siG ll\Vodz~lc, srogie miQdzy sobą 
rozterki czynili, rządu w ohozie żadnego, okopu żadnego, 
tylko, jakby na bazarze jakim, pijalyki ... " 1~. 

"Ta Iliegodziwość, -' pisał wojcwodn łQczycki -
którą vVielkoj)olanie popełnili, Ilie .iesl do przebaczenia, 
bo lak jest, że im [w\cżało llIiee wi(2kszą, ;lIliżeli mieli 
arlllalQ i wypadało wcześnie.i arrnatę wyprawić i sta
wić, ale dogodność miejsca była lak silna, że mogli 
byli doczekać Iwdchodzące.i annaty. Nie broniąc tedy 
lego wyslQpku, w który wpadli i przez które przy
czyny, wes\chnąć jednak znijdzie na lo straszne nic
szczQście Hzeczpospolitej " ~o . 

. ,Hycerzc z pod U.iścia" unicwinni:lli siQ lla wszyst
kie slrony, na wszelkie sposoby, .iak gllyby tu o po
rażkę w polu chodziło. Tymczasem przykład hyt lak 
straszny, hailba tak powszechną, nieszczęście lak gro-
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źne, niehezpieczeństwo tak blizkic, że na sprawców 
nic zwracano na razie llwagi. 

\Vszysc,y oni zresztą później serdeczną kn"ią zmyli 
h<lllbę swoją, gromi~c Szwedów, i zasłużyli się królowi 
i Ojczyźnie znakomitymi czynami, 

Tylko "głÓv"ny W:l\vodziciel do zguby" Opaliński, 
o którym HlIdawski pisze, że już dawniej pozostawał 
w karygounych stosunkach z Hadziejowskim, celem 
zgubienia ojczyzny, a Wielkopolskę oddawał pod pro
tekcyct kurfirst", nic doczekał si~ sposobności napra
wienia swej zhrodni 21. \V piQć miesięcy po niej , \" c:w
sic zawi~!zania konfederacyi Tyszowieckiej, umarł~. sty
cznia 1(j;")() w swej haóbie, "wydawszy krzyk okropny", 
przeklinany przez swoich, lekceważony przez Szwe
dów. Karol Gustaw, chociaż go "pierworodnym synem 
swoim" nazywał, lJie dowierzał mu. Zabroniono mu 
wyjazdu do whlsnych miljQlności, żona go opuściła, 
a pułkowllik szwecki Sadoski otwartym lislem rzucił 
mu w twarz poganlQ 22. 

Pyszny llwgnat walczył ze swoim królem "o staro
polską wolność " , a zeszedł na niewolnika najezdcy. 

\\'spółcześni byliby go może mniej surowo są
t!:dli przez wzgląd na wielki ród i pokrc\"icilst\\"o 
z pierwszymi domami Rzctzpospolitcj - g<lyby nie jego 
"Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów 
\V Polsce nalcż;lce" ~il. }lialy one być, zwierciadłem 

HZl'czpospolilcj, \V którel1l się wojewoda sam nieje
dnokrotnie przeglą<lał. 

(Idyby je pisał jaki literat z zawodu, nie zwraca
noby na !lic uwagi; przesadę llważanoby jako nie
udolne !laśbdowniclwo starożytnych autorów. Ale to 
hył hiaŁy kruk: poda-senator wielkiej powagi, pan 
uczony i możny, czylali go więc wszyscy, szlachta, 
księża, mieszczanie i dziwili się, że w Polsce tyle 
zbrodni, na które nic satyra, ale miecz katowski lekar
stwem. Co gorsza, salyry te przypominały czytelnikom 
sprawy domowe wojewody . Odgrzebano wieści, krą
żące o kobietach tego domu, o księżnie Koreckiej, 
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o helmanowe.i Koniecpolskie.i. A i sam aulor zapomniał, 
że prawda, jak ros:], czyslego n:1czynia polrzellllje ... 

Ale kiedy Szwedzi zagarn(2li całą PolskQ i zamiasl 
sjlodziew:lIlCgo ralunku, nieszcz~ścic i zniszc!.cnic przy
nieśli, kiedy zacz(~lo szul;:ać winnych, ujawni!a si(~ 

w tych salyrach cala naiwna hezczelność pyszłlego 

m:\gnala, który karcąc nierząd w obradach sejmowyc.h, 
nicdoslateczną o])rol)(: kra.iu, ]lczkarrq zuchw:1łość 

możnych, wygórowaną prywalQ, a nawet narów lllalw
ronizmów: zamiasl śvvieeit: dohrYIl1 przykbdem, ośmie
lał si(~ pi~tnować winy, którym salll podlegał. 

J)ziśjcdnak nic tyk olJcl1otlzi nas wojewoda poznań
ski, klón~go rola pod Ujściem si~ skończyła, ilc inna, 
znaczniejsza figura, na którą spada odpowiedzialność za 
wszystko, co siQ pod L:jśCiclll działo. Był nią Bogusław 

Leszczyilslci, podsbr]li kor. i gen(~rctl wielkopolski. 
klllU sejm powierzył ohron(~ granic \Viclkopol

ski, jemu polecił wydal: uniwersały na pospolite ru
szenie i lisly przypowiada(: na 1.000 koni . "Ci wszyscy 
ludzie łanowego i pieni(;żnego z:1ciągu .iemu more mi
litari podlega(~ hyli powinni i stanąć: na miejscu, przez 
niego oznaczonym" ~f. IMci ]l. gcnerał wielkopolski,
uchwalił sejmik w Środzie - - klóremu straż granic wo
jewództw naszych inclllllbil, według zdania i ZI1ll'Sle
nia się z [\'lci pp. wO.iewodami, h~(lzie tymi wszyst
ldmi luożmi przeprawy i pasy nad Nolecią i guzie 
indziej osadzać i broni6 ~5. 

On miat ohowiązek sprowadzić na czas posiłki, 

armaty, proch i inne rckwizyLa wojcnne, co mu jako 
podskarbiemu trudno nie było. 

Alc podskarhi pod Ujściem sit: nic' po.iawił, i kazał si~ 
z:\st:Wić Schlichlyngowi, klOl'cgo nikl słuchać nie chciał. 
Wo.iewoda łt:czycki, dowicdziawszy si(~ w Sztokholmie 
o tym posl~pku swego synowca, pisał do Schlichtynga: 
"Prz)'ZJlalll siQ, że na.iwi~kszy stą!l żal mój, że z tym czło
wiekiem, w lak blizkicl11 h~dąc pokrcwieilslwie, a klóry, 
śmiele rzekę, wc wszystkich doskonałościach rozumu 
rówllcgo sohie nie ma, a zgoła w Europic niewielu 
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po(lohnych, nie mogę o publicznych sprawach trakto
wać: ... ~ie wQlpię, że choć \\' ostatnicj chwili niehez
picczellstwa zabierze sil: do czynu, zumiast rozpaczać 
o wszysikicm, uie ulęknie się i nie będzie wyczeki
wał, co los przyniesie ... To mówię, że jeśli nic uoiegli 
pasów w Naleci, zginęli Szweclowie, .ieśli ubiegli. wielkQ 
część winy przypisać muszę pOllsl,arl)ielllll , ho tak Hzccz
pospolita bcz pieczy :wsLaw:tła. ~ie hraknic mil wywo
dów Z tego się wym:\wial', ja przecie z lem przekona
Iliem LlI1lJ'(~ , ho IJCZ .il'gO obecności \\'szclkie przedsię
wzięcie bez prawlll'.j pow:lgi zostawalo. Zami:lry innych 
przy.iaciele .jego osbtbili, bo nic o dobru [lublicZ!lcm, 
alc o prawic rozkazywcmia radzili. Bytność podskar
bil'go bardzo była dawno potrzebna, bo i o posiłkach 
blrIirsŁa skrujluły.Jk\I. mogła by la uspokoić, bo lepiej 
mieć od prz)',jaeiół posiłki, niż cale się Imścić na zlą 
wolę nieprzy,iaciela. Prawda, mogą być dyskursy o kur
Jil'śeie, aIe więlcsze lU sląd od Szwedów niel>ezpicczeil
sLwo ... i prędze,i od Szwedów niż od niego zginiemy. 
Jeśli pasy osadzone i pospolite ruszenie okopane, nic 
nam nic lIczyniQ. Jeśli Poznaó ubiegli, trudno b~dzie, 
ale przecie broni(: sitt można, byle przecie nie pOllda
wal i s i (~ i zeI radziecko i n ie\\'ol niczo ta kiemu, li: tóry 
swoim praw nie dolrzYlllll.ie. :\ic będę pisał, co, \\" lem 
rozdrażnieniu, lak .iednak tllSZ~, że nas Szwed zgubić 
może, ale posiadać nie może ..... ~l;. 

A do podskarbiego pisał, wsiada.iąc na stalek 
\\' Sz,,"ecyi, aby go nakłonić do oiJ.i~cia dowództwa 
pod C.jści(:Ill: 

))~ic widziałem nigdy \V\1., chyha rozpaczającego 
() nzeez pos po l i tej; ni gdy s Ł:ll':1I1ia, <10y do hcznauzie.i nego 
stanu nic doszło, a kiedy przyszlo radzic', Lyłko że zginie 
pewnie dla nierządu, a zabiegać. nierządowi nic 111y
śhlcś, albo przyna.imniej tyle sprawić, ile hyć. mogło. 
Owo zgol<1 złem mniemaniem lraktowałeś Hzcczpospolitę 
i prz)'ZllaJll si<.\ l.IlaCZf1,t CZ(~Ść ruiny Ojczyzny naszej przy
pisu.ię WP., bo wi(~ec.i za.kly byłeś n,ldzieją pry\\"atncj 
fortuny, a przytem lanią chwałą, niż bezpieczenstwcm 

(j 
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publicznClll, st~d pocbodziło, żeś nigdy nie desperował, 
stanlj~c si(~ o fortunę s\Voj;! na długie czasy naprzl')(l, 

;1 by HZlTZPOS! lla gilląć mo:~I<1, ;mi ;1 kiedy 
ilość Oj Ichodzilo IOzpaezliw(' .I ,I by lIic 

l liwc r:H w;lłcś, nie )()g:lrdy lallU.,. 
':>dpuść \\':\1., j,e ZIWCZllą CZl~SĆ. ruiny ltZl:'CzpospoliLe.i 
\VP, przypisujlt z po,vodu lej, com rwdmil:'nił, nicdiJa
łości, O prerogatywy się II Il1:lwia(:, co z prawa tlo \V\i. 
il il'Żalo, \\' bylo zap;) !liż dobra l l>llcznego, 

)olelll Ilil' konać bez IrosJ,i nvódz-
nasze, na oslal bezecność (~;zkar;ldQ) 

prawic przyszly, żeś II WIS nie mies/.kał i wzgardziłeś 

podziałem pO\Nszednicgo chleba, a lymczasem odż",icr
T1\'ln J)woru nicmaI nicwolniczo sil~ oddawalcś, 0<1-
]l W\lP.) <1Cl:;, k lóra 
eszcze nIC rato\v(I hyć llil~ 

rllogh (yrll l Jeśli ich I rzy Jl\;\I11Y , 

za trzy Jl1icsiąel~ zgillęli ~zvvcdowil', hyle ich za :\olc(>, 

nie puszcz:j(~. ProSZ(~ ledy IW wszystkie świętości, llic 
W zabiegach o prerogatyw)' J'(l!ullck nasz z~\wisL jeden 

.IgieI11u II'> może dl;1 Jl'a publiczll \\'ię-

nie pisz!;, tyj ko pn:y i.Ilam: l;\ na to 
upięli, że go sobic poddaniem S)'2 za króla obierzem, 
i dlalego osla[llie siły wydali, aby polwza6, że b(~dą 

w sianie 0(1 nieprzyjaciół nas bronić ... " ~7. 
Podskarhi siedział wc \:\,'roebwiu~" rzekomo chory 

]lodagn~, ;tda.iąc, gl s sZ:lla [l .. ,~ie 
lam - pow - klo ronie, hen' czy ka-

tolik, bo JlllliC z l;,ażdYIll b~dzic dobrze" 
J)owiedziawszy się o kapitulacyi pod l ;jśeielll, przy

keial zaraz do Pozn:lT1ia:;o i wyslaJ dr. JOllslon:l do 
)('lZll szwcek prosząc o icczel'lslwo dl siehie 
swoich . DOIlosi ) golowos{' !rOlly ze 

"I l\' \\'iel ki swoim lcm udar('! li, radził 
oS;ldzii: \\'ieltll'l, Ostrzcchów, Bolesławiec, a częSt: wo.iska 
pod ]\';liisz sprowadzić, a wreszcie żądał, :11).y te.i .iego 
rclaC\'i Ilil' publikowano, aż w dwic Iliedziele po wy

J II mu 
. ;>1 
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Jan Kazimierz slysDlc, że sobie sa!v(l-,qu(lrr!!/I! 
u prosiI, kazaJ go ~ll"('szlow:ll' :\~. 

(;dyby IlILl pobzano ztlaczną n<1grod~, llyłby objął 
dowódzlwo, wzmocnił O[')'OIl<t. zapro\\'adzil po)'z:!c!ek 
i k:mIOSt:, a może odparJ Szwedów , bo lo był czło

wil'!z lIicslych:lne.i ZI'l;cZ!lo ś ci, przeiJiegly, sllIiały i nie
slrudzollY, g<l/ie widzi:lt korzyśl: dla siehie . Pokaż mu 
zło lo, a każda sprawa jaslla - gdzie lIie \\'idział ko
rzyści, zaraz wczorajszego dni a S Zllk~lL r~cc za p:ISCIlL 

sk:trgi na nicrzą(l i heZlladi'.il'.i11'! przyS l. lość ... O.jCl.yzn:i, 
honor, ollowi:lzek, \\'dzil~cznośl'. religia - przyłóż ucho 
do trulllny. Tymi s('lllYlllclllami \\'YJlIowuil' sil; Jlosłu- . 
giwał, gdy chciał pozyskaĆ'. posłów, kUl)'zy go lrzy 
razy marszałkicllI sejlllu obrali. Trzeb:l sl.tlno\\':lć głup
ców, J)() ich jest wil;Cl'.j , a Iw go wymo\\'lIl' i gorące 
słowa lIie przekonają, takich złoto, uprze.imość i ollie
lnica pokona. DolJl'ćl głowa (1:lje kredy l wielli.ielllll 
panu ... 

Zawołan)' gospodarz z \\'yk\\'inln,! kllllurą, uni
żOIIY dworak i szlachcic rogaly, w polilyce z zaJzi
wiaj'lc:) szybkoscią z miejsca zawracał. Dyabli wie
dzieli, skąd sil~ laki \vzi'lł w Polsce, ho i ftzyognomia 
jego lisia ze słoJkicllli LIstami lJyJa .iali.ns niecluzesci
jaJ\sl(;1. 

Sbrb koronny \V n~bch lakiego ministra nie 
bardzo był ]H'z[licczlly. POdllOSZOllO uslawiczlle sli.argi, 
ale broniŁ si<,; wymownie i schwylać go nie było 

można. 

Zamli:nil~ly \\' sobie, nil' zdradzil nikolllu swoich 
zamiarów i la zaleta, jak zwykle hywa, olwarła mu 
drog<,; do wysokich godnosci i honoro\\' , do kklrych 
go zdolności, [lo]wrcic rodu i użyteczIlOŚć dla Dworu 
doprowadziły. J)zil~kll leJllu wszystkiemu, Ila\\'ct wleJy , 
gdy olwarcie zdradzil kr(,ła, przechodząc lIa sIronę 

SZ\\'f'dó\\', kiedy ich wszyscy opuścili, wyszedł jlez
karnil" ulrzylll;lł sil~ na S\\'L'Ill slano\\'isku i wllfania 
nic straci!. 
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znaidLlj~; rad(~ kazali z wi~zienia wypuścić postano
wili urząu wszystek swuj, a Ilasi już mczem nic 1'Z;l

clzili" 
:2. ~ł w Poznani\! 

si(;; z dobrze obchod 
przyk llajgorszyeh lu 
do 1'01 w;lr!)\yniach miejskO 
wstaly i złorzeczeniu II 

kazał 

dla 

rzallO ;llcdralllYm heni u.Jq-
cych swe Iw])ożer'1sl\Y:l, czemu gdy siQ opieraj Br;lIli
cki, sul'ragan poznailski) lrzema kulami z rozkazu \\'it
tenlwrga w kościele śmierć Jlll2CZcnskq paniusł l;!. 

7. sierpnia ruszyl I'cldmarsz:lld:: ku Srouzie, zo
stawiwszy w Poznaniu na załodze 1.200 piecholy i ;"l()() 
jazdy pod uowódzlwem plackollll'ndanta J)urensLidla 
i komisarza cywilnego Anloniego Ciinler \\"cismanll<l :1". 

l sierpnia hył J Z:I-

Kalisza, pOCZClll L~-

czYCt; I Listy 00 siebie 
wysla achly sieradzkiej I 

dekb protekcyi szwce lwm 
razie:'; \Vojewódzlwo pod-

dało si~, zastrzegając sobie ralyfil;::lCy~ klUb SZ\\("(.;1\.il'0,O 

n:l spisane w Kaliszu 17. sierpnia artykuły l;:,. Pil'l~hola 
sz,,"cdca ruszyła nał.owicz ku \\';m-izawie ·h. Tymcz;ISl'Il1 
\Viltcnhcrg, otrzymawszy roZk:li'" aby si~ głęhilj nic 
zapllszczał, stall'lł obozem pod Srad,), rozkazał swoim 
oliecrorn robit: zaci'lgi i Harlziejo\\'skit'go do siebie j)ri'.y

wolaL Balli!a prosił, ahy lllU odc);)ł przYll:l.jlllllil',i UHlO 
ludzi) osohno chcial dzi: mar-
szałek za sloso\\'n(' P 0\\ siłę 

('.lrz:lllCj wiary, ludzi, 
a sam do Kalisza, aby 
W()j(~\V Jan Kazimierz 01'( 

skic do swego olwzu 
l POS] z illnych woje\\" 

prll
"(cholę 

Iził 3U. 

Złapani pod Kolem ,Il'IlCy polscy donieśli, że \;:n')} 

pod .f~owiczem w 5.0()() luuzi stoi, czeka na sando-



11 i l 



KAPITCLACYA \V I(IE.JDA\"ACI-I 87 

110SC od d;lllin i rollOcizll, a przl'de\\"szyslkiem zaFlc 
Birze i hronić I\.urlandyi, aby :\Iosk\Y~ me doplIścit, 

przed II 

gUShlW;1 
uklad II, 

skich z 
jeśli niz' 

p 

czyZll)' poczytani II, 

W Bydze' 
obll Hadziwiłh')\\', 
I)()dd~lr'lst wa, 

ydal Illalliksl (() 
klóre kaza] 

~O-

Illlll 

tv\\'-
)1:,<1Ć, 

o.i-

Polem wysbł (i()() piecholy i :2()O .iazdy lIn za,i~cil' 
Birzów, Buska i Połągi, a w śLl(! za nimi Ló\\-cnhau pŁa, 
bas[;lrda kn')la (;uSla\\"l, z c~llą 7,llUll armilI. który za
łogQ liLcwską \v Birwch CiOU ludzi I zaprzysi~lgl i wró
cil kl! Hatlziwiliszkolll, aIJy sit,: z hcll1l:l11l'1ll Hadzi
wilłem [lol<)czyć, IUllc od<1zialy szwcckil' zajl,'l\' l)rLlj~, 

Brasław 

He Ił ściągnął \vo,isko l cąc 
się połączy,\ Szwedami, których włe, 

niewyćw iezapłacollc I5 , pod. 
Willlem gdzi(~ go część sl:!piła, 

ruszył pod Kil',idanalll ohe-
CIlości Bcul'dykJ;.\ Skylliego Hl, Sil'rjllli<l akt poddania 
Lilwy na podslawie \\'i\runkó\\" umówionych poprze
dnio \\' Bydze, naslQ]H1iącej trl'ści: 

:'IIy sellatorowie i st;llly \\'\L. obiccu.iemy i przy
rZl'];:alllY \\' imicniu 1l:1SZClll i potomstw:l JWSZt'go wicr-
1l0Śt'- i posłuszcl'!stwo .1101. ];:]'(')Io\\'i sz\\"C'c!i:ielllll, .iako 
w, ksit,:cill lilcwskit'lllu i panu n:\SZl'I11U, ,o leż na-
szymI I p i i przdożeniclll pil'cz(;ci I Co! \\' icr-
dzallly, \\'O.iCllI\(, poLICZYll lem 
.11\:\1., wko królowi pol 
pospoll y na illllych sta lpa-
irz(,llic knll wOjSk:1 na Lilwi \zny 
i dolJr; )j';IWO palronatu tlcho-
wll\'ch ( leżeć I>(;d;). tak do 
kn)lów polskich należały, Zastrzegamy sobie wszystkie 
przywileje i prawa Ś\Vil~ckic i duchowne, publiczne 
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i prywalne, i ahy \VXL. do królestwa szv"cckiego uie 
/.()sl:l!o wcielone, kcz takim związkicm pO!'lczo!1e, j;l!;: 
h\lo z J\.rolestwem Polskiclll, szlachta ze szlachl;l, 
~cnal z senaleJll, we \\"szyslkielll zroWJlallC n;1 s(~jllli(~ 

ollojga n;lJ'or!ów, przez .1101. zwoJanYlll, cekllI usta
Ilowicnia wspólncj Hzcczpospolilcj. Przcdcwszyslkicnl 
zaś .IK:\!. przyrzccz(~ nam wszystkie w hOjll stracone zie
mie odzys];:;)t: i \\'XL., j;l!w też wbściciclol11 i pr;l\\"nym 
jlosi;l<Ltczo\ll powroci(. Przysl:\jcmy na konjiskal(~ 11l:l

j:llk(')\" lych, kli1rzy OdlJl('lWią ]loc!(];1l\slw;1, jeśli w ozna
czonym czasie nic SI;1Il,); ci zaś, kl<'lrzy przez i\loslwli 
z llIaj'llkó\\' zoslali wyzuci, mają otrzylllal: zaopatrze
nie w dobrach slwulis];:owaJlych lub \V h:rólcwszczy
zl\acl1. 

Przerlewszystkicm warujcmy sohic, ;1by .f\V. hra
hi:! imieniem .IK~r. uwi:l(]olllil \VX. J1lOskicwskicgo, ż(' 

WXL. przeszlo pod pr()[('kcy(~ .Ij\jI. i znż;!(b] powslrzy-
111:1nia kroków wojcllll)'ch. (;dyll) z:\Ś :\Joskalc lls['lpić 

nic chcieli, wojsko .lEj!. z wojskiem li[c\\'skicrn pol,!
czone b(~dzie hroniło miast i posiadłości \\'XL. (idyll)' 
zaś przyszlo do trakl;t1(lw z j>olslq, ż;!damy, ;dl)' \\'XI,. 
wraz z Krókslwelll Polskiem do lrakl;ll(l\v zoslało do
puszczone i l;lIn swobodnie i odpowiednio do polrzeby 
z ,IK~I. szweckilll spraw)' swoje ulllówiło, iżllY \\' lra
];:1;1ci(' pokoju Swi<,;la l'nia odpowiednio lI\\'zgl(~dnioll;! 
zoslal:t, i cokolwiek ,1101. Krokslwu PolskiclIlII przy
zna, :dl)' lo S;11110 i Litw;(' przyznane zosIalo ... 

Podpisali powyższy akt: Piolr P:1]'czcwski, biskup 
Żllllldzki, Kazimierz Bi:tlozor, :\(llllinislr:dor wilcóskicgo 
hiskujlslwa, .Janllsz Hadziwiłł, wojewoda wilcl\ski, Iwl
man wielki liI., \Vinccnly Ciosi('wski, po<!s];:arlli i Ilcllll;\n 
pol n)', Boguslaw Hadziwiłł, wojewoda 11Iir'ls]Zi ('I), Ad;\J11 
Komorowski, slarosla wilcóski, AJcksandn :\Iicrzcl'lski, 
dworz;lllill k\,('lla i inl1i l (;. 

l\.:\zilllierz Bia]ozor, archidya];:ol1 i ;H]lllinis[ralor 
]liskllpslw:! wilcóskicgo, podpis;tł ICII akt hez wiedzy 
i pozwolellia biskllpa l7 • 





\ lO 

J)\,l ów posel, Fiedor .\Iiehajlowicz Chrisczcw, któn 
miał sir: llJ1lawia<': z (;osiewskilll i z królem, 

mIl' 

godzinę po wy 
O/)l'>I, Badziwil];\. 

n;u'l . 'dy KOlllorowski 

f'ksz\' Z;l

czl'k;tli 

k\y~; ICIl1 H;ldziwi·ll dzono 
(i()() reszlo-
w;tł lllówi;!c: ?\ic pod-
s";lrhi i lO \\'o,isko nil' \' :,], 

Tylllczascm wO,jsko szwedzie zbliżalo Sil~ do l\icj
d:11l ')~, gdzie lbdziwill z\\'ob1 sLwy litewskie, Przybył 
LUli :\Iagl1lls de b C:1J'dic, przyjc;ly nroczyście przez 
lH'tlll:tn<l, Ohecni podIJis:t1i ilU podllailczy, w którym 
pod honorem i uczci wości:! zaręczali w swojem i po
lomków swoich imil'nill, że I,róla szweckiego i ,jego 
Ilasll;pC('l\V za prawowitych kr()lów i wielkich książąl 

litews l że żadnych ronllymi 
i Z 

aklu 
lcst;lC :t 

Jlanl.';/. 

za w i (']':1 (- II i (' 
hislwpia l 

ani żaden 

i lej SZl' go 
dlla pro

)\\')' llle 

i('11 ) cnb Żmlldż wr:1Z id l \\'i1lw-
mirskilll, epickim i Br:1Sbwsl,illl i z częscq !\.owiet'l
skil'go dostała si(~ pod panowanie szwcckie, Zanim sit;: 
stally rozjechały, wybrallo z każdego powiatu dwóch 
pdnolllocllików, którzy na wczwanie komisarza .'>Z\\'('

ckieo'o Ikneddda Skilla mil'li llchw~llal' to, ezcHo rZ~l(l n "' h . ~ 

SZ\\'('cl;:j potrzeho,,'al"':, 

SLypa, klónl Icsi:!:i,r: wyprawił Ila 

w C/.:I 

eiskjz'IJ 
('zyt:iI' 

d odllyb si~ pod IllI 

lrl'a zapadLi sic 
co Lii willi 

C;;mlie, Z};lCZ"wszv 
"" . 

W('lll 1 1<1('11)' IllU l.Ot 
dzi!. ; J. listopada lIa l'OZkIIZ 

lIezez(~llic I<~go 

11 pl lli, ho 
na-

)(~ po-

\\' 7,()()() ludzi, zleciwszy Ló\Vellhauplowi 
l1alll i Żmudzi, 

logu sla
IIJ'owa

do Prus 
ohron~ ln-
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Wziął z sobą Gosit'wskiego, aby go oddać kro-
10wi. Podskarbi o1i~lrow~lł się .iech:tć do S,lpieby i na
ldalli:tć go do poddaóslw~l. Ale SZ\\"ed odrzucił .iego 
propozycyL,; i odehrawszy od niego przyrzeczellic, że 
nie uciekllie i nic na szkodę szwedq Ilie przedsię
weźmie "I, lrzymal go na wolne.i slopil', a w Prusiech 
oddal go kurfirstowi, skąd Gosic\\"ski uciekł. 

.Janusz Hadziwiłl llyl przekonallY, że on leraz 
b~dzie rządzi} w l\si~slwic. Po(lda.iąc siC; Szwedolll, 
posla\\'ił - - pisze PlIl"elldorJ' - dodatkowe warunki, 
celem wzmocnienia stanowiska swego i swo.jc.j ro
(lziny, których przez wzgląd na .iego zasługi odrzucić 
nie można było oc'. :'\ie wiadolllo, .iakit' lo llyły \\.'1-

runki - to pewna, że nic był zadowolony ze Szwe
dów, z poddanych swoich i ze siebie. 

Ale wwrócić jllŹ nie mógł. Jan I\~lZinlierz ogłosił 
go zdrajcą, a wroga jego, Sapieh~, wojcwodQ wilehskirgo, 
mianował naczelnym wodzem lilewskiego wojska. 

Brnął wiCiC dakj w zdra(ICi i w zbrodnie, wście
kły, że nie zn:ljduje posłuchu. 

,.Dziwno mi, dziwno mi, - pisał do ks. Bogu
sława -- aż włosy na głowie wslaj~!, lak .jestem nie
spoko.iny ... SZI~IChl:\ hrzl'sIG\ i p. podkanclerzego (Sa
piehy) [,d,cy;) pode.irzana, z trll'ci('.j slrolly ludzie 1,0-
rOIlni, co od nas uciekli ~ z cz\\·arlej ci zdr:ljcy, co 
z obozu wyszli i kOllrederacy(~ podllieśli (pod dowódz
L welll Żeromskiego), Ilie tylko Illa.i(,;tnościolll moim, 
ale i prz.Y.jaciołorn i sługom wrodzy, a <lo kro!a iść 
mają ... Spiesz się, Illożesz w Tylży przebywać, Z110-

Sl.ąc siQ. ze mną, :1 królowi (polskiemu) po kaZll.i'lC , że 
si(~ ze 1l1lJ:} nie łączysz ... i\ my z biedy do czego rzu
cić się lIlieli? \Vsz:tkże nie koniec i ratować nas mogą 
i Il:llll odsląpić (Szwedo\\') wolno... Kied"bY"ś lak 
oslrożnie tych konfederato\\' mi.iając, naczelnikuw ich, 
jako jesl Żyromski, l\mieic, J ipnicki, Kolowski
a leli z l(miciccm najgorszy - do siebie zaprosił, łhy 

im pourzynać kazal, uczYlliłbyś laką rzecz, ktorąbyś 
Litwę i d0111 swój ralował, żeby już w Litwie nikt 
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przeciwko na\l1 !lic pi,~!l;[l. Ale jak się lo złe rozszerzy, 
me lylko wojskowi, ;de i powialy odpad[\(: bę(!;!, (;0-

Jłudów, piwa la l ka się po-
w)'I'ZI1(:li, Iwżdy wego, .. " "G • 

. że i chorągiew !laszą do 
:I hili i ]lro\\"adz;[ z(,dlasic" ,i,. 
C/liS !l0];:az;lt: -- ]l ll;:a za1>łu-

d życzliwoś(: dobre kczkę jedną 

i d i w Zal>łudo\\li' lepszych 
i słodszych, a pod ]lr:l\\' i{' 11lOCIlO lrucizną, że hy s t;1 r
szyma przynajmnie.i wyzdych;lła. DJa Boga, życzliwie 
mi \\' km posłużcie, a s('krelnie przez miłosierdzie 
Boże, a palcie, co piszę, i Iclokolwiek o czem "'icdzicc' 
będzie, odsyłajcie go do ninie, a z księ(lzem Pandlo\\'
skinI się naradżcil,'" ,'J'. 

SkiŁle od('!Jr;d Illll dow('ldzlwo uwolnił (;OSil'\\'-

i('go z więzielli:l \\"i I C'I\SIi:i m 
iell,im W\1,. by{' l1a m;d;: 

IJ!I,al się: JaT/usili,'; f-iluaniae. 
I,()\\;j{: w Ki(ljda!luc pod linłłą 

d ;( :1I1sku, Kn')lc\\'cll J kre'll Ka-
1.11111 'baczy tym, ki I 10m pod-
(Lili, alc lo nic rollilo wr:lżellia !la szlaclll:ie i wic'lu 
go opuściło, jak Sakowicz, slarosl;1 oszmiaóski i inni 
i połączyli siQ ze Sapiehą· Toż salllo zrohUa kompania 
w(~gierskic.i gwardyi ksi(2Ci;1 i jego własna ch()qgiew 
l1sarska. 

:'\iezado\\'o]('nic .iego rosło, gdy Szwedzi I.:lcz{:li 
nakł<ldaC: IWllLl'yi>llCy(~ i kaz:lli doslawia(~ \\,yj)r~ll\C('l\\' 

sz] l:l\\'cl dllCho",idlsl I~i;llozora, 

k 11)' zost:lł prwz )\:\ biskupem 
Ot' kler llw:lżal go lł.adziwiłł 

JW kościellłc, :1 ł Il~Jll .Jezll1-

rozkaz, ahy po III :Ich Iylko 
loz()slal, ulrzylllyw trona, i po 
nosił dla L111ikn Szlachla 

poniżej U)(lO 1.1. dochodu llIiala hyć lraktowana j:lic 
mieszczanie, uhożsi mieli praeować jak włościanie. 
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Zakazał szlachcie oddabć się z miejsca pobytu i ukła
dał nowe prawa i kOllstytucye, które miały \Yyjsć. 

w druku pod imieniem króla szweckiego. PrzejQto li
sty, \v których uwiadamiał cara, gdzie wojsko mo
skiewskie może znaleźć źywllosć i \V jaki sposób po
Iwnać Polaków. Po klll wszyslkiclll wielu 2ll1lHizi
IlÓW, micszkaócy Kowna i okolicy porwali za brOl'l, 
zabili ekonomów i zai~li prowizyc na zim~ ,,[l. 

Ostalni list (:2G. grudnia), jaki napisał do króla 
szweckiego, zawieral rady, jak sil; zachować wobec 
ligi tatarsko-kozaekiej, zawartej pod .Jeziern~! ,:1). Było 

to w c.zasie kOllfedcr~lcyj Tyszowieckiej. 
Wszyscy go już opllsciji . Z nielicznym pocztem sług 

i dworzan (żont.: i córkę wysiał do Prus) zamkll~lł się 
wTykocinic bronionym przed załog:l sz\\'eck~. Tam pełen 
zgryzot i zwątpienia umarł :n. grudnia ' ;1. TykociJl zdo
hyty został w 1'. 10;")7, załoga sz",ecka \Y \\'lezy Z;II1l

kowej wysadziła się w powietrze wraz z niepochowa
nemi zwłokami Janusza nadziwiłła. 

"vVidząc, że wszystko utracił, - pisze .Jączyński -
wpadł w me1ancholiQ i u,irzawszy gromadkę kruków, 
kl(')re siQ do j('go okna dohijały, trllcjzll~ wypił" ii~. 

Inni powiadali, że \V agonii kazał si~ zanieść do 
okna i w()ląi~!c szatalIa, oddawał siQ w jego ręce , krzy
cząc, że mu da jeszcze dużo do roboty. Gdy przysze (lł 

do siebie, zażą(bł millistra protestanckiego, a gdy się 
tell spóźnił, wołał kalolickiego księdza, mowi;lc, że 

nic chce zdrajcą umierać I;:!. .Jakoż zapewniali zakon
nicy, iż im ·1.()()() zł. darował 1;1. 

Najbliższe prawdy - że ",śród slrasZIIych bolów 
w stawach, dręczony rolwclwclll wyrzuUl\Y sUlllienia, 
w gorączce i w halucYllacyi ducha \\'yzioll~ll ,i;,. 



VI. 

ZAJĘCIE WAHSZA \\TY. JAN 
1(~AZliVIIEnZUCI-JODZI 1)0 ŚLl\SKA 

:'\a w i ('st" o bpilulncyi pod l;.isciclll ,bn Kazi
mierz poslaIlowil ofiarowac: kol'() II (Z !loisk;! DOl!lowi 
Au s lr";lckicul\I, H;ldzollo Il~l(l lelll \\' \\'arszawie zaraz 
po i>il~rwszym liścil~ LeszczY{lskiq.(o ze Sz[okllOllllll, 
Prymas siG zgadzał i Trzchicki Jlodkallclerzy i .Jl-'ZlIiri 
Il:mwwi;di, ale świeccy seIlalorowie mieli poważIle 

skrupuły, jak widal- z łis[ów wo,ic'v\'ody łc;czyckiego l, 

1. sierpnia wysiał król do ceS;lrza proślJę o po
JllOC~, a 2, sierpllia jczuil(t AIlclriallicgo z uwiadomie
Jliem () zapacHem pos[aIlowieniu :1, 1:\, sinpnia wysbll)' 
zosl;t! do \Viednia ,lall Ll~szczyóski , hraL prylll:lsa, bi
skujl kijowski, Ilominal chehllil'lSki I, hawi:)l'Y wówczas 
w \\'rocbwiu ", kUlrclllu krc'd" i prylll:ls w illlil'nill 
scn;llu powierzył lrak[ow:l(: Il~ sllra\\'G', Jlodk;\llckrz\' 
pisał, że " ,iuż dawlliej \l~ltl'h\l:!1 H('lg serca wielu I)w"

gn:li('l\v [los[;1Il0WiClliclll, :d)y Jlo śnlil'l'ci Jl:lSZ('go lwz
dzielllcgo mOllarchy sZllk:'t', ,jedynie w ])Olllll cesarskim 
IlO\\'q.(O króla : dziś \\'yJll;lg;l SlIllllne polożellic Polski, 
;lhySllly, za zezwoleniem Il:ISZ('W) P,IIla, zapol)icgli hez
krc\k\\'ill i polskie króleslwo po II aj P(\Żll i l',i SZ('j śmierci 
,[,111;1 K:1zilJlicrz;J ofiarow;Jii J)olllowi WC\!., a lo \\' lym 
celu, aby Hz('czpospolita, jc.~li pOIlIOC. spicsznil~ (!:Je" ra-
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czysz, poczuła się za to do!Jrodzie.istwo do po\\"illności 
ohnlllia zar;IZClll i ukoronowania królelll lego, kt('>r('go 
\VC:\1. z Domu swego jlrzezn;lczysr '. 

Byl lo krok rozpaczliwy i JJl'zn;H!zieiny. Chory 
i slary cesarz, choćhy miał wO.isko gotO\Yl" czego nie 
11)'ło, nic hył w stanie Jlrowadzić~ wo.iny o Polsli:ę, 
,.bohy mógł stracić cesarstwo z DOlllu S\\"cgo. Sila 
przykl1l kaloJik(l\\' \\' Polsce, klórzy midi wstn:l do 
:lLlstryackicgo panowania, lutrzy zaś woleli. ]lo stmco
II ej wolności, Szwc<i<"l\v. :\adto ;\katoliccy li:si;!ż<;ta 

\\' :';iclllczcc.h, obawiając sil: wzrostu j)ot(;gi ;llJslrya
ckiej, sLlllęlilly po slronic Sz\\'ccyi i nO\\:\ \\(),illa po
WS[;\L!l1)' w :\iClllczcch, nowe l'clwlic na SLls];:ll i na 
\V(;grzcch () wian;, a co n;ljwaźllic.isza, cesarz przy
jąwszy ()(jmowan;l kOfonę polslq, zoslawil11Y sprawę 

w zawieszeniu i pOlllOCy (]or;\źnc.i11Y nie dał"'. 
Ale kr(ll i doradcy .iego nie przypuszczali, żeby 

cesarz odrzucił otiurowaną koronę. Oglądali sil; za 
cudzą pOJlłOCel, zamiast ra[o\\,;\(- się własnemi sibmi. 
A co najgorsza, że widząc wzrasta.iące niclwzpieczcil
stwo, zwątpiwszy zupelni(~ O sobie, postanowili \\'y

<I:1Ć niezwłoczllie Kr:\ków, Gdaósk i Prusy c('sarzowi. 
Z;ullj8r kn, który nic mógł pozostać' \\' ta.icmnicy, 

wydał c:lł~ PoJsl{(: \\' n~cc SZ\\'C(Ul\Y a króla .lalla Ka
zimierza zl1lusił <lo llócczki za granicę. 

Już \\' pierwszych dniach sierpnia dllCho\\'ieJ\
stwo kral;:owskic \\' oll<lwic przed SZ\\"l'dami i Hako
czym, zebrawszy sit; w p;\bcu biskupim, nil' cZl'l;:aj<lc 
se.imiku Ilaznaczonego na !). sierpnia, radzilo oddać: 

l\.rak<'lw eesar/.owi 10. 

Sl~ll;tlorowic zgronwdz(,lli w Kr;\ko"'lc ~S, si('r])l1ia 
11rosiJi cesarza, al1)' im wyslal na pomoc CZęŚl' ,,'o.iska 
stojącego IW granicy. Podpisali tl; prośll(;: biskupl;:ra
kowski Piolr (;cmbicki, Domin;,l plocki Jan l;l'llllJicki. 
\\'Iadyslaw ks. Zasbwsb wo.iewoda krako\\'ski, IIi('
l"Ol1im \\'i('J hOfSl;:i kaszlelan sieradzki, Jerzy Lubomirski 
marszalck w. kOL, Bogllsław Leszczyński podskarbi 
i \\'ydżga sekrl'tarz w. kor. 11. 
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Visconti, rezydent Jlolski we ~\Viedniu, prz(:'(lsta
wiał 7, wrzcśnia ccsarzowi, że jeśli nic da prędko 

Polacy \vybioq kn')lcm Hakoczego luh Kon-
il (HJ, wrzeŚll Jelle\\'ny 

i że podkanclerzy ohozu poci 
sierpnia, żeby Kraków 

cszczyllski W)'S];1 ma prosił 
rz('snia, aby wkror:zy! iski i zajął 

wojew()(!z[wo krak, o co 1(1'(')] i glowy wojew('Hlzt\\':1 
prosiły. "Do zaj(:cia i dzierżenia województwa masz 
\\'C\1. wszdkie pr:l\VO, skoro <lo tego rzewnemi proś
hami hyłaś wezwaną" 14. 

Xic dziwnego, że wobec takich zmnian')\v szlach
ta tradła ochotę do boju, Bała si~, że o.iczyzll~ roz
szarpIą \loskale, I\.OZtlCy, Szwedzi :t w dodatku ce

d:1 pOIllOC)' c(,s:lrsk' ,'o 

l()Śl: Wl~ WłaSIlYll 
~ ~ 

t(lrCJllll si~ jllż 

olliceywał bronić 

kraje, SłoweJ1l) 

i J jtwa 
pol tej i od

Ia Gu-
Kazimierza, ,\ I kOL, który 

pisał prośbę do I0Il10C, le-
r:1Z, jakby z pod serca szlachcie, powiedział: ,.Trzeba 
!lam naprzód pana za granicę wystraszyć, dopil'l'O się 
ZL' Szwedem łalwo pogodzimy" 15, _. 

Karol (xus[aw wtargnął w ślad za \Villellhcrgicm, 
w pierwszych dniach sierpnia, do Polski. Prowadził 
n,()()O wybornego żołnierza, (iO dział wil'lkich i 11~ 
;tJ'nwl polowych IIi. 

\\. 

I sz\\'('cka (W wojen)) stanl.:la 
:;1; l celelll ",vbier;] 

1{I'(~lów, kl<'ln~ do 
; dai1szczanic Ztll1l Je wszyst-
glusi na przeds IOW)' re-

zyt! iego, ohie('ali I i szwc-
('klcmu od])()wicdź ]JO sześciu lalach od" 1Illh'llie lcr-, n _ _ 

Illill rozcjlllll miQdzy SZW(~cyą a Polską 17, 
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Od lwrJirsln zażądał wolnego przejśc.i[1: .Janowi 
Oksl'lIstjcrnie i LilicnsLriilllowi polecił traktowaĆ', () po
kój \\' Szczecinie z posłami polskimi - ak na wicsc' 
okapillIi Icm kazał zapyl 
lll:lj'l pc LrakLow[1(: w 
pospolitej 1'('Jl) .lima I\.azim 
oliarować koszta \\'ojeJ) 
są przyp !:ll()\\' przyjaej( !o-
sk\\'~, ku wO,jc",ództwa, Jod-
d:lty, Dowiedziawszy Sil~, że J ~cs/.czy{lskl do SZClCcill<l 

sil2 wyhiera, pisał sal1l do niego, alJ)' go \\' Polsce 
oczekiwał lu!> z nim rm('J)) do Torunia jechał. 

1fi, sierpnia slanął \\' CzaJ'llkowil~, rod Hog(')żne.l1l 
z<lłJiegli mu drog(~ (;rlldziJi.ski i Opaldlski i przy zape
wllielliach wierności prosili o pol\\'icrdzcnie układów 
pod Ujściem zawartych, Ale kr<'ll chciał si~ wprzód 
porozulll \\' lH~rgicl1l, pallie,,' licki 
i Wi(~!ll kcy~ szwccką odrzll 

lo cjmował go 
po drod/.c szlachta, a Dl 

jako Ulln, podziwiając llarsową 

postaw", jego porlobiclls 

\\' Jadysl:1 
:\illl \\'szedł do Pozllallia bramą tryumfaJn:l, Iw

zal rozrzucie': mi~clzy pospólstwo manifest z wylicze
niem powodów wkroczenia do Polski, o czem i cesarza 
Fl'rdynanda III. w liście, \\' Szczecillie drukiem ogloszo
ll)'Ill, uwiadomił IH, 

\\' Skokach przyjlllował go uroczyście w otocze
lliu ministrów 11l1C'rskich ",łaścicit>1 łq~oż miasteczka 
l\likobj IC, zdr:1jca i !c'lki, 
który SI; I li: żał, domy i 
ksi<;ży mOli () Hcczył i lwsLrowal) 
ś\\'i<;c:llly Szweda pil, wbsll 
:\Jallu; l kT:.lJWIIl hlużniers! 
TCll 1)\'/\'], c['wszv lla swoi 
szwccli:i, pouczal króLI, jak ma gllbi(~ szJaehll~, ni
szezyi: jej s\\'oho<ly i zajrzeć do skarbców, maj,!tkó", 

7 
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i dochodów kościelnych, Za jego wskazówkami Ka
rol, przybywszy do Gniezna, zrahovnlł skarbiec kate
dralny I~), 

poeta powitnl 
szczęśliwe panowali 
) połączenie Poisiu 

ołom świ(~tym 

eży ~o, Natomias 
iezna, polępiał go 

pieśnią, 

ic 1\.oza
byle pa-

zwyczajom 
okazyi 

iiJ,skiego 
l .lego towarzyszów pod Ujścicm :!I. 

Po kilkuduiowym pobycie w Gnicżnic, wypra
wiwszy załogi do Kruszwicy, Wielenia, ;\Jakła, :Yli(~dz'y
rzccza, Poznania, Kalisza i Koseian, wysłał gell~ral

majora :Yliillera z 2GOO Im vVarszawie. Tcn spotbł 
1000 jazdy polskiej, która uciekła i 3 żelazuc armaty 
zostawiła, 

nęlo 

\V I\onilli!' połączył sil, król 
r1y pod Cj ściem 

szlachty, ahy się 

wojsko szweckie 
Kołem, 

z Willcnhergiem, 
wezwał 

szwecką 

i sta-

) in pnia, przyhył szwcckicgo 
wysłanicc Jana I\.:Izimierza, l\.rzysztof Przyjemski - na
zwisko mile dla Szvveuów, ho nic tyllw że sam pod 
GustaweIll Adolfclll w Niemczech walczył, ale i brał 
jego Zygmunt, który zgin,!ł pod Batohem, znaczne 
usługi w czasie wo.iny :W-Idllicj położył. - Przyniósł 
listy od Jana KazilJlierza ~:; i od senatorów, ale Le 

Ille zoslały przyjęte z powodu hł~uów formalllych. 

na.l 
hl', 
ksi 

uroczystą au 
wodzów szwcel, 

largrahi:l Badcils 
, Sleenhok, hr. 

lak ll)(')\vił: 

ohecllości 

( Illarszah~k 
ulzbach, 
as i li-

król i pan l wy wraz 
z St:llatclll me mogli się d()ś(~ nadziwit', (lowicdziaw
szy się o wkroczeniu \Villcnbcrga, a jeszcze bardzie.i 
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się zdumieli na wieść o nastąpieniu z potężną armią 
'VKM. osobiście. \Vyprawiono mię, abym się do\"ie
dział, jakiem sercem, z jakich pOWOd(lW i w jakim 
celu Z~lpe\:vne musiały 

powody) traktatami pokoj 
posłow ani świętym nie 
mogły 0iam sumienie nIe 
wyrzuca) zawzięlość, gniew KM. 
"'ywo Za\\'sześllly święcie ro-
zejmu. W czasie wojny w :\iemczech, kiedyśmy byli po
łężni, byliśmy częstokroć. wzywani do alinns6w prze
ciw Szwecyi, achociażeśmy mogl i jej szkodzić, wier
nOŚl: nasza przeważyła korzyści . .Jeśli znaleźli się tacy, 
którzy prywatnie cesarzowi pomagali, byli znowu 
i tacy, z IlltJant, l\.urlallClyi, Prus, a nawet z Polski, 
którzy po stronic szweckicj walczyli, mię(lzy którymi 
i brat \YKM. znany, który Ko-
zakami sam, nic tylko pod \\'icl-
kiego 1\ . pierwsze kroki za-
wodzie ) ale i nie lak 
dziłem ęiocniu Dunkierki 
Ink6w erOW:lnClllU ze Szwecy:; 
skiemu mu służyłem o celn-
rya jakich Jlłędów dopllściła, to nic powód, aby ich 
wojną dochodzić. ~Joże \\"ięc chci\\"ośćo bogactw i łu
po'", lakie \-vojsko do Polski przywiodła'? 'Viemy 
.iednak, że ta sprośna przywara daleką jesL od 
\\'1\.:\l. Zresztą cóż można wydobyć z tego zn~l;:a-
nego spusLoszonego króJt>slwa '! Od ośmiu lat 
nasze Ll.jstr:lsznie,jszą Po Ile 
lal, Iylc rozbilych 110WO 

krc"lJesłwo la-
skarbyhy si~' 

(lo najzamożnic-j 
na,loda l o I . le lóvV wOJelllly" 
luLaj i/ot'mego Indu u!Jós, w in-
nych cZQsciach ciągłą WO.iIl~l llt: k8n ych znależć mo
żna '! )\ie mamy miasl zamożnych, kupcow picniQźnych, 
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gdyhy chciał sięgn~ć pamięcią i własnego sumienia 
zapytał. Jeśli chce co proponować w sprawie pokoju, 
niech wyśle komisarzy. Na rozejm zgouzić się nie 
można. 

Poczem król sam, rozmawiajclc z Przyjemskim 
po niemiecku, upewniał go o swej skłonności do ])0-

lwju, a jeśli król polski sądzi, że traktaty w Polsce 
wygodniej odhyć się mogą, zostawia wybór miejsca 
jego uwaniu. 

Przyjemski o(Jrzekł, że najdogodniejsze mie.isce 
byłohy \V pośrodku obu wojsk, 1~ mil 0(1 l;:ażJcgo 

obozu, i .Jall Kazimierz, jeśli się król na to zgodzi, go
tów sam do niego przyjechać'., na co Karol z uśmie
chem: ".Jesteśmy tak Jliedaleko siebie, że uwolnię 
mego kuzYlla od ci(~żarn lej <rogi, bo mam nadzieję, 
że wkrótce będę miał zaszczyt korzystać z jego roz-
1110Wy". 

\N liście <lo Jana Kazimierza, który dał Przy
jemskiemu, zapewniał o swej skłonności do zawarcia 
pokoju, byle król wysbł pełnomocnych posłów oJ 
siebie i Hzeczpospolitej, celem umówienia czasu 
i miejsca zjazdu z komisarzami szweckimi .. ku zado
woleniu i zahezpieczeniu nas i l)al1S1\\'a naszego, od
powiednio do stanu leraźniejszych interesu\\" na
szych <'. 

Szwedzi byli przekonani, że Jan Kazimierz wy
sIał Przyjemskiego, auy wslrzyl11at: pochód Karola 
i zyskać na czasie, podobnie .iak p('lżniej I. wrzcSnia, 
kiedy wysłał kaszlelana sochaczewskiego pod I\.raków, 
żąuając listów bezpieczcl'lslw<l dla swoich komisarzów, 
dla Lubomirskiego i Leszczyilskiego ~7. 

Karol (iuslaw poslanowił niezwłocznie ru-
szyć za królem . Dowie(lzial silt od jellców polskich 
'!" Kole, że Jan Kazimierz ma tylko 2;")00 Polaków 
l WO() Tal8ró,v przy sobie. 

A jednak nie tylko Przy.iemski przestrzegał go, 
ahy pochód wstrzymał. Stany szweckie, guy o lej 
'wojnie radzono, żądały, aby król vViltenberga do \Yiel-



102 KRÓL UCHODZI DO ŚLĄSKA 

kOpO Iski a l\Iugn usa de la Garclie na LitwQ wyprawił, 
sam zaś zajął Prusy królewskie i IW tem przestał, 

idąc śladem (~llstawa Adolfa. Bo gdyhy chciał zająć 

t:<lłe królestwo polskie, to sił.y szweckie, po tak wiel
kiej przestrzelli rozrzut:one, omdleją a król cały świat 
ka to l icki przct:i w sohie poruszy ~8. 

2~. sierpllia ruszyło wojsko sz",ed:ie do \Var
sza wy, gdzie Hadziejowski zamierzał wywołać po
wstanie. 

\V \Varszawie panowało przerażellie. Senat radził 
o miej St:lI , gdzichy król mógł hezpict:znie przebywać. 
Jed\li cht:ieli zwołać szlat:htQ pod stolicQ i czcka(~ nie
przyjat:iela, Tlw.i<iC artyleryi podostatkicm, \VisłQ z tyłu 
i podlaskie posiłki i inne środki. Przemogła jednak 
rada prymasa i król wyjechał 17. sierpnia do Lowi
t:za z g\vardyą jazdy i lIiemieckit:h dragonów, a kró
lowa do I\rakowa z frallcllskicmi zakonnicami i z nlln
CyllSZCIl1, który przed wyjazdellI poświQcał i ]Jlogo
sławił hroił królewską 2!J. Ale miasto i zamek w 1:"0-

wiczu lIic byly bezpieczne, artylerya lliewystarczaj<lca 
i niewyćwiczona. \Vyjechał więc król do ohozu po
spolitego ruszenia pod Pi~!tek, 2 mile odLQczycy, auy 
szlachtę brzesko-kujawską, łęczycką i sieradzką za
trzymać, ażby siQ wi<.;ksza potęga, ostatek wojska, 
piecho ty łanowe i pospoli te ruszen ie zgromadził y. 

Żle przyj<.;ty w obozie, wysłał stą(l Przyjemskiego 
do Karola Gustawa a do nakoczego list, obiecując sy
nowi ksiQcia hogate starostwo w zamian za pomoc, 
za pozwolenie robienia zaciągów w \\' ęgrzech i za 
pośrednictwo w zawareiu pokoju ze Szwedami :10. 

Spodziewał si<.;, że Szwedzi pójdą z Kłodaw)' na 
ł~Qczyctt, i chciał posunąć siC; pod Cnicjów, aby ich 
od Wielkopolski odciąć, ale Karol Gustaw poszedł 
inną stroną b~czycy poza hłotami, które siQ ciqgnęły aż 
ku Sohocie i Lowiczowi; okrążyl z małym oddziałem 
obóz polski pod Piątkiem i stanął pod Sobotą, ka
zawszy StcCJlbokowi z całą armią iść za sobą, i byłby 
zaszedł niespodzianie i rozbił obóz polski, ale go za-
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trzymało wojsko, które z pod Warszawy nadci~lgało. 
Kazał więc drogę do V/arszawy 1000 jazdy osadzić 
i wrócił do Soboty, oczekując Steenbob. 

Tutaj Czarniecki dał się po raz pierwszy poznać 
Sz\vcdom, bo wypra\viony na zwiady, wpadł na tabor 
nieprzyjaciclski i 100 ludzi położył. ,. ~<Jzajutrz - pi
sze kanclerz kor. - chcieliśmy z Piątku do Łęczycy 
iść, aż nieprzyjaciel od północy się ruszywszy, prze
prawił wprzód kawalery(~ a ]lolem piechotę z a1'
Jlwlą pod Bielany, dwie mile od llas. A jako pn~clko 
dano znać, zaraz wojsko z pospolitem ruszeniem król 
wyprowadził \V pole. \Yojewoda ruski podemknął 

w 2000 ludzi pod nicprzyjacida. Ścierali się mężnie 
kilka razy z tryumfem. (idy gęste przyprowadzono ję
zyki, że i annata i piechota już się przeprawiała 

i chce nas ze wszystką potęgą z rana atakowac, kazał 
król przez rzekę \\'szystek tahor przepro\\"adzić, gdzie 
pospolite ruszenie przeprowadzone w sprawie stało; 
poczem wojewo(la ruski ku wieczorowi wojsko do 
nas przeprawił i wszyscy ruszyliśmy nocą, i pod \Yolą 
\\Tawrzycką odpoczęli, a potem przez ł~ódż j(ląc, sta
nęliśmy pod V\'olborzem, w miejscu dobrem, gdzicśmy 
i armatę za.stali i trzy \\'ojewództ\\"n, które z nami 
przyszły, i ziemią gostyńsk<l i kilka powiatów mazo
wieckich" tlI. 

Król szwecki, wyprawiwszy \\'itlcnIJergn w pościg 
za Janem Kazimierzem, sam zaj~lł zamek w ł~owiczu, 
wypuścił wszyslkich jeńców moskiewskich, którzy tam 
byli pomieszczeni, a dowiedziawszy się, że ~Ioskale 
poknzali się w ośmiu milach pod \\;arszawą a za nimi 
idzie Hadziwił z wojskiem szweckiem, ruszył z ma
łym oddziałem wo.iska w to\\'nrzyst\\"ie Hadziejo\\'
skiego i Okscł1stjemy do stolicy. 

Warszawa - pisze Rudawski - liczyła do nie
dawna 200.000 mieszkaileów. Jan Kazimierz zostawił 
słabą załogę pod dowództwem \Vessla, starosty ma
kowskiego, który oIJawiając się zemsty Radziejow
skiego, opuścił miasto. 
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Wolt?, prosto ku Cj;\zllowi obrócił i zaraz clo cck
hausLI .jechał, gdzie 100 beczek prochu i LU armat 
bronzowych uj rZ;l\\'szy) ra 111 ionam i ruszał, głową po
trząsał, a gdy IDU Hadzicjowski powiedział, że to \\'ła
dysława l\'. dzido - zapłakał ('?). ~wieclzi\Vszy cały 
dolny i górny cekhaus, wrócił do p:\łacu Cj:1zdow
skiego, a Hadziejowski dla hezpicczel\slw<l miasta 
i oby\vateli pułkiem swoim ra.itarskim hramy i straże 
osadził [\ z:lIouzc Illieszczailskicj do domu ocle.iść 
Ilakazał C, . 

Tegoż dnia po obiedi'.ie król z oficerami swvml 
ohjeżdżal miaslo, celem z:dożenia fortyfikacyi. Zwie
dził Z;ll1w];: krókv"ski, który z miejsca opróżnić: kazał, 
l.chy tam żywej duszy ludzkiej nic hyło. :\liaslu roz
bzal złożyć okllp ,l(),OOO talarów i dostarczać żywności 
wojsku, ])0 szlachty Ilwzowied:iej wyszedł edykt Z we
Z"':\nielll do !)()Ilda!\stwa :l~, pocze m król ruszył do 
Krako\\':l, zosl:twiwszy Bcnedykla hl'. Okscnstjcrn~ gu
hcrn:\lorcm swoim w \Varszawic. 

Oksensljcrna "człek dohry i cnotliwy nikogo 
krzywdzić Ilic dopuszczał: trzymał w karności zalogę 

i ohcllOdzi] sil) z uszanowaniem z miejskimi ul'zt~dni

\;:;uni. La\\'JlikoJ)J 1,:lzał sądzić wszystkie spra\\'y hez 
wzgl(:du na stan szlachecki. Ale mjcszkm\com bll;\l 
wszyslk,! 1>1'01'1 oddać do czasu , kiedy po zlliesieniu 
wojska kOL, zajt;ciu 1\\'<11;:ow<1 i po koronacyi 1\;lrola 
odbinzc od nich przysjt~g~ wierności. /:araZl'1ll wy
dał edykl lla nieobecnych, ;Iby pod kan! konlisk;lly 
w przeei;!gll sześciu tygodni wrac:\li, pocwm wielll 
o!iClTó\v wyprosiło sobie kamienice prawem ka
d LI ka " :1:1, 

"i\Ii(2S0 !:lnic, - doda.ie rclacya - wół koszlllje 
talara, koó dwa lalarv, (i-8 owiec ta];ll'<l, chleba 
i piwa mało. Wszyslkie" budy, sldcpy i spichrze za
lnknięlc, ak mieszk;ll\COlll ;.lIIi kury nic wziQlo", 

\Vkrótce po od.ieździt~ króla, 1(), i 17, września od
hył si~ rahunek w uieklórych domach panów pol
skich i w trzech pabcach królewskich, 
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Jan Kazimierz i królowa :VIarya LlHLwika prosili 
króla szweckiego, nby oszcz~dzał pałace, bo gdy IllU 

sZCZ~SCll będzie mógł lam ) jeśli 
1 I)ędą mu obow 

odpowiedni 
(i'uslaw komplelllcnlanli 
kazał \'1yrwano bruki 
\\' pl\\ k:ljąC ukrytych 
marmury, fulrylJy okien, oddrzwi<l, Illeble, galery~ 

w ogrodzie z :t2 Ilwrlllurowcmi kolumnami wysłano 

w pakadl i skrzyniach WisL! do Szwecyi. Król ofia
rował :\000 talarów za oll;tlenic kolumny Zygmullta III. 
i przysuni~cie .ie.i nied;deko do spławu :!l. 

v" tymże czasie zaj(~li Szwedzi okoliczne zamki, 
~iepon~t, Czerslc, Osiecko, \VarkQ, gdzie żadnych za-
łog nic I . d:lIll Bydgoszczy il pol-
ski pOI l. a szlachta tlwzow' pod 
\\"0.1 ew szła pod od-
parta ludzi :;". 

mszcząc się za 
spraw o\\"nno klasztor 
niegdyś jego żona. 

Odzyskał swoje dobra a urządzając się w da
wnem mieszkaniu w pałacu Kazanowskich, gdzie l(a
rola Gustavva wspaniałą uczlą pode.imował, nikomu 
rownym być nie chciał, w nadziei, że odllawszy Szwe
dowi królestwo polskie, ukoronowawszy go w Kra
kowie , h~dzic w jego ImleIllLl rządził Hzcczpo
spolitą· 

jego powodzenia. 
nadzieją i oIJaw:t, 

założyciela Hzy l 
na starych funda 

nowi :11;. 

nim 
lrznościo

l\zcezpo-

mysły i glowę ale 
nie czuł sic,; bezpiecznym, o<llqd własny jego sekre
tarz targnął się na jego życie :J7. Nawet zemstą na 
wrogach swoich nil' mógł się pocieszyć, bo Szwed 
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pragnął pozyskać wpływowych senatorów, a przede
wszystl<iem rodzintt Leszczyńskich. 

Dlatego też usprawiedliwiał się wojewodzie łę
czyckiemu i obiecywał pomagać, ile będzie zdołał, 
w sprawach publicznych :\8. 

\Vojewoda przybył do 'Warszawy 1(). wrzesnia 
na kontynuacyę traktatów RD odroczonych w Sztok
holmie na dzicńH. sierpnia do Szczecina. 

Karol Gustaw kazał go przY.iąć z należnymi ho
norami, jakby cudzoziemskiego posła, wjeżdżającego 

do nowej stolicy. 'Wyruszyła piechota sz,,"ccka, ude
rzono z dział i prowadzono go w paradzie przez ulice 
zabarykadowane i ohsadzone strażą, tak, że nikt z mia
sta wy.isć ani do miasta przybyć nie mógł. 

Stanął na Lesznie w pałacu podslGlrbiego kor. 
i czekał na instrukcye od swego króla, pod jakimi 
warunkami wohec tak zmienionych stosunków ma 
traktować 40, oraz na przybycie Brochockiego kaszte
lana sochacze\vskiego (przyjaciela i krewniaka Ha
dziejowskiego), którego Jan Kazimierz wyprawił w miej
sce chorego Naruszewicza, celem uzyskania krótkiego 
za\VieSZCIlia broni. Brochocki odesłany został do OUOZll, 

doką(l i wojewoda na wezwanie króla sz,,"eckiego 
pos pieszy!. 

Odjeżdżając dowiedział się, że Jan Kazimierz 
ucieka w góry krakowskie, a Szwedzi nie chcą ina
czej traktować, tylko pod warunkiem ustąpienia im 
Królestwa 41. 

Widząc przewagę nieprzyjaciela, wojewoda stra
cił llaJzie.i~, żeuy się Jan Kazimierz mógł utrzymać 
na tronie. 

W rozmowie z Erykiem i Benedyktem Oksen
stjerną, którą przytaczam na wiarę Pufendorfa 42, 

"narzekał, że król polski hył głuchym na rady i na
pomnienia senatorów, a trzymając si~ upornie wła
snego zdania, kuprysnem swojem postępowaniem 
serca obywateli odstręczył, o dobro puLliczne nie duał 
i lak powstało nieporozumienie mittdzy królem a na-
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szlachta królewskiemu wyslaócowi: "Jcsteśmy tu, że-
hyś my hyli, a że]JYŚl11)" się hili"ll. 

bora do \\'arsz: li! 
L posunqł sile d O. 

września, pod osloną 1200 pi 

W OpOCZI i pół 

11. września lr;lż 

SZ\\'ccl\::1, wziął do niewoli oJwrslleilllanla Forgcla, 
o!lersllll,ljora K(')lligsln:nka (ale nic syna gcnl'rała), a1)
gil~lsl,i('go oilcrsla \\'illnallolda, dwoch lllajor6w, 
d woch oficerów i kapelalla wojskowego. :WO kucchl6w 
legło IW placu IlIl> do niewoli sil; dosIało 4:,. 

U. września slanąl Jan Kazimierz w PrzcdLorzu, 
m,ljąc 11.()()() jazdy przy sohie. 

1>OS])O domagało s 
żąc »o\'\'ro IllU. :-\ic mogli Ja-
czego k1"('») ki i prowadzi do 
Krakowa, 

Krc"J! wyprowadzić' 

choć się ( tego samego 
ci~lgn:ll kn'JI sz\\"Ccki z 20()O ludzi z Warszaw\ i polą
czył sj(~ z \Villcnhcrgicm 1\', 

Li. września ruszyła jazda polska hez armat 
i pieehoty do Żarnowa, spodziewając sitt Szwed6w 
\\' lllarsZll niespodzianie z,ljśĆ i oddzieli(: ich .iazd~ 
od pil'choLy. Kazano olql>ić, aby się nikt nie ważył 
pod karą Śllli('J"c1 slrz('I;](: \V !locy i ahy sitt 
jak najs owywali. 'J"YllH'Z;lSClll 

caL! noc ;) z hrzasl,iel1l 
lallką zn 1 powoli sil: do 
Droga In r~ln) lasami i 
Hi. wrZCŚ!I' Hlrągwie polskie 
pierwsze (l( ( Szwcdl)\v s]lolk,lły, 

miał czas owym szvkll i 
miejsca (lin dział dla swojej piechoty. 
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(;dy jazda szwccka ruszyła do ataku, zaraz szyki 
polskie miesza(: się zaczęły. \VŁcm z zcrwancj 
chmury lun~ł nawalny dcszcz "jakby cehrem lał, że 
swiata wać nic oyło '·. Bitwa została przcnvanq. Ha
dzano królowi, aby korzyslał zc sposohności i na gołe 
szabk uderzyć kazał, ale inni przestrzegali, że Szwe
dzi paln~ broń i ogniste sznury pod płaszczami ukryli, 
zaczell1 król dał znak do odwrotu, który z początku 
odJlywał się w porządku, ale wnet zamicnił się w ]>0-

\vszechn;l ucieczkę. Szwcdzi nie korzystali z popłochu 
i tym sp()sol)(~m jazda polska legoż wieczora i nocy wró
cila do Przedborza, straciwszy jakie lOOO ludzi. "Pa
dło polrosze Ila placu, ale więcej żywcem w błolach 
zal)J"ano, z których lepszych Szwedzi między swoje re
gimcnty zmieszali, słabszych wolno za Jwlskiem woj
skiem puszczali, a szlachcic pod przysięgą do dOJllu 
wracać i spokojnic siedzie(: kazali '17. 

:\aD~jLltrz, J7. września, v"iększa część pospolitego 
ruszenia opuściła króla, który z zaciężlIem wojskiem 
col"nqł się tegoż dnia do \Vłoszczowa, gdzic zostawiw
szy jakie J tysięcy ludzi z hclmallcm polnym, sam 
iD. wrzcśnia z gwardyą <lo Krakowa przyjechał 4H 

\\' Krakowie zwołał wszystkich obecnych tamżc 
senatorów i ministrów i w obecności królowej przez 
kilka dni do póznej nocy radził z Ilimi. 

~a pierwszelll posiedzeniu prymas, wstrzymując 
si~ ze swcm zdaniem co do proponowanych punktów, 
zapyl:lł .. bez ogródki króla, co z powicrzonclll sohie 
od Boga paóstwclll chcc czynić i jako przyjmować 
Le głosy, które zewsząd słychać., Ż<~ OjczyZlly o<lhicżcć 
Illusi . To moje pytalJie wywolało i w królu nicrychlo 
utulony płacz i żałoślle użalcl)i<~ wszystkiego scn:l/u, 
w kOI\Cll król oświadczył poci najwit,:kszą, jaką być 
mogła, przysi~gą wszystkiemu sCl1ntowi, a senat na
wzajem królowi, że ani krc'l\ ojczyzllY ani senat Pana 
by do ost:ltlli<'j krwi kropli nic ma ()dstQPOW:I(~, którc 
to oświ,ldczclJic zaraz podano do wiadomosci przyto
IIlnych województw. Za powszechną zgodą staIH~lo, 
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ahy król w Krakowie nie bawił, ale ku Poclgórzu po
mknął i złqczywszy się z wojskiem hetmana kor. 
i z litewskicl11, na oclsieez l(rako\"a powrócił. ;\1nie zaś 
polecono, allyl11 z królową <lo państwa Opolskiego 
wyjechał i posiłków zaciągał od panó\v chrześcijań
skich a osobliwie od cesarza, do którego rodzony mój 
ks. nominat chełmiński wyjechał 4n i do którego kr('d 
z Krakowa prośb<; o posiłki wysłał" "0. 

Tymczasem lIadeszło wojsko z \Vloszczowa i roz
łożywszy się pod Pr~dnikicm, zaczQło narze];:ać na se
Ilator.~l;:ic rady . Domagali się żołdu i donalywy a wre
szci e zawiązali k()llfed(~raC)'Q pod bską Tyra\\'skiego, 
starego żołnierza . Suhstytutem obrali zbiegłego Domi
nikanina Aleksandra Prackiego. Obaj służyli w cho
rągwi pancernej hetmana pol. LanckorOl'lskiego i za
raz uprosili chorążego kor. Koniecpolskiego i ks . Dy
Illitra Wiśniowieckiego, aby z nimi szli do króla. Ten 
do żywego poruszony pospieszył do obozu, ale nie 
mógł konl"ederatów uspokoić. 

"Gdybym chciał opowiadać - pisze naoczny świa
dek - co siQ tam działo, niktby nie uwierzył". 

Król przerażony wysłał rezydenta gdailskiego do 
regill1enl<'J\v niemieckich, które jeszcze do blOfeuera
cy i fi ic przys tą piły, :\ by s t:llH:ły lak, iżby lladchodzące 
oadzial)" llic ll10gly siQ z powst:lI\cami połączyć .. Obie
cał wojsku :nm)() talarów i kazał ze skarbca uobyĆ' 
slare LlI'lcuchy, czarki tureckie, szable .... i hić dukaly, 
ponem żołllierze ucichli. 

\\' nocy:2 L września powstał hałas, zgiełk i krzyk, 
żc nieprzyjaciel pod miaslem . Zwijano ohóz, zwożono 
armaty, wszystko w llajwiQkszym popłochll i zamie
szan i li. 

Krój poruczył ol>rollQ miasta i zamku Sterano\\" i 
CZClmicckiclllu i wydal rozkaz sp:Jlcnia przedmieść, ]>0-

czcm \\' sol>otQ 2;). wrzesnia, kiedy jllż po przedmieściach 
Ogil'l'l podłożono, wyjechał z wojewodą krakowskim, 
wojl~wodą luhelskim, z kanclerzem i podkanclerzyrn 
kOL, z kasztelanami wojnickim i sieradzkim, z podcza-
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i moskiewską i archiwum koronne ,>(l porl opieką Ale-
ks:! d \\'olfa pokojmvca królewski (p(')Znil' la 

lego), To wszystko, skarl' korony, 
l l Wt1I1l, odd Luhow I rąk Jcrzl'go 
homirskiego, który króla wszelkimi sPOSOb;lI11i do po
zostania w kra,iu nakłaniał. Ale Jan Kazimierz, przez 
węgierskie Karpaty do Głogov,'a, jak mó\'viono, po-
s "yysła\\':,Z) l~ltlli list d Karola Gu~; 'l" 
a J'llczywislości wróci! do i tam si lŚ 

cz:!s ukrywał. 



VI I. 

I{API1'ULACYA KRAI{OWA. 

Jeszcze Czarnieeki wszyslkiej piechoty <lo miasta 
nIc wprowadził, a już Szwedzi pojm\' i li sit,; \V Lol>
zowIe . 

1\:lroł GLlstaw, stalląwszy pod KrakowcllI, zaraz 
piechot~ j armaty w kl:lszlorach przedmiejskich umic
ścił, a słyszQc , że JalJ Kazimierz w góry uszedł, a woj
słw z hellll~1I1ellt polnym Ila \\'iśnicz ku Dunajcowi 
ci'lgll~ło, wysłał 'vV pogoń za królem polskim DugIasa, 
a sam za wojskiem 1)()lskiem do \\' iśnicza się wybie
rał- - kiedy przybył do niego substytut kOllfederacki 
Aleksallder Pracki z uwiadomieniem, że wojsko pol
skie gotowe słl1żyć~ królowi szwl'ckiernu, byle zaległy 
żołd z:lpłacił, i że wkrótce delegaci wojskovvi si~ zjawią. 

K1"(')] wszystko ohiccał, żołd, donalywl;, łaski ... 
i wziąwszy :200 ludzi, wyjechał z Prackilll naprzcciw 
d e lega l<"nv. 

Pod Bicżallowem prosili go towarzysze, żeby siQ 
Ilic Ilarażał szukając ludzi, klórzy do niego jadą. :t\ic 
chciał ich słuchać i jechał dalej. Pod Wieliczką Pracki 
zgubil drogQ, ho sitt już ściemniało, a król widząc 

jego pomieszanie, zatrzYlllał siQ, alc k,lzal hr. \\'il
gcnsteillowi i młodemu Schippcnhachowi jeclw(~ z Pra
ckim i delegatów przyprowadzić. Zaledwie cwil'l"ć 
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mili zrohili, ujrzeli za sobą :~()() jeżdżc6w polskich. 
Pracki nie slracił przytomności, przyskoczył do przL:-
jeżdża.i im co pr~dzcj II pil'-
szać. !losl zostawili Szwedllw'>jlokoju, 
klórzy w nocy do i II in-
ność i Prackiego, na co 
stole ]cdzial, że teraz [l'czny 
przyk! tym 
dniu w ~go człowieka lów 
i (lw(')eh królestw kżały. Praclei miano\\'any Jlułko

wnikiem nie długo się cieszył łaską królc\\'slq, 110 

w Krośnie, zaciągając żołnierzy, zostal zahity. 
\\' kilka dni polem Karol Gustaw zajął \YiśJlicz, 

skąd wielkie lupy i :33 armal wyprowadził, i do
czcbwszy się Duglasa , który wziął Lanckorollę 

i kilka tysięcy gór:lli, gromadzących się n'km ohrony 
króla lwaryjskiego, szył 

za cm. Przodem 
na Jacy pod \Vojniczem 

nicprzygotowanych 
uderzyć. 13retlach, fał-

) że Polacy po rzeki 
si(~ ZIlajdllją, rozbił przednią straż i wpadŁ niebacznie 
do polskiego ohoZ!1, gdzie przez Koniecpolskiego 
z wielką stratą został odparty. Ka<lbiegł król i ",śród 
odgłosu trąb i huku dział na husarzy uderzył. Boet
gerO\vi na prawe skrzydło, Salzbachowi na lewe na
stąpić rozkazał. \\'idząc prze\\'aż:li'lce siły, ehoqg\\'ie 
l'Zllcaty broił l luho zrazu pułk ks. DymiIra \Viśnio-
wiecki('go l sz\\'ecki wylrzynwl 
na plueu jPdllak wojsko 
twy n ąż~cego pułku 
ucieczki j. Hetman po II 
wozy rzeki przepro sta-
rał sir,: szyki w ]lOrZ~łdkll l1le 

wpadł ieprzyjaciół. Widząc się 
wojsko, cofnął się pod Tarnów i tam resztki gro
madził. 
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I{aro] Gustaw ucieszony lcm zwycięstwem pou 
\Yojniczcm, że nHl sit; powiodło straszny al~lk husaryi 
polskie.i przebmat:~, wróciŁ (lo obl(~żenia Kr:\kowa:l. 

\V lym S<.lI11ylll czasie hetlllan w. kor. Polocki 
poniósł kl\';sk\'; pod (iródkiem w bitwie z Moskalami 

Kozakami, klc'lrzy Lwów obl~gali. 
Kraków nie mógł siQ już odsieczy spodziewać. 
Dawna slolica i miasto kOJ'mwcyjne, którego za

chowanie dawało królowi polskiemu nadzie.ię posił
ków cesarskich, niewiele liczylo mieszkaóców. \\'ielu 
uciekło w góry i do Śląska, lak że ledwie S.O()O zo
stało. Samo miasto w ohręhie dzisiejszych plantacyi 
opasalle hyło podwójllYIIl murem z .J() basztami, 010-

czone wałem i gł~hokim rowem napełnionym wodą 

Budawy. Zamek IW \Vawclu, przedmieście Kazimierz 
i klaszlor Zwierzyniecki bronione były murem i ostro
kołem. 

:\a wicść o najeździe szwcckim zaczQto robić 

przygotowania do obrony, kazano sypać szmicc, na
prawiać wały i slare mury, pod kierunkiem inżyniera 
przysłanego przez króla. Cechy odhywały wraz z cze
ladzią ćwiczenia wojskowe i trzymały straż we dnie 
i w nocy na murach. Mieszlu1l1CY i żydzi składali 
pieniądze i zaopatrywali się \V municyę, w żywIlOŚć 
i drzewo. Bada miejska prosiła króla i senatorów wo
jewództwa o pomoc i załogę .1. 

Po kapitulacyi pod Ujściem przyjeclwł knno
(Izieja królewski Karwat S . ./. do Krakowa z roz\{;lzenl, 
aby senatorowie o hczpieczeilslwic woje\ovó(lztwa ra
dzili. 

:'Irichałowi Zebrlyc!owskiefllll miecznikowi kor. 
polecił król pilnować węgierskie.i ściany, ut wierdzi(: 
górali w wierności i dać im dohrych dowódców. :'IIie
eznik wysłał królowi dwie choqgwie .i:.lZdy i garść 
piecholy pod dowództwem zjęeia swego l\.;\rola Czar
toryskiego, opatrzyl Lallckoroll~ żywnością i załogą 
i rozkazał pods larościelllu wezwat: podJanych do 
ohrony zamkll. Ale sam zachorował i wyjechał do 
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Trenczyna, a w tym samym czasie Duglas podstąpił 
pou Lanckoron<-t. Podstarości wydał zamek, zabezpic
czywczy KalwarYQ i skarby tam złożone przez szlachU~ 
i mieszczan ". 

21). sierpnia stan<-tla królowa w ](rakowie z dwo
rem swoim i ze skarbami królewskimi, które zaraz 
do Sląska wyprawiła. 

Wiumo zbliżającego siQ niebezpieczeństwa stanl;lo 
z całą swą grozą pod miastem. Bogaci ku pcy i ba n
kierzy kaloliccy i żydowscy uciekali, mieszczanie nie 
chcieli podatków płacić, ani pożyczać picniQuzy. 1\.1"6-
lowa oddała swoje klejnoty, biskup Geml>icki zacią

gnął swoim kosztem 000 piecholy i wydal lisl paster
ski, aby klasztory i kościoły wszystko srclJro i złoto 
do mennicy składały. Duchowni z ambon i konfesyo
nałów ludność do wierności królowi naklaniali u. 

l!!. wrzcśnia przyjechał król i stanął kwaterą 

w domu ;vlonLelupich na Kleparzu. \\'yprawił kró
lowę, uspokoił skonfederowane wojsko i uszedł rio 
Śląska 7. 

Obronę Krakowa złożył w ręce Stefana Czarnie
cI,iego kasztelana ki.iowskiego. Zostawił mu ;1.(iOO lu
dzi s i upoważuil do kapitulacyj, jeżeli do dwóch 
luh trzech niedziel odsiecz uie nadej(]zie 9, bo miasto 
ohlltżenia wytrzymać nie mogło l0. 

Kasztelan ki.iowski 1l "wielkie mial imię w Pol
sce i w Krymie". SłużhQ wo.ienną rozpoczął pod hetma
nem Koniecpolskim na wojnie z (iustawelll Adolfem 
i snać okazał wiele przezorności, skoro mu hetman 
na zwiady trzy chorągwie powierzył. \\'alczyl \\' Prll
siech z lakiem IJH;stwclll, że się st;lrzy żołnierze (lzi
wili: czy infamis (lIa odkupienia swoich zhrodni laką 
OU\N:-lgc,; czyni? 12. 

Zwolna zdolJywał sobie uznanie i nagrody 1:1. 

. \\' wyprawie Jkreslcckiej i Oehmało\\'skic.i zwró-
ct! 11:\ siehie uwagę powSZCelllq, króla, szlachty i ca
łego wojska, jako wódz szczęśliwy i żołnierz nil'l1slra
szony ll. 
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Ale dopiero w czasie ,,'ojny szweckiej, gdy zgnę
bił wielkiego zdobywcę 1", zajaśniał wiekopomną sła

w~t - legeIldowy bohakr narodu. 
Jak ów olbrzymi św. Floryan na obrazach w Iw

ściołach naszych, któremu płonące domy po kolaIla 
sięgaj;!, patron i protektor królestwa polskiego, dzier
ż;lcy v" ręku chorągiew Polski 16: tak i on, Czar
niecki, \V którego domu cześć dla tego świętego nie 
ustawała, podniósł ten święty sztandar, jako symbol 
llIiljeslatu korony i jedności Rzeczpospolitej. 

Stalowy człowiek, wierny królO'.vi swemu, z na
tury do wojny stworzony, ogniem tchnął zamiast du
szy. \V radzie i zamysłach skryty, trzymał się niewzru
szenie tego, co raz uznał za dohre i potrzebne i tą 

drogą szedł bez wahania. Tu było źródło jego szyb
kiej decyzyi, którą bez zwłoki w czyn zamieniał. .Mógł 
był o sobie powiedzieć: /Jolo ergo SilnI. 

:\1ało mówił; parady, samochwalstwa i długich 
oracyi nie znosił, przykładem świecił, odwagi drugim 
udzielał. Sam niestrudzony wojsko nie tyje surowością, 
ile nieustaIlną pracą w karności utrzymywał, mówiąc: 
[aci/iu,) mililem con/inuo aclu lassalllw, quam oUo cal
citranlem, [rac/ari. 

Żołnierze w szczęście jego wierzyli, kochali go 
i czcili, bo ich do sławy i zwycięstwa prowadził. 

"Starym go dziadem u zwali dla jego doświadczenia
.. trzepaczką", że niespodzianie na wszystkie strony 
uderzał - "lisem ostrożnym, Lisowskiego zahytku żoł-
nierzenl" . 

:\1iał lat ;")6, kiedy mu król obronę Krakowa po
wierz)'ł. 

Pod wielką czaszką, po staropolsku wygoloną) 
dłużyła siQ chuda twarz z krogulczym nosem i z głę
hoką hlizną od strzału, który mu wyrwał podnieuie
nic, gdzie mu blaszkQ wstawiollo, aby mógł mówić 
zrozumiale. ~a czole poorancl1l dwie zmarszczki gnie
\,"u, na obliczu wyraz frasobliwy i zawzięty. Długa 

broda jakby zdwojona spływała mu na piersi - ru-
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ryaóskiej, ~Iikołajskicj i Nowej. \Viślllą bramt,; Zagór
ski trzymal, Sławkowską piechota gubernatora. :vIie
szcz~\Ilie furtek, mllrów, baszt i hram pilnowali. 

:2(j. w niedziele.;, przed wschodem słoóc:l, nadcią

gnęli Szwedzi; z;lj(~li \Vole.; .Il1stowską, Czarną wicś, 

LO]JZów. Witlen])(Tg zajął KIcparz, Wesołą i Dąbie. 
Kilka tysiQcy Szwedów przeprawiło się za Dąbiclll 

przez \Visi<~ i goniąc ludzi o wschodzie sł0l1ca po 
górach, rllszylo gosciócem wielickim pod Kazimierz, 
skąd micszlc1I1CY w nocy uchodzili. Burmistrz slw
czył do zamku po pomoc, ale zanim powrócił, trQ
bacz szwccki zbliżył się do murów, trzykroć zatrą

bił, a gdy nikt nic odpowiedział, garSć Szwedów prze
prawiła się przez płytką 'Wisłę pod bramą Boche6ską, 
która była słabo zawarta. Zająv,'szy miasto, rzucili sit,; 
zaraz przez Stradom ku Grodzkiej hr:lIuic, ale zastali 
ostrożnych. T\ozIJieg!i sit,; zalcm po Kazimierzu, zaczęli 
p!,!drować domy, klasztor i kościół Bożego Ciała pe
łen ludzi, kUJryrn z łudzkosci \vyjść przez ;) dni nie 
pozwolono i tam z dziećmi sypiali i jeść sobie goto
wali, bo \Vittenberg pozwolił żołnierzom;) dni ra
bo\vać lS. 

\V tymże czasic Szwedzi pod osłoną murów Ka
zimicrskich, lubo z dział do nich hito, przeprawili sil'; 
przez \Visłę i zaczęli ostrzeliwać zamek, POdCZ,lS gdy 
inni, naprawiwszy nawpM rozebrany most, ł'lczący 

l\azilllierz z(~ Slradomiem, zajęli szpilal sw. Jadwigi, 
klaszlor BcrllardYIlc")\v, kamicniccLlIgowskicgo, pajac 
\\'iclojlolskicgo i wytoczywszy annaty na strychy, za
sypywali gradclIJ pocisków załogt,; i mury zamkowe. 
Czarniecki, widząc wknlczających na SIradom Szwe
dów, kazał rzuca(: granaty i SztUCZll(' ogllic i palić: 

domy zapełnione Szwedami. l\'icdługo w l,ilku miej
scach wvlJ\1chł pożar, którego płomienic o,rarIl('łv cak 

J 1""'1 " '" 

przedmieście. Zgorzało kilkadziesiąt <lOI1l('JW i kościoły 
św. S('!J;ls!yana, sw. (;ertrudy, św. Agnieszki. 

(;u])crnalor objeżdżał miasto, a wróciwszy na 
wały zamkowc, słqd upatrywał nieprzyjaciM, dosiał 
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postrzał z kościoła Bernardynów w doln~l szczękę pra
wej strony twarzy, co niemało wszystkich zatrvyożyło. 
Ale on, opatrzywszy siQ, znowu na wały powrócił, bo 
Szwedzi rzucili się z impetem na Grodzką bramQ, pod
palili j~! smolnemi heczkami i ulicą do drugiej bramy 
ruszyli. \Vtem oJ. ognia poJ.wmkowego zajęła siQ ha
szta na \Vawelll przy kuchniach i wiązanie ganku 
przy k.iźe baszcie. \Volano, że nieprzyjaciel wpadł 

przez Grodzką hranH~ do miasta. Bieży gubernator do 
bramy i odparłszy Szwedów, wraca na zamek i sam 
nosi wo<lQ do g:lszen i:t pożaru ci la zachQCl'1l ia drugich. 

Tegoż dnia przed południem przyjechał kawaler 
szwecki z dohoszclll, wzywając do poddania. :\ie 
wpuszczono go do 111 iasta i taką od powiedź dano, że 
gubernator mile przyjmuje powitanie i nawzajem po
wolllOŚć oświadcza, ale dostał rozkaz od króla Jana 
Kazimierza, auy \\' Krakowie czekał na króla szwe
ckicgo i tu siQ hronił. 

Ten pierwszy dziel'! hył tak ciężki, szturm)' l:1k 
natarczywe, że mieszczanie, widząc te straszne ruiny 
i usłyszawszy o niebezpiecznej ranie gubernatora, pro
sili IHlnnislrza, ;tby mu przedstawił niemożliwośĆ' d;tl
sZ<'go oporu. Ak C:zaruiecki z brzaskiem następnego 

dnia objechał miasto, witany z zapałem przez żołnierzy 
i w ratuszu na migi z rajcami tak siQ dobrze rozmó
wił, że () poddaniu już nic myśleli. 

I:araz poLem klasztor i kościół Bernardynów na 
Stradom i li pa I ić siQ zaczął. B urllIis trz Cicniowicz na 
czele mieszczan z oddziałem (rnoi6skiego, złożonym 
z rzelllieślników, ,""ypadł bramą (lrodzką, kilku Szwe
dów wzi:!ł w niewolQ, szLurmy przygoLowane spalił, 
kamieniec przez nieprzyjaciel:! opuszczone zniszczyl, 
że już dział zataczać nic mogli, pOCZCl1l naszym serce 
urosło. :\[ian()wici(~ młodzież wiellq ochott: do boju 
okazywała. Czarni(~cki na jeden z listów sZ\H'ckich 
odpisał, ż(~ nawet dzieci miejskie strzałów annatllich 
siQ nie hoją i dla zahawy zhier!lją kule, aby je pusz
karz napowrót wyrzucił 1!1. 
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Tymczasem Szwedzi obóz swój po(1 Dąhie prze
SllIlQ!i: lIa H(Jc<nvcc po(l i\Iogiłą slraż zacią

gnGli, a strzelha z OJlU slron ni e \lslawała. \V noey 
i nazajutrz ra110 nasi szailcowali si~ ]lol~żnie, llieprzy
jaciel llateryc stawiaj, sza ilce sypał, mosty na Wiśle 

pod !(:lzimierzem ku :\Iilcolajskiej hramie st:\\:viał. 

(;Ilbcrnalor wały oh.iddż;\ł. Noc ci emna, ranck po
chmurny. 

Młodzież gimnazY\l111 krakowskiego w liczbie 100, 
która przez caly czas ohl~żenja slrzegła murów od 
bram)' Szewskiej do \Viślnej, prosiła o pozwolenie 
wycieczki. Czarniecki, dodawszy im tyleż żołnierzy 

i rzemieślników pod wodzą \Vąsowicz:1 , wypuścił ich 
po o!liedzic tylną furtką pod \Vawelem na Stradom. 
Jedna CZ(;ść: rzuciła si~ na Szwedów przy l(rólewskim 
moście i sp~dzib ich lla dl'llgą stron~ wody, druga 
od bramy św. :\likoła.ia na slacyę \Vilten herga ruszyła. 
Zniszczyli podkopy i ;; dziab, których zabrać nic mo
gl i, zagwożdzili. Słysząc strzały i halas, WilteJlI)(~rg 

porwał się od ouia(lu, dosiadł konia i haniebną 

ucieczkę żołnierzom swoilll wyrzLl<.: ał. Stracił lOO 
ludzi, młodzież furtką św. Anny wróciła wesoło do 
miasta ~o. 

Feldmarszałek kazał wzmocnić baLerye, sypać 

SZaI'lCe, kopać miny i fortyfikować młyn naprzeciw 
\Iikołajskiej lmlmy. Konna ra.itarya kościół i klasztor na 
Piasku zajQła i strzelhą osadziła. Piechola, ustawiwszy 
haleryc, zaczQła w ogrodzie Jezuickim ])odlwpy\vać 
mury. Udaremnił tę pracę Czarniecki, spaliwszy domy 
i szpital sw. Sebastyana. Szwedzi posullęli siQ dalej 
i zapomocą drabin wdzierali się Ila mury przy hramie 
Dominikanów, ale zostali odparci. 

Główny alak skierowany hył nu hramę Mikołaj

ską i klasztor, zwany Gródkiem. Tli przez wybily \\'y
łom zaczęli si~ wdzierać do miasta . (il\bcrnalor zagrzał 
do ohrollY luźną hołotę, klóra, z pOl11ocą piechoty, 
Sz\\"cdów odparła, zniszczyła ohlężllicze roboly i za
gwoździła trzy działa. 
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30. wrzesma Sz\vedzi przypuścili atak na baszlę 
przy Szewskiej Lramie, ale Lez skutku) poczem kla
sztor Karmelitów podpalili i cofnęli się na Kazimierz. 
\\'tedy młodzież uniwersytecka wyruszyła do płoną
cego klasztoru i zaLrawszy zamurowane tamże sreLra 
karmelickie i osób pry\vatnych) oraz koszlowności 

zwiezione z Lublina) z Czerny) ze Lwowa, ukryła je 
w mieście w piwnicach. Cdało jej się także ocalić 

przed raLu n \ciem kosz tow ności Je lasztorll :\ orberlanck 
na Zwierzyileu . 

:'\aslępny dziel\ zeszedł na obuslronnych przygo
towaniach. 

2. paździemika, na godzinę przede dnielll) ode
zwały się działa szweckie z młyna ku :\Jikołajskiej 

bramie) oraz z gruzów kościoła św. FJoryana na Hon
del. 'Wyrzuciły :~~() kul. H,ównoczesnie przypuszczono 
szturm do bramy Sławkowskiej, a piechota szwecka 
pod osłoną dział, ponownie zatoczonych na gruzy 
kościoła Karmelitów na Piasku) rzuciła się na Szewską 
furtkę. Wittenberg wdzierał się na mury przy ulicy 
Wiślnej ... 

Przeraźliwy huk dział) trzask pękających grana
tów) krzyki walczących, zmieszane z jękiem na gv;ałt 
bijących dzwonów) zdawały się zapO\viada6 ostatnią 
godzinę miastu. 

Gubernator "z cerą, którą ma zawsze wesołą 
l niestnulzoną) uwijał się rzezko" ~\ pilnując spokoju 
l porządku, prowadził posiłki na zagrożone miejsca. 

Pod wieczór Szwedzi znużelli wrócili na Kazi
mierz) a świeże i wypoczęte hul'ce oloczyły miasto. 

3. października i w dlli nasl!;pne, zamiast sztur
mów, których się spodziewano, panował spokój. 

Król szwecki wrócił z pod Wojnicza, zamieszkał 
w izbach prałackich Kanoników Hegularnych w klaszto
rze Bożego Ciała i stamtąd zaraz Chmielnickiego 
o zwycięslwie pod Wojniczem uwiadomił. 

Przed jego przybyciem przyjechał z \Varszawy 
Adam Brochowski) kasztelan sochaczewski) z prośbą 
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o rozejm 22. Pisal do Czarllieckiego nie 'wiadomo 
w j~lkim celu. 

\\' ślad za lIim przybył wojewoda ł(~('.zy('.ki z Wm
sZ<Jwv. 

pISze 
roJem )ofozumieć o SPOS(] 

trakl~1 Q spytam kr6la 
mam traktaty. Ale Il 

llC'go pO\\'ledzlCć. Zdał si~ hyć skłonnym do traktatów, 
ak co (lo sposobu był lIiepewlly, czy lo miało być 

przez przy.i~cic w podchulstwo cz~ściami Hzeczpo
spoliLej ideklaracyc pojeuyńczych osóh. Wkol1clI 
ohaczywszy, że ogóllle porozumienie pewniejsze, sam 
był powodem, abym <lo króla dojechał i wyrozu-
Il1Iawszy go CZ(;ŚĆ senatu, lIa lraklaty pown·)eił. 

Os\\'i rl że na eokolwic1, lllI moja 
do k l/woli, to cZyIlir': lll(lgł mi 

lytał - jak pis/I' 
fola pragnie zosta{: 
ale lijająeą oupowicd 
wiech!, l I, co im poŻytCCZlll, 

'- I(a

skim, 
sami 

LeszczYI1Ski odrzekł, że Polacy panowanie Karola 
hez przykrości znios:!, ak na lo siQ nigdy nie zgodzą, 
:11>)' kloś od Szwecyi zn.leżny w Polsce panował. B12-
dziC' się starał o pokój, mówiI, :lle ",volałhy się d:1Ć 
posiekać, niż cicrpkć, ahy wolność polska szwank [>0-

niosla ~\. 
HOZlllOW<L la nie pozoslala hez Il;)st(~pslw, ho jcśli 

woj 
low, 
lo po 
o Sil 

z Z:llllWrCł1I p: 
(;llslawowi Z:l 

usłyszał, III 

kró-
pst\\'o, 
lIIyśli 

październib kn'>l do 
ol'a, WZil)CgO pod , z żą-

dallieJll, aby gubernator lIwi;l<!ołllił miasto I zał()g(~ 

() kll~sce wojska polskiego pod \\'ojniczem. Willcll!lcrg 
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radził, żehy porzucili nadzieję pomocy i poddali 
się królowi , który SW,-! łask~ ohiecuje. Odpowiedziallo, 
że oczekują codzieil przybycia króla z odsieczą 
i dopóki ich ta Iladzieja nie zawiedzie, bronić się 
będ<l, spodziewając siQ pomyślnego zakończenia trak
tatów z posłami polskil11i. 

Nazajutrz przybył ZllÓW tręhacz od Wittenherga 
z doniesieniem, że kW;ll'ciane wojsko poddaje Się 
królowi. 

(jubernalor odpisał (lO. października), że ludzie 
są śmiertelni a Hzcczpospolila wieczna. Prosił o po
zwolellie porozumienia siQ z \\rojewodą łęczyckim i ka
sztela1lem sochaczcwskim. 

Tegoż dnia otrzymał wiadomość, że instygator 
kor. Zytkiewicz przyjechał Jo szweckiego obozu i że 
kilka kornetów szwcckich ruszyło do ZwierzyI1ca, ahy 
miaslu odciąć dowóz żywności. Hówllocześnie doniósł 
mu \Vitlellberg, że król pozwala na konferencyę 

z posłami i radził pospiech, ho Leszczyński chce na
zajutrz odjechać. Ohiecał go zatrzymać. 

Otrzymawszy paszport dla swoich wysłańców 

12. października, wyprawił Czmniecki na konfereTlcyę 
Płazę i Branickiego - ale Leszczyóski wy.iechał dnia 
Jloprze(llli(~go. Jako poseł króla i H.zeczpospolitej, nie 
mógł być świadkiem traktalów szweckich z deputa
lami \vojska kwarcianego, ani przyj~cia posłów sando
mierskich, którzy o rozejm dla swego województwa 
prosili ~'). 

Ohaj posłowie wieżli odpowiedź na list Jana 
Kazimierza. prz(~z Brochowskiego wysłany . 

.. Chociaż z pomocą boską zwyci~ski nasz oręż 

ZIl<lCZllC uczynił post~py, nie zl1lniejszyła siQ skłonność 
nasza (lo pokoju. Co się tyczy wyznaczenia miejsca 
do układow, zostawiamy do osądzenia \\'K~r., czy 
w teraźnie.iszym sl~lnic, kiedy zmuszeni jesteśmy usta
wicznie III i owdzie uderzać, lllOŻlla jakiekolwiek 
rniejsce oZllaczyć i czy nie będzie lepiej, ahy 'woje
woda łęczycki) zawiadomiony o warunkach \\'1\.:\1., ce-
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ścioly, zamek królewski, pałace, pamiątki, domy ... 
miasto wydał na rabunek i zniszczenie rozpasanym 
żołnierzom, zdziesiątkował lllicszkallców i załogl; C) 

Hozum dyktował, żeby zabezpieczyć mienie, wol
ność i życie mieszkai1ców, a załogę wyprowadzić z ])1"0-

nią w ręku na ratunek króla i ojczyzny, 
Zwolana rada wO.ienna (1:), października) przed

łoży!a radzie mie.iskie.i, oraz kongregacyi zakollllików 
i praL1lów na zamku ;) punktów, .,dla klórych się Kra
ków bronić uie może, ;\ chot'hy się i brollił , pl'l~dwj 

czy później, uJedz musi, bo król nie zna.idujl:' sil? 
w !,r:lju, wO.isko kwarciane, l'z~ści;l przez Szwedów 
pOli \\'0.iTliCZCII1 polliLc, częścią przez Kozaków rozgro
mione, poddało się królowi sZ\\'cckicl1lu, wojewoda 
krakowski wysłał delegalów do króla szwcckiego celcm 
poddania się ze wszystką szlachtą, i nie ma nadziei 
posiłkóvv; marszalck w. kor., wysbny do cesarza po 
pomoc, wstrzymany zoslał w LuIJowli. Z tych powo
dów rada wojenna oświadcza, że Jloddaniu miasta 
przeciwną nic hędzie, chociaż, warując honor woj
skowy, tego doradzać nil' może ~7. Przyszedł p. Płaza 
na ratllsz, żw1ając posLawienia warunków i mówił, 
że król pozwolił I raklo\Vać z nicprzy.iacielclll, jeśli 

do ~ I uh :~ tygodni odsiecz nic nmlc.idzic·~s. 

::\aza.iuLrz uwiadomił CZ:lmiecki Wittenberga, że 
gotów traktować, ale prosił o pozwolenie wysłania 

listu do .lana KaziIllierza. Szwedzi natychmiast pa
szport dla gońca przysłali. 

Bada miejska, mimo opozycyi niektórych rajcó\\', 
ułożyla warunki poddania, zastrzeg:1jąc sohie wolność 
ollrz<;tlów rzym. kal., pozwolenie odbudowania spalo
nych świątyi1, nietykalność praw miejskich, dóbr i do
chodów kościołów, tluchowieilsLwa, akademii. llrzr;dy 
mialy być obsadzane jedynie wyznawcami rzym. kat. 
religii, mieszczanie mieli zachować wolność wyjazdu, 
tak chwilowego w interesach, jak na stałe, miasto 
uwolnione od konLrybucyi i załogi szweckiej, a żydzi 
pod dekretem Tarnowskiego z r. 1480 ~l), 
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L'). października wyprawiollo (lo obozu szwe
ckjq~o Aleksandra Pbz(~, wielkorządcQ krak., Plllko
\\"llika \YolfT:l i HUjlllicwskiego, ];:Iórz\' na podstawie' 

krako 
l j s I (' 

slwiC' l 

rlykulów i waru 
ZasIali lam 
dOlllierskicgo. 

li. 1(')1')' kn') I o\v J 

lem i służby swoje 
lała szlachta, dlle 

SlCZalJle od po\\' il;dz na wanlllki szwedzie pc!.)' wiezione 
przez trQbacza. lIr. Schippcnhach (młodszy) przyhył 

jako zastawnik:11 do Czarnieckiego. Po ohiedzie wy
jechali obaj do sklepów na miaslo. 

17. pażdziernika przyjechał znowu hr. Schlippen
bach; skarbiec koronny i komnaty królewskie zlustrował 
i wszQdzie picczctć swego króla przyłożył. Po ohiedzie 
przyj Karola Gustawa, l odpo-, 
wiedz i artykuły i waru hytej 
konfen 
bach:1 
redakc:;,! i warunków, z 
bach { (~chał, poczelll w 
pisały kiego skrypt z iem, że 
za ich wolą, radą i na ich prośhy przystąpić do trak
taU)", musiał i podane przez l1ich warunki \V ich 
ollccności pisał i poJal w Krakaw ie 17. pażdzi(~rni
k~l 1 (i;'),'). 

\Ylem, nadspodziewanie, po wieczerzy odd:lllO 
Czarnicelcit'1l11l list króla Jana Kazimierza z Koźla 

z wiadomością o IJlizkic,j odsieczy. Nasl<;pnpgo (lnia 
zrann odczytał tell list II sta-
nom Schlippenhachow, 
golo\\' pll IJlacyi z podpisen 
bcrg;l, :\ lnic!,'; króla szw 
osohlJ\lil 11 potwierdzi. (; 
czyi, Irn];:towa<': o rozej I 
że d\\'lIlygod!lluwy rozejm zoslalllC przyznany, jeżeli 
ohl()cni pokażą dostateczne zap;lsy żywności, przyczem 
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przestrzegał, żeby SIQ nic; łudzili nadzieją odsieczy, 
która ani z Polski ani z \\\;gier ani z Nicllliec przy
być 

być z 
helman 

hetman w. 
ippcnbach zapcw 

oliarowali podd:u\s 
ono zapylać go, 

i 0(1 wojc,,"ódz t \\. )]:1 

siał zaril/. lisly do ohozu i ht'rna-
torowi i zgromadzonym, z jalc) suhmisyą podpisali je 
helmaIli i niektórzy z województw, co obaczywszy 
Czarniecki podpisał ak! kapitulacyi jako gubernator 
i naczelny dowódca zamku i miasta Krakowa, a wraz 
z nim Krzysztof Hupnicwski wojski województwa krak., 
starosta lelowski i Aleksander z :\Istrzyszowa Płaza 
wielkorządca zamku krak.) starosta rabsztY"lski, w imie-
niu urzędników ty 
\V zamku przebywającej 

kta kapil zgromadzonym stanom 
do rąk l celem wpisania 
miejskich 

Iacyi poręczały 
czellslwo katolickiej, duchowieilstwu, urz~uni
kom, szlachcie i mieszczanom, zachowując wszystkich 
w dawnym stanic, ale obowiązywały duchownych do 
płacenia podatków. VV szelką własność nieollccnych 
w mieście ołlywaLcli, domy, ruchomości, de pozy ta od
dano dyspozycyi króla, \v miarę zachowania się właści
cieli. Akademia pozostała przy swoich prawach, ale 

nicwprowadzania cj doktorów 
lcrców. Król 

rowi 
abllrskiemu, komcndau 

gwanlyi przyl 
m urzQdnikolll żoł-

nierzom rakowa z hroni ro-
dzaju, z rozwiniętymi szlandarami, z zapalonymi 
lontami, przy odgłosie bębnów, z 12 działami dnia 

~) 
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Hl. pnźuzicrnika o 8 zrann, CI na ulrzymanie i slacye 
tego wojska aż do (inia 18. listopada wyznaczyI Zator, 
()Ś\\"il~cim, Sławków, Kozicgłowy, 13Quzin i Siewicrz, 
pod warunkiem, że w lym miesiąl.:u lIit: Ila szkodę 

:~z\\"ccką nie przedsiliwt'zmą, po ](l(·)ryl1l lenninie wolno 
im szulZ:lć slużby u króla polskiego, a gdyby ich król 
po l s ki n ie po lrzebował, przeclewszys l !ziem Sz\\'ccyi 
służyć powinni. \\'szyslkie wozy, bagaże, konie, Ilalc
ż:1C(~ do nich, hędą wolno pUSZl.:zonc z konwojem 
szweckim aż na oznaczonc miejsca . Piechola woje
wództw i powi;l!ów może z wszelką broili:) do swoich 
wojewó(lzlw i pO'wialów pO'vvróci(:, a urzl~(lnicy i llwo
rzanie b~u<! wolno puszczeni do Ien·)la polskiego, z lrę
baczem szwcckim dla wszelkiego hczpieczcóslwa. 
kócy w równej ilości zostaną wZ;lj e 1l1łlie uwolnieni, 
a na prośby guberllalora krM bliclzie się starał wy
mienie:: jCl\CÓW moskiewskich, kl(·)rzy \V miescie i zam
ku pozoslaj:l, za Jana i Pawła Polockiego, Babbana, 
:\lachowskiego i inllYcll. ArchiwullI króla polskiego, 
kaIlcclarya, rachunki, akla, regeslr:l, pisma i wszelka 
włas ilOŚĆ k n·) k\\'s ka, gdzicko I w iekby się Zll aj d owała, 
ma być kOll1is;\rzom sZ'vvcckilll w całości wydana, 
or;1Z działa, JlIUllicyu, zboże i caly nparat \\'o, i( ~ nlly '1:1. 

Po odczylalliu i podpisaniu artykułów kapilulacyi 
przywi('lZł sekrcLnrz królewski dyplolll Karola (;uslawa 
polwierdzający UIIlOWę:H - pOCZCIll Szwedzi zaraz 
bramQ C;rodzką, Floryaóską i zalllcl~ za.il~li. Czarniecki, 
odebrawszy dyplorn królewski i skrypt od wszyslkich 
sl;lI1ów, wyjechał Hl. października, () 8 rano, przez Ka
noniQ ]':lI11i c nną furlk;! na J\.azimierz do kn·)I:I ; odwie
dził chorego \Viltcnherga i ruszył z zamku do miasla, 
prowadzony konwojem przez Schli ppenbacha aż po"
za kosciół Maryi Panny. 

O 11 rano stan(~lo wojsko polskie na rynku. Czar
ni ecki, pożegn;l\\'szy si(~ z hllrlllislrzelll i radą miejską, 
dal znak wymarszll. Szedł pllłk \VolI"l"a z roz\ViniQlYllli 
szlall<larallli, z hronią na ramieniu; nLlsl<;puie oddział 

sandomi 'rskich hajdlllu·l\\' z l\Jikoła.i em (;ąsiewskim 
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na czele, z strzelbą w borsuczych pokrowcach, za 
13 chor'lgwi dragonów dovvódzlwClIl .Jana 

Telwina i ufa VV~!sO\vicza, wreszcie :-;arzy, 
loś6 wozó 

VV polu za mwstem slał król z armią szwecką, 

żegnając wychodzącego żołnierza, i konia kasztanowa
tego tureckiego darował Czarnieckiemu, który ruszył 

gral1lcom na przyznane kapilnl leże, 

być bliżej usłllgi króla. 
Zamek zaj t,; l i 
,,() godzinie :~ po poltHlniu przyjechał na zamek 

król, któregolll ja - pisze Starowolski - przyjmovyał. 

Obszedłszy wszystkie pokoje, szedł do kościoła, o}lszedł 
\vszyslkie kap o każdą najdokłazl11 wypy-

. Gdy i przed Łokietka Slaro-
wolski Jlow że ten trzy razy p:dlstwa 
wygnany, trzy razy na tron powrócił, rzekł król: \\'asz 
Jan Kazimierz raz wygnany już nigdy nie wróci. 

- Klo wie, - odezwał się starzec - tióg wszech-
mocny, zmienne . 

"Kiedym rólem rozmawiał, chodz:lc 
obiecyw kościołom lasztorolll 

pieczeństwo, a potem w kilka dni rozkazano, abym 
wykupił kościół (kaledralny) za lOO.O()O talarów. Gdym 
powiedział, że to niepodohna, kazano wszystkim ko-
śeiolom w m składać 100.()()O, zamku 
:lzl:bym dał talarów, św. :\'lichala lO, od 

Jerzego a żem zy nie znikąd 

zaci;H~lIąć, powiedział('m komisarzowi, że ... nie wiem 
(skąd brać), jeno żehy brał srebro z kościoła. Jechał 
z km do króla, kl(lry posłał z nim drugiego obcr-

aby sn'\)ro Zl' ."karbu. Kazall odhijać 
skrzynie i \V sohobck srehrzl' szatach, 
obieiach w niż llad zł. Om:l lic ru-
szano, ale krzyżów, kielichów, monslrancyi rzecz srogą 
zrabowano ... " :lG. 

Gwardyi swojej rozdał król 120.000 zł. złupionych 
Krakowie, szwu.' mówiono, milio-
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CAŁA POLSKA SIĘ PODDAJE 
Koroną powodzenia Karob Gustawa hyło pod

daństwo wojska polskiego, wskutek czego C;lła 7\lało

polska Z3. pana go uznała. 

Obie armie rozgromione - jedna pod \\'ojniczem 
przez Szwedów, druga po<l Gródkiem przez Kozaków 
i Moslwli - stały niedaleko siebie. \Vittenberg wzy
wał Koniecpolskiego, \Visniowied:iego i i., aby si~ sta
rali ożywić sławę narodu polskiego, która pod nie
szczQsnymi rządami Jana Kazimierza zamarła, a z;t 

szczęściem i męsl\vem sławnego Karola (lusta\\"<t zno
wu wspaniale zakwitnąi: może. 

Jan Kazimierz wysłał ze Sącza (1. października) 
instygatora kor. Zytkie\vicza clo hetmanow i pułko
wników, chcąc ich utrzymat: w posłuszeóstwic i ze
brać podpisy na sllh:cesYQ 8uslryacką. lnslygator, przy
hywszy do \Vojnicza, widząc, że chorąży kor. już 
zbuntował wojsko, jechał do hetmana w . kor. pod 
Rzeszów. Miał alldyency\: w kole generalncm i woj
sko zgodziło się zostać w obo\viązkll. Tymczasem 
z pod Wojnicza przyhyło wiele towarzystwa i za ich 
namową obaj hetman i wraz z chorąż)'m kor. złoży li 
znowu koło generalne. 

"Jakie tam były mowy - pisze Zytkiewicz -
przedw królowi, królowej, podskarbiemu kor. i sena-
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torom, którzy wraz z królem za granicę wyjechali, 
groza wypisywać. Chorąży postawił \",niosek, aby tr8k-

ze mi, poniew;li: król politę 

acz z żaknJ nemu 
ić nie pogardl go traktu.F1C; wielki 

hdJlwn, st:lrzec nicdołt;żny, miłością mógłby coś, ale 
pow;lg,l nic. Zdarzył si~ wypadek, że do Kola przy
szły listy od Prackiego, zaslawnik:l. Tell pisał, chwa-

króla szwce obicc:ująe wojsku za złote 

Po odcz\ n tego li I wszyscy 2:.1 : po-
:ibl do kró tak dobrego szcz~śljwego lrakto-
",aC:: z niJll! Zaledwie hetman wymógł, żehy posłać 

wprzód do króla Jana Kazimierza, jdli jesl 'w J(o
remie i jeśli ehc<'. ralować ojczyzn<,; i jakie ma do lego 

po:;ohy'? 
);,ikt nic ystąpił przccl , tylko pani \\7y-

zydu oświadczyl hetmanom \\S1(')<1 oklask{)\\ ci1łcgo 

wojsb, że jeżeli cIo lygo(lllia radzi<': o wojsku nic 
b~cIą, wojsko samo o sobie radzić bQdzie. Ale cho
qży w porozumieniu ze Szw(~(lallli 1 nie ewkał lcr-

i zaraz lronnikam mi, z pol-
Janem z ks. [rcm \VislJio'vvieckim, 

z Sobieskim, Koryckim j i. o(Hączywszy się oJ het
manów, wyprawił poselstwo do Szwedów (Wyżyckie
go) z czterema punktami: zachow:\I1ia religii i dóhr 
duchownych, wolności szl<lcheekich, konfiskatę dóhr 

co za wyjech I, rzecz woi OIC-

i in ,że walczy z tem 
Iladmienieniem, że się nie poddają z musu, bo tego 
niema, ale że król ich opuścił wyjazdem za gr:lI1ict.;. 
Choqży ruszył na Sędziszów ku Szwedom, a hetmani 

lQ za Głogów i tam w \Vidcłkadl złożyli koło gc-
ine, które wysłało poshnv Szwed n poseI-

do lm)] hyło ju.i: lanki. Potocki ruszył 
z \vojskiem ku BarallowlI, chcąc sit.; oddalić od nie
przyjaciela i czekać 'LIlarów. Pisal do króla i ohożny~, 
ale obaj hetmani już byli zdecydowani poddać się, 

]lO Potocki i świeżą Gró(lkicm przegra)):l 
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~"ie olli OjlLlSZCZ:lją 
król ich opuścił. 

uciekł .. . 

króla, który ich zbiegami nazY"',l, 
:-\ie konie oll wozu, alc wożnica 

DCJlutaci wojskowi, Stanislaw \\'yżycl,i j Samuel 
Lo.il'wski l, stall~li o. Jislo[.>ada w obozie sz\\'cckilll 
pod Krakowem z illstrukcyą podpisaną przez AlcJ,s. 
KOlliccpolskirgo, Jana SapichlZ, .Jana Pi:lScczyl'lskiego, 
Dymilra \Vjślliowil~t:ki('go, .lalla Sol)ieskicgo i I\.rzy
sztora Korcckj('go i odd:ljąC siQ pod władzę Karola 
(;usla\\'a , prosili, aby inl osOlJllylll dyplomelll przedło
żonl' \varunki polwierdził, zastrzcgaj~le sobie wollle 
ode.iście w razie powrotu ,bna Kazimierza "~o 

\Vyżycki przemawiał śmiało: 

- \Victlz kn')11I szwet:ki, który sil~ zwiesz pro
tektorem polskiego królestwa, że my żołnierze \Volnl~.i 

Hzeczpospolikj, w wołności urodzeni i wychowani, 
slajelllY przed loh:! lIic Iylulelll po<!(hl\\slwa i Iliewoli, 
i łączyllly sil~ z tohą czasowo, dopóki milosierdziu 
Bog:l podohać się hędzie. r\"ie l)oddajemy sili, ale bę
dziemy ci słnży(\ dopóki nie nadllżyjesz stanu wolno
urodzonych ludzi. \\ 'ollll'go bowiem narodu wolne 
jeszcze szahle i niemi, gdy się okaże potrzeba, illIlego 
palla sohie poszukamy". 

Po kilkudniowych narauach i sporach slanął na 
piśmie układ 11. października, w którym król na wstę
pie pochwalał staranie wo.iska o doh1"O swo.ie i o.iczy
zny i zapewniał, że jak się tylko siany polskie przy 
nim zgr()IlJadz~!, h~dzi(' strzegł WOlIlOsci, religii, dóbr 
dlldlOwnych, administracyi sądownictwa, praw, przy
wilejów szbchty, ktMa ojczyzny swojej nie opuściła; 
będzie si~ slarał, iżby prowillcye króleslwu wydarIe 
odzyskane ZOSI;lł)', godnośt:i rozlbne i sprawy publi
czne należycie pro"',Hhone - słowem, za zgodą sla
nów takie porządki zaprowadzi, kt()rel>y jemu, kn')
Icstwu polskiemu i wszystkim dllchownym i świeckim 
pożytek przyniosły, \V tym Celll nie pożałll.ie Il"lIdów, 
byle sil~ tylko sLlJ1y w oznaczonym czasie zgromadziły 
i wspólnie z nim radziły, Ale ponieważ wojsko co 
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rychło do jego łaski si~ ucieka i przez ueputatów 
o wierności i POSlllszdlstwie S\Vojelll zapewnia i jego 
władzy si~ poddaje, przeto (lIa okaz;'lllin prz\"-
chylności p In 
sumiellia i 
nin nie nanlS;;:), 
unicll luóló 
ścicielach stacyi wo.i 
a kto się I różnicy łash:i król 
st:lJ)j, () admillistracYl sądo"'llictwa najblizsz.y sejm 
postanowi, lymczasem sądy polne hędą sprawiedli
wość' wykonywać, Szlachta \V wojsl;:u kwarcianclll 
hez żadllej przeszkody zatrzyma dohra korollne, któn' 
za przywilejem królewskim posiada, a król się po
stara, aby najhliższy sejm żołd zaległy i dOllatywQ 
wojsku uchwalił; tymczasem obiecuje, jak tylko spis 
żołnierzy arlą część: rocznego I 
stacy<' \('sZ:lę najbliższy se,i 

:\awzaj cz:yli delegaci, 
stępuje Jana i wszelkiego 
i jego stron l wyrzeka, w 
wierne i posh owi (~ustawowi, 
WelllU luólowi :-\aczclnicy woj 
się w llajkrólszym czasie listami wzajemIlości (lillerap 
reuc/"sales) do wierności i posluszeńsl\,va i wydadz:l na 
żądanie królcyvskie wszystkie miasta, zamki i waro
Wilie przez wojsko zajc;tc. Przysłali listy (reuersales): 
Koniecpolski, \\'iśniowiccki, S:lJ>ieha, Piaseczyi1ski, So
hieski i Korycki 7. 

Wojsko 
jezdnyeh i 
octbylej lus 
w ręce W 

Konicc] 
kich bskac 
rował -

Ponieważ wojsko 
oddało 1~. 

jl'cpolskim h~dąc(' 
~. Przybyli do 

i przysiGgę 2(i. 

W hiskupim dwo 
u króla, 

o - księstwo 

majątek kościelny w ręce króla 
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Obaj hetlll:llli, wezwani przez Karola Gust:rwa do 
poddailstwa, posłali :2:2. października swoich deputa
tów, obi(~cuj:!C wydać wszystkie zamki na nusi, v\' kló
rych hólowi wolno załogi i dowódców zmienić: i przy
si~gą związać. Chorągwie niemieckie przejdą poJ 
szl:l!)(hry szweckie) cale wojsko na rozkaz króla po
L}czy si(~ z jego :ll"IlIią; dowódcy zachowają swoją 

władze: aż do dalszego rozporz:!dwnia 1:3. :-iatoTlliast 
ż:!(hli zalJczpieczcnia n~ligii, kosciolów, akademii, 1\0-
legi (.)\\.) wolnej clckeyi, zachowania przywilej6w stanu 
rycerskiego, duchowl\cgo i świeckiego, uwolnienia 
dóbr swoich od opresyi żołnierzy, zachowal\ia nadal"! 
liT(·Jle\\"skich i kościelnych, trybullałów, sejlllu, wYPQ
dzcnia nieprzyjaciół, a w razie traktatów z Moskwą 
i z Kozakami, I1ieodryw:lI1ia prowincyj oraz z:lpbcenia 
żołdu i :lsygnacyi na leże zimowe, oddania dział lam, 
sli:ąd j(~ wzi(:to, zachowania przyj:lźlli z Tatarami) we
zW:lIlia tych, co siQ za granic(.; Hzeczpospolitej wyda
lili) przed s'ld sejmowy, i ;lIly król sam a nic przez 
mianowanego gubeJ"llatora rządy sprawov\'ał, jeJ1c6w 
przywrócił i przysiQgę na to wykonał H. 

Król przyrzekł lo samo) co kwarcianym IZonicc
polskiego 1:,. Odrzucił ż~danie hetmana, żeby przedtem 
Jan Kazimierz zwolnił żołnierzy od złożone.i przy
sięgi lii. 

Hetmani, pułkmvnicy i żołnierze ratyfikowali za
warty układ 17. 

Wojsko, które po Jokonanej lustracyi 11.000 ludzi 
liczyło 1\ prezentowało się w Nowem l'vlicście Kor
czynie) gdzie hetmani j inni dowódcy w r~ce DugIasa 
przysi(~gę zlożyli, że krMowi szweckiclllu l .lego na
stępcom wierność i pos!uszcóstwo ślubuj,!, dobra jego 
przestrzegać i życic o(lclac gotowi I!I. 

:\~lgrodzcni zostali znacznemi naJaniami : Stani
sław Potocki, Konstanty \Viśniowiccki, Jan Karol Da
niłowicz i wielu illnych. Andrzej PolocJd, który był 
deputalcm wojska, otrzymał dohra stołu królewskiego 
na nusi ~u. Siła szlachty chciała przystawać w służbę 
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dworzańską, ale ich król odprawił, mówiąc: "Kto przy 
wojsku służy, mnie służy, innej służby nic potrzebuję". 
Na żołnierzy polskich miał pilne oko i byli li niego 
w wielkiem poszanowaniu, mianowicie chorąży kor. 21 . 

Po pierwszej transakcyi szweckiej z wojskiem 
kwarcianem Koniecpolskiego przybyli z oswiackzcniem 
poclclaI1sŁwa posłowie województwa krakowskiego, 
sandomierskiego, kijowski(~go, ruskiego, wołyńskie~o, 
lubelskiego i hełzkiego i otrzymali <lekiaracyt; 2;). pa
ździernika, że król przyjmuje ieh poSłUSZCI1St'v\"O i Ilie
rze ich poo właozę i protekcYl2, zapewnia swolJo<lę wy
znania i obronę dóbr, clotychczas przez Moskali i Ko
zaków lIiczajętych, tym zaś, };:lóryll1 dobra zahrano, 
zapewni odpowiedne wynagrodzenie - ale oIJiccuje 
lo pod następującymi warunkami: 

l) ahy rzeczone wO.iewódzlwa oclrzekły się króla 
Jana Kazimierza i wszelkich z nim i z jego stronni
kami stosunków na szkodę króla szweckiego; 

2) aby królowi szweckiemu jako prawowitemu 
królowi swemu byli wierni i posłuszni wc wszyslkiem 
i przeciwko wszystkim; 

;~) aby król miał prawo wszystkie miejsca dla 
bezpieczeństwa swego i Polski potrzebne umacniać 
i załogami osadzać, dopóki pożar wojny nie Llillic: 

;1) aby rzeczone wojc\V(Hlztwa złożyły w jak naj
krótszym czasie listy wzajcrnnosci (lillerae reucrsales), 
iżby król był upewniony o ich wierności i posłu
szeństwie; 

5) aby miasta i zamki królewskie zosŁały Wy

dane, a załogi tamtejsze wraz z dowódcami, je~Ji i~h 
król ~mienić nie zechce, zlożyły przysięgQ; 

(j). aby posiłki lak w piechocie J'ak \V podatkach 
na . . 
l ł wOJnę, ostatmll1 sejmem naznaczone, dostarczane 
)y y do końca wojny i relenta o(ldane; 
. .?) ah~ ~zlachta, nicpobierająca żołdu, do swych 

SIedZIb wroCIła w ciągu dni 11 i tam spokojnie się za
chowywała, j.eś1i nie chce, aby dobra jej i włości poszły 
na skarb krolewski w myśl wydanego uniwersału ~~ . 
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Posłowie powyżej wymieniollych województw 
złożyli tegoż dnia lisiy wzajemności, przyrzekając do
trzymać wszystkich pUllktów deklaracyj królewskiej~:J, 
poczem szlachta krakowska i sandominska stwierdziła 
:2(i. listopuda te rewersały przysi~gą~~, u król podpi
sał im \V Proszowicach Z~ arlykulów, "alc O bczpie
CZCI\S L \\' ie d<\br koście I nych n ie wspomniano, sllać: Ila 
króla ohróci<': cllcą" ~'). 

l';:aszlclan:l krale i wojewo<!li mazowieckiego pro
sił król do siehie, zapcwni;l.iąc () swoich zabiegach 
i slaraniach, celem ratowania HzcczpospoliLcj. Tym zaś, 
klórzy proŁckcyi szweckiej nic przyj(~li i do \\'arszawy 
dla złożenia hołdu nie przybyli, nakazal, aby to Ilaj
dalej do :20. (~O . ) listopada uczynili, w przeciwnym 
razie <lobr;[ ich konfiskacie ulegną ~n. 

\V ślad za powyżej wYlllienioncmi wojewódz
twami poszlo województwo mazowieckie, hrzesko-ku
jawskie, inowrocławskie, 1r2czyckie, płockie, sieradzkie, 
ziemia c1ohrzYI1ska, województwo podlaskie, wszyslkie 
niemal lym sposohem, co województwo krakowskie 
i sa n domierskie ~7, t. .i. że szlach ta na sej 111 ikach, zwo
łanych pry\vatnic, uchwalała insLrukcye dla posłów do 
kr<'>la wraz z plenipoLellcyą sublllisyi, t. j. poddailstwa, 
a ci posłowie przyjmowali pJ"OtekcYli na podstawie 
siedmiu powyżej wymienionych punktów, la!{, że, jak 
powiada Naruszewicz, gdziekolwiek później mowa 
o protekcyi szwcckiej, \vsz<;dzie warunki były Le same, 
bo komisarze szweccy w jednej formie proLckcy<; da
wali, a jeśli posłowie postawili warunek ratyfikacyi . . . 
ze strony szlachty, to im naznaczano termin lejże ra-
Ly1ik:\cyi na sejmiku relacyjnym. 

() krom wojewódzL \\' i ziem, 'izlach la poj ed'y nczo 
l ub przez pełnomocników zgłaszała się z poddall
sLwCIlI ~s i śpieszyła co żywo do komisarzy w nadziei, 
że król z\voła sejm j lIkoroIluje si<; w Krakowie. 

Tym sposohem cała llzeczpospoJila, o ile nic była 
zajęla przez Moskali i Kozaków, dostała sili w rt,:ce 
szweckicgo najddzcy. Tylko Prusy, miasto 1.\v6w, 
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Sapieha z wojskiem lit. pod Brześciem, LuLomirski 
na Spiżu i kilku innych możnowładców zachowali 
wierność Kazimierzowi. Z Prus:-lIl1i się 

Karol , przed nadejściem 
Spiżu, nie wątpiI, IllLllsz:JJek 

cała Polska poddaj czy 

Sącz, Krosno, ne 
załogami opatrzyĆ' 

sluszellstwie trzymać, ahy się t(~dy Jan KaZllllierz z po
wrolem do kraju nie przedostał. 

lvlarszałck w. kor, który Spiż trzymał i insygnia 
koronne miał w przechowaniu, oraz Dominik ks. Za
sławski woje\voda krak. i Jan Tarło wojewoda luhel
ski, którzy tamże przebywali, nie oświadczyli się 
z poddaństwem, ale utrzymywali Szweda w nadziei 
submisyi czemkolwiek ich 
wielkie egły konfiskacie 

z królem szweclzim 

października do 
sława z listem, z 
w swoim wojcwo(lów imieniu 
nie myślą opierać się wyrokom losu i uporem swoim 
nowe rozruchy wywoływać, ale przekonani, że nie
długo może panować w Polsce, kto sumieniem wol
nego narodu, mającego święte obowiązki względem 
swego króla, nic zawładnie - powzięli wraz z woje
wodą łęczyckim zamiar udać się do króla pana 
swego i wspólnie z senatorami, przy j h~dą-
cymi, ja lOddani obmyś!(,l: 
mienia 
zwłok~ 

szweckim. Proszą 

wojennych, 
swej oznajmią, pew 
szwecki jeśli w llsłu<lach 

W \'11 i k u 
król 
będą 

. 'b 

s~~ ~U~r:lli heczpospolitę z trwa-
he, J.esh tal~ losy zechcą, panowanie zwycięzcy, nie
zakłocone mczyjemi pretensyami. :-\ie wątpią, że król 
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sZ\vecki nie tyle sobie ccni uwielbicnie tłumów, iżby 

miał lckce\vaży(; przychylnoś(; senaLorów i licznej 
szlachty, na której polegać może i którzy będą tem 
wierniejsi i stalsi, im wiltcej dowodów wierności dla 
swego króla zlożyli ~!J. 

\V odpowiedzi na ten list vVilten!Jerg wezwał 

Lubomirskiego, aby jak Jlajpn;<l/;ej przyhywał do obo
zu, zapewniając mil wiellde korzyści;jcślilly zaś przy
hyć nic 111 ()gł, obiecywał pilnować jego interesów 00. 

Karol Gustaw pochwalał zamiary marszałka. Na 
\vstrzyll1:mie kroków wojennych nic zgodził sit,;, z po
wouu zhliża.iąc(~.i siG zimy:11. 

:\Iarszałck wysłał do Krakowa :l~ Stanisława Oświl;
cima, który traktował z Koniecpolskim, a nastQpnie 
przedłożył \\'ittenlJergowi "punkta lak w publicznych 
spra\\':lch od marszałka, jak leż i prywatnych spra
wach .I\n-Iciów drllgich " . 

.. \\'itleIlJJerg -- pisze Oświęcim - życzył sol,ic 
\\'ieuzid: te sposoby, które])y mogły zadowolić obie 
slro/ly l. j. obu hólów. 

-- ()dpowi(~działełll) żeście mi paJ\slwo tego nie 
powierzyli, alescie zapewniali, że hc:<ią skuteczne, l za
chowali je sobie do dalszej kompozycyi. 

- Powiedział na lo, że si(~ obawia, czy król 
polski zgodzi siG na te sposoby, lubol>y sz\\'ecki chcial, 
i żeby pod pretekstem lej kompozycyj ezas wojellllY 
lIie II płYllął. 

.. Odrzekłem, żeśeie panowie pewni lego, że l,ról 
nasz przypadnie choć lI;1 jeden z t;l];: wiciu sJlosol)(')w 
i że go .jllż WMpan dyspollujesz do lego i że laka 
kompozycya, ldóra z hlizka I,ez wszelkich cercmollii 
odprawowa(; siG hc,;clzil\ CZ;ISU wiele nic może \Vzl:l(~, 
ho zar:lz trzeb:! do s:lJllej rzeczy lJl'zystąpi(; i prGclki 
dla uSJlokojenia kOlliec uczynić . 

Ohiccnł wn~szcic do króla SW(~go lIapiS;l(;, a ja 
od pow i(~dzi oczekiwać hc,;d(~ " :1:1. 

\\' kn sposóh marszałdc n:nvi:lzal i utrzymywał 
przyjaZllc stosulIki zc Szwedami i chrolJił Spiż a n:l-
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""vet Łańcut, gdzie Duglas załogę szwecką wprowadzić 
pragnął 34. 

Karol Gustaw nic silił marszałka 00 submisyi -
pilno mu było ruszyć do Prus i ookonać podboju 
Rzeczpospolitej. 

Czuł się już samowładnym panem w Polsce, a wi
dząc tę l;utną szlachtę cisnącą się do jego kolan, za
czął lekceważyć swoich nowych poddanych, nic od
różniał ludzi i przestał się krępować. Dawniejsza jego 
serdeczność i uprzejmość ustąpiła miejsca podejrze
niom, strach był jego odżwiernym a słowa JJollły 

ludzi, których traktował z pogardą jako niewol
ników. 

Posłów hetmana zrazu dobrze tr8ktował, a jeden 
z nich (prawdopodohnie Andrzej Potocki) sypiał z nim 
w jednej izbie, alc go wnet odp<;dzil. Kiedy chorąży 

sandomierski domawiał siQ śmiało o kościoły, kazano 
mu milczeć i o mało w gębQ nie dano. Gdy ludzie 
chorążego kor. zrobili jakiś eksces, wzięto zaraz trzech 
towarzyszów do \Vittellberga. Chorąży kor. domagał 
się wydania ich pod swój sąd. Odpowiedziano mu 
od króla, że i lych i chorążego kor. król sądzić b~
cizie :J;,. 

Te i tym podobne drobne sprawy szły w parze 
z lekceważeniem praw l wolności stanu szlache
ckiego. 

Posłów woje\v(')dzlwa sandomierskiego, lubel
skiego i ruskiego, którzy żądali wolncj ell'lccyi, jako 
funllarnenlu wszystkich wol ności Rzecz pospoli tej i pro
sili, aby im lo dyplomcm potwierdził :11\ ofukll~ił: 

- Co mi tu o swoich wolnościach śpi()\\'~\cic, 
skoro jesteście zawojowani. Prosi6 wam o miłosier
dzie a nie punkta wolności W;\szych przedkładać. 

. ,- Odrzekli :.~ żeśmy nie zavvojowani, bośmy z Hu
SI,. S~ndomierza i Luhlina, gdzie wojska \YJDI. nie 
WIdZIano. 

- ~ie lIl:lcież u siebie Kozaków'? To są moi 
słudzy:n. 
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Kic \:\'irlzC; - mówił - potrzeby eJckcyi. Poco 
zwoływać sejmiki, ściągać wyborców, skoro elckcyę 

k derzając w n~koieśt·. )1 z:nvdzic;czam 
Pocóż mi Cze}z,ll' wrzasków 

tłumów, kiedy wymyślonym 

ręką wsparty l1 być mogę 

- jestem :lo. 

potrzeba oowodzić, rozeszły się 

kra,iu, a łatwo )l'ilzić, jakie 
wrażenie wywołał groźny edykt, nakazujący szlachcic 
wielkopolskiej zgłosi(~ siC; do grodów w prZCCi,)gll 
trzech tygodni pod karą IwnHskaty Ilwjątków:w i pod
pisać formularz przysic;gi na \\·ierność z ohowiązkiem 
v\'skazania stronników JaIla KtlZimierza 40. -

Karol Gustaw opuścił Kraków 1. listopada. \Vis!:l 
armaty prowadził, a sam komunikiem idąc, zatrzYlllał 

, któq ol>w<1ro\\;\( Pod r\owem 
maili do pocato",all przystąpili. 

pod komendę wyznaczył im 
na PodIasilI. iemu kazał 

o ile pieniędzy h(~dzie można. 

nieposłuszn Il<lomierskiej 
wysłał wojsko 11; l\lazurów z ziemi Cie

chanowskiej, którzy się odgrażali, że Szwedów i Ha
dziejowskiego w.'l'płoszą, jednym uniwersałem uśmie
rzył ,I~ i zabrawszy ze sobą Koniecpolskiego, któremu 
kazał po drodze ściągać wszystką szlach tę J\ ruszył 
do \Varszawy!1, gilzie hankietami swi(;;cił swoje zwy
cięstwa. "r Korczynie hędąc, zapraszał 

\rował mu dowódzlwo 
Illęslwa i zdolności) \V czasie 

h rakowa H,. 

lall kijowski mial opuścić, na-
piLulacyą leże l i zamierzał 

nem udać siC; n:1 r()la. Ale \\'iL-
tcnllerg przygotował zasadzkę i gdy częst: wojska za
żądała żołdu i odprawy i przeszła do Szwedów, \Volff, 
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który uo llędzina po armaty wyruszył, osaczony przez 
pułkownika Sadowskiego, musiał się pochlać a reszta 
wraz z Czarnieckim przeszła śląską granicę!". 

\V jaki sposóh zamierzał Karol Gustaw utwier
dzić swoje panowanie w Polsce - oS~lrlzić tnHlno. 

i\lianował się protektorem królestwa polskiego 
i żądał, ahy szlachta wyrzekła się Jana l\azimiC'rza. 
HÓwIloucśnie, gdy się mu wojsko poddało , ofiarow ,d , 
jak zobaczymy, Janowi Kazimierzowi koronę Jlolską 

w dożywocie, ohiecując go osadzić na Lronie pod \\"a
rnnkiern, że tenże przyjmie go za syna i naczelnym 
wollzclll ogłosi. Z;m1Zem kazał bić monelę (prawdo
podobnie medal) z popiersiem .lana l\azilllierza, a n;\ 
ochvrotncj stronic popiersie l\arola Gustawa z na
pisem: Proledor UCfJlli Poloniae H. 

Ale że Jan Kazimierz nic dał z;\do,,"aIa.iqec.i od
powic(1zi i ponowił z cesarzem układy, przeto spra\\"<.'" 
sukcesyi v'; Polsce odłożył do sejmu, który złożyć' 
obieeał. 

Sprawa zwołania sejmu da się rozwiązać (na 
podstawie dotychczasowych żró(Ieł) w nast(~]luiący 

sposóh: 
Król szwedzi, sbll1ąwszy pocI Krakowel11, rozesbł 

uni\versały do senatorów, tlygllilarzy i szlachly po \yoje
wĆldztwaeh, ziemiach i powiatach, aby wszyscy c('km 
złożenia. hołdu i przyjęcia protekcyi przed :)(). paździer
nika do vVarsz(\wy z.iechali lull też n:\ 1('11 dzid1 de
putowanych doslatecznie mandal;\llli umol'o\\":\llyeh 
wysłali 'i s. A gdy wojcw()t!ztwa, nic Ci',eka.i:!c tego ter
minu, deputatów z podda\'1SLwem tło ohm.1I pod l\.ra
kowem wyprawiły, wydał lllliwersal do wszystkich 
~tallów króJeslwa polskiego, \v kt(\rym donosił, że Z:I

.Plws~y \Varszawt,; i większą część: Polski. ż:!da. i roz
ka.wJe, aby wszystkie sl:lIly, odsląpiwszy .JaJla I\,:\zi-
1l1lerZa, do \Yarszawy d. :W. listopada przyllyly IlIh 
depl~lOwan?'ch wysłały. Obiccywał zadowoJ ić: ich ży
czema a Oleposluszn\"l1l groził zniszezeniem i konfI-
skatą mająlków. " 

10 
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Trl'Ść niwersilłu podąi lufendorf!:1, a że 
król obiecał zwoh1ć stany celem "zaprow3(henia po
rz:!dków, kt(')rchv jemu i królestwu polskiemu, oraz 
\\"szy~ kim cI hO\V!lym swieckilll l ciziom lOŻy tek 
przy insIy", II \V Ja, że istopad 111 w-
rzał złożyć: sejm w \Varszawie [,0, 

TemlJerski pisze, że kre'll za poradą nadziejow-
sk rozkaz:l szlachcic IrzylJy{o sejm ( \Var-
szu ;} Iwsll:pll'!lU tacyt; ii1 Sejmik Zamo-
snu dał swoim deputatom pełnomocnictwo !la seJIll, 
cclr~m przysposobiellia nowego króla "~, 

roI G spodziewał się \\'iuocznic, sejm 
dZOllU \Varszawie szlach I OI>WOLl pa-

]lem dzicdzieznym, 
Karol (iustaw - pisze poseł cesarski - zamyśla 

z\\'o!n sejm \VarSZ:l Pra\ydo )odolm hl;dzie 
siQ starał wsze kiemi ,aby tymże sejmie 
.Jana Kazimierza, oskarżo!lego o rozInailr~ zbrodllie 
i szkod liwe prwriw Hzccz]loS pol i [c'i maehi!l:lcyc i peJ' 
conll/mafiom os:!dzollcgo, orony lawić a I I,ic na 
jego micjseu przez dorywczą i strolllliczą elekcYQ po
stawić, co mu si(~ z łatwością powieść moŻe na sc,i-

1l1I(' złożonym jpdynic ze szweckich i podkanckrzcgo 
stn ków", 

Ale sejm z powodu llieohecności stanów llie przy
szedł <lo skutku "l, 

Seimiki zwołalJe, ('dem przysposobielJi;l Polsce 
ku')!;;, dosz!y: SCllat< ie nil' 'iTh:lłi " , 

pOlllilllO że król każdego z osobIla z;lllraszał J nikt 
zprzedllicjszyeh P;lIIÓ\\' sili lJic zjawil głó\\'lIi(~ z lego 
powodu - jak Iwierdzi Pllkn!lorf Że' kn')] doma-
ga I: rc\\'erS;1 z zapl i(~ł1i(,1ll crllOśc SIC-

Ilic J swoich ::illkccsorów, co sit; nie zgadz:J10 z pr:l
\\'elll wolnej elekcyi, :1 o!Jawi:tli sit; przyl<-m, ŻC jeśli 
kn')] zechce pol;}('zy{: Polskę lla zaWSi't: zc , IIIC 

1>(2( I. lO mial in spOSO )1) Illrzymll J po-
s!uszeosl\\'i(', jak zlliszczcllia pot«(gi lllożlIowJadcow'>iI, 
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Znaczna część szlachty wstrzymała się z wyjazdem 
do Warszawy na wieść o powrocie Jana Kazimierza, 
który wersal z O pola 20. 

powstania przeciw 
... "N -- pisał - wodz(J\\', 

do drngit'rźo, dwóch z poddanym" 
się i wodza a OSO}lY naszej 
opuszcza] ;.;(iyby się trafiła, 

przyjaciela, lc~;my o takiej go 
zaraz przybędzierny. TymczasC'm od przyjaznych mo
narchów pOSmU'lW zasi~gamy i () wojsko picnit:;i.nc 
staramy si~, olJiecuj::lc, że nikogo za przeszłe \\"yst~pki 

karać nie bl~dziemy ... Ktohykolwiek zaś po puJllikacyi 
tego uniwersału w trzech przyszłych niedzielach ... 
dawnego swego błędu nie odstąpi!... lla tnko\\'ego su-
rowość prawu, contra jJerdueles, leczn 
kucyą aby do wiadoll1osci 
przyszło, ręką naSZe! przy 
pisane, po miasteczkach, 
kach 

widząc, że sejm 
tQ do złożenia 

kai.dcgo wojewódz twa. 

!'oz
l()licy 

W !HysI królewskiego rozl:;.azn rem'slał DugLIs 
ulliwersał do wszystkiej szlachty s;llldOlllicrskie.i '.3./. 
listopa(la, " .. ,iż lubo wszystkim ollywalelom sIanu ry
cerskiego, jako illszych wo.iewództw, które si~ pod 
protekcyę .11\.:\'1. udaty, lak i s;1I1dolllil'l's};:iego \\"ojl~\\'()(lz
lwa, ulliwersalami JI\.:\I do grOd('l\\' podanymi, termin 
<lo apro alis przez .1:\1:\1. de l hże 
wojew(\dzlw, ~1. pażdzil' na 
:30. lislopa' :lrs/.awic jesl IWZI 
z wrodzolH'i oscl swoje.i, ni(~ 
lak cięi.kiej rudli w ziechani II 
zlecić III 111 tu w SandoI 

\" . ' 

nania tej I lCYt ll:l'llliIl n;lznacZ\"1. II.iw: 
się do woli .Il\.:\I., -ll~nlliIl lako\\"\" S~lll-doI1lil'rskil'IlllI sro
dę przyszłą, inszym, jelko \\'iślicl::.iclllu, pilzniel\skielllll, 
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radomskiemu, opoczyńskiemu, chęcińskiemu i stęży

ckiCIl1l1 powiatowi dzieJ\ 7. grudnia zjechania się lu 
w naznaczam. Na 11 llC.Isce, 
ab\ iIi si(~ pod kon król.L\L 

u 1'Z:1 d/:11 

dru'.',i\' 

tymczasern, 
da, wśrc')d Jestyni'l\\' l 
cześć wielkiego 

Ildra !\f:\cedo{ls 
czyli przygotowania do wyprawy na Prusy, 
\\";!tpiąr, że je \v jak llajkrólszylTI czasie 
; l oszo 10m icni nicsłycha nem powodzeniem o 
podbo.iach myśleli. 

ilość 

lIic nic 
p()si(~d:l, 

nowych 

Polacy z lbdziejo\\'sldJll na czele pragnęli wojny 
z :\rosk\\'~, a gdyhy C:lr, czego si(~ spodziewali, lIsl~lpil 

z Litwy Illflant, r:H!zili \vypr:t"'ę przeciw Talarol1l 
i Tli :tezCnill z hos])1 !i:oczym. 
](róL lali, lllógllJy SO/) Ilą ująć' 

PoI,i nit: ich, II 1 r\\'al 1!I0\\'~1II1L' 

:1 II lrz('jcdn:d: i sldon J:)zku ze 
soh:!. yhy rozpoczął \\,,1, nit' 
POllii' i(~ ohawiać JliC/lii a zwy-
ciQslwo pewne, ho \/OSk\\':l llit'l':lZ przez jlolak<')\y 
hyła podhitą a :\'ieJllcy \\' wojskll carskiem przejdą 

do Szwedów. Car jedynie z ]>ollloc:l Kozalu')\v zająl 

Lil\\'(2, a WIy ci się z Szwcd:11l1i połączą, potęga :\10-
sk\\'.') upu(lnie. 

Pnllo",ic sz"'cccy pr:lgl1(:li wojny z Dalii:!, lwier
dząc, że z:lj~("i(~ Prlls, (~d:lI'lska i innych ]>orlów nic-
",iej 1];1 1:ICZl'lllC, dopóki J Ilil\:lcya 
z 0('(:\ 111 Ili~le. Ale gdy w Allgli:! 

\ kic podbiją, gdy I Wisły, 

l ': II - olworzą sobie ci )Ollt ~ie-

)oł~cz'y siQ z ni I :t!Jicllia 
i ])ullczyków, :1 I.c ]>:11\-

S l\\' S/wceya, sprzym orych je-
dllO Occall a drugi(~ Ballyk posit;dzie, b(~dą kierow:l(" 
sprawallli Europy. 







ŻEGOCKI 1,")1 

dl'ryk landgraf hesski, krewniak królewski "3, z ksiQ
ciem Ludwikiem nassauskinl w 100 koni wozy skar
bO\ve z Poznania do Kościana prowadzą, przygoto\\"ał 

się na ich przy.ięcie. Książęta, nie wiedz~c co zaszło, 
zeszli z koni i kazali bramy otwierać, ale zostali gra
dem kul przy.it;ci. Lalldgraf zginął, reszta z trudności'l 
koni dopadła. Dzi;\ło się to 1. pażdziernika. Żl'gocki 
zabrał 110 wozów, n;\pełllionych skarlJ;\llli kościelllymi 
j 71.0()O golówki, któq IW zaci;!g obrócił. 

\V ochvet za to hr. \\Trzesczcwicz, ści;!gn;!wszy po
bliższe załogi, wpadł w lIocy do Kosci;\Tl;\ , micszli:aIl
ców mordowal, llll.;czyl i wieszał, mi;\sto s palił 
(z niezaclowolenit'11l króla, który jc zacho,,";\ ," pr,lgllął 

z powodll korzystnego poJożcnia) ' ;4 i wydał edykt 
przeciw Żegockiemu, zapowiadając 111U śmierć z ręki 
kata GG. 

0;,1\vzajem Żegocl\i edyklem swo im z;lgroził su
rową karą wszystkim odslępcom, Jlolecając. slronni
lwm Jalla Kazimierza dostawić \Vrzcsczcwicza włóczę
gę i we Francyi skazanego illfamisa i przeniewiereę, 
zbogaconego funduszami skradzionymi z Żllp wieli
ckich, zdrajl:l~ kraju i oszczercl~I; l i Wkrótce potem ~o 
szlac hty ubiło poborcę szweckiego zIOr;I,jtarami . 

Karol Guslaw wypr<:l\vil gellerała :\liillcra do Wiel
kopolski z rozkazem llie()szczI~ dzallia żelaza i zaprzą
gnienia szlachty do pluga. i\li'dkr wysłał jlułko \\"llil;:{\ 

BoetliglTa do województwa sieradzkiego celeIl1 zai~cia 
Piotrkowa, ].ówcnhallpta pOił .J:, ęCZyCl~, któq Polacy 
oblęgali, a sam z \VrzesezewiczC'Ill, z pułkowllikiem 
Sadowskim, z księciem heskim i z k\\"ardanymi WY

ruszył pod Częslocho\\'l~ Gl, bo ł\l ' ()ł skarbami tego 
kłasztoru kazał wypłacić żołd wojsku polsbemu. 
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bywszy <10 Sieradza, zamierzał złupić Jasną Górę z po
lecenia króla szweckiego, któremu snać o bogac
lwach lamże złożonych opowiadał. 

\\'yprawa nie przyszła do skutku, ale przeor 
dowiedzial siQ o niej w Krakov,ie i postallowił się 
1>rolli6. Cudowny ODraz ~I~tki Boskiej - malowany, 
jak podanie J)i(~sie, przez S. Luknsza Ewangelist~ nn 
iitole cyprysowym, który Jezus' wyciosał i przy kló
rym z Malką i ze Ś . .Józel'em zwykł był pokarm przyj-
1ll0\V:1Ć l - . wywiózł na Śląsk do Ll1hiócn ~ (w poLliżll 
.J:lsllej (jóry), srebra klasztorne zatopił w stawie, lw
s/.towności zamurował, załogQ zwi(~kszy), clolmtwszy 
Judzi sll1żałych, od'\vażnych i wiernych, t\\'ierclz~ kla
sztonu! zaopatrzył żywnością i \11unicyą. I\aszlelan 
kral;:owski Stanisław \,\Tarzycki, który siQ w swoim 
Dankowic Szwedom opierał, przysłał U dział z należytą 
oLsług:!. 

Klasztor, leżący na lagodnem wzgórzu, król \\'ła
dysław IV. walelll, fosą i murem z jedn<! hnlll1ą OU 
połudllia otoczył i cztery baszty wystawić kazał. Po
na(1 niemi wznosił siQ kościół z klasztorem z wido
kicm z okien I1n lrzy mile dokoła. 

Załoga składała sic} z UiO żołnierzy klasztornych, 
przeważllie kosami uzbrojonych, z obsługi przy dzia
łach i z 70 zakonników, ale starsi wiekiem llic IlyJi 
zdolni do ohrollY. PiQć rodzin szlacheckich z nicliczną 
służbą szukało schronienia w klasztorze, a lI1i(;dzy innymi 
miecznik sieradzki Stefan Zamojski Poraita i Piotr 
Czarniecki, Lratanck kasztelana kijowskiego :\ znako
m iei żołn ierze. 

Ak wszechwładnym gospodarzem w klaszLorze 
hył X. Augustyn Kordecki. 

Tcn sławny przeor miał wówczas lat J2, urodził 
się i wych?wał w małomieszczańskim domu w l\\'a
Jlowicach. SwiQcenia kapłańskie przyjął w roku Hi31, 
a składając śluby zakonne, zmienił chrzesne imię Kle
mens na Augustyna ·1. 
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o ile wnosić można z jego podobizn, był śre
dniego wzrostu, raczej nizki niż 'wysoki. Głowa nie
proporcyonalnie duża, twarz jasna, szeroka, okolona 
gęslą hrodą, zapewne już posrebrzoną, czoło i cała 

górna część głowy potężnie rozwinięlc\ nos orli, oczy 
wielkie, usta jak do modlilwy złożone 5. 

:\Iożna sohie wyobrazić lego mnicha w IJiałym 

habicie, ze słOllcem w oczach, z wesob1 dohrocią na 
listach. Hozum, braterska serdeczność i proslota w sło
wac:h i w ohejśLiu z ludźmi, złączone z nadludzką po
wagą, nie dopuszczały sprzeciwu. Oc!vvażny i prze
zorny wohec: nieprzyjaciół, przed Tajemnicą Świętą 
z wielkim poslrac:hem i pokorą schylał głowę. 1\.0-
c:hał stworzenie boskie, z pogodą patrzał żyLiu w oczy, 
a pragn~lc przygolować Królestwo Boże na ziemi 
i przystroić szarzyznę życia, zakładał po wsiac:h i mia
steczkach "lkIctwa Swiętych Aniołów" I;. 

\V klasztorze miał 70 odważnych zakonników 
(inji'acti ro{wre sacrae mililiae camlidali et Nehemia 
senc.l: ueleris Synagogae proteclor ](ordecki Diuini spi
ritus). :\lłodzi i starzy gotowi byli na rozkaz swego 
przeora stanąć przy dzialach, pochwycić muszkiety 
i bronić wst<;pu heretykom do miejsca poś\vięconego 

Najświętszej Pannie, klórą o pomoc błagali: 

o Virgo Summi Filia Pa/ris, 
Maler Suprcmi Ma:cima Filii 
I,-'l Sponsa PncllIJlalis bcali 
Hacrelicis domilis lriwJlpha. 

"Zaprawdę, dziwić się moźna - pisze vvspół
czesny wojewoda pomorski, znajomy i wielhiciel Kor
deckiego - skąd takiego doświadczenia tak nagle 
nabył człowiek, całe życie zamknięty w klaszlorze. 
Prawdziwy cud, że Bc'lg dla poniżenia pyc:hy nieprzy
jacieln llatchIlął do walki z doświadczonym wodzem 
pokornego zakonnika, bo zaprawdę, chwah~ zachowa
nia Jasnej Góry jedynie czujności i zabiegom Korde-
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Kordecki cudowny obraz i\Iatld Boskiej uo Lu
]liilca. 

zakoll 
szlor 
wial I ll, 

ludzi 
on S~l 

obróci. 

nderzyć w trąhy, 

ahy mu otworzy 
rób szwcckiego 
gdy generał ;\'111 

groził wreszcie, 
posiad !ości Id 

Ino\vy 
lcrzyn<t 

Spouziewał sili, że w tych warunkach przeor 
ch(Jniej jemu, jako jll'zyj;lcielowi i uohrodziejowi 
klas/.toru, niż komu inllemll twierdzę otworzy. 

Ak Kor<1ecki \\"iedział, z kim ma do czynienia. 
Groźny list starosty habilllojskiego znally był w całej 

okolicy. v\'icdziano, że I<'n szlachcic czeski, niedawno 
adminislralor żup wielickich, kilknkroluie zdradzał 

bna porozumieniu i ze 

nas 

klasztoru pozostała 

no",ania d la 
m1w<t odlożyl. 

z:ljnśnial, przybyli posłowie 

z .T:1snej Góry i oswiadczyli w imieniu Zgromadzenia 
zdziwienie, że pan katolicki występuje jako nieprzy
jaciel Miejsca SwiQlego, kUn"ego niedawno sam był 
szczególniejszym oJJrOl'l(.:ą i dohrodziejem. 

lIrabia przedsL\\vial im, aby ulegając konieczno
ści, oddali klasztor w jego n~ce. Przyrzekał, że świę
tości, dobra l posiadłości klaszlol'll zosL:lIlą l1lenaru-
szom\ ponosił koszln ulrzy-
1ll,1Ill; I , )() się oba w ia, nie-

U.J<;;Cl 
na nOCJ 

zaskoczyło ze slrony Ilcra 
rozkazy bę(lą LvV;) 

, JKlmi<;;lni dohrodziej 
iCHni, ale przeor 

hyli 

uZllali, że lrzeba si<t 
lękać si<~ należy. 

vVrzcsczewicza, wszyscy 
hronić, [lO od wroga wszystkiego 
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Chcąc zażegnać wszelkie wahanie, Kordecki za
pytał o zdanie szlachty. 

O sprawę - od 
sieradzki . Porównajcie 
cielskiego rnożliwością oporu 
i idźcie wolą· Nam, jako 
udzielać e póki konieczllos{: 
haniebną jest rzeczą SZllkztć' u 
Ilego Illcpewnego pokoj 
się tu z własnej woli z żonami i dziećmi pod opiekQ 
~a.iświętsze.i Bogarodziey i chcemy z niezach\\"inllc! 
wiarą żyć z wumi i z wami lImienu\ ale lepiej zgincl(>. 
niż przyjąć jaki warunek nikczclllnej niewoli i pa
trzeć na znic\vagę świętości,,,, 

\Vyslano więc ZnO\Vll tychże samych posłów do 
hrabiego z prośbą, aby odstąpił od swego ZamIanI, 
a przynaj hał go do czasu, /.;\-
siQgną \',,' bawiącego na 
Śląsku, 

Tera/. cił maskQ, i 
pitulacyi, grożąc, e-

przyjęci8 dobra klasztornc 
Żądał przysi(~gi na wierność Karolowi (iusla\Hlwi, 

llrzyjQcia załogi z rąk jego, jako guhernatora twierdzy, 
wy<lania wszelakiej broni, rozpllszczenia żołnierzy 
i zapłaceJlia tytułem wdzięczności pewnej sumy w go
tówce jemu i generałowi. 

Ponieważ klasztor warunków tych nie przy.iął, 
Wrzesczewicz spalił zaJ)\ldo\\"~lnia ]l;z)' kościele Ś\\", 
Barbary do Krzepic, skqd dni 
potem n:.l )a( )1 posiadłości kI 

Dop' \VrzescZeWiCl.:l 
cowie hrakowa po listy 
dla ldas/. i salwegward 
\Vitlen Jistopalla, ale aż 
do dal 

Zaniepokojony tem przeor, zawiadomił Braci 
o grożąccm niebezpieczeństwie, a zapewniwszy się 
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o gotowośc:i wszystkich i niewzruszonej ich woli bro
nienia Świętego :\'Iiejsca, kOllczyl przygotowania. Kazał 
spalić wszystkie kramy i budynki jarmarczne dokoła 
klasztoru, gromadził ży\vność i municyę, i ogląuał 
się za pomocą na wszystkie strony. Pisał także do \\Ta
cław;) Sadowskiego 1~, pułkowllika szweckiego, prosząc 
o wzgl<;dy ula miejsca shrwnego pielgrzymkami ksią
ż~1l cuJzoziclllskich i sąsiedllich słowiańskich ludów. 
Ten, chociaż cudzoziemiec i luteranin, wziąwszy Oj
ców, wysłanych do niego, na slrol1t;, powiedział: 

"Trzeba w;)m, .iak widz<;, wziąć na siebie ciQżar 

grożące.i wojny, ale strzeżcie siQ rozdrażniać nieprzy
jaciela i wywoływać okrucieństwa. Po<lczas układów 
stawiajcie raz po rnz w;)l"lll1ki, dopoki wam nie da
dzą takich, na ld<'>rebyście przystać mogli". 

\\'rzesczcwicz okazał sil; nieużytym, a na list 
kasztelalla krakowskiego, który go odwodził 0<1 bez
bożnego czynu, odpowieJzial z uqganiem: J\iech 
przyjedzie pan kasztelan i broni swoją pobożnościfl, 

Icgo świętego miejsca, czeka na Jliego wojsko kró
lewskie" . 

Król Jan Kazimierz, którego przeor o pomoc pro
sił, wezwał zaraz provvincyala, aGy zakonnikom do
dawał odwagi, Jop(·)kiby nie nadeszły posiłki . 1,l). li
stopada wydał uniwersały, wzywające szlacht<; do po-

, wstania z obietnicą powrotu z posiłkami. Takicż uni
wersały rozesłał prymas 17. lisLopada, ak 18. listo
pada klasztor już był ohll~ż()n'y. Czarniecki, który sIał 
z wojskiem opoja! w Siewi<~rzll, miał wolne n~ce llo
piero 11-\. listopada, ho usLQplI.i:lc z Krakowa dał słowo 
Szwedolll, że do tego czasu or<;ża przeciw uim nie 
podniesie. Po 18. listopada mógł hył wzmocni6 Z<l
łOgl;, ;de miał za mak siły, ahy przyhyć z od
siecz,!. 

T"nlczasem nadt~szla z IW!lwenlll wicllll'lskicgo 
Wi:lcloI\lOś<\ że \Wlkr \\' \J.()(J() wojsk:1 z ID d/.i;llallli 
ruszył ku CZl2stocho\\'ic i z pewnością 10. listopada 
przybt;dzie z posiłkowYllli hufcami \Vrzcsczewicza, 
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Sadowskiego, księcia Heskiego i d'wóch pułkowników 
Polaków (Seweryna Kalińskiego starosty hracław-

skiego Przeor wicłuńsld ł 

śleć o 
na zniszczenie. 

zakonników 
obeznanych, takiej potęclze 
nieprzyjacie l 

Przeor przerażonych Braci 
;)by walcząc w ohronie twierdzy, zrobili ofiarQ ze swego 
życia na cześć Bogarodzicy. 

Zrozumieli że dwakroć umiera, kto się 

śmierci hoi. 
Dnia iD. listopada, po odprmvieniu nabożeństwa, 

rozkazał obnosić Najświętszy Sakrament dokoła mu
rów I wierdzy, błogosławił działa, ku le ołowiane że-

lazne i naezyn prochem, a gdy sl 
cnej baszcie przy odgłosie 
na kolana, dźwigając 

mu glo\vę !ogosławił na 
świata i i całą Poj 
zbJiżającyc półllocy - ho W(lUd: 

Chrystusa I cały... wszys 
zarówno stworzeniem \\' szechmogącego. 

\\'net polem ujrwno z daleka zastępy sz\\"cckie, 
które o godzinie 2. po południu stanęły u podnóża Ja
snej (;óry. 

(~lównodowodzący generał porucznik I3urchar'd 
:\Hillcr von (ler Liihnen wysłal do klasztoru Jist z za-
wiadomicni 
opatrzyć 

1110ClIików, 
.iąc łaskę 
świętości 
przeszkody 
klasztor i~' 

przybYWfl na roz];:;1z 
:z\;sloehowę. Żądał w 
oznaczellia ilości 

królewską dla kla 
II ietknięte i nabo;l~(,ó 

b~dzie, ale w 
do posłuszens I 

l i 

:\"ie czekając odpowiedzi, zajął wieś Częstochó\\'k~ 
zacząŁ się sadowić w miejscach dogodnych do 
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szturmu. Powitano go strzałami z dział tak skuLecznie, 
że pou Wleczor wysłał dwóch oJicerów polskich 
wraz ze swoim siostrzcńcem, ż~daj~c zawieszenia 
broni. 

Ci dwaj oficerowie, (iołyI'l.ski i Paprociei, korzy
stając ze sposobności, złożyli n:l rQce przeora uroczy
ste przyrzeczenie w imieniu swojclll i swoich towarzy
szów, którzy pod dwoma polskilIIi pułkownikami 

w liczbie 2.000 luuzi królowi sz,,"eckiclllu służyli, że 

Jlie podniosą. broili przecivvko Świ~Len1l1 i\Iiejscu. 
Kordecki odpowiedział, ŻC zezwoli na zawiesze

nie broni, jeżdi generał luuzi swoich z folwarku wy
prowadzi. ·Widząc, że Szweuzi nic IlsLQpują, kazał spa
lić w nocy budynki wsi CZQsLocłlówki a przedcwszyst
kiem spichlerz, który mógł dostarczyć nieprzyjacie
Jo\\·i żywności i schronieni;l. 

Tymczasem :\[CIllcr rozesłał mandaLy rekwizy
cyjne po c;lle.i okolicy, i do ksiGstwa sicwierskiego, 
aby wszyscy lIIi,~szk;lIi.cy bez wyj'ltku pod gro Z;! ognia 
.i miecza, w przeciągu 1;") dni zwieźli prO\\'ialll dla 
\vojska do obozu pod Częstochową w takiej ilości l:>, 
ahy oddziały Jlolskie Czarnieckiego i \Vol1fa, ldóre t<lIll 
miały leże do 1:-). listopada, zmuszone były swoje sta
cye opuśeić - a pułkownika Sadowskiego wysbl do 
Siewierza, ahy Le oddziały obietnicami lub j)o(]sL,:
pem do służby szweckiej nakłonił i wszystką jazdQ 
i piechotę z armatami pod Częslocho\\'Q przypro
wadził. 

Trzeciego dnia wysłał przeor dwóch Ojców do 
generała z oznajlllielliem, że si,~ dziwią, jaJ,im sposo
hem król szwecki lIliałby przeciw S",iQtcmll ~lic.iscll 
po nic przyjacielsku wystQPOW;\Ć, skoro wyualulliwcr
silł obiecujący zachowanie wszelakiej swobody kościo
łom i klasztorom. Ojcowie przeułożyli generało\'vi ulli
wers"ł Karola Gustawa do szlaehLy ziemi Lelowskiej, 
dany \\. KaziJllierZll pod Krakowem :W. wrześlli:) Hi;):1, 
i oświadczyli, że nic mogą \",chodzić w układy o umie
szczenie załogi, gdyż się Lo swolJOdom kościoła sjlrze-
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ciwia , dopóki im generał wyraźnej woli królc\\"skiej 
nie przedłoży . 

SłoJ1ce już zachodziło, gdy wysłany przez gene
rała rotmistrz Kuklinowski przedłożył Ojcom wyra
źn e polecellie króla obsadzenia Bolesławia, \Yielunia, 
Krze pic i Cz~stochowy. Kordecki oelpisał nast~pncgo 

dnia, L1. listopada, że klasztor z kosciolem nazywa si~ 
JasllQ llórą, miasto zaś CZQstochowa wcale do kla
sztoru nie Ilależy 11. 

:\'Iiiller, l,tóry Iymczascm na Lrzcch miejscach 
ustawiał bakryc, przl'czyl:\\\"szy list, ];:awl rozpocz~ll' 

OgiCl') i zaraz od strony pMnocuej i poludni()\\'l'j rykn~ły 
działa . Kuk ogniste łupiły helki i wiQwnia dachów: 
prochem łaclow:me bomby padały na dachówki ko
ścioła; kl~by konopi ohlane smołą i żywicą nieci!)' 
ogiel\ .... Po dachach część rozstawionej załogi gasiła plo
mienie; Ila bomby rzucano mokre szmaty alho spychano 
je żerdziami . Na murach stali nieustraszeni obrol1cy, 
golowi do odparcia szturmu, a ze szczytu wieży ko
ścielnej płynęła pobożna pieśń jedna za drugą. Spie
wały wszystkie kobiety przy odgłosie lrąb z taki cm 
przejęciem, ;:c śpicw pobożny dosięgał nieprzyjaciela, 
drażni! Szwedów, ranił Polaków a podnosił ul'ność 

i od wagę mieszk:ll\ców Jasnej Góry, że odt~d weszło 

w Z\\'ycZ~l. j podohnym sposohcm osładzać sohie 
niedole; ohl ężenia i straszliwy krzyk srożąLego sie~ 

wojska i huk slrzah')w oddalać od uszów nicwie
ścich . 

Przcz trzy dni następne hily nicustannie działa 
w lIlury twierdzy: w IlOLy rzucano kule ogniste albo 
że ~ l:lzne rozpalone na daLhy, kt(')l'c wprawdzie nie
wicIe szkodziły, ak ani na ehwiJti SPOCZ;lĆ załodze nie 
pozwalały. (iO\'sze to było, że nieprzyjaciel, hez wy
tchnienia pracując, zbliżył się do murów z całym 
aparatem oblQŻlliczYlll, szal'lLc wznosił, przysllwalma.
szyny poci działa, oraz kosze ziemi~ napełnione w na
dziei, że zrobiwszy wyłom w murach, hędzie mógł 
z łatwością opanować klasztor z niewielkQ stratą lu-

\Vojn:t szwcclw l G:J:-I-l C,;i6 . 11 
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dzi. Generał musiał Szweclc')\v oszczQdzać: Polacy me 
chcif~li się dać użyć do niczego. 

Czwartego dnia przeor dostrzegłszy, że nieprzy
jaciel, spoczynku pragn~c, opi eszalej poslępuje, niż 

poprzcclniej llocy, zezwolił na wycieczkę nocną. Kazał 
wyrzucić: kamienie z 'wiadomego mu wyjścia, il Piolr 
Czarniecki, zehrawszy na prQdce ochotnik:1 , oDszedł 

okopilmi czaty nieprzyjacicłskie i z tyłu na Szwedów 
uderzył, ]d;HI:!C trupcm każdego, co Sil'; nawinął; 

a naprzód dowódcl~ artyleryi , który sil,; kładł clOl<'lŻ

k3, nasll,;pnie kilku oficerów, żołnierzy zaś częścią 

rozprószył, częścią wYl\1ordował. Nieprzyjaciel, slysz'lc 
okrzyki z twierdzy i huk e12inł, przer:\żony, nie wie
dząc co zaszło, c:\łą noc stał w pogolowiu, podczas 
gdy Czarniecki po zagwożdżeniu dwóch wil,;kszych 
clzi:lł Szcz(;śliwie wrócil, straciwszy jednego człowieka. 
%ginął w tej porażce sławny iIlżynil~r de ].'ossis, przy
jaciel wielki hrabiego, a pułkownik 110m, kosą \VPO

przek pwrSi ranIOIly, w Krzcpicach ducha wy
zionął. 

:VIillIer zmuszony był posła(: do Krakowa po cil(ż
ki l' annaty, l11UrOłoD1y i po piechotę . Podkopy za
slanowił, ho skała uporczywa przystępu do murów 
wzhraniała . 

.Jak ootąd, szczęście sprzyjało Jasnogórcom. ~ic

spo(lzicwanic pojawił się wn'lg, tnHllliejszy do poko
Ilania . (Jcn erał \vyprawił do klasztoru jakiegoś znako 
milego szlachcica polskiego, poważ!lcgo wiekiem, gło
śnego wymową (Kordecki nie wymienia nazwiska), 
którego o złe zallli;\ry nie po(lobna było poclcjrzywać. 

Ten przybywszy do ld:\sztoru, Iwjżyczliwjcj przy
j~ty, wohec I1UI11IlCgO zgromadzenia, zeszli się bowiem 
Ojcowie, szlachta, żołnierze, cid,awi nowin ze świata, 
biauał, jak mi(~dz'y przyjaciółmi, jak w rodzinnem 
kole, !lad nieszczęściem Ojczyzny: że wszystka szlachta 
i możnowładcy, straciwszy wolllośt:, zmuszeni zostali 
do posłuszei1s1wa królowi szweckiemu. ,,lan Kazi
mierz, jak powszechnie mówią, wzgarJził osicroconcm 
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królestwem, cala Polska uległa potędze króla szwc
ckiego, wojsko, hetmani, senatorowie, biskupi ulali się 
na wolę Bożą. \\Ty tylko Ojcowie opieracie si~, czy 
przez zuchwałość czy przez lekkomyślność, ale innej 
korzyści nic odniesiecie tylko klęskę dla całego 

kraju pamiętną - zniszczenie Miejsca Świętego. 
~ie myślcie, że temu waszym rozumem zaradzić 
bę(lziecie mogli, czemu cała Hzeczpospolita podołać 
nie zdołała. Hegula wasza nie Wedkl,; orężną, ale sa
motność i milczenie nabzuje. Baczcie, aby muszkiety, 
którcście wzięli zamiast różańców, nic przyniosly wam 
zgllby. Czyż nic lepiej odwołac': się do łagodności 

króla, który nic chce zniszczenia naszej wiary, jej 
pravv, wolności i swobody, a pragnie tylko miejsce to 
silniejszą załogą osadzić '! Wszakże muszę was prze
strwdz, chociaż mi to z przykrością przychodzi, że 
poddawszy się Mi.illerowi, poniesiecie niejakie wyda
tki na rzecz dowódcy artyleryi, do którego z prawa 
należy wszystko, co jest ze spiżu, mosiądzu i miedzi, 
a co do lania dział jest przydatne. To wszystko hę
dziecie musieli okupić". 

Tak mówil uroczyście i pełen wzruszenia, roz
wodząc sit;; szeroko o potędze szweckiej i niehezpie
czcI1stwie grożącem zakonnikom i załodze. Z chmur
nem czołem słuchali go niektórzy, inni z widocznym 
przestrachem, a gdy SkOllczył, znajomi przypadli <io 
niego prosząc, by sit;; wstawił za nimi i wyjednnł 
u generała korzystne warunki. 

Ale przeor pożegnał prędko niehezpiecznego go
ścia, który spieszył co prędzej do obozu, bo już ar
maty grac': zaczt;ły i ledwo głowę uniósł wśród świ

stu dział z jednej i z drugiej strony. 
Z brzaskiem dnia wyprawił go l\hiller po raz 

wtóry do klasztoru. Źle przyjęty, wrócił zniczem, 
mówiąc, że mniehy rOZllmu nic mają, są l ekkomyślni 

zuchwali. 
Ale przeor czuł dobrze, że ta nieszczęsna wizyta 

może osłabić o<iwagę załogi i podkopać zaufanie, któ-
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iVIiUler ucieszony ofiarował posłom w clowócl 
swej szczodrobliwości sześć wielkich ryb i podał nast~
pujące 

się króla Jana pocl-
szweckiemu i przyj L')() 

przyrzeka w im mo-
klasztor ze rz~-

ruchomościami, zakonll vch 
micszk:ll\CÓW :lllIe nietknięty, fol-
warków i wsi przy zakonie zostaną, nieohciążone 

kontrybucyami niez\vykłemi, a religijne obrządki ża
dnej llie będą doznawa6 przeszkody. Szlachta, przy
bysze i cała załoga opuści klasztor nazajutrz o go
dzinie 8. rano i za glejtami w swoich wioskach i do
mach pozostawać będzie. 

Posłowie żądnli jednooniowcj zwłoki, twierdząc, lo 

że podaJle punkta od ego 
llików zawisła. 
przybyli nowi 

chowski. Nie mieli 
kazano im 

że, stosown poleccil swoich 
lllaj'l nic do zarzucenia \varunkoll1 poddania, 
dnym sposobem zrzec się nic mogą króla .lana Kazi
mierza. Swięte kanony i przykazania Boskie obowią
zują ich dochowa(~ wiary, posłuszdu;twa i czci temu, 
którego najwyższa władza jako prawnie ohranego 
wszystkim ogłosiła, dopóki zwyezajem przodków inny 
len'>! według uslaw obrany i przez prymasa królestwa 
OgłOSZOli [,mil' Jeśli niektórzy 

gotowi 
CZlttoWtU'> 
praw 

grożąe, 

nie dostaną 

za ich przykładc!ll 

dla swego pan;\ 
sil swoicll strzcdz li 

{ zkich. 
wysłanych 

Llwolni, dopóki 
pełnol11oen ietwa. 
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zostanie wylana .... "Ale mniej ceniąc życie niż dobro 
zgromadzenia, nie upieram się przy mojem zdaniu i co 
uchwal' nieprzyjaciel 

Od boZll, oświadczył, 
lów byl l ale generał okazał 
posłów brew wszelkiej 
narodów ków zamienił, 
mający do prowaclzc!l 

go
gdy 

miaq 1>yć nie mog'l l' Do-
stojllOŚĆ chcesz do układów przystąpić, olidaj nam 
wolność, \"" przeciwnym razie ochoczo śmierć ponie
siemy dla całości klasztoru, życic nasze dla chwaly 
Boga w ręce przełożonego oddawszy". 

:\Iiiller wysłał drugiego jerlca do klasztoru, zobo
wi~lZawszy go taką samą przysi~gą. Ten to samo, 
co pierwszy, zgromadzonym Ojcom opowiedział. ale 
więksD! nadzieją niczego 
coby n ieprzyjaciela obróci{' 

po(I wyrok 
tego Miejsca nie 
powiedzieć :VIii 

J)()\yoli do obozu, pocicsza.1'1C si~ starą 
piosneczką: że clo Boga nie gładzona droga; nie po 
kwiatkach sląpać Lrzeoa, kto godzien świętego 
chleha .... 

\\'rzucollO go do więzienia i kazano się obydwom 
gotować na śmierć. \Vyrok miał hyć spełniony na
zaj lIlrz. 

byślllY 
i kró];l ! 

Na 
roczył 

Chciał 

dzisiaj'? - III 

oddać w ofierze 

powiedziano i l1l, 

zaprasza ich nn 
ollcz:rom swoim tych 

od-

llych l , 11l gorzej z nim, iejsi. 
~ie godzi siQ - odrzekli - skazanym na szu

bienicę siadać do stołu z generałem. 
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'rV tym czasie otrąbiono z obu stron zawieszenie 
i. Ale numo zaprze-

lania kro!;:ćn;\' nych, swa-
poosu\\" 11"0W<1-

uzeniem podkopów i sypaniem szaIlców. Teraz jednak 
załoga, nie dbając na lIwiQzionych Ojców, żelaznym 
gradem z dział i rusznic powstrzymała napastników, 

I!.y z w I stratą w ludziach i od-
li. 
Powściqgnąl swoJ gniew erał, i blu-

źniąc, wezwaŁ rano przeora do kOllczenia układów 
na podstawie podanych warunków. 

Odpowieoziano mu, że Ojcowie, pouczeni przy-
cm, nIe żadnej czy do-

SWOJe przyrzcczeó pLlgną dla 
warunków się do króla. 
:'vflIlJcr odesłał zatrzymanych Ojców i sbł posłów 

za poslami, obiecując, że sam warunki poddania przed
łoży królowi do potwierdzenia. Groził, że gdy wicl-

uziała kowa na wtedy.l żadnej 

układów Le hQuzic) mc 
pozwoli. 

,,~iech rozważą Ojcowie - mó\vił wysłannik ge
nerała "- czy zwycięski żołnierz, który potęgą oręża 

swego całą Polskę zagarnął, może od oblężenia jc-
ego klaszloru bez skal·Y sławie od-

t,'? 
A gdy Zamojski z:lczął powścl Lulę 

llieprzyjaciela, przerwał IllU z!liecierpliwioIlY Sewe
ryn ((alil\ski slarost:1 hracławski i jlulkownik SZ\\'('cki : 

-- i\lości panie Zal1lojski, lu nie scjlllik) ż('bv dow-
11 i orn k mi szLu z wolq kazem 
aśnicjsz('go I dla drogiem 

Jcsl ocalenie Ojczyzny i nam zulci,y IW ulrzYlllaniu 
jej \\' cal ości. Teraz) gdy jej całoś( CO)":lZ wi(~ec.i /,;1-

grożona, postanowiliśmy ją ratow<)c":, przcchodz:iC 11;1 

str()ll~ :\a.i.ićlśniejszego króla szw('ckiego, p;l!l~ i ()hroóc(~ 
l:lskawszcgo. )rzesl<.u\ udzielać rad mych 





(I 
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Około południa wstrzymał generał oglen l wy
słał dobosza z zapytaniem, czy się Ojcowie namyślili 
przyjąć załogę króla szweckiego jako prolektora kró
lestwa polskiego. 

Usłyszawszy odpowiedź, że siQ do jutra namyślą, 
kazał na nowo straszliwy ogieil rozpocząć. 

\V niedzielQ rano, za radą zdrajcó'w, obrócili siQ 
Szwedzi z działami na zachodnią baszt~\ ale napró
żno, gdyż ohlQżeni za radą i zapobiegliwością Piotra 
Czarnieckiego hasztQ tę w nocy umocnili. 

Miillcr zaczął znowu przez posłów namawiać Oj
ców do poddania. 

Odpowiedzieli, że w sprawie lak wielkiej wagi 
trzeba dłuższego namysłu. 

Generał był w kłopolliwem położeniu. Pragnął 

uporać si(~ z Idaszlorem, zanim przybędą działa i pie
chota \\'iltenberga, aby mu nikt nie wytykał, że sobie 
sam z mnichami poradzić nie zdołał. Przylem coraz 
wiQkszy brak paszy, cała okolica spustoszona, zapro
wiantowanie wojska slawało siQ coraz trudniejsze 1(i, 

li co najgorsze) żle odzianym Szwedom dokuczały 

wzmagające się w tym czasie mrozy. Bał się, że go 
król poci~!gnie Jo odpowiedzialności za steranie woj
ska. Wspominając słowa SadO\:vskiego, że, aby \\'zi~lć 
klasztor, innych trzeba było zebrać ludzi, i bO,j<tc się 
ostrzejszych mrozów, mało że nie prosił zakonników, 
żeby siQ poddali. Zgryziony i rozdrażniony śmiercią 

swego siostrzeilca, który zginął przypadkiem od kuli 
sz\oveckiej w łóżku generała, zwołał radę wo.jenną, 

poczem kazał spQdzić zewsząd wieśniaków i za\\' lec 
przygotowane faszyny po(l same mury, ale jeden slrzał 
z działa strzaskal maszynQ ohlężniczą, którą Sz,,"edzi 
na kołach przytoczyli, a wszyscy robotnicy uciekli. 

'vV tym czasie przyjechali do obozu szweckiego 
dwaj Polacy i prosili ;\1i'Illera o opiek(; i pozwolenie, 
aby mogli z klasztoru, którego upadku rychło siQ spo
dziewali, wydobyć jeden żonę z dzieckiem a drugi 
(lwic siostry zakonnice. 
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Sądzę - odrzekł generał - że te mnichy mają 

tyle przezorności, ile od'Nagi, nikomu z klasztoru 
nie Ale szczęscla przeko-

cie się S,\ 

Przeor odmówił 
łoga i nieprzyjaciel 

szlachcicom, nie chcąc, ah)' Z3-

myśleli, że klasztor zwątpił 

o sobie. 
WalU, że 

bym ich 
w jQkicm 

wasz)'m zadość uczylIiIi. 

zgodzą. 

takich, 
znajduj~l) 

bohaterscy 
w lem 

ż,yczeniom 

Cala załoga klasztorna wraz z kobielami golo
wab si<; do odparcia spodziewanego szturmu. Sposo-

maczugI 'te gwożtlziam drągi żela-

żerdzie, kamicn znosili 

:\asl(~pnych dni i nocy padła tak gt,;sla mgła, że 

oddychać było cie,;żko i widzieć nie podoblla ogromnych 
machill wojennych, które Szwedzi ku p<">łnocnym ba-

lom zatacz:1 i koszó'w, tam Zll 

widząc dzieło 

z Ojców, przeciw 
gailskim wzywał potęgi Boskiej, powietrze zaciem
nione egzorcyzmami oczyszczał i hroil błogosławił, 

poczem ciemności z powietrza ustąpiły, strzały padały 
lecznie, nieprzyjaciel ) chociaż, niegodziwą 

moeą sza uzhrojoJlY". 
}[oże I ym czasie, zachodzie przy 

schodząeej mgle, ujrzano zamiast klasztornej \Vl(~zy, 
skąd pieśni kobiet i dzieci w czasie poprzednich 
SZlUl'm(lW rozbrzmiewały, olbrzYllli:! !li(~wiaslę, kl<">r;\ 

\Ii.illerow miaLl. nierze mó-
i, że w:;ród lej cicllln(~j wzrok mgły 

.L 1l0p;c'lra z l orem w po\-v poszłn, 
a nil'kiedy klasztor na lak nizldlll p:lgórkll sloj~c'y wi
dzieli, ż(~ kule pod murami zaklękj lwierdzy padafy. 

Ojcowie b"li przerażeni przygolow<lI1iami do 
llrtllÓW, I' ie,; roz]loczą(" miały z hyciem 
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dział oblężniczych i piechoty wysłanej przez Witten
berga. Widzieli niechybną śmierć przed sobą i upa
dek klasztoru. Dopóki tlała w ich sercach iskierka 
nadziei, że odsiecz nadcjozie, albo mrozy zmuszą 
Szweoów do odslelpienia, cierpliwie znosili trucIy wo
jenne, krzepiła się ich o(hvaga a nawet wzrastało ich 
męstwo, ale widząc niechybną śmierć przed sobą 

i upadek klasztoru bez potrzeby, bez korzyści dla 
sprawy, tracili serce. 

Można sobie \vyobrazić, ile oczów patrzało na 
przeora z niemym wyrzuLem, ile ust narzekało nań 

w cichości. l nie można było winić tych świątohli
wych i pełnych poświęcenia zakonników, że nad 
śmierć pewną przenosili życie i pragnęli ocalić lda
sztor, którego wolności i bezpieczeństwo tak feldmar
szałek jak generał imielliem króla poręczali. Ale 
i niektórzy ze szlachty radzili o podoaniu, oskarżając 
przeora i jego zwolennikó\v o lekkomyślność. "Ojco
wie czekają zape\vne na posiłki tureckie. Przeor wy
zywa przemoc i wiedzie Pana Boga na pokuszenie: bie
rze na swoje sumienie krew załogi i zniszczenie Ja
snej Góry, za co przed Dogiem i ludźmi odpowiadać 
będzie .... " 

Konlecki zwołał wszysLkich zakonników i przemó
wiwszy do nich po bratersku, prosił każdego z oso
bna, aby szczerze wyznali, który z nich w razie od
dania klaszLoru zechce pozostać na miejscu, aby służ
ba Boża nic ustała. 

Gdy Ojcowie milczeli, zapytał ich, czy nie lepiej, 
czy nie roztropniej bronić całości Domu Bożego, 

Swiętej Wiary i własnej swobody, niż z utratą tego 
wszystkiego iść na wygnanie i \vieezną niewol',;? ~ie 
zhywa, mówil, klasztorowi na przyrządach do obrony 
potrzellI1ych, żywności podostatkiem, wytrzymałość 

i zapał niellstraszollego żołnierza rokują nadziej(( zwy
ci~sLwa; posiłków każe się spodziewać niezachwiana 
pohożność ludzi do tego i\Iiejsca, a choćby wszystkie 
nadzieje zawiodły, Bóg ich nie opuści. 
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\vpaula uo jego mieszkania, rozrzuciła belki a biesia
dnicy bez pożegnania uciekli. 

Trzecic~o unia po owych pogrzebach ukazały się 
z daleka armaty hurzące, mnchiny palące, wozy z 111U

nicy,! i sl)rzętem wojennym, sprowndzonym z Kra
kowa. Dotychczas ostrzeliwano twierdz!;;, teraz szturm 
piechoty Ila mury był nieunilmiony. 

Powstał popłoch ogólny, zakollników, kobiet, 
żołnierzy i niektórych ze szlachty, którzy zakonników 
do poddania naklonii: usiłowali. 

Przeor prosił o cierpliwośi: , dodawał odwagi; 
zaklinał , żeby Ilie tracili zaurania w pomoc \Vszcch
mogącego za przyczyną 0;ajś\vi(ttszej Panny, Gospodyni 
ziemi i Nieba, która si(" Królową Polską nazywa i poda 
rękę obrony IlieszCZ(2Snej Ojczyźnie, ahy ją podźwi
gn,!t: z upadku. Hozlwzał wszystkim zająć s\\'o.je sta
nowiska i przygotować się <lo o)mlllY. 

Powiększył obawQ ale zaraZPlll napełnił nadzieją 

list, który znów pomieniollY Jacek Brzuchański, mie
szczanin częstocbowski, przebrany za kwarcianego, 
rzucił na wały, z uwiadomieniem, że widział drabiny, 
machiny UO Jllurów, helki zębate, gran;lty i okropny 
ogień roznoszące pociski, zaopatrzone żelaznymi ha
kami i rurami napcłnioncmi prochem i ołowiem, 

"lIiechże więc Ojcowie przygotują si!;; na przyj(~cic te
raz już do szturmu gotowego nieprzyjaciela. Ale za
razem donosił, że król Jan Kazimierz wyruszył już 
ze Sląska dla połączenia się z Talarami i już do 
Żywca przybył. 

Brzuchailski został pojmany. Generał oddał go 
pou śledztwo skazał na szuhi e nicę, ale później 
kaf(~ śmi e rci na okup zamienił. Zeznania jeIlca, że 

Jan Kazimierz w Żywcu się zm~jullje, n~ogly za
ni e pokoić Szwedów i wpłynąć na ich postępowanie. 
Kn'J! rzeczyv,r iście wyjechał był 18. grudnia ze Śląska, 
%de święta Bożego Narodzellia przepędził w Cieplicach. 

Mający nastqpić: szturm poprzedził :Miiller listem 
dnia 24 . grudnia w wigilię Bożego Narodzenia, swiad-
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:\azajulrz, \V samo połudllie po nahożeilsŁ\vie, za
grzmiały działa od północy, jakhy się piekło otwarło. 
Eulc uderzały o ściany klaszloru i \V wielu miejscach 
przehiwszy mur, wśród kurzawy i gruzu po li:oryta
rzach i zakrętach tu i ó\vdzie lalały. Pochodnie z leo
Ilopi ukrt,:cone, smołą oblane, siarką i saletrą napd
lliOlH\ niecil)' płomienie, szczególlliej zaś te, które do 
.iabłka grallatowego podoblle, w żelazne rury opa
trzone, na wszyslkie strony Ogieil i ołów miolały. 
::\ajlwrdzicj zaś przerażały kule żelazne wydrążone, 

które już tlej;lce z machill rzucolle, pęlwly j rozpry
śllit,:lYIl1i lG1W;lłlwllli na \vszyslkie strony raniły. 

\Vśród huku, wrzasków i dymu plYJqł bez 
przerwy z wieży klasztornej śpiew koIliet i dziatwy, 
jak promieil sloI1ca J)(l rozszalałe burzą żywioły. 

Pod wieczór wreszcie, gdy jedno ci~żkie działo 
jJę kło, n ;IS lała cisza. Przyniesiono list od :\1 ii II era 
(L)'/~;). grudnia). lhtwal OjCOJll do wvboru albo 
lwierdzę, zalogt,: i klasztor poddać nalychmiast pod 
opiek(; króla, albo złożyć przysięgę poddańslwa 

i z;lpłacić (j().()()(} talarów. \Y przeciwnym razie "wiedz
cie, że choć was ani ouiclnice ani żelazo ani proch 
i ogieil nie ukoiły,.ia oblężenia nic zaniecham, wszystkie 
rni~lsta, wsi i osady w lrzechmilowYI11 ohwodzie 
w gruzy i perzyn<" obn'lcę, a zarazem wszystkie do
hra szlachly, która w twierdzy opór stawia, a znamy 
wszystkich po imieniu, wydam na łup żolnierzolll 

i spalę; wy Z;lŚ sami, gdzieli:Olwick napolkalli, nic 
kruszcem, ale ciałem, nic JlieIli~ldzllli, ale knvią, za 
waszą z]oś6 i u pór zapbcicic'·. 

Przeor, id'lc za przy.iętym \\' Polsce zwyczajem da
wallia przyjaciolom kol(~dy, nazajulrz, w dzieil Sw. Szcze
pana, posłał :\li'Illerowi i vVrzesczewiczowi dwie ksią
żeczki z hisloryą ohraw Jasllog('ll'skiego i dwa obrazki 
:\. P. Cz(,;slocho",skiej, llónwcząe sil:, że teraz, kiedy 
włości i dochody klaszlorne częścią ogicil, częścią żoł
nierz Zlliszczyl, ~lie ma siQ czem okupić. Prosił o przy
jażniejsze dla Sw. Miejsca zamiary, 'vVrzesczewicza 
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zaś napominał, ahy llle nadużywał cierpliwości 

l~oskiej. 

W lymże dniu czeladka klaszlorna, JJodług zwy
czaju, zgromadziła się celem powinszowania uroczy
stości Bożego r\':ll"OdZellia. Poprzedzali ją lllllzyknnci, 
którzy naprzód starszym klasztoru, następllie szlachcie 
Bożego ~arodzellia winszowali, podczas gdy Z:lłoga, 

bijąc z dzial i rusznic w stronę szwcckiq.(o obozu, 
opieki S. Sz<.:zcpalla llad Stefanem J'.:lll1ojskim i jego 
synem, jako soleniznntami, wzywała. Szwedzi. bio
rąc lo za zllak jakiegoś odniesionego zwyei(2Slwa, 
wśród zamieszania slallowiska swoje OpllSZCZnl: Z<l

cZl~li. Pockz:ls gł~lJokiej nocy pozdejmowali ze stano
\visk ci~żkie działa i wyprawili .ie w drogt;, o świcie 
zaś '.D. grudnia odstąpili z pod Częstochowy, ?\liiller 
do Piotrkowa, \\'rzesczewicz do \Yieluni:l, ks. Heski 
do Krakowa, Sadowski do Siera(lza, a kwarciani do 
Wielkopolski. 

Ojcowie otwarli bramę i odetchnęli swohoclnem 
powietrzem. \V kościele z:IlJrzmiał organ i wesoła ko
l~da a wraz z nią wśród czarnych chmur, spiętrzo

nych nad Polską, pokazał się kawałek nicha. -
Ile było wo.iska w ohozie pod Częslocho\Y<l, tru

dIlo obliczyć. Konwent wieluński donosił, że !\IiUler 
\V D.OUO ludzi z 1~) działami ruszył z Wielullia ku Czę
stochowie. Kochowski w ślad za km poda.ie 0()()O lu
dzi. Gordon, n:1.jwiarygodnie.iszy świadel;:, pisze, że 
Karol (;nsl;)\\! :U)()O piechoty i jazdy pod dow('}(lzt\Yem 
J'hillera i vVrzesczcwicza pou Cz~stocho\Yę wypra
wił 17 vVeslrin na podstawie żród.eł szweckich twier
dzi, że :YliiJler rozporz:ldzał zaled wie 1.100 ludzi -
cyfra mała, a .iednak możliwa, .ieśli siC; zważy, że tylko 
cz~ść sz\veckiej piechoty i artylerya była czynna. Ale 
dodawszy 2 .()()() 1>0 I a I«·)\\' , którzy na kbszlor oręża 
podnieść nie śmieli, można śmiało powiedzieć, że 
:\lCtller miał przeszło :i.()()O ludzi, nic Jicz'lc piechoty 
sprowadzoIlej z Krakowa i 700 ludzi \Volll"a. 





ZNACZENIE CZĘSTOCHOWY 181 

obiecywał, że im ze skarbów częstochowskich zapłaci. 
Nie chcąc czekać tych przeklętych pieniędzy, siadłszy 

na konic, stanęli w rynku przed gospodą Wittenberga 
i żegnając czyli, że za murami 
z końmi iadomości, kiedy 
dze przyjcch;l(': Prosił ich feldmarszałek) 
nie czynU powrotu ludzi do 
wysłanych. życząc sobie t;l 

bramę sobie otworzylI 
do Słom nik ohradowali, czy iść na pomoc Częstocho
wie, czy nie. StaJl(~ło, w lak małej kupie zaniechać tcj 
imprezy, a Pannic Najświętszej obronę tego miejsca 
poruczyć. Huszyli zatem do Sandomierza, gdzie Du
glasowi opowiedzieli o sposobach 'Wittenberga wydo
stania pieniędzy z rabunków kościelnych i klasztor
nych, których się Polakom tykać nie godzi. Żałośny 
zdał się llglas i prosił, aby 
do świąt Narodzenia poczekali, 
sam do pojedzie. Alejuż 
kowskiej wszędzie po całej Po I 
wieść o berga przeci w 

ości i o samych 
oparła 19, . grudnia po 
hmlskiego do króla Jana Kazimierza się nawrócili 
i wnet potem 2\:J. grudnia konfederacyę w Tyszowcach 
zawiązali. 

:\lanifesty wojska i szlachty podawały między 

innymi powodami powstania przeciw Szwedom oblę
żellie CZ(~stochowy~O, ale dla włościan i drobnego mie
szczaóslwa hył lo powó<l najważniejszy. Przeczuwał 

to Kordecki Lego ludu, kiedy 
bożność upadku Swiętcg,o 
dopuści. 

Jan I:nawał zasługi 
grouził je ieczysLcm miasteczka 
z przyl do Hzymu pisał, 

ników Jasnogórskich, "klórzy dzielnością wOjczyżniE' 
się popisali, przykładem clloty i stateczności świecili 





CUDA 

Ale poco szukać cudów w obłokach, Ideoy ich 
tyle na ziemi! Czyż to nic był cud, że Bóg natchnął 
obrollców taką winrą, a przeora uzuroił taką poll:g<! 
woli wśró(l powszechnej trwogi i zwątpienia '! A kto 
wierzył \V cuda i 'vV interwencYQ boską pod Często

chową, ten musiał przyznać, że Matka Boska ani św. 
Paweł nie byliby się nikomu pokazali, guyby Kor
deckiego na Jasnej Górze nie było. 

vV serc:ac:h lej bohaterskiej garstki żył Kościół, 

a sławny przeor świecił jak gorejąca pochodnia w ciem
nośc:iach swoim przykładem . Tu był rOZUlll, prze
biegłość, I11QsLwo i prostota duszy, która w bezdro
żach życia zawsze ową mało znaczną, bo mało ucz~
szczaną ścieżynę prawdy odnaleźć potrafi. 



x, 

ZAJĘCIE PRUS 

\V czasie, Mi.iller olJl~gał Częstochowę, 
roi Gus wyrus/yl był Jl 11(')łnoc, zająć l 

królewskie i "ostatniego magnata Hzeczpospolitej" do 
posluSZCI1stv"<l zmusić. vVybrzeże i porty bałtyckie 
miały ,jego znncwnie niz la 
Polska. 

Ale Prusy króle'."skie, stojąc dotąd wiernie przy 
Janie Kazimierzu, miały mlasla ludne i \varowne, 
a Jen Hzeczpos litej n wy uyl pokona ia. 

Zuch wała i lm gra odkryte i zakrytc karly 
tych <lwóch Jlokrewnych książąt, Fryderyka vVilheJma 
i Karol:1 Gustawa, pozostanie prawdopodobnie długo 
jeszcw em i naśladowani;] postępOW<llllC 

ksi<?cia pruskiego z Polską i jego po(lsl(tlma polityka 
jest Poucz;\iąca i warta zastanowienia. 

Frydpryk vVilhellll, książ(? pruski i kurfirst JmH1-
dcnbu założycid ]lot~gi ( 'siejszyeh )rus,,, 
killl" nazwany, miał "wielkie" zachow:Juie w Polsce, 
chociaż hył nieustannie [lodejrzywany. 

Z:l wie ohjqł rządy, zwrócil b:1CWą uwagr; na 
siehi<~, 

.,'10 l><~dzic drugi Gustaw Adolf - powiedział 
o nim kanclerz OssoliJ\ski w r. Hi 12 - i niech nas 
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Bóg broni, gdyby zbytnią żądzą sławy zagrzany ze
chciał z nami wojować. Młody ten książę ani Bachu
sowi ani Wenerze ani grze nie służy. Cały oddany 
radom stanu i ćwiczeniom wojskowym umiał sobie 
dobrać godnych i mądrych doradców. Trzeba nam 
się mieć przed nim na ostrożności". 

Ossoliński żądał wówczas od niego za pewnienia, 
że nie zawrze maJżellstwa z Krystyną, a gdy usłyszał 
wymijającą odpowiedź, wezwał czLerech generalnych 
radców księstwa i oznajmił im, że ma rozkaz od króla 
napomnieć ich, aby z obowiązku swego pilnie baczyli, 
co się w sprawie małżeństwa księcia z królo\:vą szwe
cką dziać będzie i natychmiast królowi donieśli. Gdy
by zaś to małżeństwo przyszło do skutku, natenczas 
lenno i związek między królestwem poIskiem a Do
mem brandenburskim istnieć przestaje. 

Te słowa dwa razy z wielką surowością głosu 

i twarzy powtórzył, czem tak radców przeraził, że 

na klQczkach księcia prosili, aby tego związku za
niechał. 

Kurfirst dał rękę, że bez woli królewskiej nigdy 
do tego małżeńsl\va nie prz.yjdzie 1. To mu jednak nie 
przeszkadzało ubicgać się o rękę królowej jeszcze w r. 
lGMi, dopóki nie dostał odkosza "z powodu róźnicy 
religii, blizkiego pokrewieilstwa i innych przeszkód" 
(inuincibiles raliones statl/s). Szwedzi - jak twierdził 
Jan Okscnstjerna, syn kanclerza - bardziej się bali 
kalwinizmu niż papizmu. 

Przedewszystkiem nie podobał się Krystynie z tych 
samych powod6w, co Karol Gustaw. Był dwa lata od 
niej młodszy i nieurodziwy, niezgrabny, grubokościsty 
brudas 2 z drewnianą twarzą, z wielkim mięsistym no
sem, z szerokicmi zaciśniętemi ustami 3. 

Gwałtowna i despotyczna natura, ale hogaLo upo
sażona - nadzwyczajna pamięć i bystrość umysłu, 
zdrowy sąd 4, wytrwałość w pracy, wytrzymałość 
w trudach a często niespodziewana odwaga, grani
cząca z zuchwałością. "Ein sonderbares Lich t źn 
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Dezzlschlanrl", powiedział o nim Oksensljerna~. Fryde
ryk \Vielki przyznawał mu zalety silnej duszy i wyż
szego umys~u, zaznaczając, że jeśli w pierwszej chwili 
nie polrafił opanować swego wzhurzenia, zaraz w lIa
st~pnej przychodził do sieuie (;. 

Zarzucano mu zmienność - niesłnszuie. Kłamał 

i zdradzał, ale kierował się zawsze .iedną i niewzru
szoną zasauą: Wer mir das meisle qiebl, dem ad/wc
rire ich 7, zapewnia.iąc, że prowaclzi rZ~ldy winleresie 
nie swoim, ale swoich pod(lanych 8. 

Jeśli moi przodkowie - pisał do ;\'Iazaryna 
uwzględni,tli w pienvsz:ym rzędzie intercsy obcych 
monarchów, zamiast dbać o swqje własnc posiadłości, 
lo ja, przyznaj~ się, żem do nich niepodohny, bo su
mienie mojc nakazu.ie llli IJrollić kraju, klóry z łaski 
Boga posiadam, a czyniąc lo, nic widz~ PO\VOclll, abym 
zasługiwał na llagall~ H. 

\\' czasic kongresu westfalskiego zwrócił na sie
bie uwagę całego dyplomatycznego świata. Zabiegi 
jego uwieóczone zostały pomyślnYIll skulkiem i po 
kilku lalach panowania, lIic tylko że się wydobył z za
wikLll'l wewnętrznych i niebezpiecznego położenia na 
zewnąlrz, w jakiem go ojciec pozostawił, ale zapro
wadził porządek i wzgl~dne posłuSZCJ1s1wO w domu. 
Slworzył zawiązek silne.i armii, uwolnił swoje kraje 
od okupacyi L:udzoziemskiej, rozszerzył granice swe 
\V Niemczech \V dwójnasób i zmusił ościenne polen
cye do względów należnych (lIa siebie 10, Można było 

o nim powiedzieć, że slworzył pailslwo ze zlepków 
różncgo galunku. 

Z Hzeczpospolitą zachowywał przyjaźń i starał 

się o jej \VzgI~dy, a chcąL: wzmocnić powagę swoją 
w Prusach i uniknąć rozlicznych kłopotów w spra
wi e apelacyi, nawiązał osobiste stosunki z domami 
możnowładców i niemało było takich, co go na tronie 
polskim widzieć pragnęli. GnieV-'ll króla się nie ohawiał, 
]lO zniósł \V portach swoich, w Piławie i IOaj pedzic, do
datek do cła, z którego dotąd płacił królowi 100.00011.11 . 
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"Gdybym nie miał podagry, tobym ją teraz do
stał " , po\viedział król (H)!li), otrzymawszy tę \viado
mość. 

Po śmierci \Vładysława IV., kiedy prymas zażą
dał pomocy przeciw Kozakom 1~, a Jan Kazimierz po
parcia elekcyi 13, kurfirst kazał zaciągać 1.200 piechoty 
i 800 jazdy na pomoc Hzeczpospolitej, chociaż tylko 
do lOO koni był obo"viflzany 1-1 i wymógł na Janie Ka
zimierzu asekuracYQ (w Nieporl.:cie ~. października 

16/18) przyzna.iąq mu prawo miejsca i głosu na sejmach, 
przytem obietnicQ polwierdzenia dawniejszych ustępstw 
(Hesponsl1 m Cracoviense 1 li:~3), tolerancyj wyZllaó ewa n
gelickich w Polsce i w Prusach, zwolnienia od skła

dania osobistego hołdu, a nawet obielnicę zniesienia 
rocznego trybutu 15. 

Jan Kazimierz nic był w stanic wbrew woli sejmu 
dotrzymać swoich obietnic, ale pozwolił kurfirsLo\,vi 
odebrać inweslylurQ przez posłów lU, uwalniając go 
(na tell raz) od przyjazdu do \Vmszawy i od formal
ności ceremonii, która hyła upokarzającą i dużo ko
sztowała. 

\V r. 1611, gdy Fryderyk Wilhelm składał hołd 

\V Vvarszawie, król vVladysław IV. siedział na tronie 
\V zamku przy bnllnie ustawionym. Kllrfirst, złożywszy 
dwukrotną rewerencyę, zbliżył się do tronu, padł na 
kolana i dość długo po łacinie perorował, o inwesty
lurę prosząc; potem, po wysłuchaniu odpowiedzi kan
clerza, wykonał przysięgę na ewangelię i na klęczkach 
dziękował za olrzymane dobrodziejstwo. Król go pod
niósł i na krześle obok siebie posadził, poczem posło
wie dwóch książąt z tegoż domu brandenburskiego 
według prawa uo doLImięcia chorągwi zostali przy
puszczeni, a wojewoda hrzesko-ku.iawski i inowro
cławski według zwyczaju protestacYIt przeciwko te/l
dUH! zaniesli. Chorągiew niósł chontży krakowski, 
mieczem szermował miecznik koronny Jabłonowski, 
obaj udarowani sumą po 1.000 talarów. KurJirst oOa
ro\vał królowi picrscień i ,10.000 zł., królowej 20.000 
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zwoli, podatków bez zgody stanów nie nałoży, ape
lacyi od "vyroków swoich i sądów nadwornych do 
króla nie wzhroni i egzekucyę dekretów królewskich 
nakaże. Przysiągł, że w razie nieobecności swojej rzą
dy w księstwie regentom, szlachcie osiadłej tamtejszej, 
pozostawi i że okrom luterskiego wyznania ża<lnej 
innej sekty przeciwnej katolickiej religii, ani kalwi
nów ani aryanów w Prusach cierpieć nie będzie 20. Obo
wiązany był płacić rocznego tryhutu :~O.O()() talarów 
i drugie tyle, i kleroć sejm Hzeczpospoli tej poda tki na 
polrzeby publiczne uchwali. Obiecał, że jako książę 
pruski bcz pozwolellia króla pod żadnym pretekstem 
paktów neulralności z nieprzyjaciółmi Hzeczpospolitej 
me zawrze, Piławy i Kłajpedy wszelkiemi siłami bro
nić hędzie i żadncgo zamku cudzoziemcom nie sprzeda 
ani nie zastawi 21. 

Przysięgał wierność i posłusze11stwo królowi pol
skiemu, jako swemu naturalnemu i dziedzicznemu 
panu i jego następcom, przeciw każdemu człowiekowi 
IJez wyjątku i że nigdy nie hędzie świadomie nale
żał do zmowy ani nic da pomocy ani przyłoży ręki do cze
goś, cooy godziło na życic, zdrowie, coby było połączone 
z obrazą, krzywdą, zelżywością, utratąjakiejkolwiek go
dności, którą król posia<la lub posięclzie. A gdyIJy się 

dowiedział, że kloś w tym zamiarze na szkodę króla 
i królestwa działa, takiemu stanic zaporą, a gdyby 
llie IJył \v sIanie przeszkodzić, doniesie o tem bezzwło
cznie i przeciw takiemu, według zobowiązań, z pomocą 
pospieszy. A gdyby się zdarzyło, żehy król jakąś rzecz, 
Jdorą posiada, luIJ posiadać uędzie, jakimś wypadkiem 
ulracił, hędzie się slarał ją odzyskać i celem zacho
wania Jej każdego czasu pomocy udzieli. A gdy się 
<lowie, że król na mocy uchwały slanów zamierza 
rozpocząć wojnę, pospieszy mu z pomocą, a co mu 
w tajemniey powierzy, tego Ilikomu oez pozwolenia 
nic zdradzi, a jeśli jego rady w czemkolwiek zażąda, 
IJędzie miał korzyść króla i HzeczpospoJ i tej na wzglę
dzie ... 22• 
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;\lic polrzeba dowodzić:, że kurJlrst czekał okazyi 
sZllkał sposol)(\\Y, ahy te WiliZy rozlużlli(~ a przynaj-

mm p uzyskać w iczym. 
Woj zaJJiegi Hakoczci-;o. wojna 
mos wały jakąś nadzieję. Snvedów 
SIlt cdząc, że pragną [lorty 
prus 

amnkach pojawił Le (wc 
wrzesniu lGJ·I) hr. Sehlippcllhach, powiernik Karola 
(rllstawa, z uwiadomielliem o wstąpielliu na tron lO'óla 
szweckiego. 

\V prywatnej rozmowie poruszył myśl ścisłego 

sojuszu między kurlirsLem a Szwecyą. Powiedział, że 

termin rozejmu z Hzeczposjlolitą zosLanie skrócony 
i choćhy Jan Kazimierz zrzekł siQ Iytułów i InJ1ant, 
1'-:1ro Lem Ilit>, zadowol' królew-
skil" piękniejszym z('rwania 
rozej Isko-szwccki albo wojna 
rozsl przyjdzie do albo 
pod szwecką się dostan niclwa 
poJs ydobędzie ... ale będzie 

od la gał, aby żadnej królO\vi 
polskiemu nie dawał,.,. jeśli nie zechce doświad

czyć tego samego losu, jnki czeka Jana Kazimierza. 
Powtarzał też z naciskiem, że kurfirst mógłby ze 
~zwccyą nawiązać bliższe i poufne stosunki, celem 
wspólnej zuobyczy, a gdyby si~ na Lo zgodził, wów
czas porty książQcc, Piława i Kłajpedu, byłyby kró-
lowi lli('odzowllie potrzehne i mi;lIyhy ioślejsze 

szweckich, kurJlr-
Ilie wynagrodzC'll 

w rolnic, że Bóg nie 
lonarchów Ilslami 

alc guzie si~ 
i rozszcrzen ia 

ich Bóg wzywa i tam działać powinlli 2a. 
Propozyeyc Schlippcnbacha zaniepokoiły kur

firsta. :'\ie wątpił, że hrabia mówił po myśli i w imie-
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nlU króla szweckiego, ;lby go wyLadać, nastraszyć, 

lloci~)glląć ku sobie, skłonić do nawiązania slosunkó\\", 
a przynaimniej skompromitować \\' \Varszawic, zanim 
Karol G ie ksi~stwo .iego 

wiał, że l 

lila prZ\'Clśn· 

wJasny 

iezy nakazywał 
l polskiemu - ;1 

o klll dowiedz,!, 
raczej Prus\' 

\\'ysbl więc zaraz w październiku J)ohrzeóski8go 
do Sztokholmu na zwiady. OdradzaŁ wojny z Polską 
i ofiarował pośrednictwo, klóre, .jak twierdził, będziE' 
najsilniejszym fundamentem ścisłego z nim sojuszu. 
Zapewniał, że złączony w~złami przyjaźni z najpowa
żnie.iszYl1li senatorami Hzeczpospolilcj, wiQcej powag,} 
swoją llokazać może, niż ktokolwiek inny, a jako po-
średnik i sprawiedliwości 
jaźni z sz\\'cckim przestrzeg'H:· 

\V Irukcyi polecił oś\\'! 
gnie jak ścisłej przyjaźni 

l,ról zec swoje zamiar\', 
pierał, J sprzeciwial)' koju 
wcs lb ls l; w zgodzie z .I lem. 
\\' l:lizim razie nie dopuści, ahy kto uderzył z tyłu na 
króla szweckicgo (cesarz ze Śląska). A poniew;lż ])0-

stl~py :\Ioskwy lIa Litwie są niepokojące, pragnie, ahy 
lemu niehezpieczeńslwu wspólnl'mi siłami zabiegać. 

Polakom zagrozi, że jeśli nic przyjm'l sprawiedliwych 
warunlu')\'I' wiecznego pokoju, to on, nie chcąc narażać 
swoich posiadłości, w inny sposób hezpiecz.el'lstW<1 
s\V('g<) )(~dzie ~;'. Lecz gdy] powie-
dzial, że lenia swoich z;ml 
pruskich miał l)obrzeóski 
lztohy si lego kurlirs iela 

uważać 

W illstrukcyj (1. stycZTI ) pono-
wnie Dohrzeńskielllll obronę portów. Oddająe .ie 
w obce ręce, pisał, wiQcejby szkody wyrządził Polsce niż 
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':\'Ioskwa s\vojemi zwycięstwami, wstrzymując zarazem 
handel swoich sąsiadów i sprzymierzeńców. Podko
pałby swoją powagę i straciłby wiarę, łamiąc zaprzy
siężone pakta z Hzeczpospolitą, coby mu nie tylko 
szkodę ale i niesławę przyniosło, i dałby dowód tchó
rzostwa i utraty rozumu, pozwalając dobrowolllie na 
to, czegoby żaden panujący nie zrobił, chyba, żeby siłą 
został zmuszony. Oddawszy porty, straciłby całe wy
brzeżc, a z niem zbiórkę bursztynu, czego żaden książę 
na całym świecie nie posiada; prowincya cała stałaby 
się łupem Polaków, którzy go teraz dla tych portów 
obrazić nie śmią, a potem właśni jego poddanihy go 
lekceważyli, szukając n Szwedów i u Polaków opieki. 
Próżno mówić O rekompenzie równej wartości, której 
znaleźć nie można. Allstryacy ofiarowali ojcu kurfirsta 
cały Śląsk za jedną Piławę, a to, co Schlippenbach na 
pokus(~ obiecywał, jest niedorzccznością i nic tylko 
z 'wartością portów w poró\'.:uanie iść nie może, ale 
jeszcze się w rękach sZ\'veckich nie znajduje i dopiero 
staraniem kurfirsta nie bez ruiny własnych jego kra
jów ma być nabyte. A gdyby się to nie powiodło, 

straciłby i porty i rekompenzę, ho Polacy nie są tak 
słalli, aby takiej obrazy pomścić nie mogli. W ostale
czności oddadzą Moskalom Smoleńsk i Siewierz i rzucą 
się na Prusy ~I;. 

VV odpowiedzi na te argumenta senatorowie 
szweccy ganili Schlippenhacha za jego niebaczne ga
danie, które, jak twierdzili, i królowi się nie podo
bało - ale o sojuszu mówić już nic chcieli 27. 

Karol Guslaw oświadczał golo'wość do zgody 
z Polską, alc Dobrzeilski dostrzegł w nim animozyę 

przeciw Polsce i pożąu.liv"oŚć. na porty pruskie. Do
nosił, że krój ma /10.000 wojska, lituje się nad stanem 
Hzeczpospolitej, wysyła CZttśĆ armii do Inflanl, aby 
slrze(lz granic przeciw Moskwie w obawie, aby car 
kiedy Ingryi nie zażądał; do Berlina zaś wyprawia 
swego rezyclcn ta \Volfsberga 28. 
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"V czasie tych układów uwiadomił kurfirst Jana 
Kazimierza o niebezpieczeI'l.stwie, ale dopiero \\' sty
czniu, kiedy już l\lorszlyn, wysłany do Sztokholm li) 

miał był czas do \Varszawy i do Berlina przez 00-
brzel1skiego przesłać wiadomość o grożąeej wojnic. 

Kurfirst donosił królowi przez Zawadzkiego, że 
się dowiedział od dostojników szweckich, iż rozejm 
będzie skrócony t. j. zerwany; że król szwecki pis,lł 

do niego, aby żadnej pomocy Polsce nie dawał, a po
sd szwecki powiedział, że choćhy Jan Kazimierz zrzekł 
się tytułów i InflaIlt, Karol Gustaw tern sie nie zado
woli. Zwracając uwagę na grożące niehezpieczel1stwo, 
radził kurIirst zawrzeć pokój z l\Ioskwą choćby pod 
najcięższymi warunkami. 

Ale zakazał Zawadzkiemu oznajmić 

tę wiadOlllość ma od Schlippenbacha 20. 

cyach hrabiego nie doniósł a Lcm mniej 
cyach ~"voich w Sztokholmie. 

królowi, że 

O propozy
o perlrakta-

Prowadził je w dalszym ciągu z rezydentem 
szweckim w 13erlinie a przez Dobrzeilskiego w Sztok
holmie. 

\Volfsberg BO, rezydent szwecki w Berlinie, zwraca
jąc uwagę kurfirsLa na niebezpieczel1stwo holender
skiego aliansu z Danią i z Polską, proponował uzbro
jenie wspólnej HoLy na Uałtyku i chciał się dowie
dzieć, czy kurlirst w razie postLmu ~r()skali nic myśli 
Gdaóska i Wielkopolski wziąć pod protekcYlt: l1 : przy
czem wiele mówił o zawarciu sojuszu, zapewniając, 

że w razie porozumienia sprawa t8 .iednem uroczy
stem posclsLwem może hyć załatwiona :!ł . A kiedy kur
first starał si~ cos bliższego dowiedzieć o zamiarach 
króla i skarżył się, że stosunek lenny z PoJslq jest 
uciążliwy, olrzymał przez "Volfsherga odpowiedź, że 

obaj, lak kurfirsL jak krój, mają wspólne interesa i że 
lenno pruskie zostanie po\viększonc, bo król tylko 
niektórc miasta dla siebie rezerwuje :l:). 

Teraz kurfirst polecił Dohrzellskiemu prosić króhl 
o posłuchanie i oś\viadczyć, że sojuszu proponowa-

13 



194 ZAJĘCIE PRUS 

nego przez Schlippenbacha jak najgoręcej pragnie 
i prosi, ahy raczył intencye swoje co do warunków 
objawić. 

Król odpowiedział wymijająco, że nie mniej pra
gnie załatwienia tej sprawy, ale ponieważ kurfirst do
skonale olJZnajomiony jest ze stosunkami w Niem
czech, przeto jego rady potrzebować będzie i życzy 

sobie jego zdanie wpierw usłyszeć. O portach ani sło
wem nie wspomniał, ale kilkakrolnie o życzliwości 

dla swego kuzyna zapewniał Hi. 
Kurfirst był w kłopolliwem położeniu. Szwedzi 

traktow:1li go z widocznem lekceważeniem i trzymali 
w zavvieszeniu między nadzieją a obawą. Dochodziły 

go propozycye i obietnice, ale od króla żadnego oho
wiązującego przyrzeczenia wydobyć nic mógł. On mó
wił o Polsce, król o sprawach niemieckich, żądaj'1c 
widoczllie deklaracyi z jego strony. Co prawda, od
płacał mu równą monelą, bo gdy Szwedzi mówili 
o wojnie polskiej, kurfirst mówił o sprawach niemie
ckich, o Moskwie i o swojem pośrednictwie. Ta tylko 
zachodziła różnica, że król mógł zaraz rozpocząć kroki 
wojenne i uderzyć na Prusy, podczas gciy kurfirst nie
przygotowany stał między dwiema wojującemi stro
nami. Szwedzi mogli go zmusić do najdalej idących 

ustępstw, Polacy mogli go razem z jego portami wy
dać Sz\vecyi, aby okupić pokój. 

"vV tem ldopotliwem położeniu proponował po
nownie królowi polskiemu i KarolO\\'i G'ustawowi 
swoje pośrednictwo. Był przekon:my, że na mocy 
prawa narodów żadna strona pośrednika nie zaczepi 
i nic zażąoa portów dla swego bezpit~czeJ1stwa. 

Jan Kazimierz, chociaż kurfirstowi niedowierzał, 
godził siQ pozornip na jego pośrednictwo, ale Szwedzi 
nie chcieli, twierdząc, że jeśli sojuszu z nimi pragllie, 
pośrednikiem być nic może:!". 

Tymczasem zaszc<lł wypadek, który go odrazu 
na llogi postawił z widokiem nieobliczalnych ko
rzyści. 
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Niektórzy 'Wielkopolanie, na wieść o grożącej 

wojnie, zażądali na własną rękę pomocy od niego oc, 
Krzysztof wojewoda poznański, do 

sekretarza swego barona \Volzogen 
radę i . Żądał, kurfirst 

kopolskę pod swoją protekcyę 39 i stanął jawnie 
w obronie Rzeczpospolitej 40. 

Kurfirst zwołał tajną Radę i naznaczył Hover-
układów WolzogenellL za-

swego pan:l a Rzeczpospolitej 
i golowości do ale zwr6 u wagę posła, że jak 
z wielu mie.isc donoszą, król przez Morsztyna Szwedom 
Kłajpedę i Piławę między warunkami pokoju obiecał, 
a obecnie od snmego lmrlirsta żąda udziału w cle mor-

, Do stanów regentów wysłał ról) 
pruskiego I rebe na, obronę 

i Hzeczpospolite,l i króla zbierali wojsko - pomijając 

kur1irsta, jakby go panem księstwa pruskiego nie uzna
wał. W takim stanie rzeczy kurfirst, nic wiedząc jakie 
król i Rzeczpospolita mają względem niego zamiary, nie 

Lo Polacy 
Nie do jednak, a dwa 

porly dostały się w ręce szweckie. Co się tyczy Wiel
kopolski radzi, aby jak najprędzej wojsko zbierali 
obronę gotowali. Hezydent szwecki \\' olfsherg stara 

sojusz z rstem i po\\'iedział, że 
(lllstaw zająć Prusy, termin 
u zosŁani r~t pragn l auy 

i inni panowie wielkopolscy okazali podohną gorli
wość i czujność jak wojewoda, ale niestety doniesiono 
mu, że sobie lekceważą niebezpieczellslwo i sądzą, że 

o bezpicczdlstwo kurfi chodzi. 
Badził wreszcie Hoverheek \VoJzogenow a by 

porozumiał , \VaJdeckiem, namiestnikiem kur-
lirsta w :Vlarchii, który powiedział, Ż(~ jcżeliby kurfirst 
chciał wojsko wysłać na pomoc 'Wielkopolsce, lo prze
de'vvszystkiem \Vielkopolanie muszą się postarać o ja-

zoroj przytaczając Henryka IV.: 
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aidez-volls l111'meS ei je UOIl" aiderai i radził, aby się uło
żyli z hratem vValdecka, który ma gotowe wojsko. 

kurfirst zwołał tajnych 
sprawie propozycyj Jedni 

pomagać, to nic ale ca-
lej; radzili pośredn pytać wo-

zi i pieniędzy dal~ Postanowiono 
Sicrakowa Schweryna pro-

tekcyi albo sojuszu z vViclkopolslq, ale poselstwo to 
nie przyszło do skutku H. 

'27. lutego przyniósł IIoverbeck ostateczną odpo
wiedź. Kurfirst radził pokój z Kozakami i z :Moskwą 
pod jakimikolwiek warunkami i żeby nie zaprasz3l: 
Szwedów do wspólnej wojny z Moskwą, bo oni wiel
kich korzyści się z tego spodziewają, a naclewszystko 
portów ich. Obiecywał Wi' wszyst-
lut'm pocztą przez 

zamyśla .12. 

protekcyi i 
Wolzogenowi 

słowa umieszczon 
dla siebie 

kopoIski 
wojewody 

liście, że 

" w tym 
co zrobić 

Szóstego dnia po odprawieniu barona vVolzogcna 
oswiadczył kurfirst nn posiedzeniu tajnej Rady, że ze 
Szwedami trudno traktować, z Polalwmi dogodniej, 
i przedłożył pytnnie, w jaki sposóh zabrać się do te
go, żeby za zgodą Polaków, hez układów, zająć nie
które w 'Wielkopolsce miejsca 'l0, a gdyby króleslwo 
po 1 rozdzielić i lo<ldala się 
kurii się w takim razie czy zabrać 

siehie, czy ze Szweda podstawie 
Jmi się podzielil'. 1 Moskwa 

postępy, wojsko ieszaniu 
króla zaś, jak dobro pu-

i z tego powodu z senatorami i sta
nami zupełnie się poróżnił i zachodzi obawa, że car 
w krótkim czasie opanuje większą cz~ść Hzeczpospo-· 
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maczyć, że nie było dostatecznej siły, aby inwazyi 
przeszkodzić ;)0. 

Takie żywiąc zamiary, wyprawił kurfirst 13. kwie
tnia Zawadzkiego do Srody, na sejmik wielkopolski, 
z instrukcyą, że jako patryota gotów zająć przejścia 

(nad Wisłą) i bronić Wielkopolski za opłatą 12 tala
rów od żołnierza) jeżeli otrzyma wezwanie slanów 
z podpisem marszałka sejmiku i kilku senatorów, 
z takiem zastrzeżeniem, że jdl i kurfirst nic zechce za
jąć tych miejscowości, stany hędą zmuszone udać się 
gdzieindziej o pomoc 51 . 

"Sejmik w Środzie - pisał Zawadzki - trwał 
1;":> dni. Wojewó<!ztwa, pozuańskie i kaliskie, uchwa
liły pospolite ruszenie i spodziewają się w kilku ty
godniach posla'wić nad Notecią 8.000 piecholy i 5.000 
jazay. Inne wojewó(lzlwa mają zrohi6 lo samo. Po
nieważ jednak piechota nie\vyćwiczona powoli nad
ciągać JJędzie, stany obu wojewódzlw wysłały ;-n 
kwietnia prośhę do kurfirsta z podpisem marszałka 

J. Schlichtynga z Uukowca, aby przysłał 2-3000 ludzi 
na osadzenie pasów nad Notecią aż do Wisły. Pienią
dze (4 lalary na głowę) wyślą w 14 dniach. Opaliń

ski pisał do kurfirsta 4. maja: Dignetur S. "- in lute
lam et proteclionem has proulncia.<; recipcre et admiL
tere 52. 

Sejmik wybrał deputacyę celem omówienia po
szczególnych punktów i zawarcia układu. Kurfirst po
stawił warunek, że w 10 mie.iscowościach (Nakło, Pa
kość, \\Tieleó, Zcmbowo, Złotoryja, Wbuysławów) 

ejścic, Drahim, ZlJąszyn) i na zamku poznailskim je
dynie załogi jego stać będą, że stany dostarczą roho
blików i matcryału do fortyfikacyj i że w 11 oni po 
za\'\'arciu układu miejsca powyższe zostaną mu od
dane 5:1. "Wymienione miejsca stanowiły lini~ komuni
kacyjną między Prusami książęce mi a Brandenburgią . 

Z ich zajęciem jedno z najgorętszych życzeń kurfirsta: 
złączenie terytoryaJne swoich posiadłości - slawało 

się rzeczywistością· 
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Ale deputacya po bliższem zastanowieniu uznała 
te \varunki za niedopuszczalne. 

"Oświadczyła, - pisze Zawadzki - :i.e 
zwolen nieobecności 

nCrJo 
b 

z powodu 
schwy 
~oleci~l 
ża ją 

nie może. 

n;%ynier, oficer 
zdejmowaniu plarj(nv 

nie chce słyszeć. księ-

Tymczasem kurfirst, otrzymawszy wezwanie sej
miku średzkiego, wysłał zaraz własnoręczny list do 
Karola Guslawa celem zawarcia sojuszu "u. 

Karol Gustaw odebrawszy to pismo, rozwodził 

się szeroko o przywiązaniu swojem do kurfirsta 
i oświadczył DobrzcI1.skiemu, że wyszle natychmiast 
Benedykta Oksenstjernę i Lilienstroma, celem poro

kurfirsta \v 
które grozi Pol 
względzie. Zapewn 

jaźni nie chcąc 
Gdańszczan, plan najechania 
Prusy bergowi ruszyć 
kopolskL hczpieczeilstwo ku i;clyby 
udziału w WOJlllC brać nie chciał, choć sobie życzy, 

aby związek zamiaró\v i sił jak naj prędzej przyszedł 

do skutku i niczego innego nic pragnie, jak żeby kur
first takie stanowisko osi~lgnął, żeby mógł sŁac o wła
snych siłach, a o wzrost jego posiadłości i potęgi jak 
o swoje własne dobro starać się będzie. A gdy go 
Dohrzeński ll\vindomił o zajęciu miejsc 

i w Wielko l Gu-
wiadomość spokojnH:, 

\>viedzieć, które 
za zgodą króla 

ze Szwecyą, ku 
e postępować 

i otaczać się tajemnicą, aby nie budzić podejrzeń swo
ich poddanych. Miał na Dworze swoim w Berlinie 
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ludzi Szwedom oddanych, Prusacy byli przychylni 
Polsce. Hegenci pruscy przypominali mu przy.-;il.:gt; 
lennicz~ i sprawiedliwość po stronic Rzeczpospolitej, 
radcy brandenburscy obawiali si~ pot~gii podstępów 
szweckich. J:łożył wi~c w odpO\.viedzi IIa warunki 
pokoju, klón: mu Jan jZazimicrz przez ILllltenfelsa 
posłał, :1 kLóre byly ni(~ do przyjęcia - oświadczellie 

\\' \Y:lrsz<lwic, że jeśli Pol:1cy będą zwlekali z zawarciem 
pokoju i nic zechcą rato\-\,(1(' króleslwa, niech go nie 
willi~l, że w jakibądż sposób Il(~dzi(' Sil~ sLarał o \\'la
SIle bezpieczeilsLwo. ]\rólhy na km niL: nic zyskał, 
gllyhy jego lennik poclIloIlięLy został zagładą hez ża
dIlej korzyści dla Hzeczpospolitcj [,s. 

Zezwolił już w maju ,.!) na przechód armii szwc
ckiej przez swoje kra.je nlt.:illieckie do Wi(~lkop()lski, 

ale ol)awiaj~c się, żeby Karol (JlIsla\\' nic zawarł Jlo
koj II Z Po l sl<c! hez wzgll;d u na jego in teresa 1;0, żądał 

zapewniellia na piśmie, że nic naruszy jego posia
dłości, praw, ceł, porlów i handlu. Ale Karol (iusla\v 
żadnej deldaracyi ani ustnej aIli pisemnej (lać nie 
chciał, odkładaj~c t~ Spl'(lW(~ do układów w Szcze
cinie, a gdy mu Dohrzel\ski \vspomniał ° wyzwoleniu 
lenna, odpowiedział, że lo zamysł godny kurfirsta 
i okazya po temu CI. 

\\'iedział on dobrzc, że kurfirsl, chcąc się na 
wszelki wypaclek zahezpieczyć, hył w trakcie zawarcia 
z ~iedcrlandami aliansu na ośm !al (zawartego '27. 
lipca 1 (J,J,')) , którego ostrze skierowane hyło przeciw 
Szwecyi, gdyż olJie strony zapewniaJy sobie wzajemną 
obronę swoich posiadłości, ulrzymanie w sianie nie
zmienionym stosunków handlu, żeglugi i eeł, a kur
lirst, jako książę pruski, zobowi:lZal się portów swo
ich nikomu nie oddawać ani zastawiać ani praw 
swoich w lychże portach (podniesienie cd, dopuszcze
nie obcych statków wojcnnych) llie odstępować C~. 

l'klady szwccko-lJrandenllurskie rozpoczęły się 

w SzczccilIie 18. lipca. Karol Gustaw wysłał lam Be
nedykla Oksenstjcrnę i LilielIstriima, aby, jak lwier-
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Zdobyta deklaracya była ważną dla Szwedów, bo 
w tej chwili (lU. lipca) \Viltenherg znajdował się 
w posiadłościach kurfirsta i dopiero 21. lipca prze
sze dł granice nzeczpospolitej G3. 

\V tymże czasie (17. lipca) pojawił się w Berlinie 
hr. Schlippenbach, zdaje się, celem zbadania zamia
rów kurfirsta i jego armatury. 

Przyjęty uroczyście i 'wspaniale, jako powiernik 
króla, powiedział na wyjezclnem, aby zadrwić z zn
chłanności kurlirsta: że Szwecya nie pragni(~ Polski, 
tylko Lil\,vy i krajów graniczących z Inllantami, przy
tem wszystkich ziem, które leżą nad Bałtykiem - ale 
za zgodą kurfirsta, który nic na lem nie slraci. Po
szkodowani (t. j. kurfirst) otrzymają wynagrodzenie 
w Czechach, królestwo zaś czeskie powinno zawsze 
należeć do cesarza, a cesarz ])O\vinien być wyJll"ClOy 
z pomiędzy książąl protestanckich, ale Karol GlI
staw nie pragnie tej godności (;.l. lnllemi słowy, ofiaro
wał kurfirstowi w zamian za Prusy koronę c.esarską, 

którą kurfirst Karolowi Gustawowi obiec.ywał. Kurfirst 
doprowadzony do wściekłości nazwał Schlippenhacba 
szelmą i wybiegł z pokoju. 

Tymczasem 30. lipca, kiedy już armia szwecka 
wkroczyła do Polski, złożył Oksenstjerna oświadcze
nie, że król godzi się na niezależność Prus książęcych, 
oddaje kurfirstowi \Varmię bez Brunsberga i część 

Żmudzi, sam zadowoli się Prusami królewskiemi i Po
morzem, ale żąda, aby kurfIrst przystawił mu SO()L) pie
choty i 3.000 jazdy i zerwał wszelkie układy z Holen
drami, którym Szwecya nigdy wst<,:pu na Bałtyk nie 
pozwoli . Kurfirst zauważył, że \Varmia bez Brulls
bergu hyła ciałem bez duszy, Żmudź najgorsza pro
wincya, a alians z I\icdcrlandami obronoy i zawarcia 
hlizki. 

1;). lipca wyl~idował Karol (;llstaw \'" WoJ gaście, 
gdzie go czekała armia LiO()(). \Vysłał rozkaz l\'Iagllu
sowi wkroczenia do Litwy, a dO\viedziawszy się o trak-
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tatach pod Ujściem, zawołał: Teraz się przekona 
kurfirst, że jestem jego przyjacielem l 

Przybywszy do Szczecina, kazał oświadczyć po
słom kurfirsta, że się nie może pozhyć Warmii. Ofiaro
wał im część Litwy, przylegającą do Prus, żądał ze
rwania wszystkich aliansów, wydania Kłajpedy na CZDS 

wojny, a w Piławie takiego gubernatora, którylJy mu 
był oddany. Kurfirst miał posta\'I'ić 10.000 ludzi, 
a z tych /1.0UO oddać królowi, siedzieć spokojnie \v Bran
denburgii i nie pokazywać się w Prusach, jeśli chce być 
.jego przyjacielem - w dodatku Oksenstjerna \vysląpił 
z propozycyą udziału Szwecyi w cłach pruskich. 

Ckłady w Szczecinie rozhiły się. ~ie mogło hyć 

inaczej; Szwedzi nie przywiązywali już do nich żadnej 
wagi. Kurfirst kazał oświadczyć, że lem samem pra
wem, jakiem król wkroczył do Polski przez posia
dłości brandenburskie, i on także przeprowadzi woj
sko swoje przez posiadłości polskie do Prus książ~
cych. 

"Gdybyśmy się hyli przed dwoma miesiącami 
zbroili, - pisał vValdcck - sprawa nasza wypadłalJy 
inaczej". Radził kurfirstowi ściągać wojsko do Prus 
i starać się o przywiązanie poddanych, auy nie do
świadczył lego, co król polski poci L:jściem ti5. 

\V czasie ostatniego noclegu króla szweckiego 
w posiadłościach brandenlJurskich, przed wkroczeniem 
do Polski, przybyli nowi posłowie kurfirsta, Schweryn 
i Dobrzeński, z nowemi instrukcyami. Szli razem 
z wojskiem, a w nocy traktował z nimi Oksenstjerna 
i Bj()rnklo. Król zaniechał żądania Kłajpedy i Piławy, 
ale żądał przysięgi ICIIniczej GG. 

v\' Rogożnic wręczono im projekt sojuszu prze
ciw królowi polskiemu i wszystkim jego zwolenni
kom i pomocnikom wH punktach. \Vszystkie aliansc 
zawarle na szkod.Q Szwecyi muszą hyć zerv\r~me; kur
Hrstowi nie wolno wchodzić w żadne partykularne 
umowy z królem i ze stanami polskimi; pozostanie 
lennikiem szwcckim w Prusach książęcych i w War-
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kiem uszanowaniem. Jechał na hiałym koniu, cały 

w czerwieni i w złocic, poprzedzany 12 pysznymi 
rumakami, m~ljąc przy boku wojewodę mBlhorskiego 
i ;30 stroj gwardzistów. Biskup itał 

f:sieniem: "llluxi! ad-

prosiła go po-
l ic, jak twierdziL (~go 

nie obrony własnego pat/um 
sCCllrilalis uel neulralilalis, przyczem obiecy\vał pro
tekcYQ, a wojska miał, jak jego agenci zapewniali, 
-Ll.O()O ;:\ co w połączeniu z siłami Prus królewskich 
wystarczało, aby do szcz<;;tu wygubić Szwedów. 

\Vojcwoda malborski Jakób Weiher, pełnomo

cnik .Jana Kazimierza w Prusach królewskich, odpra
wił zjazd w :\·lalhorgu (t października) w obecności 
hiskupa , wojewodów iego 

ty sztumskiego, kich 
ty. 

rJirsla przedstawiali 
nia i królewskich, 
obrony. \ że kurfirst, I11dj 

l>ruO"nic róle\vskie taką 
t"> l 

Ilajkrólszym czasie postawiły i aby wielkie miasta 
Torull, Elbląg i (idańsk do tego związku przyst'lpiły. 

Ollie strony miały wysłać do króla Jana Kazimierza, 
który już był llo Śląska wyjechał, z prośbą o radQ 
i pomoc, a do króla szweckiego wez".'anie, aby sza
nował ich neutralność. 

Szlachta pragll~la połączellia z 
posłowie chcieli. Po prosiu 
lirsta. I go, że prędzej 
wadzi załogi, hron i( 
wyda n swoim Szwed 
Ilim, zostaną. Czy 
stracą wszystkie korzysci 

ur-
pro
ZIe, 

przy 
owak, 

żnOSCI do Hzeczpospolitej. Pragnl~li jej ocalenia, goto
wali się do oIJrony, ale w razie u padku jej gotovd 
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hyli, z wyjątkiem Gdańska, poddać się Karolowi Gu
stawowi, byle im potwierdził kh przywileje. 

senatorowie usiłowali skłonić do 
zwi że szlachta 
z lz ich szkodę, ale ' 

s\Vojem, że wojewoda 
porozumienie 
natychmiast w 

a skich odesłać 

.\Iicszczanie przystali na to pod warunkiem, że umowa 
dojdzie do skutku bez szkody miast większych i mniej
szych i zawarta zostanie tylko w imieniu szlachty 
i Lez pieczęci krajowej. 

i\a żądanie knrfirsta, który pragnął, aby inicya
tywa zawarcia tego związku wyszła od Polaków, wy
słali wojewodowie Potulickiego, a siany Kosa wo-

óskiego z l1akowski chel-
omówienia przed 

pr:lgIl~lł, ahy Prusy 
czyl: l niemieckiego woje-
wod i czyn LI, ahy prędzej 

l Elbląg i Torm'l swemi 
osadzi6. 1:\a lo stally pozwolić nic mogły. Chełmillscy 
posło·wie dowouzili, że kur/irst myśli jedynie o sohie; 
miasta silt sprzeciwiały; (Idmlszczanie ohiecywali po
moc Holendrów, radzili szlachcic myśleć o własnej 
ooronie, nie oglądać się na pomoc kurfirsta ... 

Celem skłonienia sLanó\ov do przyjltcia propozycvi 
kurfirsta, przybył do r.lallJorga wojewoda ploclci, 

deputatów Chcieli 
Prusakami i przystawić 

piechoty. 
rozprawach i 

do namysłu) 

kowskiego, Szaf'gocza 
Jirs nl mile od Toru 
poseł Jana Kazimierza, Jan Tarlski H, z 

mi(~.i

Jakóha 
do kur
przybył 

żądaniem, ahy 
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stany układ z kurfirstem zawarły, który też przyszedł 
do skutku w Ryńsku 12. listopada 1655. 

Stany złożyły oświadczenie, że dołożą starania, 
aby król i l~eczpospolita wynagrodzili kurfirsta od
powiednio do jego usług. Kurfirst ograniczył swoje 
żądania. 

Główniejsze punkta (z 42) orzekały, że związek nie 
ma w niczem uwłaczać prawom króla polskiego. 
Zawarty celem wzajemnej ohrony, nie może być ze
rwany bez ohopólnej zgody i żadna strona z pominię
ciem drugiej nie za\vrze sojuszu ani pokoju. Dowódz
two wojska związkowego pozostanie \v ręku kurfirsta. 
Stany dostarczą 4.000 ludzi; żywić i opłacać będą za
łogi kurfirsta w Malborgll (jOO ludzi), w Tczewie (500), 
w Człuchowie (100), w Lauenburgu (200), w Brodnicy 
(:-300), w Brunshergu (200), \V Grudziądzu (200), które 
lo miasta kurfirst obowiązany hronić, a po skończonej 
\-vojnie oddać bez żadnej pretensyj. Gdyby \v czasie 
wojny kurflrst zajął jakie miejsca w Prusach króle\v
skich, miejsca te mają hyć po skończonej wojnie \\TÓ

conc. Po zatwierdzeniu ugody ohie strony wyprawią 
posłów do króla polskiego z prośbą o potwienlzenie 
związku, a do króla szweckiego z żądaniem, aby woj
sko swoje z Prus wypro'Nadził i pokoju przestrzegał. 

Jeśli król szwecki da odpowiedź odmowną, obie strony 
hęlią sobie pomagać'. wszelkiemi siłami. Dowódcy 
szweccy mają być ostrzeżeni, aby się wstrzy
mali od najazdu, gdyhy zaś nie chcieli czekać decy
zyi swego króla, zostaną siłą odparci. Ziemie polskie 
i inne (Litwa), któreby chciały do zwiqzku przystą
pić, zostaną zaproszone i przyj<tte. \Viększe miasta 
pruskie mają si~ w ciągu 20 dni z przystąpieniem 

zgłosić 7ii. 21. listopada odjechali posłowie kurlirsta. 
\Yiadomość o zawartym związku napełniła taką 

radością króla i senatorów na Śląsku 76, że się oba
wiano, aby króJ nie zerwał stosunków z cesarzem 77, 

ufająe w pomoc kurfirsta i Holendrów, którzy, jak 
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donoszono, gotowali na wiosnę 41 wojennych okrę

tÓ\V dla bezpieczeilstwa handlu na Bałtylm 78. 

Interwencyi Jana Kazimierza przypisać należy, 

że z\\'iązek malhorski przyszedł do skutku. On przez 
posła swego skłonił stany pruskie do połączenia sili 
z kurfirstem, któremu ohiecał wynagrodzenie za więk
szy (o 0.000 ludzi) udział w związku. 

'Wysłany w poselstwie do stanów pruskich 70 i do 
kurfirsta Jan TaI'lski, pisarz grodzki POZllHński, sekre
tarz królewski, żądał, Jby kurfirst wezwał pomocy 
Holendrów i ofiarował im w porozumieniu z Gdań
szczanami, imieniem króla wynagrodzenie, a poniewJż 
król postanowił ruszyć z wo.iskiem ze Śląska do \Viel
kopoIski, aby się połączyć ze związkiem, prosił, aby 
kurfirst wysłał 2.000 \\'o.isl,a na jego spotkanie. \\' za
mian za to zrzekał się królIla rzecz kurlirsta praw 
swoich do Sz\\"ecyi, a w illlieniu Hzeczpospolitej ofia
rował mu [nnanty jako lenno, a jeśliby kurfirst zażą
dal uwolnienia go od lennictwa, żehy księstwo pru
skie niepodległem prawcrn Lrzymał, poseł t. j. Taóski 
miał mu zrobić nadzieję i na wszystko dać dyplom 
SWOJ w imieniu króla i Hzeczpospolite.i, a ponadto 
ohiecać, że król i Hzeczpospolita poko.iu z SzwecY:l 
hez lwrlirsta nie zawrą HO. 

Ponadto król oIiaro'wał kurfirstowi koronę pol
slq po swojej śmierci i lo w tym samylll czasie, lcie
cly .ią o1i;trował ccsarzowi, a Luhomirski Hakoezemu . 
GdybyśllłY nic chcieli urać relacyolll sekretarza kró
lowej Sl i posła frallcuskiego s2, to Ilalomiast świadec
two prymasa usuwa wsze]]c1 wątpliwość . 

... proszlt - pisal prymas - żebyś WKl\L, jeżeli 

prędkiego swego i Hzeczpospolitej życzysz uspokoje
lIia, ('.t: flUc adof>/ione (Halwczego) nie wymav.:ial si Q, 

klórą już \VE.:\1. i temuż samelllu ksiQciu sic(lmiogrodz
kiemu, jeśli dohrze pOll1nQ, i kurfirstowi, o tem wiem 
pewnie, sine om/li sal/lmlo onarowałeś" S:l. Jak kurfirst 
11rzY.iąl oliarowaIlą korolltt, nie wiadomo, ale Sz,,"eeyi 
ani Inflant nie chciał. ~alol11iast żądał udzielności 
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w ksil~stwie pruskicm, wskutek czego Tanski wr~
cz\'ł l11U 13, listopada w Hyi1sku dyplom cxcmpcyi 
w f'orlllic I t!ll [lisem swoim, król 
i Hzeczpos plom ten po 
zwalą ku zwierzchnie.i wł:u 
lwa, a mi ksi~slwa uwolni 
okrom ]l lllego kurfirsl:l, ki 
zlljc do 1;1 (Tego pUllklll ku 
przY.i:)(-) '.';i.ill:\, pr:tw:l i J)l'Z\ (J\\' 

i jlry\\':ll11(~ pozoslnną llieIWrlISzOllC'. \Y mil',iscl' a]lc
Llcyi do krc')1a uslanowiollY IH;:1zi(' ll'yhun:l1 księsl\\'::. 

CLI l!lorskie ZiCIU~I,il' hl;d:l pO\\'il;ksz:lIlC tyJi:() 

za zgocb) O!JOpÓlll:!. Zallli:lsl rO('ZJll'go kanonll l. j. [;i

ks:, l,liI"Jirsl dosl:l\vi HzcczpospolilC'.i LoOO pieszy('il 
n ~()() konnych, ilekroć zajdzie potrze!):l, i naWz:1.ici 1! 

:\Zl'Czpospolita kllrlirslowi. Z:lCi q:..( ZOl!!,CJ'Z\' z 0),:1 

slrOll wo I i::lllllCgO II Il'przYI 'I(';ł d ]'-
tów prus Illisci i z lIikilllll ;,1111 11'1,' lZt~ 

da szkod 1)01 ilrj. P:lkŁa [lI re) 1a 
i Hzl'l'zpoS przysięgą z ohl! I 11:1 
stwil'rd/olll' król żądal Oli l' ,mil\' 

Prlls, Ci,:: s ,I nich \\'o.iewódzl 0-

lcll(irami IIW ullrc')COI1Y lla k() \' I;Z,T,ćjJ;)-

spol!l(',i. I\.llrlirsl wyśic :.2,()()() ludzi Ila s!)olkaJlil' 

kl'ó:a i żadlla sIrona n;l swoi:[ r~kl2 poko.iu z SZ\\'l'C)':l 
111 e Z;] \\' rzc ~I, 

.1:lko wyllagrodzt'lli(, koszl()\\' wO.i<:'l1l1yc:1, klórl' 
Illll oJlicC::lIIO za większy (o h.CO() Illdzi) llclzinl w ob1'o
Ili(~ Prus królewskich, kurlir.~t ż:[I::11 P0ll10l'Z<l -:, i h:,I-
by .ie ])11)1 ol :d, gdyby król SI l,;i :Iroue-
niem S\\,0l Ilie I)\'ł roz('l'w;: [-
kich liki 1\ (') 

wysiany (3. listOJl: 
Id polecenie przed 

llrJirs!o",i królnvs 
kłollić Jo lIdzill 

lkl \\' I 
ks. \Vilu:, I 

malho]'s 
Gd:ll\SZCZIIII 

zacii!gllilć LI p()życzk~ zapylać, czyby 

\Vojn:l S/_WCd';;l lIi:J.""i---IG,-,li. 

nic można 
11 
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znaleźć sposohu przeciągnięcia Anglii i Danii na stronę 
Hzeczpospolitcj 8S. 

Gdaó.szczanie odpowiedzieli (17. grudnia), że wszel
kie obietnice posiłk('l\v są spóżnione już i wąlpliwe. 
Odmówil i pożyczki, tłumacząc sict, że są wyczerpani, 
:lIe zapewninli o niezachwianej wierności i posluszcil
sl wic, mimo że ich król szwecki trzykrotnie przyzy
wał do sil'lJie i mogli jak najkorzyslniejsze uzyskać 

warunki. L:m\Zclll ręczyli za wierność Elbląga 'i0. Olla 
te minstu, .i'lk donosił \\'iluski, z:lprzysięgły sobie wza
jCIllnie, że choć.by wszyscy w Prusach poddali się 

królowi szweckiell1u, pozostaną wierne królowi pol
skicmu, dopóki JZarol C;'ustaw korony polskiej na gło
wę nil' włoży. 

Elhle!g ni(~ chciał przysl,1}li(' do związku uni przy
.Jf!c zalogi kurllrsl:l, chociaż tenże Dlręczał, że nic za
wrze ]loko.iu, nic z]oży broni i będzie siC; starał, ahy 
Elhl'!g wyniesiony zoslał do rzędu wolnych miast 
cesarslwa, a przynajmniej żadnej szkody nic po
niósł i w dotychczasowym stanie pozostaL (;-dyby siC; 
zaś mieszczanie opierali, groził, że Ilwjąc w ręku klucz 
do miasta (Pilawę), będzie Illógł każdego czasu handel 
ich zamknąć i zlliszczyć :)0. 

Do Torullia, wystawionego Ila pierwszy impet 
szwecki, kurfirsL załogi swej wprowadzić nie chciał, po
mimo przedsta'vvień i prośby generałów, hiskupa war
Jllińskiego i wO.icwody malborskiego. Oświadczył, ż(~ nic 
Jlloże dzielić sił na obroIlę tak odleglego miejsca !II. 

Takie hyły przygotowania celem obroIlY Prus 
i od parcia l1:ljazdu. 

Szwedzi już od połowy września rohili przygo
towania do wyprawy na Prusy. \V \\'arszawie JJudo
wali mosL okfl~towy; armaty, kule, prochy sposobili, 
JJo Steenhock pragnął zająć Torul} zanim król \vn')ci 
z Krakowa !I~. 

Karol Gustaw, jak twierdzili generałowie kur
firsta, zwycięż;)ł szybkością ruchów i replltacyą. Ale 
on i polityką swoją ubezwładniał przeciwnika. Łudząc 
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kurfirsta obietnicami, nie pozwalał mu dojrzeć całej 
grozy położenia. 

Kurlirst spoclziewał siQ, że zawarłszy ligę z Ho
lendrami, mając silne wojsko, oparcie w Prusach kró
lewskich, przyjażń Fr;lIIcyi, widoki pomocy ceS<1rza 
i dywersyi zc strolly Jana Kazimierza, który siQ z po
\\Toll'm ohiecywaŁ... h~dzie mógł uzysknć dla sichie 
jak najkorzystnie.isze warunki: kiedy ZJŚ póżniej twier
dzil, że go wszyscy opuścili, wiedział S;l111 najlepiej, 
że się polo wiązał z drugimi, ahy ich mógł opuścić, 

gdyhy lnU Szwedzi za to dobrze zapłacili . 

Poseł jego Potlev,ril, wypr;l';\'iony do króla szwc
ckiego, mial autlyencyę w Iłży. I\ról zapewniał go 
o przyjncielskich uczuciach dla kurfirsta i pytał wiele 
mają wojska, a gdy usłyszał, że około 2().(J()(), rzekł: 

\Yy tak, jak Polncy, którzy zawsze podwajają swoją 
liczhę. 20. listopada pożegnał poshl z ubolewaniem, 
że kurfirst zawarł zvviązek z Prus<1111i królewskiemi, 
który musi hyć rozwiqzany, jeśli go nic chcą zmu
sić llo wojny. Żądał, aby kurfirst wysłał Dobrzeń
skiego, któremu serce swoje obiecał otworzyć 0:3 -

a postanowił zaraz w zimie całą potęgą uderzyć 

na kurfirsta, zanil1llJy tenże ściągnął wszystkie siły, 
które goqczkowo werbował od granic Litwy do 
granic Kliwii, a z niemi posiłki z Mazowsza i z Prus 
królewskich !II. 

Sily obustronne lrudnohy obliczyć. \Vedług Ru
dawskiego kurfirst zl~bral przeli rozpocz<;ciem kam
panii jakie l;).()()O ludzi Vi" nic licząc załóg. Karol 
Gus taw III iał 21.000 Polaków, :\ iemcó'" SZ"'e
dów V1;. 

Eryk Steenbock otrzymał rozkaz ruszyć ze świe
żymi wci'lgami z Pomorza do Prus królewskich przez 
posiadłości kurfirsta. :Vlagnus Gardie \vkroczy! z Litwy 
do PrtlS książ<;cych, zapewniając, że nie ma złych za
miarów, ale pragnie otrzymać~ poZ\-volenie przemarszu 
do \Vannii 07. Feldmarszałek Slcenbock z Henrykiem 
Hornem i Radziejowskim ruszył z Zakroczymia ku Pru-
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som, Brodnica bramy otwarła, Hadzicjowski w 3,000 
jazdy podsląpił pod Tonlll, 

:\Iiaslo to liczyło, okrom mieszczan, tylko ;300 za
łogi; mogło j edn,lk powstrzym<ll' pochód nieprzyjaciela, 
bo hylo pol~żnie obwarowane, Ale mieszcz:lllie prosili 
Hadzie.iowskiego, aby si~ wslLl\\'ił za 1Ii111i do kn')la i po
zwolił por()z\lllli(~l: sit; z Jan em ]\nziJllierzcm i z illllerni 
mi:lsLami prllski(~ l11i, H~ldzi('.io\\'."ld odpowiedzinł, że 

.ieśli cbdzą kn\lo\\'i 1O.()()() l;I1 ~ :ró\V, k;lllc!C)'zowi 1.00t) 
du];:;;[ów, n .jelllu ,jaki znaczlly upomillck, lo b(~dzie 

można coś dla nich zrobie (~r() z il przytelll i dal im 
[\'Iko jcdcn dziel'l do namyslu, Zaledwie opuścili 

.i <',C(o kwnlcrę, przybył sam krc'>l i k;lZ;11 powie
dzieć llli:1SlLl, że przy!>)'wn jako przy.iaciel. Zakaz;d 
p;llit przedmieścia, ż;Ula1 prowi;uliu i \\ 'YS!;llli;l pdl1o
Jll()('1Ii k(')\\', Ci, gdy przybyli, roz~~j li c \\';lli go Z;II)yl;l
iliclll: (' /l 'gol»)' );!(hr od l11ins[;l. Udpowicdzi;tł, że ich 
zniszc7.Y( llloże, a lask~ im OJi;lrtl,ic, I~; l dzili Illit'szcza
nie przez c;lł;l noc, a [Ylllez;lsclll l)iechola Slcc~lIho('ka 
za.i(~la przculllil'ścia, SlalJ(;lo U;l lem , ż e wyprawili 
posłów z proślq o fryszl ze wzglQclll na ]lrzysi(2g(~ 

zlo)on,! 1;:I'(')lo\\'1 polskielllu , alc \V r:l zic O<llllO\\'y k;l/,ali 
posłom przystąpić do w:lrlluk(')\V kapitlllacyi, ];:[c\re 
\0\' nocy ;'), grudnia sl ; lIlęly, 

\li;lSLo uznało Ka)'o\;} (;us[:\w:t pr;l\\'o\\'ilyl1l kró
lenI i ol>il'ealo złoż)! (~ p)'zysi(~g<~ wierności , Przy\\'ilc,ie 
mi;lsta [>ozosl;!ły nielkniQlc, a \\' r;lzic~ zdohy('i;l J>ms 
królewskich ']'oruó mial !>y( z Prusallli poLiczony, 
a IWlIrlel miejski zwiększony ~I". 

;), gnldnia odpr;l\vil K;u'ol (;l1s[aw w,j;ml do mi[l
S [;1. \\'prowa<!ził zalog~ pod clow()dzlwCIlI gcn('r;lł
m,ljo),;l :\[ardcrl'clda i za!>ral z hanku, ,j;lk powiadano, 
dwa mi liony, zl()żol1(~ przez osoby prywalne ~I!), 

:\fiaslo win~ poddania na ins[vcf,doral;:orOIlTl("'O 
. ~h ~ 

1);\lIicla Zy[kic\\'icza złożyło, kl(')rego .fan Kazimierz 
wyprawił z Opoi;) do CIlIniclllicki('go, dawszy mu 
kilka hlankiet6w z kr6lewskim podpisem , :%ylkicwicz, 
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zamiast do hetmana kozackiego, pojechał do Karola 
Gustawa i odkrył mu tajemnicę swego poselstwa, są
dząc, że zdob~dzie łasicę króla i ochron G przed zem
stą Hadziej<Hvskiego. Al)y dać dowód swojej zrQcz
ności, przyjął na siebie rolc.; posłailca Jana Kazimie
rza do Torunia i przedłożył m8gistrato\vi list, który 
na hl ankiecie napisał, jakoby Jan Kazimierz złożył 

koron G i u wo Inił \18]"(·)(1 od za przysiGż(wej w iern ości. 
Mieszczanie uwierzyli wymownemu językowi i ubole
waj'lc na(l losem króla, otwarli ]mlJllY nieprzyja
delowi 100. 

/':aj:lwszy Torlló, wezwał Karol Gustaw Elbląg 

i i\Ialhorg do poddania, a od (idaószczan zażądał dwóch 
milionów, przysic.;gi wierności i oddania l\Iindy. \Y To
runiu przyjmował posłów cesarza, cara i Hakoczego 
i otrzymał wesołą wiadomość, że mu siG syn urodził. 

~a ojca chrzeslnego zaprosił między innymi kurfirsl8, 
LI posłów jego, SomniLza i Dobrzeilskiego, któremu 
serce swoje obiecał otworzyć, przyj'lł serdecznie, 
mówiąc, że postGPowanie kurlirsta mogło m u nasu
nąć różne myśli, ale cieszy si~, że teraz z wła

snego JloPG<lu do niego wysłał. Poczem znowu pro
wadził posłów trzy tygodnie za sob'l, nie dając od
powiedzi. 

/': pod Torunia ruszy li Szwedzi do K widzynia, 
gdzie stało wojsko kurfirsta, 1118jące hronić Prus kró
lewskich. Cofnęło siQ, nie stawiaj~lc oporu i otwarło 

nieprzyjacielowi drogG do Elbl<lga. 
"i\lówilem ElbL!żaJloll1 -- pisze Rudawski -

o suIJsydyach papieskich, o prawach cesarza do Prus, 
o zaprzysiężone.i królowi polskiemu wierności, o t y
raóskich rządach szweckich. Odpowiedzieli, że niema 
co mówić o papieżu, l;:Lórego lud elhląski gorzej psa 
i gadzin)' nienawidzi - że ewangelikom żle z cesa
rzem i cic.;żko wolnym ludziom pod jarzmem kato
lickiclll. Skarżyli siG na ucisk ze strony rządu pol
skiego; twierdzili, że król ucieczką swoją zwolnił ich 
od przysic.;gi, a rządy szweckie nie ciężkielOl, nie za-
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pomnieli ojcowskiej opieki Guslawa Adolfa i nieho
szczyka Oksenstjerny". 

Otrzymawszy korzysLne \varunki, miasto uznało 
za prawowitego i przyrodzonego pana Karola Gustawa 
i oLwarło bramy 22. grudnia. Tryumfalny wjazd d0 
mi~lsta odprawił kanclerz szwecki Eryk Oksellstjerna 
z feldmarszałkiem \\'awrz)'l\cem Linde, którego król 
gubernatorem miasta, Prus królewskich i Pomorza 
mianował. 

Steenbock wezwał MalIJorg (lo poddania, ale że 

zimową porą trudno było obl~gać lwienlzQ z lak silną 
z:lłogą (L')()O Illdzi kudlrsta, piechola polska, węgier
ska i killwsel dohrej piechoty żuławskiej), zwrócił się 
do miast mnie.iszych. Zmusil (~nie,v do otwarcia bra
my, załoga się poddała, Polaków jlllscił wolno, Niem
ców wcielił do swoich szeregów. Podolmic zrohil 
z z:tłogą w Tczewie. KomendanL w SLarogrodzic opu
ścił miasto w nocy wraz z załogą i schronił się ze 
ZIlaczną strat:! do (;d~lńska. 

Gdańsk nie chciał wcbodzić w żadne układy. 
Szwedzi obsadzili klasztor Oliwę i slar~llj się uhiec 
Puclco, ale z Gu,1I1ska nadeszły w por<~ posiłki. Nato
miast ~1inda, zamek li lIjścia Wisly i klucz (~daóska, 

o malo nic wpadła w n~ce nieprzY.iaciela. 'vY porę od
krylo zdradę, ale umorzono spraw(;, bohy kara mu
siała wielu znacznych obywateli d()siQgn~l·.102. 

Co robił w tym czasie kllriJrst, naczelnik związku 
i protektor Prus królewskieh '! 

Armię ściągllClŁ do \Varlllii i stamtąd prow;lt!zil 
układy ze Szwedami. 'Wojny chciał, czy poko.i u '! 

"Chciano, -- twieruził .jeden z jego doradców -
chciano, czego uie chciano, a robiono, czego robi6 IlIC 

Illyślano" . 
Gdy Karol Guslaw zblilał się do księst\\a, on 

corał się kroIc za krokiem, :1): wreszcie całą armię we
pchał pod Królewiec i znowu traktował ze Szwedami, 
nie tracąc nadziei, że uzyska niepodległość i hisku p
slwo warmióskie z Brunshergiem. 
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Tymczasem król ż,!dał zwierzchnictwa lennego, 
zajął \Varmię i oświadczył, że dopóki kurl1rsla załoga 
sloi w i\1alhorgu, Szwccya ma prawo uważać księstwo 
pruskie jako kraj Ilieprzy.iacielski. Kurl1rstowi oświad
czył, że odebrawszy vviadomość o praktykach jego 
z nieprzyjaciółmi Szwecyi, zmuszony został zwrócić 
się do Prus, aby się tej sprawie z hlizka przypatrzyć. 

i\ie żywi jednak wrogich zamiarów, chociaż kurfirst, 
jak mówi,!, z Polak<.llni zawarł zwi,!zek. ;';-ie powi
nien się więc dziwić, .ieśli z nim odpowie.dnio po
stąpi. Niech zenvic zc slanami polskimi, a zaraz zo
baczy inne oblicze lO:!. 

l(urlirst, który U. grudnia rozlU\z~1ł posłom swoim 
wracać, jeżeli w przecie)gu (lwóch dni nic otrzyma.ją 

kategorycznej odpowiedzi 10\ tłumaczył si~ u . grudnia 
przed królem, że zwi,!Zek z królewskiemi Prusami 
nie hyl przeciw Szweeyi skierowany i skarżył siE; na 
rozpoczęte kroki lIicprzyjucielskie lOG. 21. grudnia wy
słał .jeszcze raz waru n ki pokoj u i kazał Do hrzellskiclllU 
wrac;lć, jeśli w przeciągu dwóch dni Szwedzi się na 
nie nie zgodzą. 

"Hozważając postępowanie sz\Vcckie _. pis;ll -
widzę wyrażllie, że nas nadzieją traktatów oszuku.ie!, 
chcąc na czasie zyskać, aby swój tajemny zamiar, który 
sj(~ teraz coraz wil~cej ujawnia, doprowadzili do skutku 
i kraj mój i IUllzi opanow:l!i. Król wojm1 grozi, wkro
czył do ksil,;slw;1., kwatery rozdziela i z;1jllluje mia
s ta" 111;;. 

V\' odpowiedzi na ostatni list z l\). grudnia Karol 
Gustaw przeszedłszy ~Iclzak (w biskupslwie warmiń
skiem), wkroczył do księslwa prllskiego i z Klucz
horka pruskiego \\'y]))"(1\\'i1 2(). grudnia przyjacielski 
li<;t do kurfirsta - z wypowiedzeniem wojny i z wy
mówkami za dwulicowe i poostl,;pne postl,;po
wanic. 

J .islcm IY111, którego treść ratyfikowana była po 
dworach europe.iskich 107, z;1.111ierzał zdyskredytowaĆ" 

kuzyna, a siebie ohmyć ze wszystkiej winy i podejrzeń. 
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Kuzynie i przyjacielu najl11ilszy - pisał - ża

dnej jeszcze wypfClwy Ille przedsiębraliśmy tak 
lliechętnie, jak lQ olo do WEiVI. ksi(~slwa pru
skiego, nic żebyśmy nie mieli słusznych powodów, 
lecz że szczera IHZY.JaZll nasza, pra'vva i interesa, 
jako leż los niewinnych poddanych przemawiają 

za wstrzym<wiem kroków wojennych i za daniem 
\YE:\'l. czasu do namysłu. Otrzymawszy wczoraj od
powiedź d. 9. i l!). b. 111. Z Królewca, zl1luszeni je
sleśmy bez zwłoki wkroczyć w sam środek Prus ksią
żQcych, aby bliżej oslatecznego post.,nowienia \\'Ei\I. 
czekat'. \V oslatnim liście vVEM. usiłuje z siebie zrzu
cić winę zerwania IH'zY.iaźlli i na lias ją zwalić... 1a
rzuty vVE:VI., oclerwane 0(1 czasu i okoliczności, mo
głyby ludziom, nieświadomym naszych wzajcmll~'ch 
stoslInków, czarne o nas nasulląć Illyśli. Z tego powo
du w krótkości stan cały sprawy przedstawimy \\'E:\t 
przed oczy, aby WE:\I. przywiodla sobie Ila pa
mięć własne swoje post(~powanic... vV instrukcyi po
słowi naszelllU (hl'. Scbippenbacho\vi) Ilie pomieściliśmy 
nic, coby mogło jakiekolwiek nasunąć podejrzenie 
o planach naszycb na Piławę i Kbjpe(lę ... Nie tylko 
żeśmy nie mieli z:.uniaru starać się o te porty, ale 
wydawszy wo.inę Polsce, gotowiśmy byli upewnić 

vVEiVI., że żadna sląd ola WE:\I. nie wypadnie 
szkocJa, hyle Lylko \VE!\'l. zachowała siQ w swoich 
granicacb i Dalll w niczem me przeszkadzała. 
\\'E?lI., chcąc się jeszcze ściślejszym \Vęzł<~m z llami 
poLlczyć, z włnsnego popędu, zrazu przez pierw
szego swego Illinistra 10~ (\Valdecka), a potem sama 
osobiście rezydentowi n;lszcmu (\VoIJsbergowi) oświad
czyła, że królowie polscy i Hzccz]>ospolita lyle krzywd 
wyrządzili poprzednikoll\ vVEM. i .Jemu samemu, że 
niema innego środka, jak rozstrzygnięcie sporów na 
illnej, od dawna pożądanej drodze i że jpżcIi przy
staniemy na sojllsz zaczepny i oddamy WEY[' jako 
wynagrodzenie za koszta wojenne biskupstwo war
miilskie sekularyzowane oraz część Żmudzi i Lilwy 
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zatwierdzimy vVE:\l 'w rzeczonych krajach pełnym 
i lIiezalcżnym posiadaczcm, w tako\vym razie \\'E:\L 
zechce nam wiernie pomagać w wojnie przeciw Pol-

wszystkim, którzy w \y('zm.! 
:1 propozycya pozoslnla Sekrecie 

dostała, dodano, iubie 
Gotując się do kim 
Polskn i spod/le' 
od \VE:\L, podo] ]0-

tcncya i alIans, ile w:1runki zdaly si~ Ilam nie tyle 
niepodobnc, lecz zbyt przesadzoIle. Komisarzom, którzy 
sil; \V majn zcjść mieli z ministrami \\'E:\t, zleciliśmy 
starać Sil~ wszeIkicmi silami o zawarcie aliansu. Co 
sic.; zas tyczy porl{nv w Piławie i Kłi:lj pedzie i uczest
nictwa w poborach i zarządzie handlowym, żądając 

lcgo, o[licrulismy siQ na slusznych i koniecznych po-
wodach. od zarządu hEln do\\'ie-
dzicliśl że królowi polskicnl Hz('('zpo-
spolitci. Prus królewskic )o\\'o(\u 
zwierzeh Prusami książl;cclll J leżą 

Zllaczn lórych w szczegc'lłacl! hyło 

wnet l\:ależało Wl~C 

prawa, wprzód o r:mcye, 
z;lI1imhy \Vłaśeiwoś(~ tych praw wyswil'coną zostala. 
Co siQ lyc.zy uezestnicl \Va \V poborze, pospolicie Li
centell1 zwanym, wprowadzonym przez Gustawa Adolfa 
z prawa wojny, to pobór tcn na mocy ostatniego 1'0-

zejlllu miał hyó zniesiony, tylllczascm \VE~I. Ilie prze
staje go pobierać: przystało więc nam, ze względu na 
prawa Szwccyi i na stosunki nasze z \YE\L i z Pru
sami kró uczeslniczyć \\' 
Iwrdzi(' . l z których sil: 
zarówll cwskich jak i 
dzą i mozc jedynie sam:! 
WLi do \ Co sit; tyczy 
i Kłaj ministrowie 

J teIn 

pra
Pilawy 

uczy li 
hyli WE:\-1. powody, przyczyny i 
dania, sama \VEM. uwolniłahy 

warunki naszego żą
.:\as od podejrzenia, 
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\V E '\'1. dopniemy pożądanego Z\'viązku, or~ż n~lSZ 
zwróciliśmy nie na Prusy, ale na V·/ielką i Małą Pol
skę. :i września pod Opocznem przyi~liśmy po raz 
trzeci \\'EM., które wszyslkie 
układy. umówione waru 11 osła-

biono, 
wynlwnę 

\VE:VL SplCSZl11C 

z Nieuerlandn 
lccznił 

flota 
ma Bałtyckie, a szając 

wszędzie i niesłllsznośź: wyma-
gaó, wezwała \'·E'\1. do wspólllej obrony prze
ciwko nam województwa pruskie i sąsiedllie polsbe ... 
Jeszcze wtedy nie całe Prusy kró!e\yskie llyły 

przez nas zdobyle i mogly się tłumaczyć, że nie pod
ciągll(,;liśmy ich jeszcze pau naszą protekcyę - lecz 
\VE'\I., która nas do wojny naklaniała, ofiarując współ
działanie i która nawet w rozpoczętych układaeh zga-
dzała przez nas Prus nie 
PO\Vtn nlcać się do spr;1 
królewskich, umówionem kró

tak Jewskie ą należeć. WEM. 
szczerze 
hawili, 

że gdyśmy Sz\\ecyj 
zna(' przez posła prngtlie 
zająć jaki punkt 'l, gdy 

posłowie WEl\1. byli jeszcze w Krakowie, przysłała do 
nas Putkamera z oświadczeniem, że już zajęła pe\Ylle 
miasla w Prusach kn\lewskich i że takowe wnel nam 
odda, jeśli alians przyjdzie do skutku. Dziś nie trzeba 
na lo dowodów, że przeciw nam zawarła \\'K\I. z\\"i~1-
zek z niektórymi slanami Prus królewskich. ::'\iech 
sądzi świat, niech sądzi sam Bóg, powodem ze-
rwania ·ogo należy za wa-
żać'?.. wielką i głęboko czu-
jemy WEi\t!. i jego p Do-
mOWI, i to wszyslko za-

lko przekonamy chęci 

lrakto\\" bez straty czasu, \\"lli-

kom naszym sił przybędzie. Głó·wnem i nicodmienncJll 
t\aszem żądaniem jest: aby wQzeł, jaki istniał mię-
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dz)" Janem Kazimierzem i HzC'czpospolitą polską z .Je
dnej a \VE~J. z dmgiej stroJly, z~lchowany był nadal 
POJlll koroną naszą a 'vVEM. 
żądali! lslw, po przy.iacic 
na n Im)', jeśli nie [Jaruc;;;,:! lWD 

pozyeya nasza n' 
i.e kraj WE~L 

a W już mogła lrakl z nie
odżnloIN811,! szkodą swoją i swego DOlllu. Dan \v Pru
s:lch książ(~c'ych \\' Kluczborku 2(i. grudllia Hi;");)10U. 

\~ryprawiwszy laki list, ruszył szybkim mar
SZ(~1ll110 i stallął \N l\IottcnhagcIl pod Królewcem 
z wielką konsternacyą kurfirsta, który z miasta wy
jl'chać: nie śmiał, ho się obawiał, że się mieszcza
nie poddadzą. Powiadano, że lllieli podpalić maga
zyJly!!! 

naoczny świ;ld 
piechoty, 

)I rachowano, k 
:pla li i po całych l 

!la mrozie s 
Trzy J sIał nieprzyjaL' 

użalcj 

dohrze 
lJ;ddcm 

cych nic wczaslljąe". Tymcz<lscm kurfirst przez posIó\Y 
oświadczał gotowość do traktatów i skarżył się, że się 
krc'll tak btizko podsllną}, "Król winę kładł na swoich 
kwatermistrzów, że mu przez omyłkę tak bJizko kwaterę 
zapisali, przydając, że dla honoru kurfirsta chce 3 mile 
\",zad usblpić. Jakoż cofn~!l się do :-\'cioorl'u, gdzie 
przez 4 dni traktowano. Do Kr()!ewca wyprawił hl'. 
Schli) praszając (kurii lrzeilly 

Ilnujqc, że już z 
cllicm kurfirsta 

SCIW

!órego 

wrócił z n~l( Iraktaty 
iQ zakoI\czą, ,kś !,scllsljcfIlę 

do Krulcwca wyslc i 'wstrzyma kroki WOJeIllle. 

"Kanclerz przyhył 2. stycznia do Królewca, król li 
mil ustąpił, ale radcy kurfirsta lliepewlli, czy kończyć 
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czy me, z powodu lislu sekretarza gd~ll\skiego z 20. 
grudnia ze Sh)ska, klóry pisze, że 18. grudnia ruszył 
siQ król Kazimierz i spieszno jedzie do wojsk lalar
skich i kozackich, ];:tóre na niego koło LublilJa cze
kają. lIdmani obaj koronni z U.OOO kwarciunych z p. 
Grodzidzilll przy hanie i Chmielnickim stoją, i dekla
rował sil; han nic ustąpi{: z Korony. aż kn'llo\\'j Eazi
mi('J"zowi p;lI'lstwo przywróci. Ten lisi syndyk glhr'1ski 
\\" oryginale przedłożyl kur/irsiowi, który w wielkiej 
wąlpliwości, co czyni{·. Od szwl'cbch IClkl;lló"W stroni. 
alc nat'l rcgl'llci i siany ksit.;slwa 11rtlskil'go bardzo na
slępują, żelly pokój zawarL bo illl (Sz\\"L'd) \\. niwecz 
wioski poohrac;ll dokola i hoją sil~. żeby gorzl'.j jl.'szo-:e 
nic hyl0, jeśli \V (blszą wo.jnt.; 11l1jdzic. EOllsyliarze 
zaś \\"oiellui, .iako mianowicie grn!' \\";lIdeck z iI111)"111i. 
odwodzą go od IrakLd(')\\'. Trzy dni le pokaż;!, co ht.;
uzic, ale, j:11co haCZl;, kurfirsl z lym Illdem nicdlu
gohy sit; 1l]('lgł trzym;\l: w lak małym k,!ciku i dosyć 
ci;1sn)"m, kiedy mu nicprzy.iaeicl \\"szystko pozahilTał 

i popLlsloszyf... :'\a rortlIll~ .iednak pana n;\szego wszy
sey Ilalrzą i chociilŻ co stanic (pokój), to 1)l'\\"IlO sit.; 
zerwie, ho tu wszyscy ])(lją sit.; .j[lrzllla sz\ycckit'go ... 
Sam kanclerz (O];.SCI1Sl.icrIw), dotkililtly pra\\"d~) tych 
nowill o posilkach koz:lckieh i l~ll:ll"skjch, nip I11l)gł 

dlllŻCj przeczy{:, że im sil? z lamlei slrolly \\"oin;l \\";t

żn;\ golllje, alt' oslahia Il~ posilki, .j;\\;:o llloŻe. :\';lprzód, 
król Kazimierz - mt"lwi -- lIie może sil; p1'zehr:1Ć lb 
tych wojsk, bo nasi Ill;lją na niego oko. Jeżeli si~ 

przchi('rze, a ht.;dzic nam silny, hltdzicmy tra];:lO\\":lĆ. 

Koron~ J1lU puścimy a Prusy zalrzym:ully, albo leż 

h~dzi(,llIy t1'akto\\'a{: z Kozakami i 'L\Łar;\Illi, damy im 
dl"llgi raz tyle, en obiecał Kazimierz, a nic będzie nas 
lo nic kosztowało, lJo to z polskich. kontrybucyi za
płacimy" 11~. 

"Traktaty się wloką. Kanclerz domaga się gwał
townic odprawy, ale go trzymają pod pozorem ueie
rania przycię;i;szych warunków, LI w rzeczy samej 
ezekają, co o królu Kazimierzu usłysZ;l, od którego 



222 ZA.Jł<;CIE PRUS 

przyszedł list wczoraj do kurfirsla z Glogówka z d. 
tj. grudnia, że si~ 'vV drogę gotuje... \Vyrozllllliałcm, 

że nic hardziej nie lrudni t1'aktat<"lw, tylko [CIl punkt, 
żeby kurlirst, siebie samego rozhroiwszy, dal 1O.0UU 
\\"ojsk:] przeciw królowi [lGlskieJllu" lU. 

\\'<1h;lł si(~, czy siQ ma godzić, czy SZCZ(2Scia p1'ó
bO\\";I(" ale kieely hól zaj:ll \Velaw~ oraz przejścia 
lIad PregoJą i wo:wa1 Sleellbocka do siebie, przyszło 

do zgody 17. stycznia lG;') ;) za staraniem O\;:scllStjerny, 
klóreł1l11 jeszcze w dodatku kurJl1'sl :20.000 tabrów 
zapłacić musia}111. 

Powrót Jan;] Kazimierza, oraz wypadki, które 
w lym czasie zaszły w ivlałopolscc, sprawiły, że wa
runki nie były lak ci~żkie i poniżające, jak hyć mogły. 

Traklat Królewiecki składa sic,: z trzech cZltści, 

z trzech oddzielllych aktów. Pierwszy naznacz;1 ter
min wZ:I.iernncj ewakuacyi z:lj(;tych miejscowości, a za
tem Pomorza, Prus królewskich, a mianowic.ie ?vlal
borga i inllych grodów; slallowi o losie POIaI{('lW 
i Litwinów, którzy si~ z majątkiem swoim do księ
stwa schronili, a wreszcie oglasza ogólną amllcstyę. 

Druga część: zawiera główne warunki stosunku 
lellniczego (pacllll17 /cl/dale). Kurllrst bierze ksic,:stwo 
pruskie jako lenno korolly szweckiej (art. 1, 2). Wol
no mu przez posłów przyjmować inwestytur«, za którą 
on l Jcgo nastltPcy płacić hc,:dą każdym r:1ZCI1ll.000 
dukatów. Hołd ])la być złożony w przeciągu roku 
(arl. :3, 4, (i). Zwolniony z wszelkich opłat (arl. 16) 
dostawi on i jego następcy koronie szweckiej L")OO 
ludzi \V razie wojny z powodu ziemi pruskiej (art. 7). 
\\ 'olno 1111\ w Królewcu ustanowić trybunał najwyższy 
Dez apebcyi (art. 17). Księstwo lJQdzic stało olworem 
dla przechodzącego wo.iska szweckiego a porty dla 
poddanych sz\\'cekich (art. 8, ~). Połowa dochodu 
z cd, które mogą hyć podniesione, ale tylko do wy
sokości ceł \" Prusach królewskich, bQdzie należała 
do króla (:.Irt. 12). Wszystkie sojusze i pakta z ościen
nemi państwami niezgodnc z zawartym traktatem 
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mają być zen:\'une. Traktat kurfirsta z Holandyą po
zostaJlie w S\\'(~j mocy, () ile uszczerhku Szwccyi nic przy
nosi. Biskupstwo w,lrmihskie zosl,lnie sekularyzo\\'ane 
i oddanc kurllrslowi jako lenno dziecIzicznc (art. 23), 
a po zejściu linii kurfirsta wróci do królestwa szwc
ddcgo. 

Trzecia cz(,;sc Z:lWlera lwnwcncyę specyalną co 
do hiskupst\\'a warmiJi.skicgo, którc kurfirst otrzYIllał 
z Brunsl>crgicll1, ale J)('z Fl'LlUenburga ll " . 

. ,'1'0 są głównie.isze pUld~la transakcyi - pisze 
Podloc!owski, posel polski - ale zaś ratżone prywa
tnych Domu brandenburskiego transakcyi , któr:l, sry
:izę, a.'/,l/J'avat honor i intcl'e:ia kurfirsla, nie mogłem 
się wywiedzieć nic pcwnego, iw to secrcLissiJlle trzy
ma.ią" 1 11 :. 

Po zawarciu traklatu przybył kurfirst uo I3arten
steinu, celem potwierdzenia przymierza, gdzie go król 
gościł przez pięć uni. Pili ,.BJ'lldcl'schafl", a na kon
ferencyi II Oksenstjerny, w której brali udział Schwe
ryn i \Valdeck, zastanawiano się lHl.d sposobami zaci
śni{~cia węzłów przyjaźni i połączenia wojsk 117, czego 
kró l gorąco pragnął. Ale kurfirst pod pozorem sła

bości żony zerwał n;lgle te obrady (27. stycznia), 1>0-
j;!C si(~, że ulegnie llD.mOWOm 1l8. \Vróciwszy do Kró
lewca, wydał rozkaz, aby wszyscy Polacy i Litwini, 
klórzy się tu schronili, złożyli przysi~gę wicl'llości 
<1lbo z księstwa usl:!pili llD. 

Wieść o trakl:lcie Królewieckim, przyjGta w Szwe
cyi z uniesienicm, zaniepokoiła cesarzal~O i DalliG. 
Francya i AlIglia byly zadowolone I~l . Jan K:lzimicrz 
pocieszał si~ nadzieją, że kurfirsta nawróci l~~. Ho-· 
Jcndrzy byli oblll'zcni zdrD.c1ziccką polityką sojusznika 
i gorzko żałowali 120.0()() florenów, danych \V zadatku 
kurfirstowi. Postanowili wystąpić z bronią w r~kll 
przccivv podlliesieniu Ccll~3. 

="!aj\;\'i~ce.i powodów wyrzekania na zdradę kur
firsta mieli obywatelc Prus królewskich. Zawarli 
z nim związek, złożyli w jego n",ce naczelne dowóclz-
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two, przy,iGli brandenburskie załugi, Obiec:ll pud sło
wcm i na piśmi e , że ich bronić hędzie, że nie zawrze 
bez ich zgody pukoju - a tymczasem bez (lohycia 
on~ża wydal ich w n;ce nieprzy.iaciela, a co więcej, 
uhezwbdllil iel1, ho slr acil iswoicll zacil~:i.nych, a szlal'h
In, dla kLórcj lIi c Ilyło mlcJsca przy garnizonach kllr
firstn, ZlllLlSZOlla jest slara6 się () szwce!.:.:! sal[}([

qllarr!l: 1"1, 

Poslanowili bruoi6 \Ialborg:!. \Vo.il'wod:l po ode,i
ściu hr;lll(leJlllllrski e.i zalogi, IIW.i:tC lylko d",ie kOlll
p:lIlie piecholy i ;')()() jaz(ly, prosil (;daI\szcz,lll () po
moc, Tymczasem obll2g1 go Slcellhock (:21. lukgo), za
jąl przedIllieści[l i lIslawił halcryc, Przerażeni Illil'
szcz;IIlie olw,lrli :\!aryacli:ą hr:\llll~ hez ",i(~cizy z;llogi , 
któr:: pozosla\\'iw .'izy lJngnżc i chnr;)g\\'il' \\' JloJllocillI 
do 7,<llllklI si~ schro: lila. Po trzcch fygoL!lIj!lch , ],jl '(IY 

mlIliicyi i ży"'l) o~~ ('i 1.: !lJr:ddo, woje\\'oda z<l\\':I1'1 1; ;\

pilui:lC:;(;: z:ilo,g:\ z hrolli :! w t'l;ku Z:llll(';i: opuści L I. 

\'il'Il1il:,'kie chorągwie jazdy a nasl(~pllic i picchola 
polska pr;~Y,kl:l slllŻi>~ sJ.:\Veclq, resztl: z \\'ojc\\'o d :) 
mall)(lrskilll (woj e woda pOlllorski \V lym czasie Lllll:ll: l, 

z ek()TlOml~ 1ll lll:1!!Jorskim i z hl', Szal'goczcllI, l;:ollll'll

d:1lllclll ,i~\zdy , do (id:u\ska odprO\v,\dzoIlo, Przed 
oLIGżellieIll \[all)org:\ SZ\\'l~dzi zajl:li SzUmI i Czluclu'l\\' , 

Kalicie!'? OIi:sCnstjcrlla, Z;\ll1iallowaIlY \V Illie,isce 
Lindy n:lmicslnikiclll Prus kn')lewsli:ich, wc!.wal SCI1<i

lorów, lIrZ(~ dllikó\\' i s!:lacht~ do Słl]lIllisyi. O]JOl'llylll 

\;:;mll Izr:lj opllście'- i w przcci:tgu sześcill Illi(~,~il;Cy Ill<ł

jąlki sprzclbl: :~ -' , 

PrlIsy, Z wyj :!lkicill Gd:lI'lska, zosl:dy Z:l.il~lc przez 
SZ\Vel 1 (')'V , 
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rlzictwo księstwa Bari miał traktować ultil1la ralione 
subsidiarum mililarill/11 8. Trzy korony (polską, sz",e
cką i moskievvską), berła, insignia królewskie wyjęte 
ze slwrLca w Krakowie oraz tajne archiwum kazał 

król Luhomirskiemu oddać w depozyt cesarzowi G. 

:\larszałek miał widocznie zamiar odprawić po
selstwo do cesarza, jak świadczy list Borka, za
rządcy ziemi Cieszyi1skiej, z doniesieniem, że mar
szałek wielki koronny z księciem Dominikiem Zasław
skim i z wielu znakomitymi panami w orszaku 200 
osób przyhył do Syllcin w Węgrzech. Palatyn węgier
ski wydał mu paszport 10. Ale Luhomirski wrócił na 
Spiż i rozpoczął układy z Hakoczym 11. Korona i in
signia królewskie pozostały u niego w Lubowli. 

~ie hyło po co jechać do cesarza - Liskup kijow
ski nie mógł wyprosić doraźnych posiłków. Przyhywszy 
do \Viednia, prze(lłożył cesarzowi żądania króla i se
natu, a w ostatnich dniach swego poselstwa pouał 

ponauto memoryał, w którym przedstawiał, że jedyny 
sposób zabezpieczenia krajów austryackich i ratowa
nia Polski z pożytkiem całego chrześcijaństwa jest za
jęcie Krakowa, przez co cesarz całą szlachtę rozpro
szoną i llikom li nieulcgającą zjednoczy. W szclkiem 
prawem, pisał, llloże cesarz zająć w stałe posiadanie 
Kraków i województwo, ponieważ król, senatorowie 
i cała szlachta o to prosili. Położenie Hzeczpospolitej 
llie jest beznadziejne. Hetman Potocki, województwa 
podolskie, wołyIi.skic, helzkie, podlaskie i ruskie opie
rają się KozakoJll, Tatarzy się obieeuj'l, z ;\loskwą 
walczy Hadziwiłł i Gosiewski, król ma 12.()()() wojska 
płatnego i do ;)().O()() szlachty, podczas gdy \\'ittenherg 
tylko 8000 liczy. Jeżeli cesarz pośle jakie 8-10.000 pie
choty, której Hzeczpospolita żold płacić będzie, na co 
zaraz 200.0()() impcryah'l\\' złożyć gotowa, Szwedzi zo
staną zwyci<,;żeni J~. 

Cesarz nie chciał się wikla<': w wojnę z Karolem 
Gustawem, do której nie był przygotowany: pragwlł 
syllowi zostawić spokojną w Niemczech sukcesy(~. Tron 
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nego 19, prosząc o radę i przestrogę, jak prowadzić 
traktaty, do których król szwecki skłonny. Prosił obe
cnych na Śląsku ministrów, żeby Dwór zaprzestał nie
potrzebllie urażnić ludzi i grozić stronnikom szwc
ckim 20. Senatorów na Śląsku i na Spiżu mieszkających 
zapraszał, aby przyiJ}'li i szukali lekarstwa w tylll stra
sZllym upadku Ojczyzn)' 21 . On sam chował w zanadrzu 
projekt, aby król sukcesorem swoim Karola Gustawa 
ogłosił, zachowując tron do kOllca życia, obawiał się 
bowiem, że gdy król szwecki zajmie całą Polskę, 

wówczas z usunięciem prawowitego monarchy reli
gia katolicka i całość Hzeczpospolitej na szwank l>c;,dą 

narażone . 
.\'ie licząc podskarbiego koronnego - ho ten na

leżał do tycb, których Szwedzi "cloppelszelnwmi" na
zywali, i w ty]}) czasie wyhierał się do 'Warszawy 
z "vielkim \\'styoem stryja swego 22 -- inni senatorowie 
i możllowładcy żywili te same, co wojewoda, obawy, 
stojąc na rozdrożu i szukając możliwego wyjścia z tego 
rozpaczliwego położenia . Jerzy Lubomirski z lo\:varzy
szami nawiązał stosunki z Hakoczym 23. Dworza
nin jego Oświęcim czekał w Krakowie odpowiedzi 
Karola Gustawa, któremu marszałek ohiecywał podać 
sposoby pogoozenia i zadowolenia obu królów 21. 

vVojewooa krakowski książę Zasławski zaczął się 
Szwedom "accomodować" 2:>; inni, jak Michał Zebrzy
dowski miecznik koronny, "przerażeni uniwersałami 

szweckimi, w obawie przed zbliżającym sie sejmem"
nie wiedzieli, co robić ~(i . l'\awcl dllChowicl\stwo mało
polskie, główna podpora Kazilllierza, zachwiało się 
w wierności. Podkanclerzy koronny Trzebicki, biskup 
przemyski, siedział na granicy węgierskie.i i skarżył się, 
ż e żołnierzc polscy żądają opactw i biskupstw ocl 
Szwedó\v. "Dobra biskupstwa kr:t1wwskiego między 
nich podzielono, a jeden szlachcic wyprosił sohie CZltŚĆ 
mego biskupstwa. Jeśli się Bóg nic ulituje, przepadł 
slan duchowny i religia kat. w lem królestwie" ~7 . 

Biskup krakowski raoził Lubomirskiemu przynaj-
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mniej o to siQ sl;:mlć, 3by Karol Gustaw według 

praw ohrać się kazał, wiarę katolicką przyjął, prawa 
Juchow zagwarantował, i :\10-

Arcybiskupa 
aby zaczął pcłn 

t.j. aby 
odlJywszy naradę 

do królowe.i, 
II clolkll~to ojczyz! religię. 

Król opuszczolly od wszvslkich j z granic polskich 
wyp<,;Jzony, wojska w cudzą słllżh~ zaciągnione, wo
jewództwa nieprzyj:lcielowi hołdujące, ziemie zawojo
wane, serca i umysły syn6w koronnych rozstrojollc 
a z sobą niesforne, posiłki nierychłe, Iliepewne i ledwo 
podohne... To szeroko i poważIlie wywiódłszy, nie 
lllÓgł konkllHlowa{', ho nic dopllścił ż;lI .Ale gdy kr6-
lowa la zlJak, ahy lldowal 
leJy, nnego sposobu, lowal~ 

królii, niechęci forlull\' Illiłości 

ku te llch.ylił prawa SWCc;(), sobie 
SUkCl'sora. 

liceala przedłożyć swemu 
mężo\"i, w kt6rego sercu, .iztl, twierdziła, na plCl'wszem 
Illiejscu sLała chwab Boża i zdrowie pod<lanych. 
O swoich zaś krewllych i domowych, dla których 
ozdohą i pociechą hyło widzieć .ią IW lronie, roZLl

miahl, że się pokażą chrześcijanami i lakowe prawu 
swemu kr<'>lewskiclllu ubliżenie nw b<,:<1ą przypisywać 

podłości i nizkości umyslu. 
si<,: z królem, d;) 

lęczyckiemu 

Polacy wiedL) 

pry
i Iw-

\V nieszcz~śc.iu kr61 
w n~ce Hzeczpos 

co \V/I ahy olla i prawe 
lak .lako najlepie.i n)w low jest 
na wszystkie przypaść sposoby, byle sprawić Polakom 
pok6j i bezpicczeilslwo :\0. 
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ZOilje siQ, że Karol (iustaw oowiedział siQ o tej 
deklaracyi, jw, jak pisze Wydżga (kanclerz królowej 
i nieodstępny jej towarzysz na Śląsku), przy.jechał 
wkrótce po zajltCill Krakowa generał Forgell z Henry
kiem Dellhofem (jellcelll szwcckim na parol puszczo
llym) do (;!ogówka z ośvviauczclliem, że król szwccki 
gotów jest Jana Kazimierza posadzić znowu na trollie, 
z którego go właśni poddani zrzucili, l)ylc go przyjął 

Z<l sylla i mianował f]1'!1rralissilllllm swego wO.iska. 
Z~lpc\\'nial \\' imieniu swego pana, że wiara rzymsko
katolicka żadncgo llszczcrl)ku nie pOlIiesie, tylko zby
teczna wolllOŚĆ zostallie ogralliczoną. Forgell nie miał 
ż,luncgo pełllomocnictwa, ale wkrótce polem przybył 
\\'oll1' slarosta duneburski i prosi! \V imieniu króla 
sZ\\'l'ckiego, ahy mógł przy.iceha(~ hl'. Schlippellhach 
i (r,lklować jillnclalilll pomieniony projekt i konklll
do\vać. 

Od powiedziano, że j)rzyjaz(l Schlippenhacha wy
jawiłoy rzecz tak sekretną, i że Ilaj lepiej zwołać stany 
koronne i \\'XL., a natenczas król okazaćhy mógł 

swoją dla króla szweckicgo inldinacyę :ll. 
Królowa, pisze \\'ydżga, była przeci wna tym ulda

dom, lwieruz'lc, że lepiej nie żyt~, jak ży(~ na łasce nie
przyjaciela; że w taki sposób nigdyhy do Polski wró
cić nic chciała, przenosząe wieczlle wygnanie w cudzym 
kąeie, i prosiła, ahy kroi przedłożył te szwcckie oferly 
prylllasowi, wojewodzie łltczyekicmu i kanclerzowi 
korOllnemu :I~ . 

.lun Kazimierz zwołał spnatorow do Opola na 
dzieil Fi. lislopada. Zjazd ten poprzeuziła pogłoska, że 
kriJl ])la sili zrzce korony. Zjechało tam 12 sellnlorów, 
między którymi hyli Oh:lj m-cyhiskuJli i 2 hiskupów; 
był przytomny rówllież cały Dwór królewski BB. "Mar
szale k wielki koron n y z drllgi III i sen a torami przysłali 

do ];.ról<1, oświadczając sil; z wiernością swoją, jako 
krakov\"ski, luhelski, wołyilski wojewo,lowie, kaszte
Jan wojnicki i siła innych" :)1. 
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Byla to odpowiedź IW uni\vcrsał Karola, \\'z)'",a
.i 'le)' wszystką szlaeiltQ na 30. listopada do \\' arszaw)' 
ella złożenia hołdu. 

"Przedewszystkicm pisze prymas do swego 
sioslrzeóca - zastanawiano się \la radzie, gdzie nas 12 
scnalor<")w było, do kogo się już linaliter udać o po
siłki, ho tamci panowie przy marszałku wielkim ko
ronnym uardzo pragn~! H.akoczcgo, ale uchwalono lu 
do cesarza, nie opuszczn.iąc Brandenhlll"Czyka, bo z tym 
c:esarz korespondencye s\\'oje Inieć musi, a tymczasem 
zavviesić trnkto\\"anie ze wszyslkimi postronnymi pa
nami, pomiQdzy którymi i Hakoczy, aż do deklaracyi 
cesarza. Tam tedy prędko wyprawillly, alc kogo i z C:ZCIl1, 

dopiero dziś w trzech albo czterech rozważać będzie
my, lulJOĆ królowa bardzo, widzę, pneciwna Domowi 
austryackiemu, coś na Francuzy subtelnie chce robić, 

ale to darmo. lkhwalono i tu pieniądze zehrać, ile 
można, .iako od O.ica Sw., najmniej król drugie Ilyle) 
ofiaruje, srebra kościelne zebrać, z kLóremi się już 

pewne zakony ofiaro\vały, a może tego być nienwlo; 
przyłączyć do tego i lde.inoty koronne i uczynić całość 
z tego i nie rozrywać, ale albo dać temu, co llas b~

dzie ralował, alho na wojsko, }cŁórchy się do n;\s prze
killęlo, o]Jrócić... W"ięce.i do pisania nic mam, proszę, 
żeby in secrelo hyło, ani O\vemll jednemu człowiekowi 
nie kOJl1unikować"l~. 

Jc<lnogtośnem zdaniem r(\(ly senalorskie.i - jak 
pisze Hudawski - było ofiarować IwronQ polską ce
sarzowi i .iuż nie elekcyjnie ale dziedzicznie dla tem 
większego pobudzenia Austryi przeciw Szwedom, 
a gdyhy cesarz korony nie przyjął, prosić go o posił
kowe wojsko, a w zaklad dać wojewódzLwo sieradzkie 
i krakowskie, starostwo samhorskie i hrahsl\\"o ży

wieckie. Sądzono powszechllie, że n:tjlcpie.i przelać 

władzG królewską na monarchę kalolika. 
"Trudno wszystko powierzyć pismu, - pisał pry

mas do cesarza - lecz jdli ,\'C~J. pozwoli, przybędę 
do ucałowania ręki i przedsLawię środki, jakimi nas 
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żona. Ulegając radzie senatu, a raczej biskupom, wysłał 
posłów do Wiednia i wybrał ludzi, o których wiedział, 
że go wydadzą i że w 
nic będzie sukcesyi szwecl, 
Hakoczego. 

Ali, 
się 

sobie 

nie chciał posłować. 
spiskie miasta 
i czuwać 

lnaczvł 

Kazano więc SamCl1lll Lcszczyilskiemu jechać do 
\Viednia, onarować koronę i traIdować z cesarzem 
o pomoc i pośrednictwo. ;\;ie wierzył on w pomoc 
wiedcilską, ale sądził, że .. przy pośrednictwie cesarza 
i innych książąt chrzcścijańskich, których o pośrednic
two proszono, w]epszcm będzie II Szwedów poszano
waniu" 4G. 

ia, o(lbył z rozkazu 
prymasem i ohecnymi 

królowi, ahy zanim 
drażnić Szwed(\w. 

konf'e
scnato

kle.i
, aby 

chon)gwiami pospi Ż n\'Ul 

i hm swoją ściągał tOW;llZ\st jak 
to marszałek ze swej strony zrollił, a dopiero zgroma
dziwszy jaką kupę ludzi, rozpocząć akcyę, boby malo 
na lem hyło, wyciąć jeden garnizon i drugi, a polem 
województwa na łup nieprzyjacielowi puścić ... Życzyli 
przytcm, ahy król miał w pogotowiu pieniądze, nie 
lylko te, co są, ale i z(~ skarbu s\\'ego, 110 póki Ilie 
hędą pieniądze z własnej szkatuły królewskie.i, pól)' 

powód do je-
cyę króla ohaczy, choć 

knlowalli, POCZCkdj Slt~ 

króla, a kiedy król od-
ostatki o<1\\,a);I(' 

zastawy lak rozumieli, są 

\V plen I cl'sarza, ahy się z ni .. l'; 

\Vojewoda, z powodu hraku pieniędzy 18, wyjechał 
do \\'iednia dopiero w pierwszych dniach grudnia. 
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Król donosił cesarzowi o ofertach szweckich i z innej 
strony (Rakoczego); prosił o pośrednictwo i o spieszne 
uwiadomienie, jakiej pomocy może się spodziewa{: 
i kiedy, ho senatorowie żądają, aby wrócił do Polski, 
a szlachta na wi<lok cudzozielllskich posiłków zaraz na 
nieprzyjaciela ruszy 'I~). 

Prośba o pośrednictwo nic była potrzebna, bo 
ccsarz już przedtem ofiarował je Karolowi Gustawo
wi i wysłał hrabiego Poettinga, a do Jana Kazimie
rza hrabiego Kuefsteił\ ;;0. Baronowi Lisola polecił 

udać siQ natychmiast do króla szweckiego 51, a do 
elektora brandellburskiego wyprawił hrabiego Ster
berga :,2. 

Zbrojnej pomocy dać nic chciał i nie mógł. Na
próżno przedkładał mu Visconti 5;; oferty szweckie, 
cZyIlione .Janowi Kazimierzowi "\ zamysły Hakoczego 
wtargnienia z \yiosną do \VGgier, zamiary wielu se
natorówosadzenia na tronie polskiJll l(si~cia siedmio
grodzkiego :,5, zabiegi Francyi, aby osadzić na tronie 
Francuza i ożeni<'; go z krewniaczką królowcj polskiej 56, 

słabość Sz\\"ccyi, gotowość szlachty do powstallia i rc
sUI·sa Polski ... Wszystkie te prośby i groźhy żadnej wagi 
u cesarza nie rniały. Pragnął pozyskal: królestwo polskie, 
ale dopiero wtedy, gdy Szwed zostanie \\'YPQdzony. 
Do wojny ze SzwecY~l moglo go skłonić tylko niebez
pieczdlstwo, grożące jego pailsl\\'u. \V razie gdyby 
pogwałcił artykuły monasterskie, książęta i miasta 
Hzeszy nie cZllłyhy siQ ohowi'lzane do zachowania [lo
koju. Bez zgody cleklorc)\\' Ilie wolno lnu było roz[1o
cz<!ć wojo)' z Szwecyą, która hyła członkiem Hzeszy. 
Książęta niemieccy mogli sil: zgodzit i zgadzali si~ je
dYllic na WO.iIl(~ odporną, ale gdyhy który z nich sl,\lJ;lł po 
strollie Sz\\"ecyi pod pretekstem, że cesarz rozpoczął 
wo.iI1<2 \Nbrew p:ddom, \\,()\vczas groziła wojna do
mo,,";\. Ohawiać sit: jej lakże n;tlcżalo i z lego powodll, 
że ceS;lrz I)yłl>y im zanadto silnym, gdyl>y zawLldll;!ł 
Polską. \Vojnu talca mogłaby zaszlwdzić elekcyi syna 
cesarskiego oa kn·)la rzymskiego. Frallcya I>yłaby go-
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lowa wszelkiemi siłami pomagać Szwc(lom, aby Pol
skę z rąk austryackich wydobyć. Hiszpania nie mo
głaby sprzyjal' wojnie cesarza ze Szwecyą, bo sama 
praglllJ:l cesarza w wojnie, ], 
groziła Francyi. Stan 
wróżył a gdyhy 11I1W • 

lak zostawiłby parls 
h'Iohy leż nicm;llo!zogo 

w razie Szwedów osadzi pol
skim, aby stale rezydował \\' Polsce i interesom Domu 
<lllstryackiego mógł sluży('. Znchotlziło pytanie, skąd 

wziąć pieniądze na wojnc;, która nie miesiące, ale lata 
Irwać mogła, Tymczasem nie tylko Polska, ale i pro
wincye ausiryaekie lak były wycieńczone, że ich nie 
można hyło hez ohawy rozruchów nowymi podatkami 
ohci:lżać, Akatolicy w Czechach, na Sląsku I na :\10-
rawach. świeżymi edykLam 
Łowi I wojny szweckiej 
Znaczlw nie chciałaby 
(iustaw:l, 
a tern In ustryackiego, a 
i Kozacy ze Szwedami, 
kłalJv k()!'lCZ0I10ŚĆ, Tun nie 
Z<lnicchaliby sposobności zrabowallia i zaj~cia jakiej 
czt,:ści Polski; Rakoczy, kUll'y zbiera! znaCZlle wojsko, 
mógłhy rzeczywiście rozpocząć kroki wojenne, a ce
sarz nie miał człowiek:l, kLóremu!>y 11l(')gł powierzyć: 

dO\Y(')dzLwo - Pikololllirli hył chory, Hatzfe!d slary, 
A choćby usunąć wszysLkie przeszkody, pozosLaw;lła 

.i(~dna, że eeS:1rz onarownł już pośrednictwo '\roskwie 
i Sz\\'ccyi, jego wymagał, al 

Z rozkazał (D, I is l 
szalkowi (Iry sInI z korpusl' 
Ilyrn n;l i, aby żadnego n 
kroku p lom nic przedsi(; lin 
l\.uefstei samo Jnna Kazi II 

\V illlieniu cesarza, aby siC; od granic polskich 
i wc \\'rocławiu pałac cesarski zająPs, Prymaso",i 
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kazał cesarz podziękować za przywiązanie (w odpo
wiedzi na list z 5, listopada) i prosić, aby go w po
śrc(lnictwic popierał i ahy obcym posłom przy kr(l!u 
b(~dącym i Polakom oświadczył, że cesarz neulralnym 
pozostać pragnie 5 ~ ) , A poniew:\ż Polacy prowadzili par
tyzantkę ze Szwedellni, LI ścigani chronili si~ potl opiel;:(,: 
cesarską do Śląska r.o, gdzie miewali publiczne naraoy, 
wydaw,tli proklamacye i utrzymY'Nali siłę zhrojną, 

kUn'a żyj<}c własnym kosztem, miała przczlJaezeIlic 
przez \Vielkopolskę '.>"kroczyć do Prus królewskich 1;1): 

przdo na rek\Viz\'cy~ szwccką zaproponował C(~sarz 

królowi, ahy w;jsko na Sląsku zwinął. 1(1'<'>1 zgadzal 
siC; oddać swoich żołnierzy IW służ!>Q cesarską G~, pra
glJął jednak, auy eesarz i oficerów przy.iął. Tymcza
sem kilku zllacznie.iszych oficerów aresztowallO, Ce
sarz zakazał (23, listopada) WjlllSZCZ:1Ć Polaków do 
Opola i :\issy, a 2;), listopada rozci:lgll:!l tell z;\kaz Ila 
\Vrocb w, Glog{)\\, i l\' a III yslów , :.: ie cheial, pisał, wzhra
niać PolakolIl schrollieIlia, ;Ik !l0llicw;IŻ si(t ze sobą 
nic zgadzają i w lych lrz(~dl pOl1lieniollych mi:lstach 
już ich dosyć, przclo polecił przyjcżdża.iących na 
inlle micjsca porozsyła6, a po(lc.irzanych \\'ydali(~ 1;;1, 

Biskupi polscy hyli posLQllowanielll cesarza roz
drażni e ni, królowa ohurzoną l ;.', Przeciwniczka sukcesyi 
rakuskiej, i w lem jednej myśli z wojewodą h~czy
ckil11, pisala do niego, żeby wracał "'-', Kró) też znlcdwie 
wyprawi! posła do \\'iednia, zaraz oziąhł dla Domu 
<luslryackicgo 1;1; i kurlirslo\vi korollQ ofiarowaL 

Wojewoda h~czycki, jadąc do \\'i(~clllia, sądzil, że 

ccsarz zrujnować może Szwedów w Polsce i w ces:u'
stwic ,jedYllie przez Holelldrów i ulllyślił lCII pUlIkl 
z \\'szcllq pilności:! lraklo\\';161:7 \VkróLcl' jl~ dnak, otrzy
mawszy w drodze radosną IIOWilłę o przybyciu ol
hrzymiej ordy Lalarskil~j, o pokorze Chmi e lIlickiego 1;<; 

i o pO\\Toci(, do !l0sluszeós!w;I wojska polskiego , Z;I
eząl si(~ łudzić' lIadzieją posilk/l\\' tlllslryackich, Oll;t
\\"iał sil; Iylko, ahy Cl's;lrz, przyjąwszy koronę polską, 
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Czekając na odpowiedź szwecką, wojewoda za
padł na podagrQ, a odjeżdżając 7H pożegnał listownie 
cesarza i prosił o odpowiedź na ręce Schonhofa, który 
\V \Viedniu miał pozostać . 

. ,0.'iczego - pisał - nieomieszkałem, aby rychłą 
POIllO(~ otrzymać. \V imieniu króla i magnatów ofiaro
wałem \V C:\I. , co ma nasze królestwo najdroższego. 

::'\a wypaclck, gdyhyś WC;Vl. bezpośrednio IW nicprzy
jaciela uderzyć nie chciał, proponowałem, abyś przy
najmniej te cZQści Polski, których nieprzyjaciel jeszcze 
nie z:~jął, osadził i ubezpieczył. Gdy i te propozycyc 
hezskuteczne były, pozostaje mi przedstawić ostatni 
środek naszego ocalenia: aby 10 a najmniej 8.000 pie
choty Wel\I. z naszemi siłami się połączyło. Gotowiśmy 
przyjąć \V służbę i na nasz żołd wojsko pomocnicze. 
\\' tym celu złoży llasz król natychmiast :200.()()O tala
n·)w. Jeśli llalll odmówisz NP., t:ałc Chrześcijaóstwo 

nie zdziwi siQ naszem [lołąt:zeniem z heretykami i har
harzyót::1l11i, którzy wraz z tureckim cesarzem rychłą 
pomoc nam przyrzekają" 7n. 

"We \Viedniu - pisał wojewoda - długo nie 
\vierzono o przybyciu Tatarów i żehy Kozacy wrócili 
do posłuszeństwa, ho nas za zgubionych miano". Ha
dził kanclerzowi koronnemu o Hakoczym nie zapomi
nać, bo przez niego będą chcieli Szwedzi Kozaków 
buntowaćHO. Zdaniem wojewody, cesarz powinien hył 
"oświadczyć, że królestwa nie pragnie, ho taka dekla
racy a mogła być bardziej pożyteczna Domowi austrya
t:kiemu, niż przyj<tcie korony. Sami .Jezuici tutejsi lo 
czują, rozumiejąc, że zazdrość Europy siła AusLryi 
szkodzić może" 81. "t\iech si<t deklarujQ, że o królestwie 
nie myślą, tylko dla dohra Chrześcijailstwa pomoc da
dzą, a wtedyhy wszyscy elektorowie na to przypadli 
i król francuski i Holendrzy i pewniejszy hyłby ratu
nek i slal/ls nasz caly. Nie mam jednak tego punktu 
w instrukcyi. Nie zawadzi przede mieć i Hakoczego 
na uwadze, bo teraz przy Kozakach i Tatarach siła 

pomóc może i takowe też hyło senalus COIISlllllll1l (aby 



POSEŁ NA ROZDROŻU 243 

mu w razie odmowy cesarza sukcesyą ofiarować). 

\Vszyslko mi się zda, że się zgodzę z marszałkiem 
(Lubomirskim), gdyż mi się często śni, co on myśli 

(aby Hakoczego na tron prowadzić)" 82. "Cieszę się, -
pisał do Lubomirskiego - że się zgadzasz z mojem 
zdaniem, ahy anUqllus sLaLus nasz został in SllO esse" S3. 

Spodziewał się, że cesarz da pośrednio pomoc, 
oddając część swojej armii królowi. Był także pro
jekt, ahy papież mianował Pikolominiego swoim 
generałem i kazał zaciągnąć n.ooo ludzi na ohronę 

Chrześcijaństwa SI. 

Tracąc nadzieję w pomoc cesarza, wojewoda za
czął myśleć o Francuzie. ,,\\' tem fundament dosko
nałej rady, aby z nowych posiłków nowe ligi przeciw 
nam nie powstały. Ale tu zwłóczą moje negocyacye. 
vVyrozumiej inklinacye (senatorów), jakim afektem 
odnoszq się do Francuzów, czego się od nich oba
wiają, boć to widzę, że bez porozumienia z nimi tej 
wojny nie uspokoimy. Lepiej było z tym Dworem ... 
ale pl'llilus nie chcą się dać w to wprowadzić. Kró
lowa ustawicznie do mnie pisze, abym co prędzej po
wracał" Bo. 

Wkońcu zaczął myśleć o Piaście - prawdopo
d.obnie o Michale Wiśniowieckim : "Widzę, - pisał do 
prymasa - żem tu napróżno przyjechał i że ta hez
dzielnoś(: Pana naszego całemu światu głowę zaprząta 
i te dowcipy nic mogą nam znaleźć Pana takiego, 
cohy si<,; wszystkim podobał, ho i ten, co go na ostatku 
kład<;, Anstryakom bQdzic podejrzany dla konkurencyi 
potężniejszej 'w cesarstwie (Bawarczyk). :'\ic widzę ja 
innego sposohu, ahy ten świat pojednać, co się na 
naszą skórę gotuje, tylko o Piaście pomyśleć, i aby 
go JK!\I. sam deklarował, bo i wolność nasza z małą 
zmianą \v całościby została, ale i Litwa prQdzejLy się 

do nas przekinęła, ho to wiem o księciu hetmanie 
(Hadziwille), że dawno o Piaście myślał i tegoż rozu
mienia jest i marszałek wielki i wszyscy książętaby 
nas pieniądzmi ratowali i Francuzby się przyłożył, 
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chcąc sobie przyszłego sukcesora zohowiązać. To nad
mieniam, ahyś WXJI. o lem pomyślał, nikomu nie 
komullikując. Trzeba koniecznie myśleć o Francyi 
i o sukcesorze zawczasu" 81; H7. "Trzeha nam sukcesora,~ 
pisze do Luhomirskiego ~ klóryhy wszystkim był nie
poclejrzany, a niema takiego. Boję się, ahyśmy nie 
musieli Piasta szukać 88 . Tulaj widzę, żeby się radzi co 
do przyszłej ele]{cyi asekurowali, jam się leż pewnie 
przed swaty nic wyrywa!. Chcieli mię f(')żn)'mi spo
solwmi w (laJszą wciągną<': <leklaracyę. IVlusimy myśleć, 
o Piaście S!I, \Ioże Piast wyniesiony na lron wszystkich 
pogodzi, bo tcrClz bojaźil i zawiść sloi Ilam na prze
szkodzie" !IU. --

V\' czasie tych traktalów wiedellskich marszal.ek 
wielki korolllly pro\\'cHlził układy z Hakoczym, pragn'lL: 
swego krewIliaka osadzi( na polskim lroIlie, 

l ;mocowany przez senatorów w I.uhowli zgroma
dzoIlych, wysiał 17, lislopad:1 lisly do Siedmiogrodu 
i wzywaj'1c księcia na tron, pl"Osił, aby się zechciał 

jak najprędzej w lej sprawie z Ilim porozumieć!!l, Do 
\ViedIlia Illc chciał jecha(, przewidując, że to żadnej 

korzyści Hzeczpospolitej nic przyniesie. Był przeko
nany, że król w sprawie e1ekcyi pragllie zwlekać jak 
najdłużej, 

Hakoczy slał na szczycie powo(lzenia, Odniósł 

świetne zwycięstwo na MuJlanach, miał gotowe woj
sko, które w 3 tygodniach mógł ''''yprowa(lzić \\' pole. 
Poseł szwecki, wysbny do Siedmiogrodu na wvwia(l\' n 

i z ohielnicami n, donosił, że ze strolly Hakoc~ego ;lie 
polrzeba się niczego obawiać, chyhahy żądza panowa
nia jaką odmianę przyniosla, bo w męlnej wodzie 
każdy się spodziewa coś wylowi(: !14 , 

Jan Kazimierz wysłał był do niego z obozu pod 
Pi~llkiem (1. września) Jana Szamowskicgo (Szornow
skiego) u;, z prośbą o Jlomoc przeciw Szwedom, o po
zwolenie robienia zaciągów i o pośrednictwo między 

nim a królem szweckim, obiecując bogale starostwo 
dla syna ksi~cia, TIakoczy odmówił pomoc)', alc go-
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tów był do pośrednictwa !Hi, a gdy go poseł polski za
pylał, czy na Austryę uderzy, odpowiedział: "Podobne 
zamiary trzeba starannie ukry\vać, wszelako zawsze 
jest lepiej uprzedzić, niżeli być niespodzianie uprze
dzonym" n7. 

Do kn')\a szwcckiego wyprav\'ił posłów z uwia
domieniem o ż,tdaniach .Jana Kazimierza, pytał w czem 
może służyć i prosił o doniesienie o dalszych zamia
rn.ch. Chciał się (lowiedzieć, jakieby 111 (')gł micl: na
dzieje, gcl.yby go ceS,lI'z zaczepił i zilhrał miasta spi
skie UH. 

Kiedy lllU jednak Lubomirski ofiarował koronę 

i zrobił nadzieję pozyskania miast spiskich !Jn, kiedy się 
dowiedział o przyuyciu hana i o ziljściu pod Jezicrną, 
wysłał do marszałkil wielkiego koronnego i do kaszte
lana wojnickiego pełnomocnego posła JOo. 

Mikes Mihitly przybył do Lubowli lo. grudnia. 
l\Iarszałek przyjął go 17. grudnia, ale odroczył konfe
rencyę na dziei1 następny, gdy więcej panów przybę
dzie. "Powiedział, - pisze Mikes - że Hakoczego wszyscy 
uważają za przyjaciela i z lego powodu gotowi mu 
odda<': koronę, ale ponieważ król ukoronowany żyje, 
znajdzie sit;; sposób, aby król rządów nic slracił i książę 
był zadowolony" . 

.. Odpowiedziałem, że zdaniem mego pana godniej 
zasłużyć na korouQ, niż ją nahyć· .. Honor n:Jkazuje ksiQ
ciu dojść do niej drogą prawuą. Nie chce być: lalką 

malowallą i za tyluł i lIiepewn'i nadzicjQ narażać na 
pewne niebezpieczcilslwo siehie i naród". 

,,~a to powiedział marszałek, że jest wiele przy
kład(IW adoptowania z widokiem nastc:pstwa. A gdyby 
król mianował księcia uczestnikiem rządów (consorlcm 
regiminis), czyby książę przyjął '!" 

,,~ie znam - odrzekłem - zamiarów księcia, 

ale sądzę, żehy nie przyjął". 
,)\azajutrz 18. grudnia wezwany zostałem na radę· 

Oprócz marszałka, wojewody luhelskiego i kasztelana 
wojnickiego ohecni byli: Jan (;'emhicki biskup płocki, 
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Jan Zamojski czcśnik koronny, Konstanty Lubomirski 
starosta sądecki, Mikołaj Branicki podkomorzy kra
kowski, Stanislaw Oświecim łowczy zamojski, Jan 
l)omski kanonik krakowski". 

"Biskup mówił o adopcyi i dawał przykłady z hi
storyi. Odpowiedziałem, że książQ adoptowany miałby 
tytuł, ale żadnej władzy". 

n:\ie jesteśmy jeszcze tak słabi, - rzekł jeden 
z panów - abyśmy mieli pragnąć adopcyi ksiQcia je
dynie \\' nadziei posiłków od niego". 

"Ponieważ biskup pylał, czy książę przeszedłby 
na katolicyzm, odrzekłem, że mógłbym na to 0<1))0-

wiedzie(; tylko prywalnie i jako katolik, iż wiara jest 
darem :'\icba, sjJiritus llbi uult, spiral. To pewna, że 

Bóg lakicmi cnotami ksiQeia ozdobił, że i w tem łaski 
swojejlJy mu nie odmówił. \V łtlkim kraju sil; wy
chował i panuje, gdzie wima kalolicka ma zupełną 

swobodę. Ale terazby tego ksi:1Ż(; nic uczynił'". 

,';-\<1 lo marszałek: Lepiej mieć na tronie wiemego 
czciciela sprawiedliwości, jak człowieka idącego na 
dno, który jest mniej pobożny tam, gdzie najbardziej 
potrzeba. Prosił następnie, abym przedstawił, jakie 
trudności 'vvidzQ wc wspólnych rządach". 

"Powiedziałem, że władzy, jak pochodni, nie mo
żna dzielić. Kilku rozkazujących gubi naród. Jeden nóg 
na świecie, jedno sloilce na niebie, jeden król w pań
stwie. KtÓŻ hQdzie przewodniczył w sejmie '! przyjmo
wał ohce poselstwa'! w czy jem imieniu posłowie b<,;dą 

wysyłalli 'I kto h<,;dzie nadawał starostwa 'I" 
"Dużo o lem mówili, wkoócu stan(~lo, że lo obaj 

mogą rollie'. 
"Przykroby bylo - rzekłem - ksi~ciLl) gdyby zasłu

żeni odchodzili z próżnemi r<,;kami". 
"l\Iówili jakiś czas z sobą po polsku, połem przy

znali mi słuszność, ale powiedzieli, że gdyhy książę 
nie ukollczył prędko wojJlY (ze Szwedami), to król do 
koilca życia bylby pozbawiony v'iszelkiej władzy". 
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"Gdy rozdawnictwo dóbr kościelnych pozosta
wiałem królo\vi, słuchali mię z uśmiechem". 

"Wkoócu po wielu kontrowersyach stanęło na 
tem, że hyle książę zgodził się na wspólne rządy, go
towi przyslać na wszelkie warunki". 

,,1 ja jeslem tego zdania, że nie trzeba zastanawiać 
się nad tem, co dadzą, bo gdy księcia ukoronują, da
dzą wszystko. Gdy wojsko będzie w ręku księcin, bę
dzie rzeczy\vistym królem, a ludzie adorują bardziej 
wschodzące SłOJ1Ce, niż zachodzące. Zwróciłem jednak 
ich uwagę, że wielu panów stoi po stronie szweckicj. 
Ci nie pozwolą księciu panować, skoro za sprzeciwie
niem się jednego sejmy nie dochodzą". 

~ Od powiedzieli, że nie hędą na przyszłość cier
pieć swawoli i zniosą lo slare i szkodliwe prawo. Ci 
zaś, co się połączyli z nieprzyjacielem, nie są obywa
telami i członkami Rzeczpospolitej, ale \-vrogami i do 
głosu nie zostaną dopuszczeni". 

"Ja oczekuję rezolucyi \VXM. a oni królewskiej. 
!vlarszalek zgadza się, ahy wysłać do Siedmiogrodu 
\Vielopolskiego z pełną mocą zawarcia układu, lak 
ahy z powrotem tegoż wyruszyło i wojsko sieomio
grodzkie' 1Ul. 

Marszałek nie taił przed królem układów swoich 
z Hakoczym. \Vzywając go, ahy powrócił do Polski, 
posłał mu list księcia i doniósł, że oczeku.it~ }likesa 102. 

Ponieważ Hakoczy zgadzał się na adopeyą, ale 
nie na wspólne rządy, przeto proponowano królowi, 
aby adoptował jego syna. 

"Trafiliśmy tu - pisał król 8. stycznia do pry
masa - na traktaty z ksic;ciem siedmiogrodzli:im już 
namawiane i nalegają na Nas, ahyśmy syna jego nie 
tylko pro adoplivo przyjęli, ale leż za towarzysza i ko
legę panowania deklarowali, nie czekając, z czem z 'Vie
dllia wojrwoda łęczycki powróci. Golowiśmy wpra
wdzie wszystko uczynić dla ratunku Ojczyzny (ale 
pytanie) czy się nam w inne związki wdawać potrzeba 
i Pm\slwem je opłacać, zwłaszcza takim ludziom, któ-
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rzy sami przez siQ tak wielkich sił nie mają, żeby nas 
dźwignąć mieli ... « 10:\. 

J 
wymawiał. " 
dllliognH 
() Lem 
wał. 

masz, J 

ahy silt król 
już i temuż s:nll 

cśli dohrze pom 
ie, hez żadnych 

I.·i:;.ych i pewniejszych 
siedmiogrodzk 

me 
sle

lo\vi, 
aro

me 
nas 

l pIeu ligia 
wstn~t czyni, ale kiedy u kalolików) miasto pomocy, 
tylko lilość znajdujemy, trzeba lIam szuka(~ tam po
mocy, kędy nie tylko stan polityczny ale i religia bez
pieczna być może. Jeżeli teraz godziłohy si<,; hyło, kiedy 
nie szło o dostojcllstwo majestatu vVKM.) z królem 
szweckim o religię traktować, od którego musielibyśmy 
byli ~rzyjmować i lem się kontenlowa(', cobyśmy byli 
\vyżeb czemuż mallly m w tej 
mlerZ(', hyć nie może, na 
przyszłoś": pilna, który Dalll 
będzie] naszym panem, 
musial. naostatek wziąć. że 

llle II sukcesora za panow l .) po 
najdłuższcm życiu WKYI. w takoweż aUlO gorsze wpa
dlibyśmy terminy. Boć lo już nic więcej w ustach 
świata wszystkiego) jeno jakiego nam po śmierci WIC\!. 
która fakcya ma podawać Parw. Już koło tego różnic 
subtylizują koncepty, już rozmaite [akcye robią, przez 
które nic mógłby, jeno upadek Hzeczpospolitej na

stąpić, i ldoby był pott;żnicjszy, aniby czasu si~ dano 
pytać, czy luter, tellby A do 
sławy nie tylko za dl! 
ale i pokojoną zostaw 
Co sili :ipby nie tylko 1 nIe 
zaraz! kolega panowaniil, (:, że 

mog~, chyha tak, llach, 
aktach p hl bywał i siadał, s. p. Wlady-
sław przy Zygmuncie ... żeby się przypatrywał sprawom 
Hl.eczposjlolitej i nabrał doświadczenia. :Vlogłoby i to 
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być za pozwoleniem \VI01., iżby tcraz przy ohecno~:;Ci 
\\'lGV1. stanęła clekcya jego jako przyszłego sukcesora 
dla usunięcia trudności bezkrólewia, i żeby już po 
śmierci \\' K:\1. e lekcy i uie było, ty 1ko korollacya - ale 
żeby do żaonych rządów nie należał, hohym tego ra
dzić nic mógł" 10·i. 

Tegoż lllniej więcej zdallia był i wojewoda jt;czycki, 
choć się obawiał, że Hakoczy zechce przewlekać, a nu
\Vel gotów zdradzii: 10". :\Jimo to pisał \\' dwa miesiące 
później: "Zaczęte kores pOIltlencyc z księciem sied m io
grodzkim życz<;; kontynuować, abrullIpac ich lemere nie 
życzę. Jeśli się mają rwać, niech się rwą ipsa od niego 
samego ll(}niLll difficullall' . .:'\ie lak to lJOwiem jest ła
Iwo, jako się zdało, żc synem jego. ::\ie należy przecie 
niczego w tej sprawie pomijać, bo nic tylko o honor 
jego, ale i o bezpieczeństwo nasze dbać, trzeba Hl\;. 

Ostatecznie król złożył układy z Hakoczym w ręcc 
prymasa 107. 

Hakoczy niebaruzo wierzył, aby Jan Kazimierz 
mógł się utrzymać na tronie, więcej ufał potędze Ka
rola Guslawa i byłby wolał z nim poozielić się Polską, 
niż ją zdobywać dla Jana Kazimierza i tlla siebie. 1>oro
zumie\va.iąc się z I .ubomirskim, wyprawił równocześnie 
00 Okscnstjemy do ·Warszawy, oświadczając, że pragnie 
zachow;1i: nicnaruszenie związek z królem szweckim 10'. 

Po powrocie l\Iikesa pisał <lo kasztelana wojnickiego 
radząc, aby w iJllieniu senalu przyzwać hana tatar
skiego na pomoc lOD. Zaś poseł szweclzi \\'elling, \\TÓ

ciwszy w styczniu ze Siedmiogrodu, zapcwniał, że 

książę wyraźną ma ochot<;; uderzyć I1a Polskę, aby 
mieć udział w zdobyczy 110, a udział ten nie mógł być 
mały \",obcc ofiarowanej mu polskiej koroIlY. 
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pown()T JANA I{AZIMIEHZA 

lK grud dzień , wyrusz,yl l pol-
ski .bll KazilIl w orszakll ;)00 Judzi ze Sl,!ska do 
Polski. 1\<1rol Gustaw hył w Prusach, 1\Ii"Iller ol>h~gał 
CzęslochO\\"ę· 

Królow:J odrlawlla nakhllinła m~ża do powrotu, 
sobie a wielu lislów, prz"gn ionych 

ucieczką króla dłuższym na I ,a ci, 
co widzieli w niej chciwą pipniędzy Francuzkę, teraz 
zaczęli cellić jej zaJlobicgliwoś(~ i energię. Illteres jej 
wynwgał powrolu króla (lo Polski. Zllaczenie, pownga 
i wpływ jej igralll<'l\V i kraju rosły, Dodawała 
wszystkim "iVl<'lwiła że lo podo-

. aby zgi króleslwo, Boża 

trwa i pomuaża się ustawiczllie, w kl('lrelll SZCZl'TOSC 

żyje; gdzie o tak pid,ielnych IllużniersLwuch, su!ltc!
nych zbrodlJiach, z:lpami(~lałej zemście i nieprzejc(lna-

lIienawiści, j:ll,ich gdzici pełno, sly-
JaZ:. Do kowych pisal:l iJiście, p l per-

llawrócil wielkiem llowa-
nin llIieli jej listy, bo sohie zohydzili króla szwe
ckiego, klórego sama ludzkośc': pełllą była lIiclJczJlic
czeilslwa. (;'rał ustawicznie rękami: jednemu dał, dru-

u ,vzią/. Obiecywał, iaJ, głaskał, lwalił, 
głowę a gdzieindziej mrugał. uprzej-
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mej grzecznoscl przejawiała często mimowoli ostrość 

i furya tej połamanej duszy, zaczem ciężko im było 
z jego tak nieunoszonym humorem i trudno ży(~ bez-
pieczni podejrzeń i szpiegów, polny 
koron ieuważlle słowo dostał 

się (lo ;\lówili żołnierze) dziej 
okru[nv, słaWI,; i szczęście :-;wojej 
desperac wadze, Brudna 
Szwedalll ) jedYllY kOIlcepl hować, 
jakby ich król tylko przez .iedn~! zimę mwł panowi\<': 
w Polsce, Na to "vszystko z żalem patrząc, radzi byli) 
że im krMQ\,va drogI,; do łaski i przebaczenia otwie
rała i tylko chwili sposobnej do odsląpienia Szwedów 
upatrywali" 1. 

(idy na konwokacyę do Opola przyjechał Slużl'w
ski 0(1 marszałka wielkiego koronnego z piL'r\\'SZą 

ucyi wojska, I Ila-
mawiab 
hr. Pettin 

powrotu. \Vnel('żdżał 
Karola Gustawa po-

średnictwC1 cesarza wysłally, 
mać s ale królowa 
spuszczać' opiekę i od IIll 

prędzej swoim domu, 1ll'.I-
szy s kn tek osiągnie posrednictwo cesarskie, 

KroI się .iuż skłalliał do .ie.i woli, ale dworacy 
rożne wyszukiwali przeszkody, różne mieli spekulacyc. 
Jedni radzili jak najdalc.i trzymać się nicprzyj:1Cil'la, 
żałowali wybicrnjącCf,(o si(~ pana; drudzy życzyli so
bie, żeby wracal i rugowal niemill'go gościa, ale sami 
z daleka na to pnlrzyt: myśleli; illni znów rozumieli, 
że król ) mial ująć w su

I)Ców. 
ałą miała 

nią Przedstawiała, że 
vvicki szkody 

rzeczy w Polsce, 
a pogarną SIę \vszyscy do pana, a w 

Opl

wila 
dość 

wejść, 

ostatku, trudno 
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przełamać niebezpieczeIlstwo bez jakiegokolwiek nie
bez pieczeilsl wa. 

Kanclerz koronny, który wówczas rezydował 

w l\issie, wysłał ks. Sarnowskiego do kn')la, chcąc go 
odwieść od lej drogi, ale przekonany informacyami 
i wywodami królowej, sam przybył do hoku Paóskicgo 2, 

Król, który listami i uniwersałem z d, 20, listo
pada wczwał naród do powstania, obiecując, że "za
raz przybędzic z \vojskiem pieniQżllem i z posiłkami 

od przyjaZllych monarchów, byle o gotowości usły
szał" - ohavvial si~ wracać z gołemi rQkami, Lisl 
hann (27. listopada), który wraz z Chmielnickim obie
cywał go na tron wprowadzić i wiadomość, że woj
sko wraca do posłuszcóstwa, skłaniały go do pospie
chu - ale han czekał nail pod HaliczelJl, a hetmani 
stali lIa Podlasiu, Jak się dostać do Polski, kiedy gra
nica od Sląska zamknięta i strzeżona'! \VieluI1, Krze
picc w rękach Szwedów, WIOIkr ol>l~gał CZQslochow<t; 
\V Krakowie, na \Viśniczll, w Lanckoronie silne za
łogi, a Ila podgórzu przy Śląsku regimenl Pontusa de 
la Garclie i szlachta aryańska przychylna Szwedom, 
Król nie miał wojska, Piechota \Volfl"a wraz z ar
malami dostała siQ w rQce Szwedów, Czarniecki z re
szt~l jazdy wyruszył był, prawilopodobnie na rozkaz 
króla ku hetmanom na Pod lasie. 

\V takich warunkach znajdował się Jan Kazi
mierz, kiedy go marszałek wielki koronny uwiadomił, 
że podgórze oczyszczone i droga do Lwowa wolna~, 

Jerzy Lubomirski wprowadził króla do Polski, któ
ry przyznawał, że po Bogu jemu korol1Q winien, Papież 
marszałkowi błogosławił i, prymas dziQkowal, że z taką 
pilności,! i żarliwości'l stara si<;; utrapioną OjCZYZIH;; 
z jarzma wyswobodzić, "a da nóg, wybawiciela ojczy
zny imilt i sławę nie lyllw prywatnie ale i puGlicznie 
przyzllam \Vi\lPanu" fi, 

Ucieszyły Nas wielee - pisał król do Lubomir
skiego - szcz~śliwe początki powracającego pod po
SlllSZeI1stwo Nasze wojska Naszego, ale i to, że życzli-
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wa UW. około tego praca tak się jaśnie szczęśliwym 
skutkiem wszyslkim pokazuje, że śmielc ew. za naj
przedniejszego restytucyi ~aszej uznawając pomocni
lm, i za osobliwej łaski Bożej nam pokazanej instru
ment, hędziemy mogli UW. staranie i życzJi\\'ośl~ pod 
z:'lZ<lrość niepodpadłą płacić wdziQcznością i wszystką 
:\aszą na U \\1. wspierać fortunę, i ZłOŻYl', poufałość. 

Damy tego w każdych okazyach na żądanie ew, do
wody i ustnie w Lem utwierdzimy wkrótce C\\'" 
ponieważ już stąd zapewnie w dwóch dniach prosto 
na Spiż, węgierską jednak granicą, ruszymy si~, obie
cuj'lc sobie, że i lam na nowe :1, da Bóg, fortunne 
UW. sIarania o dostojeństwo ~aszc i wolność Ojczyzny 
trafimy. Z Głogówka 1(i, grudnia 1(;;),) c, 

Trwalszą i niewygasbl była pamięć współobywa
teli za starania i prace marszałka, któremi "pod te ża

łosne czasy dowiódł cnoty i miłości o.iczyzny i sam jcclen 
ogarnął wszystkich cnoty i zasługi, (iely ojczyznę zewsząd 
odhieżano, gdy wszystkie stany pod konfuzYą w zamie
szanie poszły z odejściem słol1ca, które nas ożywia 

.JJ\.:'vlci, gdy zgoła każdy myslał tylko, żeby żyć, a nie, 
żeby swol>orlnie żyć: on nie mógł, jako wiełki obywa
lei, palrzeć, aby ojczyZlla swobodna wiarołolllcy j('dllL~
mil służyć miała i wziąwszy na się opiekę zgniecionej 
ojezyzny, ludzi gromadził i zaciągał, prace i niewczasy 
wojenne podejmował, obywateli hłądząeych lla dobrą 
drogę sprowadził, upadłą ojczyznę podźwignął a za
mysły nieprzyjaciół pomieszał"', 

Prowadząc króla do Polski, urósł na wielkiego 
obywatela, okrył si~ wielką pow:lgą i sławą, 

kt6ra w tym roku 
slanęła przy jego boku. 

Wszyscy chylili przed nim ezola. "On sam jest 
człowiek - pisał wojewoda łęezycki - któremu COIl

servaliollis /loslri hędzie lJalcżala q/oria", Przywrt'Jeił 
wolnoś(~ ojczyżnie a trOll krółowi - powiedział o 111m 

kanclerz łitewski A1IJrecht Hadziwiłł s. 
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:\iezbauany tcn możnowładca zaznaczył siQ po
tQżnic w dziejach naszych. 

nia 
ale 
Dla 

liczył 39 lat. Dum 
iesłychanie amhi 

zuchwał.)' i 
ośw iadczeniam i 
eh hojny, umiał 

hronił i promował, 

n, za
chnie-
lwnik, 

dzin~, i doradco w rozumnych i doświadczonych, 
z którymi, jak rOZllIl1it;, każdy ważniejszy krok dobrze 
ohmyślnł, ahy zawladnQć umysłami \vspółohywatcli 

i kierować opinią puhliczną~. 
Wyglf1dal 1o starszym niż hył w istocie. Bardzo 

młodo wyłysiał, tak że mu n:1(1 czołem tylko kępka 

włosów została, alc i la wkrólce znikła. Polska twnrz 
pod p()dgolon~l, oczy 

po obu slronacl to na 
miech drwiący. 

ta nie rokowały 
Chcl rozmowy starszych, życia 

wysln bratem za ćwi-

czył wymowie i wo-
jenną, bawił cztery lata w Kolonii, w Hzymie, w Nea
polu, zawiązał liczne stosunki, przywiózł hrylantowy 
pierścieil, który dostał od króla Filipa i - "nic szko
dliwego dla swego (lomu" 18. 

W 20. roku życia rozpoczął służbę wojskov\'ą przy 
boku swego wuja, helmnna Koniecpolskiego. Tu się 

mógł dużo dowiedzieć i nauczyć, bo hył ambitny 
i nagl adspodziewallie olności. 
Patrzył 

występ publiczny 
Istwic, chociaż 
lelni młodzieniec 

o nie-

m w r. 
ie kanclerza 13 

lal, kiedy go obrano marszałkiem Izby 
poselskiej. Odznaczył się "piękną wymow~l, którą go 
natura i nauka wyposażyła" 14 i sprzeciwił si~ rckwi-
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zyc.yi Dworu, luho mu niełaską króla grożono. Sląd, 
pomimo olbrzymiej fortuny i zasług ojca, drogę do 
wyższych urzędów miał zamkni~tq, bo i stary woje-
woda był w łaskach dy-
sława 

leslwH. 

ces o 

po(lejrzywal, że In kró-
zawziętym 

iec życia rozpoczq! 
c chcąc jednak zasłu-

żonego , pozwolił mu król starostwo 
s:llldcclue a llaslęrmie krakowskie i spiskie Ila syna, na 
Jerzego. 

Stosunki Lubomirskiego z Janem Kazimierzem 
hyły z początku serdeczne i blizkie. Pod Zborowem, 
gdzie 700 ludzi przyprowadził, lewem skrzydłem do
wodził i wysłany zostal w zastaw do obozu kozackiego, 
kiedy Chmielnicki przyjechał przepraszać króla 15. 

'-tV roku, po śmicrei 

otrzymał ia l(50) laskQ 
królowej, ktoś inszy za Len 
ofiarow;lf ,; zapłacił Lubomirski, 

swego ucieszył 

całą gdy dworzec posłów 
carskich, zhyl zuchwale gło-

śno wojną grożąc, ludzi polskich lżyli sromocili, 
wo.iskiem otoczył, jedne wroLa zabić, a przy dru
gich lOO węgrów postawić kazał i nikomu wchodzić 
ani wychodzić nie pozvvolił, co się hardzo w '-tVarsza
wie podohało 17. 

V"; tymże czasie ubiegał siQ lR o wdowQ po Kaza
nowskim, która, mówiono, miała 200,000 oochodu -
ale nie powodzenia lG. Pani ta, 
we.i, Hadziejowskiem , 
śmierci zoslał podkancl 
Obieca! mu do tego 
lO.O()O 20.0()O dukatów, j 
zoslanie irski, od(lając pieczc,:ć 
mu, zarzucił mu wobec całego Dworu zgromadzo-
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nych stanów, że nie zasługami, ale pieniędzmi tej 
godności dostąpił ~1. 

obrazy zaostrzyly 
m . .Tuż w maju, 
przyszło do skutku, 
kl,ceważenie ze l wy-

że tQ "lu'calu wysokie 
IcciF3. ~Iimo lo (i,iO mia-

nowal go Illarszałkiem wicikim prawoo-
podohnic wic;cej niż inni królowej zapłacił ~:l. \\'ncl 
potem król zażądał, ahy mu marszałek oddal saliny 
w Sierczy, i \vyslał wielkich kOlllisarzów czyli re
wizorów: 13ogusł:1wa Leszczyilskicgo podskarbicgo 
koronnego, Łukasza Opaliilskiego marszałka nadwor
nego koroIlnego, Ferdynallda Zaporsldego ('1) sekre
tarza królewskirgo, .Jakól>a ~lichalowskirgo wojskiego 
sa i Dauiela Zytkiew tora lw
ronnego. 

słuszność w tej I,ul>o-
1I0wagc; i II Ie 

ż(~ szy h .i ego po-
kazywał podpisy poprzednich rewizorów. Instygator 0(1-
powiedział, że nic I1I<.l na to aprobaty i że dawniejsi rewi
zorowie nie zwracali uwagi l1a granice lej posiadłości 
i dalej mówił: .,~L\IPP., m('/'I'!u/' ojczyzna, wspólna ma
tka nasza ... ", ale mu przerwał marszałek: .,Powoliby 
z Lem przeciwko lliej afektem, który Ilam podoblliejszy, 
cośmy siC; w niej w starożytności porodzili". ~a to 

hv lllU 

\V tymże 

przedtem 1;:0 słowa 

jalll też szlachcic marsza-
ITlstwo, matkę w : "Lżesz 
i', - "v\'ywiodQ illstygator, 
uderzył w glowl; lrzcino-
chodzić i drugi chciał, 

s(~dzia wschowski r~ki nie zalrzymał. 

» rawie momcncie obuchem illstyualora ude-
• t"> 

rzono i z konia ciągnąć poczc;to. Cudzoziemiec jakiś 
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Chllwił mu to sam \ViLlenherg, który ()bawiaj~c 

sil; powstania chłopskiego, wydał listy przypowiedllie 
i kawł werllować gór<lli, a na opędzenie kosztów roz
kazał wszystkim dzierżawcom dóhr królewskich i (lu
chownych oraz właścicielom ziemskim na podgórzu 
stawić si~ 11:1 dziell ~1. grudnia z regestrami prowen
towymi alho z kwitnllli poborowymi, celelll nałożcnia 
na nich kontryhucyi, grożąc opornym egzekucY:1 \\"oj
skową '!~. Szwedzi wyhierali od mieszczall i chłopó\\" 

kontryhucye z początku hez trudności , ]lotcm z cgze
kucyą wojskową, przycieni wicIu żołnierzy gin~ło. 

\Vłościanie przestali uczęszczać na jarmarki, mieszcza
nie uciekali. 

Już w pierwszych dniach grudnia lo;);) chodziły 

wie~ki o blizkim wybuchu powstani:l chłopów. Za
lllordovvauo szlachcica unitaryusza, Jlohorc~ SZ\\'('c},ie
go w Bieczu. Ul. grudnia w Oświęcimiu i okolicy gó
rale wymordowali Szwedów. \V dzień Bożego :\aro
(lzenia, kiedy dziewczęta dawnym zwyczaj(~m posadzkę 

w kościele słomą zaścielały, wyruszyli Żywezanie pod 
dowództwem prolloszcza i dziekana żywieckiego Sta
nisława Kaszkowica w pole, rzekomo na ohroll~ Czę
stochowy·j:l. Między innymi mieszczanill Kasprzycki 
"mająLek swój, kilkadziesiąt tysięcy zł., odż,lłował na 
zaciqg chor:n~\\'i harllikóv,' , z którą do kOI'lca życia 

\\' ohozach zostawał" H. 

Największą zaporę w powroLne.i drodze króla 
stanowiła zaloga szwecka w Nowym Sączu i olwlicy. 
Marszałek obiecal Ilył krMowi, że Sqcz wyzwoli 4". 

Tutaj wkroczyli Szwedzi \\' pażdziernikll pod 
dow(')(lztwelll pułkownika Forgella, którego .Jan Ka
zimierz wolnością był ohdarzył. :\ieIJawem naJcią
gn~li ochotnicy hr. PonLusa de la Gardie. Forgt'IL we
zwany do lwIm swego palla, odjechał w polO\\'ie listo
pada, dowództwo po nim ohjął oherstlcilnallt Steill 41>. 

Załoga szwecka mogła hyć każdego czasu posiłka
mi z Krakowa zwiększona, szlachta aryaóska \\' oko
licy gotowa była przybyć Szwedom z pomocą. 1)0-
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wódca szwecki kazał ludności odclnć broń i złożyć 

przysięgQ wicrności. Dowiedziawszy si~) że mieszcza-
znoszą Czarnieckim, zagroził 'w huntu 

broni, u kolegiatc;; profano-
groby jcj podziemiach. 'Wały i ll:tpra-

\viał i codziell rozsyłał wywiady na pM mili dokoła 
miasta, dowicdział si~ bowiem od szlachcica Schlieh
tyl1gu, że górale i rusnaey, pOłi)CZClli ze szJnchlą, za-
licrzają u( na miasto. idząc po o!co-

ieznych \vysłał kLór7.y tortu-
rach zeznali, ze lam ~--J.OOO chłopstwa siQ zebrało, 
a z nimi 200 dragollów biskupa krakowskiego pod 
dowództwem hraei vVąsowiczów i szlachty niemało, 
i Ż(~ zalnyś!,ljq uderzyć nH dwór aryańskiego szlach-

vVesp:l7.yan:l Schlich w Dąllro mila 
poniżcj Sącza, stamląd sztnrlllOW Olrzy-
mawszy taką wiadomość, wyruszył StUli z częsną 
załogi na obronę Aryanina. Bramy miasta hyły strze
żone, alc mostów zwodzonych me podnicsiono, 
o CZClll si\ powstańcy, ukryci w stodołach przed-

icjskich, wiedzieli. nieh pod 
lrnmę, którą, )rz~!lnąwszy szyldwachów, yrąbali, 

illni na wały się dostali i miaslo z pomocą piechoty 
nawojowskiej, prowadzonej przez Felicyana Kochow
skiego, opanowali. J:ginęło 100 Szwc(lów, druga sdka 
uciekła cIo S wracaj~ccgo z eksp('nyeyi i ]\0-

hlczywszy nim )r7.dakówcc, pnlbowali 
odebrać ITI ale lllicszcz:l e pilnow:l Illurów, 
a nieprzyjaciel, ujrzawszy J1ieehol<~ spiską Jerzego Lu
bomirskicgo ze starostą sądeckim !(onstanl"l1l Luho
mirsldrn, przeszedł Dunajce i \vrocil na Lin;~lDowę do 
K1':1kowa. POWSl:U1Cy rzucili na :~OO 1'oz-

wsiach icznych, 
poczem m kilku który każdym 

dl1lelll wzrastał, rZllcił si~ na dwory alwlolickicJ szlach
ty, rahowat, palił, mordował, nie oszcz~dzając płci 
i wiekll H. 
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Król mial już drogę otwartą do Polski. Senato
rowie, hawiący na Spiżu, wyjechali naprzeciw 

. borzu wil I go posłmyj wojskowi 
a wielki korolIIIego , )rzcpęd.ziwszy 

~arodzc!l Cieplic~H \V~grzech, jechał 

na Luhowl<;, Bardy(')w do Dukli, gdzie go witał 

marszałek wielki korollny z uiemałą panów asysten
cyą '19, \V dzicll Trzech króli był w meczu "O: \\' Kro-

siedział w Lal') 1li' do 
stycznia'oI, \l, lu 

\Vracał po i CSi<;CZl1t'j 
garnęły si~ do niego tłumy ludu, witały go z błogo
sławieństwem, jak ongi przed wiekami illliennika jego 
,.Odnowiciela", jak promicll słoIka, co chmury spię-
I rozprasza odsłania icl>o, iak 

cego zgod rodzinie, lekarza 
jak wyLawiciela ... 

Zapomniała szlachta o własnej przewinie i o klQ
skach, które z powodu niego Ojczyzlla d.oznała. Przed 
nim szedł sztandar zjednoczenia, za nim głosy szlachty 
JlOdg<'lI'sldej: lVL\lb ZgUb~l nieochyh' 
ci Szweda, do ~ie trzeci do 
czwarly 00 Brandenburga, piąty Węgr<l, do 
Francuza, siódmy do oyabła - wyciąga i f(~CC do Boga 
i do króla, niech nam oszczt,;dzą hai1!Jy przed swia
tem i dziećmi wbsnymi, ahy potomność grobów na

ie oplwabi I Sroga chmura ad nami, 
o sohie, odważllym śmierć przepuszcza, prze· 

śladuje tchórzów ... 
Ale i w usposohieniu króla zaszła zmiana zba

~yi('nna. Skoszlował gorzkiego chleba "'ygllaJ\ca na 
SI ,gdzie ueiążliwym gościem i gdzie nań 

licy ze ą radośei~! katolicy 
spogJ ,przekonał że hez 

niellla miejsca dla niego na świecie. :-\auczył się sza
nować tych, którzy mu w nieszczęściu wierności do
Cho\vali, a kiedy go owionęło powietrze ojczyste, słod
kie oddech kiedy ujrzał tłumy. które 
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doil z radością bil'gł)' i rc.;ce o pomoc wyciągały, mu
siało i w jego piersiach odezwa(: się uczucie przyna
l e żności j Doda.i czy mu nic przyszło na myśl, gdy 
robił rachunek sumienia, że ten jest potc.;Żllylll mo
narch,l, który kocha swój naród, pracu.i(~ dla niego 
i lllnie sprawiedliwie Ilagradzać i karać swoich pod
<lanych. 

\Vśróu płollących dokoła dw(m'nv stronników 
sz\\"cckich odbył si~ 21. grudnia pod Iaslq KOllstall
tego Lubomirskiego z.jazd szlachty województwa kra
ko\\"skil'go w ~owym Sączu, za uuiwersałem króla, 
lllarsz:llka korollllego i lwszLelana wojnickil'go, Zgro
m:lclzelli, ., wzbudzeni stiltecztlością wojska koronnego 
i IWI1<1 tatarskiego", z:l\viązali kOllfcderacy~ i uchwa
lili, ahy wszystka szlJchtl powiatu sandecJ,icgo sta
n(~la pospolilcm rllszeniem pod (;rylJowCIll dnia '27. 
grlldlJia wr:);.:: z piechol:! LIIlO\\';! ks, wojewody kra
kowskiego, n inne powialy pod Pilzncm ;~. stycznia 
1ii,")(i, " ponie waż han ,nI. talarski lt~go doklnda, iż któ
rcgohykol wiek szl:lchcica w domlI, nic na lIsludze po
spolitej zastal, jako Ilieprzyjaciela koronIlego zllosić 
hc.;dzic'" "~. 

\\' osm (llli później zawi;!zali hetmani, wojsko 
i szlachta \V Tyszowcach, w ziemi chełmskiej, kOIl

redl'I'acy~ i zaprzysięgli jQ w UlIlltcjszym kości ele 2\l. 
grudllia. 

Po przpdzi Ikon fcu('J"(1cyę Tyszow iec ką zna Il y nam 
.ill~ list hetmalla wielkiego korollllego do króla z dnia 
17. grudllia, nast~pllie zjazd ,,"o,jska i szlachty, z}o~()ny 
20. gn](lllia :,\ wreszcie llniwcrs~lł Firl(~ja kaszlelana 
clwllllskicgo, wzywaj:lcy ohywateli do Jll"(lIli "I -

wszysllw wskutek listc"lW Iwna tat:lrskicgo a za po
wodem Slcr~lIla Czarnieckiego "", 

\\' ~lkcic konfederacyi Tyszowieckiej wo.isko i ohy
\\'aleJe wY]lowiacl:lj'1 posJuszdJstwo Karolowi Gusta
wowi, który, proleklorem uzna n)', p:lI'lslwa !coronlw 
pllstoszy i ci C' 1II i c.;ży, kościoły i klasztory rabuj e, a na
wel CZ(~stOChO\\"'~' "miejsce najzlluczniejsze, nic lylko 
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szowcaJni, w niebytności J1\.:\1. początek swój wzi~lł, 

cokoh"iek nalenczas praesen[es IJ)'6 nie mogło, acce
rlimlls do lego ochotnic ad Jlraesens. od dohrotliwego 
Pana ojcowskie mając pozwolcnie takiej konfederacyj .. . 
Już ledy w IlIlię Pallskie in ]Jrw'senLia .JKM. jako si
łami lak i umysbmi zjednamy się... A póki jeno nie 
podżwigllil~my li pu(lle.i OjczyZIl)' i Majestatu Paóskie
go, nie odwoływując siQ na szkodliwe prolllllc excepcye 
prawne ani oh!l:n[1l liberla[i" szkodząc jJublicae salllli 
i liuf'rlati, póly na wojnic stać cnnslantes et in/l'ac[e 
(będziemy). Wojsko też Hzecz]Jos]lolilej i .JKM. wszyst
ko, i to, które natenczas przy Lej konfederacyi ]JflW

sen{es na usługi .JKM. (być) ni(~ mogło, jako wicmoś6 
w pracach i odw:lgach ohiecuje ... nie referując się na 
niedochodzenie zasług, ;t1e reku peracY:l ich do llSpO

l,ojenia ojczyzny zachown\vszy, spólnie i llierozlTwa
Ilie lryJJl'm wojennym posl<;pOW:1Ć deklarllje się ... 
\V lych ledy wyżej pOlllienionych pllIlktach wiążellly 
si(~ wspólnie i lcn zwi:!zck auclorita[(' króla ,lM. i sc
n:llu utwierdzając, wszyslkich dolll'yeh synów koron
nych do niego wzywam)' ... i to naszcgo związku in
s[rl/men[1I1ll przy ltniwersałach swoich (lo wo.jew()dzlw 
i powiatów .lICU. rozesłać poz\voli<'~ raczył, pewien 
l)(~dąc, że wszystkie województwa i powiaty IJGri s[u
dio do tego hraterskiego związl,u przywi,!Zując siQ, 
wzajC'I11llcj hraterskiej powinności dokumenL s\\'ojerni 
uczynią rewersałami ... ". 

Instrulllent konrederacyi bll\cllckiej podpis:lli 
;')1. stycznia: podk:lnclerzy koronny, nwrszakk wielki 
koraliny, olJ:lj hetmani, Jan Tarło lltbelski, Piolr 1>0-
loeki hn.lcbwski, Krzyszlof Tyszkicwicz ezcfllicl!o\\'ski 
wO,jcwodowie, .Jan WieloJlolski wojnicki, Aleks. Sielski 
h;czycki, Sldan Czal'lliecki kijowski, \Vb(lysbw \Vo
łowicz slllołcl'lSki, Alcks. Cctllcr halicki kaszlelauowie, 
or:1Z Stanisław ))omaszcwski \VidliC:l sQdzia łllkowski, 
SCh:lslyan :\Iachowski pułkownik, Andrzej Polocki obo
żny koronny, .Jerzy Habhan rotmistrz, I\onstanly ks. \\'i
śniowiecki, J<.;drzej Sokolnicki, Slefan Slępkowski, Jan 
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\Viśniowieckiego, Sohieskiego i innych naczelników 
wojska polskieg07J Zwolal pospolite ruszenie ziem 
ruskich 7'", Do województwa kral(()wsl<iq~o wyprawił 

pll ztwem \\'ojniłowicz:l, przątnąć 

par! L)cielskie 73 i poruszyć Spodzie-
pOl1locą ubiedz \\'is Lanc-
zamki 7", ale lo się bo na 

(~ .lana Kazimierz;) 
si(~ Ilia chlopskiego, i zamki 
po województwach obwarowat·, aby się szlachta, wierna 
królowi szweckiemu, z mieniem swojem wIzie schronić 
miała; piechoty łanowej i pospolitego ruszenia zabro
Ilili; na konfederatów śmierć ogłoszono 70; szlachcie 
kazano wydać relenla kontrybucyi, a potem każdej 

części roku skład:t{: PO( latld uch walone kons ty lucyą 
z r. 1(i;);)7i. Duglus, przybywszy z \Varsz:twy do Lo-

sellalorów i sz] :llry konfe-
tt:powali. l'pcw 

i ~Iosk\\'ę ] 
sposóh rządów us 

łamiąc. staropolską 

do wylrwau , 
me tylko o szlacht~ temi 
szlukami konfederaci zgubić umyślili, pogaństwo spro
wadzając i chłopstwo buntując 78. 

W tymże czasie pojawił się po raz wtóry I(rzy
szto/' Żegocki starosla hahimojski (później wojewoda, 
WkOllCU bislmp) z trzema kompaniami szlachty zebra
nej na Śląsku i połączywszy się ze Stanisławem Ku
leszą, szedł on odsiecz CZQstochowy, gdzie slallął w 10 
oni u Szwedów, l. 7!'. Przy
hyło górali, tuż za ni a spo-

i~l;:szc.i liczby 
l\Iic Czartoryskiego i proIJoszcza 

wem ks. 
:t.y\\I{'c kiego HO. 

Miel księżą ohsługą. 

pOCI i z Kuleszą i 
7. stycznia zoobył to miasto przy 
"porucznika czarnego" tak nagle, że 

Czz;slochowy 
\Vieluń. 

pomocy jakiegoś 
załoga ani koni 
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ani broni dopaść nie mogła. Chłopi, kosami, topo
rallli i pałkami uzbrojeni, mordowali przez ;) dni 
Szwedów i Niemców. Ciało pastora e\yangelickiego, 
uciąwszy 1I0gi, r~ce i głow~, rzucili na pożarcie psom, 
ŻOII~ i dzieci jego posiekali. Żegocki \V czasie tych 
mordów kusił się o zdobycie zamku, którego bronił 

\"rzesczewicz z 00 uragonami Si. Gdy odsiecz sz\\'ecka 
(liOO rajtarów) przyhyła, górale przeszli granice Sląska 
i w drobnych oddziałach wrócili z niewielką stratą 

do dOll1u S~. 
\Vrzesczewicz, spaliwszy przedmieścia \\'iclunia 

i okoliczne wsie, rzucił się za Żegockim, moruując 
włościall po drodze i slallął 17. slycwia lIa przeu
mieściach llyczyny, miasla cesarskiego b:,. 

Ale Żegocki nic uciekał na Śląsk, tylko wrócił 
wraz z Kuleszą z łupami do Częstochowy. l\'a wieść 

o lem ruszył generał :VWller w ;1.0()() ludzi z Kalisza, 
pod Częslochowę, połączywszy się z \Vrzesczewiczem 
i Sadowskim. Ale zaledwie przyhył (:29. stycznia), od
stąpił ~\ dowiedziawszy się, że wojsko polskie pod clo
wódz t wem Czarn ieckiego przeszło \\' isłę. 

Próbował jeszcze Wrzesczewicz :20. lutego i 9. 
kwietnia uhiec klasztor Jasnogórski, ale z niczem ustąpić 
musia!. :'\iedługo polem, straciwszy SOO ludzi w po
tyczce z Grudziilskil1l wojewodą kaliskim, przez chło
pów kijami zatłuczony zostal H:). 

W:nJadki pod \Vicluniem i Czt;stochową poru
szyły \"idkollolslu;. Znaczna ez~ść olJywalcli poznań
skiego i kaliskiego województwa ;/.<1 powodem Krzy
sztofa GrzYlllultowskiego, podkolllorzego lwiiskiego, 
sioslrzeJ·lca prymasa, zawiązała konfederacyę ~'; i we
zwała szlach L<,; do ohrony H7. -

\V len sposób powslały \V Polsce w r. Hi;")(-i kon
federacye - juko prawo zwycza.iowe, kiedy król 
i Hwczpospolita znajdowali sil: w niebezpieczeJ1stwie, 
klórego slany lIa sejmie odwl'l·)cić nie zdołały - a mia
nowicie pierwsza, zawiązana w :\owym Sączu, nowość 
w Polsce 88 ; potem najsławniejsza w Tyszowcach i ge-
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!lera]na w Ł:U'lCllCic, jako :1kces do Tyszowieckiej, 
cI wres zcie \Vidkopolsk:1, Krakowska i Sandomier
sl,a "", kl(')rc wszystkie konfederacyi Tyszowieckie.i ]Jod
pori', ądkow:lIlo, 1:11, że llChw:dy w Tyszowcach zyskały 
ZI1<ICZ('lli(~ lIChW:lły se.ill1o\V(',i 'lU, 

C;;lrn~li sil; wi(2C Iwlolicy zewsząd do ])owraca
.ią ccgo monarchy, a l<lokolwiek zgrzeszył lckkomyśl

n()ści ~ l i llicll:\l'wości:!, pr~dko si(2 op:1llli~lał i j:lIi:icmi
];:olwick prZ(~\\'illtt swą nagradz:1ł posługami, 

Tylko ,jedcll możnO\\'J:H1ca, Jllinislcr Hzcezpospo
lite.i, Boguslaw LcsZCZY1'lSIi.i, nie wrócił z królem do 
Pohki, ale w Iym salllyl1l czasie, wyzdrowi(l\vszy na
gie, puścił sili w clrog~ do Prus do króla sz,veckiego "1. 

Spodzi(~wał sil: .ink !laj lepsz('go przy.i(~cia jako rzeczJJik 
s('nator(')\v wielko)Jolskich i podskarbi koronny , ohe
znany z resursa III i Ih(~czpospolilc.i. :\liał nadzie.i(,;, że 

mu Szwedzi oddadzą staroslwa i że nic h(~dzic potrze
bował oddaw:li~ klejnolów koronllych wartości ~()().()()(), 

kLórc mu królowa do przl'cho\';:lIlia oddahl U~. Przy
bywszy Jo Elbląga ~K . slycznia, gdzie hawi) dwa 
tygodni(:, cllci;d radzić ze Szwedami de stalLi et de 
reIJus /hcsuLlri, ale kanclerz szwccki, z:lluiasl z nim 
kOJlfcro\vać, zażądał od niego pożyczki l,2()().O()(). Od
jechał chory na c.:iele i IW dllszy i przerażony, że so
hie śmierci życzył. Z;l\vieziol1o go do Torunia 11. lu
tego, skąd miał jechai: do króla szwecki('go. \V ślad 
Z:l nim po.icchal k;lllllllerprcsid('nl z l;tż exposllllacyą 

o picniądze ("l . Udało mu Sil: umknąć na Sląslc. Sta
roslw swoich nic odzyshtl , konkder:lci Leszno mu 
spalili , a on cl!c'lc krok swó.i .i;t1q przyslllg~ lIagro
dzić, posiał im swoj:! choqgiew picniQżn<[ pod <10-
\\'(')(lzl\\,(,1ll \\'(;gierskiego "l. TłllIllaczył siQ poznJCj 
przed pryJllas(~Ill, że laka jcon('crellcya (ze Sz\\'(~dami) 
nic moi,(' IllU by(: za zdrad'i poczytana, kiedy cak 
"'Oil'\\'(')dzl\\':l, sl'n:!loro\\'ic uieJlwl wszyscy i IIrz(~ dni

ey kr('J1r:slwa z kn')klll szweckilll nic lylko kOIlf'cro",ali 
;lIl' poddaw;tli si(~ :'\ on zaś, podskarbi, chcąc ralować 
oj czyZJlę, na tę drog(~ si~ odważył:'I'. J\k król i lJ:lj-
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bliżsi krewni podskarbiego, jak wojewoda ł~czycki, 
prymas i obaj biskupi, lllieli dokbdlliejsze o jego 
zdradzieckich postl~pkach i zamiarach infonnacyc :17. 

Król, ( siQ o jego:1 
ląga (1\ pos po nim ",ak,] 
że Hzeczpospol podskarbiego l 
Pragll<)! icrnych i uZysLh': 
skarbu. \V kazał pieCZi.' 

},;: tóry 111 u przed 
lo\\'ania, cierpko odprawił 

ak \\'k01ICU usląpił przez wzgląd lIa zaslużoną i po
tl2żną rodzinę i zaniepokojony zllcbwnłym listem 
wo j cwod y ll~czyekiego 100. 

~a\Vd ów oshlwiony Dalliel Zytkiewicz 101, insty
gator li:oronny, zdrajeą przez króla ogłoszony 102, na
wrócił sil: i przysłał królowi "Dyskurs o sz\\'eekich 
z królem i lską postępkach i 

się przy 
klóry stał 
jego \\'Y.la/( (III 

"Dyskurs" jako 
stanom 2:). lu 

.lana Kazimierza 
piehy, wojewody 

przy królu, n 

\\,il,1 ki len palryota, .,zahiegając ostatniej Ojczy
zlIy zgubie, w cil;żkiem Ol1l'.i zalllieszaniu odważył 

wszystkie dostatki swego skarbca i znci'lgll<}Wszy 
u widu kredytorów znaczne sumy na ujęcie i zatrzy
Jllallie wojska, na mUllicyt.: i 11,1 n\żlle forLece a oso
hliwie Brzeską - wydal na potrzehy Hzcczpospolitej 
(JOO.O()O zł." Ill:>, Sllll1t; naówczas, zwłaszcza na Litwie, 
bardzo zn:lCZIl 

nCln l \V 

i poszly pOI 

hetmanów, 1111;1 

wojsk W\ ' 
Zawarłszy 

pod BrześcielIl 

hetmalla Hndziwi 
s tą [lił y) za\\' i <lza ly 
Sapiehy, pOCZCI11 

genera III y 111 

zawieszenie hroni z \loskwą ,stal 
i hronił Polesia, do którego Szwedzi, 
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car i Kozacy prawo sobie rościli - jakkolwiek \vojny 
ze sobą prowadzić nie chcieli lOS. Mając wolne ręce 

od i\Ioskwy i od Kozaków, wkroczył z rozkazu króla 
na Podlasie, doką(l vvyruszyl także Magnus de la Gardie, 
aby len kraj zająt': z pomocą Bogusława Hadziwiłła, 

którego województwo podlaskie generałem swoim 
obrało. Tymcz;Jsem l\Iagnus, nn rozkaz swego króla, 
zawrócił do Prns książęcych, a książę Bogusław, ma
jąc sł:tl>e siły, umyślił podejść Sapiehę i skłonić go 
do odwrotu pod pozorem wspólnej akcyi przeciw 
;Vloskalol11. "Chcąc się przys~llżyć ojczymie - pisze 
w swoich pamiętIlikach - szedłem z mojcnli cho
rągwiami, które się do mnie pod Białystok kupiły, na 
pomoc Sapiesze poci Brześć, alc olrzymawszy list 
od niego, że już zwycięstwo olrzymał, wn\ciłem do 
BraJ1ska i poszedlem do króla szwcckiego" 10\1. 

Sapieha z i\Ioskalallli nic wojował, wiarołom

nemu księciu lIic wierzył IlU i zbunlowawszy nHl lu
dzi 11 l, POSllTHlł się kil Tykocinowi, gdzie ciało niepo
chowanego Janusza wraz z wszystkiemi jego skarhami 
pod osłoną załogi szwcckiej leżało. \tVszystko wojsko 
konne, po zmarłym hetmalJie pozostałe, zh!czylo się 
z regimentarzem i część piechoty węgierskiej z Znhłu
dowa, poczem t enże ruszył na zdohycie Tylwcina 112, 

wysławszy przodem kilka pułków pod dow(·)(lztwern 
młodego Sapiehy. Bogusław Hadziwiłł prosił króla 
szweckiego (po bitwie pod (.Ioh;biel1l, 18. lutego o przy
slLlllie 0.UOU .iazdy celem odp(~dzCllia wo.iewody witeb
skiego, do ohozu kt(·)rcgo wiele żołnierzy ucieka, a Ty
kocin, jak twierdzil książę, był widkiej wagi, ho stąd 
całą okolic(: szeroko i daleko w karbach pOSłllSZCI\

sIwa utrzymać można . \Vysl:lIly na odsiecz Tylwcin<l 
DlIglas odpędzil Litwinów II:!. Bogusław Hadziwiłł 

zni(')sl cztery chorągwie ochotników, a naslt;pnie pod 
Janowem ~()() kozaków SapicżyJi.skich tru pem położył, 
poczem ośm chorągwi polskich poraziŁ i kilku do
wódzc(')w wziął do niewoli. Beszta do lasów poleskich 
się schroniła JJ1. 
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Nie miał jednak szczQścia zmierzyć się z regimen-
tarzem, ho Duglas 
woda witrhski) 
wszystkie 
rza ku 
się tylko 
Ale ludllo:;(' 

musiał wracać do króla, a woje
już wileński, 

rllszył na rozkaz 
iaj ąc nu łasce los u 

broniły, BrześZ:' 
sZ'vveckim gotow:lb 

listami krolewsl\l 
zosiali staran 

:\Ilcczki, starosty mielnickiego 11(). 

\\'oJna !'il.\\'ccku 16;),1')-1656. 18 



XIJI. 

I(A~,[PANIA ZI1VIO\i\TA 
CZAHNIE(~I(IEGO 

](;\rol Gustaw, dowictlzi;l\\'szy si<: () powrocie 
.Tan;l Kazimierz:\ i () konfedcraey;\ch \\' \Ltłopolsce, 

za\\';\rl pospiesznie Iraktat z kurfirslrm w Królewcu 
i postanowił ruszy(: wprost n:\ I<n')la polskiego, zanim 
si<: lcni.e wzmocni posiłkami tatarskimi. Spodziewa! 
si<,;, że go wyrzuci z Polski do \\\~gicr, a szlacht<: przy
wiedzie do posłuszdlst\\':.I. Panowie sz\Vcccy, przeci
Wili Hadzicjowsl,iclllu, którego za złego ducha swego 
pana uważali, przedslawiali kn')lowi, że wojsko nie
słydwną pracą steralJe i chorobami przerzedzolle po
trzebuje wytchllienia . Prosili, aby czekał na posiłki 
i nie narażał swojej osohy wyprawą \V bezdrożnc kraje, 
\\' najuciąi.liwszej porze l. 

Ale król, klóry lla s\VojcllI szczęścili i odwadze 
swojej polegal, nie dał się od ",i eśt: od tego zamiaru. 
Magnllsa de la <.;;m]ic od.esłał do IIlł1ant, powierzywszy 
mu rządy na /.:I1llldzi i \V Lilwie. Polecił mu robić 
świ eże zaci:lgi, ho weteranów zostawił przy sohie . 
/.: :\Iosk\\"ą kazał mil utrzYIll)'v"ae przY.iaciclskic sto
sunki, a \V ost:\teczllyI1l razie o(i;.\rowa(~ Larowi Litw~ 

od SwiQte.i rzeki, od (;rodlla, KowlIa po Mi{\sk i Bcre
zyn~ do Dniepru, i te.i granicy miał, ile możności, hro
Ilie. \V Prusach królewskich pozostawił SLeen!Jocka 
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Viieprzowi uchodzić zaczęły. (~onili ich Szwedzi, 
a przodowała im \Vołosza i Tatmzy litewscy pułków 
Sapiehy, I\:;dińskiego i Zl>rożka, płazem tylko po ko
ninch i grzlJictach bijąc i krzycząc: "Cciebjcie zdrajcy 
królewscy l" Polacy pttdzeni na \Vieprz, gdy sj~ przez 
lód przebierali, znaczne straty w ludziach i koniach 
ponieśli. Szwedzi zwycięstwo Iqhić kazali i .j'lk 
w kaczki do uciekających na załaJllującym siQ lodzie 
z pistoletów strzelali. 

Czarniecki doznał porażki, ak nic tak znacznej, 
jnk się Szwedom wydawało. :\ajwiększą stratę pOlliósł, 
że oddziały, które sit;: doń zbliżały, nie były \\. stanic 
połączyć się z nim z powoclu niespodziewanego naj
ścia nieprzyjaciela i zosLały na lewym brzegu Wisły 
pod Hatlomicm. v\' bitwie brały u(lział tylko te pułki, 

które odwrót zaslaniały. On sam uszedł za \\'i('prz 
i z większą częścią wojska ku Lublinowi na KOI\sk'1 
\\'olę ciągnął; inni na Kock, Lewartów także ku Lu
blinowi, a mianowicie ci, co za \\'ieprzem kwatery 
mając, ni('przyjacieJa nie widzieli g. 

"Chcę jeszcze WIG,,!. uwiadomić pisał do 
królowej - o potyczce, którąśmy mieli ze Szwedami 
pod Gołębiem, ale muszę stwierdzić, że nasze siły 

były o 'wiele l11nie.isze, niż naszych nieprzy.iaciół. Po
milllo tego straly lJyły równe, tylko z tą l ÓŻllicQ , żeś
my nic stracili nikogo ze znaczniejszych, a brat króla 
szweckiego (.Jan Ado l f q('neralissi IllUS) zos la ł ranio n)' 
i kilku vvyższych oficerów poległo. l\'ieprzyjaciel po
został panem miejsca, dzięki swej przewadze licze
bnej" 10. 

Karol (~ustaw głosił po całym świecie, że po tej 
kl~sce Polacy jllż głowy nie podniosą 11 - ale sam 
temu nie wierzył, ho właśnie po tej bitwie olrzymał 
wiadomośl:, że go kwarciani pod dowództwem Ko
niecpolskiego opuścili. Polacy stanowili główn:! jego 
siłę, Niemcy i Szwedzi rozłożeni byli po załogach. 

Chorąży koronny skarżył si~ kilkakrotnie na 
gwałty i ucisk w Polsce i błagał króla, aby swoich 
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żołdaków poskromił 1~. V/rcszcie 11. lutego wysłał 

wraz z ks. ])ymitrem \\'isniowieckim posłów do Jana 
l\azimierza z oświadczeniem, że wraca do posłnszdl

Sl\\'Cl 1:3. Toż salllo lIl'zyllilo 'wojsko pod jego komendą 
zostające Il ( \J.()()() ludzi l :,): wypowiedziało służbę kró
lowi sz\\"eckicDlll lu i wydało manifesl i pr()testacy<~ 

przeciw gwallolll sz",cckil1l 17. 

Po bilwi e pod G()łc~bicm pisał do nich Karol (;u
slaw, obiecując przebaczenie i względy lH, ale to siG na 
nic nic przydało, "bo nawet ci, co przy nim zosta
wali, ch\\'iac się zaczt,:li, lak że c.odziei1 w najwięk
Slem niebczpieczd1slwic między nimi zos[;rwał i nic-
1'<1%: mieli SPOSObIloś6 życia go pozbawi6, gdyby im 
odwagi nic zabrakło, Do tego stopnia illli<~ szwcckie 
byl'o zllil'Ila w idzOlle" J~I. 

\V l:tkich waruJlkach pisal do Chmielllickiego, 
zamawiaj~!c sobic pomoc Kozaków , gdy jej h<~dzie po
lrwbo\\'ał, a zarazem przestrzegał, aby nic wierzyli 
obietnicom Jana Kazimierza, ho Polacy nic dotrzymują 
wiary, czego dowodem Polocki i Lanckoroóski. (,raził, 

że się zemści nad zdrajcą Koniecpolskim, kl(')ry go )1:\

niebnie o[luscił 20, 

"Do Elbląga wysłał patenly Ila nowe zaciągi, roz
kazujCic werbować ludzi na gwałt \V Prusiech, w ln
tbJltach, na Żmudzi, na Pomorzu i gdzie jeno można ,. ~1, 
a do kćlncJcrza swego pisał z Kazimierza Luhelskiego, 
w sam dzidl bilwy pod (Joł~biel1l, Klutego 1(),"iti (s I. 
kal.), aby kurfirstowi ofiarował większą czc;s6 woje
wódzlw kaliskiego i pOZll:1l1skiego, hyle kraj mi<tdzy 
\Varlą a ~o lecią przy Sz\\"ecyi pozosIał. \V czlery dlli 
polem, z Lublina, oJiarowal tellluż kurfirslowi czlery 
województwa (pozll:.lllskie , kalisl,ic, sieradzkie i zi e mię 
wi c lullsk,l) z [ylułelll króla wiclkopolskiego, w zamian 
za Oslerodc, llaeek, I ,cibIlluhl ) Morungcll, Lihstad 
i lłollalld , :dbo za Piławli i i\l c!\Jd zzalokami, l\aslli
pll ego UIlia oliaro\\"al lllU wojewódzlwo podolskie, 
brzesko-lilcwskie, \\TOI)'11, llareszcie wszyslko Illilidzy 
Niemnem, Bugiem i Dniestrem z tylułem }uóla lub 
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wielkiego księcia. Żądał, ahy kurfirst połączył swoje 
sily z szvveckiemi i wysłał wojsko na Podlasic, celem 
zatrzymania Sapiehy wojewody witehskiego: który 
z wojskiem litewsidem gotował siQ iść na pomoc 
swemu królowi ~~. 

Te skargi człowieka tak potężnej woli na nie
wdzięczność i Iliewian; tych, ktÓfycll gnę!>ił i oszuki
wał, te nagłe zmiany w olerlaeh dla kurfirsta dowo
dzą, że król po bitwie pod (;ołębieTll stał jak przemy
t\lik, ktc")ry zgubił drogę. Pożegnawszy się z myślą 

zag8rni~cia całe.i Polski, pragnął zachowal: dla sielJie 
nadl>ałtyckie prowincye, a resztl: oddać kurfirstowi, 
Moskalom, Hakoczemu i Kozakom, chociaż mu ra
dzono, aby raczej kilku lI1ożllowłm!ców polskich ka
wałkami za.iętego królestwa obdzieliF:J. 

Przellocowaws7.y \V Kazimierzu ] .ubclskim, ruszył 
zaraz pod Lublin. Miasto się poddało i przy.i~ło szwecką 
załogę, poczem król posunął się pod Zamość, chcąc 
stąd na Lwów udcrzyć i wyprzeć Jana Kazimierza do 
Węgier. 

Za.il~cie Zamościa hyło nieodzowną koniecznością 
dla niego. Twierdza ta zapewniała mu posiadanie 
prawego brzegu \\'is1y i staly związek z Kozakami; 
zabezpieczała tyły i zJmyJwb lilewskiemu wojsku tlrog~ 
do króla polskiego. \Vysłał lam przodem Dugl;lsa, 
]ln·)hll.iąC uhiedz niespodziewanie twilTdz(:, jeśli słu

sznej załogi nic znajdzie ~I; potem sam w same ~Iięso
pusty nastąpił i przygolowania do SZll1l'l1I11 robić ka
zał, ukazując swoją pol~gę) bo mu nadziejowski obie
cywał, że podczaszy koronny podda t\\'il'rJz~, lll;lj~C 

uczciwy prcleksL, że był Zlllllszony. 
Ale Jan Z;lmojski, podczaszy koronny i starosta 

kałllski, hył przygolowany nu odparcie nieprzyjaciela. 
\V potężnych murach Zamościa miał Tllullicyi podo
statkiem, ochotną załogę, łicz[l'l szlachlę i ,y}osci,tn. 

(;dy po pierwszych strzałach Ilieprzyj~lcicla anna
ty z twierdzy na powitanie Szwedów uderzyły, wysłał 
kn·)] trębacza z listem od Wittenberga ('1), ohiecując 
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padem, słysząc hałakanie i widząc, że się łukami po
sługują i lył jej zajść usiłują, poszła w rozsypkę, jedni 
w pole, drudzy ku miastu. Ścigali i 
do bram guzie niewiele 
kL(')re na l w oczach samego 
polskie l srebra królewskie. 
złożona z , rozpierzchła 
(iO ludzi. przez <l wie gooZ] 
pieni przez 

Tej samej nocy Czarniecl,i, wziąwszy wiadomość, 
że kn')1 wysiał DugIasa z 2.0()() piechoty do Przemyśla, 
rzucił sil,; ku Mościskolll, aby zmylić poszlaki, szedł 

bO\.vielll na odsiecz Przemyśla. 
Twierdza la, starym Illurem i fosą opasana, miała 

iWO ludzi w załodze, a była dla Szweda równie wa
Żllą, jak Jarosław. 

Jan 
przejścia 

szałek wiei I. 

\\T Przemyśl 

wezwał szlach l\,\ 
szlachta się nie 
Jarosławia ulrzy 

lllieszcz;Hlie wspólnie z 
,lŻę Zasbwski 

przemyski, posła! 

\\"ojakowskiego i 
ludzi) !lic zoslała wpuszczolla do miasLa z powodu 
hraku paszy. Obroną miasta kierował Jerzy Godle\\'
ski, zamku bronił Telwin z jedną kompanią pie
choty. 

Aseheherg w drodze do Przemyśla rozgromił dwie 
chor;u,.(wie polskiej kOllnicy i zabrał jakie 100 wozów, 
ale przy lla Sanie, gdy si~ l ,")0 
ludzi sŁr:l('1 podstąpił wraz 
pod murv Jaslo do podda l 
król n:.lZ<.l.l przybl,;dzie. 
sto oświa( .laIwIll Kazimierzelll, 
Szwedzi !la ll';\Ill(; Lwo'vvslq, 
zająwszy !yktynó\v za S~lI 

do br:llll)' :\liejskiej, wyważyli ją i napół otwarli. 
Zbiegli si<;; zewsząd ohrollcy. Zginął lu Ascheberg, 
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krewny królowej Krystylly, i niemało Szwedów. Pod 
jazdą, stojącą JW Sanic, znowu się lód zalamuł. ~I'Iiasto 
uradowane wysIało g0l1ca do L\vowa. Nazajutrz, prze-
SZC( l powyżej i poniżej iIi siQ 
SZ\\"id l I) pólnoellej i pol pokazu jąc 
na olJll;żonyll1, że to kró Wysyłali 

po drugim, Idudów. 
dwóch godzitlach żelazem 

Z11 i rohili przygolowalI szturmu. 
:\licszczanic iii budynki przy a murowany 
klasztor Bernardynów załogą opatrzyli. 13. marca 
w niedzielę po\viodly się Godlewskiemn owie wy
cieczki. Z },ancula odehrał wiadomość, że marszałek 

\vieJki koronny z :2.u()() ludzi przybędzie z odsieczą. Na 
drugi dzieil Szwedzi, 1ldując ucieczkę, wywabili część 

zułogi, u tymczasem przygotowalla piechota \yschooniej 
bramie Odparto szcz,-:śliwie napastników, 
picc rzuciła się na przedmie-
ŚÓ(' Szwedó'vv ubiła. 

przybył Duglas 
słał trachem do poddall 
byKo OIle. Na r:1<lzie 
zdan (J skiego, aby zalrzym:lź~ 
żyć o(lpowiedż do dnia naslc~pnego. Tymczasem DugIas, 
dowiedziawszy się, że Czarniecki idzie z odsieczą, ka
zał w nocy rozpali6 ogllie w obozie dla zmylenia Po
laków i nie czekając odpowiedzi i trębacza, pr~dko 
zwinął oblężenie H~l, a przechodząc San po lodzie, który 
się znowu załamał, stracił :300 ludzi. Król wyszedł 

z całą jazdą naprzeciw niego i sprowadził go do .Ta
rosl:1 l 

spieszył z odsiecz:) 
ścis clC, że niedziela. 

;3. marca stanął 
ludzi, klórzy, , znieśli 

jaciclski (stu rawicy) 
i przcs!.lo jdlCÓW przywiedli. i\ilzajlllrz, przcszc(Uszy 
rzekę, ruszyłem w pościg za nieprzyjacielem, zabierając 
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Linia Sanu była dla Szwedów stracona, trzeba 
było myśleć o własnem hezpieczeństwie. Głód groził, 

siły polskie rosły; tłumy szlachty i włościan groma
dziły si~ dokoła, rozpuszczając. wieści, że król szwecki 
nie żyje a wojsko jego rozbite ... Karol Gustaw cit.:żkie 

armaty i sprzęt wojenny wyprawił na 8 wielkich 
szkutach do Sandomierza, gdzie kazał most budować, 
i wysławszy przodem DugIasa, auy zasadzki w tru
dniejszych przejściach i w lasach rozpędził, sam 22. 
!l1,lrCa z Jarosławia w szyku wojennym wyruszył, 

z fronlu annaly, z tyłu spojone \vozy, po bokach 
silne slr:Jżc. Pod Przeworskiem, gdzic nocował, kilka 
chorą~wi polskich ujrzano, ale te zaraz umknęły. Stą(1 
tylko jedną lllilę mógł zrouić z powodu blota, które 
koniom po brzllch a wozom po osi sięgało; zaczcm 
wi(:ksz~! cz~ść wozów spalić bzat, aby się w ręce nie
przyjaciół nie dostały. 

Tut<1j zaczęlo się największe utrapienie, ho Czar
nieeki, chqc królowi dostęp do \Visly utrudllić, za
szedł mu drogę i co godzina najeżdżał, nie tylko 
w dzień, ale, co gorsza, w nocy, straszył halakaniem 
tatarskiem, lak że Szwedzi, zrywając się nieustannie 
do hoju, głodni i niewyspani, ledwo na nogach utrzy
mać siQ mogli. Sam król tylko szybkości konia życie 
zawdzięczał, ho gdy u plebana w Iludnilm do stołu 
siadał, wpadł Szandarowski, namiestnik Dymilra \\'"i
śniowieckiego, na plebanią, zabrał sztandar, szarf Q kró
lewską i sprzęty stołowe 41. 

Pod Niskiel1l, gdzie Szwedzi w dogodnem miej
scu, zewsząd ohlanem wodą, odpoczywali, gdy zna
czna cz~ść ich jazdy na furażowanie wybiegła, Czar
niecki wypadł z lasu, straż spędził, pod oh(')z nastąpił 
i 200 ludzi trupem położył. Król na czele piechoty 
wstrzymał impet llieprzyjaciela, nim wojsIw nad
biegło, a ponieważ las hył ohsadzollY 2.000 włościan, 

Szwedzi sądząc, że się tam piechota polska znajduje, 
ruszyli n:1 nich, CI tymczasem Czmniecki wązką dro
żyną umknął, ponieważ Połuhióski, którellUl kazał 
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z 3.000 luuzi na tyły Szwedów uderzyć, na czas nie 
przybył. 

l)]( 
walczvii. 

widząc, 

mile 
hit' Szwed 

żehy 

raei, wys ł 

z Cznmil'ck i 

\\' Ie, 

\\' 

Sapieha, st:llląwszy ~~. marca wieczorcm w Pła

gdzie mi:tł oczekiwać przybycia króla, umknął 
;U)OO lu i wo.iskiem ,;]ziem si 

czyI, 
Przy 
zostali. 

lIy przch:l\'Z('llia ze s 
u sz\>\'ccki tylko 

Po tej dezercyi król oswi:\(lczyl 
przygotowali lIa najci~ższą walkG 
na j od wad lIadziei 
lIH'liaeieł u inny przez 
sl:lIli(' zn:lj(luj or:1Z o zn 

ofi~:l'rom. aby si~ 
polegali jedynie 

ratLl n 

odetnie kil orl Sandomierza i od Wisly. Sforsowat' 
przejście na Sanie w pohliżu UjŚCi:l, gdzie wOJe
woda witebski \V R.OOO Illuzi \V warOWIlvm obo-
zIe ) b(,;dzie trudne, r<1zie guy by 
niem ruszyli, Czarniecki na nic lyłu i 
ud l'!"Z \. e pon Sand0I111 załoga SI 

most na \\'iś!c budować Z:lCZęła, sądził l,ról, że tam 
łatwiej h<?dzie mógł przejM: Wisł(,;. \V oslatecZllym 
razie postanowił lewynl brzegiem ruszyć do I\rakowa. 

(·ha \lwi l Czarniecki że Szwed 
wvm rZl'giem do owa doslac pragną, 

pod Iomicrze J'(')lce h~clzic s\;.OÓCZOllY, 

lJomirsld jest za slaby, aby mógł przejścia bronić, że 
król, przesz('(IJszy na drugą slronę \Visł)', JJ~clzie mógł 
z łatwości'l, gdzie zechce, przehojem utorować sobie 
clrogz~, liczego l:l k pragnie, okazyi spo 
si~ u z Poln --- lecz j li się tę 

wojsko głodu zgill lcm Czarn 
słysząc, że most pod Sandomierzem już zacz~ty, a za
mek, przez Lubolllirskil'go oblężony, zaci~t.Y opór sta
wia: porzucił pościg i z hłyskawiezll<.) szybkością prze-
prawi trzy mi wyżej Sand(JIl ierza przez 
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cZQści~ na galarach częścią wpław, ahy siQ połączye 
z marszałkiem wielkim koronnym. 

Karol Gustaw tymczasem położył 

widłach, gcl;;ie 
s:lndomierskiPj 
moście iJu(lowac'~ 

l )!"(ll} ie. 

SH; ;)0. marca 
do Wisi y, 
copn:dzej 

wszelkicmi 

dni przedtem mirski do 
ndomicrza, przej które król 

.sz\Vccki wysiał z Jarosławia, i podp~dil lIliaslo w na
dziei, że zlllusi Z:\fOgę w zamku <lo poddania. 

Król szwecki wyszedł :~. kwietnia o świcie na 
hrzeg \\'isły, naprzeciw Sandomierza, i zacz'll i z lej 
strony także nad budo\-v'l mostu na "Viśle pracować. 

Ale Czarniecki, stanąwszy po(1 Sandomierzem i widząe 
Szwedow zaj~l'ych budową moslu, przypllścił z mia-

l do zamku i do . miastem 
]:\, który 1:2 arnw swego spro-

hił z przet:iwIH'go llumy nic-
Widząc jednak, mostu nie 
)o!acy z okien p mów roiJo-

siQ do Wisly Il • wysłał lrzy 
, celem zabran lllkowej. [ra-

lował 100 ludzi i i-lU beczek prochu, ale pozostał sprzQI 
wojenny, a ;-WO centnarów prochu, ;'){) wiQkszych i ·UHIO 
mniejszych granatów, ukryli Szwedzi w skkp;lCh zam
kowych, opatrzywszy lo wszystko lontami, klón~ po
woli dogorywały. Jl:gillQlo ;)() Szwedów, kkl!"z)' po 
ukoI1czeniu lej rohoty clo szkut uciekali. 

Tymczasem Polacy, hołota wojskowa i to\\'arzy-
IJramą otwartą padli, szu-
i depozytów, zakaz Czar-

t,)ry z języków i:i\\szy zdradQ 
li6 kazał - aż siQ zapaliły 
ie nie wszystek, Jlla z jednym 
i:lsta została, do ic wyleciał 

pospołu z nieposłusznymi rabusiami, którzy .iak ptac
two, jedni hez qk, drudzy hez nóg, hez glowy, po 
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powietrzu latać musieli, inni rumowiskiem przywa
leni albo zgint;li albo ze strachem, bólem i wstydem 
wyratow:mi zostali. Na kilkasel tych ochotników ra
chowano. 

"Slwsz[oW:l l 
wolał król, 
w rozp:lcz! 
jui. ratunki 

trunku sz",cck 
lo widowisko --

i zdawało 

droga do prawym brzegiem 
I1Ilmi<;ta. w pobliżlI Bar:lll 
galar:ll'h postawił, klórf'go bronił pisarz litewski Sa
pieha, a przytclIl nicpodohieilstwt'1l1 było z glounem 
wojskiem puszczać si~ przez błotne bezdroża, wśród 
rozlopów, wylewów i przez Jasy, gdzie tłumy chłop
stwa na niego czekały. Do Sandomierza, gdzie stał 
Czarni('cki i Lubomirski, dosta6 sit; .iuż nie mógł. 
Przejścia przez San hronił Sapieha wojewoda wi
tehski, który warownym ouozie 111 lU() 

ludzi. 
Przew d 

brata swego 
posilki do 
nic l110gty 
zalllknit;te. 

icszczQście, wysłał 

l fa, auy m u przysbl 
ale te posiłki 
przez wczbran 

Cdy świat czekał na pogrom króla szweckiego 4~ 
i ju); jakby o dokonane.i rzeczy rozchodziły si<.: wieści 
po c:lh-j Europie. \\Te \Viedłliu, \Vroclawill, w Gdań
sku drukowano nowiny o klr;see Szwedów i o śmierci 
Karola (;usława z laką dokładllością, że niektórzy do
piero po clwóch latach, u.irzawszy go w Hamburgu, 
przelWI\:ul cnili. 

;\Iożna Irazi6, z jakim 
niepolwjern nowin \ve Lwowie. 
modlił się w katedrze lwo 
króla SZW(:c się hyć niCI 
było dlań z tej maIn l 

sit,; do niewoli el1stwcm swo 
albo życie swoje swoich poslawić na jedną kartę· 

Wojnn I'Iz\\'ccłm 1655-IU5tJ. 19 
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Postano\:vił przeprawić się na drugi brzeg Sanu i prze
drzec się przez ohóz Lilwinów do \Varswwy. 

\\'ojewoda \vilehski upeW\li}lł Cwrnif'ckiego raz 
pomocy nic po! l swoją 

oso l\VSlrzylll:lć o 
s~ldząe, że przejście i San 
! brolliolle, ruszył 
cn'ka margrabiego 

lewy I) WisIy szedł na 
Tylllczasem h:lrol C;uslaw pod wieczór tego s~\

mego dnia, w klórYlll zamek sandomierski wyleciał 
w powielrzl', roziwzal most na Sanie poprzednio hll
dowuny rozebrać, lllaleryał Z\\'icżć \" pohliże ujścia lej 
rzeki, gdzie hyła mala wysepkI i tam \lowy most sla
wiać co p)"(~dzej Jlolecił. Sam zaś z jazdą do Bar:tłlowa 
skoczył, gdzie stał zhiegly Sapieha z 2..t chorągwi:lJui 

ludzi lru pelll s!.laudary 
Wisły zap~dził i ( z do-
ż_ywllośei do ol i\Iosl 

szweekicgo brzegu 11 lleJ wy-
złożony i tylko lakowało; 

od wysepki do brzegu 
w ho Lilwini, sy-
piąc, wszystkich robolników uhili. Ale że lulaj woda 
była płylka, więc król, obawi:ljąC si(i, żehy Polacy 
z pod Sandomierza łli(~ połączyli się z Litwiłlami, kazał 
co prędzej pokład !la skolH.'zonej poJowie uIożyć: 

i postalIowił lliezwłocznie przeprawić siQ z całem 

wojskiem w oczach llieprzyjaci!'la, lIie IJacząc, na ja
kic nielwzpipczchslwo si~ 1l:lr~lżaL Hoz\\'illąlllildludzką 

dzidl i 110e, Ił 1l1.lr:1tl ia, 
nie jadł i kiedy SI lIlia usla-
\Nił li ;")() armaL i c:de pogo-
iowill :)()O ludzi pod ( Cha-
pcllp';! 11:\ trzech szkll Hcrw-
SZ"l1l kil dl.i:lłowYIIl przyh \\" II ('go 
brzegu i Z:łj'!\VSZy kawalek zicllli, bronili go wszcl
kiellli silami, a szkuly zaraz odesłali. O zmierzchu 
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dnia, '-'vśród huku armat, trąb i bębnów, ruszyła pie
chota sz\Vecka i zajQła wyspę i kawałek niedokol1-
ClOnego mostu, podczas gdy La Chap elle, wyszedłszy 
na brzeg, szaóców litewskich dobywał. Armaty ~a

piehy hiły z początku w piechotę na wyspie, a jedna 
kub, padając u stóp króla, Ż\virem go ohsypała. \\'net 
jednak, lljrzawszy nieprzyjaciela w szm\cach, Litwa 
uciekać zaczęła. Tymczasem garstka Szwedów, prze
brn~lwszy pod ooóz litewski, przyciągnęła stamtąd kilka 
szkut, klórel11i król trochę piechoty i łOO jcżdżcó", 

przeprawił, chcąc się dowiedzieć: , \V którQ stronę Li
twini uciekali. Sam przez całą noc na wyspie pozo
stał, aż skończył drugą połowę mostu, po którym na
zajutrz (.l. kwietnia) z całem wojskiem i armatami na 
drugą stronę przeszedł. 

Lit\' .. ini ustąpili z pola, porzuciwszy annaty, sztan
dary, wozy, hydło i żywność. 

Król zaraz sprzęt wojenny i piechol<~ do \Varsza
wy wodą odesłał, a z jazdą prawym brzegiem 'Wisły 
pospiesznie uchodził 1:1. 

SZC(U za nim Sapieha i udało mu się dopędzić 

Szwedów przy przeprawie przez \\'ieprz, lecz Karol 
Gustaw znowu się wyśliznął, udając, że ma zamiar 
skręcić do Lublilla i w tym celu wysłał \V tę stronę 

jedną chorągiew. Sapieha rozdzielił swe siły, sam ru
szył za chorągwią szwecką, zniósł ją i oblęgł Lublin, 
broniony przez (iOO Lapol'lczyków pod dowództwem 
.suchodolskiego, który hronił się uparcie przed natar
czywością Litwinów, do wścieklości doprowadzonych 
wymknięciem si~ króla II. Wkońc.u jednak kapitulował 
pod warunkiellI, że z[)łoga do \\'arszawy odprowa
dzona zostanie. Trudno I'ednak bvło tello \varunku 

, "b 

wobec wściekłości wojska dotrzymać. Sapieha, obecnie 
wo.iewoda wileóski i hetman \VXLY', otrzymał rozkaz 
oblężenia \Varszawy. Zostali więc .szwedzi w niewoli 
w Lublinie, a z nimi i zwłoki hr. \\'aldcmara, natural
nego syna luóla dlll\skiego Chrystyana IV., zmarłego 
tamże wskutek odniesionej rany ·10. 
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Król szwecki przybył szczęsliwie do \Varszawy 
i pod Pragą znędzniałe i zdziesiątkowane wojsko na 
odpoczynek rozłożył. 

:'IInie.i szczęśliwie powiodło się Fryderyl\Owi mar
grabiemu hadeilskielllu, którego książę .Jan Adolf, ge
naolissi/Jllls wo.isk szweckich, na pomoc królowi, bratu 
SWC'IllU, pod Salldomierz wysIał. S:1I11 był chory, po
nic'lsłszy r<Ił1Q pod (;o!tthiclll. Powiadano, że margrabia 
miał ~l.()()() ludzi, ale pokazalo się, że ich było tylko 
:Lj()(), a \V tcm Li chorągwi jazdy a 10 chorągwi dragonów, 

Czarniecki, zoslawi\-vszy pod S:\Ildomie rzem 47 Lu
homirskiego i kwarcianych, kUlU,y w drodze króla 
szweckicgo odstąpili, ruszył w G.OUO ludzi na margra
biego, dOp:Hlł straż sz\\'cclq pod Kozienicarni, otoczył 

i wysiekł. :\I:lrgrahia, dowictlzia'vvszy si ę w Janowcu, 
że krój umyka z pod Sanuomicrza prawym hrzegiem 
\\'isły, rozpoczął odwról. Przehył Pilic<t i zerwawszy 
11 lOS t za soLą, stanął w \Varce, gdzie niepotrzebnic 
czekał na kOlllcndanta Hadolllia, kUn'emu kazał z za
łogą radolllską pospiesza6 do siebie, 

Oberstlcitrwnt Hitler, komendant Radomia, pra
gnąc ujlrowadzi6 swoje łupy, ciągnął powoli, a gdy 
sit,: połączył z margrabią, Czarniecki slanął już nad 
wezbraną Pilicą -18, a u.irzawszy most zerwany, przy
padł do pierwszych szeregów i wskazu.iąc na ucho
dzących Szwcd('l\v, zawołał: "Smieją si<t z nas, że mo
stu nie mamy. ~llże, za nimi towarzysze I Tyle (lrogi 
do nich wbród, co mostem! "' 

To Jl)(')\viąc, rzucił się pierwszy w spienione nurty 
rzeki, pOCZClIl wysławszy oddziały do \Varli:i i do 
Czerska, aby Szwedom zamknąć oclwn')t, pomknął za 
nimi jak błyskawica, przychwycil tylllą straż nieprzy
jaciela, który, ubezpieczony zerwaniem mostu, spolwj
nic maszerował do Czerska. 

\\'idząc, że bilwa llieullikniolla, margrabia slanął 
do boju w pobliżu lasu, gdzie umieścił zasadzkQ. Wy
trzymał pierwsze natarcie, ale wnet podał Iył j z wielką 
stratą \v I udziach uchodził (5, kwietnia) 4~, 



BITWA POD WArtKĄ 

Zwycięzcy po trupach szwecldch siedm mil, bo
rem i piaskami, aż do przedmieść \Varszawy za ucie
kającymi pędzili - ,.i mogę zapewnić W1\.:\1., - pisał 
Czarniecki do królO\vc.i - że kto uszedł ostrza naszej 
szabli, zgillął z rąk chłopów, którzy lIie parclolJują ni
komu . \Vszysllcie ich hagaże dostały się w Ilasze n~ce 
oraz :20 szlancbró'vv, klóre wraz ze znacznie.iszymi jCI1-
cami odesłałem królowi memu palIu" :'0. Tabor wszystek 
z pieniądzuli i żyv/I1ością zrabowano. 

"O! gdyhy margrabia lego dnia nic był się spó
źnił! - pisał ks. Jan Adolf. - Gdyhy był słuchał roz
kazów Wl\.:\t i mojej rady, nie poniósłby tej porażki. 
Zwoływałem dragollów Hittera i chciałem ich zebrać, 
lecz nikogo nie znalazłem". Około ;")()() luuzi uciekło 
do \Varszawy, lG(), przeważnie oficerów, wpadło w ręce 
Czarnieckiego, reszta poległa. J\fargrabia, bral jego, 
z hr. Schlippenbachem i kilku pułkownikami zamknęli 
się w zamku Czerskim i poddać siQ nie chcieli. Ale 
Polacy nic wiedzieli, że się margrabia w Czersku znaj
duje, bo na polu bitwy znaleziono płaszcze i kapelu
sze obu książąt 51. 
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Jan K:l/,iJll 
teraz 

spolitej, 

\V lym 
rczydcl1CY;l 

bawił 

(\ i stoli 
,wowie, 

Hwczpo-

"Przyhycie ::\ajjaśniC'jszcgo hróla, p:llW naszego 
miłościwego - pisze regcns miasta - \\'sz\'slkieh nas 

wlemyc pocldallych iło, jako 
i dohrod 10, lu )()wilali. echa! do 

lias w m:dym bardzo po(;zeic; trzy chorągwie przy 
nim dragollii hyły i coś 'i,olllierza naszego". 

:\Iiaslo przyjmowało go uroczyście slarodawnym 
ollyczajelll. \Vi(~e naprzód wjeżdżały przed ]{J'()lcm 

mą lryll karely wanv mI polC'm 
zo pięlOl przyhrani 

z turecka, potem za nimi llllCSzcz:\llie, także I rllscy, 
ubrani z usarska, ludzie i koni(~ w zhroje zakuci, za 
nimi załoga IWOWS!Cl; mieszczanie Z:IŚ piechotą z cho-
r:1'': w i allli i proporcami slali przed bra\1l~ wzdluż 
il i Bajdach billowy 1St Y rajcy rólem 

i pro go przy grzmocic a \, ",śród 

huku dZWOIIÓW i okn.yków ludu do katedry gdzie" Te 
]kuJr!" odśpiewano, a potem do kwat('ry w pabcu 
arcyhiskupim w rynku (gdzie dziś widnieje Lablica 

i<!Lkowa 1:1 śmierci Michal ). dre-
l:mcm ruszl(l\vaniu, wysta IOllem na wieży 
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ratuszo'wej ponad zegarem, grali trębacze i "sała
maiści" powitanie. Ponieważ przedmieścia były spa
lone, palono na ulicach ognie, przy których koczo
wali na mrozie ci, co już w gospodach pomieszcze
nia nie znaleźli. Na utrzymanie króla i jego oto
czenia nałożyło miasto akcyz(~ na wszystkie targowe 
artykuły spożywcze. Konsulowie i znaczniejsi obywa
tele pełnili straż przy osobie królewskiej i towarzy
szyli mu w pałacu i w kościele 1. 

Wdzięcznie przyjmował król wszystkie objawy 
przywiązania i wierności, których dowody widział 

wszędzie dokoła w zgliszczach i gruzach, pozostałych 

po zeszłorocznem oblężeniu. Posypały się przywileje 
dla miasta, ella klasztorów, pojedynczych obywateli 
i dla żydów . Grodzicki otrzymał starostwo drohol>yckie, 
władyka lwowski ŻeEborski zarząd opactwa uniejow
skiego ~. 

Jan Kazimierz, jadąc do Lwowa, żywił nadzieję , 

że się Szwedom nie powiedzie w Prusiech i że ich 
wypędzi z Polski, mając zapewnione posiłki tatarskie 
i kozackie. Potrzebował jednak przyjaźni moskiewskiej 
i w tym celu wyprawił z Krosna 10. stycznia Piotra 
Galiilskicgo marszałka orszaóskicgo do cara i do bo
jarów moskiewskich z propozycyą pewnych środków 
do pogodzenia obu monarchów za pośredniclwem 
cesarza ~. 

Tymczasem Królewiecki trakIat, zawarty 17. sty
cznia, i wiadomość o zajęciu Prus pomieszały wszysl
kie jego rachuby. Widać, to z listu do prymasa. 

Dziękował mu za praee celem pozyslwnia Hako
ezego. "Cesarza - pisał - prosiliśmy napróżno, bliższy 

nam 13ramlellburczyk. ~d()głl>y był o(ldać syna swego 
w :)(lopcyę króleslwa, gdyby sohie nie był więcej ee
nił nicprzyj:lciehl, jak naSZq przyjażI'l. Hakoczego szu
kaliśmy Ilie po Lo, ahy syll lub ojciec nasblpił na kró
lestwo, jako prl.yszly nasz kokg:\ 4, ale na zastaw dóbr 
koronnych, LoLy żaden naród nie zniósł panowania 
dwóch królów razem. Zgadzam się na sukcesyą po 
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mojej ~~ll1ierci, na kogokolwiek stany si~ zgodzą, ale 
nie na wsp('llne pano\\':lllie. Trzeha nam kogo illnego 
szukać'. lla pomoc niczyi.nie . n:l!zoczy nie zdolny tego 
ogllia ugasić:. 'Wojsko jego nie Iladaje siQ do Icgocze
sncj wojny, hoją siG buku dział, tak j:lI\: Tal<lrzy i nasi. 
Jakkolwiek ci (,)ki los ZUlusza nas do szukallia lakich 
środlu')",, nic Ilależy pospiesznie postGpO\V8C. Kto wie, 
czy T:llarzy i Kozacy nic l>Qdą przydatniejsi do WY]lQ
dzcnia nieprzyjaciel:). Tatarzy są wytrwalsi w posłu
szens[wic, luho nie chcą długo w olJOzic pozoslawac, 
Kozacy, porzuciwszy :\'Iosk\VQ, mogą Ilmn wraz z Ta
larami oddać: uslugi nicmałe, :\Iożellly kh wyllagro
dzic łupami w innym kraju. Ale żcśmy ich jeszcze 
niepe\\'ni, hQdzicl1lY lraklowac z kurfirstem i z Hako
czym. \V tym celu wyślę ]>odlodowskicgo slarost~ ra
domskiego, dodawszy JllU do pomocy hisli:u pa war
mil\skiego i \\'ojcwodQ płockiego . Przedcwszystkil'm 
myśl~ złoży c kon",okacYQ, na którą \VX1\I. zapraSZ:Hll" f, . 

Prymas pochwalał zarz:lclzenia króla. Prosił, aby 
ChmielnickieJllu dac miejsce \V senacie i lytuł woje
wody zaporoskiego. n\\' układach z HakoczYlll - pi
s:lł - była mowa tylko o adopcyi syna a nie ojca, 
potrzeba bowiem szukać zewnętrznej Jlomocy przeciw 
zewnętrznemu wrogowi, ho w przeciwnym razie po
wstaną wewnętrzne rozruchy. Dohry jest sposób na
hycia pieniQdzy od Bakoczego na zastaw dc'lhr królew
skich, ale nic za króleslwo i korolIli. Z cesarzem mó
wić już zapóźl1o, chociaż traktaty z nim w zawiesze
niu. Pomoc Brandenburczyka niepewna, pewniejszej 
szulwchy należało, hyle hyły pieniądz.e, po które 
trzeba wysłac do papieżć\. l'\ajwiększą korzyśc przy
Iliesie konfederacya (w Laócucie), bo pozwala dzia
łać, nie oglW1ając siQ na publiezne prawo i żoł
nierzom nie polrz.eha hQdzie płacić, aż dopiero po 
uspokojeniu ojczyzny, więc leż i konwokacya niepo
lrzebna" li. _. 

Straciwszy Prusy, król liczył jedynie na pomoc 
kozacko-tatarską. Dowiedziawszy się, że pod Szaro-
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gro(lelll 20.()OO Kozaków stoi, którzy nie przepuszczają 

nikogo uez listów królewskich, wysłał do Chmielni
ckiego Franciszka Luhowickiego stolnika ci('chano\\"
skiego z żądaniem prędkich posiłków 7. Do Porty i do 
paszy sylistryjskicgo przcznuczył Homaszkicwicza, ale 
kazuł lllU czekać powrotu Szomowskiego S, którego 
jeszcze z Głogó",ka wysłał był do Krymu 0. 

:-\ajważniejszą jedllak spr~lw~l, spraw,! potrójnej 
wagi, hyło pozyslwlJie Kozaków: pomoc ich , uspoko
jenie CkraiuJ', a nawet posiłki tatarskie zależały od 
Chlllie 111 ickicgo. 

Hetman kozacki, jak wiadolllo~, związał si~ z l\.a
rolem Ciustawem we wrześniu Hi;");) pou l\.amiel\ cem, 
na podslawie przedwstępnych układóvv : ż e kraje ru
skie b~dą do Kozaków należały, a Szweuzi poza Wisłę 
nic przejdą 1Il. Z poJ Lwowa wysłał \V październiku 
O. Dalliela do \Varszawy i prosił o pos~ów pełnomo
cnych, celem zawarcia stałego przymierza i o wysła
nie Hadziejowskiego na Ukrainę. Przedstawiał żądnemu 
sławy królowi plan koalicyi z Moskwą, z \\'enecyą, 
Anglią, Austryą i Persyą celem zawojowallia Turcyi 
i oswouodzenia Greków 11. 

KrM szwecki wohec niespodziewanego powodze
nia w Polsce, pewny zagarni~cia całej Rzeczpospolitej, 
nic miał ochoty dzielić. się z Chmielnickim i żądał, 
aby nie niszczył ziemi i odstąpił od Lwowa, ponieważ 
województwo ruskie Snvedom si~ poddało 1~. Po
mocy kozackiej nie potrzebował i nie troszczył się 

o hetmana - aż kicdy siQ dowiedział, że han tatarski 
zmusił Kozaków do posłuszcl\stwa królowi Jlolskiemu 
i chce go wraz z nimi na tron prowadzić. \Vnet po
tem nadeszła wiadomość, że .Jan Kazimierz opuścił 
Sląsk i .iedzie do Lwowa, aby się połączyć z Kozakami 
i z Tatarami. \V tem groźnem niebezpieczeństwie, które 
zażegnać należało, stosunki z Chmielnickim nabrały 

wagi . Trudno było jednak królowi sz",ccldclllu wy
prawiać pełnomocnych posłów celem zawarcia stałego 
przymierza. Ale przez O. Daniela, którego przeszło 
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dwa miesiące trzymał bez odpowiedzi, a którego teraz 
z niezwykłymi honorami traktował (pił publicznie 
zdrowie Chmielnickiego i ZołŁareilki), przyrzekł wysłać 
Hadziejowskiego i posł{l\V 13. Ponowił te ohietnicc a na
wet żołd płacić obiecał, wysyłajqc gońca, który przy
był do Czechryna 13. styczllia lG::>G z listami od króla 
i Hadziejowskiego do Chmielnickiego i do \Vyhow
skiego H. Po hitwie pod Gah;lJiem pisał o swojcm powo
dzenill w Prllsiech, o klc.;scc Polaków i o posłach, któ
rych wysblć postanowił. Przestrzegał, żeby się hetman 
nic dał uwieść .Janowi Kazimierzowi i żeby pokój 
z Tatarami i inllymi sąsiadami zachował 1:,. V\" kilka 
dni póżniej wysłał z LlIblina (irondskiego, lłóm;leząc 

się , że z:ljc.;ty wojną w Prusiech dotychczas so.iuszu 
z Kozakami nic zawarł. Pisał , że nic wic, jalq instruk
cyę ma dać swoim komisarzolll, nic m:ljąc wi ,ulolllo
ŚL:i, L:zy O. DalJiel, wysłany w stycznilI, już \\' Czechry
ni(~ stanął. Żądał, aby Chmielnicki przez Grondskiego 
wartlTlki swoje przedlożyl, miejsce i czas komisyi na
znaczył, a on się do tego zastosu.i e i wszystkie życze
nia Kozaków uwzględni. Donosii, że wskutck odnie
sionych z,,"ycic.;slw nie lH;dzie polrz(>])Qwał na wiosnę 
kozaL:kicj pOlllOCy, ho mu sic.; lIadarza sposobność za
warcia pokoju z Polakami bez dobycia on.;i.a. (;dyhy 
go jednak Iwtlzieja olllytiła, przygotował lak po[t;żlle 

wojsko, że b~dzie llIógł pokon<l(~ króla polskiego. 
\V razie potrzeby spodziewa si(~, że lllU Kozacy po
mocy nie o(!mówi:), nie pierwej j ednak, aż zostali,! 
\vczW:lI1i lu. 

Hetman kozacki w drugiej polowic slYL:zoia ocze
kiwał posła sz\Veckieu;o w osohie opata Daniela, który 
teraz królowi szweeki cl11u słllżył . Pisał do Hadzie
jowskiego, aby przybył na U krainę dla ostatC'L:ZIlej 
1l1l10\\"y, ustanowienia porządku w wojsku zaporoskielll 
i oZllaczcIlia żołdu. 

Z\\'i~!Z;lny układem, zawartym z hallem pod Je
ziem,!, złożył był lla piśmie Janowi Kazimierzowi 
przysięgę wierności i obiecał ją osobiście ponowić we 
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Lwowie. Klął się, że króla na troll wprowadzi lub 
zginie 17, ale, jak twierdził, chciał wprzód zabezpieczyć 
dawne pr:1\v:1 i wolności kozackie i prosił o n~lzna

do ostatecznych 
ruszać, nie posta 

pewnego a potomne czasy, 
hyło" 1~1. II,] że nic dowierza 
póki z Pol ho listów miet' 

Król komisarzó\\' swoich) 
skiego hetmana polnego i Tys/kicwicza wojewodę 

czerlliechowskiego, wraz z terminem do utwierdzenia 
i podpis;mia pokoju z I\ozakami ~1 i doniósł O km 
Chmielnickiemu, prosząe () pomoc ~2. 

Hetman kozacki odpisal, że raelIJy na rozkaz króla 
wysbć kilka tysięcy ludzi, ale wiosen Ile roztopy sto.ią 
na przeszkodzie starożylny zwyczaj kozacki nic po-
zwala mu Izy czerni uczyn 
ciel zasłużył nieważ \Y brew 
szedł \Vish;; cofllqć, ale trze 
pliwość, lila raoa nic zh 
rozkazy k <;/;lIlujelllY, .iii!\. 
z nieba sJ llię i okaże siQ 
i poSłUSZCl'lSlwo owane \V gł~bi 
tych wojcllnych rozruchów, przez które ojczyzna upa
dła. Zdrowie Wl\M, Bogu polecamy", Olliecy\\'ał ",kol1.
eu, że komisya odhQdzie Sl~ w terllIinie przez króla 
nilznaczonynł 2:1. 

\V ten sposób łudzil hóla, 1)0 ;)ni SJl~ z nim go
dzit: ani posiłków przysłal: nic myśLd -- a co gorsza, 
wskulek j lIia i Tatarzy pom 
mogli, w oj "ICIl smok" 
do Krymu, lla pomoc kró 

lIan i dla króla, ni 
ani Moskali prawdzie nie 
tnicy i niC' laliczem do 17. 
wiedzi k]'(J! odszedł z ord 
do \VołoszczyznyU'a stamtąd do Kryml!. 
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.Jan Kazimierz wyprawił był z Glogówka zaraz 
po otrzymaniu listu hal'lskiego .lana Szomowskiego 
z podzi~kownni('m i z prośbą o dalszą pomoc. 

Posd 1II10<ly ale rozsądny kawaler, który już trzy 
razy sprawował poselstwo do Rakoczego, stallął 12. 
lutego w lbchczysarajll i postarał si~ zmaz o kopie 
listó'v\' hana i ChmielIlickiego, które posłał IU'Mowi, 
"bo tam (w Krymie) tyl ko hrz(:kll~IĆ, wszystkiego do
stanie" . 

Cluniclnicki pisał z CZt~chryna 31. stycznia 1();"i(): 

,,\VyroZllmieIiśllly z pisma \VII;\J. i z ust Tochlall1iszagi, 
z czem posłowie polscy (od hetmana) przyjechali. I do 
lias przysyłali Polacy, aleśmy im odpisali, że pakt po
przysil.)onych jeszcze my nie postanowili, uo tego pa
nowie (polscy) si~ rozjech;t1i i różność mi~dzy nimi 
wielka, a posil ków hez rady wojskowej da{~ nic 1110-

żemy". \\'yl1owski pisał, że Polacy mało wojska mają 
i nic gruntownego nie stanowią, a król z cesarskiej 
ziemi pisze o pomoc ~'). 

Szomowski na audyencyi II wezyra, któremu obie
cywał znaczlle upominki, zacz'lł ou skargi na lIieslo
wnośc. 

- Królowi (lziwno, - mówił - że han tak pr~dko 
odszedł, a miał czekać 30 dni pod Haliczem ... 

- Dajmy pokój przeszłym rzeczom, - odparł we
zyr - wszystko będzie (loIJrze, naradzić się jednak 
musimy. Ale co zrobicie z Kozakami '? 

- Król zapewnia Chmielnickiego i wojsko zapo
roskie o łasce swojej. 

- Są tu posłowie kozaccy, czy nie mógłbyś się 
widziec z nimi? 

- Zobaczę ich i ukontentuję. 
- Bardzo dohrze. Jutro h~dziesz miał audyencyę 

\I hana .. .. 
lian na wywody posła odpowiedział: ,Jutro się 

z tohą prywatnie rozmówię. 
Po trzech dniach oczekiwania zjawił się w kwa

terze posła Solimanaga powiernik hmlski z uwiado-
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mieniem o liście Chmielnickiego, że będzie wiernym 
królowi i przeprosi go pod J(amidlcem w obecności 
hana, którego prosi, aby mu w lem dopomógł, inaczej 
nic dowierza. Zaczem han kazał zapytać posła, czy się 
król na to zgodzi . 

- 1\ic wielll, jako to llIoże uczynic, mając \\'o.in~ 
szwecką i Illoskiewską i nieprzy.iaciela \\" domu. 

- Pr,l\vd(,; m()",isz, - rze kł Solilllanaga - ale jeżeli 
kn')1 tego nic zrolJi, stracimy Kozaków . Po(bj inllY sposób. 

- ~iech c'hlllielnicki da syna w zaslaw, CI kn')] da 
swój zastaw - odrzekł Szomowski i pojechał z tem 
do wezyra. Tell mu powiedział, że wysyła Piryszag~ 
do Chmielnickiego, aby go przeci ,!gnąć na slrollQ króla. 

- Prościcż go Leż o to - rzekł poseł -- ponie
waż chce dawać łaski królewskiej, lliech i an też co. 
ze siebie pokaże i pośle poslów do kr(lla, :\1ask\\'(,; wy
prawi z Kijow,l, pulki swoje z Litwy adwoła, szwe
ckiego posła królowi odeśle, a z pastronnymi praktyk 
zaniecha, 

\\'ezyr zapewniał, że pa adehraniu wiadamaści 
od Chmielnickiego poseł adbierze o(lpra\\'(,; w sprawie 
posiłków, za co mu Szolllowski abi ec,lł L,O(JO dl! katów. 

Han danosił Chmielnicki emu przez legoż Pirysz
ag(,;, że Jloseł polski żąda posiłków, ;,aleśmy mu ocl
powiedzi jeszcze nic dali, dopóki si ę nie dowiemy 
o waszych zalllysłach·'. "Uczyócie La d la \las i d la 
1\I'ola ]lana waszego, - pisał wezyr żebyście go od 
nieprzy.jaciół wespół z nami ratowali" 21;. 

ByłeJll u ha na - donosil Szoll1o\\'ski - i wyra
ziłem niezadowolenie z deklaracyi wezyra, że posiłki 
zależlle od Chmielnickiego. Prosiłem () nic bez \\'zgl~dll 
na odpowiedź, jaką Piryszaga przywiezie. Han obiecał 
pod słowem, że na pcłni<:; marca ordy pod l\.amieilcem 
staną, 

- Ty p<\idziesz z wojskiem -- powiedział - a ja 
listy i goilca wyśl<:; do 10'0 la , 

Prasiłem, aby na wiosl1G sam wyruszył. Obiecał i ża
łował bardzo, że z pod Halicza ustąpił, aż westchnął. 
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"Posłowie kozaccy, Michał :Vlacherzyilski, którego król 
zna, ho hył w wil2Ziclliu, hyli u mnie dwa razy. Pa

u pewllić. 
szczerość 

pokoju, 

punkta instru 
, aby siQ nic 
a IJędzieli 

pok('Jj, bo przyk 
Ide stąd, że prz('sz 

i.io\Vski (Stefall Cza l 

pytają, jeśli hędzie 

i naszej 

lIan uwiadomił króla '.2.1. lutego, że wysl:!ł do 
Chmielnickiego agl~, pOllieważ pragnie, ahy Kozacy 
wraz z ordą na Szwedów ruszyli. Prosił o cierpliwość. 
i obiecywał, że 13. marcn wyśle cZQść wojska z Akier
mail u, a potem, przys posobi wszy jak naj\\' iększc si ły, 
na pomoc królowi je wyprawi ~H. 

PiS:lł leż i do kllrfirsta, aby' llIe z[lwi('ral ]lokaju 
był wicl'llylll 

!J et Alil1lurzn, przy 
lodowskiego st:lroS 
Ale kurfirst lis 

posła tatarskiego 

[crnuncyusz 
cwca w to

Illskiego, po
!rzucił jako 
bez odpo-

lian wysłał przodem ~Jengligeraja 11. marca :1O. 

Sam miał ruszyć 1:2. lIlarca z calą Ol·dą pod Kamienicc 
i żądal, aby wojsko polskie tam lub do Lwowa ścią
gało III -- wyglądał jednak codzie!l wiadomości od 
Chllli(~lnickiego U2. 

Tell jl~dnak, doczekawszy si~ przyuycia O. Daniela 
i odehnnvszy listy Karola (~lIslawa, przywiezione przez 
b )()Sbll'lCÓW królewskie i Hago\\'-

tylll samylll (1 dski, p1'zy-
ryna, aby wyllUdnc' Ilcye, hanie-

nie dawszy żad j\'dzi. Przy-
kn')1 w [\'Ill kiedy go 

II przez Lll!Jowic]z' pO!lloe prosił, 

TalanJ ko nielllu zawcz\\'a1. 11 natych-
miast wyjeżdżać, bo nil:' chcc mieĆ nic z krc'JJcm do 
czynienia. (j.l'ondskiego i O. J)aniela wyprawił na Sie-
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wim)' hetmana, któregom w więzach tatarskich trzy
mał; zrobiłem to d la króla, którego m sobie inaczej 
wyohrażał. TerLlz nie chc~ traktatów, chyba dla całej 
H.usi. :\iech Polacy wszy<;tkich Husillów wolnymi ogło
szą, niech z nimi jak z przyjaciółmi i sąsiadami, nie 
jak z poddanymi poslt;pują, nieeh sit; wyrzekną wszyst
kich roszczeó, bo pokój a Polak nie mogą razem ZCl

mieszka(~ na Busi" :HI. 

'J'al;lrów Chmielnicki się lIie bał, przekonany, że 
z obawy przed Kozakami z Krymu nie wyrusz~l. Sta
nIl sit; .iednak ubgodzić hana, który, straciwszy wre
szcie cierpliwość, wysłał do niego Saphan Kaziag~, 

żetdając ostatecznej odpowiedzi :!!I. Posyłał mu rwjnow
szc wiadolllości o woj nie; prosił, aby zaprzys it;żonej 
przyjażlli <Ioehować raczył i obiecywał ostatki znale
ZiOIlCgO na nusi jasyru przysła<': wodą i lądem dla 
ukonten!ow:mia i pozyskania przyjażni ,lU. 

\Vskutek wymi,jająccj odpovviedzi ChmielIlickiego, 
h:m po długich sporach z przyjaciółmi Kozaków w Kry
Illie poslanowił wysłać wo.isko na l:kraiJlQ pod do
wództwem swego wezyra, celem ukarania \'"iarolom
nego sojuszlJika H. 

Ale król nic tracił nadziei nawrócenia grzeszllika 
i sprawę posiłków kozackich i pacyf1IUlcyi UkraillY 
oddał w doświadczone ręce .bna LeszczYl1skiego, da
wniej łęczyckiego obecnie poznaóskiego wojewody, 
klóry jlfLlCQ swq 0(1 tego ZLlcz~lł, że Chllli<'lniekicmll 
posłał autentyczne dowody, jako Szwedzi s:1 już zruj
nowani, a król mimo to traklatami nie pogardz:l ·'~ . 

.J<.ln Kazimierz zaś przed wyjazdem swoim ze 
Lwowa wyshlł posłowi swenlll w Krymie dodatkową 
illslrukcyę: aby han wysłał posł{)W do Chmiellliekit'go 
i skłollił go do zawarcia pokoju pod słllsznymi wa
runkami, żeby Kozacy byli zadowoleni a król i Hzecz
pospolita w powadze swojej, szlachta zaś przy maję
tnościach zoslawała. Pokój z Kozakami musi dojść 

w jak najkrólszym czasie nie tylko przez wzglą<l na 
Szwedów, klórych król sam poskromić może, jeśli mu 
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han pomoc przyśle - ale obawiać siQ trzeba, żeby 

:\Joskwa z Kozakami nie chcieli przeszkadzać lej woj
nie, ho \V t:lkim r:lzic wojsko litewskie h(.~dzic musi:lło 

gotów sil~ porozu 
owi szczt:ście 

do zgooy. AlF 
l\ozakami prędko 

l\.oza ka mi Illl'lgr 

na l\Ioskwę 
kn')1 lIlusiałby Sil~ star~lć o pokój z carem, aby mógł 
ze Szwcdami kończyć. Od bana Ż~l(bl król kilkanaście 
lysit:cy ordy, a 0<1 Chmiclnid:icgo 10.000 ludzi. Gdyby 
zaś Chmielnicki udzielllcgo państwa pragnął i stawiał 
niemożliwe do przyjt:cia warunki, a szlachcic majt:
tności oddać nic chciał, ma han do tego wieść rzeczy, 
żeby l\.ozacy hyli posłusZlli królowi i Rzeczpospolitej 
a Ukrain u panów. 'v\' tyl by 
naostaLek Ikiemi ordami ku gr:, 
)lomkn<ił lraktO'.vał o 
i ° wojnic Jest .ieszcze osla 
by han w bo wszyscy praw 
Kowcy i ą się do J1oko.i 
si(~ do Lego whrew woli hel te 
kn\l kazał hana przeprosIc l zapewrllC, że upominki 
zwyczajne zostaną oddane, byle król mógł przyjM' do 
scj Illll i do poda tków ·L!, 

Chcąc sobie zapewnić pomoc lalarslq, wyprawił 
ht"ll do Porly Wojciecha Bieniewskiego z prośbą o wy
słanie rOZIGlZll hallO\vi, aby jak Ilajspieszlłiej pomoc 
wysłał i kiemi ordami, :lże 

potrzeba, Poseł prosić mi:1 
emiry do hospo(lan'l\v, aj u 
byli na ~l H, 

J IlS li 

ze Lwow wypra'vvt: wezyra nę, 

ale zarazcl wysyłk~ pos ich 
królowi. I-lan, stosownic~ do życzenia króla, wywołał 
bunt Kozaków przeciw Chmielnickiemu i podlrzymy-

20 
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'wal len o~ień na LJkrainic 45. Posiłki latarskie pod 
\vodzQ Subhallgazyagi, wojewody onI białogro(lzkich, 
przyhyly dopiero w lipcu. -

.lun Kazimierz, po lIstąpieniu Szwedów z pod Za
lIlosci:1, kartnil si\; lIadzieją, że ich zwyci\;ży, choćby 
go pomoc kozuclw-lalarska zawiodła. Nie umiał jedllak 
Jlalchll'lć swą n:ł<lzil'ją oloczenia swego, dodać otuchy 
w:!tpiącym, przclIlówić do serca i rozumu szlachty 
slo\\'tllr1i Czarllieckiego: "Nieprzyj:lciel nic pokonał 

hraci naszych żelazem - mówił kasztelan kijowski -
<lle picniąuzl1li i podchlebslwami. \\'clcranów swych 
załogami rozdrohIlił, przyszłość SW:1 złożył w r~ce re
kru tÓ\\' i synów ojczyzny naszej, klórzy leraz skruchą 
przej«ci IW łono jej wracaj'l, golowi z niewzruszoną 
\\"iernosciQ służyć Bogu, ojczyźnie i królowi. Kie Illamy 
powodu Lracić nadziei pokonania wrogów naszych. 
\Iamy j>ouoslalkiel1l żołllierza, byleśmy si« policzyć 
chcieli- .IG. 

\Vłościallie i małol1lieszcz:1nie, gdzie si~ znalazł 

dobry dowódca, ocholnie szli <lo hoju z hasłem: 

Smierć za śmierć:! giń a hij! Gdziekolwiek hój sit; 
toczył, lam zaraz clllnary chłopslwa, jak s~py n:l żer 
łakome, ciągnęły. Mordowali hez liLości uciekaj Qcyeh, 
ranionych i zbłąkanych, a Szwed spolkany bez świad
ków w polu lub w lesie ginqł bez śladu, Ale senato
rowie, szlachla i dwór kn')lcwski we Lwowie nie 
o wojnic, ale o sulccesyi na lronie radzili . Pn')żJlą na
dzieją siQ karmiQc, jedni synowi Ibkoczcgo, drudzy 
~ynowi cara naslQ]>slwa życzyli i za Iwżdclll Ilicpowo
(\Zeniem ramionami wzruszali i glow:nni kiwali. 

Co prawda, sam król w porozllmieniu ze sena
tor:\llIi lraklO\\'ał z cesarzem, z kurfirstem i z Rako
czym o sukccsyę, ale czuł sit;; obrażonYlll zabiegami 
i inlrygami ludzi, którzy głośno, na swoją r\;kt;;, za ży
cia jego korollą rozporządzali. Żądał bezwzgl(~dn('go 
]>osłuszdlsl\\':\. Slwri.ył sit,: IW emulacy~ i podejrzenia 
ze stro,lY 1,:\Ilclcrza J(orycióskiego i marszalka Lubo
mirskiego, klóre rujnują !>owagQ tronu i powiedział: 
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"Jeśli nie zechcą pójść za zdrową radą, wzorem in
nych krnjów (gdzie były rządy monarchiczne), wracam 
na Sl~lsk h(~dę czekał, co się ze mną stnlJic·· 47 Pra-

mat: Lo, co w ch Ic:.;/.c!:z;ścia 

w rQce silnegc) !lego 

Iwdchodzily do 
o klęskach 

])0-

drodze 
Przemyślem, o dumie-

rza, o powrocie KaJiIi.skiego, Zbrożka, Sapiehy, o po
wodzeniach Czarnieckiego, a wreszcic, że Karol Gustaw 
do wideł uchodzi, otoczony ze wszysLkich stroll, ska
zany na nieochybną zgubę. 

W niepewności i w gorączce oczekiwania po
myślnej wiadomości, która mogła położyć kres wo.inie 
z nienawidzonym zwycięzq, Jan Kazimierz w obawic, 
aby go n ieszczęście n tego 
tryUlu pomoc Pana Boga, lI:';lll1ąĆ 

spory zjednać miasta ński, 

polski, ruski: Matkę Chrystllsa pol-
ską w katedrze \' -
nieste 1 one. 

( hyła się dnia 1. oktawę 

Zwiastowania Najświęlszej Parmy. 
Król udał się z przedniejszymi panami, naówczas 

obecnymi, z duchowicflstwem świcckiem i zakonllcm, 
z kompaniami wszystkich kościołów, wśród tłumów 

ludu, do małej kapliczki :-.JajświQtswj Panny, na cmen
tarzu katedry metropolitalnej stojącej (kapliczka Do
magal('wiczowska), gdzie sic: znajdo"vał ohraz :\njswięt-
szej P:l O'v"uny rQką geometry rowi-
cza. () ieśli w uroczysl dwaj 
dyakoll dalmatykach 
scili ołtarzu, przy 

poslolski, Piotr 
]ll'Zysląpił król z oł-

tarza, uklqkł na najniższym stopniu i oddawszy po
kłon, odczytał z karty naslQpujące słowa: 
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\Vielka Boga-Człowieka \lalko, NajświęLsza Dzie
wico! h, .Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twego, 
Krc'lln kl(J Palla lllojego i iłosierdzia 

hi)l, :ljświ(~lszych s ptldłszy, 

)atronk(~ moją i za w mo-
ich ) r:llll, i siebie i k polskie, 

lC\\'skic, rllski(~, p lll.owieckie, 
nd:ic, smolcI1skic, skie, jako 

ló. wóch llarod(')\v Twojej 
szczcg(llncj opiece i obrollie polecam, a Twej po
mocy i lIliłosienlzi:r w tylll opłakanym i zamieszanym 
1,l"{'llcslw<I mego sl:mie przeciw nieprzyjaciołolll św. 

Hzymski('go Kościoła pokornie wzyvv<lm. A ponieważ 
Ilajwiększemi doilrodzicjsl\\':II11i Twcmi związally, pa
łam wraz z narodem moim gorąc:! ch~cią \Vsl~lPiellia 
w nową SłllŻhę 11 Ciebie, prz('lo przyrzekalll Ci i Sy-
lIO\\" ):wu .JezLlsowi C 111 0.1 e 111 

lIdów moich im lką lIsil-
szerzył w ziemi:lch llH'gO cześć' 

( la Ciellic. Obiecuj l ślubuję, 

że Iniclwcm 
l cprzyp-

ci(')II111, a szczcg\')lnitlj nad Szwedallli, odllios~ zwycię
slwo, li św. Slolicy Apostolskiej wyjednam, aby dzień 
dzisiejszy, na poclzięko\\'anie Tobie i Synowi Twcmu, 
po \vieczlIe czasy hył oiJLllOd,.ony i ś\Yit;couy, i dołożę 
z biskupallli moimi slarallia, aby Le śluby i ludy nHl,ic 
\\·ypclniły. Gdy zas z wielkilll holclll serca wyr:lznic 
widzę, że za łzy i ucisk \V1().~ciall SYIl Tw<\i, s(~dzia 

sp l sl1wgn li:1'o[csl\\'o 1;lllli(~In sic-
uml drzeIII, wO.ill:l l~skall\i, 

i ś lu h uj t;, i.c r()( T li i u po-
wszyslkimi Slall;)1 li użyj(; 

Św( odwrócenia d:1 i po-
sIn lud w 1l10jClll kn'>1 \\'szelkich 

l rawi(~dli\\'cgo ue . Spraw 
i to, najmiłosierllicjsza Palli i Królowo, i uproś łaski 

Twego Syna, ahym zdobI wypcłnić te śluhy, do któ-
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rychcś mię, sennLorów i stany królesLwa mego na
tchnęła 4n. 

Polem senatorO\vie i dostojnicy królestwa i liczna 
szlachta upadli na kolana, a podkanclerzy koronny 
Trzehiclei, hiskup przemyski, takież snmc w imi eniu 
ich złożył śluby. Król ponownie udcrzył czołcl1l przed 
obrazem, a wszyscy Krzyż Sw. całowali, poczem skrypt 
króla i podkanclerzego w n~ce ł1lIncyuszn złożono "0. 

Dnia sióJrnego po ślubach nnc!eszła wiadomość, 
że wojsko polskie zwycięstwo odlliosło, ,J,) j e J'lc(l\V 

przedniejszych i Hi sztandarów przysłało (bitwa po<l 
\\'ark~ ;). kwidnia) , poclem król w dzicil św. \\'oj
ciecha, patrona królestwa (2:). kwietnia), pod tymże 

obrazem "uczynił voLum z takim obowiązkiem, że 

któregokolwiek czasu zwycięstwo otrzyma, tedy w do
wód wdzięczności bazylikę pod tytułem te.i :\iehieskiej 
Heroiny wystawi i hogato rundacyą ubogaci, i orugi 
obowiązek, że sposób na zapłatę wojska, bez uciążenia 
'wyniszczonego ludu, wiecznymi czasy, wYlJajdzie i lIOI/ 

plus ultra jakimikolwiek podatkami go nic onerl1jąc 51. 

Po złożelJiu lego ślubu na klęczkach jedną cho
rągicw IJieprzyjacielską do stóp N. P. }Iaryi rzucił. 

Dwa sztal1llary do kapliczki wraz z obrazem odnie
siono, a resztę w kościele katedralnym zawieszono ,,~, 

Sluhy złożone w katedrze lwowskiej , a mianowi
cie ustęp, w którym król zobowiązał si<; kult :\ajświ~t

szej Panny rozpowszechniać po całym obszarze Rzecz
pospolitej, zaniepokoiły dyssydcntów a z nimi kurfir
sta f)~ w Prusiech, ~ieprzy.iaciel, pn.lgnąe poruszyć pod
danych przeciw królowi i zjedna(', akatolickich sąsia
dów, rozgłaszał, jakoby król dyssydl'nlów ogniem 
i mieczem wyt~pjć zamierzał. Z tego powodu Jan 
Kazimierz wydał uniwersał, w którym zapewniał, że 

b~dzie przestrzegal praw Hzeczpospolitej, jak swojej 
włas nej rei igii ,,4, 

Powodzenie Czarnieckiego napełniło zaufaniem 
króla, Lo i z akcyi dyplomatycznej prowadzonej we 
Lwowie wi(lać, że się na oLcą pomoc mniej oglądał. 
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\V instrukcyi dodatkowej, wysłanej 20. kwietnia 
Szomowskiemu do Krymu, wyraźnie zaznaczył, że mu 
szczęście służy i że sam Szwedów poskromić może. 

Żądał tylko kilkunasLu Lysięcy Talarów i lO.QUO Koza
ków. Pragn:!ł pokoju z Chmielnickim, żeby han z całą 
ordą i z Kozakami mógł ruszyć na Moskwę, -

Akcya <lyplolllaLyczna z Hakoczym, pod.it:ta na 
wY.iezdncm króla ze Lwowa, wywołana była ohaw<}, 
aby książt: nic połączył sit: ze Szwedami. 

\Viadolllo, jak się na sprawę sukcesyi Hakoczego 
w Polsce zapaLrY'Nał marszałek koronny, prymas i król. 
Królo\va, rozmawiając w Glogówku z prymasem i z Ja
nem LeszczYllskim, podniosła myśl, żeby syn Hako
czego lub kto inny ohrany suh:cesorem ożenił sit: z jej 
sioslrzenicą i oświadczyła goLowość pozost::wienia 
w Polsce svvoich doslatków:J ". 

Ale Hakoczy, mimo rozpoczt:Lych układów o suk
cesyę w Polsce, skłaniał sit: więcej IW strollę Karola 
Cllstawa, widząc jego przewagę, :--la lisL króla (11. sLy
cznia) z doniesienielll o powrocie do Polski odpowie
dział (Sl. lutego), że jest za slally, aby przysła6 żądalle 
posiłki i że wysłał posłów do kn')la szweckiego z po
średnictwem pokoju "u. H.uszył jednak w lym samym 
czasie w 1:l.000 ludzi na grauict:, nie podając powodu :'7. 

Dowiedziawszy się o powstaniu Polaków i o klęskach 
szweckich, zażądał 10. kwicLnia od .Jana Kazimierza 
wysłania pełnomocnych posłów celem dokoóczenia 
zacz'ttych układów"H. 

Król nie przywiązywał wielkiej wagi do tyeh 
układów, nie podzielał nadziei stronników marszałka ofl: 

ale chciał mieć na oku ksi(;cia, który jakąś podejrzaną 
korespondencyę z Chmielnickim prowadził; pragnął 
utrącić oslrze ligi, nad którą OksensLjerna pra
cował. Postanowił wit:c lO, kwietnia wyprawić posła 
ex lra-ordynaryj nego, Mi koLij a Prażlllowskiego, wi<;k
szego sekrelarza królestwa, adminisLratora opactwa 
sieciechowskiego, który się .iednak nie spieszył, ho do
piero w maju w Siedmiogrodzie slanął (;0. 
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błównym celem Lego posclstwa było - jak pisze 
Lisola - odwodzić ksiQcia od zwiqzku ze Szwedami 
i zjednać go dla Polski nadzieją sukcesyi (lI. 

Polecono Prażmowsl;:iemu prosić Hakoczego o po
siłki i o pożyczkQ zabezpieczoną na dochodach Hzecz
pospolitej lub na zastaw klejnotów koronnych. La 
pomoc wojsko\\'ą obiecywano adopcyę syna przez króla 
z nadzie.ią dziedziczenia majątku Domu królewskiego . 
(idyhy siQ ksillŻę na Lo zgodzić nie chciał, poseł miał 
zaproponować, :\Ie Lylko w ostatecznym r~1zie, elekcyę 

syna przez sŁany pod warunkiem, żeby młody ksic)i.Q 
zawsze przy hoku króla rezydował, w religii kaloli
ckiej był chowany, z ohyczajami i prawami nzeczpo
spolill'.i się zapoznał, a wyżsi !la dworze jego urzQd!licy 
przez króla z polskich domów uyli wyl)inani. Gdyhy 
zas sam ksirlŻę ojciec chciał królestwa i przy tem się 

upierał, miał lllU poseł przedstawić, że jako akatolik 
mógłIJy być wybrany, ale nigdy koronow:lIly, i za ży
cia króla nic mógłby w Polsce przel>ywać., ani wcho
dzić w stosunki ze stanami i miastami Hzeczpospolitej, 
ani JJenelicyów i królewszczyzn l1a<1:1\\'ać. \\' ojsko sic
dmiogrodzkie w Polsce pozostawałoby pod władzą 

jego generałów, ale samemu ksiQciu wkroczyć do 
Polski nie wolno, chyba na wezwanie króla i tytu
łowut: mógłhy silt jedynie "wybranym królen1 pol
~kiIll" .;~. -

vVit,;cej znaczenia przywiązywał król do rokowali 
w Królewcu. 

Doniósł hył kurfirstowi :H. stycznia z ł~aJ·lcuta 

o swoim powrocie do Polski, zapewniając, że go I>ro
lIit: bt,;dzic, hyle zoLwwiązall swoich dotrzymał. :\astQ
pnie wyprawił do niego komisarzów pełnomocnych ra, 

z których tylko jeden l\likolaj Podlodowski, starosta 
radomski, dolarł do Królewca 10. marca. 

Poseł w imIeniu królu ofiarował kurfirstowi, 
sukcesorom jego i całemu domowi brandenburskiemu 
uwolnienie od lenna "przy inszych ohlacyach in rem 
kurfirsta służących <'. Prawdopadounie zrolJił mu na-
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rlzic.iQ sukcesyi w Polsce, bo jeszcze ze Śląska a potem 
w czerwcu 1(i56 król sukcesYQ kurfirstowi ofiarował. 

'''zamian za Lo żądał, ahy kurfirst porzucił Szwedów 
i połączy! siC;; z Polską. 

KurfirsL nie wierzył w przyszłość Hzeczpospolitej . 
.. Oczywiści(~ znać hyło jego (lo Szwedów inldinacyą". 

A kiedy mu poseł przedstawiał, "że świeże (12. marca) 
poddanie l\Ialborga nic powinno go kłopotać, gdyż 
hyle rklg dał w polu zwyciQżyć, co hardzo możliwe, 

Szwedzi oddadzą wszystko, co wzi~li, gdy im Talarów 
do Inflant i JJa Pomorze puścimy", usłyszał odpo\viedż, 
"że kurlirsI, przejrzawszy się w siłach Hzeczpospolitej, 
widzi, że się na lIadziei tylko a nie na pewnym fUIl

damcncie sadzą". 
"HJ. marca miałem prywatną z nim rozmowQ, 

wyci'1gająC go wszelkimi sposobami na lo, ahy mi 
uczynił nadzieję dohrej chQci i żehy chciał nam prze
ciw Szwedom pomagać w razie, gdyhy nam fortuna 
posłużyć chciała, pewien bQdqc słusznej wdzi~cZllości 
po królu i Rzeczpospolitej. Nie mogłem nic rlługo wy
ciągnąć z niego, aż wkollcu rzekł: "Takem zabrnąl, 
że nie widzQ, jakohYlll się miał z tego Iahiryntu wy
dohyĆu • 

Król szwccki, o czem poseł nic wiedział, ofiaro
wał w tym czasie (22. lutego) po hitwie pod Gołt;;hiem 
kurfirstowi rewizye,; traktatu królewieckiego i cztery 
województwa z tytułem króla Wielkopolski I;{. 

Zdaje się jednak, że w dniu, w którym Pod 10-
dowski relacyę swoją pisał (22. marca), Jllusiały na
<lejść do Królewca niepomyślne dla Szwedów Ilowiny 
(odstąpienie Koniecpolskiego, opór Zamościa, droga 
jarosławska), bo kurfirst dla ostrożności i na wszelki 
wypadek oświadczył Podlodowskielllu, że chociaż jako 
lennik Lylko 100 ludzi przyslać jest obowiązany, golów 
z całem \vojskiclll sŁużyć królowi, hyle wiedział, w jaki 
sposób krM koszta jego wojenne pokryje i przed zelll
stą Szwedów go zasłalli. Układano warunki "", na 
klóre się później kurfirsl powoływał Gn, poseł jednak 
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nie mógł wydobyć od niego żadnej deklaracyi prócz 
zawiłej i wątpliwlj ohietnicy, że na razie indyferen
tnym i neutralnym pozostanie [;7. \Vrócił w pierwszych 

.-': dniach czerwca na Sląsk . 
Traktowałem - pisze francuski poseł w Królew

cu __ o z polskim posłem o odstąpienie Szwedom Prus. 
~ie chci,,} o km mówić . Badałem go co do dawniej
szej propozycyj, któq kurfirst popiera, ahy Jan lZ<lzi
mierz przyj,)ł krób szweckicgo jako kolcgc; \\" rządach 
z znpe\\'nieniel1l II1U sukcesyi, ale nie dostrzegł!'11l 

w pośle skłollllości do takiego rozwiązania. Hezydl'nt 
szwed,i chciał przeszkodzić audyellcyi , ale go kurfirst 
upewnił, że uwiadomi Oksenstjernt~, o czem z posłem 
hQdzic traktował (;H. -

\'"ajważnicjszą sprawą i codzienną troską króla wc 
Lwowie było gromadzenie wojska UH a nadewszystko 
piellil,;dzy na poselstwa i na utrzymanie dworu. \Y zni
szczonym i zajl,;tym przez Sz'wedów kraju trudno było 
ściągać retelIta i podatki i nie było nikogo, co by wie
dział, gdzie sZllkać pieniędzy i coby potrafił zaciągnąć 
wil,;kszą pożyczkę, bo podskarbi koronny 130gusław 

Leszczyilski dopuścił się zdrady i siedział we Wrocła
wiu. ),lic dziwnego, że król wc Lwowie kazał pieczę
tować po lIim i po innych odstt;pcach kaduki , ahy 
nagradzać wiernych i uzyskać zasiłek dla skarhu. 

"Pieniądw hasłem" - pisze sekretmz gdaIi.ski, 
bawiący we Lwowie przy Dworze. Król pragnął za
ciąglląć pożyczkę miliona w złocie na zastaw swoich 
skarh()\v złożonych w (~daIi.sku 70. \V procentach ohie
cywał oddać Puck lub jaką królewszczyznę . Gdail
szczanie odmówili, tłómaeząc sit; wydatkami na swoją 
obron<;. :\'1 i mo to sekretarz gdailski 11 zarazem sekre
tarz królewski, (irzegorz 13arkmann, oddał kr<">lowi we 
Lwowie kilkakrotnie pieniądze dla kllpców gdaóskich 
przeznaczone 71 wzamian za asekuracyę zwrócenia 
miastu wydatków !la obronę 7~. Zdaje si<;, że i we 
Lwowie zaciągano pożyczki, ho król wydał znaczną 
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ilość przywilejów mieszczanom, klasztorom ży-
dom 73. 

Król szwecki przed najazdem zasypał Polskę fał
szywą monelą, bitą z podłego kruszcu. Później kazał 

odbierać lllieszkaócom dobrą mOllet~ polską, przeku
wać .i~t na liche pieniąclze, które wszyscy pod srogiem 
karaniem przy.jmować byli obowiązani. Poza lem pry
waLni przedsiębiorcy bili fałszywą monetę w Bydze, 
\v Gclallsku i w Krakowie H. 

Jan Kazimierz otworzył byl w OpoJu mennicQ 75, 

w której bito Illonet<; ze sreJJra kościołów krakowskich 
i skarbca koronnego, przeniesionego do Lubowli 7G, 

a gdy papież wydał breve pozwalające użyć złota 

i sreJml kościołów polskich n, oddallo do rąk kaszte
lana ł~czyckiego, którelllll król admiJlislracyc.; skarbu 
powierzył, sreber kościelnych w sumie 12().:)!):2 zł. 78 

i \vybito w mellnicy lwowskiej, klc'mi zawiadyv,rał 

Hieronim Pinocci sekrclarz królewski, w szos takach 
i ortach DG.;)(j~ zł. Ila stopę przepisaną z grzywny (j. 

próby srebra ;)(j szostaków, a z grzywny, 11 łutów 

srebra ma.iącej, ;)~ sztuk 18 groszowych 79. Papież 

przysłał subsydia do Lwowa w sumie 10().OOO zł. 80. 

Dziwiono si~, gdy ofiarował królo\vej Krystynie, która 
w grudniu gościła w Hzymie, ~)().OOO koron hiszpań

skich \v podaruuku i mówiono, że wi<;cej dba o jedną 
owieczkę, a może stracić całą o\vczarnic.; polską· Jał

mużl\a papieska została natychmiast rozdzielolla na 
arLylerYQ Grodzickiemu 28. ()()(), temuż lIa regimcnt !l.OOO, 
na rcgiment oherslowi Bulierowi ;·mooo, Grolusowi 
;)0.000. Te Lrzy regimcnla króla pod Warszuw<; pro
wadziły ~ 1. 

\\To.isko kwarciane, znacznie zwi<;kszone zaciągami 
króla szweckiego, obiecało wprawdzie czekać na za
płatę aż do uspokojenia kraju, alc wymagało ujęeia 
i zasiłków. Król skarbów swoicb do Lwowa nie spro
wadził i Ilic wiadomo, czy rozporządzał znacznie.iszą 
gotówką i kredytem. Uchodził za bardzo bogalego, ale 
snać nie chciał ryzykować swego prywatnego lllajątku, 
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bo od czasu najazdu szweckiego przez trzy lata ofia
rował na potrzeuy Hzeczpospolitej z prywatnej szkatuły, 
jak sam obliczył, nie więcej, jak ;")\:).000 zł., a królowa 
lR3.000 H~. \\'ypłata donalyw)' i lIpominl{(·)\v w Krymie 
i w Konstantynopolu została wstrzymana. Znaczną 

snm~ dała królowa Subhangazyadze, który dowodził 

posiłlwmi tatarskimi, a z obietnic li Ottomańskicj Porty 
długo wypłacać się musiała S:,. 



xv. 

POWSTANIE W WIELJ{OPOLSCE 
TRAKTAT MALBORSKI 

J\.ról szwcc..:ki, wydobywszy siQ z wideł pod San
domierzem, odpoczywał w \\'arszawie dwa dni (l:>. 
i lIi . kwietnia), bo przez 20 poprzednich odzieży nie 
zmienialI. 

Generałów swoich uwiadomił, że rusza na zdo
bycie Gdańska, ahy siQ utwierdzić w posiadaniu Prus 
królewskich, i że pragnie skłoni<': kurfirsta do wspól
nej akcyi przeciw królowi polskiemu. Siły szwe
c..:kie .iuż nic wystarczały. Na LiLwie wybuchło powsta
nie, które trzymało na uwiQzi annil; północną l\fagnusa 
de la Gardic i groziło utratą prowincyi nadbałtyckiej, 

Żmudzi. 
Kraj ten zdawał siQ hyć na wieki ujarzmiony: 

chłop tamtejszy cichy i cierpliwy, jnk nieme st\vorzc
nic, a wojsko litewskie poszło na rozkaz .lana Kazi
mierza pod Sandomierz. Szwellzi, rozłożeni w dro
bnych oddziałach na leżach zimowych, dopuszczali siQ 
krw:lwych gwałtów bez obawy. Aż tu pokorni Żmu
dzini, znosząc eicrpliwic ucisk, zawiązali potGżną kon
spiracYG i postanowili w jednYlll uniu wyrznąć roz
kwaterowanych Szwel!ów. \Vycięli uo nogi trzy kom
panie BullIara, dwie kompanie z pułku Eryka Kraussa, 
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trzy kompanie Rozy, cztery kompanie pułkownika 

Budberga, cały pułk 1ge1stróma, oddział :\icll1cÓW Lu
dwika Tauhcn i niemało mniejszych oddziale')\\", Po
zostali zgrolllaJzili się IW rozkaz Lówcnhaupta pod 
Szawlami (w ma.ill) i cofn<;li się przed przcw:lżającemi 
siłami powslaóców IW granicę Kurlandyi. :\lagnus de 
la (iardie \-"kroczył na czele :~,O()() do Żmudzi, celem 
stłumiel1ia powstania, ak widząc, że nic da rady, 
wrócił pospiesznie do Hygi i zebrawszy wszystkie siły, 

wródł na Żmudż, rozgromił dwa ohozy powstat'lców 
w pohliżu SzawcJ, sp:.lIił na milQ dokoła wszystkie 
wsi i dwory; z 2,000 chlopów schwytal1ych, ,"jO() do 
rohót \V nydzc odesłał a resztę uśmiercić kazał; po
c%em do Kicj(lan ruszył, auy tam zgromadzonych roz
prószyć, ale widząc, że się ku gran icom zahoru mo
skiewskiego cofnęli, zawrócił kll 13irzom n8 odsiecz 
twierdzy dohrze zaop8lrzoncj, gdzie się najwi<;ksza 
ilość Żmudzinów pod dowództwem dawnych olicya
listów .Janusza H8dziwiHa skupiła. Zal1iechał jednak 
lego planu i wrócił Jo Inflanl, zostawiając Lówen
hau]>t:l, kt(')ry, nic mając dostatecznych sił, za Dżwinę 
si<; cofnqł, a powstancy \\' następnyl1l roku 13irzc zajQli. 

\bgnus de la (iardie, wracai~lc do lnl1aJlt, roze
słal uniwersały do szlachty, aby powslaJ\ców odsUlPiła, 
a gdy to nic skutkowało, bunLował chlopów przeciw 
szlachcie, przyrzeka.iąc im wolność - alp napn')żno. 
Imię szwcckie było znienawidzone, \Vszyscy Polacy 
i Kurlandczycy szeregi wrogów opuścili 2. 

K~lrol Cillstaw nic mógł ()gObtC~l(: InlbnL i LiLwy 
i przyzwać :\'Iagn lisa do siebie, Do \Varszawy wrócił 
mając tylko :U)()O zmQczonyeh ludzi, straciwszy w zi
Illowej wyprawie ,1.0()O wyborowych żołnierzy, Czekał 
na niego książ~ SlIlzuach z 8 chorągwiami , H.ozkazał 

Steellhockowi zaniechać Plleka i przyhyt', z całem woj
skiem, licząccm ~,OO() ludzi. \VszysLkic miasLa w Pru
siech mialy odesłać P()lO'N~ załogi :l, Pisał do Koniec
polskiego, do Lubomirskiego i do innych naczelników 
szlach ty, wzywaj ąc ich do sieuie 1 ; przywołał:\1 li llera 
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i \\'rzcsczewicza do siebie i połączywszy siQ z 130g11-
stawem Radziwiłłem stall,!ł poci Błoniem, czekając, 

gdzie SIt', Czarniecki ooróci. 
kijowski, dowiedzi;l w',zy 

Wll wyruszył z -Łowicza d 
""OZÓW )W lado"':l 

l{id(lerhielma, 
Izrael zamknął 

zos placu łupy i 
Czarniecki odesłał ". 

że pułko

lI"OWaoząc 

lod osło-

owickim, 
którą mu 

KrólIla wieść, że Polacy stoją pod 1:..ęczycą i zmie
rza.i~l do vVielkopolski, posulIął się do Ha\vy. Spodzie
wał się, że ich zmusi do hitwy. Z Hawy ruszył 00 
Ł<;:czycy, do Kłodawy, do Inowrocła\\'ia, ahy ich do
paść w drodze. 

Ale Czarniecki pol:l dać nie 
a podjazdami, 
zbłąkanych, 

]licprzyjaciół. 

chciał. Idąc przodem, 
pustemi 

wieść 

szweeki odjechał do ietnia wi-
Toruniu, jak szed! kwatery 

:11>y przekonać III że żyje 6. 

Tolta do Nowego gdzie się 

ki lka tysięcy Mazurów zehrało, których lenże roz
pędził, zabiwszy killwsd ludzi. Bratu swemu Adolfowi, 
stojącemu w warownym obozie pod Toruuielll, po
wierzył lu<'>l obrollQ vVidlwpolski i rozkazał, aby wraz 
z vVranglem i DugIasem nieprzyjaciela do biLwy zmu
sili, a gdyby Czarni(~cki do Prus wkroczył, ahy postę
powali krok w krok za PoIak:mli i siarali się wPQ-

11 1.;lsadzkQ. Z lIluiejszydl 
rozrzllcii:, 

uważallo tCII szweckicgo 
n Kazimierz, iwersałem 

lilia wszystkich ) ry siQ do 
Zielonych Svvlql (I. czerwcu.) w obozie stawili, poslallo
wił uo \\'arszawy wyruszyć; żonie swojej kazał uo Pol-
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ski wracać, a do Gdańszczan pisał, aby się postarali 
pochwyci(~ kanclerza OksenstjcrnQ w Ell)]'1gu. Szwedzi 
ohawiali siQ, że (idańszczanie zechcą pochwycić kró
IO\VQ szwed"}, gdy do Prus przybędzie 8. 

l,zarniecki , połączywszy się z Lubomirskim , we
zwal 'Wielkopolan do powstania 9, zaj,!ł Bydgoszcz 
(prawdopodobnie 21. kwietnia) i szeJł na :\"akło do 
Tucholi JIJ. Z 13ydgoszczy wysbli ohaj (2:2. kwietnia) 
Ostroroga i lkrsznialca do Gdailska z zapytaniem: czy 
miasto chce ich mieć w pobliżu, czy pragnie wojsko 
swoje z nimi połączyć, a oraz jakie ma pilmy co (lo 
dalszego prowadzenia wojny i jakie stosunki z ościeu
nem i pailstwami. 

Bada miejska żądała, aby wojsko polskie, sta
nąwszy obozem pod Bydgoszczą lub Fordonem. za
bezpieczyło silnymi podjazdami caly lewy brzeg Wisły 
i starało się zająć wszystkie miasta aż do Tczewa, 
gdziekolwiek załogi szweckie się znajdują; poczem 
:1.()()() jazdy polskiej miało siQ połączyć \V odległości 

trzech mil od Gdańska z artylcryą i piechotą miejską 
i uderzyC:' na Szwedów. \V razi e ni epowodzenia miano 
się co do dalszego poslQpowania porozumieć 11. 

Umówiona wy]lf<l\va nie przyszła do skutku, bo 
król szwecki przysl<)pił do ohll.;żenia (;uaI"lska. Wojsko 
polskie cofnęło si~ do Tucholi na pomoc powstańcom 
wielkopolskim. 

\Vielkopolska, a mianowicie ziemie na granicy 
cesarstwa może najwięcej llcierpialy od SZ\vedów. Tu 
wojna przybrała charakter walki rasowej i reI igijnej. 
Drobne załogi sz,,"eckie i niemieckie hyły straszliwą 

plagą dla kraju stosunkowo zamożncgo i dobrze za
gospodarovvałlego. Hoz1akomicni łlajczdcy szukali oka
zyi do rabunku. Pomagali im tuhylcy z chciwości, zem
sty prywatllej i rozpusty ; kalwiłli zaś polsc.y, Olen
drzy wyzllallia luterskiego i ::\iemcy zamieszkali po 
miastach dOjJuszcznli siQ gwałtów z lanatyzmu religij
)1<'go i z nienawiści plemiennej. Uczczeszczcnie kościo
łów, grahil~że prywatnej własności, groźby śmierci, 
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:\ierna śladów, uhy gdzie włościanie katolicy 
i czeladż dworska zł;liwmili siQ na sz\vccką nagrouQ; 
tyl hnl\vszy sohie Szwedów, 

ich O!endrów okolicy 
chłopów, ćwie 

Podohnych ok 
tWe, Zofia Hozl.lI 

I ieszcz<ln, 1'a
pll szcza li 

ksandcr 131'0-

Adolf po od.ieździe Prus za-
jął ZlliIl a naslQpnie GobilcZl;, hronioną przez kilku 
szlachciców i 200 chlopów. Zahito znaczną ilość llIdzi, 
zamek zburzono ;). maja. Dowiedziawszy siQ, że Czar
niecki stoi pod Ujściem, zwrócił siQ tam i stanął pod 
zamkiem Chodzil'szą, gdzie, jak mu powipuziuno, 
szlachta i chłopi sili ukryli, ale nie znalazł nikogo, bo 
wszyscy uciekli SJysz;lc, że CZ~lrniccl\i do Po-

za 111m na Tam 
lila wieść doszła) 

śród stawów i 
iJią. Tu, pod Gn 
irskim, ze S!a 

domierskim i z 
potllaskilll ponieśli dotkliw:l ]lort.lżkQ. 

Szwedzi, .iak lll(">wi;! wspókzcsne relacye 2:2, prze
byli Iwz przeszkody wązką przeprawQ w Przedborzu, 
trzy mile 0(1 Gniezna, i za.iQli dogodną pozycYQ, ho 
opanowali wzgórze, które anllalami osadzili. Prawe 
ich skrzydło stallQło po prćlwcj stronie wzg{)rza, lewe 
jeszcze nie doszło na lllj('jscc oznaczone, kiedy wojsko 
po ) n. LuhoJllirski, skrzy-
dkl , rozPOCZ:lf hil\V~, 

I południu. Chc 
rze, ho los hi lwy 
lym deszczcJll 

tlll tilit: do przehyCl;!, I i, kUlry 
lewem krzydklll dowodził, okrążył moczadt1, chcąc 
\\"ziąt: Szwedów lIa siebie i ulatwić przeprawę Jllar
szałkowi korollllclllU. Tylllczasem spotkał si<t z pra-



BITWA POD G0:rEZXE~1 323 

wern skrzynłern nieprzyjaciela. Ludzie jego kilkakro
tnie z wścieldYl11 okrzykiem nacierali a następnie od
pierali 'wroga z podziwienia godllą wyLrwałością, 

Wk0l1Cll jednak zmuszeni do odwrotu \\' popłochu 
ucie/{:1ć z:lczt;;li. l\Inrszałek nie był w sianie przepra
wić si~ J)I'Zl~Z Lrzt;;sawiska, a widząc lewe skrzydło 
w ucieczce, dał znak do odwrotu. Szwedzi ode wzgó
rza, gdzie mieli woblą przeprawt;;, rzucili się za nim 
i gonili do K. vvieczorcl11. Zabili, pisze Puf'cndorf, 2.,')()() 
llldzi, nie biorąc jl~11CóW, bo przy oJJuslronnem rozją

trzeniu Polacy o pardon nie prosili ani go Szwedzi 
da\\'ali. \V czasie bitwy zginęło (jO() Polaków, Kocho\\'
ski wspomina o ,WO zabitych. 

Czarniecki, wskutek klęski pod Gnieznem, nie 
mógł zająć Poznani:l, gdzie go z utl;sknieniem czeka
no ~n. \Vysłal tam poprzednio oddział wojska, który 
miał przejść \Vartę i z drugiej strony niespodziewanie 
z pomocą mieszczan na Szwedów uderzyć. Oddział 

tell slysz:[c, że Szwedzi obronę przygotowali i dojścia 
minami opatrzyli, czekał na przybycie Czarnieckiego 
i cofnął sit;; IW. wieść o klęsce pod GnieZIlem. Poznań 
pozostał w rękach szweckich, dopóki go kurfirst wraz 
z Wielkopolską nie za.iął 2!. 

Czarniecki ruszył na Wrześnit;; do Srony. Pisał do 
królowej, że byłby odniósł zwycit;;stwo pod Gnieznem, 
gdyhy się Lllbomirski llic był pospieszył, uderzając 
na wroga \V lllil'jscu lak niedogodnem ~c). Królo\\'i do
niósł o poniesionej klt;;sce z powodu braku armat 
i niedogodnego terenu. Pisa!, że w dwa dni po bitwie 
pod (~l)iezlll'm rozgromił pod Kościanem l.,l()O Szwe
dów, zallrał ośm szLand:lrÓ\V i pulkownika \\'zi,!ł do 
niewoli; że stamtąd ruszył na połlldnie, zaj~ł Bole
sławiec, Sier;l<!z i Piotrków, gdzie sit;; rozłączył z LlI
bOlllirskim. Pr;l(iIlał ksil~cia Jana Adolfa \\' (fłah Polski 

h.. I: n ... 

Za so!J:! \\'yw:d)il~, alc ponieważ ksi:lżę, zamiast iść' za 
nim, posuwał sil; powoli ku No ll'ci , rzucił siG za nim 
na północ z hlyskawiczną szyllkością. Pod Zninem 
rozgromił niespodziewanym napadelll kilka oddziałów 

.: .. 
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szweckich i stanął pod oblęganą przez Szwedów Byd
goszczą. l\.siążQ .Tan Adolf, przeszedlszy pod Pakością 

:\'oleć, spodziewał si~, że Polaków do hitwy zmusi, ale 
CZ:lrIliecki ku :\'olec.i lIsUjpił i znowu pod Bydgoszcz 
ruszył; opanował :2;). maja jeden szaniec i przYlliósł 
niejaką ulg(~ oblt:żonYlIl, ale lIa wieść, że nieprzyjaciel 
ze świeżemi siłami Ilast~pu.ie (sam król wyruszył prze
ciw niemu), cof'n:!ł sit:, aby wypoczą<': w Kcynic. (~d:.JI\

SZCDUlom obiecał pOIllOC, jak tylko otrzyma posilki 
i ,,"ogóle położellic militarne przedstawi:.JI królowi 
'N .iasnych lcolorach 21,. 

I\arol Gustaw \vidocznie obawiał si~ dywersyi 
Czamiec.kiego na tyłach szweckiej armii pod (jdaó
sl,iem, ho zleciwszy Sleenbockowi dalsze przygotowania 
do obl~żcni:l miasta, ruszył pod Bydgoszcz, spodzie
wa.iąc się Lam w pobli:i.u \,vo.iska polskiego. SI:llIllą([ 

do KorolIowa pospiesz;lł, dowiedziawszy się, że Czar
niec.lci jeszcze w Keyni ol)oZlljc. Pr:\glląl gorąco bitwy 
i widząc, że Polacy nie IIst<;PUj<!, zar:!z wo.isko swe 
w szyku oojowym posunął. Ale Czarniecki, swoim 
zwycza.iem, pola dać nie chciał, col'lIął si~ z lIiewielką 
stratą tylnej slraży ~7 i patrzył gdzie siit Szvv·cd;.i obró
q, aoy iść za nimi, gdyby szli lIa odsiecz \Varszawy ~8, 
którą Jan Kazimierz ohlęgał. \Vidząc, że do Prus wra
cają, ruszył na rozkaz swego króla pod \"arszav\:ę. 

"vV tym sarnym dlliu (1. czerwca), w którYlll Ka
rol Guslaw zaczepił go pod Kcynią, załoga polska 
opuściła Bydgoszcz 2!), GdaJ\szczanie stracili nadzieję 
odsicczy:\O. 

Gclailsk, podohnie jak L\-vów, okazał nicwzru
szoną wiemość królowi polskiemu. Nie zachwiały 

jej grożoy i najdalej idące obietnice, nie naruszyły 
jej żadne wzglęcly ani zbliżające się niebczpieczcl1-
stwo. Si Iniej przemawiał obowiązek i doorze zroZll
miany interes . 

Bogactwo i potęgę swoj~l zawdzięczali Gclaószcza
nie Hzeczpospolitej i z dawna przyszli do przekonania, 
że ani król szwecki ani kurfirst nic zostawiliby ich 
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przy wolnościach, jakie im polska dawała. Ohaj nie 
byliby się oparli pokusie uzyskania źródeł dochodu 
przez nałożenie cła w porcie, gdzie rocznie przeszło 
1.000 statków z:1wijało, i nie zgodziliby siQ otworzyć 
ten ważlly port dlu wszystkich handlowych okrętów 
bez ograniczeni:1, za co miasto obowiązało się w roku 
Hl 'LO wnosić rocznic (joo.aoo czerwonych złotych do 
skarbu króla polskiego. 

Pokrewieństwo religijn e znacznej cZQści mieszczan 
ze Szwedami i wogóle antagonizm wyznaniowy, za
znaczony silnie w ci;lgu tej \vojny, nie znalnły ża

dnego oddżwiQku w mieście, które się nauczyło pod 
polskimi rządami traktować interesa wyznania jako 
sprawę wcwnQtrzną. Nie tykali religii ani w \Varsza
wie ani na sejmie pruskim i zawsze dobrze na tem 
wychodzili :11. 

~im się wojna zaczęła, widzieli j:1sno, że się Sz\Vc
cya nie przeciw Moskwie, ale przeciw Polscc zbroi. 
Odnowili wic,:c warownię przy ujściu \Visły, rzucili 
szańce przy górze Uiskupiej, zwiększyli załogę zacią
giem kilku tysięcy jazdy i piechoty, zreorganizo\\'<lli 
r<lclę wojenną, przyięli w służbę doświac!czollycb ofi
cerów a przcdewszystkiem \Val e nlego \\'intera :I ~, który 
przez cały czas wojny ll:1czcIne do",órl.zt\VO sprawował. 

Komisarz szwec!zi Koch, wrQczając sellatowi list 
Karola Gustawa (2~. czcnvcCl lG5;», slarał się prezy
<lelltD l1liasta Fryderyka Eblera nakłonit:, aby Gd:l!')sk 
pozostał lIeutralnym. Odpowiedziano mu, że miasto 
nie straciło nadziei pokoju km więcej, że t<~rl11ill ro
zejmu z nZ(~czpospolitą nie upłynął. CIdy!>y zaś uo 
Wojny przyszło, doeho\N<l wierności swemu królowi. 
Ale i Koch nic Ir:lcił nadziei: agitował i t:1.icl11ne 
schadzki urządzał. :\Iicszczanic ohllrzeni prosili bur
mistrza, aby go z mi:lsta wydalił. Poslawiono wartę 
przy .i('go kwuterze i oddano go pod dozór J~\ . 

Gdy nola szwecka stant,:ła ;J. września lG;);) pod 
Gdal'lskiem z rozkazem pobierania cb, dopókiby się 
miasto nie porozumiało z Szwecyą, a komisarz wezwał 
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senat Jo 'wysłania posłów, grożąc, że później warunki 
b~Ją twardsze, Gdańszczanie zamknc:li port dla wszyst
kicb statków. KieJy kurfirst ofiarował im pomoc (24. 
września) i żądał porozumienia, odpO\viedzieli, że 

mają U.OOO wojska i b<:;dą mieli wi~ee.i, gdy zechcą. 
Odrzucili protekcYQ kurfirsta, którą Prusy królewskie 
przyjQły, oświadczeniem: "Pryncypalny fUlldamellt, 
lla podstawie którego konjullkcya z kurfirsŁcm wyda.je 
nam siQ podejrzallą, leży w Lem, że szlachta i kurfirst 
nic chcą bra(~ udziału w wojnie ze Szwedami, ale 
mają zamiar ukhl<lać się z nimi o neutralność albo 
o z:l\vieszenie broni, co jest wprost przeciwIle naszym 
oJlOwiąz[{olJl wohcc króla i Rzeczpospolitej" :;1. 

Lobowiązm\'szy sic: uroczystą przysięgą do wy
trwallia, przesiali królowi polskiemu zapcwnienie Ilie
wzruszonej wierności z obietnicą, że skarhy króle
wskie, złożolle w (id:lJ\sku, dohrze przechowalle zo
staną. Hezydellt gdaóski nic opuszczał .Jana Kazimierza 
na Śląsku i we Lwowie i sluży] mu w potrzebie 
kredytem miasla. 

Z początkiem r. l();")() (idailslc zwracał powszechną 
uwagę na siehie, jako klucz żeglugi i h:1I1dlu morskiego, 
Z:ljlOra w opanowaniu TIallykll przez Szwecy(~ a oraz 
jeuyna osto.ia Hzeczpospolitcj w Prusiech. 

MiasLo liczyło \v kOllCll panowania vVładysława IV. 
KO.OOO mieszkailców;);'. Ohecnie mi:\ło ~.OO() z;lciQżnej 

piechoty (2K kompanii ]lO LiO ludzi), jnzdy i dra
gO[u">w, ;").l)()() ",vojskowo zorganizowanych mieszcz:1I1 
(12 chorągwi po 100 ludzi w każdej z czterech dziel
nic mi:lsla) i podoslalkiclll dział. \\' razie niehczpie
czer1st",va !la odgJos dzwo[u')\V, Ila widok rozpalo!lych 
ogni, wszyscy mieszczanie z domownikami swymi 
mieli obowiązek stanąć w pełnym ryIlsztunku [Ja ozna
czonych micjscnch. vV!ościanie sypali sza['1c,e i oLrzy
m;di broil z ohictniq c!\vóch talarów za każdego 

schwytanego SzweJa. 
:\'a Jlokrycie wydatków wyhierano akcyzę, uchwa

lOIlą na sejmiku pruskim, i pogłówne. Koszta łożone 
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na obronę miasta król i senatorowie asekuracyą, daną 
w imieniu Rzeczpospolitej w Krośnie 11. stycznia 1656, 
pokryć i nagrodzić obiecali. 

'Wzmocniono Głowę wc widłach obu ramion \Vi
sły i Mundę, twierdzę broniącą ujścia tej rzeki. Celem 
zabezpieczenia komunikacyi tej twierdzy z miastem 
sypano szailce. \Vzmocniono groblę w Żuławie, zamek 
Grehyn, oraz szańce warownego obozu w Giittlan
dzie. Bada wojenna poleciła bronić Żuławy i tylko 
wobec nieprzezwyciężonej przewagi nieprzyjaciela 
pozwalała załodze schronić się pod mury miasta. 
\\' ostatecznym razie można hyło całą okolicę zalać 

wodą· 
Vl styczniu zburzono przedmieścia, zasłaniające 

warownie miejskie i całą l\Iotławską ulicę. Zerwano 
wszystkie domy w Neugarten, Petershagen, Schottland, 
Schidlitz, Hopenbruch, nie oszczędzając kościołów, 
wielkich młynów i fabryk. Tegoż miesiąca kazano 
wszystkim mieszkańcom ponowić przysięgę posłuszeń
stwa i wierności królowi polskiemu. Kto nie chciał 

złożyć przysięgi, musiał opuścić miasto. Wiadomość 
o powrocie króla obchodzono ;\0. kwietnia dziQkczyn
nem nabożeilsh'Vem we wszystkich kościołach przy 
huku armat z waŁów i strzałów z muszkietów na 
rynku. Prosili króla o pomoc:!u, Czarnieckiemu dzię

kowali za przysłaIlie posiłków 37. Nic czekając oblęże
nia, wysłali odsiecz do Malborga, próuowali uuiec 
Tczewo, gdzie spalili hudynki i rouoty forteczne. \Vy
pQdzili (17. marca) Szwedów z klasztoru w Oliwie, 
a dowiedziawszy się, że Czapski, polski komendant 
Pucka, zamierza wydać nieprzyjacielowi ten ważny 
dla miasta port, wprowadzili tam za pozwoleniem 
króła swoją załogę. 

Karol Ciustaw, przybywszy z Torunia do Elbląga, 
aby powitać swoją żonę, \vysłał cztery okręty, które 
przywiozły królow(~, pod Gdańsk celem zamkni~cia 
porlu. Statki te z niczem odjechały, bo port był za
mknięty. Król wrócił do Malborga, gdzie robiono przy-
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gotovvania do oblężenia. Z Tczewa wyjechał z garstką 
jazdy pod miasto, upatrując miejsca, skądby po prze
byciu :\IoHawy dosłać się na wyspę gdanslq. 

Za królem wkroczył Sleenbock z 11.000 ludzi do 
Żuławy i rozpoczął ohlężenie. Garnizon w Grebynie 
«(iO ludzi) poddał się. Załoga szailca Stylbowskiego (:")00 
ludzi) kapitulowała, otrzymawszy pozwolenie odejścia 
z JJronią w n,;ku, ale została w połowie wycięta, gdy 
z szaóca padł strzał, który powalił żołnierza po<1 ho
kiem samego króla. \Vreszcie i Głowę, najważniejszą 

pozycyę, zajęli Szwedzi (~~. maja), poczcm zhliżyli 

się do Gdanska między miastcm a Mundą, skąd cały 

GdaIlsk mieli na widoku i stali cały miesiąc w tern 
m icjscu :l~. 

~l. maja wysłał król do miasla trębacza z listami 
swymi i księcia eroy biskupa kamicilskiego, wzywa
jąc do przyjacielslcich układów w imi<.; wspólnego 
wyznania. Trzy stany miejskie, t. j. Bajcy, Ławnicy 

i Hada Slu, odpowiedzieli, że Ewangelia nalwzu.ie posłu
szeóstwo ",bdzy od Boga ustanowionej; że, idąc śladem 
przod I«'l\\' swoich, przestrzegają przedewszystkiem 
ewangelicznej nauki Chrystusa a oraz wierności 
i przywiązania dla króla swego i nie myślą rozlączyć 
się z królestwem polskiem, do którego ciała należą 
i któremu od 200 lal niezachwianą wiemość zacho
wali. Te przyczyny skłoniły ich do ujęcia on;ża. Jeśli 
lu'ól szwccki zechce je uwzględnić, nie wątpią, że ich 
uniewinni. ::-\iech zważy, że bllrza, kUml spadła na 
Jana l\.azimicrza, króla ich i pana ze wszech miar la
sbwcgo i dohrego, i jego samego spotkać może, a jeśli 
\vó\\'czas miasto jakie z nic\vzruszoną wiernością sla
nie \V obronie swego prawowilego monarchy, nie da
j:1C si(~ ujflć żadnem mami<łlcm ani pod[1runkiem, czyż 
bt;dzie mógł król zaprzcczy{;, że ta cnota chwaJeIJl1:\ 
jest li poddanyeh i z:lsz(;zylll:l nawd li nieprzy.iaciół'! :lU 

K;ll"ol (;llstaw, nic czeka.iąc odpowiedzi, wyruszył 
był nad :\oteć przeciw Czarnieckiemu, a oulężenic po
ruczył Steenbockowi. Ten (;Io\\'ę polężnie umacniał 
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i rozpoczął kroki nieprzyjacielskie przebiciem w;tłu 

Haduny. Odebrał miastu na jakiś czas wodę do picia. 
GdaJlszezal strony przehili 
i całą () :\1ilggcnhallu do 
prócz 1 jezioro Licbszaws 
ahy zatopić. Sci:) 
załogi Oliwy i pracow 
wzmocn 1U, czekając nn 
drów. 

Zjednoczone Stany Nicderlandów zawarły z kur
firstem ugodę ('27. lipca 10;");")) celem wspólnej obrony 
obydwóch krajów i handlu holenderskiego przeciw 
każdemu, coby go nowemi cłami utrudniał. Po raty
flkacyi tej ugody obiecały wypłacić kurfirstowi l20.0()O 
110r. suhsydyów, ale pomoc zhrojną odroczyły do wio
sny 41 w nadziei, że Szwedzi znajdą S\vój grób w gł~hi 
Polski. 

Ki zawarł z Karolem ugodę 
,,('wia lo;")(j), Stan ten 
postanowiły pod celną 

lnU umniejszyć lem 
z podsyndykiem Schro-

z posŁem polskim 42, którzy prosili o wy
słanie Ooty, wojska i posłów do Danii i do króla 
szweckiego. V\T marcu wyjechali posłowie Stanów 4:l 

do Da!lii i do Karola Gustawa celem pogodzenia stron 
woju.iących. "V lWllCU lZ\vielnia slanęli \V Gd~1I1Skll 

"ll1<tżo\vie sprawie polskiej przychylni i restylucyi da
wnego stanu w królestwie naszem gorąco pragnący" H. 

ządali pomocy (1.000 1:2.000 
pół miliona po-

l )slroroga, wysłanego 
rskiego do (ldailsk:! 

noczonych Stanów, 
"('cal i przysbć ki lk II 

zarazem u 

1<1r-

awszy 
do

senat 

gdailsld o wyprawieniu lloty na poparcie swego 
poselstwa. 
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I rzeczywiście, flota wojenna Stanów, złożona 

z ,12 okrętów, wypłynęła na Bałtyk pod wodzą barona 
Korneliusza Trompa I stanęła 

w 

gdy 
szaw: t, 
szyI' pospiesZllic 
traktaty. 

"m 27. lipca, a rzyhył do 
l;tynier Peter van 

me przerwa 
taku na Czarnieck 

że .Jan Kaziml 
I ecn bocka pod 

do Prus kOl'lczyĆ zaczttte 

Po 
Kcynią, 

\\'ar-
m ru

z kurlirstem 

Siły, które mógł wyprowadzić w pole, hyły już 
za słabe, Clby pokonać Polaków, a znikąd pomocy sitt 
nie spodziewał. 'vV pierwszych dniach czerwca przejl;to 
listy generała l\W Ilera, który żadnyeh posiłków nie 
obice\'\\'~lł. \\' oisko, pisał, rozbieg:l sw, wielu uchodzi 

hił 

00 

prowillcya w ogll 
lominst miał 20.()(J( 
1:1ry swoje osłaIl 

w Kliwii (;"l. lu 

i nowe ro
Pisał 

planem, którego może; 

że zos udzi w Prusiech poprowadzi, 
gdzie wiatr powieje 'G . 21. lu tego 1(i;)(i zawarł alians 
z Francyą, którn się spodziewała jego pomocy, ale 
ratyfikował go dopiero 21. pażdzitTnikn Hi;)u. Zwracallo 
jego uwagę, że pn'lżnlljący żołnierz rujnuje kraj-nic, 
zdaje siQ, mało kto wiedział, co mu Karol Gustaw po 
bitwie pod (;olc,;biclll oliL\rowa~, byle połączył z nim 
swoje siły. Była chwila, kiedy odehrawszy niepomyślne 
o Szwed cn. lutego) go L)czyl: się 
z Ja licr/,elll. Ale już ;)() l H:sen-

że slcłoIlIl y 
ze Szwecyą 47, 

liwym powrocie 
lnował pdnolllOcll 

ułożenia waru sojuszu i Z\-viązku illnclio 
armoram) przeciw Polsce i przedłożył instrukcyę dla 
tychże posłów tajnym radcom s\voim 'lH vValdekowi, 
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Hoverhekowi, Platenowi, Somnicowi i Jenie. \"szyscy, 
z wyjątkiem \Valdeka, radzili zaniechać związku i nie 
wdawać się w tak niehezpieczną wojnę. Dali się je
dnak przekonać 4n, poczem kurfirst wysłał \Valdeka 
i Platella do OkseIlstjcrny z instrukcyą (2. maja), w któ
rej zgadzuł się na związek Lrolli pou warunkiem, że 
otrzyma \Vielkopolskę od Krosna uo \\'arszawy 
a z \Varszawy do NiedzLoru (Nie(icnhurg) z linią ko
munikacyjną między Brandenhurgią a Prusami ;'0. 

Hozpoczęły się targi. 
Szwedzi potrzebowali związku, ale chcieli go mieć 

tanim koszlem. Kurfirst pragnął z",i:Fku, }w się spo
dziewał wielkiej korzyści, ale przez wzgląd na swoich 
pruskich poduanych i s\Voicll pruskich doradców, 
ldórycll Jan Kazimierz upominał, aby mu wierności 
dochowali, udawaJ, że chce pozostac neutralnYlll po
śrerlnikiem i wysłać poselstwo do króla polskiego
\Valrlekowi zaś polecał, aby od Szwedów żądał 

całe.i \Viclkopolski i kornunikacyi z Brandenburgią, 

a wlwńcu zadowalał się dwoma województwami z ko
JnllnilGlcyą, udział('1l1 wc wspólnej zdohyczy i lliepod
ległością (absolulum dominium) wc wszystkich swoich 
posiadłościach id. 

Gdy przyszło do rokow811, Oksenstjernu nic przy
pominał sohie, co kurlirstowi \\" imielliu króla ohie
cywał. Zauważył, że poscISI\\'o Podlodowskicgo i kon
fereIlcyl~ posła polskiego z rozmaitcI1Ii osobami wydają 
mu si(~ podejrzane. \\'aldek natomiast przedstawiał 

opłakaIlY stan Szwedów i nichezpieczcI1slwO, na ja
kielly się kurfirst, łącząc się z nimi, naraził. Hadził po
kój z Polską i ohiecywał, że się kurllrst dowie o wa
rUIlkach króla polskiego :,~ . 

Kanclerz, chcąc się dowiedzieć, z czem \\'aldek 
przyjechał, zazrwczył, że król nic lllyśli zatrzymać 
całej Polski, ale zamierza ją między swoich sojuszni
ków rozdzielić i królowi polskiemu jalqś część pozo
stawi6 ó:!. 
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Tymczasem Karol Gustaw, przybywszy <lo Mal
borga, oświadczył wrQcz, że zatrzyma wszystko, co 
zdohył j co się pod jego opieką i protekcyą znajduje 54. 

'Waldek <1ol1osił, że król .lana Kazimierza do tronu nie 
dopuści, P()lsk~ miQdzy Rakoczego, Kozaków, kurfirsta 
i :Vloskwę podzieli, a jeżeli zwiqzek z kurfirstem nie 
przyjdzie do skutku, 'wkroczy do Prus książQcych, 

a wtedy warunki hQdą ciQższe [)". 
Z drugiej strony król polski przysłał rozkaz, ahy 

kurfirst w przeciągu trzech dni zerwał ze Szweclami 
i z wojskiem polskiem się połączyl, jeśli nie chce hyć 
za zdrajcQ poczytally. Kurfirst twierdził, że z Podlo-· 
dowskim ułożył warunki i w razie ich potwienlzenia 
gotów woli królewskiej za<1osć uczynić. Ale ponieważ 
wysłaniec królewski nic O tych układach nie \viedział, 
kurfirst zbył go oświadczeniem, że za'v\'sze sl~lrał siQ 
o j)o!;:c'>j i hezpiecze{1stwo Hzcczpospolilcj i prosił, aby 
mu król w tylll celu warunki swoje objawił G". 

Tymczasem Karol (Juslaw otrzymał widocznie złe 
nowiny z \\'arszawy j z (;(tu1ska, DO wezwał \\'al
deka ci o siebie i powiedział, że k urlirs t III usi siQ z łl i rn 
pohlczyć a l bo s lalląc przeci w niem u, czego się .iedn~lI{ 

nie spodziewa, DO got(nv llHl odstąpić na.i1cllsze kraje 
w Polsce, a gdyby mu pomógł po(l Gdmlskiem, gotów 
go do spółki przypuścić. 

Oksenstjerna ofiarował Poznail i Kalisz, ale c:llej 
\Vielkopolski (lać nie chciał a11i żadnego mie.isca \lad 
\Visł'l, hoby Szwt:dzi I>yli odci~ci od Krakowa. 

"Aby pol;:~lz;lĆ calcmu świalu,że nie z(lobyczy ale 
pok ·.iu pragllie", zażą(bł kurfirst:) lub ·1 milionów 
la l a n')\\, , a na zastaw Lej sumy calc.i \Vielkopolski ze 
wszyslkienli prnwallli i z gwarallcy:! szweekq. Z;qJC
Wlli;lł Karola (;uslawa, że przeciw niemu nic wystąpi 
i z jego nicprzyjaciólmi łąCZYl: siQ nie hQdzie . 

Król sz",et:ki wezwał ~.). m:lja \Valdeka pod 
(;c!;ll\SI;: do siebie i oświadczył, że pokoju z .Janem 
Kazimierzem bez ostal(~czllc.i ruiny swojej zawrzeć: nie 
może, gdyż tenże \Iie posiada absolutnej właelzy w 1>01-
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i regentom pruskim, aby \v razie oporu kurfirsta wier
Ilości królowi dochowali r)~. 

TCrHZ Szwedzi -- pisał kurfirst 
tce takit~ siły 

i będą skłon 
i\'ie zważaj, 

nami mało zal 

do Waldek<! -
którym 

że na Lem zależy. 

I~eia nCl

d:l\vac, że 
dobrze, 

jlosohność, 

jal\:] II póżniej nigdy 
\V takich warunkach stan:[ł w l\'blborgu 2;i czerw

ca 1(;;')(i sojusz szwecko-hranclcnburski, który na Pol
skt~ nowego nieprzyjaciela sprowadził. \\' instrumencie 
pryncypalnym (lraclalus conjoederalionis de socielale 
belli p()lon ici, conj'oedera lio a /'lllOI'UIll) zouow iązały się 

obie strony tyłko do wza.iemnej obrony pewnych do
kładnie oznaczonych teryloryów, nie lykajQc :Vloskwy 
an 1:111 przyczem Brandcll ) dostawić 

G.OOO ludzi. Soj aż do 

oddzielnym zobo\\' rf1rst już 
w )1) całą siłQ na Pol 

sekretnym otrzyj Ile l me-
zal liO województwo I ) kaliskie, 
łęczyckie, sieradzkie oraz ziemię wieluńsk~l, z wyłą
czeniem niektórych miejscowości, tak że ten nowy na
bytek nic przylegał do PrLlS książęcych. 

Stosunek lenniczy <lo korony szweddej księstwa 

pruskiego i \Varl11ii pozosla~ \v swojej lIlocy, ak z nic
klóremi zmi~lI1allli) celem zachowania powagi kurfirsta 
w Hzeszy i nblwienia ob.keia rz~dó\V w ksit;;stwie 

dowodzić, że y.adowo-
traktatu. Stallął lonarchów 

dziedziczny władca kOj)olsce, 
wojsko, był P,1II Jloko.i u 

i I powodu osiągrqć ~ie 

chciał - pisze Purcndorl' - za darmo wysługiwać si(~ 

Szwedom, postanowił korzystać ze sposobności, aby 
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rozszerzyć swojc granice, a przynajmniej przyjażń swą 
Polsce drożej sprzedać 62. 

Krasińsl;:icgo) 

ł h nie swoich komisarzów. \Yiildcka 
mał za wierne i 
! II znaCZllC dohra 

) jako lenllo 
Iych wojewódz[\v;IC 
ewody płockiego, 

Ho 

llslugi 
rl.C:cz, 

na-

wrza 
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ODZYSI{ANIE WARSZAWY 
'vV czasic uldadów w i\bloorgu Jan Kazimierz 

olllQgał Warszaw(,;. 
licscic, jako w slol 

u dostojników 
kobiel z dziećm 
zajęły pałace 11 

i zapełniły je 

, mnó
li 1. no

domy 

obwiedzione , podohnie 
jak i zamek kr61e\vski, ~dzic ubezpieczenia od 
wylewów \Visły wznosiły si~ ogrouowe tarasy, przy 
których królewicz Karol Ferdynanu dwór dla siebie 
wystawił. 

Karol Gustaw za pierwszą bytnością kazał mury 
poprawić, przekopy podnieść i podwójną palisadą 
oowarować 2. Przed hramą Krakowską i Nowollliejską 

nad Wisłą ku BCl"nnrdynom wysy-
; pałace na przeJm pobliżu 

i zamku króle wsk zoslały 

warowane. 

szczen 
gotował si<.: 
Torunia u. 

o klQsce pod 
\\' arszawie. Postc1ll0W 
zrabować je 

wszyslkie kosztowne 

strach na 
raZi c opu

Iladziejowski 
sprzęty wysłać do 





:1:-38 ODZYSKANIE \V ARSZA WY 

6. maja Wiltenberg miasto już dobrze osztakie
towane zamkllął, Prag(,; poopalić kazał, most łączący 

icą zrzucił i zrobiwszy naprzód 
Przedmidcie, potem Senalor-

i Długą ulicę, ic(,; Freta 
liP. 

widok - piszc - i wiel-
Illccze11stwo, ho wia na n1l<1-

sto i dusiliśmy si(,; dymem. 'N I1nesew hrak ŻyWllO
ści i zaraza, \V nocy j(,;ki konających, rano smród 
niepogrzebanych trupów i padliny 9. 

Biły działa z obu slron - ale Sapieha czekał ze 
szturmcm na przybycie króla, aż miasto zoslanie ze 
wszystkich stron opasane i nadzieja wyjścia nieprzy
jaciołom odj(,;ta, bo Wittenoerg kazał powiedzieć kró
J ąc \\'arszav\'t~ zallldz i ko

Krój vvysb 
razie nie da 

maja pojawiły oddziały 
królewskiego pod pułkownika 

tóry zajął pałac Krakow-
skiem Przeomieściu i 17. rnaja w nocy przypuścił 
szesciogodzinny szturm, przyczem Hasi znaczną stratę 
ponieśli. ~astępnego dnia Szwedzi zrobili \Vycieczlu~, 
zabrali dwie armaty, kilka zagwożdzili, wreszcie w JlO
blizkim pałacu, wypadłszy ponownie z miasla, oddział 
Litwinów pojmali 11. 

Jan Kazimierz wyruszywszy ze 
Pragą :m. maja, 

llloscie wyslawionyl 
Ujazdowie. 

kor. wysłał trt; 
do poddania, na 
~iell)ezech wy trzy 

L,vowa 2G. kwie
przesze(U 

Sapiehę i sta-

Wittenberga 
lCIl, klóry 

"Jasnie Wielmożny Panie i Przyjacielu! Chociaż 
szczr.scie nie zawsze jednosta.illie nam sprzyja, nie po
lrzehujemy dolychczas lla łaskt,; fortuny narzekać. :'\ie 
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możesz WM. żądać od poczciwego człowieka czynu, 
któryuy go wieczną ha6bą i wstydem okrył. Kilet 
z naszych dotychczas nie uciekał się do łaski waszej, 
musicie jeszcze uowicść Ilam męstwa waszego. Mnie 
powierzono obronę tego miasta; mam ufność, że Bóg 
dopomoże w najsłuszniejszej sprawie m ego króla, 
od którego spodziewam się pomocy. Sądząc, że \\':\1. 
tego samego jest zdania, gotów j estem zachować 
z WM. przyjazne stosunki, o ile między nieprzyjaciółmi 
przystoi i dołożę starania, aby wykonać wszystko, co 
osądzę za zgodne z interesem Chrzdcijailstwa, .HOI. 
Pana mego Najmiłościwszego i Ojczyzny mojej . Pra
gnąc, aby WM. dała się o tem przekonać, polecam 
się Jej względom, w \Varsz~l\vie 2;') . maja (sl. kal.) 
1656" 1~. 

Tymczasem ciągnęły ze \vszystkich stron zbrojne 
oddziały pod \Varszawę, aż wreszcie stanęło, czego 
się król nie spodziewał, przeszło 100.000 ludzi, licząc 
w to pospolite ruszenie, Humy luzaków, ciurów, za
gonowej szlachty i kilka tysięcy chłopów z kosami. 
"Niczego nie brakuje - pisze obecny rezydent gdml
ski - tylko łaski Bożej, stanowczości i dobrego do
wództwa. Serenissimus nie rozsyłał patentów i wer
bowników, nie zawierał sojuszów, cudzych wojsk nie 
potrzebował, nie buntował poddanych, nikogo fałszy
we mi obietnicami nie wabił ani wbrew woli do służ
by nie zmuszał, a mimo to stan'lł do boju ze 100.000 
ludzi" 1:1. 

Główlly obóz zatoczono mięuzy dzisiejszym Ma
rymontem a Powązkami; dalej, aż do brzegu \Visły, 
stały namioty pospolitego ruszenia; po drugiej stro
nie LiLwini, a przy nich dywizya Czarnieckiego, który 
później nadci'-lgnął. 

Hozdziclono posterunki, zaczę to przekopy i usta
wiollo baterye pod kierunkiem gcnernla artyleryi Krzy
sztofa (;rodzickiego, kt<'lrelllu król poruczył oLl~żenie. 

Jedna haterya sblnQb lIa Krakowskiem Przedmieściu, 
druga na północno-zachodniej stronie pałacu biskupa 
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krakowskiego, trzecia w pobliżu Dominikanów, wszyst
kie trzy połączone linią kOlllunikacyjną 14. 

tych zbrojnych tiu 
ty szwcckie, 

ierzy, hojąc si~ 

i noc; z lal 
błagały Wille 

lowa wal ich na 15 

Bala si~ ŻOIl:! Dugiasa, o kllm;j mów 
trudni czarami; że w San(lomierzll kupiła małego 

chłopca i wyjęła mu serce, badając przyszłość s\vego 
!l1("ża. 

Feldmarszałek uspokajał kohiety nadzieją blizkiej 
odsieczy, a dla dodania swoim otuchy urządził szczęśliwą 
wycicczk~ .. 1. czerwca, w wigiliQ Bożego Ciała, kiedy się 
11:ISJ m zwyczajem popili i w polu 
a czci fur;tżem się roz!>irgLI , Szwedzi 

II ic (Jwie kompanie j :200 pic-
dO\\'(Hlztwem pułko\\' i pod-

rzuciła się pod 11 arsena-
spędziła straż przy Łeryi, za-

annaty a dwie c ejskiego 
przekopu. Powstał tumult, siek;lIlina trwała przez całą 
noc aż do rana, poczem Szwedom odebrano armaty. 
Ten wypadek nauczył ostrożności 16. 

Oblężenie rozpoczęło się wspaniałą uroczystością 

procesy i Bożego Ciała (5. czerwca), którą Tulihowski 
biskup poznailski odprawiar przy huku armat i śpiewu 
wielkiego wojska, stojącego w dwóch szeregach \V polu. 
Za lszym Salcramcllte hisku-

mi i wszystkie lwem, 
które chorągwie ie schy-

łaski Bożej, zil'mię na 
tw;!rz l a król ślub sol 11 WYPQ-
<lWI!' II Polski i os"WolJod Ihogich 
od egzekucyi I uciemiężenia wszelakiego 13. 

]\:ról przeniósł kwaterę swoją z Ujazuowa na Le
szno do pałacu podskarbiego kor. Czekał na przy by-
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łatwiejszą sposobność tryumfowania nad nieprzyja
cielem, \Varszawa bowiem pełna najbogatszych łupów 
szweckich, wszystkie wojenne zasohy szweckie tu się 

ZlJ;ljdują i najzlJakomilsi generałowie \Vittenbcrg, 
Oksenstjerna, \~rrangiel, Horn i najmilsi Karola (iu
stawa pułko\vnicy. Król zająwszy \Vmszawę, pode
tnie korzenie potl~gi szweckiej" ~:l. 

\VsKutek tej ra<ly armia, pospolite ruszenie 
i t111my czeladzi i chłopstwa stały pod miastem bez
czynne u i Iliszczyły okolicę na kilkanaście mil do
koła ~'). 

Dopiero w drugiej połowic czerwca wyruszyła 
część armii pod dowództwem (iosiewskiego na księ
cia .Jana AdolCa, któremu Karol (ius!aw kazał zająć 

dawne obozowisko szweckie pod l\'owym Dworem 
i JJUclować mosty lIa \Viśle i ;'\arwi ~I; . 

.Jak I{azimicrz kazał, celem zahezpieczenia ohozu 
litewskiego, JJlldować poniżej miasta drugi most pon
Lonowy i wyhierał się za Gosiewskim (który tymczasem 
odparł księcia Adolfa) w drogę do Zakroczymia, kiedy 
nadszedł list od Hadziejowskiego do Butlera z prośbą, 
aby wyhadał króla, czyby na instancyę księcia .Jana 
Adolfa nic pozwolił paniom szweckim wyjechać 

z \Varszawy ~7. 
Otrzymał odmowną odpowiedź, a krół widząc, że 

Szwedzi nie myślą ratować \Varszawy, wezwał pono
Wilie Wittenherga do kapitulacyi. Ale zły i okrutny 
Fin nie stracił Iladziei odsieczy. Siedział na skar
hach i nie chciał puścić swojej zdobyczy. Lekceważył 
wrogów, wzdrygał się kończyć tak marnie swoją 

świetną karycrę; hał się zemsty i nienawidził ludzi, 
którym tyle zlego wyrządził. 

Otrzymawszy odmowną odpowiedź 28, król po
zwolił licznej czeladzi, która ponownie o to prosiła, 
ruszyć do szturmu. Stanęło ich 1:").000. Puszczeni sa
mopas, bili si~ cztery godziny, stracili 200 ludzi na
próżno, a jedna sotnia, która się rzuciła na magazyny 
zboża, do nogi wybitą została 29. Nie tracili jednak 
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'Wielkie zamieszanie i konfuzya w zamku, ponie
waż i z drugiej strony miasta już siQ hyła piechota 
do klaszloru J)omiIlibn()w przyszm'J(~owilhl kościół 

Ś. DlI bramie, opanow;1I:1, mw-
sla J ) li pałacach, tuż tłumy 

cze];)! III kcznego szturmu zapo-
wiad;liiic, duszy nic prz!.'p Znczem 
\\'illc o Jlozwolellie SI<; ze 
SWOIIll Irnówiono, a przeciw 
(;(!:lóskiego ogrodu w dwóch mie.isc:tch wyłom w mu
rach otworzono. Hołola gotowala siQ na swoją rękę 
do szll\l'l11u; dowodzey Jlie hyli w sLanie jej powścią
gnąC:: i tylko nadchodząca IlOC i ouawa podłożonych 
min skłoniła ją do lIst(~psl\\'a. 

:~(). czerwca, o godzinie 9. rano, wyjechał z mia
sta ukrytą hramą Ir<;lJacz \\iltenherga z prośhą o za
wicszcn celem ułożenia kapi
lulani 

przez króla komisarze, ui-
skup podkanclerzy kor, 
obecn poznailski, Jerzy 
szałe k lefan Koryciilski 
centy ctman i poclska ) 
łaj Opaliilski mars:zalck nadwomy, ułożyli w pałacu 
Opaliilskich z komisarzami szweckimi, generałmajo

rem \Vnmglem i sekretarzcm stanu \Vawrzyi1cem 
Kan!ersleinem, w przeciągu jednej godziny warunki 
kapitulacyi i zezwolili na szcściogodzillIle zawieszenie 
broni, żeby ochronii' nic\vinnych mieszczan od ra
bunku a slolic!; od pożaru. 

rozejm, powrócił 
gellel1 do króla, 1\0-

ciał hyc świadkicl gZ'neral-
nego , załodze pozwo bronią, 

rlllalami. Król żąda na dy-
eklaracyi Szwed;;.i , ale po 

:2 godzilIach wrócili z tą samą prosbą, poczem jeszcze 
raz przybyli, upierając siQ przy hagażach i skarbach 
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Bogusłavva Radziwiłła. Ponieważ noc nadchodziła, 

król ich zatrzymał z obawy, aby im się co złego 
w drodze filo, i kazał napis;l 
berga, że jego rezolucyi 
nocy. VV wysłał feldmarszałek 

komisarzów że nie odda 
mu król zabrać pieniędzy 

prawiono z odmowną 
a gdy po !lach znowu przyhy 
król oświadczyć, że jeśli w przeci;lgu pół godziny nie 
przyniosą aktu kapitulacyi z podpisem Wittenberga, 
generałów i dostojników, szturm się rozpocznie. Zara
zem posłał rozkaz Groazickiemu, aby za pól godziny 
dał wystrzałem dwóch armat sygnał do szturmu. 

Gdy po upływie terminu odezwały się działa, 

nic podobna wyrazić, z jaką szybkością i gwałtowno
ataku ... 

usłyszano trąbkę 

jazdy tersŁeina i Forgella 
lacyą, feldmarszałka 
berga, () ksenstjernę, 
Aleksandra Wawrzyńca Kan 
rzego Forgella. Feldmarszałek domagał się, aby go 
król bronił, skoro kapitulacya podpisana 38. 

Król kazał zaprzestać szturmu, ale piechota i cze
ladź, żądna łupu i pełna zemsty za krew wylaną, od
mówiły posłuszeństwa. Większą część rozkazów nie 
słyszano. Zabito trębacza, który dawał znak do od
wrotu; hetmana Lanckorońskiego obrzucono obelgami, 
pod Czaru" ubito. 

Z w nic;!Jezpieczeństwem 

powściągnąć ących, pchających 

na mury ne, bo dowódzców 
nie było. wreszcie, gdy im 
tywy zaraz rzucili 
królewskiej Leszczyńskich 

a gdy ich tutaj obietnicami karmiono, grozili, że się 
wedrą do wnętrza, bo wejścia były zamknięte i strażą 
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osadzone. "Wtedy dworacy zwrócili ich uwagę na or
miański bazar. Czerń rzuciła siG na budy stojące po
za kwaterą królewską i obrabowali je doszczętnie. 
Straż i pi{~chota przybyły zapóżno U9. 

Warunki kapitulacyi były następujące: 
Dowódcy i urzędnicy zostaną do Torunia odpro

\Nadzeni, jako też wszyscy żołnierze szweckiej narodo
wości. Polacy otrzymają przebaczenie i pójdą pod 
znaki króla Jana Kazimierza; cudzoziemcom wolno 
bGdzie pozostać w służbie szweckiej lub zoslać w pol
skim obozie. Załoga wyjdzie z miasta z rozwiniętymi 
szLallllarami, zapalonymi lonLami, przy odgłosie bę
bnó\v, z nahiLą bronią i wprowadzona zoslanie do pa
łacu OssoliIi.skich. Olicero"wie mogą pozostać w mie
ście trzy dni, poczem Jo Torunia odprowadzeni zo
slaną. Wszystkie (bała w mieście pozostan:l. Oblężeni 
mogą zabrać ze so!)[! wszystko, co z dawnego czasu 
było ich własności:!, ale zdobycz wszystka w mieście 

pozostanie, a celem rozeznania łupów będą naznaczeni 
komisarzc. Ile zaś pieniędzy który Szwed odpowic
dnio do godności swojej będzie mógł wziąć zc sobą, 
pozostawia się łasce i rozeznaniu króla. Kobiety 
wszyslkie z dziećmi i z ruchomością mogą si~ udać 
gdzie zechq, sposobem wyżej opisanym. Nawzajem je
dnak wszysLkic Polki w Prusiech zatrzymywane zostaną 
wolno puszczone, na co \ViLtellberg da zakładników. 

Skarby Hadziwiłła, oraz pisma i księgi z archiwum 
i królewskiej bihlioteki zosL:uq oddane. Długi zacią

gnięte maj:} być wyrównane, jedl1ak bez ucicmiQżenia 
i powiększenia kwoLy; jei1cy w micście będący na 
wolność puszczeni. Wreszcie ZDręczy vViLlenberg imie
niem wszysLkich, kLórzy z miasta wyjdą, ze przez 
cztery tygodnie nie podniosą broni przeciw królowi 
i królestwu polskicmu 40. 

Po uspokojeniu czeladzi v"ittcnberg 1. lipca 
bramy ot"worzył i oddał miasto i. zamek w ręce (l'ro
tusa pułkownika królewskiego. Zołnierze narodowo
ści szwcckicj (900 ludzi) 41, wprowadzeni do pałacu 
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Ossolińskich, otrzymali na trzy dni żywność; feld
marszałek i inni oficerowi umieszczeni zostali w do-
mach przedmieściach' zostało 

zamkn 11 hez karly z króla 
wyjść nie pozwalano. skarby 
króla inne składy opieczęto-

wano. 
Po lJslępo-

wać kaZ:l wraz z żoną DugIasa 
otrzymały podorożne i wodą do Nowego Dworu zo
stały odstawione. \Vychodzili wszyscy z wielkim 
żalem, piernaty tylko a w piernatach co droższego 

mając zabierali" 43, ale "komisarze królewcy, \<\'20-

rem szweckim, osoby ohojej płci wyjeżdżające trzęśli, 

nawet w opasaniu i na nogach wiele dostatków znaj
dując" 44. 

wojsko polskie chciało. 

dobrze, że się 

bo gdy licznej służby 

szawy, zaraz tłumy, 
potrząsaj ziejąc obelgalll l wym 
krzyki\:!n jego domagały. " praw-
ca i podżegacz wojny! Dajcie go lu l i\ie dotrzymał 
kapitulacyi krakowskiej, pułkownika \\Jolfa wiarołom
nie pojmał i pułk jego zdradziecko zniszczył l Po
siekać go w lUlwałki! Niesłychanemi zdzierstwami 
Polskę spustoszył, kościoły łupił i cały rok samowła
dnie panował, puszczając wodze wyuzdanej swawoli. 
Na pal z nim! Niech odda szlachcie zabrane pienią-
dze, zrabo\'vane 
załogQ . Spalić go na wol 
wszyscy i zapłacą żołd 

zasiec I l;:ról wolno puści, 
to, co w Koscianie, k 
rozbroi nogi! Na hak 
do Polski dotrzymali słowa. 
J ęzy k mu obciąć ... ". 
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Tak wołając, przerwali kordon, aby go ściągnąć 
z konia, a on słysząc, że go mają zabijać, kazał się 

prowadzić do króla i rzuciwszy się na kolana, żellrał 
milosienlzi;l. Przypominał sło'vvo królewskie, chciał 

wr()cić do swego pana; uic poczuvvał się do żadnej 
winy, pclnil rozkazy jako wierny po<1dany, spr;lwował 
rządy j:l!zo feldmarszałek, nic sam nic slano\vił, wszyst
ko się działo z woli przydanej mu Hady, której człon
ków sam król mianował. .. 

Nic mógł dalej mówić: i drżąc na calem ciele, 
wołał miłosierdzia. Odprowadzono go pod silną slrażą 
do kwatery. Chwiejąc się, wsparty na lasce, szedł 
wśród tłumów gniewem wrzących i obmyślających 
tysiące sposobów poz!J;l\vienia go życia. 

1:\. lipca stanęła w Ujazdowie królowa w towa
rzystwie dwóch arcybiskupów, dwóch biskupów, wo
jewody krakowskiego, wojewodziny krakowskiej, ka
sztelanowej kijowskiej pani Czarnieckiej, kaszlelano
wej łęczyckiej, księżnej Hadziwiłłowej wdowy po 
marszałku \VXL., hrabiny ])(inhof i trzech panien 
dworskich, księżniczki Hadziwiłłównej, panny d' Ar
quien i panny Piotrowskie.i. Odprowadzało ją wiele 
panów i dam śląskich do Warszawy. 

Niektórzy oficerowie szweccy przyszli zaraz złożyć 
jej uszanowanie i prosili, ahy siQ wsLawiła za nimi 
do króla. Obiecała, ale zarazem wyraziła wątpliwość, 
czy jej wstawienie będzie skuLeczne, bo feldmarszałek 
podpisał kapilulacYQ porI Ujściem i nie dotrzymał ża
dnego warunku; po kapitulacyi w Kościanie wszyscy 
Polacy zostali wYlllordowani; po kapitulacyi Lanc
korony młody Koenigsmark kazał GO l udzi zamordo
wać, llie wspomillając innych zbrodni, które wołają 
o pomstę· 

Hr. Lowenhaupt odpowiedział, że służą królowi 
swe m u i są posłuszni jego rozkazom. 

- JesŁcście dzieJni ludzie - odrzekła królowa -
i w każdym innym razie hyłabym szczęśliwą, gdy-
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króla polskiego 49 i posłał Maryi Ludwice żonę i dzieci 
zakład 50. Powiadano, że był pa-

była księżn i dał sldonić 
namową, miasto dobrze zac 51 

Skarżył się, że król szwecki nie dotrzymał obietnic 
i nie płacił ani jemu ani jego żołnierzom 5~ • 

... 
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parala peellnia SOlllLlllll - ul eirca posscssionem ad"ocatiae 
Boehn. ci vilJac Zagorzany cOllscr\"etm- lit hona ipsillS 
llaercdilaria ab iniuriis miJiluHl lillcrn sint - uL assigna

liones Cracoviae dal;)s It'nin\ Ilona "ero nobilium ah iis
dem immunes Bn dignelur idem sllhscrihi. 

J>lenipolenc.p depulatów ksi~st\\"a Zalorskiego i Oś\\"ię
cimskiego Przet: o Slawil'lskielllll i And. \\'ilko\\'skicmll dana 
z podpiselll szlachly Ila przy.iQcie proll:kcyi, z wyklucze
niem od protekcyi lych, coby się na IQ plenipolencyę 
pod pisa(~ nie chcil'1 i. 

Prolekcya ul sUj>ra dla powiatu bieckiego i czcho\\'
skicgo. 

Henrsalcs seu caulio obscquii et lidelilalis a suh
scriplis j)ersonis Casimiriac U/lO. W,i5 dala: Zbigniew 
i\Jors/.tyn \\" s\\"ojem i I;re\\"nych imieniu, Wł. SehlicbLyng, 
Aleks. Sleeki, And. Biesiadecki, Ald;s. (iuwillski, Jan 
Hzcszccki, Hil'r. !{omornicki . 

\V o je\\' Ó d z L w o r u s k i e i h e ł z kic. La u ci u m 
1l011ililalis dislriclllum et lerrarllm (;rahoviensis el lIoro
dlensis (cel cm przyj(:eia pro lekcy i) prae\' ia ma n i [esla Lione 
Jidei suae erga su urn IkgelJ1, qui ipsos et Rpcam desc
l'ueril et simlIł peragendi apud H.egem Slleciae hllius 
proleclioni suac negolii per delegaLos SLan. Sarhie\\"ski el 
eons. Brzezowski pincer. Czernichow. - Laudum sl1b
ieclionis de iisdem ralionihus nollililalis palalinalus Hl1s
sial' lerrae Chdmensis, Haliciensis el dislriclus J(rasllo
sla\\'; palatinallls vero Bdsellsis disLrielLlum Bełse n., Gra
ho\"icn.) Horodl., Brasen. prania eadem manifeslaLionc. 
Subieclio earllndelll lcrrarllm et disLriclllllm el desuper 

per deplllalos) (Iui IlUie sllbiecLioni suIJscrii>ere praesLitum 
juramenlllm. 

Nobililas Zamoseii congregala conslilllil ae tle stalu 
et inlcgriLaLe sua cOllslIlLores: Slan. Sarhie\\'ski capil. 
Grah., Ad. Pszonka, Stan. G10\\'iński, Mich. Slępko\\"ski, 

Slel". Z:llllOjski, Pelr. Tornishwski, Gabr. Hom::tnowski.

Plenipolcnlio ad cOIl\'enlulT1 assumendi novi princlpls 
\'ars:l\'iae a Hege Slleciac illdiclllIl1 deputalis Slan. Sar
hiewski cL .10h. Olb. Tarnowski dala etiam cOllseculionem 
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fortalicii Zamosciensis praesidii a se consLituti et legeIn 
nuper disci[)linam mililarem in gubernntione praesiuii 
re tenLioncllI in fulllri~qLle comitiis confirmalionem petit. 

Pretensio nohilil a tis Bch. , Chełm., Halic., KrHsno
slaw., ut iisuem gratiis Hegis Sueciae gaudeanl, (juae milili 

quartani concessae sunL ob liuem negi S. praeslil:.tm. 
\\'ojewództ\\"o poznaóskie i kaliskie . ..\r

liculi paci~ (pod Ujściem ) . - Illralllentlllll ci\"ilalis Po
ZIlal'l. - Instrukcya od Ji\fP. podskarbiego koronnego do 
krc'Jla sz\Vec . .Jonstonowi doklorowi dana, po nieJnJccku 
pisana, w której w 7 lub 0 punktach securitalern sui 
i dóbr s\\"oicll praecawt, \\' osLaLnich zaś :3 punktach 

denunLial królowi szweckieJllu, że Iliż (już) rewolta i re
pressus ('1) hył na jego wojsko gotow~', ale on to swoim 
dowcipem dispersit; \Vi e luń, OsŁrzechc')\\" Bolesla\\"iec ad 
reprimendas excursiones osadzi~ radził a częś~ wojska 
pod Kalisz spro\\'adzi~; wreszcie prosil, ahy tej jego re
Iacyi nic publikowa~ aż w dwie niedziele po otrzymaniu 

proLekcyi. 
I n s t r u k c y a o d s z I a c h t Y z i e m i \\' i e I u r1-

s k i ej deputatom do króla : Krzyszt. GrzydieIl1u pod
sędkowi wic!., Olb. i ~1arc . Megczyl'lskim i Laiszc\\"skie

mu staroście klon. dana, \\' kLórej securitati iurium, li

berlaluJll, eleclioni libcrae e!.... et bonis ecclesiasticis 

praeca\'ent. Plenipolencya ad recipienuam protectio
nem tych posłów. - Jnslrumcnluffi prolecliollis. 

\\Tojewództwo orzcsko-kujawskie i ino
wrocławskie. InsLrukcya od województw tych Paw . 
Lud. SzczHnic\\'skielllu starościc orzes. i Stan . I\ościel

skieJllu pisarzowi ziem. brzeskiemu, w kLórej libcrlatis, 
religionis eL nobilitalis praecnvcJlt, o sejm i uwolnienie 
od opresyi komendantów proszą . -- SlIbmisya tychże 

posłów illlieniem olJll wojewódzLw ratione recipienuae 
proleclionis et racicndae sui>icclionis, z podpisami i pic
cz~ciallli. - Sejmik ziemi Dobrz'yI'lskicj, nn którym re
nUllLianL królowi .J. Kazimierzowi a do szweckiego przy
slać i przysi~gę mu oddać gotowi, z podpisami. - Plcni
potencya Legoż sejmiku posłom. - Submisya tychże 
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rzemu, Adamowi Glina Jaryczewskiemu pisarzowi wi

skiemu i 1\1ar. Grackicmu dana ad Ilormam innych zicm 

wojcwództwa mazowicckiego, tylko że nadlo prosz~ o neu
tralitatem. - Submisya tychże deputató", na otrzymanie 

tcjże plenipotcncyi anobiliLale intra 28 <lies. - Protectio 

cillsdem lenoris, co insze. 
Z i c m i a r o ż a 1'1 s k a i m a k o '" s Id P o w j a t. Ple

nipotencya sejmiku z [)odpiscm Slan. (;linki sędziego ro

żallskiego deputatom: \\'a ler . Konarwwskielllll wojskiemu 

i Paw. Chdkowskiemll skarbnikowi rożallskiemu sine 

conditioniblls. _. Sulnnisya lychże deputalów eiusdem 

lenOl' is ut supra. Haty/ikacya suhrnissionis a nohilitalc.

Prolectio ul aliae. 

Zicmia nUl'ska. Laudum st'jmiku z podpisem 
\\'aler. Godlewskiego podsQdka nurskiego, marszałka sej
mil,u. - Plenipolencya do \Varsza\\'y, do komisarzo\\' 
szweckich depuLatom: Tom . Czcciszewskiemu sLolnikowi 
liwskicmu, Tom .. Jal>łono\\'skielIlu ło\\'czemll nurskie
InU. - Submisya tychże posłów inŁra :3 seplimanas a 110-

bilitale faeiend:\c ratilicalionis. - Proleclio ut aliae. 
PowiaŁ ciechanowski. Laudum sejmiku na 

posIanie do szweckieh komisarzó\\' ad recipicndam pro

lcclionem do 'Warszawy deputatów: BicI'. 7\Hodziano\\'

skiego chorqżcgo, .Jana Duczymillskiego ło\\'czego, Pa\\'ła 

l\Iłockiego, .Jak. i\'arz)'mskiego, Slan. Poniatowskiego, Jak. 

Sierakowskiego, A\leks. J\ornoro\\'skiego. - Suhrnissio rnit

tendac a l10ilililalc raLilicalionis \\' lu dniadl. - H.alyfi

kacya submissionis z pieczęc iami i z podpisalIli. - Pro
ket io li t a I i:le. 

Ziemi:l w)'szogrodzka . Laudum scjmiku\\'obo

zie cum pknijlolcntia dcputalom do komisarzy szweckit:h: 
\Vad. Lasockicnlll stolnikowi, Piotr. Szawlo\\'skiemu pod

s(:dkowi, AlIn'. LasoekiclJlu miecznikowi \\'yszogrodzkiemu 

i Szczęsnemu i\lakowskiemu . - l\ornisarzó\\' sz\\'eckich 
asekllracya dl' consl't'\'andis libertalilJus nol>ilitatis ct 
sl'L'\'anda disciplina militari acllllinislrundae illsliciae. -

HalificaLio suIJmissionis pomienionych pos/ó\\' a nouilitate 

z podpisami i piecz~ciarni. - Proteclio ul cclerae. 
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Ziemia lomżyt1ska. Jns!rukcyadeputatom: Slan. 
Grądzkiemu sLolnikowi ,łomżYI\skielIlu, Kaźm. Brzostow

skiemu podsędkowi wisk., z podpisami i pieczęciami. -

SulJmisya deputatów na oLrzymanie cOllclusae proteetio
nis ralifikacyi \\" 24 dniach. - Proledio ul omlles. 

Ziemia zakroczymska, Laudllm sejmiku po

słania do kOlllisarzów szweckich deplllatów z plenipo

tency~!: .Jana Lopad~iego ch()r~żego, Ad. Bilil'lskiego ",ow
czego, \Iik. Dunin (;olawit1skiego podstarościego zakro

cZylllskiego, Ad. Kowalewskiego, Hiae . Lasockiego, Ad. 
Mierzyóskiego . . - Kredens Lym posłom, - Punkla, w któ
rych religiOlli, iurihus, iudiciis, pri\"ilegiis ex'eeplis et 
possessioll i bus silli praeea ,"en L. - S u Ilmisya posłów ad 
ratificanda ralione proleetionis conclusa a nobililatc ler

rac Zakroez. w li) dniacIl. - Hatjlicatio całego sejmiku 

relalionis z podpisem marszałka sejmikll, - Halyfikaeya 

tychże posłów tego, co zawarli nomine nollilitatis. -

Proleclio uL aliac, 

p () \\' i a l I i \\" ski. Laudulll sejmiku cum depula

tione do komisarzów szweckieh: Slan, Ohorskiego sta

roslę liwskiego, Stan. Zaliwskiego sl:dzicgo łiwskiego, 

Sewera Dąbrowskiego podsl:dka liwskicgo. - Proteetio 

ut aliac. 

\V o.i e w ó d z t wop o d l a s k i e . Z i e m i a b i e I ska. 
Laudum sejmiku lykoeióskiego raLione wysiania posłów 

do komisarzy szweckieh ad recipi('ndam proleeliollem, 
z podpisami i piccz<;ciami, \\" ldórellI zaraz plenipotcllcya 

deputaLom: TOlll, SzczawiJ'lskieJllll wo.iewodzico\\·i jlodla

skicmn, And, Zwinolc\\"skil'lIlll stolnikowi ksiąskiemn, 

\'fik. Luhicnieckiemll, And, J\ollloro\\"sldeTllll dana, -

Oblata Legoż laudum, -- Prolekcya lal,aż, .iako i drugie. 

Ziemia drohicka. Laudllm sejmiku z podpisem 

i pieci'.<;ciallli, w kLórem plenipolencya de[luLaLom do 

SZ\\"(,lkJ\\" dana: Jerzemu ilJOllwid .Jerzykowskiclllll pod

komorzclIlu drohickielllu, Kaźm, Zaliwskiemu cześnikowi 

drohickieTllll. Jakóh. na Lisowicaeh Krasowskiellln , 

PUlllda tymże depuLaLom dane, w ldórych praec<1venl 

religioni, liherlali i ochronę dóbr swoich, a naosLalek do 
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warunków wielkopolskich kon[ormować się każ~. - Pro
tekcya, jak inne. 

J( s i ą ż ę L a J a n u s z i B o g u s ł a w R a d z i \\' i t ł 0-

w i e. Plenipotenlia palatini \'ilnensis ad. Regem Slleciae 
Gabrieli Lubieniecki dala. - Plenipotentia Ducis .Janllsii 
nomine tOtillS M. D. L. seu subieelio l\IDL. Regi Sueciae 
permod.um illramenti. - PJenipotentia Ducis Boguslai 
nomine sui ipsius permodum iuramenti. - Conditiones 
praesLiLae proleclionis a Sueticis Commissariis praedictis 
DlIcibus datae. 

Kwarciane wojsko. JnstyLucya od Stan. Poto
ckiego wojewody kijowskiego, helmana wielkiego koron
nego i Lanckoronskiego wojewody ruskiego, hetmana pol
nego koronnego i od niektórych innych senatoró'" no
mine LolillS Heipcae dana, w której praecavent Relig. 
eL .Jllriblls Eccles., Acad. et Colleg., liberae electionis, pri
vilegiis, praerogalivis equeslris, spirilualis et civilis ordi
nis, libertati bonorlIm suorum ab oppressione miJitlllll, 
sllhselio lribunaJi, conservationi circa heneficia regalia et 
ecclesiastica, conservalionis pro more comiLiorum, pro
pulsioni hostium et in casu cum hoste transaclionis non 
avulsionis provinciarum per pacta, exolutioni merilorum 
eL assigna lioni hihernorum, resLitu Lioni tormen torum i n 
loca unde sllnt dedllcta, ser\'an<lae et ineunclac :lmi
citiae cum Tarlaris, uL ii qui extra Regnum excesscrunt 
in Comitiis iudicentur - ul ipse He:\: per sc 11011 per in
sliluLum gubernatorem Hegllulll .... , ut capti\'os resti
iuat, uL desuper illramentum praeslet. - Transaelio 
depulatOrtllll pracf'atorum cum Suecis. - Hatiflcalio eius 
lransaclionis od .J~lPP. hetmanów cum iuramento sub
scriptione et sigillo. - Hatilicatio eiusdcm tenoris 0<1 
slarszych pułko\\'l1ikc'lW, roLmistrzów, przy helmanach zo
staj~cych, podpisana. - Deklaracya króla sz\\'eckiego na 
punkla przez hetmanów proponowane. 

J I1strukcya od Kon iccpolskiego choqżego korOlI nego 
i od wszystkiego wojska przy nim b~d~cego, posłom: 

Stall. Wyżyckiemll podczaszemu nowogrodzkiemu i Sam. 
Łowinskiemu, a pana Sapiehy pisarza polnego koronnego 
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Gosiewskiemu - Anna Konsl. z Dębin l\leleszkowska stol
nikowa nowogl'. Mar. Bielióskiemu i Mik. z Berlina GosZQw
skicIIlu --,---- vVoj. \Varzycki Fran. Zabłockicmu - Jan 
Porębski, Ach. Hayski posłom wojewódzlwa sandomier
skiego - BicsZlliecki Ald~s. Sułgosłowskicmll - Tom. 
Cholllcntowski Piolr . Żeromskiemu - Jac. Cllaczowski 
i Jan Skarhek Biel'. Dllnin Bozewskiemll- Mac. Lisowski 
Fran. Brzczance - Aleks. Mrocki Przec. Sławil\skiemll
ł"uk. Czermil'lski pisarzowi Zatorskiemu - \\'ład. I3rze
zit'lski Bernard. Jeżowi - Jan Jcż Sol!. Zyklió.skicmll -
Paw. Promiel'lski Przec. Sla\\'inskiemu - Soh. Lisso\\'ski 
Andrzejowi de Hudolkowice - And. Podlodowski Aleks. 
\ViLkowskiemll - Mar. Hacihorski wojski oś\\'il,'cimski 

Alb. SllldzieI1skiemll i And. GomoliIiskiemu - Elż. Tar
łowa kaszlelanka przemyska PioLr. Koczonowskicmu -
Jan Pisanowski sędzia oś",iQcimski i zatorski Stan. Ho
żanee, Przee. Sławinskicmu, And. \\'itkowskicmu - And. 
Pisanowski Stal). Hożanec - Mik. Kochanowski kaszte
lanie zawichost. Przec. SlawiI1skiemu - Alb. Drozdowski 
pisarz grodz. krakowski Alex. \ViLkowskiemn - Przec. 
Łasióski, Jan Stokowski, Jan Brzezil\ski, Hicr. Śmietanka 
pod starości i sQd zia grod LI !, ra!wwskicgo, Ja n z l\:on iec
pola I\oniccpol:ski i Tob. Zwydrzychowski Aleks. \\lilko\\'
skiemu. - Koniec. 

Tutaj należ~' J)eklaraeya Karola Gustawa dana po
słolll województwa krakowskiego, sandomierskiego, kijow
skiego, ruskil:go, 'ovołynskiego, lubelskiego i helzkiego -
oraz rewersały tychże posłów, składai~!ce si~ z wspomnia
nych siedmiu punktów z podpisami 21 deputatów, a mia
nowieil> (podług Hudawskego): Stan. z Brzezia Chrzaslko\\'
ski podsędek gen er. krukowski, Pakosław z Brzezin Lancko
rOI\ski marsza~ek C») powiatu proszowskiego, Andrzej z Przc
s~awic i>rzcslawski, Adam Skarbek, l\rz:\'sztol' ze Sarnek \\'i
Szowa ty, And rzej 13ra li iek i, z kra kowsk iego \\'ojcwód zh\'a, 
j'l'Iarcin z D(~hicy Dębicki chor~!ży gcner. wojew()dzlw:l san
domierskiego, [Jose! ,.iemski \\' imieniu całej szlachty, Stefan 
z Czerni<.:howa :--';iemirycz czesnik kijowski, poseł ziemski 
sandom. \V imieniu całej szlachty, Andrzej z Czernicl10wa 
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Derszniak starosla radoszycki, poseł ziemski sandom. od 
całej SZI:H;hty, Pawel SlIliszewski poseł sandomierski, Stan. 
z ()zarowa Ożarowski. Z województwa ruskiego: Mikołaj 
Biegano\\"ski chorqży, starosIa moslowski, Stan. Ihcwllski, 
Aleks. \'iezalJilowski, Stall. Kozłowski czesnik sQdecki, 
Andrzej SokolniGki, Mikołaj z NieGZlljowa \Vupowski, 
\VojcieG!J Chrosnowski, A. Pszonka, Jakóu Tomaszewski 
imieniem s/.lachly województwa belzkiego, której nie po
konali Moskale i Kozacy, Piolr Tomislawski. 

II. 

List P. Starosly radol1lskiego do P. Stolnika 

sandOJnierskiego z Królewca <lie 22. marlii 1656. 

Oznnjmllj~ WM:\IMP., że slan::!łcm w Królewcu die 
10. marlii, gdzie dzieI1 odpocqwszy, miałcm alldyeney~! 
LI Księcia, klórą mi dał fJuhlicum przy ouecnośGi konsy
liarw\\'. :-\a tej, powiedziawszy Kurfirstuwi men/cm et 
desidcria Króla ,nt podług danej sobie instrukcyi, od
niosłem resfJolls, że Kurfirsl nigdy naTll dc/uil swoją Kró
lowi życzliwością i onę poc!t:zas teraźniejszego zamięsza

nia oświadczał. Gdyż i do Lubekll lliemałym koszlem 
po,;yłał, chc<!G aby było Szwedów lIs[lol\Oi6, i żeby z nimi 
do \\"oj n y n ie przychodził o, której że się I >y lo spod zicwa6 
potrzeba, 1(njla JM. i Hzeczpospolil," su!'pius przestrzegał. 

\Vięc i ludzi nicmalo zaci~!gn~)\\"szy ClIIrI r1ispl'lIdio sul>:-;lancyi 
swo.iej, któr:! lakowy koszt, Ila wojsko łożony, e.I·C'edi/, 

wprowadzit \\' Prusk:! Z:emię Ila oncj oi>ron~. Ale kiedy 
i RCf/alis Prllssia ozięble o konjunkGyi z nim uczynionej 
chodzil:1 i o Królu .IM. ani o posiłkach żadnych nie byto 
slycl1a(·: z Polski, nagle polęg;! Ilieprzy.iacielsk~! przyci
śniony wylrzyllw6 nie JI1og:!C, aby zdrowie i suhslancye 
swo.ie salwować Illc·>gł, z Szwedami componere lllusiał. 

Co qllilms coJllIi/ionilJUs stanęto, przez konsyliarzów swo-
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ich obiecał opowiedzieć, abym donióst wiadomości .J IDL 
Szliśmy potem do stołu, gdzie co za dyskursy ze mną 
były, siłaby o tern pisać, su/licii, że oczywiście znal: było 
jego do Szwedów inklinacyą. O czcm, da Bóg, ustnie. 
Nazajutrz posłał do mnie dwóch konsyliarzów,OberlJeka 
i Somica, którzy ri'petitis verbis, któremi na audyencyi 
11 Kurfirsta odpowiedziano, i to przydali, że życzliwość 

Kurfirsta n'l., kiedy przeslrzegał o wojnie pewnej sz\\'e
ckiej, u Dworu inr/igne przy.ięta była, ho odpisano, że to są 
kalwillskie wymysty na ustraszenie Hzeczpospolilej, która 
wie, jako indemni/ati suueobuiare. i że KurlirsL mai~cz Szwe
dami swoje interesa, chciał RemJlll/)/icaJn bello SI/PUCO dla 
nich involuere, ei hO/'l/1I1 similia. Powiedzieli i to, jako 
do wojska litewskiego gdy posłał Kurfirst po posiłki, 

odpowiedziano mu, że trzeba, ahy był wszystkie im winne 
od RzeezpospoJitej zasługi popłacił, dopi(~ro chcieli IIIU iść 

w posiłku, czego KurfirsL uczynić nie mógł, nie hędąc lalIIi, 
ale raczej dziwował się, że widząc, jako o zgubę Ojczy-
7.11)' ich szlo, a tak się z Kurfirstem targowali; więc że 

i I-Iolcndro",ie posiłków tych, kLóre mu oyli obiecali, 
nie posiali, ale i owszem, że \\. traktatacu z Kurfirstem na 
ohronę tylko jego, a nic na olfensy;~ Szwedów posiłkować 
go mieli i priuurunt Kurfirsta occusione wojowania Szwe
dów, póki się nie skupili, ho Grafa de Llgarde mógłby 
był Kurfirst znieść, gdy szcdł z Inllant granicą prusk,!, by 
mu była traktatami od Holendrów nOIl prohihita o/lensio. 

'j'('m i i tyl\J podobncm i rarya \l1 i dcLl u ko \\'a wszy, że 
KurfirsL z Szwcdami zgodzić się musiał, powiedzieli mi 
conr/itiones. które takie są. 

l. Kurfirst recognoscei Króla i I\:róleslwo Sz\\'cckie 
pro direclo el Supremo ])omino miio/le Ziemi Pruskiej . 

2. Homagillm ma brać per Procurdorcs in/m anTlI//11 

ci dicm. 
:l. E/Jiscopa/ liS V mmiensis cer/d K LI rfl rstow i et i nclll

r/itllr do Ksi~stwa, iisdcm clal/su/is podpadaj,!c pod (e/l
dum Koronic Szwcckiej. 

4. Po zejściu KurlirsLowej Linii i lumbis jego tylko 
\Varmia cedii Królestwu (szweckiemu), a nu Księstwo wol-
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na Domowi Brandenhllrskiemu zawsze preLensya eo jllre 
jako za Króla .nr. Kazimierza circa lIlIimam illPeslill/rom, 

;) ~diaslo kauonów i czterech okrętów servitilllll bel-
piechoty a konnych <lawa(': Kur-

Ji wojnę z okazyi iej podjętz!, 

woinę Szwed()wic i Ksi:!żę 

assis/ere maj~!. 

lilil~r Szwedom gdzieby 

rzeha, WIn/iill jed 

H, USIIS por/Ilum zawsze liher. 
U, Thcloncotll/Jl mer/idu.') Szwedom, którego aul,cya 

hy(: ma, ale nie ma excerlere Thelollea Regalis Prl/siae, 
lO, Uenllllciatio appcllaliolllllll i na miejsce jej Try

bunat 
11. U/Jera dis/)()si/io I'I'tIll1l Oeconomicarllm zostaje 

Kurfirstowi. 

Renlll1i'iuliu olllnilms Padis Cl/m 
ini/is ql/ae llIlic Cl/m 

Holenurami uiycl/n 
! mdl/ i, 

non prae-

llcypaliora, które stan~ly 

ieh I punkta PrLlsk~ Zi COllccrIIl'lllia - ale 

zaś ra/ione prywalnej ])omu Brandenburskiego transakcyi, 
która, slyszę, aY!I ra ilU i i honor i interessa Kurlirstuwskic, 
nie moglem się wywiedzieć nic pewnego, bo Lo seuelis
siwe trzymają, 

Tem ledy konkludowali, że ex l/IW już /ruIIsuc/llT1l 

z Szwedami, a Kn)1 .nl, nicrycIJlo posiał i odczwal się, 

nie widz:} sposohu, ahy 1>(:(]:)C od Szwedów cal(~ ~ciśnieni, 

], naoko1o m:lj~!, )li ,1.(' Prussio. 
prawil~ \\' ręku swiv;i('m podda-

JI,:I, lIlieli do przyst~pi{: 

Puwil'dzialcm illl, że 

({ n') I .J lVI. () Ill'f t, 
condiiio Knr

lio a 11'Ili/o 
SI/ccessoriblls. ale nOll/llS IJrulI-

dl'nhllrgi('(/(' capi/o. przv insz"ch oiliacyaeh /li rem Knrfirsta 

służących. Powiedzialcrn, że nihil ills/i/ls jako odsl<![lić, 
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do czegoście, jako sami mówicie, coacli przystąpić musieli, 
kiedy widzicie, jako Król .1:\1. za zgromadzeniem \\'ojsk 
swych, l kozackich Szwedom hedzie, 
a pogotowi flae oppres:;ione /ibewf'i prpdkim 

i,'k possibi/ilalis oglo 
aby KurfirsL inclini'1 mIę, 

:;lkie Le rzeczy, k , 1'1'-

p/iea/m /l racyą, że II ieryc II cum 
/aeullule concllldcndi, z wysiano, 
Bo kiedyby był kto przyjechał z plenipotencyami od 
Króla .IM. i Hzeczpospolilej, a o Królu J~l. wiedział Kuriir,;I, 
tedyhy było 00 Lej trallsakcyi z Szwedami nie przycho
dziło, czego sami żałuj,!, bo \\'idz~ s\\'oj,! zguhę, i Kur
first przez swoich konsyliarzów niektórych zawiedziony 
jest. Wzięli jednak sobie ad delerendllm Kurfirstowi, 
i plenipolencye "laki!', kLóre mam, na ukazanie Knrlir-
stowi wojsko 

albo 
zgin~ł, Hozu kowe 

wieści do jakiejkol\\' , zwła-
szcza, z GOaIlska sły-

chać J staremu obawiają sz\\'e-
ckiej. Czekałem ledy na rezolucyc), ZllOSZc)C SIę z J;\1. księ
dzem Warmiitskim, który lu /eelo af/ixlIs zostawał, a prócz 
niego żadnego z JMPallów Komisarzów mieć nic moglem; 
ale że JMPan Wojewoda ~Ialborski na j\IaIIJorku przed 
oddaniem jego zosta\\'ając, nic mógł tu zjechać, Pan 
GduI\ski zaś dawno Szwedom poddal si!.:, landem \\" l\'ie
oziel~ przeszłą posłano po IIlnie, prosząe do Kurfirsla na 
obiad, przed obiadem 
jc!C to konsyliarzom propo 
oraz, a lurllowało, że się 

l)oddal, da t w pol LI Z\\' do 
czego 
i w In 
/icicJJ//ls 
jako i pierwszej 
to wszysLko ocl 

'oll1orskiej 
) żeby nam pow!';I,:al wzi~li, 

wojny pruskiej. Odpowiedziano mi na 
Kurfirsta, że Kurfirst, przejrzawszy się 
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homo rLldis et imporillnlls, siła około tego mówi, że 

lubom Lu przyjcchaJ, tedy sit; nazad do Króla .IMci nIc 

PO\\TÓCC:' 7'\ i tedy do Gdal'lska Pana 
Doga na wszy, chot:hy mi rail-
siwo i rami, gdzie mię rzech 

rozhi to, prze lliel'ać, slarać się pdę. 

Pisal I(anclcrz szweck . py-
tając legacyi mojej, a ]l VCll.J:}C 

sobie lo piJ/cu/ulII, k rnlem 

Panem jego, żadna Knila .I;"J. nie nał't1szy instytucya, 

i owszem, gdy ladajako odpra\\'iołl~' będę, tem samem 
zagrodzi Kurfirst drogę ad im/){)rlulIi/alelll. którzyby go 

w lakowej materyi inkommodo\yat: chcieli. Te są kancler
skie j()/,/lIa/ia, które mi z lisiiI jego powiadano. Ciężcy lu 

są Szwedowie tym swoim Hezydcntem I\urHrstowi, ale 

l naszym lu mieszkai~eyrn, których wszystkich przymu-
szono do jidelilatis Królowi sz"cck ani 
opere ani ner/lO nic machinari i in 
perniciem szweckich, o czem!>v pl 
kicwiez rzeczach inslrni/ Oxenslj(,rll:l kom-

pozycyj informował jako 
rum inslruT17Clllllln i lenże 

przez uiyel, jako to o sfJolium po h::'ltZdzu 
\Vilcllskim. J~'I. P. Podskarbi Litewski jest lu mortiji
calissinl/ls, że wyjl'cha,; nie może. \V Lem zaLrzymaniu 

Szwedów i nadziwiHa mial okazyą Jlo kilka razy znosić 

sil: z l"foskw:} i zrozumiał z nich, i.c Car życzy sobie z nami 
pokoju, z którym się na Szwedy złączyć ex IIlIl11is ra/io
ni/ms Ojczyźnie rzecz potrzebną ilv(: rowmic. Król 
sz\\'eck Prusacy udaj:], sto 

]"("'imcll h 

\\' Inł1all 

lIlo"a. h" 

Lu wsz~dzie 

udzi, i w Pomor,,!, 

rami w Le Lu krf1IC 

lowania ludzi za k 
Sejmik LII z Pru 

posLano\\' :lłll post cuss(Jlum 

się zaezą(; wczora, nic wiem, czemu go odJoŻollo. Tak nic

którzy Prusacy, dobrze Koronie alTckei, powiadajq, że go 
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który udawszy siG do ccsarza, nic nic wskórał, a potcm pojcchał 
do Szwccyi wichrzyć przeciw ojczyźnie. Kognowicki, Życia Sa
pichów III. 338. 

3. "W Wiedniu audycncyi nic otrzymał i starał siG przcz 
Grana (sic), lekarza cesarskiego, o przystęp do cesarza, alc i przez 
tego nic pomyślncgo nic sprawił, pomknął zatem co żywo szu
kać szczęścia u Szwcdów". Grabowski, Wiadomości z Dworu, 
23. maja lG52. Teki Narusz. ad ano 

4. Rudawski, I. ks. IV. rozdz. 7. Manifest Hadzicjowskiego. 
5. Carlsoll :H. 
6. Tamże 29. 
7. iIlemoires tiri~s de Depcehcs dc Monsicur Chanul Am

bassadcur pour lc Hoi cn Suedc par P. Linage de Vaueiennes. 
Cologne lG77, II. 458. 

8. Wda łGczycki do prymasa z Goślina 27. lipca 165·1. Rkps 
Czarlor. N. :184 k. 14. 

Canasiles przybył tu do Sztokholmu i jak mówiq, chcc siG 
dowiedzieć, czego siG król może spodziewać, gdyby siG zrzekł 

swojej pretcnsyi. Odpowiedziano, że niczego. Odwieozil mnie 
przed kilku dniami; winQ zwala na Hadziejowskiego, który wraz 
z Clel'eldelll w takich łaskach, że mu zazdroszczą. Schle
zcr do kurfirsta 11. września 1652. Crkunden U. AktenstLicke, 
\" L G60. 

9. Sehlezer do kurflrsta ze Sztokholmu 1. maja 1652. 
Tamże, p. G59. 

10. Arckcnholtz, Mell10ircs conccrnant Christine, L 205. 
11. Kraull" ('?), lekarz cesarski, do króla z Wiednia 20. 

maj a 1(j52. 
12. Chanul estima quc Hadziejowski avait fait nailre 

,l Chrisline la pensee de devenir reinc Ol' Polognc, quand celle 
ci attaquee par les Cosaques sen\it dans la neccssilc d'appcler 
les S. a SOli sccour·S. Chanut do 13rielllla 21. listop. 1G52 i do 
i\Iazaryna 17. stycz. 1G53. Teki Lukasa, Hkps Ossol. N. 297:\ p. 21. 

" .... Przypolllinam sol)ie eonsiliulII Hadziejowskiego, które 
królowej szweckicj dawał, aby arllla[a do Prus przyjechała, 

ostentalione annOrtll1l nas do trakta[(')w przywiodła, zapewniając, 
że 011<'; za królowG sobie \\'eźmieJl1, hyle nas siG podjGła bronić. 
Fun<lament consilii sui in dif'lidentiis zakłada I przeciw Panu. 
j)obrYIll ledy dokuJl1entem i listy jego do sita senatorów pi
sanc. ;\Iam wszystkie kopie, bo ja [o chowam, gdzie cudowne 
cncomia dawał tej królowej i już zdał siG przy<:llGcat~. Calami
las nostra leraz maiol', niż na ten (~zas była, diflidencye wiGk
sze ... " . .Jan LeszezY(lski wda łGczy<:ki do prymasa z (;oślina 
2:1. kwietnia Hi5;'J. Hkps Czartor. N. 384 k. 2H 

B. Carlson, p. 30. 
14. Kochowski, p. 3:l8. 
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15. Oba listy oblalowal1c w grodzie warszaw. w czerwcu. 
Archi w. gł. war. Akla gr. war. ks. 192, k.2D2 i 294. - Radzicjow
ski do Chmielnickiego i do \\'yhowskiego 30. I1wja 16;)2. !ikps 
Akad. Toż samo w Hkpisic k.39, 

ejowskiego, danym Sztok-

kladnie. 

oddrukowany w 
i w OrcndowIliku 

Wyhowskiego \\' Tek.ach 
i Budawski przyLaczają 

sLr. 10, 
roku 

niedo-

Hi. W jaki sposóh przejęto owe listy, opowiada kanclerz 
Radzi wiIł w \lrll1oriale 17. sierpnia 1652.- PaLacki do króla z obozu 
pod Sokalclll, odsyłajqc przejęle listy Bad. 14. sierpnia 1G52. 
Palllial. Kij. III. III. sir. 20. 

17. Śmiclanlul do' Aleks. Koniecpolskiego z Warszawy 20. 
sierpnia 1652: "Osądzono Bad. na sej lI1ie za zdrajcę i nieprzy
jaciela ojczyzny za listy, kU>re Niży('ki (Wyżycki pisze Hadzi
will) od .Jasiilskiego odebrał i przywiózł do Warszawy w so-
bot<,: po go (Had.) tak fam. 
Zamojskich w Warszawie, tom 323, lit. 
UW, ~. 

18. 
1:). Ibdziejowskiego. I\kps OssoL 

Rudaw.ski \111. - ChanuL do Briel\!la 
Teki Luk:l":l. Ossol. N. 2\)73 p. 21. 

20. do ks. Szczuki, proboszcza 
Rkps Ossol. N. 723 p. lS. 

219. -
1652. 

21. ManifesL Hadziejo\\·skiego. m,ps Osso1. N. 2-10 sir. 152 
i Teki t\arusz. Podaje go w całości Huclawski. 

On priL en Po\. vers la fin d'Octobre ('?) 1G;')2 un gentil
home de Hadz. a"cc lellrt's signćes par Illi en dale Mai 1(;52 
SLol'kholm eL aclrt>sses a Ch 111. eL Je secreLair de Cosaques lelll" 
prOlllellant Illonls cL lIlcrveilles et cngageunL :\ em'oyer ił Stock
holm de prclrcs sachunl le grrC'. Challul eslima que Hadz. avait 
faiL n:1 la pellsce de denni Pol., 
ąuund pal' les Cos. ser:lll. 
d'appelC'r ,,('('onn;. Hadz. Ile 
lTIais il i laissc en parlanl 
signtls on s'elaiL ser"i pOilI' 

Ce qui tuation, (,'esl que "och 
paliI" Cas. de I'ctahlir 
panuit ts injllrics pOllr Cas. 
el donlon altribuail la patel'llilć a Hadz. Cne ou deux person
nes auxquelles Koch avait uOlJne ces lllanifesLes le trahirent, 
l11a lgrć ces prolllesses de Koch. Chanut reeol1nait que Cas. agit 
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31. Memoriale 25. czerwca 1654. 
32. Teki Narusz. ad ano N. 22. - Temberski, Annales p. 298 

w skróceniu i nieco odmiellnie.-W odpisie sporządzonym z Teki 
Narusz. I byłem jednak tak . żehych 

usqlle) hostilitatt>m i Oj-

z 

'N przekładzie łan 
dominum ci palriam I 

tanti!" 
ego jest odpowit>dzią 
Hl55: "JWMPanie 

1311 1.1 era 
hra-

cie, lubom no nie ozwał z Ją, je
dnakże tu żadnej okazyi nie opuszczalll in quantum mi się go
dzi stawać \VMP. z przyjacielską moją usługą, ale za codzien
De 111 i awizami, które przychodzą z cudzych krajów, że \\':'IIP. 
praktykujesz z nieprzyjacielem kj Korony, trudno mam co cI/i
cere in partem W~IP. Kit>dybyś chciał lego poniechać, szłyhy 
podohno lepiej sprawy Wl\1P., które jeszcze nie S~l desperowane, 
jako to i leraz, lubo mala rzecz, Mszezonów praefeetura, przy
padnie do dyspozycyi .II(M. Chcielibyśmy lo, spuśeiwszy ad 
litlcles iqzawszy go konlr';d, dla 
dzieci kl,:. Ajeślihy si<.: ta 
formacy\,:, szczt,:śli wego powodzen 
się łasce ... " żony 13uLlera: "Ja 
kłaniam, zi, jako przy WM. 
bolej ę poprzestać, a 
WJ\'ll'a 11 II za nóżki obłapia, 

Królowa pani lila wszelakie niej 
i my ją leż nic przepominalllY. :-.iie wiem, jeśli \\':\1. wiesz o po
stanowieniu p. wojewodziea. Za zdaniem nuszem, mogliby ohoje 
poczekać, a starszej siostry, która tn jest u Dworu, nie uprzedzać. 
ProszQ, co sic,: leż zda \V:\Il'aull". Teki Narusz. ad an. :\. 15. 

:13. Carlson, Gesc.h. Sch wcdens.- Erdmansdortl'er, Deutsche 
Gesell. 16-10-1740. 

34. List z 21. maja 16·12 dochowany w Archiwum pansiwa 
w Sztokholmie. Tyszkiewicz, Lisly o Szwecyi, II. lig. 

3;). ('on,,!al fuisse, qui Caroli C 
II l nec: eminenlem sal 

rentnr, hocce conubio .... 
batu ex ill[('rn'gllo locus Beret, q 
adiluJll I pracbiturum eral. Pn 

3(). ngton, Le Grand El 
:17, (poseł do Szwecyi) 

czerwca :7.arlol·. N. 3X·1, k. 25:1, 
królowi senalora wyluzować i pogardQ mu okazać". 

cadi-
ipiam 
2. 

temu 

38. l\IćllIllil'es du marechal de Gramoni ed. Michaud et 
POUjouhal, 3 serie, VII. p, 300. WaddingIon, Le Grand Electeur, 1. 236. 
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39. Inne porlrely, które miałem przed sobą (Daniela Kloo-
kera w Pu["elldorfie, S:mdrarta, van elen Iloeyera, FnIka (bardzo 
ładny, ale z::\nndlo podchlebiony) i trzech nieznanych rylo\\l1i

\\' 

\\' yo hra żp n i a. 
("hle cd. Prihram, 

plIjącego 

Szlokholmu 

Ll:9.I'ZY{ISki wda ł~('zyclzi :c1t'1'za kor. 
W li. \\: d 11 ia l(j.).1. H p is Cza 1'1 

41. Cura Brelllensis )wgotii sollllus Ilex bclhlln Polonicum 
acriore studio parare ('oepit. l'ulendorl', C. G. ~ 4:~, 

Carollls (i. qll:Jnqll:l1ll iukr primonlia illlperii a(~ rebus 
donee nonoum sal t1igestis ac Jirlllatis, Poloniam invaclerc de
cre"eral tun(" inleslina ("ollrllsione debilelll et dupliei jam !losIe 
dislraclam, (,llpidine BOl'llSsialll cum SIlecia jllI1gendi, e suis 
porlublIs divitias ae plenum maris Baltici dominium silli pari
turam. l'lll'endorr, F. W. \". ~ 1. 

woli 

rzyści, 

PolskI; 
do I 
(Teki 

:\,1. 
, C. G. S ;>4, 55, ;jo. 

niż z Polską, ale 
radzie k west y c,: , eo 

wojna z :'Ilosk\\·'j. Da 
lIiepokojc')\v \\'ewnc,:tn~llyeh 

ziernika l(j.-10. Hpi" 

4:". Chmielnicki \\' gnldnill 1G:i:2 wysiał posłów swoich 
Burlaja i Mużyłowskiego do Szwe!'yi c1rogą na l\IoskwG, ahy 
siG dowiedzieć, w jakim celu krc'Jlowa do niego posyłała, gdyż 

I'olacy listy Badziejowskicgo przejf;;li. Cal' na pr;wjazd nic )lo

z\YOlil. (Akly .J. i Z. fi. III., N. :n:i: Układy z posłami kozackimi 
\\" grudniu l(i;i2 i w stycZl1ill 1(;;>3). W !'. U;:j:3 w sierpniu otrzy
mał ChmieJnieki łisl od Ba(lz., Ż(' królowa zamierza !'oz!>o('Z;jĆ 

wojnc,: z Polską. Wysłał natychmiasL O. Daniela do SzLoldlOJmu 

moc 
gdyby 
ska, 

i Hadz. olial'ując 
li nieprzyjacielowi, 

SzwecYG. Obiecy 
krtdowa i prosił o 

pisał do niego- Ilać, co 
1(: zwleka.iąc, z woj~k Ilastąpić, 

a llly Chmielni<:l,i i WyllO z pod 
Diak ( l(j;)'ł (sI. kaL). Chmiel-
nickiego i \\"yhowskirgo do Hadziejowskiego. lllstmkcya dana 
O. ))anielowi przedłożona została w Szlokhollllie 10. paździer

nika 1G;jl. Archiw .J. i Z. IL Czc,:ść ll!. tom \"1., p. G5-70. 
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mu tu zazdroszczą. Schlezer do kurfirsta. Sztokholm 11. wrze
śnia 1652. 

13. Urkunden VI. 673. 
14. 1. marca Chanut zawiadomił Krystyne i Jana Kazimierza 

o zerwaniu negocyacyi. Rpis OssoI. N. 2973. 
15. Challut a Brienne 28. lutego 1652. Tamże. 
16. Jan Leszczyński do podskarbiego (ceduła) z Goślina 

24. listopada 1654. Hpis Czartol'. N. 384 k. 159. 
17. Hoverbeck pisał z Lubeki 17/27. lutego 1653, że Polacy 

myślą o przygolowaniaeh wojennych z Brandenburgią przeciw 
Szwecyi. Urkllnden VI. 673. 

18. Kanasil chciał Danię naldonić do związku z Polską. 

Jan LeszczyiIski do prymasa z Goślilla 22. kwietnia 1653. 
Hl. Jan LeszczYliski, wda łęczycki, do ks. Hilbranta w Ka

szkaC'h 5. kwietnia 1654 (ceduła). Tenże do podkanclerzego kor. 
w Kaszkach 6. kwietnia 165·1 (ceduła). Tenże do wdy kijowskiego 
w Kaszkach 6. kwietnia 1654. Tenże do wdy kijowskiego b. d. 
(10. kwietnia). Hpis Czart Ol'. N. 384 k. 47, 53, 48, 56. 

20. Hoverbeck do kurfirsta z Warszawy 5. kwietnia 1653. 
Urkunden VI. 688. - Kubala: Wojna moskiewska str. 215. 

21. Gazette dc France z \Varszawy 2. maja 1654. 
22. Pufcndorf, C. G. I. § 43. 
23. De Bye był w kwietniu w Londynie, aby nakłonić do 

wspólnej akcyi Protektora, ale bez skutku. Lis , de Bye do N. 
N. z Londynu 3. kwietnia 1655. Relatio Fraudum p. 927 (I~pis 

w mojem posiadani u). 
24. Adersbach do kurfirsta z Warszawy 5. lipca 1654. Ur

kundell u. Ac:tenstilcke VI. 690. - Pufl'ndorf C. G. I. § 47. 
25. \Vda łęczycki do ks. Gorajskiego z Goślina 3. lipca 

1654. - Tenże do Hilbranta z Goślina 25. lipca 1656. Rpis Czartor. 
N. 384 k. 78, 84. 

26. List Karola Gustawa z Sztokholmu 3. lipca 1654. kpis 
Czartor. N. 384 k. 111, Hpis Ossol. 1\'. 227 k. Hl. Jest \\' Tekach 
Narusz. - podaje go w ('~łości Hudawski. 

27. Łukasz Dąbski do stryja swego kanonika krak. z War
Szawy 31. sierpnia 1654. Rpis Ossol. N. 189 str. 713. 

28. Jan Leszczyr'1ski, wda łęczycki, do ks. podkanclerzego 
kor. z Goślina 29. sierpnia 16;)4. Rpis Czartor. N. 384 k. 98. 

2lJ. Pufendorr, C. G. L § 4,1. 
30. Bc!acya I(ocha. purendorf, C. G. L § 45, 46. 

31. Koch miał audyencye zeszłego tygodnia. Król wyjeżdża 
na Litwę. Gazelle de France z Wal'szawy 24. września 1654. -
Bogato obdarzony opuścił \Varszawę. Rudawski. 

32. Avaugour do Mazaryniego 12. grudnia 1654. Rpis Ossol. 
N. 2973 p. 21). 
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33. Jan Leszczyński do prymasa z Goślina 7. października 
16:)·1. - Tcnże do marszałka wilkomierskiego z Goślina 9. pa
ździcrnika 16;')4. - Tcnże do starosty lidzkiego, pisarza WXL., 
z (JOŚ!I Hi:)l!. npis Czartor. 12:!, 113. 

gcncroso And. i\Iorszryn sccretario 
allliciJ 
Crcd("i1 
Helali 

i nlcl'lluntio. Grodno 10. - Lilterac 
H.listopada. - Eidem i 

w mojcm posiad:l i p. 
() kurfirsla zc Sztokholm 1655. 

Crku 
l'l~ki, wda ł!,iczycki, do ego z Go-

ślinll (j. grudnia Hb4. Bpis CzaJ·tol'. N. :11'·1 k. Hil, - Zdaje się 
jedlltlk, że list posła francuskicgo był jedynic ofiarowaniem 
usług i Avallgour nie miał wcale nadzici, aby pokój przyszedł 
do skutku, ho 26. grudnia pisał do Mazarynicgo, że ,Jan Kazi
micJ'z stracił czas dogodny do traktatów zc Szwedami; że w czasie 
pobylu Kanasila móglby był otrzymać dobl'c warunki, bo Szwc
dzi hyli zajęci wojną z 13rcll1ą i mogli się obawiać Austryi. .. 
Avallgour do Mazaryniego :lii. grudnia 1654, Hpis Ossol. K 2lJ73 
p. 43. 

de PD('C 

Ilricnllc'a 12. grudni 
fi r li d n ia Hi5l. 

~lazaryniego 26. 
L intcrnuncio dc 

()ilOd quidem iLa 
i iJ inlerea contra 1I0S 

altclIl:lluros partcm Moschorulll 
crelioI'. Hclalio FI'audull1 li. s. 

p. 28. 

Tamże. 

ractalus 
Ci:rli cssc 

nostrum 

41. Wda łQczycki do prymasa z (ioślina 6. grudnia 165,1. 
Hpis Czartar. N. 384 p. 1;-)3. 

42. Cum tantum ha hel ullum. Karol Gustaw do cesarza 6. 
lipca 16:)5 i w manifeście, wydającym wojll!,i Polsce. 

Cautum craL paetis induciarull1 ul Bcges sibi invicem scri
helJll's tilulos suos Lernis abl'upti SCI'IllOllis signis t\'llllcarcnL. 
Scd hiscc litcl'is Polanico qnidell1 tilu!o cjusmodi signa, Suecico 
Ilon nisi duo :\clposila craul. l'uJ'cm!orf, (' G. l!. ~ 1. 

d ll!1l p. :J2!J. 

(wiadomość przyszb 
i chcicli, alc go 
post:J fra IlC. d la 

werbuj;l wojska, a 
z \Varszawy 2. marca 

1\ (", pOllsio D. illvrsli no 

Szwc
si(,{ Lem 

przyj!,ilo . 
. Wda 
:zartor. 

Frau-

·Ii. "A lo i świcże nam minantur pcriculum przestrogi 
od kurfirsta J),I. brandenlwrskicgo, który o Szwedach mocno 
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twierdzi, że nam suspeeti być m;Jj<\. Posyłam excerpt z łistu 
JWP. wdy poznailskiego do prymasa pisanego. Palebit \\':\lPallll 
talii st;ld pericnli magnitudo". Jan Lesz('Zyóski do marszałka 
kor. Opaliilskiego z W;lrszawy 0. lutego lli;);i. I1pis Czartor. N. 
381 k. 18·1. - l\urlirsLowi doniósł Dobrzdhki 20. stycznia ze Sztok
holmu, że Szwedzi gotują si(,; niewątpliwie przeciw Polsce. Cr
kunden VI. mm. 

45. Nowiny z \\'arszawy Hi. lutego 165;'). Hpis Osscil. ~. Hm 
p. 732. 

'w. Król do .Tak(·)lla Weihera, wdy Jllalborg, z Warszawy 
17. Illtego llj;j5. Teki :\arusz. 1'. lu;);i :\. !l. 

47. Król do podkanclerzego WXL. Sapiehy z Warszawy 17. 
lutego lu;)5 . 

. !t). Ekspedycya Wojciechowi BieczyilskicU1l1, dana Hi. lll
tego. Teki Narusz. N. I) p. 21O-22(i. 

'19. Jan Kazimierz do cesarza z \\'arszawy 16. marca 16.')5 
Wale\\'ski: Leopold und <lie h. Liga II. XX VII. 

50. Senat szwecki uchwał:l z d. 11. grudnia 1654 polecił to 
oświadczyć natychmiast Morsztynowi. Pufenclorf L ~ ;')6. 

;i1. Instrukcya kul'lirsta, dana Zawadzkiemu clo \\'arszawy 
Li. stycznia lU;");). l:rkunden VII. 360, 362. 

52. Baron Władysia w v. Kurzhach·Zawacki, rezydent kur
firsta, oddał wczoraj - pisze Schlaków, sekI'etarz gclanski -
list kn')lowi, który, jak mi to sam powiedział, poruszył całym 

])worem: że król szwecki zażqdal od kllrf1sta, aby żadnej po
moey królowi nic udzielał, jeśli nic chce doświadczyć tego, ('o 
się królowi st:lIlie, a szwed,i poseł nadmienił, że choćby l,ról 
zrzekł się tytułów i Inllanl, J~arol (justaw by się lcm nie zano
Woli!. List Schlakowa t:~. lutego lG5.'>. Der ersle nordische Krieg 
bis ZlIr Schla:'hl bei Warschau. Aus Danziger Qucllen von Dr. 
H. ])amus. Zeilschril'l des \\'cstpreussisehen Geschichts\'ereins, 
Hen XII. p . 15. 

53. Donosił, że według relacyi Morsztyna Sz,,"edzi zamie
rzaj.l wpaść <lo Polski i stawiajq trzy warunki, z których wi
dać, że pragną wojny, nic pokoju: ce 'syi Inllant, tytułu i her
bów. Prosi o rad..: sopra questo particolare il quale sarn piu 
dislutalllenle repl'esentalo a \':\1. dal Visconti mio residente. 
Król do cesarza z Warszawy W.lutego 1G5.'>. Walewski: Leopold 
lI. die heilige Liga II. XXVII. 

5,1. Jan Leszczyóski wda l(,;czyeki do prymasa z Warsza wy 
2. i 4. marca 16:i5. Hpis Czarlor. N. :)84 k. 108, InO. 

55. Król clo ,Jakóba Weihera \Vdy malborskiego z Warszawy 
17. lutego l(j:i5. Teki Nar-usz. 1G;)5 N. D. 

56. Wda łęczycki do hetmana nadziwilła z Łowiczn 30. 
marca 1655. Hpis CzartoI'. N. 384 k. !lO. - Tenże do kasztelana 
sandom. 20. marca 1655. Tamże k. 200. 
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57. Tenże do prymasa z Kaszków 7. czerwca 1655. Tamże k. 227. 
58. Wda łęezycki do kasztelana sandom. z Warszawy 29. 

marca 1655. Rpis Czartor. 1\. 3<'\"1 k. 197. 

Czar! 

Janusza Badzi wiłła z 

SI: krclarz gdański HL 

je, bo dojdą do rąk 
z Warszawy 2U. 

prymasa z Warszawy 

IIW rea 1655. 

lamus (ut 

łęczycki 

Hkpis 

G3. Tenże do Jerzego Lubomirskiego z Warszawy 22. marca 
W55. Tamże k. 200. - T('nże do kasztelana sandomirsk. z War
szawy :m. marca 1655. Tamże k. 1!l7. 

6'L "Niektórzy z IWS radzimy kroIowi, ahy sejm złożył jak 
najprędzej. Kanclerz ohiecuje na maj, ale kroI nie zdecydował 
się jt'szcze, ktory zwyczajnych sejmowych turbacyi uchodzi". 
Wda łęczycki do Jerzego Lubomirskiego z Warszawy 22. marca 
16.15. Rpis Czartor. N. 384 k. 200. 

k. 234, 

Cubicu 
b. d. 

szpieglL 
OssoL 
W55. Z Warsza wy 
SU'. 753. 

prymasa 18. czerwca 

t 11m Instruelionis 
iaris et intimo seercl:lrio 

(Hpis w mojem 
(~. II. 51. Szwedzi 

Mazaryniego 6. do 
Morsztyn wrócił 

ze sejmu list Dąhskiego. 

Tamże 

maja 
Hpis Ossol. N. 189 

68. Kurllrst do d'Avaugoura 28. kwietnia 1655 prosi, aby za
biegał o stały pokój między Polską a Szwecyą. Urkunden II. 39. 

69. lIazaryni do lm')lowej 9. kwietnia 1655. Hpis Ossol. N. 2!J76. 
70. Jan Leszezyllski do prylllasa z Goślina 23. kwielnia 1655. 

Rpis Czartor. N". 384 k. 214, 
71. Tenże do podskarbiego kor. z Goślina 2,1. listopada 1654. 

'famże k lSD. 

sza. 

k.2H 

do prymasa 9. kwielnia 
;184 k. 212. 

lita druga. 
i do (iorajskiego, 
Hi;)5. Tamże k. 20D. 

pien,..-

kijowskicgo, 

Tamżc 

7(l .... je serais rort trompc si dans les visces qu'ils on t, 
ils ne eroyaient fermerncnt, que quc1qu'un lcur rembour'sera 
avec usure les frais dc leur armelllcnt. Robią na swój koszl 
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zaciągi dout le rembonrsement est assigne sur les conquctes 
a venir. A vangollr do l\Iazaryniego 13. marca i 27. marca. Rpis 
Ossol. N. 2973 p. 29, 30. 

Quod ille exercitlls non ex aerario Suecico sed ex propria 
Konigsmarkii (namiestnik szwecki w Bremie) ac Wittenbergii 
pecunia con/latus fuerit. Lisola 94. 

77. \-Vda łęczycki do Janusza Radziwiłła ze Sztokholmu 
16. lipca 16:i5. Hpis Czartor. k. 24R. 

78. Kurfirst do tajn.veh radców 26. lutego 1655. L'rkunden 
und Aklcnstucke VII. 341. 

79. A va ugollr do l\Iazaryniego 5. czerwca 1655. Rpis Ossol. 
N. 2973 p. 31. 

80. Finalis responsio ~lorslino data ul ex Suecia discederel 
b. d. Helalio Fraudulll p. 912 (Rpis w mojem posiadaniu). 

81. Prymas do Jerzego Lubomirskiego z Placencyi 22. kwie
tnia 1655. :\Iichałowskiego Ks. pam. Rpis niepaginowany, wła

sność prywatna. 
82. Copia literarum Senatus suetici ad senatores Hegni Po

loniae 3/3. Sloekholmiae 1655. Relatio Fraudul11 (Hpis w mojem 
posiadaniu) str. 916. - Lisl podaje w całości Hudawski (ale z błę
dną datą 7. marca). Znajduje się też w Hpsie Ossol.~. 189 str. 745. 

83. Odpowiedź prymasa 22. kwietnia 16.1;). Teki Narusz. 
1655 N. 30. - List prymasa do Kocha z Placcneyi 8. maja W55 
i odpowiedź Kocha prymasowi z Gdańska 21. maja 1655. Be
lalio Frandulll p. 924, !l31, 932 (Hpis w majem posiadaniu). 

84. PrYlllas do .Terzrgo Lubomirskiego. Ponieważ nie wiem, 
gdzie się obecnie Ksif,;gi parnięlnicze Michałowskiego znajdujq, 
podaję ten ważny lisl w całości: 

Nad wszyslko spodziewanie przyjechał, dziś 3 dzieI'l, do 
Illnie umyślnie ze Szwecyi poseł z pisanicm od senatu tamtej
szego do wszystkich senatoró\\' Rzeczpospolitej naszej. IJrzywiózł 
przylem respons .J:\IP. stolnikowi sandomierskiemu \Iorstynowi 
dany, z lakim ordynansem, że jcZeli!Jy .Ji\lPP. senatorów zgroma
dzonych gdzic nie zastal, :lby z tcm obojgicm pisaniem do mnic 
jechał i mnie je oddał. Życzyłbym wprawdzie przy lem wszyst
Idcm, żebym się był z jalq senatu cz<,:ści q znioslszy, z pn.;dkim 
go odprawił responsem. ale La blizkich scjllliktJ\\" okoliczność, 

na kt<ire wszyslek senat do '.,·szyslkieh się rozjechał woje
WlHlzL\\', da bono publico i słuszncj posłowi temu exkllsacycj 
i głębszej na len respons rady i spóJncgo się zniesienia okazyą. 
Posyłam tedy niemieszkanie, jako uo wszystkich .Imciów, lak 
osobliwego do W;\IPana Iislu i l'csponSll kopią z tą pilnością, 
aby W:\II' . jeszcze przcd sejmikiem dojść mogły. Cznasz, nie 
wątpię, i z umyślnego posIania i z Lej także umyślnej 
deklaracyi, jako konLenci z łegacyi JMP. slolnika sand. i w ja
kich Lenninach z nim slanęli, i z tego, do kLórego siC Landcm 
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udali z senatem traktowania sposobu, zwłaszcza ea forma, 
którą w sobie list zawiera, jaki jest mens i intencya tych są
siadów naszych. Dosyć i sami rzetelnie piszą, ale nadto z ust-
nych rozmów jaśnie sj~ 
jest królestwa w rzeczach że nas 
obsyłają isl.eIU i manifestem ius!i nieodwłoezl1ej 

swojej, o którą ostatni:! pewnie 
lnbobym zawsze WMP. ie i radę 

na\{ teraz czynię. żadnych nie 
było, ale do rzeczy categori-

ex necessitale wszystko 
gdy pod ten ezas właśnie pnyszło, kiedy WMPP. nie tylko 
z pry"vatnymi Ich:'l'lM. ex lerLio orcille, ale i z całymi znieść 
się możecie sejmikami, co nie wątpię, że WMP. uezynlć ze
chcesz fortunae publicae, ::lby siG już gruntownie, jako ostatnia 
zgoła requirct necessitas, w tej postąpiło materyi, ponieważ 
cardo rei jest na królu HL, wielce życzę, abyś W;\1. napisał 
do .!JOL prosząc, aby chciał w lak ciężkim razie consulere 
tandem rationibus ściśnionej ojczyźnie i królesLwa tego, a za-

poci'lgnionj'mi rzeniD II nas ale 
casum <lare. Jużelll j olficio 
va reverentia Mtlis, profui (?) 

IIZU war-
ze biorąc miarę, ja ie i bez 

tak nikt się obaw dnlszej 
obacznego i co sit;; mi dziej e 

Pana instancyi. To uwagi jako 
najosobJiwszej \VMPana podaję, że żadnej odprawy i expedycyi 
nic mieliśmy, klórahy !las lak nagliła, i pel'ieululIl in mora 
i w !lajmniejszem przetnyl1laniu miała, jako teraźniejsza, Ilaj
mniejszą zwłokę znowu tam za alllbages i clusoria Illieć ht;;dą. 

A co wiedzie('., jeżeli nic zechcą z naj mniejszego niepośpiechu 
naszego urościć sobie <lo rzeczy (pl'eLensyt;;), na którq S;l za
wsze ... unsam. Czego, nhym się słus7.lIic ohawiał, wielkie Illam 
indicla i dowody, zaczern o jaki IlJjpn;dszy respoIls \\':\1I'alla 

proszę, a ponieważ ier"! rzeteJ-
wach Hzcezpo,>pol i !lacl ziei po-

,przychodzi mi insi o zdanie 
ci ludzic już hosl i wyrazić 

byłby sal\'cndae Pal jeszcze 
iązani. Prawda, że ułożony, 

polrzeba, żehy poslo\\ie pr:w\'isis et 
:1 cslale do zniesienia i woje-

wódzL wy i stnnowienia rzeczy od Braci przyj e('hali. Dosyć sa
dzić się musimy, że ju%: parcs bella nie jesteśmy, pogotowiu, 
kiedy, strzeż Boźe, di\'isUlll hellum rozerwie nam unitas, vires 
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9. I. Amos Commenius do Klobusiczkiego 20. maja 1655. 
Szitigyi, Transsylvania et Bellum I3oreo-Orientale, I. 1SS. 

10. Nieborowski, kanclerz zmarłego Karola Ferdynanda, 
otrzymał w nagrodę opaclwo paradyskie. 

11. Temberski, Boczniki p. 207. 
12. Kochowski, Uim. II. p. 14. 
13. Jerlicz, 1. 170. 
14. Adersbach do kurfirsta z Warszawy 27. maja 1655. Ur

kun den u. Aktenstucke, VI. 692. Legala Karola Fen\. dochody 
1,515.000 ecus. Lukas, Rkpis Osso1. 3016. 

15. (;ualdo l'riorato II.: Testamcnto deI principc Carlo Fcr
dinando 10. kwietnia 165;). 

Hi. Des(Tiptio Thealri in Exeqlliis Varsaviae cclebratis 
erecti in Aede Pall'uum Soc. JCSll, cum sepuIturae darclur cor
pus Caroli Fcrdinandi, delienata a Joh. Bap. (;islenio HOlllano, 
architccto Hcgio, ex Idiomatc Italico in Latinum translala. Teki 
Narusz. 1655 N. :i9. - Napis na sarkofagu w kosciele Jezuitów 
w \\'arszawie, gdzie spoczywa Karol Ferdynand, podnjc Hu
da\\'sld. - Oracya żałobna na pogrzehie Karola Ferdynanda 
w Warszaw ie :l. lip('a 1655. Hkpis Ossol. N. 3:19 p. 5. 

17. Slqpa \\'iadomosc': o przehiegu Sejmu mieści siG \V rela
cyi Schlakowa, rezydenta gdaóskiego. ))amus ut sllpra p. 22, 
oraz w Hudawskim, w Legnirha lli s l. Prus i w liś('ie f,ukasza 
Dąbskiego do Uąbskiego kanonika krak., Hkpis Ossol. N. IS9 
str. 75:i. 

18. Król do posła francuskiego w Sztokholmie z \Varszawy 
29. maja 16;;5: Wysyla pos!t'm', prosi o poparcie . .Jeżeli Szwecya 
pokoju nic zech('e, przy niej wina Teki Narusz. l6:>:> N. 45. 

Król do ks. kurlandzkiego z Wal'szawy 2\1. llluja Hi:i5: Wy
syła posłow, żąda, aby ksi'lżC;; przez posła swego popieraI sprawc,;o 
Talllże i'.'. '16. 

1\1'01 do kul'lirs ta z Warszawy 29. maja lG55: Wysyła po
słów Leszczyńskiego i Naruszewicza, pragnie pośrednictwn 

Francyi i kurfirsta, ale jcśli Szwedzi nie zechq, przy nich 
wina. Prosi, aby kurlil'st przez swego posla popieraI sprawę. 
Król wszyslko przewidział, co do konserwacyi paiJs l w kul'lirs ta 
przynależy. Tamże N. ,j.1. 

ID. Adel'sbach do kurfil'sla z Warszawy 10. c zerwca 1655. 
Urkunden und Aklenstucke, VI. (iUS. 

20. Fragstein ad Imperatorem z Warszawy 11. maja 1655.
Crediliva Hegis Pol. fi'u' den Hesidenten Visconli. Warszawa, 
5. maja 165;), Walewski, Ilisl. Wyzwolenia I. 4:1, 45. 

21. Schrei ben .Johallll Casilllirs \G. marca W:i:l. - Antwort
schreiben Ferdinands an VilIałahos 12. maja W:i:l. Lisola 13. - Ce
sarz do króla z Presburga 26. czerwca 1655: de dando suhsidii 
militari. Archiw. gł. warsz. Escnciale Vol. II. Succica N. 13. 
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22. Ob raclioncm magnam supremi Hcgni :\Iarschalci qui 
Ioca iIla (13 oppida) dc t"ado lellet - COlliCS (Sccpueellsis) rcctem
lionem 13 oppidorum pro sc urg ,re l'ortissime hie credilul'. -
Hedelll lllallU in aclum [·'r:lgslein, 
HelaLio czerwca 1635. Walcwsk \\"yzwo-
len ia, j 

Vi i verso rum sial II u m 
V crd llSSel1 1IiG8. 

preszbu redcmLione castl'i 
dorlllll Sejm l)I'cszbllI'ski 
1 ().'i5, arl.y potwiercłwnc 3.lipca 
Załuski, Epistolac I. 4fiU. 

unga-
sejmu 
oppi-

Król do cesarza z Wal'sza wy 2\J. maja 16;')5: Sub dccul'
sum cOll"ocalionis lJtlel'<1e \1. V. con"encrullt, quibus \1. V. I1C
gotium caslri Lilllblau i1nllexarlllllque 13 oppidorulll Scepu"icn. 
proponil, eillsdclllque ('uralll a staliblls et ordinibus negni llull
gariae urgere 1I0his illlloleslit. COllslanli nos semper Slll1l11S 
;JlqllC pl'acdecessol'es llostri in cOllscrvalldis vieinol'ulll ~lInici
Liis, Illlngariac prcscl'tim. Millirnus hand Jonga mora ad \1. V. 
inlel'llu llosLrac inlerprcLem, (' l1el(oliis 
dicli cum ~l. \'. conferat. 1655 
N.43. 

pomocy, ale i zaciqgów 
zwolił, rolą pośrednika w 

dolrzymać akordu, 
Imlen)('m IU'ola na 

;\!lstrya nic szanu.ie, król 
nic okazuje tyle przy\\i'izania i zależnosci, co ojciec. Te 
dysgusla jeszcze się zwiGl\szq z powodu spadku po Karolu. Ce
sarz pl'Opolluje wykup 1(; miasL spiskich i grozi WOjlHl. I1ovcr
beck do kuI"lirsla z \\'arsz:1\\'y G. ezcrwr<1 16:i:i. UrJmlJden VI. (iD:i 

~3. Palrz Wojna moskicwska str. 2\J5-2B8. 
2·1. Tamże sIr. 2D~, ~!)l. 

~;'). \'01. Leg. Wypra W<1 picdlOLy łanowej. 
~(i. \'01. Leg. Obrona POZll<1I·JSl.;,jego i j,aliskicgo woje

wództwa, 
27. 
~X, 

~D. 

30. 

;\ssC' kuracya miasta Poznania. 
! j 1:1O. 

kanonika 13. czerwca 
str. 7;-)fi 

:i kurfirsla z Warszawy 1655. 
Crkllnden VI. f)!);'), mJ7. - Erclll1<1nllsdiirfl'cr: Veulsche Geschichtc 
Hi48-17·lO, 1. 227. 

32. Hlldawski VI. 
\\' ojna ~I.\\'l'clw lG:1.'>-1656, 25 



ODSYł' .. ACZE 

:n. lIo\'l~rheek do kurfirsta z v"arszawy 6. czerwca lu;i5. 
Crl(lIlld(~1l VI. mn. 

31. Tenże do kurlirsta z Warszawy l~L czerwca 165.i. 
Tamże V[!. 370. 

:1.). I)allllls u. s. p. 2:1. - Hudawski. -- Dąbski ł~uk:lsZ do stryj:l 
JWllollika krak. z Warszawy 13. czerwea !();i:>. l1pis OssoJ. N. 
li\D str. 7.-)[i. 

3(i. [Io\'erbcck do kurfir.~ ta z Warszawy :W. czerwca. Cr
kunden ulld Aktellst lickc \'1. 700. 

:n. lnstrul«'ya .J. Kazimierza dana Jt.llltcnrelsowi, sekre
t:lp.owi kroI., do kurlirsta l. maja 1fi:>;) (/. prywatn'l piecz<,;ci'l). 
Tamże \'1 I. :16(i, 3(j7. -- 1'1Il'elldorr, F. W. \'. ~ 19. 

:lil. VOIl des Set:relarii llalltenrels :\egociatioll weiss ich 
nicht, was ich sagen soll, und JllUSS ieh's scinelll eigenen Ca
priccio Illehr aIs dem honige \Ind den Scnatoren beinleSS('n, 
angesell(~n S. K. ;\1. sich here its \'01' ellichell Jahl'cn, da Ihr 
docl! Zll der Zeit die .\spectcn bei \\,('ilenl nit:ht so sehr zu\\'i
der lierell, aIs alljetzt, sich aur łeidlichere lI/ld praclicablcre 
Conditiollen gl'gcn llli('h ;lllsge!:tsS('11. I!o\'(:rucck do kurfirsta 
z 1\1'(')I('\\('a 2i\. maja !fi;-);,). l;r[zunden VI!. Jli!J. 

3!J. I,urlirst (lo I-Io\'('rl>('('ka 24. lIIaja 1(i;);i. Tamże \ ' 1. GD3. 
40. PlIf'l'nclorf, F. \\' V. :i., ~O. 

41. I<siążt; kur[allllzki do podkanclerzego lit. z illila\\'y 
2:1. \Il:1ja 1G.'):>. Kognowi('ki III. 357: Zaklina go na Boga, ahy I'a
dził królowi przyspieszyć lraklaly ze SZWCd:lllli, gdyż oLrzymał 
list [1oulny, ż(~ jeśli traklal)' nie b<,:c1ą podpisane, \\'ojna zosta
nie wypowiedziana . 

'l~. Trahuc do d' ;\\'augoul'a z \Varsz<lwy 27. maja 1G:>;i. 
Hkps Ossol. N. 2!)7G: Król zaj<,:ly, kazał mi napisać co nastę
puje .... 

4:1. Lesz(~z.Ynski rio prymasa z (;oś[ina (i. grudnia Hi:>,!. 
Bpis Czarto!'. :-.<. :~i\ 'l k. Hi5. 

4cl. Widać lo z listów \\. Hpisie ()ssol. N. 300G. 
~J. \V Hpsie OssoJ. N. :1010 znajdują siG kopie szeS('llt 

laJdcll skryptó\\' (N . l:>, lIi, 17, Ul, l!), 2~) leżący('h \V ;\('('hiv 
i'\alionaJ \\' ParyżlI. 

Lukasz ()palióski \V sl{rypcie, wysławionym!J. [utego lG;,)O, 
por<':('z;l, że \\. razie nieł;)ski odda lask(,i Ilwrszal)(o\\slq \\'za
lIlian za senalorskie krzesło; że st;dziego i stanowni('zego przyj
lnie z rąk kr(')[a i każe im \\'ykollać przysi<;gG, .iaką I,rl)[ poda; 
że prawa largowego IIst<,:puje i d e kl' pl(')\\, w ważniejszy('h spra
w;t('h !)('z d%żenia s it; króla f'ero\\'at: ni e bQ<ll.ie suI> fide, ho
Ilore et ab<l ii 'alion(~ ol'lil'ii. 

,Jt;drzcj I.csz('zyil';ki, ]l(·)źni('.iszy pryll1as, podpisał :2. pa
ździernika l(i;)0 skrypt, ż e OlI'Zylll:l\\'szy piccz<,:t: \\'ielką kor., 
\\'iel'llie służyć I.H,;cJzie domowi kri)k\\'sl,iell1l1, jak długo się 
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królowi spodoba, gotów usląpić miejsca wzamian za jakiekol
wiek biskupstwo. 

Hier. Radziejowski ohiecał pod przysic;gą 12. lisIopada 
sej In ikach, \V rOZlllO 

kresom domu królewsk I 
przeszkadzać bQdzie, 
!;otów rezygnować 

a na wydany 
nie I.JQdzic. 

r~ki, marszałek w. kOL, procesem 
inslygalora kor" podpisll skrypt, 

w klórym laskę s",oj<1 odda\\'ał każdego czasu do I'Ozporq
dzcnia królowi wzamian za wojC\\'(')dztwo krakowskie, san
domierskie lub ruskie. 

Albrecht Hadziwill, kanclerz \\'\r~" ohiecał w skrypcie, \yy
danym w Wilnie :1. c:zen\Ta 1[j;)(), oddali wszystko, co otrzyma od 
mieszczan piilSkich, rebeliznnlów, za przywrócenie przywilejów. 

Za wisza, marszałek nad w. W\ L" ohiecał skryptem, \yyda
nym w \\'arszawie 3. stycznia Hi;)O, pod słowem honoru nie \\'y-

hiera,1 ilOgich, a I e pod wanl nI; I .i 1lllll'szałck 

nad",. i I;!;!'ypl podobny. 

dosloj 

urzędów 

Urzędy 
każdego 

l; skryptach 11l0żnaby 
C\Togra ry wysla wia 

w paktach konwell 
wymyślnym sposobelll 

doży\yotnie, "wolnn 
slun i opatrzenie 
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i inni 

pn'mgaty'" 
będzie. 

) królowi 
r. 1;)07. 

1. Król do Karola GlIsta\\'a z Warszawy 20, czel'\\'Ca l(,;iS. 
Teki ~al'lIsz. 1(;;-);) X G2. - Za gralli("l przysłllgiwał lllll ten ty
lllł, nadany rodzinie przez (,l'~:lrza h'ydcryl,a III. Habłowi Le
szczy ilsk i Clllll, kaszl da 110 \V i [lOZIl:] ós ki CI1IIl. 

dcl. 

G. maja 

J'cIHlorf nazywają 
(I'. WGI) w dCl Le-

ego \V ~yssie 

i Ll'-;ZIlO palalillll <li 
od r. l(i,)ij- W.JD \\dą 

1 (i;);). 
Bloelll 

ślą~k<!, 

7. Jall Leszcz.vIisl,i do prymasa z Goślin<l 2~. kwidnia Hi;);)· 

Hpis Czal·tor. ~. 31)4 k. 21,1. 
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!l. Wda ł<;:czycki do Janusza Radziwiłła, z Torunia 12. czer
wca Hij;). I1pis Czartor. N.3K4 k . ~31: ,,(;otować siG na wojn<;:, 
ho z tego nic nie u<;:dzie, tylko slowa, a wojna lla przyszłe Jato, 
tylJlczasem przez len rok traktować". 

U. Tenże do Hadziejowskiego z Warszawy 21i. maja lG:i5. 
Ta!l1~.e k. ~22: "Ocljeż<lżaln przed konkJuzY<l (sejmu), bo lIIiG 
naznaczono \\. ]loselsl\\' ie do S7.\Vecyi je('hać i nagle wyjeżdżam, 
bo ledwie sześć: dni po deldaraeyi lu (w Warszawie) zamie
szkam ". 

10. \VeI:! łGczycki d o Eobicrzyckiego, kaszlelana gclaÓ., z (;daó
ska 2;). czerw('a 1 G;');') . Tam że k. 23K: "Widziall'lll wyraźnie nie
ulność króla, gdYl\l żegnał, i prosiłellI, aby mię alho nie słał 
alho ula!. i'\a nie siG nie zda/o i dowiedziałem siG, żeś ty ])0-

\\'oclem lej niculnoŚc i . Zd z iwi/cm siG lej odmianie przyjaźni, 
choć nic wierzG. Dziwiłeś siG podobno przyjażni mej z Hadzi
\\'i/lem, llIÓ\\'ill'ś, że fortuna dOlllu lllego za wielka i za wielka 
chwała dla jerllll'go domu, jeśli ze Sz\\'e('yą pokój stanie". 

11. .1;1 Il !.eszczyóski do pl'ymasa \V Kaszkach 7. ezer\\'c:a 
Hi;)J. Tamże Je 227. - ".Iam dopiero Iydzieli przed drogą dec:lara
llls (mi:lIlO\\' ;lI1y posłem), a \\'\[1' . (z) ]> ;IIleJll kijowskiItI ((;oraj
ski nI ) i przyznam siG, żem of ia rował kandenowi kol'. 1.UUD im
peryalów wC'Zornj, aby llliG z te.i drogi wyswobodził ... i uni~.e
nie prosz~, jedź sam, a ja, laką zelżywoś('ią przez króla nakar
Illiony, nie('h nie jadG . .Jesl u lllnie 2U.()()() pieniGcJzy goto\\'ych, 
com oclehrał, oddanI z interesem, ahym uszedł gnie\\'u tak po
dejrzliwego króla ... " . Tenże do Naruszewicza, pisarza fil., \\. Ka
szkach 7. ('zerw('a Hi;);). Tamże k. 22;'). 

12. Tellże do prymasa z Gdallska IX. ezcrwc:a 1655. Tamte 
1;, 2:34. 

13. Tamże. 
14. Wda IGc' zycki do ehanuta, posła franc:. w IIolandyi, 

z Cr!aJ'lska 1!1. c:zerw ca lli:i5. - Tenże do harona (L\\'augour, 
posła J'ranl'. w Sz\\'ccyi, z GclaiJskn ID. czerwca 16;')5 Hpis Czarlor. 
N. 3K4 p. 2:37, 2:~K . 

l:i. Tenże do prymasa z Gd:lI'lska 11). czerwca Hi55. Tamże 
k. ~34. 

Hi. Tamże . 

17. A\'allgollr do Mazaryniego 23. marca, 22. maja, 2D. maja 
Hi:i;'). Hpis ()ssol. N. 2D7:1 p. :m. 

1K. Oblata rocznej pensyi UlGO zł. llisloJ'yograro\\'i Paslo
rillso\\'i za jego dzido. Archiw. gt. warszawskie. Akta grodzkie 
\\':II'SZ. Ks. 1!);-) k. 53. 

l'rimns ad .Joac:hilllllnl Pastoriulll Vars:1\'iae 10. ezerwca 
1(i;-)5: III. PaJalinlls Lellcic:iensis, deslinatllS in Sllec:ialll Legatus, 
Le si h i comilem ilineris oplał, cuills uesidcria ul allnuas rogo. 
NOll lllullum lelllporis inslllllełur ul spcro huic: ilineri, llalll et 
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Succorulll res pali viderelllr longas tractaluum moras. Dabil 
operam Pa!;Jlinus fraler mcus patnwlis et ipsc iuxla cnilar ne 
te obsequii pocllileal. (Juod reslal belle valere te iubl'O omnia 
oplima libi fo\'ens. And. Comes de Leszo, arl'hiep. gIles., Hcgni 
l'rimas. Teki :'\arusz. ad an. :-J' . 49. 

l!). Vol. Leg.: Tański fungitur IIlUnCl'e secretarii Legaliollis. 
20. Ua mus p. 21. 
21. 2,1. czerwca wyjazd, 2;). czerwca huna i PO\\'I'ól do 

Gdal1ska, 26. czerwca ponowny wyjazd. Belalio hislorica. 
22. Cnrlson IV. l'\6. 
23. Pllfenclorf, C. G. II. ~ S. 
21. Tum quo fuluri Delii eOl1llllocliLlS tcgcretul' arcallum 

auleo simulationis intenla oblegere yisulll. Ii.ochowski, Clim. 
II. p. 7. 

2:'). Ins trllkcya dla \Vellinga 9. maja 1l);');). Szil;'lgyi, Trans
sylvania el Bellulll BOl'eo-Orientale L 4l'\~: (J.uarc quemadmo
dum hllic lini anna contra l'ololliam suscipere coada fuil S. R. 
~Ilas Sueciae, ila cUll1primis principi Trallssylvaninc huills sllac 
aelion is en usas et scopu III a perire \'01 u i t. 

2G. Ta mże p. ;.()O. 
27. J{al'Ol Gustaw do ks. kurlandzkiego ze Sztokholmu 1. 

czerwca 1655. Teki Nal'usz. ad nil. N. ·17. - Lunig, Lilterae p. 560. 
2R. Asseellralio Regis Sueciae Illmo IIier. Hadzicjo\\'ski 

proc:llll'cllario Heglli: Nos Carolus GlIstavus etc. :--10tulll testa-
1llll1qlle t'acimus, quod cum salus et incolumitas Illmi Dni Hi er. 
in Radziejowice Hadziejowski, senatoris et procancellarii R. P. 
cordi nobis sit, promisilllus et asse"erayimus ul et hisee literis 
llostris promilimlIs et asseveramus dieto Ono R. "idl'licet nos 
illius causalll proximis CUIll Hcge Hcgnoque Pol. trnetatibus ha
biluros nohis cOlllmendatissimam iniuncturos legatis Ilostris, 
quorum opera nobis lItendulll erit, ul omlli studio adnitantiae 
quo iam llo111inato Dno H. a nege el Bpca quantul1lunquam fieri 
poler'iŁ salisfac iat. Ad haec ellndem eliam cerlul1l csse \"OIUlllllS, 
ut si nobis opera illius i n a I i q li o q U o d g c r ~ n d u m e s t 
b e II o liIi visum fuerit, .1OS dignitatis illillS condignam ratio
nem habitul'os atquc eidem IIlIlIlUS in exel'citll nostro \'ocalionis 
literis altrihuturos quoo lIlaxime iJli hOllori et elllolumelllo esse 
possit - ill quorum fidem maiorem praesentis manu no~tra 
sllbscriptas sigillo Iloslro finnari iussimlls. Stocholmiae 12. Juuii 
1(;55. Tel,i I'\anlsz. ad an. 1'\. 51. 

2\,l. Karol (;lIstaw do kurfirsta ze Sztokholmu 6. maja 1055. 
Urkundcn u. Aklcnstiicke VII. 37X. 

3D. purcndorf, T. W. V. ~ '10. 
31. Pufendorf, C. G. II. § 12. 
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:12. A. Zallls](i, Epislol:lJ"lI111 Ili s l. I. 71\: Domino SllO natu
ruli - ila HI'gl'1l1 jll[":lllH'l1lo l"ell(lali apl) (' Ia"cral - et l'oloniae, 
li Ila 111 p;ll rial' loco \'C'IICra ri et dl' I'c !l Ikl"(: ras cr;ll. 

:;:;. \\'da 1:,:<"Zycki do pryIIIasa z (;d;lI'lska IS. czerwca IG:):) u. s. 
:;4. Źródla do I)(,sebl \\'a r.c~szczyilskicgo: 
I) l\el:lIio hi"lorica rerulJl ill SIlecia a cOlllile cl e Leszno 

['I .\I n :. :\:lrlI Sl.I'\\"ic·z gl'slarlllll Tl'ki :\a1'. :\. Ii :). To S;IIlI O W "krt"J
celliu (hrak p()nąlku i ];(,11(";\) \\" I\pis. ()ssol. ~. 22s k. 21!l. 

2) .J. 1';lslorj i de egrl'Ssu l'l rl'grcss u [.l'galol"lllll [lol. L'pi
s l"lic;1 Il;IIT:llio, \\'liśc'ic do i>urgralJicgo dl' Lil ld:l, ze SzlokllOlmu 
Li. lipca Ili.-,:i. Teki :\ :11'.:-\. lO. - S e (".ulld:ll; lillerac Paslorii (do 
l>lIrgr:lbil ~go (le Li!llla, :S(). lil)(";J '!). T:IIllŹI'. 1>:lIa widoczllie 
hl<:dll:l, bo pi s ze, że l\arol (;lI s la\\' jeszcze \\' porcie I)a]eraó
skim Zosl :lje, wslrzymuj(' go wialI' [l1"Z('ciwlly . 

:1 ) !>aslorillsa Diariulll Legaliolli,., in SllL'cialll suscl'pLlL' 
}(j:) .), poprzedzony listclll do l~war. Beł:!o('cki cgo, sekrclal'za ](1"('>1., 

z 7. sierpnia }Ii,-J,\ \V klórym autor pisz. l', żc na ;i.ąc!anie ll'goż Beł

z l' l"kiegu posyła c1yaryusz. '["eki :\arllsz . . :-\ . k!) i Hpis Czarlor. :\. 
3!)~) p.ms. 

,1) I'asloriusa r.isl (Eliac lloflllano, pri)l(,lpIS :\'coburgici 
IH'golia ill ,\ul:t Polonica agl'nli) :!oc Szlokholmu Hi. lipca lGJ:). 
TalllŻI' N. 71 i Bpis CZ:l!"lor. 1\ . 3!)!) p. ,j!l2. 

\\"szyslkic te dj':l["Yllsz(', :1 niewątpliwie 2., :1. i '1., wyszły 
z pod pióra I'asloriusa, klory relacy(,: ·j · lą ul11ivścił w swojej 
historyi: Flol'us POIOllicus, Gedalli et Frallcol"urli lG7U. 

Ważniejsze są listy samego posła do prymasa z Szlok· 
holmu l/i. lipca 11 i;);). ł\pis Czarlor. :\'. 3~ ,1 k. 2·10; do .Janllszn 
Hacl:dwilla z Szlokholmu Hi. lipca Hi:-):l, lam;i.e k. 2(1) i do Schlich
lynga, sGcJ z icgo wschowskiego, na okrGcie 21. lipl:a 1(i:,:), tamże 

k. 25:3. \VreszciL' I'ul"clluorl" i Budawski. 
:15. Die polniscllC (;('sandsdwrt aur herrlirhslc dahier ein

W'holl \\"orrlell. Plelll'l1hcrgs Berichi :ln den IZaiscr. SztokllOlm 
10. lipca 11;,);-). Walewski, Ilis!. "'y:!o\\'olenia 1. GG. 

:\G. Kochow s ki, Clilll. II. L.!., podaje 1110\\'(,: 1\aruszewicz<l, 
ale lam niema !lir: O zclradzil~ Jlloski<:\\' .~kie.i. 

:rIo JI:1ni resl poslo\\' polskich w SzlokllOhuie U. lipca lG;JJ 
II HIlcl:1wski('go. 

'\k. To salJlo l\\"i('rdzi Liso!a ze Sz<"Zccina 7. wrześllia Iii:);) 
(p. DOI: ;";ie 1I10g1 ilosi: wojska dokładnie zl)aclal·., calość wynosi 
:lO -- JO.OOO. 
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famil. Zamojskich \V Bihl. Ordyn. w Warszawie, tom X\.\"III.' 
plik 32:3, lil. ew. 

;» Lisl .I. Kaszkowskiego, sekl' król. w Pyzdral:h, 6. sier-
N. lS0 sIr. 771. 

11. S. 

!\;Idoszewski 11. S. 

do podkandcrza 
r. N. 3~H k. 260. 

D. sier-

i, chcąc mu ulorowllć jlowrolu, 
że go zawsze tli\lllll i król 

nie , chociaż głos pub I n i l: 111 II. 

Pragnąłby sic;) uslnie z nim porozullliec. :-.'ie traci nadziei, że 

bt;:dzie lepiej ... Wda do OpaJióskiego 8. lisiopada 1655. Hpis 
Czarlor. :\. JS4 k. 31;i. 

"Chudzina wda poznaiJski n:! kaSZli zoslał, bo wszyscy 
bij, zabij lian i eo lllU ('()nsi lio dopomagali; in aeternulll zmazał 
Suas ucliolles ... Obywatele lIa lIiego nu\'Zekują". Wda ł<,;czy

cki do marszałka wilkolllirskicgo 2:-5. sierpnia 1655. Tamże 
k. 278. 

nika 

wódzlwa. 

zasługująe na 
mierza pod Krako 

razy w r. W50, 
OpaliiJski. 
: Obrona poznansk i 

25. Jarochowski u. s. str. 22. 

. Tenże do 
października 

paździer-

i 1654. 

woje-

2G. \\Tda łc;)czycki do Schlichtynga, sędziego \\'schowskiego, 
na okręcie na morzll 21. lipca 1G5;-). Bpis Czarlor. l\. :ltl-! k. 253. 

27. Wda ł~('zyeki do !log. J.(·sz('zynskiego, podskarbiego, 
17.lip('a Hi55. Hpis Cl.arlor. N. 3114 k. 2;-)1. 

2K. Generał wielkopolski, chory na podagrę, dowódzlwo 
oddał Schlichlyngowi . .J. A. COll1l11enillS do Klobusiczkil'go 20. 
rnaja lG:j,i Transsylvania et Bpl] B()n'o~OrienLalc 
L 3gB 

lora 
N.131 

od kaZlloc.lziei 

dziś z Poznania, 
przez przyjaeiół sal\'alll 

ahy go przynajmnl 
jednego rolmislrza do przyjadela 3. sierpnia 
N. lG55 p. KG. 

na sena
uS/,yckich 

swoje 
,,". List 

Hl5;)' Teki Narusz. 
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47. ni s kup wileóski uciekł do Królewca za zbliżeniem siQ 
!\loskali do Wilna i pisał stallIląd do llunC"yusza. że .,Hadzi\\'il! 
nic Iylko salll zdraclził, ale i innych do zdrady Ilakłonił, co mu 
lem łatwiej poszło, że bisku» żmudzki i Białozor, kuslosz \\'i
lel\ski, pierwsi ułożonc pakta Pl'l,('Z p CIIl0l110c niklJ\\' podpis;di 
i S\\'ylll przyklaJellllTszlG SZI,l('!Jly pociągn<,:li, Ukrolll kgo , jcdcn 
z nich mego hiskupst\\'a <)<1 Karola żąda, a drugi ac!lllillislra('yi 
d(')br bisklIpich, kapitllły i paroch(:Jw od pełnomocniko\\' sz\\'e
ckich siG domaga", Thriner, '\Ion, Pol. III. ,Wi, 

,bnllsz Badziwil! pkd, zd;lje siQ \\' Iym czasie, dIJ 1\.1'0-
le\\'ca do biskupa wileilSkil'go: 

"Luboślll)' po zlYIll rządzie \\' Hzeczpuspolilcj naszej z:\\\'szr 
dOlllyśli\\'<]l: siQ mogli, że żadnych silnie Illahcynl iuszy sah'alllli 
sUjleresse nie mógł l1111dus, jeno alit:rulri oppllgnilnliulll dcdi
lio, ale leraz osobliwie z jednej strony otoczonym od \105k\\')" 
i z\\'ojowanym, z drugiej silami sz\\'cc kiellli ogarnionym, kiedy 
ulerquc suro\\'elll bardziej aniżeli bska\\'elll subiedionl'lll przez 
posły urgeballt rozkazaniem, a ocl .JKi\L nic jeno spes non appa
rebal cltunku ulla, ale i nie, wiadolllości żadnej, jeno złe i rui
nas Korony ogłaszaj:lce, ad ci\'iJiorell1 rzucić siG musiało con
IraeLultl et aeqlliores acceptare condiliolles, klorylllioy siG reli
gio calolka cum ecclesiis et carUlll immullitalibus, ludzież vitae 
securitas Iiberlasqlle avita cOllsen'ari mogła non "ine s pe 
redelJllUi in prislina, ex instrumenlo pacis patebil, do którego, że 
i \\':\IP. subscribere zechcesz cOllsulendo sLatui ecc!esia;;tico, 
pon i eważ miG do lego posl oll1nes pl'aesen Les trax i t, \\' idzi Bóg, 
respeclus. \" CZCllI abyś mi senSlllll SllUlll declarare chciał, 

prosZQ, żebyś nam vicinior sana consilia podawać mógł , któ
rych codzienny('h leraz nccessitas będzie. Co poda wszy poci 
uwagG WMP .. .'·. HeLman lit. do biskupa \\'ilel\skiego b, nl . i d. 
Hl;J;'). Teki Narusz. ad an. N. :!3(j. 

,H,. ]tudawski VI. l. 

,lU, Kuoala: Wojna pólnocna, sLr, :!t)!), 

50. Pulendorf, C. G, II. ~ 4li, 

;')1. Medekszy Ks. pam,: " Dyaryusz drogi mojej do cara 
z Ki ejdan pod Wilno i WakQ l'. 1(;;-).'). Dnia 8. września (st. ka!.) 
wyjechałem z J\iejdan", sil". 1::1. 

52, ,,2 kró!clll sz\\'cckilll slanQly pllllkla bardzo dobre, zo
stajemy' przy wolnościach. Wojska i('h zbliżają siG, D\\'och po
słów jeden po drugim poszlo do Wilna do cara, żeby za Dniepr 
llstGpo\\';d, .Już załogi l'Ozd;lIle do Wilna, Trok(')\\' i \\'ilkomie
rza , po kilku rajtarów, Wojsko siG rozbiegło lak, że malo co 
ZOslało. Żn1l1dź, Upila, \\'ilkolllierz jllż sl;\ll<,:ly pod hiejdanami, 
a p ojulrze \\'ojsk szweckkh siQ spodzic\\';1111Y ", Kic'jclany 
2;), sierpllia 1(;~-);), Teki Narllsz. ad au, 16,);) :-.i, 103, 
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53. Pu["endol"r, C. C. 11. § '17. 

;").1. Wincenly Korwin (;osiewski, podskarhi i hetll1rtn polny 
\\".\r .. , poswiadez:llll, że bGd'lc 1I11"iGziony i widząc, że nic ina
czej lI"olnośi: odzyskać lllOgG, jak z woli i rozkazu króla sZ\VC
ckiego, prosiłcm .1\\"Pana ck la Ganlic, ahy mi pozwolił z d wo
rem moim przehyw:tl: w jego ohozie. Aby go zaś co do osohy 
moje'j z:l[lcwnie":, przyrzekam i ohieclIjG I'Glq, przysiGgą i sło
wcm poczci \Vego człowieka, że siG ucieczką ralować nic będG, 
ani leż radą, słowelll, pis:lniel1l, pomysłelll lUD uczynkiem, po
średnio czy bezpośrednio, niczego nic pl'zedsię\\'l'ZIllG, spokojnie 
')iG zaChO\\'llj'lC w obozie i woli i rozslrzygnienia JI\~1. cierpli
wi~ wyczekując, co podpisell1 i picczęci'l moją slwier'dzam 
w I\iejclan<lch 21. października. Hlldawski. 

f);;. Janllsius HadziviJills pccularcs sihi condiliones paci
sCl'hatur ad Sllam familiacqllc suae slabililllenlllll1, quae almlli 
non poleranI pignerando ejusdem sludio. l'urendorr, C. G. 
II. S 47. 

;:)(). Janusz Badz. do I,s. Bogusława z Kicjdan 2G. sierpnia 
1():i:i. Michał . Ks. pam . sIr. 7(H, porównane z Tekami Nllrllsz . ad 
an.:-:I. 107. Lislll'lljesl \\" Kolłllbajll (sIl". 387), ale caly supplelllenl 
opuszczony . 

. 'i7. List Micrzyńskicgo do Dog. Hadziwilta z I\iejdan 26. 
sierpnia 1(i5:i. Kolłllbaj sIr. 100. 

5X. Janusz Hadz. do Harasimowicza z l\icjdan :W. sierpnia 
1655. :\Iichal. Ks. pani. sIr. 7G7. 

:i9. :\owiny 7. Lilwy, z Kiejdan 27. października 16;)5. Thei
ner, :\lon. Pol. II I. 4\.15. 

60. Ibdziwill do Karola Gustawa z Tykoeina 26. grudnia 
16;)5. Arehi w J . i Z. H.., cz~sć III., tOIll VI. 107. 

61. ChleDowicz, sIarosIa źmudzki, rio Drzoslowskiego, re
ferendarza lilewsk., z Tykocina G. stycznia Hi56. Hpis Czarlor. 
N. 210;:). 

62. Hpis Ossol. l\. G27 sIr. 1:")2. 

6:t Tamże ~. :mll: Lisly i dokllnll'nLa z r. 163:)- 73 z dzieła 
OU\Tl'S dl' Lllis XIV. Tom II. zawiera wyci:lgi z lisIów, pisanych 
z (;togowa od 2(i. slycznia do 23. lulego lo.ili. 

(i,i. Hpis Ossol. ~. ()D SIl'. 1;")2. 

();:). lJlllTll quasi magn<1 sui par'te pral'sepelivil inll'nsissi
mus arlUllm dolor. POlocki (krewny Hadziwilla). Cent. Clariss. 
\"iroru m p. 111. 
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VI. ZAJĘCIE \V AHSZA \\TY - JAN KAZ1J\IIERZ 
UCHODZI DO SL\SKA 

1. Sami s iG ralować nie możemy i wszyscy principes s us
pecli rwać nas , nie ralo\\'ać b<,:dą· I~omukol\\'iek s iG dosta
niemy, doslaniemy się miseri i już nie pro libertale ale pro 
honore przyjdzie nam pllgnare. \V Lem tylko byłaby pars co n
solalionis, żebyśmy się komu innemu, nie hos ti dos tali. .. In ul
lima consideratione jest li mnie eesarz, bo Len pro possessinlle 
(niee zytelne) pllgnabit, atoli kieuyby Hzeczpospolita miała ginąć, 
tambym wolał, ak dum spil'o, spero . .I. LeszczyiIski do prymasa 
z Malborka 30. lipca lG5;i. Bpis Czart or. N. 31\·1 k. 25G . 

.... taka rezolucya nam pomódz nie może , c ho('bysmy się 
nawel c esarzowi poddali, hoby się tak illtrigował \\' ojn<l n a szą, 

żeby blizki był slracić imperiulll z ])OIl\U s\\' ego. \\' iększą

byśmy tylko zaczęli wojllc,; II si e hie a ni epe\\'nicj s zy ratulll,k, 
My sami, kiedybyslIIY llie mieli ulbm libertatis (nieczytelne) 
bronienia się, sondereUlus in partes. ]\apl'zód Lutry będą \\'oleć 
być, amissa libcrtale, pod Szwedami, siła przytcm !\atolików, 
klórzy ex .... a regimine austria(~o abhorrent, nadto imperii prin
cipes, którzy nie mogą dllorllm regnor1lll1 Austriacol'um cier
pieć potenliam i dla tego różne zawsze siej;\ fakcye, a kiedyby 
obaczyli tG naszą rezolueyc,;, tl':lnsirent in suelicas partes i 110-

vum hellum exoriret in Imperio i nowe rebelie lak w Śl<lsku 
jako i w Węgrzech o wiarę; lubo to \\' WGgrzech zdadzą si~ 

być res compositae, ale novulIl incendiul11 zllo\\'uhy zapaliło. 

Ten llIuj dyskurs non sine f'undanwnto, bom ja j liŻ macał tcmu 
pulsuw i lenlCre nie mówie;;. Ci, co są addi c lissimi ])ol1l()wi 
austr., his considera t ioni bu s ze Illną mu\\' i I i, zasaclz;lj <je fllnda
ment consilii na słabości zdrowia cesarski ego, na młodszym 
synu, ktury, kie<lyby ojciec umarł, exciderel certe s p e imperii, 
kiedyby nova hył auctus potentia, ale tak radzono, ut conser
Vemus statulll nosIrum qualicunque modo, ktury ani cesarzo\Yi 
ani sąsiadom Illoże hyc s uspe c tus .... i certissilllUIll, lo jest, żeby 
cesarz, choćbysmy sic,; na to rL'zolwowati, zostawił in s uspenso. 
Nic mogę wszystkiego wypisać .... Ul ut es t, my sami tylko nie
szczc,;śli\\'i, że tylko pro domino non pro slatu pugnahimus .... 
proszc,; jednak WXM., c o siG zdadz~ nalllienione cOll s id e ralio
nes? Wiem ja, że .Iezuiei inaczej r07umieć b<,:dą, al e inaczej 
jest. Pewnie u Austryakuw in consideratiollc bc,;dzie, aby so
bie ad ImperiulTI nic z<Jgradzali droge;; .... Kiedyby nic umierał 
(t. j. był dziedziczny) król 1'Zj'lllski, alia forma byłaby cOlIsilio
rUIll ... Tenże do prymasa z Malborka 18. sierpnia 1655. Tamże 
k. 27,1. 

.... Życzc,; brać in considerationcm ksi'lżęcia tego (Brandell
burczyka) ij eżeli siG cesarz podejmie bronić nas, bez niego nie-
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8. Podkanclerzy Trzehiclzi do cesarza z Warszawy 1·1. 
sicrpnia 1(j;);). Tamże II. V. 

n. Wda ł~cz'yeki do prymasa z :\Ialhol'ga 18. sierpnia 
Hi,l;), u ~. 

10 
'l'ranss\ 

1 
prope 
lori era,'()\ 
1. XI\'. 

12 

do HakoczC'go 8. si 
III Horco-Orienlale, 

ma n u a l i q na 
i f'onsisllllll. Hegll i 

l'l"pnia 1(j;)5. \\'::l\ew"ki, 

li do cCesarza 19. wrześni:\ 

lagyi, 

Hisl. 
Wyz wolen ia 1. X\' L 

1:1. Tcnżc do ccsarz:\, Tamżr I. XVII, XIX. 
U. Leszczyński do n:sal'za 10. września Hi.);). \\'ale\\'ski, 

Leopold, II. XXXV. 
LI. Skrypl wydany od kaznodziei .IL\1. na senator:] i \lrz~

dnika oraz wielkiego \\' r. Hi58. Hpis IJzieclusz}ckich we Lwo
wie K Ul str. 2(,1. 

lG. Schrl'ihen aus dem kon. sch\\'l'clischen FelcllageI' in 
lctzk mar

l i i Ilu'cr sC'hirlel1 
Maj. :In 
Hotirl 

11. 

lipca 

.\ 1(i:15. - Berichl 
\('[n, so 13/23. Jnli 

li d clllrch einen gulen 
":Irusz. 163.') ?\. !J'\. 

I. 
uo Ferdynanda 

\V calości Buda 

I 

18, 

li I ulo-

tnych. Znane ilU ""!' 
Bre\'is ae praeliminaris cllllml'[:1lio causarllm. 
Ad praelimillarclll cnumcraLionl'Jll C<lUSarlllll rcspollsio 

10:1(), ·1-0 p, ].L 

Causae ob quas CaroIlls Gusla\'lIs .Iohall!lelll Cas. bello 
adoriri ('oac[ull1 sc pl'OlilcluJ' 1(;57, ·1-0 p. ,lO, 

:-\i('O~'lllillllS Nin,ror: i\d pral'Jilllinarem enllll1eralioncm 
C;)llSal'lllll, oh qnas Bex possesor SlIc'ciae H('W'm PoL :Je h:lcre
dilariulll SI1I'('i71(, HC!;('!ll bello auoriri qUllsi ('O:lctllS ('"t. He
spollsio (z dedykacy'l IWI1l'1t- ]\oryció
skieIllIII. 

: Inill,;lilia a1'1l10rlil1\ 'dl III [>0-
logdica ad J':Jlislol:l :hyllJa-

Ilrc\'l'1ll el prac'l: llwratio-
p. (lll. 
allr das Episic'! rn;)-

chi VOII .hel' (;ert:rhli;.;k(·il dpI' sc!twedi,.,ci\t'1l Sadu: :\l1lwort, 
\\'eJdH'1' I>pirtiget eilles \\'ohlllleill('ndenl'alriolcn auf (las sch\\'e
discilp Manifesl kurzeJ' j)is('urs ]Ii,lo. 
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Epislola oes Cyriaci Trasimachi von der gercrhlel1 l\ricgs
armatur dcl' Cron Schweden wieder Polcn lin Andn'l\m i\'icano
rem nus dcm stdLiuisclH'll Exemplal' ins deulsrhe i'luerselzt w;)u, 

darli 
der 
Scll 

dcl' sch"'l'd. pnIeli ulld dcl' 
Cyriaclllll Trasylll:tch Schrill 

l \\'orl und Wil'del'kgll bcider 
hlllen Andreae "ie;) 

(Zbi,,!' il i nieuI'zGdo\\'ych 
;ponsoriae llenedicti Consilia-

1!l J:]ecloralrlll 16.)(i,l-o p, 
1:11) niemiecku, 

Alllbrosii :\leJlilalllllCs Sendsclll'eibcn an cinl'n vorl1eh
Illell Ca\'alier, hclrct]'('llll dic schwl'd, ulld polno \\'alrclI 11;,-)7. 

Ein holli.indisch Pralgen von dClll jclzigl'1I l\,riege z",i
schen den lwidell Ilonl. I\i>nign'i('hen 1();>7. 

Z\\'t'i Gespl'iiche. \\'elche z\\'ischclI einem Holliindcr uml 
einclJl J)iihllell i'1 ber zci len Zuslalld geha Hcn. A us uem llollelld. 
ius OClllsel!e 1(j;-)7. 

(;ill'llius .Joli., Trilllllphus Sllelieus. 

Ca 
p. 

I,je. de Polonia al' 
icalur Idiulls DecellI 

ugala Ser. 
1651;, 1:)-0 

lIcl,aliollUlll grodu 1'0};: W.i/): 
Prol !:ilowskiego przeciw 

Wielkopolska w !'Zasi lIy SZ\\'C-
sir. 38. -- Skrypl kazll0dziei 

król" i Ilalora i urz(,;dllika I;.-)t). l{pis 
])ZiCc!llszyckich \\' BillI. OrdYlI. we Lwowie, K n'l sIr. 2GI. 

20. Omen królowi szwel'kil(lllll od jedncgo s!.lachcica (na 
marginesie: SallIlleln Twardowskiego). Hpis Ossol. ". 210 slr. 
27~. Palrz lakże Hpis ()ssol. N. UlI sll". 1321. 

Za młod Ul'. W17 wydal Twardowski druidem gorszące pismo, ' 
kl('l!'e biskup Sz)'szko\\'ski polGpil. \\' r. lUlt) wydal pOl'lllal p. l. 
Łódź nllodzi z nawalności do brzegu plywl('a. \\' przedmowie 
powiada, że pragnie odpokulo\\'~ll': za głupi'l płOc!lOŚ6 idobrYllli 
ryllJ:l !II 

COlli 

\Vi e l kopo la ni)\\' 
.. .Już, .iuż swe gniazdo, 

OpaliiIski. 
IIl'gis SUl'ciae super 

'ololliae [ada die 5/13. 
ad an. N. !l2 

ierz do Karola (;. 

SZ\\'C-

j llri um 
in caslris 

:Ul. N. 115. 
2·1. Ahlegalus poloniclls J>rZil'lllSki [{egis sui lllandnla ex

Jlonit ill c:lslris ad oppidull1 Colo lO/R. Hi95. Byciua \\. Pufen
dorlie. 
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zawieszenie hroni, reszlt~ odkładał do wspólnej konferencyi. 
"Wojewoda IGezyeki do Hadz. z TOrllllia 8. września Hi55. Hpis 
Czartor. N 31\4 k. 290. 

Radz. odpisał, że nie był przyczyną wyrabowania (;ośliny 
i starał się, aoy jej nie spalono. Gotów jest znosić siG z nim, 
ile słabe jego siły pozwol,!, i czeka przyjazdu wojewody wraz 
z Brochowskim kaszl. sochaezewskim. Z Warszawy 14. wrze
śnia Hi55. Tamż e k. 297. 

:19. Posłowie polscy zwrócili uwagG Kantersteina, sekre
tarza stanu, o nastąpieniu terminu kontynuacyi traktatów. (List 
Kalltersteina do wojewody G. sierpnia . Teki Karusz. ad an. 
N. 81l. - Wojewoda do Kantersteina z ~1alborga G. sierpnia 
i 7. sierpnia. Hpis Czartor. K 3112 k. 263. - \\"ojewoda do kan
elerza Okscnstjerny z Gdańska, że gotów wyjechać na kont y
nU:l(·YG Iraktat!)w, :lle choroba kolegi, l. j. Karuszewicza, go 
w st rzym uj e, przytell1 lllusi zasiGgll<iĆ woli Jana 1\ azi III i erza. 
Talllże k. 279. - Toż samo pisze do I\anterslcina i do kanele
rza kurlandzkiego z Gdańska 25. sierpnia i 26. sierpnia. Tamże 
k. 280 i 281. - Oksenstjerna odpisał 31. sierpnia, uoolewając 
z powodu choroby Naruszewicza i z powodu potrzeby porozu
miewania się z Janem Kazimierzem. Tamże k. 2B6. - Wojewoda 
do Janusza Hadziwiłla 29. sierpnia i do marszałka wilkomir
skiego z uwiadomieniem, żejedzie na traktaty z dobrą nadzieją, 
bo kn·)] szwecki pragnie go '"vidzieć, jak donosi l\allters tein. 
Tamże 1<. :m"), 287). Zaledwie Karol Gustaw Warszaw G opuścił, 

przybył tall1 Denhof, wysłany przez Jana Kazimierza w sprawie 
traktatuw pokoju (PUf('llClorJ", C. G. II. ~ 21i). Odesłano go do Ka
rola (~., który IllU kazał wydać paszport dla Leszczyilski ego . (List 
Karola G. do J. l\azim. z obozu pod Sobotą 2;). września lt.i55 (st. 
ka!'l: Żądałeś paszportu dla Leszczyóskiego, posyłam przez DeB
ho!"a. Hpis Czarlor. N. 384 1<. 2!)ł, ale data wiuocznic mylna 
i llliejsc·e również). Hównocześnie pisał Kanterslein do woje
wody, czyby nie było stosowniej i dla ukończenia układów 

pożyteczniej, aby jechał i pozdrowił króla w Wielkopolsce. 
(LisI Kanters leina z obozu pod Tyso\\"em lG. września podaje 
Hlldawski, ale dala widocznie błGdna). \\'oje\\"oda doniósł Oksen
stjernie z Torunia 9. września, ŻL' jechać musi do obozu sz\\"e
ckiego, bo dostał nakaz kontynuowania traktatów i paszport od 
króla szwec kiego, przyte m żądał od Oksensljerny, aby z nim ra
zeln proponował krótkie zawieszenie broni. (Ilpis Czartor. N. 
384 k. 2(2). 

40. \\"ojewoda łGczycki do podkanclerzego 17. września 
lG5:\ Hpis Czartor. N. 3H·1 p. 29-1. 

41. Denbof pros ił o zawieszenie broni, ale napróżno. 13. 
września przyj echał kaszl. soc ha cze wski, wielki przyjaciel Ha
dziejowskiego, który w miejsce Narus zewicza desygnowany od 
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króla. KI'ól odjcżdżaj<lc mówił, żc pragnąłhy, aby wojcwoda jak 
najpJ"(~dze.i przyjcchał i kazał go przY.i<.tl: Illil allcr Ehr und He
SP('I·l... Ich vcrspi"lre aher, class wo dcr Hcrr Soehaczcwski nichl 
soIItc punelullI: uSl";POWII(' (pisanc 

Hl'll ig 
ller 
Ich 

,;ein, er ad Hl'gclll IllIt! Ihn 
II, aul' wclchcn liC nichl 

II. zu reisen (l. j. 
rako\"ischc Gt'hil'gl' 
hinzll, dass wil' d hau an-
(~ salhanc :\iel:lIlHII'phnsi hen. AlIc 

I d mil Sehildwachell dass lIie-
mant! aus od er cinkol11l1ll'll kann. Dcr Ih~IT Ll'ssinski wal' von 
:2 1':"'11111droncn Fuss,,(ilker auf <leI' 1\euen Sorge od er Leszczyn
skPI' Yorsladl clllpfangl'n, von elen WiHlel) ward (lic scl1wedi
sche Losung aus zwei SluckeH zweimal gegcbell uud er in des 
IIerrn Sehalzl1leislers l1o!r l~inlogiret.... Der HCIT Lcssinski Lleibel 
allhier und will ahwarll'Jl was darllus Wl'I'Jen wird. IlelT So-
chaC'zewski 
isl geslern 

gelt 

hal nichls :lndcrs aIs cin arlllistiliulll zu tl'lIklirell, 
ad l{egl'ł11 Sueciae alJgcl'L,isl. ... II) \\'arsl'hau man-

men, 
dere 
der 

I 11'1', Slroh, Biel' ulHI Brot! 
elu grosser Vorratll 

SI)(Tclarii \Vcsteuholl's 
Seplembel' Hi;');). 'fok.! 
:. (;. II. ~ 3;). 

\'oJlder klin. polno Arnll'C' 
p. :11. 

. N. 117. 

U. s. 

p. :lO: C:zamiecki - Pu-
fcndorf pisze (C. G. II. Ii, :2G), że tylna straż szweeka liczyła 1:20 
jl'Żdców i wszyscy alho polegli albo w niewol!,; wzi.,;ei zostali, 
z wyjlltkicm Forgela i drugiego oliCCl"a. 

,Hi. Podkant:lerzy kor. do papieża w ohozic pod Przedbo
rzem H. września 10.-);): Willl'llbcrg idzie na Kraków w liOOO 
jazdy i !JOOO piechoty .... Wątpi.,;, ahyśmy Szwedów powslrzyl11al: 
mogli; mamy zalpdwic lO.OIJO luuzi. Theiucr, MOll. po!. Ill.l!J1. 

D, .Jemiołowski slr. ;l9, 

łowsl;i mallly o odwł"()cic 

1:1I"ye {,'sarza (\Valewski, 
X/J.) i Scbreibens alIS 
(Talllz(, lej relacye Barkm<l 
(DallI ) a wresz('ic: 
poln. Sepl. 11>;};-) (Teki d 11:2). 
/dl.: za Illry bawił przy 

·19. Prymas do \\·ojnvoc]y lllall)()rskiego z Głogowa llIat 
9, p:lżdziernika lii;');). I'lehailski: .Ian KllZimierz i :\larya Ludwika. 
J)olUllllenla :.1. 1. 
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50. Pctimus a M. V. ut siquidcm M. V. paratas habet co
pias in auxilium nostrull1 mittcrc velit. Rex Pol. ad Imperato
rem, Cracoviae 21. września 1655. vValewski, HisL Wyzw. L 
str. 9l. 

51. Helacya Barkmallna rezydenta gdańskiego. Damus u. s. 
p. 31, 32. - Rdalion von der kon. polno Armce 2/13. Sept. 1655. 
Widocznie odpis relacyi Barkmanna, ale daty mylne. Teki Na
rusz. 1655 N. 112. 

52. Pam. Wydżgi (wyd. \:Vojcickiego) str. 69. 
53. Król do Michała Hadzi wiłła krajczego WXL. z Wiśni

cza 28. września 1655 : Dzięku.ię, że się z wi ernością od zywa. 
Nicch siG jak naj prędzej połączy z woj!'kiem lit. i rusza do 
króla, "na co destynowaliśmy hetmana pol. kor., aby t emuż 
wojsku z pcwną częścią szedł naprzeciw, do których i my przy
być nie omieszkamy, gdzie tego własna wyciągnie potrzeba 
i z takimi, na j akie się będziemy mogli zdobyć, posiłkami". 

Hpis Czartor. N. 2239, oryginał N. 15. 
54. Kanclerz kor. do ks. Zasławskicgo zc Sącza 30. wrze

śnia 1()55: "Stanęliśmy wczoraj w Sączu. Wojsko postanowiło, 

jak donosi Chorązy kor., pod Wojnicz tabor sprowadzić i stam
tąd na nieprzyjaciela iść. \Vydaliśmy uniwers ały, aby się woje
wództwa gromadzi/y do wojewody ruskiego i do wojska lit.". 
Hpis Ossol. N. 1848 k. 63. 

55. :'Ilamy akta królewskie z Czorsztyna 7. października 

i ze Żywca 10. paźd zicrnika 1655. Akta grod. i zicm. N. 4532, 
4533. - Król do rajców krak. z Żywca 13. września (?): Dziękuje 
im, ze bronią miasta, jak mu Czarniecki donosi. Napomina, aby 
byli POSIUSZlli kasztelanowi kijowskiemu i obieC'uje powiększe
nie przywilej ów. Amb. Grabowski, 1)a wne zabytki Krakowa 
str. 1<12. 

fili. \Valewski, Wyzwolenie I. 9li. 
57. Ks. Jan Sygański, IIisł. Nowego Sącza str. 95- 97. 

VII. KAPITULACYA KHAKOWA 

1. JCllliolo\Vski str. 60. 
2. Pufendorf, C. G. II. § 2R. - I<ochowski (Clim. II. lib. I. 

p. 44) brał udział w bitwie pod Wojniczem i był jcdnym z tych, 
co hetmana ocalili. 

3. Olllężenie Krakowa opisał Szymon Starowolski : Diarius 
obsidiej zamku i miasta Krakowa r . 1655. [{pis Ossol. N. 326 
(zdaje się autograf Slarowolskiego). - Kopia lego dyaryusza 
w Hpsie vssol. N. 18!) str. 851 (listy łacińskie pr1.cwaznie spol
szczonc). - Jakiś nicprzyjaciel Czarnieckicgo napisał: Illfor-
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malio gestorum sub tempus invasionis Sueticae circa Cracoviam 
lG55. Rpis Ossol. N. 296 k. 133-137 (niewiclc wartc). - Ludwik 
Sikora: Szwcdzi i Siedmiogrodzianie w Krakowic 1655-1657, 
wyd. w Krakowic 1908. 1)0 lej pracy odsyłam czytclnika, nic 
podając oclsyłaczów, które się tam znajdują. 

4. Burmistrz i Rada do króla 4. sicrpnia, 7. sicrpnia 1055. 
Amb. Grab.: Zahytki miasta Krakowa str. Hl. - Ci,;; rio kaszte
lana krak. Warzyckiego lG. sierpnia. Talllże str. 14:2. 

5. Novi SLra tagelllatis eirca cicicndulll cx arce Landsco
roncnsi pracsidium Sueticllm historic(~ dcscripLa narratio 1660, 
Cracoviae, 8°. Aulol' nic wymicniony. Był nim I\rzyszlof Stclla
nowicz, historyograf uniwersytetu krak., prohoszcz św. Floryana 
w Krakowie. 

G. List pastcrski Gcmbickicgo z Krakowa :27. sicrpnia Hi:i5. 
Theiner, ]Vlon. Pol. III. 49:2. 

7. :29, września, na św. Michała, przcjcehała królowa przez 
Żywice, a po ni ej w dwie niedziele (13. października) Jan Kazi
mierz z legatem i ks. Il'liel1ałclll Wiśniowiceki m, synem Jere
miego. Przenocowali w ŹYWCll. l\ronika żywiecka. 

R. Lengnich, Ilis!. Prus. VII. 1:16. 
9. Inforrnalio gcstorllrn sub tClIlpUS invasionis Sueticae 

circa Cracoviarn Hi;);). Rpis Ossol. N. 2D6 k. 1:-l3. 
10. Je rn'ctonne, <[ue cetle place se soit pu defenclre, car 

qlland je l'ai vue, je sais qu'elle Ile valait rien. On dit ici, que 
c'cst qu'ils nc la veulcnt pas prendl'e de force, III a i.,; p:1r do u
ceur. I)es :-.Ioyers, Prague 1R. octobre 1G:i5. 

11. L. Jenike: Stcl'an Czar,liccki. 1)0 tej pracy odsyłam 

czytelnika, nie podając odsyłaczów, które się tam znajdują 
12. S. Przyłęcki: Pamiętn. o Koniecp. str. 15,17, :29, 14;).1-17. 
l:-l. 'vV 1'. 1G:2(3 był lowarzyszem chorągwi Koniecpolskiego, 

w r. 1()32 porucznikiem. Król Władysław nadał mu za zasługi 
w wuj nic moskiewskiej 500 łanów prl.y Popowej Górze . - W r. 
W:-lR rotmi s trzem w chorągwi husarskiej -- w I'. lU,I,1 pułko
wnikielll i chorążym sandomierskim. Olrzynl:1ł od króla \\'Ia
dysława wieś I\aryczyIH:e. - Porl Żółtemi Wodami wzięty do 
niewoli tatarskiej, wyszedł za okupem. - Po ugodzie Zborow
skiej otrzymał Krechów, Kunicz i Skwarzawę (Warszawa :27. 
kwietnia 1G:i0. Akta grodz. i ziem. X. N. 4351). - Po bitwie pod 
Beresteczkiem, jako o»crster i porucznik chorągwi król. , otrzy
mał miasteczko ŚWiniuchy, </ wsi z przynależnościami i wój
tostwo po Marku Sobieskim w dożywocie :24. sierpnia W;)2. 
Archiw . głów. Akta grodzkie warsz. ks. Hl:2 I<. :21H. \\' tymże 
I'ol,u mianowany oboźnym km'., a w 1'. tIi;)5 po śmierci Zbi
gniewa Gorajskiego kas ztelanem kijowskim. 

14 .... a l3erestense illa non magis Po!onorul1l quam Czar
J1edum nomen illustratura victoria, cum a N. Polocio instruell-
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dis aciehus dandis et aceipiendis mi\itaribus fr<:quentius adhi
bHelllr imperiis ... P. Potocki, Centuria .. . p. 276. - l\itsiecki pi
sze, że mu hetman zlecił rządy całego wojskn. 

Patrz: Szkice hisl. Bitwa pod Beresteezkiem i hitwa pod 
Ochmatowem w Wojnie moskiewskiej. 

15. Carollls Gustavus illius Gustavi Ado\phi aemulaturus 
erat gloriam, nisi ... sedulo et dexterrima Czal'llecii obstitissel 
fortitudo. P. l'otol:ki 11. s. p. 278. 

!G. Tak przedstawiony jest na obraznch w kościołach pol
skich św. Floryan, ale najpięknie.i w sztychu XVII. wieku 
z podpisem: S. Florianus, Dux militine, Patronus et Proteetor 
Hegni Poloniac, translallIs esl Cl'acoviam 11DD Gedeone epp. 
CrncovieJlsi ... Ser. principi Vladislao Sigismundi III. filio de
diC<lt Pelrus Qllerr'at Coloniel\. 

Jeden z przodków Stefana Czarnieckiego wystawił na pa
miątkę przeniesienia do Polski relik\\'ii św. Floryana kościół, 

a Slefan Czarniecki fundował ołtarz, jak mówi napis nad za
krysty,! w kościele wsi Czarney: Beatissimae Virgini Mariae et 
S. Floriano, huius ecclesiae pall'onis, gen. SlephaJlus Czarniecki 
milcs et <lulieus S. Ho l\lajeslatis 20. jUlii 16-10 sumptu proprio 
clII·avil. Na wmurowanym zaś w ścianie kościoła marmurze, 
wyjętym j)l':\wdopodolmic z dworu Czarniec:kiego, stoi napis: 
Gen . Stephanus de Cznrnce Czarniecki vexilifer palat. Sand. 
duetor chiliarchiae rcgine, dum in enrupo Bellonae hostem ster
nit, hic si hi suisąue reparaI avitam domul11. 

17. Portret w zhior,lch Gw. Pawlikowskiego: Stephanus 
Czul'I1ccius TcrrarulIl Kyo\'iae Palatinus et (;eneralis Exercitus 
Hegni I'o\olliae Diredor cle. - Toż salllO w sztychu COl'. Meys
senssa. 

10 Żałować wypada, że nie mamy listu Czarnieckiego do 
króla, w którym początek oblężenia opisuje. List ten z błędną 
datą 2:" wrzdnia Ui5;j, znajduje siG w Ks. pam. Michnłowskiego 
lliedrukowancj. Nic wiadomo w czy jem obccnie posindaniu ten 
rGko(Jis. 

HJ. I-Cochowski, Uim. II. lib. I. p. 49. 
\V Slnrowołskirgo Dyaryuszu znajdują się listy: Witten

herga z Ka zimicrza :n. wrześllin (sI. styl.). Odpowiedź S. pa
ździerllika . _. Wittenherga do Czarno 22. wrzcsnia. Odpo\\'ieclź 

10. październ i ka . - \Vi tlen berga 30. września. Odpowiedź 11. 
października . - Litlcrac paslIs Karola G. i list \\'ittenberga 
2. pnździ C l'l1ikn. Odpowiedź 12. październikn. - Czarn. do Wit
tenh. H. paździcrnika i drugi list 11 paźoziernika. - Punela 
cOlllpositionis 14. paździel'llika. - Conditiones et arliculi 15. 
)l;JździeJ'llika . - Aproha(~ya króla 17. października. - O listach 
Karoln i Oksenstjerny do Czarnieckiego, o których Kocho\\'sk 
Wspomina, niema w zmianki. 
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20. Kochowski, Clilll. II. Lib. 1. p. 47. 
21. v"ydżga slr. 12'l. 
22. :\'10\\"1,} 13rochowskiego podaj~ Budawski. 

nU wn')1 1\ nie znaczy, że 

wjeźd \'u,la wa do Krakowa, 
~c:iel(' pur~lldorf, C. G. I 
prawy 2!l. wrzl'snia slo 
kroln 
Konig 
Legali 

oratio in Cracov gl' 
:arolum (;uslo CraCllY 

Ale wyrażenie 
ił przy 

w ko-
alę od

kilka-

lęczycki do marsz:1 Illierza 
pod h.rako\\'em 11. października li);');). Hpis Czarlor. N. :11\,1 k.2DX. -
Tenże do podskal'biego kor. z (;log6wka 23. października 16;);), 
Tamże k. 306. 

2,1. l'ufendorf, C. G. II. ~ 340 
2,). Ullilllum aceessiL malum, że i residua pars exerciLus 

mulal. Z królem szweckill1 parlamenlujel, posłów po kill{akroć 
posyłajq i teraz snać już (:ol1\'entum z nimi. Nadto wojew(')dz
t \\'0 s<lndolll. poslów swoich przysłało, slarając siG o armisciliuł11, 
al(; to dzielI) jedlłego \\'ojcwódz!w:L ł~<:zy-

cki d ,kor. z Kazimierza 11. pa
Czartor. N. :1::\4 ]l. 

tu do granicy że 

\\'OjSbl pnrlamentować poczG!o 
dla U kroi cm sl.\\'cckim \\'a 
\\anys! .Il·cJEdo. Subduxi tcdy OCli 
nasze] l, któq, hodaj i Eraków 
\'aeillure, który dol<td trzymał sil,; nic nnjgo!'zej. Wojewoda łG
czycki do Luk. Opalińskiego mar'szałka nad. kor. ze Sławko\\'a 
12. października !G.-);). Tamże k. :300. 

2ri. List Karola Gustawa do J. Kazimicrza podaje Buda\\'
ski . .Jest w Tekach Narusz. ad ano N. UB i naznaczonc z ląż 

samq daLą w Essenliale i\rchivum Warszaw. Vol.II. SlIecic;l:\. 1(;. 
27. Sikora sIr. 2B: Libri collo<!uiorulIl (arch. miejskie 

w Krakowie) pod dat'l 1:3. października Hi:i5. 
21' l!lfol'tllflUo gesLorulll Slll> tempus inv:lsiollis SueLicae 

drea Ossol. N. 20G k. n.l 

miasl:1 

Lihri rolloq1łiornl1L.. 
II p01lli<,;dzy krókm 

e nuda\vski. Dość 
poznać, że Lo byl 

:11 !l. 

załogą 

urzG
ładów. 

a.l. COlldili()IH~" et J\rlicllli inter S. B. :\1. Begllique Suc('iae 
Senalorem et Campi Marchalcllll1 III. D. Comilcm \\'illl'nbergillll1, 
et Gubernalorem i\rcis et ur!Jis Cracoviensis 111. O. Castcllanum 
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Kiiovicl1sem circa deditionem dictac arcis et urblS initi dic 
17. oetobris 16;);). 

Następujc 11 punktów powyżej w skróceniu podanych. 
Quae quidem omnia ct singula manibus III. D. Com. Wit

tcnbcrgis et Ill. D. Castellani Kiiovicnsis ... slIhscripta eorundem
lIue sigillo Illunita, SHtll. Succiae diplomate SlIO conlirmare di
gna bit ur. Casimiriae ad Cracoviam dic et mense supradictis. 
Locus sigilJorum . - Slephanus Czarnecki Casl. Kiio\'. - Actul1l 
in arcc Craco\'iellsi fcria secunda, ipsa die S. LlIcae Evange
listac lli:i:i. Illris et !\lficus Stephanlls in Czarna Czarnecki Cast. 
Kiiov. gubel'llator et praesidii suprelllus praeJ'eclus areis ct Uf

his Cracoviensis, :\JJici: Christophorus a Hupniew Hupniewski 
tribllllUS palalinalus Crae. LcJoviensis etc .. Capitancus, et Ale
xanoer in i\Jslrzyszów Plaza i\lagnus proclIralor ,\rcis Crac. 
Habslinensis Capitaneus sui.,; et o111nilllll Officialilllll l'illSdem 
arcis al(Jlle IJobililalis in arce cl urhe Crac. cxisleJlliul1l Ilomi
nihlIs, omnihus Arliculis inlroeonlentis cum lliplol11ate Ser. 
Suecorulll lkgis eorundclll conlirlllatorio in Orricio .. praeseJlti 
Magni proeuralol'is Areis erac. propler oeclusionelll ad prac
scns aclorlllll CI'acoviensiul11 ad aeticanclllm oblulcrunt, suscc
perlIlIt, illscripserllnt. Hpis w mojcm posiadaniu pod tyŁ. He
latio Fraudum p. !)(iO-!J(i(i. 

Tekst aktu kapilulacyi podaje purendorr, Budawski, Se
mesll'ale, Theatrulll Ellropaeulll, najlepiej Temhel'ski p. :no, jak
kolwiek punkt 11-ly niejasny i sprze('zny . 

:1.J. Diplollla H.egis Succi:tc quo proximc I'plalae condilio
nes :lpprohantuJ'. C<lsimil'iae ad Cracoviam 7. (17.) oelour. 1G5:i. 
tocus sigilJi Cal'olus Gllsla\· l1s. Rclalio Fraudum p. 9(j(j. 

3;J. I\.orhowski, Uim. II Liu. I. p. 57. - Starowolski nic 
o lej rozmowie nil' wspomina. 

3G. Slaro\\'olski ],anlor larnowski do Hogo\\'skiego z Kra
kowa 2D. pnździcfIlika Hi:i;i. Hpis ()ssol. :\I. lDO k. 171\. 

37. Hlldawski 11., rozdz. V. 
3K. List Karola (;ustawa do cesarza z Kazimierza pod Kra

kowcm 12. pnździemika 165:i i odpowiedź cesarza z \\'iednia 
2!l. października. Telllberski p. 323. 

VIII. CAŁA POLSKA SI~ PODDAJE 
1. l'urcnt!()rr, C. (;. II. ~ 30. 
2 "Codzieó nem \\'iGksza braci naszej malignilas, która 

nic tylko wojsko zhuntowała i od wiernpgo \\"1\.:\1. i I.\IPP. hel
mano\\' suhlraxit posłuszeństwa, ale leż już i z obcym panem 
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pepigiL sidera. Zosia wszy ledy cilTlllll venli od I3raci naszych, 
00 za nas hez nas z nieprzyjacielem zgodzili sic,: i nas do osla
tniej przywiedli toni. To tedy \VKM. oznajmiwszy, proleslor 

pókim żyw, wdzic,:czCil mego do-
i wiernym WIOL sługą . .,", Polocki oboźny 

Targowiska 7. pażdzierni 'Iuczycki, So-
Czarlor. ~. :m3 

ernika lG:i;'). 
do wieku i spr;) 1.3;') (z TI~k 

:\arusz. i I:pi~ !"lor. K 133). 
hl'c mylnie go Karski 

5. Kocho\\'ski, Ujm, II. lib. I. p. G2. - Inslrukcya od Ch 0-

l'clżego kOi'. dana deputalom w imieniu całego wojska przy nim 
bl,)dąecgo: Wyżyekiell1u podczaszemu nowogl'. i ł~oje\\'skiełllu 

w lenże sens co od helmanow, h. d. Essenciale \\' Archiw. warsz. 
Vol. II. Suecica, fascykuł 2, N. 84. Tekslu nic znamy. 

6. Slan. Zyzmowskicgo: CUI'SUS gloriae Alexandri Koniec
polski. Pałlegirieus 1();l9. 

7. HCSpOllSllll1 et declaralio SI{~I. Succiae g. (HL) oclobr. 1h;1:1. 
N. 121. - SInI. et assccu-

()uarlaniensi super dl'sidcriis, 
Ueputalis Slnn. Lojo\\'ski 
mżc ~. 137. - Dek ,. na PIlIl-

Krakowem G. Essellciale 
I. Succica, fasc. 2, 

Casimiriae 
:l . 330. 

Ada eirca suhlllissionl'm lidemque SlD!. Sllecine a mi
Iitiae Cjuarlianorutn pracslilall1 W. oelob,·., ilem Lillcl'ae no
minc mililiae qllarliallorum SIDlli Casimiriae 16. oelohr. exhi
bitae. Teki Narusz. ad an. r.; B\ l:W. 

Punkta wojska kwar('ianego do króla sz\\'cckiego pod 
\\'ojniczelll rozprószonego od Szwedów, pod GródkicłłI od 
Chmielnickiego pogromiollcgo, ler:1Z skupiollego i ohozcłłI pod 
J)Gbiq stojącego, podane 1;'). paździemika IIi;);'). Bpis Ossol. N. 
14 l:; 

II 

word en, \"cIche 
Ilr,·~lau I G;);). 

I I. ~ :lO. 
purclluorfie: Bepl'hen!;)1 
lIecps Coniecpo]-;('i 

et 21. oelobris 

anel' Solda
Lojewski 

quo polo
m H~1. <:arolo 

os(:ulandułll 

manum Hegiulll admisslls csset Ulła cum aliis polonicis pl'inei
pibus ac toto cxereilll 12.000 ()llarlianol'lUIl ct llovarisorum (to-
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sięga helmanów kor. \\' Korczynie 28. paździcl'Ilika 1655. Ks. pam. 
!\Iiehałowskiego XVIII. 

20. Pufcndorf, C. G. II. ~ 32. - "Viclkie nagrody, pisze 

icposluszcilslwo może 
szwcckicJllu w Nowem 

do marszałka ko!"., 
W;'),). l\lichał. p. 17l. 

gdyhy za nim 
jąc datek, 

sz\\'eckiego cleklaracya. województw 
krak" " ruskiego, woł)'il., paździer-

nika HiS:>. Hudawski II. rozdz. 3. -- Tcki Narusz. ad an. N. H6 
w Krakowie ::lI. października 16:>:>. - Esscneiak Archiw. warsz. 
Vol. II. Sue!"ica N. 17, z dalą 21. października lei5;). 

Tu należy uniwcn;ał I\:u'ola (~. wydany w Proszowicach 
21. października 16;)5 (sI. ka1.), wyjaśniający DcJdaracYQ, daną 
21. października, w kl('Jl'YIl1 na prośby wojewódzlw oznaimia, 
że subsydya i konlrybucye \\'ojC'l1nc mają być płacone aż 

rio uchwały sejmowej, ],Ic'Jl':\ je ureguluje. Ks. pam. ~li('hał. 

XVI 

przez 

ocl 
--- newersal posł()\\' 

:11. października 
"enla albo ./ur:lJl1i:n! 

kn')lowi sz,,"ecldel11l1 
ano N. n4. - Forlllll 

Jlodobny do 

II. 

wódzI wo krak. 
Dodalek L 

hel mani przysiQgali. Ks. pam. 

2;). ])rugi list nś"viGcima do marszałka kor., z !\.I'akowa 
7. listopada 16:>5. Ks. pam. l\-lichał. sir. 77. 

2G. Cniwersał Karola Guslawa w obozie pod Korczyll!'1ll 
28. pażdziel'llika 16;)5 (st. kaLl. Hpis Ossol. N. 189 sir. Sgl. -
Uniwersał K. G. z ]\orn;yna 2S. października W5i). Ks. pam. 
;'1 i chal. X V II I. 

et 

in 
i t u ri sc essen t, eos 

reccpli palalinalus Ma>;,)\' 

:lvicIlSis, Havensis, 
i in I'odlachiae, Siradellsi 

easdel1l cum supcrioribus legcs !idem suam 
gcrunL I'ul'endorf, C. (;. II. § :JeJ. 

:.!S. Dodatek L 

Ericulll 

nsis, alii
l:ulislavi!'llsis 

scripto obslrin-
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Karo] G. do senatorów i szlachty ziemi łukowskiej z Ka
zimierza pod Krakowem 30. września W.l;). - Cni wersal K G. 
do senatorów i szlachty ziemi rawskiej z Kazimierza ped Kra
kowem 30. września 16;)S. - Uniwersał K. G. do sellatorów 
i szlachty ks. OswiGcimskiego i Zalorskiego 30. września 16;5,). 
npis OssoJ. N. ElO k. Hill. - Do szl;l<:hty ziemi pilzneńskiej 30. 
września 16;).). Teka Narusz. ad an. 1'\. 120. - Do powiatu cze
chowskiego z Kazimierza pod Krakowem 3. października 16S.). 
npis Ossol. N. 221 k nI i N. 1453 p. 'Hi2 Koniecpolski rhorąży kor. 
posyła na rozkaz króla powyższy uniwersał z Krzyża 16 pa
ździernika Hi;);). Hpis Ossol. N. 1·15:3 p 463. - Cniwcrsał do po
wiatu lelowskiego z Kazimierza 3. paździcrnika Hl;)S. Hpis OssoI. 
K 1453 p. 4(j2. - Cniwcrsał K. G .... z Kazimierza 30. września 
l(iJ5. Hpis Ossol. l'\. 305 slr. 7H7. 

4D. Pufcndorf, C. G. II. § 31. - :\lam)' uni\\"ersał Karola 
(iustawa do mieszkańców wojew(')dztwa krak., klórzy jeszcze 
jego prolel<cyi nie przyjGli i do Warszawy dla złożenia hołdu 
nie zjechali, aby to najdalej do 20. (30.) listopada uczynili pod 
karą konfiskaty, z Korczyna 28. października. l\Iichał. Es. pam. 
XVIII. - Tenże uniwersał oblatowany w grodzic krak. 23. listo
pada 16;)5. Hpis Ossol. N. 189 str. SD!. 

50 Lengnich, Hisl. Pr. VII. 1:)U. 
51. ... Iilteras universales consułlante Raduciovio mittit ad 

nobilitatem, ut suh poena confiscationis pro comiLiis Varsaviam 
primum, tum pro coronatione a<l"eniant. Tcmberski, Annalcs 328. 

;")2. Nobililas Zamoseii. Plenipotenliae ad convcntum assu-
mend i noyj principis Varsaviae a Hege Sueciae indietull1, de
putatis Slan Sarbiewski ('[.Ioh. Olb. Tarnowski dalae. Dodalek l. 

53. Lisola ze Szczecina 7. października 1635 p. 113. 
5,1. Lengnich, \list. Pr. VII. t·Hi. 
;)5. "Z sc.imików nie i dopiero o lem IV Warszawie alho 

też hez nich elekcya. jako powiadaj-l. za uniwersałami". Drugi 
list OświQcima do marszałka kor. z Krakowa 7. listopada 16S5. 
Es. pam. Michał. str. 771. - "S:dachla o sejmiku i sejlllie wie
dzieć i myśleć nic chce". Lisl od innego przyjaciela do mar
Szałka kor. G. lislopada Hi5;). Tamże str. 770. 

5(i. Pul"enclorf, C G. II. ~ 34. 
57. Unjwersał króla .lana Kazimierza do szlachty calej 

J(orony i \VXL. z Opola :W lisiopada 1(j;);-l. .I. K. Plebaóski: Jan 
Kazimierz Waza i Marya Luci wlka GOlJZaga str. 306 . 

.sil. Uni wersał generała Boherla Dlt:( :asa do szlachty, aby 
do Sandomierza zjeżdżała do hołdu, z Sandomierza "27. listopada 
lGj.). I\s. panI. Midlał. sIr. 7KO. 

;iD. I.i~ola z Torunia 18. grudnia 16;)S. p. 127. 128. 
(i0. Cal"!son IV. 108 .. - Plan len był widocznie przed wy

pra wą pruską ulożony. 
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61. Lisola 127. - Temberski II. s. p. 324. 
G2 .. Jarochowski: Wielkopolska w czasie pierwszej wojny 

szweckiej 1(j.');-)-:1i. 

(j3. Lundgr;J f Fryderyk Heski (Esch \\'egen) ożcn iony z sio
strą I\aroh (;uslawa J(;Jtarzyną Eleonorą. 

(il. Prymas do lo'ola z (;jogo\\'ca Li. października 1(j;i5. 
Teki t\;JI·USZ. ad an . :--;. 12n (donosi o wzi~ciu !\.ośeiuna). - Pu
fendorr, C. G. II. ~ :-lG. 

(j;). EdykL JW. Wrzesczcwicza pułkownika i wojen-
nego kOlllisarza szw. w Kościanie 1;i. października 1 (j.-)3 . I~s. 

palll. :'IIicha!. XVII. - Teki :\arllsz. ad an. i'i. 12X z dalą 
1;). października po nicmiecku: l'rzl~ciw Krzyszl. Żl'gc){'kic' lllu 
sLaroście bahimojskicnltl i j('~o adherenlom, za nbieżenie Ko
ściana, zabicie Landgrafa i załogi zapowiada im śmierl: z I'(,:ki 
kala i zakazuje pod gardłl'11I i kOllliskalą \Vielkopolanolll 
wszelkiej slYl'znOś(: i ze staroslą, zbóje,t, tyl'allem i włol'zi,:gą 

i daje wszysLkim podejrzanym o udział z nim Lel'lnin dWIILy
godnio\\'y do deklarac.:yi i upokorzellia. 

GG. Edykt Krzysztofa Żegockicgo starosly babilllojskiego 
\\' Szlichlynko",ie 1. Jistop:ldu J();)3. Es. pam. ~Iichuł. X\'II1. 

G7. Pufendorf, C. G. II. ~ ;)ti. 

IX. OBIJ~ŻENII"': CZl~STOCHOWY 

1. lIislorya obrazu opisana w (jzielaeh: Diva Claromon
tana, seu Imaginis cius origo. lransłalio, l1Iiracllb per Andream 
GoJdonowski l'rovincialcm lti42. - Odrohiny ze sIołu kroJew
ski ego przez ks. AmiJ. Nieszporkowilza r. 1737. 

2. l\ oc ho wsk i . 
::l. l'all'ul'lis Caslellani J(ijovi(·)J. według Koc:ho\\'sl,iego 

"a cujus agllalo II. j. Slcl'ana) major('s (cl:ldes) inrerelld:IS pro
pitiulll desliliabal :\'111lll'1l", pisze ]\ohil'l'Zy('ki, Ohsidio p. 72 . -
l\iesi('('l,i I'obi go Il:ljslarszym hralem S lcl'aIla, ale \V lakim ra
zie by! ('0 n:ljlllllil'j o 7 l:ll od SIcl'all:l sLar.-;zy. 

'1. A. Chod,Y·t'lsld odllalazł \\' Illiasleczku Iwano\\'i c :ll'h 
(trzy mik od Kali s za) w akl;tl'!l kOŚC.ielllj'('!t lllelrykG ł\onle

cki('go. By! syllelll i\larcilla i J)oroly mieszczan i \\-all()\\,irkil'h, 
o('hrzczollY Uj. lisLopada HiO:l jako l\kllH'lls «;azcla \\':lrszu w
si,:! lXX:!. :\ . J.-», kLo\'(; imiG, składając śluhy zakOlIIle, zamielli! 
I\a .\uguslylla. - ŚwiG('(~nia kapial'lskie, według kroniki kla
sZlorllej, przyj,!l 2:>. marca lti:l-l. Bałióski: Pielgrzymka do CZG
slochowy. 
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t:l petlcslris legiol1is - czeski kalolik. kawaler gl';r.c(';r.I1Y, dwor:lk 
z \\'\ 1\\'OI'ilCm obejściem i \\'ykszl:dccl1ielll, 1'0 łacinie, Jlo Ilie
mieck1l i po włosk1l ;r. J"(')\Vllą Ialwością jak \\' ojczyslym jt,;z:yku 
Sii: iel Jlodl,(',żowal, a dar ;r.bliżc-

Ij Niny \\'a I sobic J \\'ierl.ycie!i, 
131 , pr;r.(J(hi~bior(';r.y hl'z zasad, 

niespoko.iIlY, <lm rozumiały. 

111m \\'ojewoda pOlllors osohiście 

(Jihidi 1Illl Cl;lI'j \Ionl \\'p Fran('yi 
111 1'11Sy, a Zll1ll.Szolly ci" Opli \\'oru CCS<l-

!'olski szuka': pożycza Ile pie-
Iliądw ohjąl adlJlinislracYQ żup \\ il.Jlickich, \\'iGcej kupiec niż 
żojlli('rz. (lał si~ \\'kJ'l'\('(' \';(1 zlwki JlIuziolll, Jdórzy go Zni('lla
\\'idziJi, ,\Jc li .Inl1:1 ]\a/,illlirlrza był w laskach z powodu pod
llil'sit'Ilia uochodó\\'. 1\1'<',1 wysiał !~() \V r, Hi;)O do Hakoczl'gn \\' S('
],rclncj lllisyi (l.u!Jielliecki do Hakoczego 17. listopada 1(j;-)O. Szi
I:'tgyi SandoJ', TransyJ\'llllia ci Bellulll Borco-Oricl1laJe J. liG), 
:11(' hrabia w)'sl,lpił 1:1111 j:lkil pclllOlllOCllik \\'I'og(')\\' LróJa, kló
rzy n:lko('zcgo na Iron pol.ski prowndzić ('hdl'li, 1\ró1, do\\'ic-
cizil1 od C('Sllrza (,,\\'1'1.1',"'/1'\\' ,!to in nome 
cli di I)olollla daj Sig. pnslldl'rlo et 
al!1 ilrc ił regilllinc d Polonia <li \'c-

ni di 1>1'I'SOnll ill l'SSiJ posla 11;)0-
bi,l l' J'llllcllllnellLo Ll'llgli ilO lo polI'O 

li (Ii('o ill SOI!lIllIl \'i('IW clel 
FcrdYllllllrl do .Ii! z Wil'(/nia 
ulograJ' \\' An'hil' l'yŻII. Hpis 

A. :JO/(J :\. ::!1), \\'yp<;dzi! \\'rz('s('zc\\'icza, gdy tellż,' \\n'Jeił 

do Polski, jak jll1rszy\\ ('go jl":I, Illająlck jl'go SkOltlislw\\:d, 
1lIllO\\'G l. nilll Za\\'llrl;l l.('1'\\,id i z żydami koniraki 1.11\\':11'1. l'il
Ltjąc zl'llls1ą, oliaro\\:i! s\\'c Ihlllgi BakocZ(llllll, hyk Illll slraly 
\\ ,\'1l1I.grlHlził i j:lkilll \\i,'łkilll IIrl.(,;dl'1ll 0]\1111'/.,\'1, ho IllII lo ks. 
/'.\'gllllllll ohiecał. \\'zy\\':d go d" zaj..:('ia I\j':lko\\'ll, Idory hył 
Iwz zało,gi 1\\' ('z:lsil' \\'yprl"\.\' Ill'l'('sl('('ki,'j) j clJ,.Jpil si..: "'IJ'llli 
slosllllkallli z l\onigslllllf'kilJll I Wrz('s('/,l'\\'iN, do Hakon,(',go z Ty
Iii I" i z Bardy.io\\a :;0, 11;'': il:'lgyi II. s, 

I\\.\'('i~'sl WlIllI pod 
\\'I'I.l'S"I,('\\' iel, 

siG wyśl('dl,i': " 
kim IZ\gllllllll ]{:I 

1'11111),(' !!lU, łOł, łl , 
" "" ill[\'llOjlolll, ahl' 

z !\/,eo,po"jloiiill (hohi('l'l\,(iki, II. S), 

I olny/iI IlII
i'd 111 iogrlld u 
i cJSZk:II'ICÓ'" 

':)'Ily l!) :'!l, 
l i Iii Igl'Od II PO

:lo \\'Ojll)' 

\\' I i pl'll J(i;),isjlolk:J! siG \\' 
poSłelll sZ\\'tI('killl clo Hakocz('go 

pohliżll Jlerłill<l z \\'illillgil'lII, 
(\\'ilJing do haroJa (;ll"lil \\a 
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z Wrodawia 7. lipca 16;);). SziJilgyi \l. s, p, 4;,);», i za jego pośre
dnid \\'elll \\'sl;Wił w służo<,: szwcclq i wkroczył z \\'ittenbcr
giun do Polski jako ordiJl:lI'ilh pl'O\'iallll11:lgisll'r, 

ił go za jego niella\\ 
li l\\'ierdze gl'<lniCZlle 

lwil', 110 \\' nast<,:pllylll 
Bolesławiec, OslrzC'szo\\', 

szwC'ckie z p(ąn:l 

odsiecz I\:.1lisza \\' 
/.",~Iał rozllily a jego 

sw przcjll':l \\':lrtG, chlopi Idj:: 
\\' grudniu 1(i;,)(i (Kobierzycki, II. s,j, 

l\llzi-

1:2, Czech \V \Yil'lkopol.s('C \\. dohradl ~Iiasko\\'skjego, ],a
szklana krzy\\'iilskiego osiadły, 

1:\. Temherski, :I:W. \\'il's J\ozieglo\\y miała dat: 1.20v ho
chcnków chleba, ,JO beczek pi\\'a, ,jOIl korcy o\\'sa, i) \\'oło\\', 

00 baranów, ;) beczek soli, ,I wieprze, (iO fasek masła, a g<,:si 
i kur ('O potrzeba. Toż SHmo Sła\\'ków i Czeladź, amiasieczko 
Sicwie)'Z trzy razy tyle. 

11. 
holmie, 

\\' 

archi wista w król. 
o obronie CZGstocho\\y 

ICl'kil'go do ~liill('ra, 

Ci iganlollluc h i i, 
lIl:lchii list jesl nas!, 

\\', j)osl., iż nil' j 
niem , lccz wybranych pni!, 
szallowai' llszn y Illi, !\ogo 

ok-
11:.1 -

j hlu 

i llly sidlic i to :\Iiejsce Swi<,:1c kornie poddajemy podda\\:lC: 
hl.:dzil'1l1}, Ale do lego Ilie ZlllllS7.a l1as Ol'l.:ż, ryc(')'slwo nie jl',>t 
llaSZl'l\1 J'Zl'lllio"j('1ll :11li 1l1:lllly sil\' po 1l'IllU, ahy się opierat: po
l<,:dze kl't')I('I\\', \Yidzil'Jiśmy ro/,I)()I'Z:ld/,Cllic .11\\1" alt' pOllic\\'ai. 
1l1:1lJl:>' doslateczllą zalog<,: do PO\\'stI'Z."lll:lllia n;lj>;u.!U, dlatego 
l'ozporqdzcllil' \\'SJlolllllialle \\'il'lk:1 ohlldziło \\' nas \\"ltpli\\'usc', 
tl'l\! l>ardziej, że klaszlor ll:lSl: Z k<ls('io!clll.... Il:tzy\\'a sit: ,hSllą 
(;óq, Illi:1Slo zaś Cz<,:sIOC!lO\\,;1 \\'calc do klaszloru nIl' Ilal,'ż.". 
Illall'gn I (' \\', I>osl., abys I1:JS u, 
i l,os('ii)1 \og:lt'Otlzicy POS\\' 
jest:11 I;lh () nll'o\\'il' i PO\\'Ot!ZI'1\ (' 
Jasllcj (; a 1 G ,1;-) , O, Augustyll 
.I"snogl'»,';!; i 

\\' l ('ZiOIlYIll przez \Y('SI pi-

s:tI: POili \\'0 kn')I:l SZ\\'l'('klC 

obrało, " I <,: ]>okol'lli(! llkoJ'Z\II. lisI 
hl'zpit'cZl'I'lsl\\'a Z dllia (i, lislop:ld:l od \\,itlcllbl'rg,l olrz\
mimy, POllawiallly Ilaszą sulunis)'t:, i wysyłając 1IO\\'C lisly do 
'vVars/.:t\\'y, oczekujclllY łaskawl'j odpowiedzi. Szanujemy jako 
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ulegli poddani t\ajjaśniejszrgo króla szwcckiego pana naszego 
i nil' Illyślimy podnosić ręki Ila wojsko jego. Widzieliśmy roz
porządzellie ./1\,\1., ale ponieważ .... DI.dego błagamy, ahyś ze· 
chciał \\' spol;oju kościół. ... gdzil'0Y :\!ajl'slal Boski błagano 

z zdrowie ;:";aj. króla sZ\"l'ckil'go, protcktora naszego Królestwa, 
dopóki nie zostanie wyjaśnioIla \\,,\tpli\\'oś(: Ilowem .11\~1. roz

)lorz:ldzl'Ilil'lll. ... 
:\overil III. et Exc. Dom. rdigiosam l'oeatiolWlll nostram Ilon 

habere ius digl'lldi I~l'gl's sed ell'!"los a procl'rihus rcglli I'enerari. 
Quia igilllr SJ:S. tOtlll11 rt'gllUlll sl''1l1itur d in domillum Slllllll cle
gil, idl'o d 1l0s .... h li 1111 I ill'r SlIl>lllissiIIIliS SH~1. SlIl'cial'; leslanlur 
liler'll' Sall'al' gllanliae IIID .... Vill'1l1>t·rgii ("oll("('plae lIIonasll'rio 
noslm d. d. :2~. oclobri. HI ' llOV:lIllLlS ill'i"lllll 1l0Slr:Ull sublJlissiollem 
lluI'i s dalis \'al'sa\"iam litl'ris, super '1l1as helligllulll :1 Cll.'lllell
li s silllO DOlllino expcdallllls rl'SpOllStllll. Velll'rallJur igilul ' lalll
CjllalIl SUI\lllissi subdili Spr. H. "Jaj. SUl'riae DOIll. ~. Ciem. nc
qllc ulla arllla oll'ellsi\'a conlra eXl'rl'ilulll S. n. 11l01'ere Illoli
Illur. \'idilllus ordillaliollllllJ S. Ilo j\l. sl'd quolliam ~roll;lsl('rum 

1l0struIll U11al'U11l l':ccJl'sia diversa allliquillls gaudeal dCIlOllli

Ilaliollc el JlUllcupalul' Clarlls ~IOIlS, oppidlllll \'ero CZGslochowa 
ad 1l0Slrlllll ~Il)llasl('rilllll IllIl/all'llu s !H'l'tilll'l, ideo 1l11111alll 110-
bis ordillalio pe]Jl'ril :lInlligllilakll\. ()lIan~ OllllixI' III. l'l Ex!'. 
f)olnil1:llio :' j suppli('amlls qu :i1Cl1l1S COIlI'elllulll 1l0SlrUIll et Et:
clt:s i:llll f)eo ci Sal1t:lissilllac .\lalri sa('ralll il1 qua :'Ilaiestas Di
"iIJa pro illcolullIilale S. llo SUl'ciae Domilli et proll'etoris Hle
gili l10 s lris l'xoratur, lIsqlle qllOrlJl1l \'ocllio 11011 ('si polclIliae 
J-lygUIlI rl'sislere, yelit ill pace rdillqlll'rl' quoadłlsqul' Ilon rue
ril sublala ;Jlllbiguilas per 110 \':1Il I S. H. M. Sueci:lC n.:solll
liol1elll. :-.i o 11 aSpl'I'I1:lIll11r Ex!'. !)olllillaliol1CIll de euius pro
Iccliol1e 11111 ltlm l'l ill posll'rulIl 11011is ]lolli('(·I1IIlr. (2uidqllid 
Sua H. :'II. i1lllwran'ril lilwllll'r 1';)('il'IllUS .... FI'. AlIglIslillus !\or
dl'cki. prior Clari :'Ilolllis Illpp., picl'Zt;c" klaszlol'll. (1':lIrz; l'r~.l'

wodllik bil>liogr:d1.czIlY, Kralu)\\' , kwil'cict'1 l!IQ,J, p. 7!1 i 171). 
Lisi kil adn'sow,lll)' do g l'lll'r:dlu:l.ior:l, .iakkol\l·il'k bez 

daly, Ilie bll(lzi ln's('ią swoj:! ż:ldIH'j wąlpliwości co do jego 
n II tl' II t,\'('Zll osc i. 

I\or(!t-cl,i Ilil~ polrz(' I)()w:11 sie,: \lTak kryt" z 1.1'1TI lislell1 
z powodu, ŻI' \I' llil11 IIZIl:1\1;!ł \I'Jadze,: 1;':lrola (;lIstawaj :lko pro
leklora l\rl'Jlcsl \\'a Polskiego. Zrobił Oli lo Ilic po l·a~. piITI\'SZY. 
1'\:1 ])CWZ;llku S\I'I'.i (;igalllol<l:wltii piv.l'. IŻ dla 1;I:lszlorll uzyskał 
lisi h(·~. pic·(·~.I,óst \la od Witll'lll>l'l'g:1. J\lokolwil'k Zl~ \I'Spc'>lCZI'
sllych pl'l.I'('~ . .\'I:tl 11'11 1I"Ir.;p, Zr()~.llllli:tI, h ' pr~.l'd u/'ysk:llliI'111 
s:t!\'('g\l':trdyi trzeba było złoż.'(: sIlIJllli"yr.;. CZ.I·I:llll.\' \\ (;ig:llllo

l1l:tchii, Źl' sit; godził 11:1 \I':lrlllle!, jlosla\\iOIII' ])1"l.l'Z ~Iiiller:t, 

żcil\' I;/as~.l()r i Oj('o\l'il' poddali sir.; p:lIlO\I'anilJ i opil'('(' kl'l'Jla 

SZ\\ITkicgo; I'ZyLalllY dalej .il 'go OS"i:lllcZl'llil', ŻI ' z:l!wlllli('y go-
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:łl. Że to Miejscc ŚwiGle, poci te czasy b:mlzo Hzcczpospo
litcj polrzchnc, zakonnicy tamccr.ni proprio sumptu trzymali", 
Klobuck Illiasteczko Nasze ze wszyslkicllli wsiallli do niego 
przynall'żncmi wiecznymi (:zasy tymże z:lIwllnilwll1 oddajeniY .. , 
j)oz\\'al:lj:u' nad lo sorl('s \\' \\'iosk;lC'!l dziedzi('zny('h, \\' Woli 

\\'ieni('('ki(j, \\' l.aslclC'h, Smarza('h, Bialt-j, kupnem luh zamian:l 
dosiać, a lo na \\'i~kszą napolcm nlllnicyę i lalllc('zllcgo miej
sca r()rl 'y likac'y~, n:\(llo i załogę swym koszlcm lam lrzylllać 

h~dą winni, A iż PI'O('h:lI11i i a nil a [;1 \\' polrzebie I\z('('zpospo

lilej wygodzili, pieni,!dz(~ za proclI zapJacolj(" i Jzi:da im od
dane będą i załoga ze skarhu olllllyslana usquc ad !l0ssl'ssio
IICIll dóhr Ilazll:l('zony('h ... \'01. l.eg, 1(;:')1\. 

:22, I,isl króla do papieża. Anlh, ~il' ,szporkowilz li, s, p, " ·13. 
2:1, Sz\\'(·d,.i okazali Jl\:llo t!oswiat!cz('nia w obIGżni(,z('j 

szluce. ~it: mogli \\'ziąc': jedncgo zamku, klóry się opi('l':lł. 

Częslocho\\':l, kl:lszlor 111:110 ohrollny, olo('zolly Il1rJlym \\'akll\ 
i ('zlcnna Ill:ilemi baszlallli, kloryhy Frallcuzi byli \\'zi(Ji d\\'a 
r:lzy \\' :ł , j godzin:wh, olli po sześciu Iygodni:u'h porzucili bez

nadziejni(', llpis Os,sol. N. :lOW, 1,IIJ1dll'cs, Helalioll L 3}). 

X. ZA.JI~CIE J>HCS 

1. I\llhala, O,ssolióski L 2:l7-2tO. 
:ł, ~:t królewskim halu w \\'~r,sza\\'ie poja\\'il się \\' bru

dnym kołllierzu i \\' za\\':d:lI1ych po kolaIla hulach . Crkundt'n 
u. AktensLi)('l<c I L 7, J)cpesza ;\ va IIgolll'a 1(>11. 

:1, L'EIl'dellrF]'("d(~ric (;lIill:1l1ll1e d ': l»res Je porlrail de 
Cz\\'iC'zl'k, \\' dziL:k AII)('l'la \Vacldinglol\:\: Le grand Eleclcul' 
Fred('ri(' (;uillaullle, lom l. (HW) Hi/iD), 

'1. ,\ nalura sorlillls J'ueral ingcl\illln al:)('.I'(" (:a[laeissill1l1ll\, 

jlldicilllll red1111l, III:lgnal11 llIelllf>l'iae vinl. Pufelldorf, F. \V . 
.\1.\. ~ JOl. 

:l. Crkul\r1PIl u, Akll'llslLlcke I. ;)!)(i- -~)7. 

G, i\lt-Illoires pOilI' ser\'ir :\ I'hisloin' (k qualre t!ernicrs 
souI'cr:lin s de la ;\Iaisoll de Ilral\dcnhurg I. 1:1:2. - Al". Wad
(Iinglol\, II. ,s, I. 'J2. 

7, I.eibl\iz's \Verke (eclid. I\I0p», Ilanno\\'(>r 1i)(i4) L Hi!J,--
,\. \\'adrlinglon, u. s. L ;-),t 

0. '1':1 nI ż(~ I. ;-),'). 
!J , l:l'kulld(,1\ II. Akl('nslikke I!. E)7. (Lisl 7, kwidnia tli;)!)) . 
lO , \\'addil\glon li, s. 2m. 
11. l'rkundt'n li, Aklensli'\('ke I. 177, :łOD-lO. 

l:ł. Tamże p. 2;-)1. LisI pryma sa z Warszawy 1), czerwca t(ij}). 

n Tamże p. :27(i-:ł77, :l:ł;>. 
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14. Tamże p. 260-261, 2;)1. List elektora do prymasa 17. 
lipca HHS. 

1;>. Tamże p. :)01>-10. 
W. Posłowie kurlirsLa IJoverbcck, Kreutz i Oelschnitz 

odehrali inweslyllln~ w Krakowie, uwolnieni od npokal'zająrej 

ceremonii i ou złożenia podarunków. Tamże :121>, ;;:17 - Pul'en
uorr, F. "V. III. ~ 27, donosi mylnie, że kurlirsl z:lpładł 200.000 
n. (00.000) kJ'()lowi. Te ('yl'ry należą do r. Wd:t 

17. MenlOriak. październik Hi'll. 
1S. Sehr wiC'hlig isl sich llliL den prnssischell StiilldCll il1 

hcsscres \'erlralll'n zu sclzen. Zu allen Zeilen ist die Liehe uer 
Cnlerthanell vor elie !:~riissle Stiirke eincs IIl'ITen gea('hlel \\'01'

den ... Iler I\url'lll'sl soli (len prenssiscl!en SliilHlen in Riltle cinen 
Landtag \'ersprcclH'n, einigc Cicgnl'r mil GIla<1cll odel' \'cl'
Iriislullgl'n gl'\\'inIll'Il, SCl die Unwilligell ziilllncn. Aul' dicse 
Wl'ise kanl1 der Enrliirsl dort allIll iilig rrcil' lliindc und ('in 
l'esles negillll'IlI bcko!llmcll ... J)el1 Landriilhen m('lssen \'erspl'e
cllllllgell aur die Oberiillller unu anuel'e Gnaden gcgeben \\'er
([en, d;\1uit sil' willig werden ... Dei' Abge~andle 1ll1lSS dic Sliinde 
Ir:H:tircn, bcilll (;Iass \\'eill ein odel' andere gewiIlllcn, gnie 
V('I'heissllngcn \'om ChllrJ'i'lrslell hringen; anul're au ch mil :'Ila
ni,>r Sl'hre(·ken. Vi'aldecks Gutachlen, Marz lU;);). Crkunden u. 
AkLensll'lekL' VII. 318, :WJ. 

Belangelld d(~r Sladl l\iinigsbel'g, so isl auf selbige :1I1S 

er\\'ogcn Ursachel1 A('hl ZII h<Jbcn; eill!llał wegell der Bilrgerei 
\ind dcrsrlhcn priilelldirtcn Freihcit ... Waluecks Gulachlell Hi.ili. 
Ta lIlże 54!). 

UnzlI\'lTliissliche Stillllllung in Eiinigsbel'g. Eurfilrsl an 
W:duc(']{ 2. "hi 16.-)(j. T:\Il1że 387. Hauoll1ski soll "id Conkren
zen !liiI 1I1lli'rschiedenl'1l Leulell haltl'll in l\onig:-;b~rg. E. Ch. n. 
nehlJlcll sicll in .\('hl. \\'aldcck :\n den Eurl'i\r"len 10. "lai 165G. 
Talllże ;)\).1. 

Szla('hta i miasla były zgodne \V obronie trzech wielkich 
przy\\'ill'jów religii, indygenatu i pouatkt'J\v (Tamże \\'. Sl:ln
d is('he \' erha nt! III Ilgen i n I 'rl'l1sscn) i przed klndn/y c i ągle s woj e 
gra\' :lIl1ill:l, co by/o prz~' (·z.vn:l niezadowolenia. Srodl<i obrony, 
)lrzedsit;branl' prz,'~. kllrJlrst;1 w r. Hi;);>, wzmogły nil'cht;ć po
wszechną. tak że według relacyi Lisoli i poslów francuskich 
widu szla('hly sprzysiQg/o sit; i ollaro\\'ało swoje s/lIżby ('CSil

rwwi wc wrześniu i paź(lzicrnikll Hi;')(;, i golo\\'i byli do po
wsiania pod dowódzlwelll pułkownika Kreulza. \V 1'.1657 agent 
fran('uski Akakia donosi o nowym planie po\\·sl:l1lia. Siany 
llskarż:lly sit.: ol warcie na zje trakiowanie ze slrony kurfirsla 
i lwierdziły, że przez zawarty pokój \Vei:lwski odzysk<lly Z:l

led \\'0 (·zt.:se da w!lej swoj ej szczt,;śli \\'ości. A. Waddillgloll, 
u. s. I. 71, 72. 
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19. Landhorlllcisler, Oberburggrar, KanzIer, Ohcrmurschal. 
20. EllluJelll qlloqlle prohibilurlllll, l1C qua secta a BOlllu

nae Eeclesiae <!odrina aliena, praeter Allgustanam ConrCSSiOIlClll, 
eillsq prol"essa inlroducal.ul' F. "V. 
I. § 

Aklrll 

27. ,I 

:\11. WOD, 1Gll. - Pu 
11. W09 i lGtl. 

, C. G. 1. ~ 12, F. \\ 
/, - f)allllls !l. s. p. 

;cdankcn wcgcn d 

l ~ 22-25. 

llndcn li, 

reussen 

2;"" ... alia mlione secllriLaLi sune consulturlllll ... PuJ'en
dor!' \'. S 'I. 

26, Instl"lll;cse dla J)obrzellskipgo 2Cl. października, 2. li
Slop,lda H;;')1. KurlirsL do J)obrzeil.skiego 4. stycznia Hi;);). Ur
l,undl'1l u. Aktenstikl(c VI. (j(j:;, (j(j7 .... I'UrelldOl'r, F. W. \'. ~ 2, 
C. G. L ~ ':i7. - W. AnHlt; .,Uie Sendung Schlippenbachs" in 
der Zcitschrirt filI' Gl'"chichte li. I'olitik (Colta li)l)i)j p, 11. 
Lnlll1:.tns(liJdel", (;ral' W;lIdcck p. ;122.- Tenże, ])(,lltsclle Ge-

sch 22:';' 
l". W. V. ~ li. 

I do kurlirsla ze 
2. 

istoJlada, 
11. Aklcn-

Zawadzkiego. l'lIkndnrr, - Auch 
hahl'll IIle in SCh"'CUCIl, 1(' ( ippcnbach 

wadzki) doch Iliphl l) schon 
ge:lussel'l, dass dic .Jahn' des Walfl'nstillslalldes wol abgeki'lrzt 
w('rden. Aur di(~se ('eI'ahr solI er den Kiinig :lurmerksalll llIa
Cl1l'll, Illslruction rlir den h'eihclTll Wladislav von Kurzbach
Za\\'acki 15 .. ];inllcr Hi;),) (st. lwi,), Crkuncl<'1l lInd Aklellslilcke 
VII :lGO. 

:~O. Hade:! dworll Barlłomiej Wolfshcrg wysiany do Ikr
lin:\ D. stycznia Wii':i. 

31. Carlsoll IV. 77. 
\'. § 7. 

S :m. 
n endlich, wic 

C;ro"pl>I gesc1whclI. di(~ Ili'dfl' 
spn:i'll : solI er J'J'agen, \\'0 

IlIstru wndzkicgo 15, styczni 
dCII u. Aklensli'lckc VII. 360. - l\ie wiadolllo,jacy lo \\'ielko[>o
buic żądali od kurlin;la pOlllocy. :'Ibmy tylko lisi podskarbiego 
kor. Bogusława LeszczYl"tskicgo do kllrlirsla (Przygodzie!' 15. 
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stycznia 16:i;"») z prośbą o uwiadomienie, co wie o zamiarach 
szweckich. Kurfirsl odesłał go do Zawadzkiego, którego wysłał 
w lej sprawie do Warszawy. Tamże p. :.1.')9. 

37. List wojewody do kurfirsla il. lulego 1().').') streszczony 
\\' Crkunden u. Aklensliicke \'11. 360: Dziękuje za nowiny rrze
słane przez Zawadzkiego Posyła sekreLarza królewskić'go "ami
CUIII llIeullI intilllulIl", baron:! .J. Luk. v. \Volzogen celem po
ufnych układów. Cieszy sk, że kurfirsL celem układów z 1'01-
slq wysłał do \Varszawy człowieka "e genLe nosLra" (Zawadzki 
herbu KOI'zbok). 

:\il. ,\d illc duo prael:ipua poslulata: 1. uL Elcdor consilio 
nos inslrual, fJui periculull1 dcrlinandulll sit, 2. ut suis copiis 
opel1\ nohis fera!. Helacya barona \\'olzogen (przyhył do Ber
lina 21. lutego). Hclatio Fraudllm p. UD·I·-U!;,) ([\pis \\' l1111jelll 
posiadaniu). 

:m. l;rklllldcll li. AUcllstClcke VII. 3(;1. 
4(). Anllorulll conjunclione profiteri et pnhliculll facere 

in npcalll a Il'ed u 111. BeJacya harolla Y. \\'oJzogen n. s. 
,11. I':s wint dara li f besrhlossen ci Ile Gcsandscha rt i n der 

Person Schwel'in's an den \\'oi \\'oden \'on Posen zu schickl'll 
und cine allsfilhrliche Instruction fllr dellselben aufgesetzt, 
\\'orin die BC'dingungcn besprochen werdcn, unLć'!' uencn dcl' 
KurfClrst rlil' ,.l'rolecLion" von (;rosspolen Clhcrnl'hllll'n odel' ein 
BClndniss llliL dcmselhcn schliesscn kiinnc. llic Scndung lInlcr
blieb al)('r dann ... Urkundcn u. Aktenslilcke \'II. 3u1. 

42. Hdarya barona v. \\'olzogen u. s. 
·n. "Wie es dahin k0IlnL(~ gcrichld wcrdcn. dass consenSIl 

Polen, jeuoch ahs<[lIl' pacŁo, der Churfi·lrsL erliche Ort Ol'CU
pirte" . ProlokolI de." geh. Halhs G. :\Eirz 1(););l. Lrkul1den u. 
Aktt'nsŁilcke \'11. :-\:)7. 

·11. lZurri'lrsL an Blumenthal 1I1lU Canstcin il. :\brz lG:i;i. 
Tam ~c 3:3D. 

,1;->. Ikr KurfClrst an die geh. RiiLhe X. IIbrz Talll~l' :\·11. 
4(;. ])CI' IZlIl'1'ClrsL an tlie gcheimen Riithe S .. \Lirz lG;i;). 

Tamże :\42, 341. 
47 . Tamże :\:)7, :.\ll. 
,IX, \\'aldccks GlIl:1chten. Tamżc 3·1{j. 
'lr>. Cone!uslIlll illl gelwilllL'n [{:1lhe. Tamże :\55. 
;")0. Der Herren GeneralclJ 1I1ld ObersLell Bcdenken. 

Tamże :-\;)4. 
:i1. Insi ruetion fClr KUl'Zbach Za w;tcki 13. ApriI Hi;)5 . 

Tamże :i(j:l. 
:i2, Zawadzki do kurfirsla ze Środy 24. k\\'ietnia lG:i:i. 

Tam~e :JGl. - "Z sejmiku szrcrlzkicgo niedoskonale dobrego 
POwróciłem do domu". Wojewoda łęczycki do podkanclerzego 
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z Gołanicz nad granic:! śląską 6. maja 1655. Hpis Czartor. N. 
38·! I<. 2Hl. 

53. Instrukr.ya dla Zawadzkiego 2;). kwietnia 16:15. UI"lwn
den u. AklenstCl('kc VII. 309. 

;-).1. Tamże :'HiS. 
;)5. Zawadzki do kurlirsla z Poznania 8. (18.) ezc rwea 105;). 

Tamże :)71. 
50. O treści tego li s lu można wIlosić z instrukcyi danej 

Oksensljernic: CUI1l ElC'ctor ob surgcnLes in Polonia l1lotus et 
pericululll inde imlllillcns oslenclcriL anilllulll inellnclo I"oederi 
propensum ... ac uui ElecLor in eo P"O J.)()S i to, de quo in Sueciall1 
seripserit, pel'sistat, L:-\l1) firmarn amieiliam eoaliLuram, III Suec-ica 
ae BI'andenhurgi ea cllIolulllenLa eadclll deinceps c1asse een
senda si nŁ. Pul"l:ndod', F. "V. V. S ·H. 

CarIsolI (IV. ~O): Gdy Kal'ol Guslaw zażądał, aby kllrlil's l 
pie,' wszy podał swoje warunki, lenże oświadczył golowość po
pieran ia Sz wecyi zbroj n:! n;: Iq, j eśl i otrzyma Warm i~, część 

Źmudzi i Litwy oraz niezależność I';sięstw:\ pruskiego. 
;Cl7. [{(':-: id aLHlil'uaL mdlo in alLerutram parlem eminente 

affecLu, ul probareL id, all illlprobard judicari non posset. 
Tantum 1l0ll1ina eorull1 10eorlllJl sciscil.abnLur, ar: Illllll Bege 
Pololliae consl'io id f:!clulll sil. Pufend o rf, F, W. V. S 40. 

5K, ... sibi vilio datllJTl 11011 iri, si slatulll slIum quocllnqlle 
modo in lullllłl slIudllcat. .. Pllfc!łdorl", F. W. V, § :20, 

5a . ... Dell weil ich hishe,'o schr nul" E. M. SaLisf:!clioll ge
pl'lIl1gC Il 1I11d dcroselbcn halbcI', wic auch 1I0ch neuli"h dureh 
die vcrsL:!LleLe ~1:lrchc sehr Sllspect gcn!achel. .. ](urJirst do Ka
rola Guslawa b. d. Odpowiedź na list z W. maja 10;);). Urj,undcn 
u. AkLcnslilckc \'II. ;l78. 

(iD, Tamże. 
(iI. Pu rCllrlorf, F. W. V. § 'II. 
(i:2. \li'>rIll'l" l, "rbr:lIldcnhurgische Stanlsvcrlriigc p . 1:->7. 
(i;3, 17, i b. sl:II!:[ł ObOZ1'Jll pod IlIlSl'lll~ \Iiillle, 1 !l. noco

wał w \Iangl'rin. 20. za Fralllbllrgielll, :21. o :->, rano przekroczył 
grauice Polski. Iklalion ,'on sl'h\\'ed. Arlllce ,\uJlJruch l:l . .luli 
bis :2~, ,\ IIgllsL Ifi;j.-l. TcI; i ~anlsz. ad all, (\. 10:->. 

/i1. Kllrfirsl obawia si~, :lIl.\' Polska nie od s l:lIlila Prlls 
l,siążc,:cjTh Szwedolll, bo Schlippl'nhach wyr:lzil sic,:, że Szwecyn 
chc,:llIieby siG ułoży/a lIa lej podslawie z kurfirstem. I\urfirsl 
będzie się brollił, chot:by łłliał Turków 11:1 pomoc: wezwać, ale 
jest pl'F.clwlI:llly, że lIie tylko j)allia, Hollandya i I\nglia, ale 
1-'r:lllc."a i Iliszpania jego obawy WF.glc,:dl'11l Szwecyi podzil'lać 
b<,:d,!, Szwedzi zaniepokojeni jl'go lraklnlallli z IlolI:llldY<l. 
Schlippenbach mowił, że Szwccya popierałaby na troll cesarski 
kurfirsLa b":tlldeJlbllrskiego, ale, zdaje siG, m{lwił Ilieszczcrze. 
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Lumhres do J3ricnllc'a z Berlina 27. lipca lIi55. Crkunclen Ilnd 
Aklenstilckc II. 45. 

(j;i. układy w Szczecinie: Crkundl'n Ilnd Aktenstuckc VII. 
378-30;). - LUlllbres do :llazarina z Berlina 12. sierpnia 1655. 
Tamże IJ. ·I~. - Carlsol1 IV. 80--01. 

(i(i. Carlsan IV. 0:~. - List króla do Wrungla 8. sierpnia 
Hi,);). T;llllże p. 02. 

(i7. UI'kullden llnd Aklensti'tcke VII. ,15·1. 
(i8. LUlllbres do Brienne'a z Berlina 26. sierpnia Hi;).1. Tamże 

II. :lO, ;)1. 
(j!). Ta III że \'1 r. ,155-458. 
70. 1\llrfiI'st wyjechał z Berlina 8. września. Llllllbrcs do 

~lazarina z Berlina 10. września 1E;")5. Lrkundcn llncl .'l.kll'll
stilcke II. 53. 

71. ZkciJiśmy ci bezpicl:Zl'I'lSlwo i'.icm prllskich i dowódz
Iwo nad załogami, !l'raz \\'l:Idz~ ci p o twi('rdzalllY. CZyl·l. ('0 

Uważ;!sz za kOlli('('znc ... Strony zaś m ostu na \\'iśil' róh. j,lk 
Uważasz. Wszystko ej szerzej pisarz z ie ll\ski po!llorski przed
łoży . ./an I\<lzimierz do wojewody malborskiego z \\'arsza\\'y 
12. sil.'I'JJIlia Hl;")5. Teki Narusz. ad ;lll. 1'\ . !lI. 

72. PUllkla zgromadzenia obywall'li \\'ojeW('lrlztwa pomor
skiego lIa pospolite ruszenie. \\'('<Ilug ulli\\'er;; ałll \\'oje\\'ody 
pomorskiego pod Tczewem 5. \\'rzeslIia dane Jan. Czarliós!dclllll 
sQdzil'lllu ziem .. Sam. Czarlit'lskiclIlu rolmislrzowi po\\"ialu 
Ilowskicgo, i\leks . .Jacho\\"skil'lllu, i\lik . Li Ildzic, .Jan. Liszc\\'
skiclllu i ,\Iiłos!. Konarskielllll , po s łom \\oj C \\" ('l(] zt \\'<1 pUll1or
skiego na zjazd generalny \\. :llalborgu pro die .1. oclobr. lli5,"). 
PunkI l. podadzą stanolll prus., ż e by in repressionell1 presl'nlis 
periculi \\'oko\\'at: kurfirsta, aby raczyl \\"ojskil'1ll ziemie tulej
sze I'a lo \\';1 l: i qllalllitall'lll wojska 7. innYllli slanami n<llllu\\'i<j, 
in rem (':tlej prowincyi ... Teki !'\:Irusz. :111 an, :\'. J()(i. 

7:\. Spt'('ifil'alion ilber leD, zu Brandenburg :lurbel'ohlene 
ZlIsa111n}(~nzi('hllng des ArIlWI'Il 13).-Ui,:\. Scp!. U;.i5. Tamże 
N. lU. 

7,1. Pan instygator ,L listupada w Toruniu s[;ln;\I, a 1G, li
stopada \\',Vjccba6 miał do kurfirsta, kt(')l'ego mial Z<lSt;I(\ \\. Z<lI11-
hrzeźnil'. COIll'lIISio traklaU')\\, () li gc: z miastami i stallami l'rus
sial' Hl'g:Iłis ad 8. listopada odłożonc było. Zjech:\l" mieli g\\'oli 
tego do :\I:tlhorka: wojewoda nwloo['ski, ('horąży chdl11iuski, 
S,.argocz i Tuchołka . Tres6 łi s tu z Torunia !). li s topada Hi.') 5. 
Ks pa111. :llich:d. sIl'. 771. 

/;-). Urklllldcll II. :\klt:nsti'lrke \'11.: \' e rhandlullgt'n mit 
j)o]nisch-prellssisch('n StiiIlt!en . - 1'\1 fcon<!oI'f, F. \\'. \'. S ;-)8, ;-)D. 
Lengnich, llisL. Prus VII. 1:\7-142. Huda\\'sl,i, ks. \ ' 1. rozdz . 2. 

Zwi:!zek elektora z I'rusami lu·ul. aelum in Hyńsk 12. li
sloP;lda lG::i5. Hpis Ossol. N. 225. - PUIll'la conjunctionis inter 
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Ser. Eleclorem et slalus et ordines Regalis Borussiae, n.yń~k, 
12. novemb. 16;i5. Teki Narusz. N. 154. 

,\lifllH"e zwisr,hcn Ilcrzog in I'rell5sen uno den Sliindcn 
des IUl I fi Preussen zu beider I Icnsion ge-

'\o\cmbcr lG5["). Druk 4". 
zda mi siG, najlepi 
cały świal z mnsu 

przeczu wają le 
\\'CIllU, aby pośredn 

zwiqzek z elektorem 
waI'lll i óskiego z 

Teki '\arusz. N. 1;)0. 
"Z TOI'unia dOllOSZ:1 mi z d. 14. listopada o pewnej kOI1-

junkcyi kur'fil'sta ze slan:lllli prus. Wielkie to rebus nosiris 
Jl1olllt'nlulll, bo tam lepiej wojska niż 20.000, krom Mazurów, 
Jdórych rachuj:l n:l 20.000 a piszą o nich, że się rezolulniej łą

cZ:1 z kurfil'slem, niż sami Prllslwy, bo d długo deliberowali, 
tandem już przecie kOllklLldo\\:di z naszą pOIlO szl;oclą, alI' 
z nieostalnią zgubą", Tenże do .r. Lubomirskiego z Niss)' 24. li

Czarlor. N. 384 k. 
!,;kiego pakla z 

atn .JIZi\1. i HzeczpospoJ 
irgo z Opola li>. grlld 

łt;czycki do prymas;) 
Cza rIal'. :--1. 3i>1 Je 34;) 

dobre 

13, gru-

od Kanasijego do że Ho-
jlrzyszłą wiosnG gotują dla bez-

pieczeństwa kgo morza ... Ale, ile baczyć mogę, wszy~lka I'elici
ta;; zawisła in unione kurJirsLa ... ". Tenże do lu'óla 1. grudnia 
10;)5. Tamże Je 3:i8. 

7$), Inslrnkr.ya dana Janowi Tal1skiell1u pisarzowi grocll.
kicJllll poznallskieł11n, sekre!aJ'Zowi kl'ó\<'wskicIllU, rio sLanów 
pruskich posłowi, w \""yższym (iłogowie 21. października 1(;;);). 
Hpis Bibl. llzieduszyckich we Lwowie N. 13-1 p. :WJ. En')1 po
chwala, że sLany wezwaly kurfirsta na pomoc. Poseł ma siG 
do akiJlli warunkami, i .\hnów, aby 

Ilym wojewódzlwom z ważnych 
za grani('G Polski lego stany 

aIP spodziewały powrotu. 
Taóshiemu do Iw (;logowie 

lIi:55. Tamże p. ,bO. - psie Bibl. 
1"7.a wie w Bozmaitośc W;);)·loW 

iem, że poselsl wo BYI'ISku, 
gdzie zaraz konjunkcya ziem pruskich z kurfirsLem stałl<,;1a i że 
kurfirst Sz\\'er.yi j Inllanl nie chr:ial, ale dziedzictwa (zniesienia 
lenna) ż;luał, które mu było przez Hautenfe\sa sekretarza "na-
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mienione". Ale nie otrzymał dyplolllu na dziedzictwo, ale na 
exel1l pc y<;:. 

81. Si I'EIccteur de Brandenburg se "oulait decIarcr et 
donner ćlevć dans la Co 
l'elirail 

11)55. 

eleklorem w formie 1_ pod-
pisem exclIIpcyi pod T:ln-
skiego inslygalora kor. \\' Hynskll Li. lisIopada 10;-)5. Bpis BillI. 
Zamojskich \V Warszawie jl. l. Hozmailości hislor. od r. Hi.-)U 
do J(j(jO, 5t!'. 23. - Pllfcndorr, F. W. V. ~ (H. podaje je \\" ca
łości. 

115. "Slrony zaś punkli)\v kurlirsta lakowe hyło zdanie 
(sellatorów i prymasa) nie tylko wdziGcwie przyjąć te jego do 
usługi \\'K:'.!. ocholę, ale asekUrOW:ll' IllU nagrodę. ()uHntUI11 do 
o!Terlów, które sekrclarz \\'K.\1. podal, pierwsza o Pomerelii 
zdała się i('jsza, jednak inllllcrc \yj 

rezydenlowi, zda \1.,'1\1"1. przez ni 
kto wać, z('ślcsz kogo s \Vegi), 
z kurfirslclll I ta l'olllcrelia 
syderacy 
ale lIIugłby 
cić, niż 

lllU ledy i llalllicnlc, nic do 
l\olcci puszczać. Niech li nas klucze do paI'lstw:l \\'1\:\1. nie 
e conlra, ho j,icdy mamy per experi('nliam ([uanli lllOI!H'llli 
la rzeka i te pasy, już je trzeba lepiej ob\\'arowai~ i \\. cudze 
ręce nic puszczać. Ale lo nie j('sl cOllsiliul11 huius tcmporis. 
Przl'z posła swego oQdziesz WEJ!. pruponował. klun'go lIa lell 
('Z;IS wyprawii', kiedy sic,; wrócą ci świl'żo do kllrlirsla po
słani ... I z cesarZ<'tn ln:eba bGdzie pO!llówić o lej kurJirslo\\'
skil'j rekolllpenzie. lnslet jednak ]l. sl'krclarz rezydeIlt \\"1\.\1., 
aby kurii I I'!l z:\wzięlościach 
Iy 11 110"':1 z poslrol1llyllli pll wo-
.i(~\\'odó\\' !l'waż stallt;:la już ,ćyj-

dzie Wldl ieć aprobowa(' i 
\V puszczen i II ;\1;; 

tknie il1lrnty \\ ;l ll1al-
bOI'ska ,ś('ią \\-si się OLlZlll]('Z"l:! 

IV \\" dochodach je aly) 
tak rozlllllielll: prilllo ljll:lcrendIIIll Ikgl1l1lll, cl'll'ra arl!('il'llllll' 
\\'1\:'.1. \Iladllie. Toż do miast napisat"', aby tę zgodQ lrzyllwly, 
zagu.l'",aj:!<: przyll'lll, aby ~1azuró", l·alo\\'al1o. Co siG tknie re-
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90. Inslrukcya dana gencrałowi v. HOl!\\'alut IV Królewcu 
11. gruunia Hi:):) Crklllldcll und Aktenslucke VII. -lU. 

Ul. Tamże II. Gl, G8. \\' a ldeck g:.!nił kurfirsl:.!, że nic zajął 

TonlIlia, a kurJirsl uZl1a\\':d s\\'ó.i bt.!u. 
D:2. \\"cSll'nJlOf do Gdallska IX. \\'rześnia Hij:). Teki :\arusz. 

~. 117. 
!):i. lJrkundcn 11. ,\Ucnsliickc VII. ·Hl:2·-Hl3, - Puf"end0rf, 

F. W. V. S li:!. 
!ą lJl'crl'lulIl isle enll r':lecton~1Il 101:1 \"i opprillll'rc, ne 

per 11 iemcm spa l i um I"orl'l form idanuas i psi \'i res ('onl rah c nd i. 
Pllf"endorl", F, \\'. V. li li3, 

!fi. Huda\\'ski by! \\'(')\\'('Z:\S \\' Prusach królnl'skich,
Opisuj(~ \\'ojsko Iwr!!I's la francuski poseI. Lrk . u. ,\klen s!. II. (i3. 

!JG, Oblicza siły j ego L iso la z 'fol'unia lo, grudni:l i 20, 
grudnia lli;).l, p. 12;\ 131. 

!)7, Lrk, II. AkLensl. VII. ·IX:;, 41)1). 
!l~, LCllgnic h, His!. Prus \'11. 117, J.J8, - EUI'ZI'1' BerichL 

von (kI' Sladl Thorcll ri. Jh'zl~m bcr J(j;'l:l, Teki :\':1 rusz, :\. 17·1.
K01ldycye i arl,'y'kuly poddani a Torunia ;l. grudnia (1:) punklów 
z podpisami X radnych). Tamże p. 173. - Podanie mi:lsla Toru
nia IV :\lokr1.e 'I. grudnia 1G5;). Essenciale ,\rc11. \\·ar. \'01. II. 
Sllccic:l, Jasc. :2, :\, SX. 

!J!). Hud:1\\'ski, ]1. ks, VI., roztlz. V, 
100. Tamże. - \\'Spl>lC7.CSna relacya wspomina, że Żyl

kie\\'i(·~. przy b'ólu sz\\'e('kim "suc he! sein accollloc]l'llIClll". 
Kurzer Berichl von der Sladl Thorcn, G, Dl'7.l'l1lhel' lGjj Teki 
l\:~rllsz, i\. 174. 

I\ocho\\'s!d pisze, że .!nn Schlichlyng sc,:dzia \\'SdlO\\'s], i, 
kal\\'in, l1aldani:d Toru!1 do podd :ll1 ia. Clim. II. Lib. I. p. ~O, 

Ilrllga \\'Spc'>ll'zl'Sn:l rel:I('.\':1 pol\\'il'ruza clOllic,il'nic Ilu
da\\sl,il:go, że Żylkil'\,icz ,.wysłany zosl:iI lIa 1r:\kLily do I\()
zakl')\\' i Chlllidni('kil'go, z doslateczllą \\'Lldq i pkn ipolell ('yą 

na 7.a\\':II'('ie z l1imi Jlokoju. :ill' la lU pOlnill'~\\szy. p0.il'l'h:ił do 
1,I'I'lb sZI\'cckil'go i po żonc,: posiał. kll'lra lIil'ZII:10,lIic ze Ivszysl
),il:llI wolno \\,I'.iechała ,- , hyl:l zdolllll Sl'IIlIH'rko\V;I, prz~" 

j<.:ly \\'d~,ic,:(,1.llil' ]l 1'1. e z kr('ll:l SZ\\'('('ki('grl , i posiany do TorlInia, 
skłonil lIliaslo s\\'cmi lll'rswazyaJlli do poddallia " . J:pis Ussol. 
:\, I:-;!) k, 10/. 

101. Bud:l\\'sl,i, II. ks , VI. rl)~,dz, ,l, 'J'alllŻl' arlyl,uly ugody 
llli(,;d~,y krolclll s~.\\'e('kim :1 UI>I ,!: . .(II ~ lIl. 

W:2. I\uda\\'ski, II. b. \'1. rozdz, ;'l, 

lO:L l\al'(>I (;usla\\' cło kurlirsi:!. Fr('iS!:llll 
SOlllnil~, do 1·C1lrf!r.,.,la 1·1. grlldlli:\. - !)ol>r~,:ulski 
IX, grudni:! Hi'-l,), l'rk, ll. ,\kkm;[ \'11. :lm, ;'lm, 

lO·!, Tamżc, :i01. 

grlldnia H;t;;'). 
do kllriirsla 
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105. Tamże, :')04. 
1Oii. Tamże, 50;1. - Komisarze króla sz\\'eckiego, Aleks. Ko

niecpolski i Jan Fryderyk a Friendorf do prcJ'eklów i llrzędlli-

.alllerlJurga 11. grlld 11 i siG porozu-
ie leż dla wojska i termin zjazdu 
Soldawii, n tym('zasl'1l1 CIIl powoli po-

j ]>roszll, aby icJl po I~k przyjGli. Teki 

~ dem S('hreiben (d('l' 
II Soi Isky i n Fran L 
dur('h den J1errn 

l'OllllllUllizil'l'l. wonien". \'gl. cti(~ Helalionell 
tionslag zu I:runkrllrl. Tamże VII. ;J07. 

Hegierung) 
- Kanzlei-
Gesandlen 

von Heichsdepula-

lOk. J II'. Waldcck. - S('hreilJell nil Soilsky li. s. 
108. Hlldawski, II. ks. VI. rozdz. V. - Lllllig, LilterDe p. 5(J:-l.-

Teki ="arllsz, ad ano :-\. lKO, ,~ Plll'endorl', F. 'v\'. V. ~ (i7 (w skró-
ceniu). erko u. Aklensl. VII. :>07 i 510 (\\' slu·ilcelliu). 

110. :vlallly z lego CZDSU List () rzeczach pruskich ksic,;dza 
;\'o\\'jl'jski('go do \\'o.i(O\\'ody lt,;cz.\'('kil'go 7. Króle\\Ta ~(), grudnia 
J, , ( , \'01. :2':>'0 01. iih 1\'iŹllie cyl'rllmi, 

i w cJ)]ości li na sklWc 

ksil~slwo weszli :1!1dll i gdzie-
illą\\szy Malborg. li,ul'lip;1 swojem ])0-

hiskupstwie \\,;1 Brullsbergll, 
H. Ols[('ina i s\loje załogi". 

rzeki lodem slanGly, .IŚĆ nieprzy-
jaciel ll10że cle I'ado już werwał siG \\' ksi~st\\'o ku 1'::J'('IIe\\'
('owi miGlIzy Ol'lll'lą II Brullsbergicm, dlaczego przeszłej nocy 
\\'iclzidiślllY tu Ir\\'ogG niemaLI. l\oBil'cznie chce jJJ'l.ylllllsić 
kurlirsla do [l'ak[l\ltl\\', żeuy mógl całe Prusy opanow:lć i [(oj 
zimy asekllro\\,a(: się. ho siG I\a przyszłe lata ohawia . .Już sic,; 
dał sl.""ze(:, że o }(!'t'lit'"l \\'0 ptl}skie nic sloi. Czt;stuje l1ill\ kur
lirsta, żehy I\IlI ksic,;s[ \\'0 h(,1. woj I\,\' oddane hyło. i\ lo j ('Szl'ze 
chce spra\\'il: i wymóc, nlly pl':1 \\('Ill dziedzicznl'1JI ohral1y Il)'Ć 

rui ]l,,j,kiln), Tego kż po Iii hlij all,\' swoje 
pl LII,zyl alho lei. dc ol ,lcżl'li przy-

i ]Irl.y swojl'lll b,i ,-ohie zosla(', 
żI'lIy hołd zloi.ył kni u z \\'cil'lc-

kn'lIt-sl \\'!l (sZWl'I' pols!;;! ('hce 
:\Ć; :\l:d/lpolskt,; lb Iq ('(osarzo\\'i, 

\i<,; l\lożel\\y, żc la 110 il'si/lJl:\ dla 
lIad lll/lrZ('Il\ Ilall\, 

)Io('Zyn:dily sobie, .i:1kohy dl,·ia/. 1\11 w().ie\\'ocl~ I<;(,zy('kiq;o 
gnin\'ają siG, że cI:I\\,"I.,)' sl()\\o przyjc('ha(: na Irakl~iI~', odj,'('h:lł 

do cesarza IW praldyki,,, Gd:II'lsk żadną B\iarą nie ch<:(' ,sic,; j)od-
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specie pruclentiae chcieli~111y indelllinitali nostrae prospiccre, 
a nie lIw:\ż:liiśmy mailI s UalllllUlIl. PropolIował bowiem kurfirst 
pokornie sposób lIkonlenLo\\"nnia swojego i chciał zaczepną za
czą<': \\ojIlG. l\ażdy jednak nlodus łepszy hył pro parle jego, 
niż ta zgoda z kn')lem szweckim, która żadnego nie ma ukon
Icnlo\\'ania pro parLe kurlirsla. \\'arlllia nie nagrodzi szkód 
poclj<;Lych, nie Iylko \\' werbunkach, \V kwalyrach, ale i w spu
slosu'niu IU'ajll, i lak rozumielll, że albo ciche condictalTlell 
j('sL \\'i<,;kszej nagrody, ho mi lo colloquium samych pryncypa
łów w Sleinbergu hyło suspeclulll, albo la nagroda lak mała 
szyj!,; złamać musi, ponieważ rok uilalionis ad praeslandulll 
hOlllagium, procul dubio na evenLUlll 1Jl'lli palrzyć b!,;dzie. 
ŻyczG ledy i teraz go tenlować i maiora oliarowat·, wyjąwszy 
(;d:lI'lsk i ;\lalborg, a asel,llrować lihenull uelluilalionelll. Prusy 
całe ofiarować in feudum. WołG mieć l"eudalarium niż lotalem 
a\"lllsioncJ1l. Nigdy llalll nie hGdzie gravis ani tak suspectllS 
jako Szwedzi, klórzyby niedługo w pokoju siedzieli, oupo
czą\\"szy Iro('hG, znowuh) jlostGPowali . \\"ojslw, cokolwiek go 
dal Szw{~dołll, co jesz("/.e lIie pewna, zarazby S'.weuów odslą
pilo, bo kroIll i lego, sila jest lllicen')w u Szwedc')\\" klc")rzy ad 
inslantialll k urfirsla lllUSZą porzucić służb!,;; że jednak Iligdy 
nie braI si!,; ad belłlllll oll"ensivlIlll, lylko Iraklował, olli in ob
seqllio zoslawali. :-.iie życz!,; Iych Lraktat{')\\, )lorzucac, a lClltarc 
olllnia ... \\'ojn"oda ł!,;czycki do .Jerzego Lubolllirskiego z Gło
gówka 20. łUlego 1(;;")u. Hpis Czarlor. N. 304 k. 411. 

12:L Crklln!lcn u. Aklenslllcke III. !11-!J2. \'11. 2\ 29, :>0. 
nI. I'lalell do kurfirsla 27. slycZilia 1(;:>u. Tamże VII. 540. 
12;). Lengnieh, IIisl. Pr. VII. 1:>:> . 

XI. JAl\' KAZIYIIEHZ NA ŚLĄSKU 

1. W I'szczynie lllieszkało do 2:>. września 100 osc")h. na 
zamku rzeczy Op:J\il'lskiego lllarszałka n:lclwornego koronnego
w Opolu 17:\, Opat .kdrzl'jowsl;i (:\H), Hadzi\\'ill (32) - w Koilu 
Bulllar ,. dragonallli (;")0) i !)cllholowa razelll lO1 - w Zieloilej 
(;órze :1;\ llliGdzy Ilillli Żegoc'ki sL:lrosla babilllojski (10)
w (;('lI'ze ;i;\ w Cieszynit' do 7. pa'~dzjcl"Jlika 20!), w Slw('z()wie 
22. paździe'l"Jlika IW, .11iGdzy nimi ./ . l\.olliecpolski wojcwoda 
salldolllierski z gwardyą i hajdukallli (}ID), woje\\'odzic sie
raclzki (:\0), wojl'wodzilla (10) - w łlierzanicac!J Li. września 
żona i hral lll:lf.szal ka ]wrollnego, \\. (;!ogowie :l. li.slopada 226 
osób. \losbal"ll, Wiado!llości do dzil'jc')\v polskich, sIr. :Uu. 

2. "Luhomirski w sohol!,; pO\\Tócił do Lubuwli, układa 

.sic.; z Ha];:ocz.Ylll. /"raków lrzyllla siG, l'Zekaj:lc przyhycia króla 
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z wojskiellJ i jest nadzieja, żc \\' przyszł'l. nicdziclQ ujrzy króla 
z wojskieIII z trzech sIron. Wysłałem lrzy dni temu 200 pod
(bnych po języki ... lIlam jui. GOO muszkielerów i wyhiol'(: z pod-
danych ". l'iegłowski, i, do kro-
lowej p:]Y.dziernika 1();i:l. Theill ·ID .. 1. 

3 kroi;] z Głogowca Hj;);). 

Teki 12!I. Królo\\'a do nu 
paździcrnika 165.-,: 

Iler, 1\lon. Pol. III. 
aluulll h. d. z podpisami. uidelll 

SIL\!. i nu,kl' ad S. Ces. ;\\. illarios 
miltil. ... nobis cliam \'iSUl1l COlJslilullllllquC fuil iisdem Legalis 
dare proul datlllls poteslaleTll. :\aslępllją powyższe podpisy. 
Walewski, IIisl. Wyzwolenia 1. dokumcnta C., znajdllj'lCC się 

\\' .\rclliwulII wiedL'flskiell1. 
J. Zylkiewicz do kr/)Ia z Lnoowli 15. pażdziel'llika 16.i5. 

1\luczycki, .Ian Sobieski I. 1J.1. 
G .... pO(,ZCIll przyjechał talll IJeszczyIiski bbkllp kijowski, 

posłem do Wiednia naZllaczony, z plel1ipoteł1cyą od krola i od 
senalu I doslale('zne posiłki a lo Iw-
rony \\'iek Z DOili U ech;)ł 

polelll \\a. Tamżc rada ·10 l e sla-
nęło, a .e,zczyń-

e bil' na lo pose Isl wo 

skil'go, ale nie odprawił dla 
jelllu wiadolllych, i zall1iast za granicę do Lubowni 
Hpis Czarlor. ~. ,J~:i slr. \1, 

karlę 

przyczyn, 
Jlojechał. 

7. l\opia pleuipolel1('yi oc! seualu 
plenipolcucya od króla. Archiw. gl. war. 

daua posłowi i takaż 
Esscnciale \'01. L, ('e-

sarskic :-.i. 3. 
S. lnslruke.ya od króla dana l.uDomirskielllu posłowi pcł

llO!nOCI)C'lllll do cesarza w ~owylll Sączu :lO. sierpnia 1G35. 
'falllż(' K. :l. 

D. Wyz\\'olC'niC' I. ~)(;. 

lea (Ilallpllllallll, l cie-

,jl'\lynie dodaje, że i mar-
.Jt'rzy Lubomirski!. ityllli 

panami n.,,·,h przybyli do Syllcill \\',:;:,rzc('h 
i cl1('ą ,plls('il: się \\' ślad 'iI król 
hawił \\'ó\\'czas w ŻyWCU). Palalyn \\'<,:f.',iel'ski wydal im paszport. 
i\losbach, Wiadomości do ])ziejów polskidl, sil'. J31). 



436 ODSYŁACZE 

11. Picgłowski, rząd~a żywic~ki, clo królowej ze Żywca 
8. paździemika 16;);). Theiller, MOli. Pol. III. 4!J4. 

P. Transakcya u cesarza .Dr. ks. biskupa chcłmiiJskiego 

1G;);) (memoryal podany przed odjazdem). Teki Nar. ad an. N. 
242: Iure oplimo SC~I. aggredialur Cracoviam et p:1lalinalllll1 
illills cundelllque posidere poleril, a Hl'ge enim u pro("erihus, 
a tolo palalinulu et primis ae praecipuis iJlius capiliblls ma
ximis iunctis preciIJus invilala fuit... Walewski (Leopold J., Cr
kunden, ~. XXXV.) podaje fraglllent lego lIIellloryału z dalą Hl. 
września lGj:). 

D. Eslratlo de! parere sopr'a ł'accetare o repudian, la 
CorOlla di Polonia. Hadea ("es:1rski Voltlllall, (;ralz 17. września 
1(i;)5: Polska nie jesl lllOlIarchią dziedzicZIIą ale elekcyjną, pol
scy heretycy sprzyjają Szwedom, obce Illocarsl IV a IGkają siG 
wzroslu Ausll'yi, cesarz lJ10że zosIa wić synowi spokojniejszą 
sukcesYG. Walewski, Hisl. \\'yzwolenia l. X!). 

14. X. sepl. feslo Nalivilalis B. Virginis i\Iaria in secrl'lo 
consilio. Oryg. w arch. dworskielll. \\"alewski, Leopold J., Urkun
den, ~ .. \X:':III. 

1;i. Visconli rezydenl polski do cesarza 7. września 1lij;). 
Walewski, Wyzwolenie l. :':VI. 

Hi. Żegnanie ceS:lrza .J~1. Teki Narusz. ad an. 1'\. 2J2. 
17. Wojl,woda !t.;czycki do Krzyszlofa Opalir"lskiego z (;ło

gowa :\1ałego 11\. paździcmika Hi;);). Bpis Czarlor. 1'\. :!Gl k. 302: 
nEuroP:1 nie pozwoli siG lak wZl1locnić l\arolowi, o czel1l prt.;dko 
\V~1. usłyszysz nowiny ... Nil' wąlpi!,;, że pru<lenLia króla sz\\'e
ckiego lo uważa, ho Illit.; odprawił "/. deklaracyą, że Iraidować 
chce i szczerze chce i prGdko ... :\lall1 nadziejt.;, że siG znajdzie 
sposM> eliam CUIn reslilulione ahlalorulll. O \V~IPanu zaś nie 
wątpiG, Żl~ lego życzyć lJlllsicie, uważając zwłaszcza lisI do 
\\'I'ana pisany od P. Sadowskil'go (pułkownika sZ\\'l'ckiego), 
pełen ni('iiSZ:lnowania osohy \lV:\-I]>., et ill1merito [o polyka 
\V:\'IPana ... 1'\ie llIożesz życzyi', jeno :lnliquulll slal\11lI Ojczyźnie, 
gdyż llly nigdy \\' takowelll \liL' hywali nieuszano"·;llliu ... Wszysl
ko lo, maili nadzi(~jt.;, że mi da Pan Ih')g lIsj>okoii', lylko jakom 

zawsze poważał wysoko prUde\llialJl \\':\II'ana, tak i teraz życzt.; 
llliei~ zdolnie \\\\IPana i Sl'nSUIlI jl'go l'xploralullI, cobyś rozu
miał hyt: polrzl'bnego do tych Ira!dall)\\" ahyś mi conlidenll'r 
wypisał. 1'\ie lurhuj siG km proszt.;, że lllall' inlorlllali d(' ,l<"lio
nihus, W:\IPanu nlagnam parll'1Tl ruiny ll~j OjczyzllY przypisują, 
ho W\\'SZl' siG oponuj!,; o glo\'iam WMI'., Ul(;lZUj:!(~ na oko, że 

lrans;lkeya ("jska puhlicae ("olll"tI.sioni, diflidenlial' ill('xlrjcahili 
lllit.;<lzy nami, na!Il sanlylll lila hyć, nie \\'Sll'allu przypisana ... 
Abunlle lo wywiodłem sidli ale osobliwie [praz l,rolPslwu 
Dlciolll, zaczpm !>:Ldź seCII rus, że la si ni sll'a ad ionull1 \\':\11'. 
inlerprdalio nie nloże inkgrilali \\'l'I'll'ana szko<lzii· ... '·. 
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18. \V oj e\\'oda kczycki do Bogusia wa Radzi \\" iłła z (;10-
gowa Makgo 20. września 16;);) (b1Gdna data, powinno być :20. 
października). Bpis Czarlor. N. :lX4 k. 305: Stanąłem \\. Głogów
ku 1\Jalem, gdzie prGdlw za mną król rrzyjechal. "iedy !DII po
wiedziałem, że Karol G. skłonny do pokoju, przyjdzie mi ZIlO\\"U 

jechać. Ale chcąc' wiedzieć st :.lIl \\'XI .. , posyłam dragona rio 
\\'\1\1., prosząc o pourałą pnestrogG, bo lubo teraźniejsze czasy 
musiały uczynić znaczllą odmiallG, przecież starać siG trzl'ba 
zachować Ojczyznę. 1\\'(·)1 za kilka dni powraca rio Polski, aby 
nieopatrz\lie jego nieohecność tłomaczona nie byłn ... 

Hl. v\'oje\-voda łGczycki do Bogusława Lesz<':zyl·lskiego pod
skarbiego koronnego z Głogówk:l 23. października lU;);). Hpis 
Czarto!". ~. :lXI k. :lOG: Żałuje, że stan zdrowia nic pozwala pod
skarbielllu przybyć IW nararlG. ,,!,ról sz\\'ccki zgodził siG, abym 
na traktaly powrócił, co sensu je lraklował, jako \\";\1. z kopii 
lislu (do króla), kUn',! posyhnn, wyrozumiesz ... Tak poważną tecly 
lllaleryą summo cOllsilio lrzeba lraklo\\·al~ ... aliy nie tylko lę 

wojnG extinguere, ale lak obwarować, jakoby zelosia \·ariorulll 
prillc'ipum albo raczej lolius Europae nowego nie stworzyła 

ognia cum excidio Oj<.:zyzny naszej, i dlatego, lubo siG nie zda 
być tota Bpca in pal'le senatus, tedy przecie ad senatulll pert i
nel Pllblico nomine traklować ... i\lamy exelllplulll, jako to pra
vllm particlllares c'zyllić transadiones w Cjskiej niesz("z~sllej 

transakcyi, Idedy specie secllrilalis imposil:l praesidia lnk crll
deliler Ilaszych lrarl.allt, że ic,h ad llO\·OS motus excitnnl. .. Co 
w kośc,iolach, w domach szla<.:he<.:ki<.:h czynią ... Tallla bowiem 
jest insolelllia wojska lego, że r'O rhwili nic be;:dzie wolno eliam 
pictori cxaustos oslendere dentes ... i\ie rozullliej \\";\1., aby łacno 
to wojsko nasycić; lylko in spem praedac et n'COIll!WIlS:1e bG
dąc, nie płacelli lu przyjechali. Suspiciones de nobis excitabunt, 
aby occasionem seviendi mieli, sanguille et conliscatiolliblls 
lylko saliabunl. Żadne paszporly, żadne salwy gwardie nic 
waj.,\. A lo i Jllnie komornika zabito niedawno, lubo mial ręką 
SalIlego króla podpisany paszporl. .. Traktować trzl'l>a nOllline 
puhliro ... i lides leż przeciw naszelllu I'anu nie każe inaczej, 
bo inł"orlllnilll11 jego nie ma być occasio perlidiae. Hozllmiem, 
że i snmemu kn·llowi szweckielllll poc!obnć siG bGdzie, bo siG 
i ja mu deklarował, że cokolwiek mi sal\'a in regelll lirles po
zwoli, to czynić hGdG, i cO!lservalio stalus mej. :\je mógł mi 
mieć za złe. Ale wi«,:ccj do ustllej rozmowy, ho zda mi się, po
jadG do (;łogowa ... O ("zem wszystkiem, da Bóg, coram, gdyż mi 
na Wrocław pOIlO droga przypadnie .... ·. 

20. "CollscqlIcnlias tera/o c'l.ynil~ nie rychło, bo tymi dys
kursami nic illnego nic sprawimy, tylko ich <,:oITobujellly Ilulla 
villdicla a lllagno incollllllodo. To to ci lak od n:1S lradali nie 
mają suplikować i per olllllia sac,ra instando królowi szwe-
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ckiCIIJU, aby ich nic opuszczał, co lllagnulIJ al11biLionis rOlllenLulll 
i już o tem nickUlI'e parlicularitates. Satius rozllllliem, miasto 
pogn'Jżki conl1sealionis honorull1, C:ISU ('l) cl inf'ortllnio czyny 
ich pl"Zypisat":, o łasce asckurowa(~, ho krom tego, jeślihy pokuj 
stan:lł cum consl'r\"ationc stalus nosLri i z POII"]"(J("cnil'll1 Iych 
woj",vudzlw, intpr eonditioncs podadzą indeminilalelll honoris 
ct !"orlunarlllll ich. Czellluż raczej pel' ('1l'llJ(~nti:lln nic maj;! 
od p:llIa SII'I'gO otrzymać, nii.eli per "im przez drugiego l'xlor
Cjucre 'l ... Dla Boga, inaczej tl'a/dujmy lulIzi, ho naJll sit; to nie 
nada ... ". Wojewoda łt;czycki do podk:ulC'lerzego z Warszawy 17. 
\\Tzcśnia W;J;l. Hpis CzarloI'. :\. :.1St p. :2~H. 

21. .. .lam tli w ten kraj najhardziej gwoli ll'IllU przyjl'ch:d, 
żehYIll i dalszą .1I\Mci llu')gł mil'(~ inf'orlllacyą i zdanie senatu 
także mógł zrOZlllllie(',osohliwie że w Iym tli ką<:ic ma hyć po 
czt;sci \\";\II'anuw, zacząwszy od prymasa salllego, dlalego nie 
tylko do \\":\11'. piszG, ale i do drllgich J:\1ciów, prosząc aby 
mi o sohil' ohwil'ścili, mo<llllll congresslls wypis:di i zapI'osikm 
proslo, ahy D,lcie od wt;gil'rskich granic. lu sit; ku Sląsku zbli
żyli dla lem doskollalszych miGclzy sohą koni'Pren('yjcch. () co 
pisałem do wojewody krakowskiego, do marsz:dka wielkiego 
koronncgo, do wojewody sandomierskiego prosząc oraz, aily 
i inszych JchMciów uwiadolllili i s:lwi sit; lu zbliżyli. A Żl' mi 
blizko \\',\ll'ana przychodzi jechai', umyślnie posyłam kursora, 
pilnie proszc!c pcr sacra ('I dc("ora Ojczyzny, ahyś do mllie 
zhicżał. \Iil tylko cztery od teraźniejszl'j rezyden(:yi \\':\11'., bo 
słysz~ w Pszczynach zosiajesz, a ja julI'O na noc ht;dt; \y l\yto
miu ... Cho(:bYlll \\'Pana \V Bytomiu czekał, lylko proszi,:, racz 
noc:l łuzaka do mnie pomk/lqć, abym rano o bytności \\,;\1. 

mógł wiectzic(~. ~ielllasz illnego sposohu ten ogieó zalłumit·, 

tylko fortiludille alho pacilkatiolle, ulrullHlul' nlaglla indigl'l 
delil>eraliolle ... ". \Voje\lfoda ł<,;ezYl'ki do Luk. Op:dillskiego mar. 
nad. ze Slawkowa 12. paździeruika lG;);J. Bpis Czarlu!". N. 
3S1 k. ;'100. 

" Wstąpiłcm do Karola (;ustawa, ahYlll sit; z nim rozlll()wił 
o sposobie tl'aklat('J\V, zaninl siG zoh:)('zt; z k1"<'JIl'nl. .. ale w żacln,! 
nil' ch c i;]ł sit; wda(~ rzc[e llq]wnf'eren('Yi,:, Iylko dubia et Sllsl)('tlsa 
\·prha ... Eze("Z wprawdzi e dirlil'illillla, bośmy \\'laką szczupł()ść("!) 
wpadli ... llyskrec.ya nasza i l"l~W('rl'llcya przeciw I'anu p e rd idil 
nas ... I'okortlil' tedy ]lroSZt;, abys do Shska gdzie zjcchał. 'l'1'zcba, 
abyśmy luho pny .11\:\1. lubo przy I'rY11l:lsi e li lOgi i mie(' jaką 
Sl'S Y:! i :IUt r esisl('ntia e aul pacilil'alio11is znall'Źli modulll. Sila 
m~l1l ('(lIISider:tlion('s do pro]lol1ow:l11i:I, kl('Jr l' sii,: nic dadz: l p e r 
particuJ:II'iI:1I1'S Iraklować, bo Cyall l·S(·('nl. Sil:lln zrozu11li:lI i11-
kncyi SZ\YI'('kiej IlOn .sinl' l1ostro 1ll'\\'llil' pr:leilldicio, al(' I:lkże 

rzecz Irtltl11:l n:l piSlllil' wyr:lJ,:l ć , z\d'l.sz(·z:1 ("11111 l·irn/llls!:lIi1iis. 
:\jelll:l s z, widzi Iklg, i11nego spO.S()IJlI, Iylk o sa11la unit;ls cOllsi-
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na ten projekt, który pl'Zez pół roku nie schodził z pola, czy 
postawienie tego projektu było podstGpem ze strony szweckiej, 
nie wiadol1lo - ale to pe\\'na, że stronnicy Karola zgodziliby 
siG na takie roz\\'iązanie sI)'·awy. 

:n Huda\yski pisze, że byli \\'szysey biskupi - moźe cle
ll'gnci n'szly biskupil\\·. 

:14. I'rynws do podkomorzl'go IwIiskiego z Opoln liL gru
dnia lii;);) (data hlGdna, powinno hyć IX. lislopada). Teki :\arusz. 
ad ano ?'\. IX2. 

;1.). Tamże 1\. 240. - npis Czartor. N. 3;)4 k. :l19 i l\. 400 
k. 20:2.-- Hpis ()ssol. :--I. 210 k. lOL 

Tegoż dnia D. listopada pisał marszałek do nuneyusza 
z Luho\\'li, że zapraszanie i obietnice króla sz\\'eC'kiego nil' 
zdolają go skłonii: do odstąpienia wiary, ojczyzny i króla. 
Theiner, Mon. PoJ. III 4!)G. 

::iG. Walewski, Wyzwoknie 1. 100. 
37. \\'oje\\'oda !Gczycki do stolnika sandomierskiego z Nissy 

2;). listopada lii;);) Hpis Czartor. N. ;)X4 k. 329. 
;)X. !\ról do Lubomirskiego z Opola lS.listopada Hi;);). Teki 

:\arusz. ad an. ~. Uj;). - Hpis Ossol N. 113 p. 7D2. 
:lU. :\Iarszalek do nuncyusza z Lubowli 2S. listopada lU;);). 

Theillcr, ~loll. Pol. III. 4!)(i. 
,10. tniwers:d prymasa do senatorów i rycerslwa \V Glo

go\\'ic ~Ial'ylll 17. listopada. Teki Narusz. ad all. N. I·ID. - Od
dnllw\\'any w (iig:lnlolllachii. -- Znajduje siG w Hpsie Ossol. 
:'-1. IX9 slr. SI);"j. 

'11. Cni\\'ersal króla do szlachty lwI'. i WXL. z Opola 20. 
listopada Hi;);). Teki Narusz. ad an. N. E)9 i dublet N. W7 z na
stGPującym dodatkielll: Gdy Karol wszystką niemal l'olsk(,i 
opnno\\'al, Jan Kazil111l'I'Z opuszczony od wszysl.kich, rad nie 
rad, na Śl<lsk u lllkJl;ll: Illusiał. Tam rezydując w (ilogówku, 
\\' za III k u hr. O ilersdorJ'a, na I D. I islopad a konwoko\\'al senalo
n')\\, i szJacht(,i do Opola i ten uniwersal do druku podal i przez 
pewllY('h poslailc(')\\, wGgierskiemi granicallli do Polski wysiał 
po I'(')żnyc:h miejscach. -- Lniwers:d od(jrukowany \\' ~'Iichal. 

l\s. palli. sIr. Tiij i u I'leh:ll']skil'go (.lnn l\azilllierz) str. ;\o(i. 
Jesl w Hpisie Osso]. 01. Hm str. !)(U. 

,1:2. Prylll:ls do podk()llIorzego kaliskiego z Opola 11>. gru
dnia li,;')5 (uata błGlina, rada odl)y\\'a!a siG \\' listopadzie). Teki 
:\arusz. ad all. N. IX2, --- Prymas do króla h. d. Grabowski, Oj. 
SpOlll. II. .'l!J. 

,I;; .... Credo non del'sse ratiollt's, !Juat' \IV. a dandis allxi
liis a\'()('cnl: sl'd ]'alioniilllS e~to forte \'alidis validiol"es opponi 
poss('nt, s('d quia calalllo dil'liculkr ('n'di pOSSllllt, si Illandntulll 
SC:\lis acc('sserit, \'eI ipse ad ]ll'des eiusdl'lll, diosclllandanHjue 
dl'xter:llll a('Cl[[T:llll; vel lllodos al' media qllillllS sine ullis quas 
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oblruderc quispiam possct di rticulLatibus, el nos ex ignc dcvo
ranle cripere et sc suprclllum ac imlUediatulll Dominum 110-

slrullI COil,;titucre :'tJ\'" cui id cOlllmiserit, et licle 
nwa ;,copali ... ca exade Nissae 
Archi tajne w Walew,,];i, Leopold 1., 
XXXVII. 

Czartoryski biskup inowmdawski pisał do <:l'S:lrza Z :\issy 
:W. października 1();i5: ... privata conIestalione de me c\elllenlis
sime pcrcipial Ci\lY., me sacro nomini SC~IY. \'ilam et OllJl1es 
co t eos devo\ere llllaque CUIll ali pnscere, ul hoc l 
ll1 christianil:iI jlietalc et ille Augusta 
AlIsiriaca haereditari:l i urare dignd Tamże XXX\" 

44. Kredens polskich senatorów dany Leszczyóskielllu do 
cesarza \\' Opolu lR. listopacIa Hj:i~: 

... non ideo Imperatorem ChristiaJlorum SC~I\'l'stram ap
pelat Orbis, ul eorum tanlum HegilorulIJ, quorum septem gll-

ho no COllSU quiJ maj uod publ 
nai ('o Il1ll1ulli ł.Hls clectam arbitremur 
III Podpisali A a Leszno kp. (jnes., 
rytil"lski Slip. Beg. Canceil., loan. Tarnowski i\rchiep. Leop., 
Car. Flor. DllX Czartoryski Ep. Vladis., 10an. Com. de Leszno 
Ep. Kiov., Vlad. lVlarehio in Mier (l\Iyszkowski) Pal. Sandol1l., 
!Iier. Wierzbowski, Vences. Koneki Cast. Sierad., Alex. Sielski 
CJS L " \' I ad. Cas l. 
(II ier. i cfzhowski 

Wojewoda 
21. hstopada lG,-);i, Hpis k. 

46. Tamże. 
Wojewoda otrzymał paszport szwecki i list od Oksen

sljerny z Czcrwieóska 11. listopada, że król skłollny do trakta-
ló\\', :zartor. ~ :H7, JIIi. c\\oda wysłał 

powrilCil, ::,:d Oksensij 
za kolegów lllars7.ałkó koronnych i 

wieza, a tak ja], Karol GlIstaw zosiawił do woli króla czas 
i miejsce traklatów, lak król zostawia to woli Karola. Woje
woda do OkSPllstjCl'lly 30. listopada W55. Tamże k, ;112. 

"Hozl1mielll, że i poseł francuski coś podo 11Ilego przyniósł 
z n tej Illedyacyi: Illam tedy nadziej!,:. 
dow: 0puszcz'l ze zawziQloścL :l:l! ak ser"ililcr j Id(.-
\\'al" zed1c'1 \V tra l:)("h ... a luho Qdzy nami :1:1,,10, 

Zesllly mieli hez llIedyatoró\\' traktować, lak trzeba Szwedom 
odpowiadai', że sl:lre krzywdy mogły by(~ ułożolle bez medya
lorów, ale nowe IO'zywdy, które sic,; stały wbrew dC'ldaracyi 
samych Sz",ed(')\\" gdzie \V Illalli I'eście wojU!; i przyl'Zyn!; wojny 
przcci ko krillowi przec.iw Bptl'j oglosili ... bez 
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ru\\' trudno traktować ... \Vojcwoda łęczycki do stolnika sand. 
z ~issy 2;). listopada 1(i;-);). Talllże k. :l2!J. 

n. Wojewoda łęczycki do króla z ~issy 21. listopada W;):). 

Tamżc :21. listopada I(i;);) . 

. Jt-I. ".Jakom się lc.i runkcyi podj<lł, potrzehowałcm r;llllllku ... 
DO dłużej niż pc")1 rol,u słu).;: :1 nil' wzi<.[łl'lll, z powodu uhósl\\'a 
w sbrlJie, tyll,o 30.000 zł. (do Sz\\'ccyi), a nie lylko j:ldę do \\"ie
dnia, ak ZIlOWU na konlYllllaC.Yę lraktal('Jw (zc Szwcdami), 
CI z nJ:lj;:lności zupełnie, jako wszyscy, żadnego posiłku nit' 
mam". - I\azano IllU WZiąl~ od podskarbicgo koronnego klejnot 
wolny i zaslawil' Z;l J.OOO lalarow, klóre mu na drogę nazna
czono. Wojcwoda łę!"Zycki do podskarhiego koronncgo z Opola 
21. listopada 1 (j.i5. Tamże k. ;)2(). 

·ID. 1\]'(')1 do cesarza z (;logowa :vlałcgo 1. grudnia l(i;');). 
Theilll'r, ;\Ion. Pol. III. ;)()I: Le olkrLe ralle mi dalio Sue!ese 
struno nole ;1I1a :'II\'. d i \'isconti le repn:senlera molle parti
("o!arila spellanti a qllakh allro assislenza prolllessami e le 
dara illkro relaliol](' delie proposilc conrlitioni ... 

;jO. I.isl) ('esarza do 1<1'(')la sz\\'cckiego i do .lana Kazimie
rza z Wiednia Hi. li.slopada Hi.-);) przylacza Hudawski. 

:'J!. lnslrllclioncs pro Barone Lisola 7/11. W5;). Walcwski, 
JIisl. \\'yz\\'olcllia I. H7. 

;-)2. Buda wski. 
;)3. :'Ilellloryal przedłożollY przez Viscolltil'go c('sarzowi 

1;'i. grudllia l(i,-);-). Hl'lalio Fr;\lldnlTl sił'. 91·1 <Bpis \\' mojelll posia
daniu). - Zllajduje się w Hpisie Czarlor. N. 2;-)I(i Ilr. (q 

54. !\rt')1 szwl'l'ki dowiedziawszy się elle il Srlllo [{c rico
Iloschi il regllo dali llllperalore, vLlok, clle lo ricolloschi da lui, 
peł' csser parcllll' el disl'elldellle dall'islessa ('asa ... Tamże. 

;):l. NOIl mallco il Trallsilvallo tli alll'lare j SlłOi alllichi 
amici, che ha Ile! regllo assai polelILi, ('011 la promissiollc, :lll
corchc Sl'grelalllellle jllsillllala di larsi subilo Calloli(·o. Talllże. 

;:'(i .... Ii FrallCl'si parillll'llli olJ'l'riseu Ilela IlIl'dialiolll' CUIl 
sicul'l'zza cli qllalclw prolilio l' 1';IIlIJO l'siIJiliolll', che vo!t-Ildo 
acccltare la Polollia lIll prilll'ipe dei S:lllgllt', so!Jligl!l'raIlIJO di 
JilH'rarli il !'l'gllo (LlI[e presl'llli allgllsliae, Il('[!l' (Inalli si 
rilrova iIllIllCI'SO. LI Pl'r allcllarc llIaggiorllll'llll' la Srma Hl'
gilla gli olJ'l'ris(,ollo i[ 1lI,llrillJOIlio dl'll:I Sila 1It'Iwle ('ol I'uluro 
1\ i, ogllil'oIL:J che lei vogl:a vil'elllellll' adoper:ll'si, :ICCIO 1:1 pl'O
posla Ill'golialiolll' 1J:lllllia klice SUC('l'.sso. TaIlIŻ,' . 

. -)1. [Ilslrucliolles pro ('()llIii<' 11:llzl'l'Id (;/11. lIi;-,;>. \\':t1ewski, 
Iii,,!. \\'.\'ZII·oll'lli;1 I. Ul. 

;-)0 .\t(·lllOri:ill~ pro COlllitc a 1\lIdsll'ill qllid ('ir('a silli t!c
l:il:lm (·OIl1J1li .... iollL·lll S(TUpldaLe ollsl'J'I':IIT dl'lH',ll ui,l1. Ilj;).-). 

Talllże p. Ilt-I. 
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;) '. Fiduciariac ad Archiepiscopulll Gnesnensem in Comi
lcm a l\lIerstein. Tamże. 

(i0. Graf lIadilz an das Oheraml in Schlesien 18. :\O\' CI11-

h e l' Hi;)5. Tamże p. 1:>0. 
Gt. Fragslein relalio ad Imper. Glog. 27;11. 1(i.'i,l. Walewski, 

His!. Wyz. 1. Lit. 
(,i. Ikrichl des Grai'en Halzreld an den kaiserlichen ~łi

Jlisler 2K. :-.IovcmlJl'r Hi;)5. Tamże p. 15t. 
fi:). Cesarz do .Tcl"Zego ks. ligni c kiego namiestnil;n na Ślą

sku z Wiedllia 7. grlldnia 1fi;")5. Moshach, Wiadomosci do dzie
ju\\" Polski, p. :HO. 

(,l. Des f'.:oycrs. 
C,;). \Vo,jewo(]a łGrzyrki no ks. Cil'ciszewskicgo z Wicdnia 

n. stycznia 1(,;);). Bpis C'lo;Jrlor. X. :ml k. :-l(,.1-
(i(i. "Wpada i to u lllnie in cOllsider;Jliollem, :lby la ron

iunctio z knrlirslem (hrandenbllrskim) nie o'loiGbiła króla prze
ci \\' Domowi auslr, Widzialem lisl \'iscollliego od króla cieplej
szy, niż Irzeba było, ill pUlldo exposlulatiollis o areszt p, Smo
leóskiego. Dziwno, lo jesl prawda, has insoll'ntias pali, :11e hoc 
tempore dissimulari musz:}, zwłaszcza że ten areszt nie od ce
S;Jrza, \V tym liście do Visconliego wpół jest wypowiedziana 
pr'loY.iaźl') ('esanowi, bo już i Manifestem de iniuriis od cesarza 
kazano grozii:. Prosiłem przeeie Viscontil'go, aby lal, gorqeo nie 
pl'ojJono\\·al. Oba\\'iam siG do lego, aby poseł francuski do lej 
oziGilłosci przeciw Auslryakolll lodu, jako lo \\' zimie, nie przy
ldadał, o pnvniejszych posiłkach z Francyi assekurując, Ale ci 
nie mogli chciel: Sz\\'edów lolaliler mino\\,;)l:, bo oni na lo pro
\\':1dzit': hGdą swoje consilia, ahy z okrutną zgodą lias zgodzili, 
a \\'ojnG ck facto in Il11periulll przez SZ\\'cdo\\' wprowadzili. 
Z lc~j ok:lzyi hojG siG cudownych propozycyi posła francuskiego 
lIaszemu krillo\\'i, pokazllj:!c ll1U, źe mniejsze b~dziesz 111 lał 
I;róll~slwo, alc przedniej szl: i pos łll s zniejszl:, ilo ,le s l'rvilill'r 
\\' moc poda Francya i Sz\\'ee'y~I, a ullim:l b<,:dzil' ulIich clau
sula, aby po śnliel'l:i królewskiej, jal;n :1bsolulus dominus i 11('
rl ' ,S, ki('ln'go z Francuzów adopto\\'al...", \VojC\\'oda łGczycki do 
]ll'ylllasa z I'assdorfu 1:1. grudnia l(i;-I,-l. Bpis Czarlor. ~. :lSI k.31;), 

(,7, Tamże. 
(,K, Kuba!a, Wojna ll1oskiewska. Ckłady z hancm pod .Ie

zi ('\'iq 

w, \\'ojewoda łGn.)'cki do ,krz('go Luhomirskiego z Wie
dnia 1:1. gl'tI(lni:\ l (,:);). I{pis Czal'lor. :.I, ;;KI k, :IIS: ,,\\'ezol'aj 
slan:t!,'m \\. Wil'dniu i z:\SI:tłl'11I list od \\'.\1. CicszG si<,:, Żl' si<,: 
zgadza '. z Zl' zdallil'llI mojcl\1, źe 1l:11Il siG S [;\1':1 ( należ.\'. aby :111-
liqulIs SI:IIIIS nasz muli is ('11111 cirl'Ul11st:lJlliis zosl;1ł in StlO l'SSl', 
:\Til' I)()lrzl'hujc IlIl'.liol':I('yi, tylko c/:I\\·ni('jsz".i ];ol)sl.\'lucyi. IH' 
sil Iloilis lilll'rtas p(·rl'lJildl. Wil'lk:1 lo bowielll \\'olnusl:: tylko 
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nie móc zginąć .. U~dę tedy za [cm chodził, ale wlltpiG, czy do
brze pójdą traklaty, bo na zilll~ wojska posyłać nie zechcą. 
Cesarz nn łow:)(·I1".". 

kwarCla 
korOll1l 

pllj'Il'l: . 

). Bóg ('oś z nas III 

i Kozaków potrwa.,. 
ufać ... ". Wojewoda 
22. grudnia 1()j5. 

odnoszące si~ do 

i ta lideli
llIiałbym 

k:lllclerza 

lIas((~-

Lcszczyóskiego wojewody do Je-
rzego LlllJOlIlll:-.kiego z Wiednia 1:'). grudllla /(;~:). Hpis Czartor. 
i\. :50·1 k. :14K. 

2) List tegoż do l\oryciz'lskiego kanclerza korollllego z Wie
dnia 22. grudnia 1!i55. Tall1że k. :\;-)1. 

3) List tegoż do prymasa z Wiednia 24. grudnia 1655. 
Tamże k. 353. 

4) List tegoż do kanclerza koronnego z Wiednia 25. gru
d n ia 11i;>5. Tamże k. 3;)0. 

5) Propositio loanIlis Comitis a Leszno SCM. farta 27/12. 

de Leszllo 
lenia 

:ł;ii6 I. (m. - Toż COflles 
Illjll'ralnrem 20/12. lGj;). Wyz ""0-

h;czycki do ks. Cieci;;zl'w" 
Czarlor. N. :~I\'I k. 

SC:\1. ad propositiollec; 

Wiednia 

paL I delegali ohlatum 8/1. 
Leszno 
5. sly-

cznia lli:llJ. Czartor. N. 2;,)i6 l. 64. 
X) Cesarz do króla z Wiednia :l. sty<:znia lG56. Arehiw. gł. 

war. Essenciale, vol. II. Snccica, 0:. 24. 
H) Wojewoda łęczycki do prymasa z Wiednia I\. stycznia 

1(j;)6. Hpis Czarlor. N. :IK1 k. ;'170. 
10) Tenże do Jerzego Lubomirskiego z Wiednia !J. sty

cznia 1()5n. Talllże Je 37:1. 
11) Tcnżl~ do kanc!crza koronnego z \Vierlnia 9. stycznia 

1G:l(). Ta mżc k. :-liX. 
!O. sty-

<,znia 
Cicciszcwskiego stycznia 

di Glogo\'ia Czart. 

!<;czyeki do ('('sar/a "tycznia 'l). 
L 10m 11., Urkllnden XL. 

16) Bl'latioJle de st'llsi delIa ('orle Imperiale drea la cose 
di I'o!onia et sO!lllione di lulle le difficolla ne! Jlcgotiar. Hpis 
Cwrt. ~. 25i6 I. (il. 
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17) Rationes qui bu s demonstratur Ces arem bellum nolle 
b. d. Niemal to samo, co Helatione de sensi ... Tamże. 

18) Wojewoda łęczycki do ks. Schónhofa z Głogówka 20. 
lutego 1656. k. 413. 

71. do kanclerza Wiednia 

pisze, że 

w charakterze 

11 aj zagorzalszych 
porady Jerzego 
osoby się stawił, 

wolności polskiej dla 
sk'ldi n14d, która mi 

przywrócić. O. Sehonhofl' radził mu, ahy zwlekał, wywiaduj'lc 
się, ile wojska i pieniędzy może dać cesarz i aby donosił o tem 
królowi i senatorom. Tłumaczył mu, żeby raczej .\llstrya o pol
slq korolll,) się starała, wtedy łatwiej bi;uzie się można z cesa
rzem targować; wreszcie przedkłada! wojcwodzie opieszałość 

polityki aush'yackiej, dwuzn;1cZIlość jej i niepewność. Pinocci, 
kupiec. włoski i sekretarz poselstwa, był tego samego zdania, 
tak że LeszczyI'lski postanowił, z pominięciem Auersberga, pierw-
szego millis! sekretnie do 
posła l Hodrigo z prośb'l 
ski, a \\'ko(l\'u mu zrobić nadziej',; 
Zataiwszy IJdał się do lllinistn,w 

tymczasem staral 
się jednak włoskie 

tylko pomocy wzy" 
! że cesarz sprzyj 

sprawie .Jana Kazimierza, jak tylko szlachta zrzuci jarzmo króla 
szweckiego, inaczej wohec zupełnego upadku stronnicl\\"a króla 
polskiego nie llloże cesarz narażac się IW. niebezpicl'zeilSlwo 
i \\'J'slac pOlllOC wbrew woli salllychżc Polaków. - Fakla po
<lane przez Hudawskiego nie są prawdziwe, ale nastrój \\' po
sdst wie trafiony. 

n. Tamże. 
73. Pl'opositio 

27/12. Hi55 
I'ealll, in 
q llac sen a 
in pral'leri 

narUIll, q 
ut intra hoc telllpus 
sO!\'i possil. TaIlIże. 

.lohannis comitis a Leszno S. C. :'II. farta 
N. 2.-)7(; l. (;4: C t pa-
I tel' complector, lJ 

et pro\'incial'lI111 
:ludientia hUllliliter 
korony ani o innych 

kiJku tysiGcy 
kmplls lilllitatllll1 halwo q 

clapsae, ideo ad 
vel si possibilc cjtills lll'golilllll 

i IlS

Itomine 
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1,1, Prawdopodobnie cesarz przez wzgląd na Szv,'C('YG nic 
chciał uroczyśeie j)rzyjmowai' posła, ofiarującl'go mu l(OronG, 
którejj8kn pośrednik nie Illógł przyj<l(:-' fi nie chciał jej urzG
dowIlie 

lent, 
low;)(': 

si", Viscontkmu, 
ekslem kOl\lenlo\\';H': 
przyjl,;ciu; pochwa 

kon-

lllolh:rCl l'woda ll,;ezyeki do 
z \Vi 165;). Hpis Czartor 
siC j nichardzo był bo lellże \\'0-

jewoda pisze do Schiinhol'a z Glogówka 20. lutego 16;)6: aby 
z rezydentem Viseontilll w kOllwcrsacyą nic wehodził, przed 
nikim o nim źle nie wspominał, ale mial go suspedulTl. Hpis 
Czar[(Jr. ~, 38·1 k. 413. 

77 .... Eadem ;\,IC. huk viae scmel cledae hactclJus insis
tentlllll respollsllmqlle (od króla sz\\'eckiego) praediclulll prae
stolandulll eenset. Sperat :Ile. l\egl'm Sueeiae ohlalum ofIiciulll 
CaesareułJ1 JlOIl modo nOIl rl'ieclul'lI111 sed CUIll ctiam ad aequam 

aniJlllllll allallll'l1!11 erga :lIC. 
Quae quidem MC, Ilterposi-

illeatur, nullll!11 in deside-
uo :lIC. Illellloralo constare 

eoclem gratiam sualll ( am be-
igllatum in Callc. C. iea sub 

sigillo s(Ocn.:lo Viennae 5. Jallllacii I·;;··.ponsulll 
SC:l1. projl(]',lIiollcs COlllilis de Leszllo bl I 1'010-
lliae Legali ohlalum 8 . .Januarii 16:)(;' Hpis Czarlor. N. 2:)7(i 
l. (j.l. - Toż samo pl'awdopodobnie pisał cesarz do króla z Wie
dnia 5. slycznia 1656. Al'ch. gl. war. Essenciale, Vol. II., Slle
cica, N. 24. 

78. Prymas do króla (b. d., GI·ab., Oj. Spom. II. Hn) pisał, że 
"wojewoda łl,;ezycki 2,1. pracs. z Wiednia wyje('hawszy, powrac:a 
infectis reous i lu się go dziś a najdalej julro spodziewam". 
Data wyjazdu wojewody widocznie JJh,:dna (omyłka druku lub 
kopisly CC(O listy z Nissy 26. (;!ogó\\'ka 
2U. si} l(cważ je(,hał z Nissy I dwa tygo-
dnie, ego lisly, ]ll'zdo wyjechał 13. 
lub (oslatni jcgo lisi 
nosi ). 

ad impetranduJll C. ('('[('n'in IlIili-
tiae Olllnli S. Hegis mei lloll1ine ea 
quae m habpl preliosissima. i.~naretur 

arll1is I)oslris anna sua iungere. Ohtuli, si dire('[e SC:\1. hoslcm 
pdl'l'e nollel, saltem cas Hegni partes l[uae adhu!' inlegrac sllnl 
et ab hosle inlactae, protectiolle sua et eXl'rcitu II1unilas contra 
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hostiles progressus in tuto colloeare vellet. .. Superest ut ulti
mum salulis 110slrae medium propollam ... Cna salus Hegni est, 
si aecedanl militiae llostrae 8 \'el ad SllllltnUl11 10 milia pede
slris mililial'. Parali SUIl1US nosiris pecuniis et slipendiis illos 
Begno noslro conduccre et appropriare. In qncm lillelll man
dabit S. Hex nosleI' slalilll ci ex nunc in aliqua Ci\'ilnle Sill's iae 
v. g. :\issae vcl Vralishl\'iae dcponi circiler:!OO.OOO lmpcl'ialium ea 
('ondi tione at nOIl pri us isle exerdlus, legi ti mc cOllscri plus cI 
re ipsa congregatus loco moveal et lines Pololliae illgrcdiatur 
([uam illalll pccuniam in vim stipellllii re;dilel' et ell'('cli\'e ob
tinea!. J)ucem pernciet SC.\I.. .. Hesponsul1l SUI!. insilluare di
gnabilur pel' p. G. Schonholf S. J. qui me nuellllle Viennne aliquo 
tempOI'e morabitur . .Ioh. Comes de Leszno ad Imperalorem b. d. 
Oryg. \\' ar('hiw. lajnem wiec\eflskielll. Wale\\'ski, Leopold L, 
UrklllJden XL. 

~(). \\'oje\\'oda ł~czycki do kanclerza koronnego z Wiednia 
22. grudnia 16;')5. Rpis Czarto]'. N. :JSl k. :1.')1. 

Xl. Tenże do prymasa z Wiednia ~4. grudnia lG55. Tamże 
k. 353. 

X~. Tenże do kanclerza koronnego z Wiednia 25. grudnia 
lG35. Tamże k. 356. 

In. Tenże do Jerzego Lubomirskiego z Wiednia 15. gru
dnia Hi.');). 'l';J,mże k. 348. 

IH. Primo projetto di Glogo\'ia superi()]'e b. d. Hpis Czar
lor. N. 257G l. 64: Aby mieć posiłki H-lO.OIXl piecholy hel. za
niepokojl'nia cesarst\\'a, trzeha aby papież \\. obronie chl'ze
ścijal'lst wa mi:lno\\'ał l'icolollliniego generałem \\'ojska Stoli('y 
Aposl. i kazał mu zaci'lgnąć 12.000 ludzi, co wyniesie 150.000 
skudOw. Papież może zażądai: od kroiowej Krystyny, aby ru
szyła z tem wojskiem na Pomorze i uspokoiła \\'ojnę. Obecność 

jej posłużyłahy do oswohodzenia Prus, kt(')re SZ\\'edzi zajmą 

po opuszczeniu Polski. Królo\\'a ma preteksl do \\'krorzellia na 
Pomorze, bo sohie wymówiła dochody stamtąd, ktoryrh nic 
pobiera. A gdyhy si~ nie udało papieżo\\'i namo\\'ie krolowG do 
lej wyprawy, niech działa nieobecna, mieszkaJ<lc \\' Hzymie, 
a pra\\'dopoc\ohnie zgodzi si~ na lo ... 

1);-) . Wojewoda kczyl'ki do ks. Cie('isze\\'skiego z Wiednia 
3. sty('znia Hi:ifi. Tall\że k. 364. 

8(i. Tenże do .Jerzego Luholl1irskiego z Nissy 2G. stycznia 
l(j;i6. HlJis Czartor. N. 30,1 p. :\!ll. 

07. Tenie do prymasa z Wiednia 8. stycznia 1G5G. Hpis 
Czarlor. :--.1 . ~8 , 1 k. 370. 

ilX, Tenże do .Jerzego Lubomirskiego z \\'iednia ll. stycznia 
1(i5G. Tamże k. :17~. 

X!l. Tenże do .Jerzego Lubomirskiego z Wiednia 10. stycznia 
lG:iG. Tamże k. 38l. 



448 ODSYŁACZE 

90. Tenże do ks. Cieciszewskiego z Wicdnia 13. stycznia 
1656. Tamże k. 387. 

żc 

91. \Vł. Lubieniceki, posyłając ten 
którzy sic,; do Śląska 

Q utrzymania J(azim 
królowi szwcckiell1!l, 

ea re eOllsilio, 

list Rakoczemu, donosi, 
schronili, 

Ironie, nie 
sccum semel 

ad sccptra 
d e1cgel'un tą uc 

eoniullclum 
ll'rUIl1 Voinicensem qui eorum 

Cel. Vram scriban aliquem ex 
Jidissimis ad cos quantocius miltat quo cum de eo aganI. .. 
WiciopoIsld kasztelan wojnidd, który ten list Lubienieckielllu 
pl'zyniósł, kazał oonieść Hakoezemll, że scnalorowic wysłali za 
powszechną zgodą poselsl\,vo do Kar.imieI'za, ahy abdykował, 
ho \\' przedwnym razie wydadzą manifest, z jakich powodów 
go za króla uważać nie ehl':}. WIad. Luhieniecki do nakoczego 
I,boroviae ad Makowieam 17/11. 165;>. Sr.ililgyi, Trallssylvallia 
et Bellulll 13oreo-Orienlale L 4!J3. 

gn:1 
go 

się, że kn')1 a 

Ha koczelllu 

powyższe pUllkt:!, 

i!tI~bat Vcllingkius nOlll! Saerae et 
f\egiae singularem et regiam benignilatelll ad quelllvis gralifi
canoi all'celllJll ... Nicolaus .Jakobll'alvi do Karola Gustawa w gru
d ni u 16~;-). Tami.e 41\·1. 

!).t (iollharo \\'elling do Karola (iustawa Weissenbllrg 
27/17. Ang. Hi.iS. Tallli.e p. 1;-)1\. 

Uj . .Jan Kazimierz do Hakoczego z pod Pi'llku 1. września 
Hj;>,) i odp()wil~dź Hakoczego ,I. października. Tami.c p. 470-·172. 
Hakoczy nazywa posła Salllowskilll. 

'IX·l. 
kl'(\la polskiego S/.o!T1owicc, 

Illlly kawaler, był j I{akoczrgo 
książc,; byłby tego zaczepiI, ale 

\\edó", pl'Zcjc,:ły go poseł polski 
111('111 niem, i.e książc,; ryc,; uderzy, 

I;erichl des (inll'en den Kaisel' 
\\'all'wski, Jlisl. II:! 1:)0. - Jan 

SzalIlowski herbu Prus, pózniej kasztelan goslyIlski. A może to 
był.Jan Szomowski herbu Lubin, podskarbi nad. kor. za .Jana IIl., 
dla nicpospolil.."ch zasług i zdolności królowi temu miły, -j- 167/{. 
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08. Poselstwo Jakohfi'alviego i Sebesiego do króla SZ\Ve
ckiego 17. października 1U;)5. SziHlgyi 1. 479-4!J2. 

99. Marszałek ohawia się najazdu Szwedów i wolałhy od
dal~ miasta spiskie raczej HakoczclIlu niż Szweuom. Luoicniecki 
uo Hakocz('go !l. gruclnia H;;);). Szil:lgyi p. ;)01. 

100. Luoieniecki do Hakoczego 10. grudnia 1(;:'>:'>. Talllże 

p. ;)()1: Dziś odehrałem listy do marszałka i kasztelana i wysy
łam je uo Luhowli. Posła :\'likesa oczekujemy niecierpliwie. 

101. :\!ikcs '\Iich:\ly do Hakoczego: Relatio ilin('ris ad Lu
bo\vlam et resolutionis procerum Polonial', 14-18. grudnia 16;-)5. 
Tamże p. 51l. 

102. Dal principe cli Transsilvania ricevo le incluse lellcre 
che translllelto alla Maestil del ne. lo mi porlero subilo a11'ar
mata per conl'ennarIa in ossequio, solo mi trallero qui sin 
alI'arivo del signor :\Iiklis (sicJ ma]](lalo dal principe Hakocci. .. 
Lisi Lubomirskiego do królo\\'y z Lul>owli 12. grudnia 1(j55. 
;-.;royers p. ·J5. 

Toż samo pisze Lubomirski do nllncyusza z Lubowli 12. 
grudnia 16.):'>. Theiner, '\lon. PoJ. III. 503. 

1m. Kri)l do arcybiskupa gnieźnieilskiego z Krosna 8. 
slycznia 16;)0. Amb. (;rab., Oj. Spom. II. 8!J. 

104. Arcybiskup do króla b. d. Tamże p. 1\9. W tym li-
ście pisze arcybiskup, że przybycia wojewouy łęczyckil'go dziś 
albo jutro się spodziewa. Ponieważ lIlallly listy \\'o.iewoc!y 
z Nissy 2(;. sly~ZIIia 10;)6, przeto lisI arcybiskupa pisany był 2:'>. 
lub 26. stycznia 1(j;)0. 

10.). Considerationes salvandae npae b. m. i d., widocznie 
wojewody łt,;czyckiego, pisane w Wiedniu po części cyl'r<lmi, 
które odczytałem: 

... :\leo iu(licio nie byłby lepszy dla ukonlentowania całej 
Europy jak prosIak Piast, który in simiIi defeclll był za Pana 
obrany. Ale jeżeliby la p rz('].,1 t,; la alllhicya lIIiała serca ludzkie 
opano\\'ai', tedy syna ksi<tżt,;cia sieclmiogrod., bo i młody paliells 
może illlperio educari i applic<lri ad mores Iloslros in llcligionl', 
co .iest fundamentem, radz<,; ... lubo i len bGdzie 111i:tł niech<,:lnych 
s:!siat!<')\\, n:lszych, IIlniej .iednak niż drudzy, bo lylko S8111 DUl!l 

auslryacki. ;\ in quanlumby mi<,:<Izy synem a ojcem \\Tz<,;ła sit,: 
imperandi aellllllalio, żeby Hakoczy r,1('zej sobie designalum 
kn')Il'SI\\'O, niż synowi życzył, res wpra\\'dzie dif'licilior. .. ob 
sołum !'('speclulll rcligionis, ho i HZylll obSlupcscalna jlropozy
cyą, t:lnlior do sllccurs,)\\, i mira jakaś Illusi nastGPowal' inter 
senalorcs ccclesiasticos a principclll haerelicullI dirtidenlia rc
eiproca ... Ale nadlo, już wdawszy się \V traktaty, nic ladajako 
Jllożelll resilire, bo opuściwszy go (Hakoczego), cohy on sobie 
wziął za ('onlelllptUll1, czwal·ty hostis z niego ... Jeżeliby tedy 
nie mogło hyi: ina~zej, tylko samego Hakoczego obierać, na 

29 
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dohl'c trzcbahy siG rozll1yślit': kondycye, Nie wspomillają(~ ich 
siła, \\"ezniełl1 kilka: aby siC;; ohligował nie kończyć wojny, aż 
Sz'Xed!)'X z Pru" wYPGdzi .... JeŚlihy on nic ('hc';:ll w lak srogą 

icch;lj pieni:ldzl11i wy Samhora, 
lIa ostatck i \Vieli Zosiawić go 

fulllrac elcclioni mego si \'c 
ofiarować mu lig<,:, ŻI' ego inforlu-

łl Snadnicjszyhy iż go desi-
bo przy hrat: młod"f.(o ten Illoże 

t'J i, a siary \\"llpie;; dcralioJlcs ... 
Waz'llCj,,,Z'y tegoż \\'ojewody list do llJar.~za!ka wielkiego 

koronnego z Nissy 21. stycznia z cedułą z Cłogó",ka 2!l sl,')Tl.llia 
1G;,)0. Hpis Czarlor. N. :181 k. :Wl i ;;!)I); 

" .. .l)rudcllliac lo lrihuo \\''11I'ana, że postrzegłszy suspellsa 
con~i1ia Domu \\'icdulskiego nic zaniechałeś i skądinąd saluli 
i lihcrlali pall'iac, a razem in fulurulll securilali pl'Ospirere, 
jako mi lo \\' liście swym z Krosna inunerc raczysz, ale nadlo 
wirlzialrm list .Jl\l\1. do prymasa in hac materia i jego \\' lem 

.la ''1lprollO hoc COJlsiliull1, ale i w trlll widzC; dili
z ];artki WMP. do 
]lokł;l<bsz nadziejc;;. 

wyprawujesz do 
rllf'ye i lul>o ojciec 

siG jednak I'em t 
tcż po no be;;d z i e l1l 

tinll.! klórych Irochc; i ilem liście Ha 

WYJczdllem z InJnia do \\'ill!', Teraz j)o;.,.r1alll ra!joncs \\'ie-
ddlskic (CoJlsideral iOlles powyższe). ...Cznasz \\'~1.. że lakiego 
króla żyCZł.,;. roby nic był p:lrliblls AlIs!l'iacis i Gallicis susJll'l'llls 
i "idelur res illclillarc Iych lam Konsyliarzów lIa Bawarczyka, 
l,tc'll'Y ex cquo AlIstriacis meluelldus ol> aeJllulaliollem ad Im
perilllll ... ". \V ('cuułe powtarza wojewoda to. eo napis:Jł \\. kOllsi
clera('yach. 

\\' tymże sellsie pisał wojewoda do Opaliilskiego marsz. 
nad. z (;ło~ówka 2U. styeznia Wilii. Tamże Je :m.J. 

t j)liI W lyTll samylll d I l' dwa ll1e-
pod lytułelll: Sc('olldn (;logo\'ia su-
Czart. N. 2;-l/0 I. liii dat: może 

illli warunkami. l al:, ho bo-
; wojska ma, jak pOWI li le piechola 

,Icl'!\()cie niemiec.kiej. I lllllmy i my 
rzeha dowl')(]lló\\,,;\ iellia z \\'oj-

t rzeha jego sposobem słaha stro-
na Hakollzego. Ch('<!c IllU zaplaci(; za pOlllOC, trzebaby IllU (!:le 
\\' n.:ce kawałek kraju jako zaldau. Dać mu [>l'owincYG sąsiadują('ol 
z Siedmiogrodem na własllośt': albo w lenno niemożebne bez po-
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110. Pufenclorf, C. G. III. ~ G3: Palllo post et Gothardlls 
WeIJingius e Transsilyania rediit (w styczniu 1G5(j), qui de affertu 
]lrincipis in rrgelTl l11uliis ronlirmahal, nec obscurc ipSlll11 in
clinare de anna Poloniae infercnda, ae lit in pracdac partem 
yeniat. 

XII. PO\VH.{)T JANA KAZl~nEHZA 

1. Wydżga i jego pamie;tnik, str. 7:1, Uo-UD. 
2. Taluże 100-·111. 
:1. 13(·)g pOlllaga, wojsIw nasz!' nie tylko porzuciło stron<,: 

sz\\"rclq, ale posiekało upartych w rebelii. Tat:lrzy sie; zbliża.i:!. 

Dziś odebr;dem list ocl hana, który pusyłam krc")lowi wraz z li
stem od I\akoczego. C:zekać ile; d t,: przybycia posła I\akoczego, 
n potem do wojska, gdzic lyJllczasem jedzie kaszlelan san!lo
nlierski. Trzeba, aby król JlI·zyhył i dał si<,: \\ii/zici· wojsklI. 
\\"szystkie miasta powstają. S;!CZ w tych dniach 1J<,:<lzie naszylll 
i spodziewalll sit,: zlliszczyć Sz,,"edc")w, któl"Zy lam h<,:d;[. Lubo
mirski do nuncyusza z Luhowli 12. grudnia Ui:);). Theinl'r, 
.'.Ion. Pol. I I I. ;")(J:!. 

OJ I\akoczego otrzymałcm zapicczt,:lowany list, klóry 
posyłam królowi. Wybieram siG d.o wojska, ahy go zalrzy
mać w posłllsz61stwie; wslrzylllllj(~ mi<,: tylko przybycie p . 
.\iilkis, ]losła I\akoczl'go. Wyśle; lynlczascll1 do wojska kaszte
lana sandolllierskiego. Potrzeba, aby król polączył sit,: z ha
nem. Lubomir,;ki uo I,rólowej z LlIbowli 12. gruunia HVJ:). 
:--; (lycrs p.!;j. 

"Wszyscy wyglądają przybycia 1(róla \\' lej drobnej CZi;sci 
królest wa, kl'·)1'<! zachow:ll('tll nielkni<,:tą ... ". Przesyła re!ae}t,: 
stanll Hpl,'j. LlI])()lllir.~ki do p::tpil'Ża z Podoldlca l. slycznia 
lij.:Jl). Tłtcillcr, ]'1101]. Pol. III. ;-)0:1. 

'I. Lubomirsld do IlUllcyllSZ:l z Lubo\Y1i 2,)' listopada lG:");-). 

Thcill('r, J\lon. 1'01. III. cj!}(i. 
:l. I'I·YIl1:lS do Luhomirskiego z (;łogówka 12. grlldnia 1Ii:-):). 

Teki ~al"llsz. ad :1Il. :--;. 17(i. 
G. Tamże :-.i. 17!). Hpis Ossol. ~. l1:l str. 7!J:l. 
7. In~lrllkcya na sejm posłolll dana \\' \\'isni 21. czerwca 

1 (i:-)I\. Akta gr. i ,.iem. XXI. 240. 
g. \\'ojl'\\"o(]a łGczycki do slolnil,a sandolllicrsl;i('go 2:l. li

stopada 1(i.-):l. I\pis Czartor. :\. :\S·1 k. :\29. AlItllOr fllil et pa
trato!· reditus ]{cgis ill I{('gllunl... ita ul ]{('staur:lłor l.ihl'I"lalis et 
Throlli Hl'gii LlIbolllirscills appeJari possil. MelJlOriale. 
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9. Noyerat regcrc et hum3nis praesse arb;tl·iis. P. Potocki, 
Centurin. 

10 }lam przed sobą 13 podohizn Jerzego Lubomirskiego: 
1) Popierś w polsl<im stroju: Georgius Com es in \\'isnicz 

et Jarosław Lubomirski S. H. J. Prillceps, Supremus !\cgni Pol. 
i\laresca1cus, C;enel'alis Craeoviensis, Premislicllsis, Scepusicn
sis, Chmielnieensis, l':izincl1sis ele. etc. Capilallus. D. Sehultz 
pili., ,J. Falk seul., (J. F0rslcrus excud. lG:13. 

2) l'opicrś w zbroi -- młoozieniec z kępką włosów nad 
czołem: (Jl'orgius Sehaslianus Lubomirsl,i COllles in Wisnicz 
et .Jarosla\'iac, S. H . .J. Prinups, l\Iareschallus magnus Reg.l'ol. 
cL I'ololliae Minoris GClIeralis Gubernator Craeko"iae, Chmiel
nicz, Nizyn, olstyn, PereasJaviae cI Casimiriac. W. P. I\ilian sc. 

3) Popierś w polskim slroju. A. IIJelaer se. - podług 

Falka. 
,1) Popierś w polskim stroju z laską marszałkowsl"l -

podług Falka. 
:1) Popicrś w polskim stroju. Cornclis ;"'ieyssens sc., Joan . 

. l\Ieyssens excud. AnLverpiae - podług Falka. 
G) l'opicrś podług Falka- rycina hez wartości. 
7) Popiel'ś w zbroi z podpiselll włoskim. J. D. Berdt dcl. 

Ev. Steell S. C. lit. sc. fec. - podług Kiliana. 
o) i D) Podobizny podług l(iliann. 

10) Po kolana w zbroi, niepodobny do poprzednich - ze 
zbioru fam. obrazów ks. Jer:lego Homana Lubonllrskiego \\' Cha
rzcwicach. 

11) To samo. Rysował Ksaw. Prek. rytował Ant. Tepplar. 
12) Popierś w zbroi, w peruce, z bródlq po szwecku -

niepodobny do poprzednich. 
U) Popierś w ddii - ol(')wkiem - likcyjlla. 
11. Czerl11ak, ~I1odość Jerzego L nbol1lirski ego (lG06-1(i3G). 
12 . .:\ihil exlernuIJ1 adiulit, (jnoel dOIJ1l\i llocerel. Paweł 

Potocki. Centuria. 
n I":ubala, Jerzy Ossoliński I. 21:1. 
1-1 MCllloriale - Niesiecki. 
Li Kubala, Obl<,:zenie Zbaraża. 
W. Memoriale. 
17. Kuhala, Poselstwo Puszkina. 
10. Pierwsza jego żona, z klórą lIliał czworo dzieci, Kon

slancyn z Bobrku Ligi<;zanka, umarła w r. 1()·J8 (;"Iowa ks. 
Skrobkowica przy \\ yprowatlzeniu zwłok Konslancyi Luhomir
,kiej 1()Jij). Ożenił si<; później po raz wtóry z Bnrbarą Tarlówną, 
wdową po .Ianie Daniłowiczu staroście czerwonogrodzkilII. 

ID. W Ilpisie ~[ichałowskiego (ni(' wiellI, w czyich r<;kach 
jest obecnie Len Hpis) znajduje si<; nota i\liehalowskiego .. Sta
Wanie p. Jerzego Lubomirskiego in Aprili lG;-)O o panią Kaza-
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llowską, zniewaga Filipa llutlyniego od marszałka 20. lutego 
1(j.10·' - oraz (:zlery listy Luhomirskiego do ~Iich:l!owskiego 

\\" sprawie konkurów o Kaz<lno\\"ską: 
a) Z Dąbrowy 9. kwil~lnia l(j;iO: f-. żałuje, że Kazanowska 

do Bielska jl·rlzie. "Te panie, klóre redunrlanl (?)libl'rlalcm .I~ll'. 
Illars!.ałko\\'ej, nie wadzi kupil:. i\loże palli \\'ojska (żona \licha
łO\\'skiego) obiecnc', .iako obaczy polrzehG ex ('lIpirlilale ich. 
Pros!.t.:, abym miał wiadolllOŚl: od \\'i\1I'., co za respons llr;:lłzic 
Pani i\[arszałko\\·pj". 

b) Z Dąbrowy, wielki czwartek 1·1. kwietnia 1G;-IO: L. posiał 
Grolkowskiego do Bielska z listal1li do obyd\\'()ch braci, "bo na 
Świ<.;la ksią(lz porll;anclerzy cum \'encris pullo (H:1r1zi('jowski?) 
jl,d:lie . .Jeśli go lam przyjm,!, bGrlzie do\\'url, że IIlU dano olu
chG . .Jeśli p. wojska nil' bGd:lie mogła rlopaśt": .lej i\J., żeby nas 
czekal: lIIiala \V Bielsku ... Slarszy bral i br::llow:\ srodze powa
dzili siG z nI. i ('ale nic żegnaj'l(' odjechali ... ". 

c) Z Dąbrowy 22. kwiclnia \(i.-,O: "Jużem ja lę spra\\'G,jako 
i \\'szyslko 111 oj e, puścił lIa dyrckeyt.: l\:ichn, lIiecl! ahsolulc 
sprawuje i nadell1ną dekretu.ie. ,\Je i teraz salll 1'. Bug vindcx 
esl Za !\lnie, ho ll'go vt'n('ris pullul11 infamowallo. Slalql dckrel 
komisal'ski 11a szyjQ jego ('lllll cOllliscaliollc hOIlOI'UIll i już zn:tt"~ 
poc.zyllnjQ iure cadl\(:o upomill:ll: siQ cl('lbr jego przy osobie. 
Hozulllienl, że lo nupliaJe IUIlll'n nic br,:dzil' lam świeciło i le 
nowe decora przydadzą eokolwiek do sIarego zapachu wsze
tecznych spraw i dziel jego. I ja W;\ll'. mullis nUlllillibus zo
sInwam obowiązany za IG las],ę i miłość', klórą oświad(,z;\l: mi 
raczysz ... " . 

d) Z Hakowa 29. ma.ia l/i;-,O: Dzir;kuje za wszystko ohojgu . 
Już wołny - nie może pis,.l:, prosi do siehil'. (Hauziejowskicgo 
śluh 7. I\<lzallowską w maju l (j:iO). 

:W. l-IowerlJeck do kurli)'sla z \Val·sz:J.wy :W. grudnia W·H!. 
Crkullden ulHl ,\klellsIClcke VI. G82. 

21. \lclllOl'ialc !l. grudnia Iti;-l(). 

22. \\'1'. kanclerzu kor. ])opil'ro h;l('zG, co lo jest lud~.i Illło
dych lIa wysokic wS:ldzal: doslojel'lslwa, gdy Illit.: lo lIa pocqlkll 
i nn \\'slr,:pic urzr,:du p. Illarsz:dka kol'. ]lolyka, CZl'go niklhy siG 
by! po lak świeżo obowiązanej dobrodzil:jslwclll nie spodzie
\\':d krealuI'Ze. ZaprawdG ... po kilku lIicuważllych jl'gc, poslt.:ll
kacI!, co sir; po lIim na polem spodzicwat"· potrzeha ? .. ,\!et'. gdy 
i sam \\'\1. z(lrowylll \\. lo wejrzysz rozsądkielll, żalowal: IlIU
sisz, żeś \\':'11. ])l'!. J'('l1eksyi lCII IlIU \\'ydał pl'zy \\'i!ei , ldory [lic 
hez przyczyny zl('ciłelll byl \\'\1. zall'Zym;I(' do czasu przy so
hie. ,\ napI'Z(',d, jeśli lo nic Zl' znan.llą powagi IIlOjl'j lIjllq 
sl:tlo sit.:, że: IJ;Hl:iIWgo jlrzezvlllnie: SGtlZil'gll przyj,!t"· nil' c!t('ial, 
a j)l'z,Y.ią\\·sl.'y go ]>01('111, coś \\' Lelll priol'il:llis lISIr;pllj<ll', pl'zy
siGgt;: IlIU \V rr;ku swoicl! \\'ykollnl: kazał, jakoby la \\,;IŻIl<l Ilil~ 
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hyłn, którą lenże sędzia oddał, jako odclllnie podany. Więc 

i \\'zgl~delll lnrgowego, klóreJll (zabiega.iąc zdziersl wu, które 
się po te czasy dzinło tym pretekstem z ubogich ludzi) z rąk 
pp. m:lrsz:1łkom wyJ:1Ć umyślił, przed \\'ne wydając i po ]1I'a-

mach przy co .ieśli tem wyl'aźll 
zważyć. A nao'itatek 

jasny dał do wód, 
wiekowi niewinnel11u, 

powracnjcl(~el11U, znstąpi(" 

lu ri tas od obcyeh Ina 
lÓl'7.y odelllnie są 

żallli i kto ma podobnr' 
postępki, gdy je sam sędzia czyni: Aleć W~L gdy tej burdy 
wejrzysz i dohrze ją u",ażysz, uznasz niewątpliwie. na jaką 
siG \\'dzięczność \\':\1. od te.i zanosi osoby. :\'iech tego pewien 
Lędzie p Illarszalel" że władzy Naszej królewskie.i miarkować 
niL' będzie marszałkowska, w ];tón'j się poczuwać chcG i będę. 
Na żadne huki sejmików nic dbam, gdy pl'7.eciwko przysiGdz(', 
prawu i wolności nie nie wykroczę, Zlccam tedy pilnie \\':\1., 
abyś w tych punktac,h serio z wspomnianym p, marszałkiem 

imieniem lo wal, wytlómaczy\\'>,zy ('-
slllaki, które na lem przywitaniu u 
inkulkowaL nie dał pcrs\\'ad()\\al\ 
uchodzić latom i zasługol1l 

Hodziea Illc('('sorów moich indult 

i W nilll ta 
7Ilaj estatis, 
Król uo 
l\O\\'aIl'y), 

irrcn'rcntia nigdy 
Will... W Nicpol'ęl'ic 

Hpis l\lichalow 

ł:) Po śmierci Ossolińskiego żq[bł Hadz. starostwa lubel
skiego i pisał do królowej, przypominając usługi swoje w Cza
sic bezkn')lewia ()[Idanc królowi, który mu wówczas 8.000 zł. 

ohie(·y\\'a!. "Powlóre tedy rzu(';}m się w pJ'Zepaść dobroIIi wej 
\\'1\\1. promocyi, za klór:t IlS111g~ lllOj:.t i krew pod nogi \\"IOL 
pOkOI"Hie rzlleiWSZY, złotych ;-)()(),OOO oli:lI'uj~, a nadto, jakowe 
b~dzie rozkazanie WKM" wszystko uczynię, tylko \\·('.irz~rj \\' lo 
!\kr(Jlowo ichało\Vskiego p,3m.:. () 

utrzymać starost WIl, LI) 

olrków z tego starosl II 
rski, ojciec .Jl'rz('~;(), 

i('zki, szyb solny, 
negllndą, a lig prawa żupy n:1 " 
znal('ziolw i Ile dołlra królowi 
]lI'I.('[o !ll'/l'clllliotem sporu 
a kro!cl1\. Sejlll w r, W3:J wysadził kOlllisyę dla 1)!·zl'pro\\'ad7.c
nia układów o wykupIlo tyeh żup na rzecz korony, Sprawa 
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\\'lolda siQ i dopiero w r. lGJ<! zoslala załatwiolla pozornil', eza
SOli',! zgodą 1l1iGdzy slrollallli, dzi,ki ('ZCIllU wojcwoda dobywał 
SI>! SjlOkOjllil' do kOllca i.y('ia (Szajllocha, lh\"a lala r. 171-1",,-»). 
~[ar',7.;dl'i-: \\'zi:[! żupy sollle od ojca za cZ(";(~ dz.il·dzirl\\'a. Tym-
('za,;"" IJlI"rz w lulym 1(;'-)1 II 110wal Iw-
mis\c:. I. początku oci:l:-~al c; I j"yi jako 
prYIIIl\.i, pdt ie chcąc urazić kn lllował. :'I le-
mor! II'. 

<.arz(·)\\' (lo 1\1'(')la H) Kune-

gund\, w \Vieliczcl'. :olJllllissa-
riol"lI \lichalfJwskiego p, \V ,\klach 
grodz. \\;11",/:. 1.1,1i,:!~a i'\. 1!)2 k. :l10 Zll;Jjdu.i ,;i;,: prolest ko-
misarzy przc('iw .Ierzelllu Luholl1irskiclIlu z podpiselll Hogl!
s!:twa LcszCZyl'lSkil'go ]>orl,,1,aI"lJiego 1WrOlllH'go, ł,ukasz:1 Opa
lil\skiego marszałka na<!\\'orllcgo korollllego, Fen!. Zaporskicgo 
sckrl'larl.a knJlc\\"ski('go, .Iak(')ba :\lichalo\\'skiego wojskiego san
(!IJJllil'rskiego i Daniela Żydkiewieza. - Daniel Żydkil'wicz 1>.1'1 
synem Ul', Tyszona (czy Tyc1lO11a) Ży(lki(·wic.za. Tamże ks. IDO, 
k. :Hi:l.·_· \\' k()l1~tyLucya("h \\'sz<,:dzic ŻyLkicwicz. 

sZ,-! 

21) Ilpi.~ :\lichałowskicgo k. llD, 120 .. ~ :'Iklllol'ialc. 

2!). Talll i,e. 
;{O. Ta III że. 
:31. TalIIże. 

\\>,ki pisał (lo Wiśnin 

na Lu bo 111 i I"sk i 111, 

ażd('j okazyi. Z 
pl;lI, okroi siG WX 

Ile, coby bardziej 
list od kogo nie 
lisL llazad pl"osz<,:" 
. Hi.J!. 

:32, Akta grodz. warsz. ks, :-\. lD2 k. ,139. 

S1I1llllla 

:l:l. !'Irusiał lIst,!pić ŻIJjl SOlllydl i za pierwsq okazyą lIIi:lł 

z!oży(': Jask<,: Illarszall,owską () ('/.l'l11 I\.slysza wszy Illoja żona, 

z hol1l lll~d() IIW umarła. Alb. lIadziwill, i'>lcllloria1c, kwil'

CICIl li:J1. 

Siali 
siQ 

ks. 

l\. :lOlO J. li>, 
p. ;)1: 8. lllaja 

,ni i rsk i, co hył Żyd 
I dllll·SZ.\' llIU 20.000 zł.. 

Jlislygalora. 
'plielald Luhomirsk 

Iii N. 22·1 sil'. 11 U. 
:-Ii>. Szkicc hisl,; 1'\"O("('s Hadzi('jo\\'skiego. 
:n Talllże, Wyprawa ŻW<lniecka, 

zi('J'} .ś\\'. 

II i III 
ie prze-

warsz, 
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10. Ks. grodzkie warsz. ks. N. 192 k 22:1: Oblata na staro
stwo niżYl'lSkic .Jcl"Zcmu Lubomirskiemu 2.i. lutego !G52 dana 
za zasługi Lohatcrskicgo DOlllu i ojcu, który Osman'l od wllętrz
ności Europy powściągnął, a obecnego blam C;iraja szabłą 

\\"ziGtego li siebie w niewoli trzymał, j~\ko też za wl:1sne prace 
11a sejl11:1ch i tr.\·bllnal~\("h i za 700 ludzi pod ZlJoro\\"ell1. 

41. Instnlkcya sejmiku wiszcI1skiego posłom na sejUl 31. 
grudnia Hi;)'l. Akta grodz. i ziem. XXI. 1·16. 

,12. Do st:lrostów, dzierża\\"C(')w królewskich, ducho-
\\"nvch i zicmskich w starostwie Oświęcill1skil'm, Zatorskiem 
i \\~ p:lllslwie Żywieckiell1 13. grudnia !G55. Bpis Ossol. ~. 190 
k. ]G9. 

4:1. Listem z v\'jelkiej Wsi !G. grudnia lG5(i, chwali. król 
.lana ']'orysińskicgo administratora d(')hr Lodwigo\\'ict:' (\\'lasnośe: 
Stan. \\'arzycJ.,iego kasztelana krakowskirgo), że znosi z chlo
pami partye sz,,"eckie, jak lo lcraz świeżo w Oświęcimiu uczy
nil, wzywa.hr, aby sic,: ZIliósł ze stalostą babimojskim (Żcgo
el_im) i szedl z nim razem na obrone;; Częstochowy. \\' drugim 
liście tej samej daty clo ks. ~tall. Kaszkowic:t wdzi<,:cznie przyj
Illuje ochotę, że z chłopami swymi gotuje się na odsiecz Czę
stochowie 1)0 [(~goź dziekana pisze krótowa z (;łogó\\'ka 4. sty
cznia HF)(i, ucieszona nowinq, że siG szcz<,:Śliwie zbliża pod 
Częstochowę. Akta Oś",i<,:cimskie w krak. Archiwum l_raj. Czu
bek, WesJl;lzyall I\ocho\\·ski. 

Tell JWl1ll'ndanl, co \V Hi/ej ('1) ll1iał się by! stawie: 21. 
gruclnia do Oświęcimia, według ulliwers:.l!u, który wydał do 
obywateli księstwa lulejszego, zaczem nic wiem j:ilw to będzie, 
jak prędko Szw('dzi o wczorajszej tragedyi dowiedzą się, która 
się stała \\' Oś",ięcillliu, kictly ich żywcem gc')r:ilc \\'zięli 15, 
POl'uczllika ,.ahito, drugiego też i lak po",j;lZan)'ch z sohą 

wziąwszy poszli i z kościolów ich brallo pra\\ie, podczas ll10-
e11t.)\\, odprawiania napadli jch. ])ziś przyjechał ks. Sporyszo\\'icz 
z Krakowa, powiada, że srodze się w 1i.r~lko\\·ie gór;lIi oba
wia.i'l i \\'ittcnl>erg .,am wyjechał z Krako\\';). \\' S:ICZ także 

napadłszy g(')rale, wybili ich do ;lOO, l.\'lko ·1 uciekło. :\a Wiśnin 
lc~. lada dzieó mają napaść, ho ich tam jest z 10 (JOD górali, 
ktor,\'111 kaz;d p. ;\1arszakk drahiny robi(~ lamże \\. lasach :-\ie
)loloJllickich. Co strony przyjazdu lego kOll1endanta na jutro -
nie wiem. List !.agóro\\'skiego z Oświ,cill1ia 20. gruunia Hi;,)5. 
[{pis ()ssol. :-\. 190 k. Hi!). 

'1·1. Nohilitacya pololllk(')\\, l\aspra lZasprzyckiego, "Uór.y 
raro e~elnplo intel' sihi sillliles nie z jakiej powilIności, ale 
z ochoty sa llIej ci la dostojcós t \\'a ~ as z('go, d la ('alosc' i Hzcczpo
spolill'j, lIwj:lld, SWCJj .... ' . \'01. Leg. U;;)t). 

4;). Copia delIa Ietera dPlI gran. :\larcsC'hialco alla l\cgina. 
Lubo\\'la 12. grudnia lIi55. Walewski, Wyz\\'oleuie I. l7(i. 
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4(), I\s" .mn Sygański, [list. Nowego Sąc za str, 07, 
47, Palrick Ciordons Tageouch \'pr01J"enllich durch 000-

leóski, :\[oskau IS.J!J l. 3,1-37, - Lubicniceki do Ibkoczpgo ze 

Zborowa pod \'[akowiq ,I. grudnia, lO, grudnia, :2:), grudnia 
lG,-);l, S/,i!;"gyi Al ek .. " Transsyl\"ania eL lIellulll l)oreo-Orielll:tle 
1. 4!)~, :101, :-)07, I\ s , .Jall Syg;\l'lski, [list. :-.iowego Sącza 

sir. JOl. 
40, Bogu 1\ajwyższelllu - pisa! hdlllall - powillnl' sląd 

Ilapr'zód o cld:l,j(: dzit,:ki, że \\' lak hllrzliwclll llul"III:llllis I\cip, 
z a lni(, sz~lniu, kl("Il'c n:lS agi tal, pr/,yp(;:dz:1 swoją Op;lIrznosci,! S, 

do I('go porlu picn\"szego wiernośl'i mojej i ku \\'K\I. uniżo

ności Ila\'Clll, że siG odezwa(', na kil ("zas i dalszc konl"ercnc,\"e 
do \\"1'-.\1. Illicwal: s ecurius 111 og<,: , ni/,li mi pr/,edll'111 per hl:! 
Sillisira O)CZyZlly Ila, .. zej taż bY!;1 faculta,s z ci<,:),killl żalem 

erepl:l llloim, l'rzyo,yna to jednak Nieho mj sallH ~ IH'(' ddcrcnl 
znac:',y i Lc iniqll<l lell1jloI'a, że lubo Illit,: na chwilt,: dla zalrzy
m;\llla zdro\via oslalniego Hzeczpospolilcj vendiko\\',tły hy!y 
powi e rzchownie ,sobie Lyll;o, (:onrormowaly jcdn:lk ;lnilll;lIll 

Il1Calll illLrinsl'ce do kgo WI\~1. lJ a d 1I<lllli P;lllO\\'ania, klill'c 

nam \\"s zysLkllll in ipso lai"lc ojczysle /;n'i1esL\\'o Il<hZC chl"l.c

ścij;lI'l ,sk<t ś wialłoś( ' ią il I IIslr:.!l II III cil'lIlnc c;)lligillcs llcrdyckie 
znoszqc, w szczGśliwej krwi Jagicllo"lskiej u runllow;J/o i zasl11a
ko\\"a!o JolJnc , Jakoż gdyl>y si<,: czasowi nie uleglo hy/o, k\(')

remu ceden: jC'sl \\'bsnie I'aliolli olw<lire, gdyby si<,: I>ył i lym 

Jo mclllelll n:Jsz.ylll nieprzyjacicl nic IIgl"ska!, a nas inlerim pod 
prelexl('llI allac pacis SU;1<', do conll>inacyiej sllad!li(~js/cj ani
mo]'ull1 i z sol>ą cło porady nic ZOSI;IWil l'l in cn pradl'nsn so

bie fideliLalc, Zgilląl~ by l\zcl'/.]>ospolilcj, zginą(\ jako IIló\\'ią, 

wszystkieIllu PI'I,YSZ!O, kiedy i zcwsząd ścisnielli )wriclIlis w
slawaliśmy, nic]ll'7.yjaciel undiqlle, spiknione fakcyalIli słod

kicllli ('oagula wynikały, \\"ojsko I'ozcI'wani<'1ll \\'szysLl,i!'j pra
ldyki zaraŻO!lC zoslało, nas wodzil\\' asp('rnailanL i zdrowie 
samo, nil' lylko \\ladze,: nasz,l ;Id ,scoplllllIll jlI"l.ywo<lzili le ich 

roze l'\\ ':lne allilIlusze; kiedy wojcwódzlwa ddicie!J;lltI, 11111'0 in 
slIbil'(:l ioIH'nl biegły, sna('· już wczasowi i jlokojo\\' i Wi('CZlle
IlIlI sLudclldo" l gdy .i u;, w,s/,ysll,ie Illedia sił n:ts/,ych slal)ycll 

llsLaw;J!y. od ordy lIi(' siQ nil' wiedzialo 1)('Wllcgo, 11Iu s ial:! si<,: 
la app:uTnli:l Ilc/,ynil: qll('siLa(~ prolcl'lionis, ill reali jednak 
al>olIlill<lSa i ni(~ długa z lIas ka),deIIlII, klt'lrzyślny SlIlIliclliclIl 
p ier\\'S/,(' 1ll o!Jslricti są \\"1\:\1. panu na ,SZCllll!. Ta Wi('l'llOŚC na
S Z: I , Ż C IIi., \\',\ 'g;ISIa \\' Sl~I"('ach n;ISI:,\,<"Il, Slls]liral>illllls do 1;1].;: 

]>ogCldlwj gOd7,iJlY, kl(')r;l!>.\' 01\\'01'/,)'1;1 C;llIlplllll :1<1 l'xlrlldend" 
11:1('(' Llcl:l. 1;[(')1"<' nas ;1j)jlr('sser;IIII Ilad \\'01<,: naszą" :\ gdy j liŻ 

/';1 pI'Z\jŚCiI'Ill 11;111;\ ,1\1 i I.a znicsieIlil'Ill ,si<,: prz(·/. posló\\' 
,.,\\"oich rzdl'IIlil'.jszc jego cx("('rpsi ),.vl·zli\\' OŚI'i, że san("ll' (;olit 

jura "\\ Ojl '.i pl"Zysi<,:gi /. H/,c('Z]>ospolilą i WI\:\1. przyj:lźIli, i Ż(, 
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nas do dawllego splendoru powrócić usiłuje, removi zaraz pe
dem od lL'j op[lresyi, w którqśmy de\'oluli angustia rerum 110-

strarulll byli. ll:1jc,; lecly \VI';~!. wieozieć o lem, że \\·ojs].;:o ku
piG, nobi li tatem g , lrąCO con\'ocujG, poenis compcllo uni wersa
billi lJIoimi dckl:trow:lI1ymi, klóryl>y nam nic chciał pomóc 
tłumić lego ojczyzllY ognia. Pos Ialem dzisiaj 00 :\llradin-sol
lana, na 1l1iejscll h:n\skim pod Ilalit.: zelll \\'eW.OOO 7.osta\\·ioncgo 
ordy, bo salll hall \\' \\'ołoszcch czeka oalszcj wiadolllości, 
żehy mi zllać dawał, jesli ku \\'1\\Ici, czyli recie ku niepny
jacielo\\'i postąpi z wojskami, abym był i ja acque z nim 
act.:olllodalus do intellcyi ollych. A że życzyłbym każde :lei liS 

moje in praesl'nlia mieć \\'1\\1., bc,;<lzieli possibilis seCllritas 
lego, I'acz Ilas WJo!. prc,;dko i dUeacill' r awiZO\\'al~ to wszystko, 
jak ('ZYllil', jakie masz WI\\1. przy sobie prillcipia et Illedia 
ratullku swego, czernb)' orda :lllilllOsius \\'spierała rzcczy n;lsze, 
1I0bi l i tas i wojsko gorącej adhaereat pal'I i bus Palla s \\'ego. My 
już Ilie lllyśJillly \\'iGc('J ni o (' Z l'm, Ill'e alia qu:\erelllus, tylJ;o 
Boga lIa pomot.: wziąwszy, eX('lllL're jUgUlll niewoli a cont.:ul
cala Iloslra sacra ad prislillllm przywieść decus, żywot fry
marcząc IW śll1iel'l'., hyle in fal"lis głoriosis szpetną hatibc,; za
gI'ZehliśllIy IUllIulis nosiris. BGd~ ja dalsze zasyłał ad Ilotitiam 
\\'IOlei progresslls nasze, Ilic racz byl~ proszG ... (skąpym '1) \\'I\~l. 
z telll ws zyslki('IlI, czel\l sic,; i illformować i posdać cle statu 
\\'1i.~I. mamy, kt('jrC'lllu ... \\. Sokalu 17. grudnia 165;). lipis Czartor. 
\'01. :ł ;j7Ii :-.1. G-l. - Toż samo po lrancusku :\'oyers 28. 

4U. Wyd żga sir. 112. 
50. Do króla Kazimierza w dziell Trzech Króli z llardyo-

\\'a do Biecz:! powracając cgo: 

\\'0.01':1 żaonego, <Izisia mallly pięci, 
)wnj zil'lllscy a trzej 7. ni e ha przyjechali święci, 
,\ ci, kt(lre ofiary Chrysluso\\'i dali. 

Ziell1scy!>y je krułowie hardzo radzi brali: 
(;lIst;l\\' ma gust we złocie, o z;tp:!ch nie stoi, 
Ii.azillliprz kadzi mirrą, ho si~ hardzo boi . 

W Połocki, Ogrild /'rnszek. 
:i1. Akla grodz. i Zil'lll. X, l'rr.y ",ilcja nr. ·j.-j;)5, :~(): 7, i 10. 

stycznia \\' ł,rośnie; nr. 1/:J7-1·1~(; : Hi., 17., lS., 20., 2(;., 27., 2S., 
2D. slyczllia \\' Lalll'lIcie. 

;12. I.audlll\l zj:lr.dll \\' :\o "'YIlJ SąCZll 21. gl'llcIllia Hijj. 
~Iich:tł. Es, p:ll11. sIr. 7S2 i I\pis O"sol. :\. 1:->!) sir. !J07. _. l'lli
wersal .Jana \Vielopo.lski('go k:lszlełalla \\'ojnickiego, \\ 'odza po
sjlolill'go ruszenia \\' S:tl'r.ll :D. grudllia 1lij,l. \licl1:li. I\s. pallI. 
sir. 7:->:}, - Hpis Ossol. i\ . mi str. !)OS. 

CI:; . Consililll11 tak \\'ojsk:! jako i nzeczposjlolitcj \\' czasie 
krytyczny III J:Zl'czpospoł i Lej złożolll' 2ll. grudll ia 11;,1,1. Teki 
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\";)rusz. ~. 1S:!. Treść nlniej wi<,;cej ta sama, co w akcie konfe
deracy!. 

51. Firlej kaszll'lan Chl'huski do obywateli 21. grudnia 
lG.-).), jego XX\'L p. iD. 

i (p. ~.-)(i) Czarnil'cki (' zasługt,: 

I'rl;cyi Tyszowieckie I 11\ bvla nie-
pry \\'a lny rzlo\\ i ,\\ ał st;) 11.1' 

11l,! lIarad\; \\' miejscII Walll'lI1. 
1\ tcm dowiedziel'" ki miesi'lce 

pÓŹli le! .1 jlosl'I szwecki, z Lllliill Iliekil'go . 
. \Ic lIlill; la kotll'cderacyi, przez ';Iyc'znia\, 
jl'sl mylna, a imienia CzaI'llic('kic.~o nie znajdujemy \V llkcie 
kOIII'ellt'racyi miG<lzy konlisarzllllli wojslwwynli, przydallyllli do 
])'iku helmanl·)\\·. S!ożnał>y sit,: dOlll,\'slal', że Czarniecki \\. Iynl 
1'/,llSie \\'I'Z\\':lny zoslał do boku krc')I:l, lub że wyboru n;) \;0-

Jlli.sarza wojskowego nil' przyjął, ponicważ hetmani uzurpowali 
sobie najwyższą wbdz\; z pOlllini<,;cil'lll króla. To pewna, ŻC 
\\'yslany był po lo, ahy wojsko na slronG .Jana J\aZillliel'za 

i \\' tym kierunku <lzi:11a(: był ohowi:!zany, A że 
k"lll'l'cll'racyi ]lO\\'SI:lh l.uholl1ir-

i'l'dl'rac'YlI slIIld('('k;, i list hi-
pisany \\' grudniu 

(Hpis Czador. :-\ 
rl'lacYG (irolldskirgo 
tizilo szlacht\; i wojsko 

, \\'l'lICI!, 

"lożna!>y 

przybyc.i e 
tlili kon-

I'aeyi Tyszowiecki!' 1)1-);), Hola 
przysi<,:gi hctlllallll\\', l'rzysi<,:ga kOlllis:ll'zow, Przysięga \\'ojska 
i obywllteli koronnych z po(lpisl'1l1 ohu hl'l Illa 11 C')\\'. I\s, palll. 
\1) c·hal. 7X4-iDl. - Koc'ho",sk i i Kordl'l'ki \\' (i iganlolll:Jl'h i i po
daj'l tcn akt ICllliej dokładnie w bciilskiem Ilc'JJllUCZcniu. - !\()
)llisllrze wojskowi wYlnie'nicni wakcic konfcdel'ul'yi: Krzysztof 
Tys!.kiewicz wojewoda c:zl'rnichowski, !\ndr;wj Potocki o!Joźl1y 

k()ronllY, Ja('ek SZI')llherk slllm.slll IlOhllsławski, Stanisla\\' Słll

h'w.ski slarosta hOl'Ock!ski, Sl:lllis!a\\' ])()Illaszcwski Widlicz 
rotllli \\':H'!:1w Lanckoro)'lSki roIIlli'·l! D:111i(·l Sośnic'ki 

z 10\\1\ c'l!oqgW) .11\\1., i.aś każ-

dego ()('ych sobie z posl'odka \:kszusci:! 
glosów 

JWllkder:ll'yi o Jlospnli \\' Ty-
SYl\\,( iII lG.-)II. Ks, palll. ;\li 

dr gCll('raIłX oni 11pplJrli' articles 
dl' la II'iLs oni !'aite av('(' 1'111'1 Illlhkssc 
puur le Senll:C tiu roI. II l'sl cerlain CJlI'dk c()ulilllll hl':lll(,Ollp 
dl' ('llOses qui en UIl alllre lemps Ile seraienl exellsabl('s; mais, 
COllllllC ils 1'onl bile elJcore elalls I'allscllt:e du roi, loul ('e qlli 
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y sembJe chorrucr Je gouverncment passe sera rel1Yersc par Je 
l'etour du roi; et i l est trop apparent guc Jes generaux et les 
fiutres n'onl agi de cette sorle guc pour se faire valoir et ob
tenir plus faeilelllent Je pardon du passe, ce qu'on remarque 
assez bien de leur Jelln's partieulieres et de J'ardeur Cju'jls 
ont dc velljr Lrouver Je roi. Je vois, gile l'un d l'autre auront 
assez (i'amis pour se maintenir dans leur charges. Noyers l)l, 
(i2 z (;Iogowy 17. sty(:znia l(j;-l;). Data wido(;znie mylna . List do
nosi o sprawach, które siG później dzialy . 

On avait voulu persuacler au grand generaJ ([ue Je roi 
avait dispose de sa charge en raveur de M. le marechal. Tamże. 

59 .... A że przesłana mi jest konlcdcracya i związek jakiś 
wojska i obywatclów Hzcezpospolitej ... z\\i:lzkll tego pod nie
hytność ""lO'!. uczynionego ganić nic mogę, DO w nim widzę 
ZCllllll religionis, widz,ę i wiarę przech\'ko W[,\!. Teraz tell 
związek za powrotem \VI":\1. już Dul/itati subiaceL Tegobym 
jedn<lk życzyl, aby takowy lIlutatis mutandis przy \\'1":\1. sta
n'll, i ktokotwiek accedit do wojska W I\. \1. , żeby się tako\\"1 
przysięgą ohligowali . W tym związku dODrzeby zaraz sektę 

aryallską z Polski wywołać, której żadna nie okrywa k01lrede
racya. \" tymże związku mogłoby siG zaraz \dożyć, że za zgro
madzenielll \\'iGcl'j pp. senatorów ma siG nierząd H.Zl'C'zpo,;poli
tej \V lepszy rz,ld i dawną klubę wpra\\'it',. żehy lihert3s każ

delllu zostaw:tła, ale liccntia pcreundi zniesiona byla, żeby 

ono jedno nie pozwalam dla jakiejkolwiek czyjrj prp\'aty 
c3lyeh sejmów, cum ruina Hzeczpospolitej i kosztó", naszych, 
nic I'\\'alo i żeby poslo\\'ie przysięgli byli, jllryslo\\'ic poslami 
nie bywali". O to tylko proszę, jeśliby kOlllisal'l.e byli, żeby 

między nimi Widlica nie hył, który się \\'szGrizie przyszyć 

zwykł, a przyszyłby pewnie przy sollie Iidull1 Achatell1 n;1j\\'ięk
szego zdrajc", instygaLora, który nie tyll\O trilllc!1 prolidi:le ale 
(:!'illlen ('alsi eOllllllisil. gdy na hl;\Ilkietacb \\'1":\1. na co inszego 
podobno IllU conrredowanych, listy sobie od \\'1\:\1. pozlllyślał, 

i niemi pruskie Illiasta zdelllentował. PrYlllas do króla b. d. 
,\mb, (;rah., Oj. s]lOIlJ, II. 94. 

liO. Kre')] do prylllasa z Krosna ~, stycznia 1G,'i(j. Tamże 
p. 8S, --- PrYlllas do króla h, d. Talllże str. '!)o. 

Gl. ... ll1ais Je roi l'a (hetlllana) raSlll'e par ulle lt'Ure de 
se main ]l:lr le l'onseil dl! mart'chal mCllle. lis (hetmani) ont 
rc(; u ł'ordre de se trouver ;\ La!lcul et d\ avanCl'r rarllH~c. Le 
roi ell partant delllaill d'jej (pI'awdopodobnie zEroslla), s'y 
rl'ndra aussi en deux jou!'. Noycrs. Tamże. 

(j2, lll.struk('ya dana posłom od wojska lwrollllego do kn'lla 
Jana KaziJllicrza Szymo!lowj Ea\\'eckil'1l1U rotmistrzowi i I-1ie
I'onilllowi i\largo!lskjelllu porllczuikowi ksiGcia I\ollstantego b. d. 
Rpis Ossol.~. 189 str. 922: l)o\\'ieuzia\\'szy się o zbliżaniu króla , 
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federa cy i ł_aócuckiej wyraźnie stoi "in praescntia ,I 1\:\ !. " , a król 
dopiel'o \V polowie stycznia stan:l! w Łaócucie. Ol'ygina! kon
fe deracyi Łancllckiej nic ma daty, Temberski ró\\'nież nie po
daje d:lty, 

G7. I,ról do prylllOlsa z S~llllbora 'I. lutego W;)(i, T elll b e rski , 
3:n. - "Ksiądz arcybiskup cieszy się, że hetman do króla przy
był, :Jleby tego życzy!, aby przy boku król:1 zos!a\\'a! (hetmaIl). 
ho się obawia, że ta niepotrzebna woj s l;o\\'a do hetmanów 
dil'lidell('ya przy laclajaki ej okazyj .. , in dalllllulll Hzcczpospo
litej, .. Nicchl>~' he!mall polecił kogo lllł odszego królowi, nie 
odsIGPuj,!!: Iylułll", Ce duła \\. łiscie .Jana Ll'szczynsl;iego do 
kanclerza korollllego z (;łogówka 28. slycwia 1G5G. Hpis Czartol'. 
VoJ. ilK~ N. Hl:.> k. 3!JD. 

liS, l : ni\\'ers:d .Jan :1 Kazilllierza do ,,'oje\\'odzl\\'a salldo
mierskiego \\' Łańnwie :10. slycznia lli;jG: \\'zy\\'a, aby siG szlach
ta do d<1\\'lly ch s\\'oich rotllli s lnó'" i pułko\\'niko\\' kupiła 

i dla poparcia Iych ruchow cqstb.; \\'ojska S\\cgo posyła ... 
Ks. pall). ~lichal. XXI. 

li!). l\onfederaC'ya województwa sandomierskiego spisana 
\V Opalo\\'ie 7. lutego l(i;iG. Talllże XXII. - ,\rchiw, gl. warsz. 
I':s sellcjal p, \'01. 1 polskie :-..:, lK . - Ordyll :lcy a helmana wiel
kiego koronJlI 'go do wojewodztwa sand o lllierskiego względem 
oblężenia zambiw Cj azdll. lIży i Zawkhos la, wydana ". S:lm
Dorze 'I. lull'go 1O,jG. Tal1lże XXI.: Do oblc,:że nia każdego z Iych 
Z:l111kó'" z osohna osobne przeznaczone klucze, włości. e ko
nomie, sl:!rosL\\'a i opactwa najbliższej okolicy. 

70. I.isl)' królewskie do (jdal'lska i do Toruni a z I\l'Osn::l 
1. slycznia tG;')G podaje nlldawski II. rozdz. 7. - :\sl'kural'ya 
króla GdansZCZ:lnOlll dl' rct'unoelldis expellsis slIb lempus hl'lli 
suelici z Krosna 11. stycznia lG;)(i, Archi\\'. gł. \\'ar. E.sl'IH'iale, 
\'01. 1 polskie 1\. lii, - Takaż asekuracya senalu i urzędnikó",. 
TaJllże 01. 17. 

71. I\lIdawski II. rozdz. 7. 
72. Akla grodzkie i ziemskie X. ~. -I;').j(), \\' LlI'j('uciL' 29. 

stycznia Ui;)(j. 

73. 1\1'1')1 do ks. Zasła\\'skiego z Krosna K. sl"Cl.ni:l lIi.iG: 
Pr~.y.illlui('nly ochol<.:, kll')r:) llalll' oświadn:!sz ... \\. -Iyc h dniach 
posyłallly pułk do \\'ojl'wodzl \\'<1 kr:lko\\'skiego na uprz~!lnil'nie 

p:1rlyj nil'przyjaciplskich, kll'li'e !:11ll parlicul:lril cl' gra~salllur ... 
zaCZI~1ll LW. za przyjściem oll.\'ch hc,:!lzies7. llli:ił \\'olne i bez
piecZIW do boku I1:\SZ('go z ludźmi 1,\' llli, klt')rych lllożesz Illiet·, 
przybycie ... Hpis Ossol. ~. 2:łKO sIr. :ł7L 

7·1. l ' ni\\'!'rsal kn'>! :1 do poddanych biskups twa kral;o\\'
skiego, Inkżl' do siarosi \\':1 sandl'ckil'go, bieckil'go, Ilo\\'olar
skiego z Krosna iI. sl\Tznia lfi.-,Ii: ab"ście nielllieąk:-Illie pod
danych swoich na dniu 10. stycznia l;od \\'ładzę Gabryl'!a Woj-
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"nLionem Bpc<le et status praeleriLi, co jednak jllż było nippo
<loDna, miałeś in inLenlione, jeźli jednak optill1all1 inLcnLiollem 
gocłziło sic.; Dez opowiedzenia się !\rólowi i bez wiedzy scn~lto
rów excqui, osądź sam ... Ale gdy ~.jechnnia cło Opo1:1 złe zdro
wie przeszkodziło, a cirogi (lo Poznanin, TOrl1nia i Elbląga prze
szkodzić nie Jllogło, ta optima inlenlio nie mogla h('z podejrze
ni:1 zosl:twal-. .. \\'~mogło sic.; pode.lrzenie, żeś \\';'1. \\ieclz'lc dobrze, 
że już l(ról wyjeżdżał llo Polski ze Sląska, \\. tc.; drogc.; pllścił 
sic.;. Że la (lJ'oga !la nie sic.; nie zdała ... może jeszcze hnnC' opli
lllnm intenlionell1 WJ\J. sah'are, zwlaszf'Za, kiedy ją teraz nie 
słowy :tłe rzecz'l jalq i znaczną przysługą wyświadczysz. Co 
\\':'11. piszesz, że ministrowie sz\ve(~cy udają, że gdybym sic.; był 
wclał zrazu w Lo, byłoby już po wojnie, znam ja ich dobrze 
i Iliech lJ1i pokażą łJlonarchc.;, I,róleslwo, prowillcyc.;, kOlllU s!owa 
dotrzymali. Tać to hyła ich intencya pod pozorem pośrednicl\vQ 
zwabić m i c.; , a terazby mi przyszło w Szlokhołmie siedziel' . \\'y
dal się dobrze Krół sz\\'ccki, kiedy powicdzia!, żeby mi był 
lO.ODO intraLy zosta\\"ił, a dałby sic.; przywiesi'. i do 12.000 ... Pry
mas do podskarbiego z Nissy 17. kwietnia 16;)6. Hpis Czarlor. 
N, 400 p. 210. 

I) w (')]. siC; skandalizuje twojem odstępstwem - - pisal stryj 
woje\\'oda łc.;czycki. Innych snadnie tłumaczyć, których stupor 
novilatis rei opanował... my sic.; wstydzić musimy za te nowiny 
() Tobie. Śmiele rzec 11l0gC;, że nikt za panowania Króla nas~.ego 
nie brał wiC;kszych dobrodziejslw, jak \\'.\1. Siła sic.; gorszy od
jazdem W:'I1. i żądają rozdania wakansów po W;'!., pod pre
tekstem, ż(> Hzeezpospolita bez podskarbiego być nie może. Bracia, 
arcybiskup i ja pisaliśmy do Dworu. żeby od domu mego nic 
zaczynano exekucyi ... PO\\TÓĆ, a jeśli powrócić nie poz\\'ol~ 
Sz\\"erlzi, poślij radę, co można zrobić dla ciebie, bo inaczej 
zginiesz, gdy mój pan bc.;dzie zwycic;zcą albo przynajmniej 
ll1ścieielrm, lada parlya znosie:· bc.;rlzie \\' pil'ó l11;ljętnosci. :'Ilam)' 
przykłady IW wojnie z Krzyżakami. Zwyciężyliśmy wytrwałą 

zawzic.;tosei'l i Leraz zaczynamy zwyeic;żać. Wszyscy sm} jednak 
uhodzy, ale uzbrojeni najwyższą desperacyą . 

... A kto sic.; l,iedy mógł spodziewać -- pisa! prymas - aby 
Król l1lc'lgł jllż powJ'('wić do Polski'? I\to sobie Ill(')gł tak licZIle 
obiecywać wojsko? Elo Lak szczęśliwych, jako Set. illl:lginow:lć 
sukcesów? \Vszyslko to wSZe(~hIlIOCna Iic;].;,a Paóska robi . JesL 
Lo właśnie dzieło za przyczyną Panny :\fajśw, i śś. Palronów, 
bo gdyśmy z wszelakich posiłków ogołoceni zostali, gdy od 
świata wszystkiego za zgubionych sądzeni, któż inny, tylko Bóg 
sam lIIr'lgł !las ralować ... 

Wojewoda łączycki do podskarbiego koron. z Niss.y 4. lu
tego !(i5G. - Tenże do podskarbiego z Nissy 16. lutego 1656. 
Hpis Czarlo!'. N. ;';1)4 k. 'J07, 409. 
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98. Wojcwoda łęczycki do J. Lubomirskicgo z Glogów];a 
20. lutego 1(j56 : "że p. wojnicki nie chee mieć a\"anzamenlów 
z ruiny honoru dOlllu mego i in co alketu i 1I10dcstia zostaje, 
jl~ slem mu za lo obligalus. Czekajmy, co z tej peregrynacyi 
wyniknie, wszak i z tl'ucizny Iekal'slwa hywajq". Prosi woje
woda, aby marszałek bl"Onił podskarbiego i wszystkich Leszczyn
skich, aby go pospieswie nie sądzon<t Hpis Czarto!". N. :m4 
I. LO!) k. ,111. 

99. \\'iac!o!l1oŚl: o pobycie podskarhiego w Elbl;!gu prze
sIał Żytldewicz wojcwodzie kl'akowskiemu, a len królowi. "I\r,;
dzie \\" dohrem scho\\'aniu JKi\1. leż lisI p. Źytkiewi cza i nie 
wątp \VXi\r. , aby mial il1 publiculll prosilire .. ,". Kanclerz korolllly 
do wojewody krakowskiego ze Lwowa 25. lutego lG56. Autograf 
Bibl. Ossol. N, 707. 

100. Tak rozumiem o lasce \V~IP., że siE< tem tUI'bowal: nic 
LH;;dziesz, że mię poniekqu la wczorajsza slurbowała nowil1a, 
kiedym słyszał, że WMP. katluki po szlachci c au prilllas instan
cia .~ tylko picczr,;towa(·. raczysz, ho lubo lo sir,; zda sine irriuria, 
ex quo Icgilillla ('ollatio dopiero iudiciis approba lur, wiclkq 
jednak znajdujr,; dilrereneYG mir,;dzy kadukami, co honor i ("o 
forlul1am cOI1("erl1ul1l, bo co forlullas rozdaje, vexae tylko i sumJl
lUUl11 ma l1agrotlę, ale że honor recolllpel1sari his nic może , 

chyba poena lalionis na Iych, roby lego nie dokazali, za 1?,eCZ 
rozumicm slus znq, żc knclu!" kancelarya JIC\1. etiam cum srru
pulo conscienli ae lak inillriosas honorowi i szlacheelwu na
szemu dOl1alioll('s nic pieczr,;l.owai' . .Jure vicli wprzód tacy hyć 
mają et in seplilllo fol'O sqdzeni. Dobrze leologowie powiadają, 
że circums tanliae aggravanl et minuullt reatulIl. Jeśli in hoc 
funtlamenlo bęuzielll s;tdzi(~ aela nas Polaków, wszyscy ex 
aequo bQd zielllY imlllunes ab hoc iniurioso tilulo perfidiae, bo 
.J1\~t pe(:cavit I'onlra regulas wszystkich na świecie 1110naIT!J()\V, 
że nas le rtio irnplicavit bello ... FOl'Lunae ledy cl'ssilrral'lld nasz 
i nic lIlaeulavit , ;1.' perfidia i dlalego ani wodzolll wojsko wym 
ani wszystkiemu ry c erstwu ani nikolllu na świecie nie może 
It'n inillriosus iJllpułari lilulus, że pana swego oc!sl<łpili, ale do 
saml'j CUJlClacyl'j .11\i\1. lo nieszczc,;śr[e Ojczyzny naszej bc,:dzie 
należało .. i z tej racyi suplikowałem .JI\i\L przez obydwóch 
picczr,;larzów i przez p. ł'inoccgo, ahy sic,: nic pokwapiał ad 
cOldiscallones honorulll, bo lo Bpcam conlllndere może znowu, 
;1 ralowai: nie 1ll0Żl~ .. , Kiedy ledy .JKM . salll wprawił HZl'I"/,po
spolił:l in hoc pcriculllll1, trzeba, żeby spcciałi clel1H'lliia nie 
lak ddinqucnles jako ad inforluniulll obslll)ll'SCentes lral,low:!!. 
l\adilYlll widział ll'go ll~ologa in caSI!, kiedy!>y król sz,,"eCki 
był kalolikiem, jakoby był skrupuły robi!. Tyrańslwo tylko gu
hCl"IIaIOl"!)\\' jego i sac\"ilia lla koseioly Boże i opprl'ssio rcli
gil)nis salvarrllll .11\\1. i slululll noslrlllll, lu!>o jl'szcze non vin-
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którzy siG uskarżali przez sGdziego wschowskiego przez pou-
skarbiego kOI'., nie o(lnie~li nic oprc'>cz slów .... 

Jl'st list tegoż Żytkiewicz:\ do i\'. N. z Elbl:lga 2X. sty
clnia Hj;)fi, \V Bp.~ie bihl. ord. Zamojskich \\" \VarsZ:1\\"ie w Hoz
mailościach hisl. od r. Hi;-lO-tfiriO str. 00 (ale nie lllam ko
pii), oraz "SUl'COrlllll CUlll I{ege 1'01. progresslls sacreliora con
silia alltOl"l~ ,\I1l. (sic) Ż.ydkiewicz'·, str. ;];)-;-):3. 

101. T<'lllherski, p. 3:)9. 
10;). Assl'kuracya Sapiezie, Vol. Leg. r . lG5K 
1O(i. Ta IJ) że. 

107. Car, za powodelll (iosiewskiego, wysłał Teodora 1\"li
chajlowi cza Chriszczew<I do (~osiewskiego i do króla \\' spra
wie polwjll. Chriszczew, przyhywszy pod Brześt do Sapiehy, 
dowil ' i1zi;d siG o uwil,;zicniu Gosiewskicgo i w·j"(·)(". it, a za jego 
1·:!I.!:t wysiał Sapieha <.lo cara Ladowickiego U . lislopa<.la z pros
\Ją o pokój z kr()!elll. i\ledeksza, :W. 

1O~. Pllłkownik kozacki Zahib do Baclziejowskiego z poci 
Brześcia l!). listopada Hi;);): :\a rozkaz hetlllana nakaźnego wy
l"llszył \\" W.OOO (lo Hr7.l'~('ia. Od.syła :llurkowski('go P()sła lbdz. 

i prosi, al)y przez setnika jak najpn,:dzej napisu/, gdzie siG lllU 

ZOb:1l'Zyl:. Posyla kopiI,; /islll Sapiehy. 
Paweł Sapieha rt~ginwnlal'z lit. do hetmana nakaźnego 

wojska Z:lp. z Brześcia 18. listopada Hi;-)(j: "Zapewnil nlllie Te
OrlOI' \lichaiłowicz Irti.szejew (sic) poseł carski do nas, że wojsko 
mosk. i zap. nie wejdzie na ten czas do lych okolic. Tynlcza
sem ty z wojskielll wkl'onylcś. Życzę sobie, ubyś .iako dobry 
l,awaler przeslrzegał układów" . Arclliw J. i Z. H. CZI,;ŚC 111. 
lom \ ' J. !IK, UD. 

100. Bogusia wa Hadzi willa Aulobiografia, str. 2B. 
110. Tamże slr. 27. 
111. Ta III że. 
11'2. Pawel Sapieha do Ilcrcrellclarza WXlh z Bielska 

U. lutego 1(j;)G: " Doszły mnie listy \\'.\'ll'allu. Jedne t(·dy do 

BrzeŚCia n:t!cż,!(:e zaraz hez Olllil '.~zkania odesłane S'l . .la też 

z wojskiem na Podlasie wp:Hllszy, z woli .1/\\1., na zniesienie 
przeciwnych i e\iberowunic Tykocina, lom Jl,ljpierwcj sprawił, 
że \\"oj .s ko wszyslko konne, po ksil,;ciu wojewodzie \\"ilcó
skim pozostałe, zJ:{l"zyło siQ ze Inną i cZQŚć pi!"choty, kll')rej 
w Zal>łllC!owie hyło :2()() wl,;gierskicj. l'lI Tykocillowi ledy wy
sławszy ]lułki, jeślihy i tam piechota upornie siQ stawił:l i S:\11) 

z wojskil~lll id<,; i dalej bierzy<": (sic) wiadonlOsc' o niqlrzyja
cielu .. 1\11'. pisarz polny WXI .. i lell z pułl(iclll swoinl przy
sZl'dl. Od .11,:\1. nic lllalll powró< 'olH'go, eOln \\"yslal, all~ to pe
WIW, że wielkie s(lolGżają siQ przy królu wojska ". Hpis Czart. 
::-.I. 210;-) orygillał. 

113. I'urelldorr, C. (;. III. ~ (l. 
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114. Polem, że Sapieha młody Tykoein obległ, szedłem na 
odsiecz i zemściłem siG nad l\rótkiewiczt'm (który mu chorą
gwie wojska IiI. pouuntował), bom na glowG pulki i chorągwie 
~I\iósl tak, że led wic uszedł, a potem chorągiew Sapieżyńską 
\V Janowie zr:ioslem .... Aulobiografia Bogusława Hadziwi!ła 

str. 27, 2!J. 
1L>. !(azimicl'Z Lew Sapieha podkandcrzy WXL. do ](n')la 

w Slonimiu 31. marca 1(;;50: Prosi króla o 300 piecholy niemie
ckiej na pomoc zalouze w Bychowie pod rozkazy komendanta 
twierdzy i o lIlunieYG, bo Zołlarenko coraz silniejszy i car lllU 

posiłki obiecuje, a Bychó", ważny punkt nad Dnieprem. Rpis 
Czarto!'. 01. 210;") oryginał. 

110. Pl'Zywilcj na województwo podlaskie, wydany \\'oj
eiechowi Emerykowi :\llecz('c lGo .') - dziś \\' posiadaniu p. Sta
nislawa ?llleczki w t~opaeinic. 

xrrl. KAMPA)l'IA ZI:\10WA CZAHl\'IECKIEGO 

1. Lisola 13(;, Hl, Li3, l:H . 
2. I.isola L'i4. Hudawski pisze, że miał 17.000. 
3. Puf'enuorJ', C. (l. Lib. l !l. 130. 
'1. ,Jcmiolowski SO. 
j. Puf'cndorf, C. G. 13G. 
o .Jl'llliolowski, Xl. 

7. Tamże. 
8. Puł'endorf' 13·1. 
!J . .Jcllliolowski :)1, S2. - Grolldski podaje llll.;lny opis lej 

hitwy, chot: prawdopodobnie L,yl naocZlIym świadkiem, p. 
201-2G5. 

10. lles 010yers sIr. 107. -III'. Piillingen dOIlOsi! cesarzowi 
z Warszawy 3. marca, że "poly czka pod Gułl.;lJiem nie lJyla lak 
stanowczą dla Szwedów, jak zrazu utrzymywano". A poseł ce
sarski I.isola pisał do cesarza z \\'arszawy 4. marca, że oslalnia 
klc;:ska Pola kc·)\\', klc'w,! Sz,,"edzi lak przesadzali, hyła niezn:lczn:l 
i własuie siała si~· wic;:ksz:l dla Sz\\'ec!t')\\', klóryc'h, gdyby Polacy 
byli sobie lepiej radzili, 11Iożna Lyło, jak fl1(·)\\·i,!, wieśC:: zupeł

nie, a na wel salllegu krula poj III U(: . Z obu si r olI walczuno Illl.;
żnie, ['olacy coł'lll.;li siG, ale \V należytym porządku. W:lłe\\'ski 
llisl. Wyzwolenia I. UJ5. 

1l. KocllO\\'ski 111. 
12. Koniecpolski do Karola Gustawa b. d. Teki Karusz. ad 

an. N, 2·11. 
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13. Koniecpolski iDymitr Wiśniowiecki do Jana Kazimie· 
rza ze Stawłoki l1.lutcgo lG;')G: Oświadczają, że dla uratowania 
ojczyzny od ostatniej zguby po wyjddzie króla za granicę i po 

jednym czasie llICl.(~m i pod 
protekcyę sz\\'eekq. róeił i oni 

do i llieczYIlskiego iego do 
król:! złożeniem hołdu ;\Ii-
chnl. 

do króla od woj"ka. Chorą-

żego ającego, z Ostroł(,}ki Przy-
łGCk ollieepolskieh str. :11 posłom 

wojska, przy Choqżyll1 hQdąeego, od króla we Lwowie 26. lu
tego 1636. Hpis Ossol. N. 2'27 k. '21. MiGdzy innymi punktami 
zaznaCZOllO, że niektóre arlykuły konrederacyi Tyszowieekiej 
za bytlloś(~i:t króla S3lnc siG zniosły. - Król do Wyżyckiego 
(zastępcy ehorego Choqżl'go) zc Lwowa 26. lulego Hiii6. Tamże 
lc 22. - Król do Koniecpolskiego ze Lwowa 26. lutego 11,.11). 
Rpis Ossol. N. 221)() k. :n:l. 

ski 

1;). Des ~ oycrs z (;logo\\y 24. lutego 1o:lG. 
do l"'óla szweek 
kOl'OlIllCgO 

. o Konieepołskicll. 

wojska polskiego, 
odstGPująCl'go, \V Zem 

ul S. stL 310. - str. 926 
i N. geben 
in l 

\'1'11 van L'poolsche Kriggs IIeyr tegells cIeli I(oninek 
(cll'uk b. d.). 

18. Pu 1'1' n dOI' (', C. (;. 137. 
1!J. Tamże. 
20. Karol Gustaw do Chmielnickiego z obozu poci Wloslowi

cnllli 1l. lutego 16!)() (sL kal.). Al'chiw .I. Z. B. czGŚt' III. Lom li. p. 
373. -- Akty .1. Z. n. III. iilf;. - Teiiże UD Chmielnickiego i Wyho
wskiego w Siec.lliskach 11). 1111ego llY)(j (sl. kal.). AlThiw J. Z. n. 

do 
tek 

III. 

TlI. I 11,11'2. - Grondsl,i po bilwie 
lilla do Chmielnicki 

II'ski starosla radomski, 
erskiego z Króle\\ 

12G, 127 i nastt.;jJll\ć. 

1-, C. (;. III. ~ l!l. 

K. G. 

:U. Dugłas do Z~lIno.iskiego z Ploskiego 14. lutego 115!')G pi
"ze, że za zgoclą kurlirsla j illlly('h stanów pruskich król przy
był \\' te sLrouy szukać sprawi,:dliwuści i zlllusii', do poddaó-
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stwa tych, którzy wiary nie dotrzymali, a zniósłszy wojska 
polskie, chce mimo to zażyć łaski, a mianowicie ella Zamoj
skiego. 

Duglas do Zamojskiego ze Siedlisk 16. lutego 1656. Dziwi 
się, źe nic przyjął jego wezwania i chce zachować wierność 
Kazimierzowi, skoro lIIieszkaiH;y jego włości poddali się. Grozi, 
że zagniewany król może się ile ohejść z nim i "adzi poddać 
się na łaskę. '\n·hiw. fam. Zamojskich \V BibI. ordynackiej 
\\" Warszawie plik 301 lit. H\V N. 1 i N. 2. 

2;). Si Jidis verbo Regio, ingenuitntis eJ'it, si commilis te 
tuaque, el'il pnJdenliae. lIee exlra ulilitalelll, ineolumi in prae
sens palril11onio, lolins Poloniae curam a Hege rcceplnrus. Da
tum in Caslris 2. ~larlii 1(jj6. Koehowski, Clim. II. liber II. p. 112. 

26. Ta 111 że. 

27. Sapieha pisarz WXL. do podczaszego 1,0ronIlego i od
powiedź 26. lulego 16;)6. Hpis Pusło\\"skiego \\' zbiorach Akad. 
Umiej. XX\'1. p. SL 

28. Des Noyers, 11G. 
2U. l'ufendorf, C. G. III. § 7. 
:lO. Tamże. 
31. Jemiołowski, 83. 
:12. KoryciJ'lski kanclerz wielki kOl'Olllly do Zamojskiego 

ze Lwowa :i. marca lli:iG. ,\rchiw. fam. Zamojskich \\' bib!. ord. 
w Warszawie, plik 30B lil. BX N. 7. 

33. Król do Wyżyckiego ze Lwowa 26. lu lego 1656. Rpis 
Ossol. N. 2'27 k. 22. 

3,1. \\'ojewoda łęczycki do podkanclerzego koronnego ze 
Lwowa 20. kwietnia 16;-)6. Hpis Czarto\'. \'01. 384 ~. 211 k. 431. 

35. Czamiecki do królowej lil. marca lG;-)6. Des :\'oyers 
p. 107. 

36. ~IP. Wojski luhelski, przyniesioIlo ,nIDobr. (Lubomir
skiel1lu) rl'lacyą oblężenia Zamościa, pod którym co król s<!:wecki 
robił, wyrozlImi(,'sz doskonale z lej kopii lislu, kl(')ry posyłam. 

Pan kijowski (Czarniecki) skupił wojsko, klóre się popisywało 

przed królem pod samym Lwowem G. marca i było go in nll
IIIero 7;) chorągwi, kędy siG wszyscy cudowali, że lak dobre 
i tal< konIle, a pozwoliło z pod (;ołambia na ucic<'7.k<.;. Bachujll 
tedy lego wojska elf('clive (i.OOO, z kt(')rem l1Iiał p. I,ijowski 
lIst'lpić \\' bok ode Lwowa, bo jlIż taka stanGla konkluzya w Ba
dzie, że się król .Dl. cia oblec, \\'e I.wowie i g\\'oli telllu llmknie 
się im wo.isko, aż oblęg'l. bo polem illl'cslo\\'ać ich z('chq dla 
pr~dsz('go Szwcdów zniszcwnia . .11'1'11'. ClH)r<lż,y list pisał pi~kny, 
dając 7.11:1('; o sobie, że bidy z ludźmi, :lle piszą .I\lci, że siG 
z jl'go wojska sila porozchodziło, jPdlwk i z tych posiłków, 
jakiekolwiek będ:l. bardzo im radzi lIasi. Pl'Zy królu piecholy 
jesl \\'e Lwo\\'ic regimenlów trzy, przy klórych dosyć majq 



474 ODSYŁACZE 

prochu, ale żywno~';ci miernie, Partyc różnic się rozchodziły, 
ruszywszy się z pod Zamościa, k<;dy i w Lubaczowic ~jO koni 
Il:.lpadlszy, zastali };-) dragonów królewskich z kapitanem, ];L(')rzy 
hy chleba, Chcieli l\ ale siG 

i Ull1kllGli zdl'OWO Sam krM 
z pod Zamościa wojskiem 

polclll nakicrował l, u slanął :l, 
żc do lego czasu I Lwyi około 

\\'iadonlOści pewnc, podda! się 
siG hył za war! w argincsie 
iego: nic z l('go II piechoty, 

klurą jeszt'ze za nieboszczyka I{adzi willa wprowadzono lalllż(' 

i SZWCdOlll się slamląd kłaniali, Toż wojsko lit. zniosło ks, 
I\ogusława, t. j, sam llswd! w 10 koni do Warszawy a ludzie 
jego poddali siG p, wojewodzie witebskicmu i lak Jll'Zyl>yło 
wojska łit. z lą pie<:hol:.[ tyko('iilską ze :i,OOO człeka, a było pier
\\'cj efl'eclive dawnego l:.!,OOO, jako posłowie dwie niedzielc tClllU 
przysłani od wojska lii czynili I'elacyt,; królowi wc Lwowie, 
O Tatal':lch ani l\oz,lkacIJ nil' nil' mają pc\\'nl'go i od p, Szu-

żadnej stamląd \Vąsowic 

jch;do\\'skiego wojskieg/l So!Jotycy 
lIi, \llcllalo\\',sldego l\się!(ll Hpis nie-

iadolllo w CZyjClll 
\\'1', i bracie 

po ego), Hell1or:! nasze 
czy nil'!l"zy.i;)('i('I, b" i:lgnieniu 
sił. pod .J ;)ros!a we 111 I prz('j)!'a wy, Źl. 

strzyll1<1!: nie mogły lIi('przyjaciela, cofnąć siG Illusi:ily i ja 
abym nihilominlls skupi!: Illogł, pOlllału ZClllkn'lłelll sie,; kll Hzv
SZ()wu. Czekam ledy tli Ila pilznicóski i cl!f;:ci{,ski powiat, a że 
na PrzemysI i .Jan)sła w passim nieprzyjal'idem opanO\\:lne, 
puszczali sie,; Ilon lullllll, jutl'O sit: ruszallI IlIdy w góry ku I)u
l>iel'kll i Ch.)TOWU, ;ll>y z \.v~'II'I', zL[<'zy\\'szy sit,; z .... przcurać 

siG secuJ'us do wojska 1l1Og1e111. ()!Ji(l('uj<t IHi i Sandollll"l'z:lnic, 
ale ich \\':11 pic,;, fOrlll:1lill jednak p, dlOqżego sandOllli(·,'"kiego 
SP(I<I/I Ihczysz ledy "'''IM!'11 do mnie 
1,11 J " dl:1 Hoga, wozalJli (:-, ho i ja 
JCIII) lrZYlllllm z sobą, ani jeb .... Od-
d;'j(,' ligi \\'\lI', w 
.Ivrz" Hpis .\lichalowski \\lIny, nie 

posiadaniu, 
Iti II ITS tolo hoc 1)('110 III 1111ll cladclll 

inl II;' II hoc .Ja/'osJavit'nsl', , C l., III. ~ 0, 
IJrogc,; do Jarosławia opiSUJe,; ,,'edlug relacyi l'uf('IHlorl'a 

i Czarnieckiego w liś('ic do kr(')jowej lS. marca z Krako\\'c:! 
pod Przemyślell1 (Des Noyers 107) OI'az na podstawie listlI nie-
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wiadomego do fryd. AJemheka kanonika przemyskiego z d. 1~. 

marca (Theatrulll Europeulll VI!. !J31). 
3~). ])yaryllsz oblężenia Przemyśla pod tytułem: Premislia 

civitas a Pn' Po!. in Carpis rondi 
a SuediaJlortlll1 '''I'reil :lllspiciis Caroli G 
Suec'ae J"U JOl'deribus, slrenue de 
IholicoruJ11 I'il'ri pietate, parlilll 
rum eonali Suediallorum cclitam, 
erga legitillJo:i 
l'russiae, 
skich \V WII 

ło\\'skiego . 

tatilHls i\IaiOl'is et 
subiecil. Bpis Bil)!. 
Kopia w Bibliotece 

. JO CzarniecJd do królowl'j z !{rako\Ycl\ pod Pn;emyslem 
18. marca 165Ii. Des Noyel's 107. 

'!1. Trorea Le wojenne, przecho\\'y\yane począlko\\'o \\. Bia
łymsloku \\' skarbcu .lana l\lt'lllellsa 13ranickicgo, prawIluka 
Stefana CzarIlieckiego, znajdują sie: \\' posiadaniu hr. Stl'l'an:l 
l'olo('kit'go w nosi. \V r. 1H:ij wydał ich rysunki z opisem hr. 
Euslachy Tyszkiewicz . .Jl'nike, Slefan Czarniecki, str, ·15, 

n. :'Ibm t 
acccplo da 
l i Iloskoczk a 

Abel' 

: ,\d \'arios 
() sed casus Pllkhrior 

~:pring, Agirt alr denJ 
\\'ar, da er Ihel vom 
11-145, 

t15. O\rzyn\;ms/.y od Supit'hy raport, jak siG I\;[rol (;usla\\' 
wyslizllął, przcsłal mu król lislclll ze 1.\\'0\\':\ lO, b\idniu po
ch",ale: za walcczność. ,':-,ie życzymy pis:!! - aby C\\', miał 
skwapiać siG ad gellera]PIIl ('D!llpestrem ('oniJiclulll. alc raczej 
wicszająe siG 7. wojskiem !lDt! J1il'przyjacielcll1, częstymi go in
r('.~to\\';d podjazdami i inklll'syallli ... pllrozumic\\'ając się z \\'oj
ski(,1l1 kOI· .... A gdy tu Pan IV):.; pobłogosławi ... pomieszają sie: 
pn;d ko Il i czuożnc ks. koni uszc,!.(o (Bog. Hadzi \\' iłla) !lWI' hi nacye ... 
odbi(,ży Brześ('ia. Tylll('Z:!sl'.m ordynuj('IllY listy do 
ló", t:\l11 j ich \j\\'. polrzd)uj 

lK, go lH'lmancm wi.·1 
syła lllU \: ze Lwowa. poch e 
LubI i na "I Ilcyą oby watcJów 
I'jTh lli('pII.I likielll znieśt', inlend 
"żeś l;W. siamląd ruszył ku j,. i, 
klill'CIllU 111 rzcczy, gdy i wojska ~ tcll!l-

lej slrony \Vis!y ZIlOSll: hędą posiłki do niegd idąCe', jako już 
jest lego dobry i szczęśl i wy ]l(wzqlck ", Konon, Dziej c woj cn 
i wojskowosei \\' Polsce II. 38(i, 3K7. 
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4(i. Gordon 5~. 
47. Lisola (str. Vi~) pisze, że Luhomirski mial 2.000 ludzi, 

Czarniecki (i.OOO. ])0 tego doliczyć przeszło 3.000 zbiegów pod 
dowudzlweIl1 Sapiehy. 

·10. Gordon 51. 
·El. l'ufenuorf, C. (;. VIIf., § 13 . 
50. Czarniecl,i do królowej z Warki n. kwieLnia 1(i;jG. The

atrulll EUJ'OpeullI VII. 937 . .!enike, SI. Czarniecki str. 50. 
:)1. Bitwę pod Warlq opisuje : PlIfendorf p. }4;), Czarniet:ld 

\\' liście do krulowej u. s., .Jemiolowski p. nI i Kochowski, 
ktury prawdopouobnie brał udział w bitwie, bo pisze: In ma
IlUS \'enit :\larchio iunioI', Adolphus FaJcosteignus, cOllles \'c
gerus, PolerlIs, Bcnsini poleIllarchi cL pI'aeter mllllo ordinuIll 
J)u<:!orcs ferme '100 capti e x qui hus complures Gallos fuisse 
meIllini, II. ll!l. 

Tu należy lisl księcia Jana Adoll'a do króla szweckiego 
(w Rudawskim) i list Solwlni('kicgo do Złoczowskicgo podcza
szego podolskiego z Czerska 8. kwietnia 1656. BarkmanII, Da
IllUS u. s. 68. 

XIV . .JA?\! KAZIlVIlEHZ \VE LWOWIE 

1. Jaworski, Królowie polsey wc Lwowie. 
2. Itinerariulll kl'<')la \V lutyI1l W5G \\' ,\ktach grodzkich 

i ziemskich tom X.: ~ ·j5D-52 EróI w Salllhorzc .1.-0. lutego. 
N. 45;):) Krul wc Lwowie D. lutego. N. 4;););) Król w Samborze 
10. lutego. N. 1;):)6 Król wc Lwowie 10. lukgo. N. ,j:)5'7 l\rul 
w Komamic 10. lutego. N. 1:)60 I\ról wc Lwowie 12.-20. lutego. 
N. 4;io7, (iS Król wc '_wowie 22 . llltego i w t.a(J(·lI('ie 22. llltego 
nadaje slal'ostwo drohobydzie Krzysztofowi (;l'or[zi('kieIllll. ~. 

'Li7:) 1\f(')1 we Lwowie 7. nwrC:l oddaje Ar!. ŹpJjilorskielllu \\'ła
uyce Iwowskil'lDU zarząu opactwa lIlliejcwskiego. :\. " ':)~!l ~. 

kwidnia znosi wszyslkie jurydyki we Lwowie z wyjqtkielll 
zamkowej i Illiejskiej. Wydaje wiele przywileju\\' ella ohY\Y:1-
teli, klaszlol'(')1\' i żydów. Ostallli akl ze Lwowa 2. maja 1(,5(,. 
11. maja już w Zamościu. 

:\ . .Ian l\azilllicI'Z do C::lr;l z 1\1" sua 10. stycznia U,;)O. Se
naLorowie do bojaruw IIloskiewskich. Hudawski II. rozdz. 7. -
Toż samo \\' Hpisie Czartoł'. N . :3~1 k. ,j2!1, no. 

4. I\rul do prymasa ze S ;II11!lora 1. llllpgo 1(,51,. Tl'lllhersl,i 
3:n. Słowa ,,('oJkga futllrllS dOłllinii nostł'i'; nale;.ą widocznie 
do poprzedniego zuania: 1I011 co liuc ut lilius ('ius alit paleI' 
ipse su('cedaL in negnulIl ... 
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;). Tamże. 
6. Prymas do króla 17. IlItego 1656. Temberski 338. 
7. Król do prymasa z Sambora 4. lutego 1656. Temberski 

p. 337. 
8. Tamże. 

9. Wojna moskiewska: Chmielnicki pod Lwo\\·em. 
10. Takby sądzić należało z tego, co mówił pod Lwowem 

co pisał Jallowi Kazimierzowi. Tamże. 
11. Opat Daniel do Karola GlIstawa 12. listopada 1655 (st. 

kal.). Arcltiw .J. i Z. R. cz~ść III. tom \"1. (H. 
12. Pul"endorJ", C. G., II., ~ 52. - Wojna moskiewska, str. 

137, 3:i-1. 
1;~. O. Daniel przybył do Warszawy Hl. pa ździ e rnika, gdzie 

czekał na powrót króla. Miał audyencYG 2. li s topada (Wojna 
moskiewska str. 13(i). Plan Iwalicyi przed/ożył 22. listopada. 
Król rozkazał hr. Bengt Oksenstjernie dać konwój O. Danielowi. 
Szybka odprawa opata z Langerwaide 21. grudnia. (Achiw J. 
i Z. H. cZGŚć III. tom VI. p. 104). O. Dani,J prosi/ króla ,l. sty
cznia 1G;)(i, aby wyprawił poselstwo na LJkrainę lub otwarcie 
powiedzia!, że posłów nie będzie (Tamże p. 108). 8. stycznia 
uwiadomił króla, źe \\TaCa przez moskiewskie kraje (Tamże 
p. 109). - Pul'endorl" II. § 52. 

[ II. Nic wiadomo, co Chmielnicki odpisał królowi. \\'yhowski 
pisał: Ex allatis litleris S"HJ\L mihi 3/1. reddilis graliam ma
gnificenlissimam favoremque SVH~1. erga me singularem li
benli animo summacjlle lactitia concepi, pro tanto favore et 
dcm('ntia S\'fUL adnitar in dies ohsequia mea et studium ma ius 
exhiherc ut augmenta Rcgni maiora S\'BM. habeat, quod fide
lissime cxop[o, nunc certalll svnr-.I facio de ac\'iterna fraterni
tate \II. Chan Crimen,-;i illita cum III. Dno Ducc llostro militulll 
Zap., quac rraternitas ex utraqllc parte illramento confirlllata et 
in aelel'lllllll stabilis firlllaquc flltura. Uestinatam legationcm 
per He\'. Abha[em Danielem ad III. [)ucem Zap. totUllHlllC exer
eilum illIlm tibcllti anilllo alldivisse salvllm \'cnturtlm excipere 
p;ll'ati SllmllS, per quem uber!ora et latissim3 cle omni S\'IDI. 
signilic.are constiluilllUS, nunt: lI1e pristiilo ('UIJl studio et ob
sequiis paratissimis ('ol!J('ndo. j)at. Czehrini 11 /1. 1 (j;-)(j. Bpis 
Czarto!'. N. ,102 p . lfi . Autogl'aL :\a aoresic niema: Hegi Poloniae. 

Chmiplnicki i Wyhowski prosili Hadziejo\\'skiego, ahy 
oznaczył dzidl przybycia, alc nie na Wołyniu, jak sobie Ha
dziejowski życzył, bo tam trudno () żywnoś(\ lecz na L'kra inQ. 
Zając llliał im oddai', listy od niego i od król;), alc \\. Hus7.l'zy 
zachom\\'a! i przesiał je przez szwagra swego Srlll'slyanowicza, 
kt(')r('Tllll r('szt~ llstnie zlecili, ('l'll'm gruntownego uspokojenia 
i ca!oś('i llienaruszonej. \\'yho\\'ski dOllosił, żc hetman kozacki 
całą ZilllQ IJc,;dzie bawił w Czehrynie. Chmielnicki i Wyhowski 
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do flarlzicjowskil'go z Czchryna 11. stycznia 1(j:)(i. Pam. Ki.iow. 
III. 12ii, 132. -- \\" ,\n·hiw. gł. war., Essencialc kozackie, ~. 3, 
,4, ;j, ZtIajclllj e sic,: lrl'si' listów Chllliclllickiego i Wy ho\\'skil>go do 
Hadzi"jowskicgo i \\"yho\\'skicgo (lo l":arol ;1 (;lIsla \\'a z II. sly
ewia U;.lli. Lhlllil'inicki pisa!. żeby Had/.iejowski przybY\\';d 
("(>km usl;lno\\ienia porządku i żołdu dla wojsl,;l. 

1."). l":arol (;usl:1\\' do Chlllil'll1il"kiego z obozu pod \\"Iosto
wicami 11. IlIkgo J(j ;-)() (slo 1;;11.) .. \Idy .I. i Z. H. II!. ;,W, .\rchiw 
.J. i Z H. ('Z\:Sl~ III. l0111 VI. :);")7. List len, jak sic,: zda.ie, przc.j\:l i 
Polacy i przl>dlożyli go \\' lI(lInao.l'niu ni("lniec!,iclJl i l;Jci,'lskielll 
poslowi (";11':1, Odojc\\skil'll1u, na zjl'ździe will>,'lS killl :2.\ pa
źclziemika w.-,(;. -- - Drugi list pisal 1":;11'01 (;ustaw do Chllliclni
ckicgo i \\'yhowskiego IV Siedliskach IS. lutego J();i(i (st. I«li.). 
Archi\\· .I . i Z. IL I"Z\:SI': III. tOIll \"1., 111, 112. 

lii. Gronclski, p . 2(;1). 
17. \\"ojn;l I)loskiewska, stl". 32!l. 
IX. Buc.i'·lski stl". 20(j z Pol. ko!". ml'lr. 
19. \\'yho\\'ski do (;rodzickicgo z Czechrylla l.lutego 1()j(j. 

\\'ojlla 1Il0skie\\sb, sir. '112. 
:W . . ,Dogonił mi G 'j'ochlallliszag:l, \\T:lC:l.iący od Chmil'lni

('kiego i ]Jo\\'icclzial, że Ch. nil' (]o\\'ierza królo\\'i, dop(')ki z 1'01-
ski posl()\\' albo listów mice': nic iJc:dzie. Poseł szwecki jcst 
u niego \\' Soblllo\\'ie". SZOlllo\\'ski do kanderza z Bachczysaraju. 
27. IlJt"gll ll i;'(i. Hpis Ossol. ~. 227 sir. 7--10. 

~1. ?\oyers z Clog()\\';l 10. lull'go 1 (i;j(i, sir. 7!J. 
:21. Spil'\\'ak Aleksander Leszkowski 1ll()\\'iI, że !l. lulego 

hył \\' I\i.io\\'ie i tam sły .~za l, że przybyli do CZl'chryna posło

wie /;n') I:I polskiego i lIi"Ill:l!o 1'/.:ISU tam h:l\\'ili i od helIlIana 
Polocki ego był pose!. Od piska pylywJskich woje\\'oc!()", 27. lu
lego lIj;)(j l!. Akty.l. i Z. H. IlI. 51X. i\!oże lo lilOwa o Lubo
wiekim. 

2:,. Chulielllicki uo kn')la z Czcchryna 7. mal'ca I (j;-)(j (sl. 
k;II.). Tego). dllia Wyhowski pisał do króla. Tell1herski Jł~. -
\\'yho\\ski do .J . I\azilllicrza z CZl'clll'yna 7. llIarcn J().-lii. AlThiw 
.J . i Z. H. CZI,:S(: llI. 10111 \'1. ]l. lU. - \\'o.ie\\·ocla hr:lcla\\'ski pi
s:d 'l. 1"::lllIil>,nca do kniln, że \\'yho\\'ski idzie z Li.()O() !\ozak()\\' 
i w.oon Tal:m·)\\'. Iles ~o'y('rs 121. -- r~isl z :-.I1l\wgo i\liasla do
nosi, że Talarzy siQ zbliżają \\' lO.OUO ludzi ku \\'arsz:l\\'ie. 
Tamże I:n. 

LI. Odl'lllnie .I\\'\\'('/.y ra Wiei. Chana nI. do .1\\'.1.\11' Woje
wody i gl>llcr:l!a ziem kijowskich l,raslloslawski(>go i sokal
skiego slaro,;ly, helll1:lIla wiclkil'go l,oroIlIH>gO: I'ollie\\'aż lIie 
prc:dkil' od Was doszly nas p(lszly (sic) lIa granicy powrotu 
naszego do I": rylll u, prosilll, :Ihyście lego sobie nic mieli 
za krok rozerwania Bratersl wa naszl'go, że do was \\'sycka 
(wojska) naszego lIie posyłallly : po wytchnieniu jednak 
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nich wzi<jwszy, da nam znać jako najpr<,;dzej. Wasze pisania 
i posłowie bardzo nam S'l wdzi<,;cznymi, dlatego wam oznajmu
jemy, że tego chcemy, żeby Chmielnicki z naszemi wojskami 
zarówno na waszych nieprzyjaciół poszedł. Da Bóg, marca 15. 
c1nia poślemy wam jedną część wojska, tylko poczekajcie z kil
kanaście dni do powrotu naszego posła od Chmielnickiego, 
a polem cokolwiek być może naszych sił jako n:ljwiększych na 
wasz<[ robot<,; ich przysposohillly, tylko prosimy was, aby te 
nasze prace jak przedtem tak i leraz były wam wctzi<,;czne. Od
dajelllY siG przytem do miłości braterskiej. Dan z Bakcys:ll'aju 
27. fehruarli ,\nI10 Dni (sic) lG55. l'ieczGl: a pod ni:l slowa: i\a 
własne IJana HI. rozkazanie. (Data mylna, powinno byl: W5!l, 
vide Burla\\·ski). Hpis Czal'tor. N, 402 p. 37. Oryginał \\. polskim 
j<,;zyku z pieez<,;cLl hana, - List ten wedlug Hudawskiego wiózł 
;\leclllnet Ali murza, 

List wezyra talal'skiego do króla: Najjaśniejszcmu etc. 
Pan mój Han .IM. poslal list do W 10'1. brata swego, \\. którym 
wypis:lwszy dostatecznie i posłowi WKM. lIstnie o wszystJdem 
da wiadomość. Także i my z niego zrozumieliśmy. \)0 l\ozaków 
w waszej polrzehie posIał lIan .Dl. człeka wielkiego z listami 
i słów jClllU siła rozkazawszy, Bóg lak wszec!lInog.!cy dał, że 

się od ;\Ioskwy oddzielił, na Waszej KM, posłuszności, da p, Bóg, 
hGdzie dla waszej usługi, jakeśmy się siarali i poeośllly do niell 
posłali, \\ asz poseł zrozumiał i wic, ale lepiej Bilg wie nasze 
serca naprzeci wko VV 101., napra wując lo wszysl ko, a by był 

pożytek WKM. jako i przedtem. Cokolwiek przeciwko \\'am ze
chcell1Y uczynić, nic zachowamy, a da 1'. Bóg, ll1:ln:a 15. dnia 
jedn<j część wojska naszego Wam poŚlelllY z Akkiernlal1u, a po
lem, przysposobiwszy jako największe wojska, i te wyprawimy 
i slqdin'ld jeszcze siG h<,;c1zicmy starać i o insze siły, a lo 
wszystko dla was czynimy, Oddaję się przy Lem do uslug WK~I. 
przyjaciela naszego. Z Bakcysarajll '27. J'erbl'ual'ii Anno Dl1i (siC) 
Hi;');). Piecz<';l: a pod lli'l: :\fa własne WeZl:ra .Ii11. rozkazanie --
a przyLel11 dopisek: A możnali też rzec nie kwapiąl: si<,; tak ry
chło wojska jeżeli można rzec Iylko lego patrzyć, l'oby było 
z pożytkie i ourona zienli waszej (sil'). (Dala lllyllla jak w liście 

hana). Bpis Czarlor. :\ . ,10:2 p. 73. Oryginał w polskim językll 
z pi cczęną wezyra, 

'2!l. Han do I(l[r(irsla z Bachczysarajll 'lO. marca lG;)G. 
Theilll'l', MOll. Pol. III. :i()!l. - l\pis Ossol. :\f. IX!) sir. Km -
Hudawski, II. "III. -- Des NOyl'l'S 111 (w lacil'lskill1 tekSl·ie). --
SzonlOwski do kanclel-za kOl'lJllnego pod 1l00\-isal'l'm '22. marca 
l(j.A (dala mylna), pisze', że Sekl' l\azy Aga prosił go, :lirv lisi 
do 1':Il'klora [lo !:tcinie n:lIlis;l!, klórl'go JWJliG posyła. ,\rchiw. 
gł. war., Lscllciale tllreckie, i\. Hi. 



XIV . .JAN KAZIMIERZ \\TE L \\TO\VIE 481 

30. :\Iengligeraj sułtan j 11~ od tygodnia ruszył z \\'ojskiem, 
ale na \\'iatlOJTlOśl: od C1unielniekit'go czeka, a w Browisarze 
powielrze. Szolllowski clo kanclerza 18. marca. Talll~e ~. 18. 

31. lIan clo kanl'ierza z Bachczysaraju 4. marca 1G;')(i: ~e 

orda przyhQtłzie na pO!l1o(, pod l(amieniee 12. marca. Tamże N. 15. 
lian do króla z Ba('hczysaraju .J. mar('a 16"6: ~e orda 

wychodzi 12. marca przeciw Szwedom, wzią\\· . .;zy \\'olochó\\' 
i Mnltan n:\ pomoc. Tamże i\. :11. 

Wezyr do kanclerza .1. marca Ui.i6: że han już z wojskiem 
ruszył i ahy wojsko polskie ku l(amieóco\\'i lub Lwo\\'u ś('ią

gało. Tamże N. :1:1 
JIan tło I'otol'kiego wojewody bracławskiego 4. marca 1(;;)6: 

że rusza z ('ał<1 ortłq pod Kamienice, aby tam hetmani spieszyli. 
Tamże N. 'll. 

:'12. S~,()llJo\\'ski do kanclerza pod Bowisarelll 22. marca 
1();j6: że h:ln codzieli od Chlllil'1. wygl'lda wiadomości, poczem 
zaraz z wojskiem ruszy pod l\amieniee. Tamże N. 16, 

3:) GI'ontłski 282, - Chmielllicki Jo Karola Gustawa z Cze
chryna 22, marca 16:)6 (sI. kaLl, że odebrał dwa listy przysłane 
przez (;ron<!skiego. Archiw J. Z. R. czr,;ść li!. tom \'1. 114. 

:n Hudawski II. VIII. 
35. Lllbowicki, obecny wówczas w Czcchrynie, dodany 

hył do komisyi. 
36. Instl'llkcya posłowi królewskicmu do hana 20. kwie

tnia 1(j;,)6. Hpis Ossol. 227 Je 3:). 
:n. lnslrukcya posłowi kl'('lłewskiel1111 do hana u.s . -- Hu

da\\'ski pisze, żc Lanckoro!Jski przybył do Czcchryna \V maju, 
alc wtcdy już LeszczyiJski hył naznaczony do prowadzenia 
lraktalów. 

3X. Hlld<lwski. 
3\), Szolllowski do komisal'zów na kornisYG zaporozk'l de

putowanych z Bach('zysan\jn 1:). kwidnia l ():)() . .\rchi \\'. gl. 
warszaw., Esc IH:iaJe lureckie, :-\. 37. 

40. Chlllielni('ki i Wyhowski do Piryszagi z Czechl'yna 
10. kwietnia mi6. Hpis Czarlor. N. 402 slr. l;)!) i !19. Oryginały 

w polskim .iGZykll (wido('.znie Jliryszaga hył Polakiem). 
,H, Szolllowski do kancłerza z ł3achczysal'ajll 2\).I,,\'il'lnia 

1(j;j6: 1'0 długich spor;]ch z hej,lllli han dał siG nakłonić wypra
wić wojsko przeciw Chl\\ielnil'kiemu pod dowództwem Sekl' 
Kazi Agi, kll')(,y żali siG, że nic odcbrał obic('anycb od króla 
pl'ZI~Z .Jask(·)I"kiego 3.000 dukalów. :\r< :hiw gł. wal'sza\\· ., Escn
('iak lur('('kil', :-./. :-lX. 

42 . .Jan l.esz('zYI·lski do kn'J!owej ze l.wowa 1;-). maja lG5(j, 
Hpis Cz '1rlor. Vol. :IXI N. 2H k. ·l:l7: "Hozpoczyn<lm korespon
ul'ncYQ z Chmielnickim .. .". 
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Tenże do C111nielnicl;icgo ze Lwo\\"a 11. mnja HiJG: ,,:\'ie 
",ąlpi<;:, że la, kl('JI'a n:lr!cllOll;,:i komisya, już co Ilieodllliennego 
i pe\\"lll'go l\Ii~d;,:y nami poslanowi". Tamże i\, 2:>2 k, 4'G. 

Tl'nże do \\'yho\\'skiego Zl' Lwowa H, l1wjn lii;11;: Posyła 

'o' wody, że Sz\\'edzl :'II. nie pogar-
l, a ja naznaczony tychże". 

rukcya poslO\\'i krl'::1 k\\'idnia !Ii,-)G, 
227 k, :{1, .- \\' ,\rl'h i skil'lll, Esscn-
N, 1>:\: Inslrllkcy:: \\'sJdl'nlll pod-

Illskiel\lu, (posłowi) do il 11 \\'o\\"a 2G, kwie-

kcyi napisano, że ze Lwo\\"a \\'e 
środc,; po Ś. \\'ojci eehII, zalcll! :10. kwidnia, ponieważ Ś, \\'oj
cicch 2:1. k\\'ielnia, Erólo\\'a według dcs 0ioycl's'a olrzylllala 2:>. 
kwietnia lisly ze Lwowa, że król wyjechał. 

,1,1. Ekspedycya dana \Vojciedw\\"i Bielliewskielllu do 
Porty we L\\'o\\'i(' 21. l11arca Hi5G, zawiPra: inslrllkcyą, lisI 
króla do sullana, do \\'('zyra w" Jo kajmakana, do paszy sylislr., 

list kanclerza !lo wezyra w" Lio kajmakana i do plhZy sylislr" 
list kn')la do rezydenta cesarskiego SZYllIona Hedl'ra, do rezy-

do posła hospodara \\'n-
kallcll'rza do \\'oje\\I.l( lllo1da\\'sld('h i pasz-

gOl'H'owi, Hpis ()sso!. l\. 
I 11(')!tIaczyl sic,:, że zalrud ( Ilie wyprawił 

\\'ielkil'gO ('e1elll paktów. Przed-
\\'i, że dwóch I:.dów upJ"zc,;<Iło 

fundacy'l póln()(lw] która Ws('hl'>tl 
lljarzlllit'" I~ról sz B:dtyku, 

godzi na Buś i \\'szyslkil' p:lI'lSt \\"<1, przez kll)re przysl<,:p <lo 
mOl'za CzaJ'lll'go Illic(': możl.', l1a I\ł'ym, na Halwczego, Illl llOSpO

daró\\" i nil !\ozakó\\. aby z l1im \V lidze byli, kiedy przyszedł
szy \\" I'ohc(' do sJlokojnego P:II1()\\":Jllia, ruszy na Czar!l(' Illorze 
i IW Cal'ogrl)d,:l 1\ ro 111 \\'l'lo\\' i pokaże clr()g~ prZl'/. Ol'l'an na 
Białe morze i z d\\,(')('h slron rZIlI';1 sic,: na slIlllln,l, jako z pism 
n')żnj'l'h do drllku ]>Ollllll\'l'h witbć, z klórych jedno goniec 
prezl.'l1to\\'a(~ bc,;dzie i pl"osi(', :!I)y sułłan si<; upolllniał 

nego do 1\1'(')1<1, kł Illali. Prosić 
('mir,\' do ha na, do hospodaró\\', 

lr!,q~ł, że POI'ta myśli Sylislryi na 
i, ma sic.: staral.., a przyszło, poka-
l' spllsloSZlJll1' i ży :.Iatollliasl ma 

I)"rta nie p:l\rzyła, .i:1 
jego lIpolllniała do 

Nie lIlallly żadll('j relacyi z lego poselstwa, Jesl tylko lis[ 
paszy Sylislryi do kalll:ll'na, ale bez dały z r. l(i:>;) (('o wido-
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ewie l11yln('), z oświndczcniami prz~'jaźni, byle Rzeczpospolita 
przyjaźni dochowała. Art'hiw. gl. war., Esencinle turcckie, :\. ;30. 

,l !'l. Les Tatares \"iennent assurćmenl. lis craignai ent, que 
les I\ozaks, pendant Ieur absence, n 'allassent saecacer le I\rilll, 
ce::; premiers ont amcnc lIll clivorce entre les I\ozaks , elont IIne 
grande partie s'c::;t sOlllevcc eontre Chmi ·llIicl;i. auqllcl cJ'abord 
ils Ollt enlevc 1;)0 pieecs de C:lIIOn, Lcs dclt:\. parti 011 t cnvoyć 
des dcpules au roi pOilI' se SOlllllcllre et pour illlplorcr sa pro
lecLioll. Les Tartaf'(~s qui ont allull1l~ ce feu, l'elllreti e nnt'lIt et 
viellnent ::1 notre sccollrs; mais nous les avons eontremandcs, 
dant assez forts salls eux. lIs envoicllt pour Illal'qUC de leur 
LonlJ(' volonte 1;1.000 a 20.000 au lieu de 80,000 qui \'enaienl. 
Des Noycrs 105. 

46. Grondski p. 157. 
47. Barkmann 21. mar('a, 11. kwietnia 1650, [)amus 70. 
-18. inLra missac illIlTlediate allle ele\'alioncm Hostiae .... 

Tcmbcrski 343. Toż samo l'ufenclorf, F. \\'. \'l. § 30. - ... cum 
cirea ingnlente eonsecrationem I-Iosliae ael irnul11 arae scabel
hun hUlllilissillle provolutus, Virgini ])ciparnc Poloniac Regnum 
devo\·il. I\ochowski, Clilll, II. lii>. II. 

,Hl. Śluhy wygłoszone były w łacińskim jGzyku. Przetł(')
Illaczyłelll je z tekstu podanego przez Załuskiego (Votum die 
12/t] , (sil') praesLitum in manibus Nuntii Apostoliei And . Załuski 
}':pistolnnlln 1. 5). - Znajdują się w Aktarh konsystoryalnych 
Archikatedry Lwowskiej 1054 - 1061 k. 127 p. t. Ingrossatio 
Votorum Scr. .Joh. Casimiri cl scnatorul1l 1(1. H;;')6 - oraz 
w Hpisie OssoI. N. 1453 p. 4;")4, 450 - podaje je Ruela\\'ski, Ko
chowski i Kordecki w Nowej GigaIltomachii. 

50. Akta konsystoryalne u. s. \\'zmiankn tamżc, jakoby 
król za porad'l nuncyusza uczynił Le śluby, nic zgadza się 

z kO{lcowym uslG!H'm "Ślubów", 
51. Helarya regenla Uohieszowskiego, Zuhrzycki, Kronika 

miasta Lwo\\'a, str. 3n, - .. ,LuhośnlY wdziGczni P. \logu, że 
nasz'l Ojczyznę ratuje, aleśmy do tcgo altiori titulo oho\\'i,!Z:llli , 
];iedy król z senatorami obligował nas przed ołtarzem Bożym 
i :\Iatki Boskiej voto; pl'Zdo po katolicku rzecz u\\':lżaj:I(', po
słowie nasi, zniósłszy siG z l;t,hą poselską i przez marszałka 
poselskiego to piissimulll .JKi\I, przypomną iulenLulll, skądby się 
hez płal'Zu ubogich poddanych, aby terll wdzięrwi('jszą była 
Bogu ofiara, na to wynaleźć mogła jaka pieniężna suma, aby 
conrtign:l ojczyźnie naszej kn Bogu i :'IIalce Boskiej wdziGcZllosć 
wystawiona hyłn ar'a ... Instrllkc'ya sejmiku \\'iszeńskiego dana 
posłoll1 21>, lutego lO;;!). Akta gr. i zielll. XXI. str. 269. 

52. Akta kOllsystoryalnc II. s. 
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53. Jlllfendorf. F. W. \'1. § 30: Sed et nOI1 parum SllSI>IGlO
nis iniicicbat Elcelori volul1l <1 Hege 10<1nne Ca~;imiro LeopoIi 
conCl'ptulU. 

j.l. l:niwl'rsał kr(lla z pod Zamościa 11. lIIaja lG;iG: Donie
siono mu, że niepl"Zyjaciel I'il(";l(' porllszyć przeciw nielllu pod
unnYl'il i zjl'llnać akalolickit'lj s;lsi;,!II')W, rozgłasza, jnkohy dys-
sydenlu,," ogni wyll,;pii' zanllclzal zapcwnia, 
że Dl,:dzie prz;·,,1 Hzeczpospolill- własnej 

religii. Theincr. II. ,j()U. '- Hpis :nHi p. 117. 
55. Hpis II l~,i k. !). 
5l). Barklllall listu Hakoczego Iba Julia 

!). lutego lG51i. 
57. ll;Jrkl1laJJIl ze Lwowa 1~. slycznia W:iG. Talllże. 

,l1). Arclli w. gl. war. \'01. L, Esenclale wl,:gierskie, :\. 4·1. 
Bakoczy do kr<')la, i\lba Julia 10. kwietnia 1(j,jG. 

,in. Stanąłem szczl,:śliwie w pi:ltek (7. Invictnia) wc Lwo
wie. ZasIałem golo\\':, do \Yl,;gier expedycy<!, którą chciano na 
Illnie transl'erre. co niepodoDna, kiedy picni:!dze na drogI,; wy
łożono i WSZ,\,<.U;ji' przygotowania podnij!)" yLkownno. 
Instrllkcy«.: tedy ezytano, na kt()!";; 
szlo ozywać, ,(;łzałem potrz..llQ druga, 
żem ją rcl'erowal lusionem scnaLu~ i·Olhlilll. Wspólnic 
z nimi uziwu , /.c senatus eOllC;1I11 późno do 
exekucyi przychodzi in tam gra\'i materia, którq tl'zeba maturo 
iudicio i traktować i sufnciendi tempore, a nic kiedy pora wo
jenna nastGPuje. Dlatego lom uczynił, aby nic pri\'at is przypi
sywano, ale cOlleluso consilio. Jakie były w Iym punkcic wy
wody, wypisze ,J:\IPSŁolnik ... quo ulo pro bono publico i pro 
gloria W?I'll'ana L~1ll sprawI,; tl'aktowa!, idem insi zc mil:! ro-
zumieli ni!'p, Na tem tedy ponie\\'aż 

czasu nie bylo, co prc,;dzej. a; propo-
sitiones nie illlltCIlJU Dworowi. dawał 

(poseł) in ror'llliH'YC is tallltejszej poczla 
postanowiona, wiedziei: bGd;,: .1 w rl,:lw 
mit'ć bl,;c1Q, desli Il'gallls chc'c wiihif'(\ I zdal hy(~ 

d i ligl'ns. WiQcej \\' tak krótk i III c:zasi c el'1i<:ere nie moglenI. 
a najbardziej oh dilrerentias sidll po I';'ol'onie, klóI'yclI .1101. 
sam przl'dclllnq mianował. Stanic ledy tylc czasu inforlllować 
sil,; dl' cOlltr:\l.licclltihus i onyll1 relll salutnrell1 pers\\'aclo\\'id:. 
Ji:yczy/byrn tedy Illic(: pracsentcllI \\':\'11'. przy Dworze, ;";ajdzie 
.~il,; sposob II,: i ('x lISll [Jubli le religii 
wykształtowali. non despcro de e"entu tej 
nt'goLialicj ... a Lu wid rala dispOllU11 s(lr\'ati 
palriae 1l0nH'I i 1!()l!lllill 1lll'l'chis anliquiLl ci\'icillll 
('oronam ... Wc 1(' wielnia Hi;)(j. ,hll i'l~ki woje-
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woda IQczycki do Jerzego LuIJomirskiego. Hpis Czartor. V. 3il·l, 
X. 20G k. ']23. 

GO. Archi\\". gł. warsz. \"01. 1., Esenciale \"<;:gierskie, X. ·Hi: 
I'rażmo\\'ski do kanclerza korOnlll'W): z jal;ą pompą od nako
czcgo ]lrzyjGly i relacya o konferencyi z j(,,;ii,: e ielll . Alba .Julia 
11. JIl<.I.i a lG:)(;. 

(i1. l'rażlllo\\'ski, vir acri et calido ingenio. raet;one potens 
et :ług. d011lui AlIslriae<le haud multum addicllls. Eills COlll
mis.~ionjs scoJlus es l, IJI Tr:lnssil"anum a Sueeis ~l\"erlal, eumqlle 
!-'o]oniae conciliel, spe sucl'essionis regni iniecla. Lisola Be
riehle p. 17·1. I'rażlllowski zoslal sekrelarzem po \\'ydżdze, który 
\\' kO!l(:u r . lG33 olrzylll~lI biskupstwo łuekie. 

(i2. Fxpedycya I'rażlllo\\'skiego: Lisi króla do HakoC'zego 
i do ksic,;inej maiki ze Lwowa 10. kwielnia 1G3u. Senat i kan
clerz do HakoC'Zl'go. l\rerlens posłowi dallY i inslrukeya 10. 
kwil'lnia. npis Os~oJ. :-.i. 227 p. ::n. 

u3. l'lIfencJor!", F. \V. \'1. § 30. -- Dodatek II. 
(iI. 1'1I!"enclorf, 1\. G. III. ~ Hl. - Carlson str. 12o, 127. 
(;5. Pu!"endorf, F. W. \'I. ~ 30. 
Gfi. Tamże. 
(i/. CO\Jles I'odlorloskius ... reverslIs l'st re in!"ecla. Kel' 

qlliclquaJll elicere polllit practer pl'rplexa ae dubia respollsa, 
Cjuibus pracfallls elcclor pollicetur se inrlifl"l'rentem [1(' neutra
lem pl'l"IllanSllrIllJl. Lisola Berichle 17'1. :-.iic potrzeha dowour.ie, 
że układy pro",auzollo w największej tajemnicy przeu SZ\\'e

uami i Francuzami, 
GS. LUlllbres do 13rieJ1ne'a z ]\rólewca 1(). marca 165G. Cr

kundell Ilnd l\kll'nsli'lCke II. Sil. 
(;!). Król do Trzehickil'go ze Sambora 2. lutego 1 (i;")(; z roz

kazcm wydania listu prr.ypo",ieclnego SwiQlOdH)\\"skil'lIll1. Hpis 
\" llIojCIIJ jlosiad:l\liu. K. 7 k. HJ. -- !\ról do Zebrzydowskiego 
zc Lwowa il. 1Jl:lrc;) 1(j;"jG: Pozwala lIIU z:1ci'lgai' regiment pie
choly i drugi jnd.)' clluwzielllskil'j i prosi, aby lo wojsko pri,:dJ;o 
do 1.\\"0\\';\ wYPI·:Jwił. Stl'lIano\\'icz, l'\o\'i Slr~l[("g. 

70. 'v\' liście z Głogów!;a 27. p:1źcizil'I'llika ](};);) prosil hi>! 
(;d~lI'ISZ(,Z~III, aby IIIU przechowali kosztowności iperislrolllala 
l'l alias res prdios<I;;;), ktc')rl' wysIał wodą do (idaóska. \Ii:lslo 
ohi('('~Jio :2:1. lisi opada WC).). )):III1I1S ·1·1. 

71. 'l"alllżl' ·Iil. -- :\nhilil:l('ya (i. Barlun:1nna Sl'krl'l:lrz:1 kró
lewskiego, " kll',r.\' \\" lIs1a\\"icznych przy :\as i przy bokll :\a
SZ.\'1I1 lrudllościach z:.Jrahia lIa swą i całego Gdańska sla\\·t,: ··. 
\"01. Leg. lli:)il. 

7"2. 'falllżel.'). -- ,\sekurac\':J króla dana (idaósZCZallOl11 dl' 
rdUlldl'lIdis l'xpl'nsis SilI> lelllp'lIs ])(,l1i SlIeticj i t~lkaż asekllr:l
eya ze si rOli\" sellalon')w i IIr/,i,:r1ników w l,rośnie 11. stycznia 
lG:iG . .\rchiw: gl. war., Eseneia!C' polskie, Vol. l. :-.i. lG, ]7. 
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73. ,\kla gmdzkie i ziemskie X. 
7i. Hpis \Iuezkowskiego sir. 121. - Tcmoerski 327. - COI1-

sularia lG.-)3-lGliO w Bibl. .JagiclI. nr. ;)3;)0. - PickosiiJski, Prawa, 
przy'sileje i sLllllla miasla Krakowa II. 332, vidc: Ludwik Sikora, 
SZ\\,e(lzi i Siedmiogrodzianic w !\r:lkowie slr. ;-)U, (i3 li;). 

7;). !lamus p. n. 
7G. Wyd:ll10 \\. )'. lii;);) ze skarbca kor. złola za liO.OOO dla 

Czarllin'kil'go, a dla S:lpidly od )'. lG;l;)--lljGl ilOO.OOO zł. Vol. 

Leg. lGii!. 

77. I\.I'<·d do papieża ze Lwowa 17. lulego llj;llj z podzi~
Kowaniem za BJ'(.'\·c Aposlolskie. TIH'iner, i\Ioll. 1'01. I1J. :iOil. -
lllslrukl'ya Illlncyusza dana al'<:ybiskupowi Iwowskielllu i bi
skupowi cltcłll1il'hkielllll ze Lwowa 2;). lull'go Hi.-)G. Tall1że p. 
:i0.-): ;-..Iie lrzeba publikować pisze IlUllCyusz - IJrl've apost., 
aby hałasu Ilic' robii'. A że \Vi~ksza ('z~ś(: srebra i zlola zllaj
cluj(' si~ \\' kra.iach dzicdzieznyclt cesarza, lrzeha napisać: do 

llullcyllsza w Wiedniu, który już olrzymał z HZyJl1u slosowlle 
rozk:lz)'. --- Znal'ZIJa leż cz~ść: kościo]()\\' i Idaszlor('lw \\' Polsce 
wywiozła sl;:lrbc(' swoje do Śląska. Ilyrcczy:l krako\\'ska zlo
żyla do skarbll koronll('go w sr<'llrze 1:l1.0l~) zł., kaledra \\'j'O

clawska 7.000, pozllaóskn 31.000, płock:! 17.00(), wanni]'lska LiOOO, 

dY('('ezyn przl'myska ;-d.OOO, chcllllska :'lli.OOO, prol)oszcz lrocki 
2.000, Jezuici ·11.000, raZl'1l1 :lOO.OOO w ciągu wojllY szweckiej. 
\' ol. Leg. 1(j(i2. 

Prymas i biskup lwowski adl1linislralor opaclwa lIlogiJ
ski ego, kOJ1)i~arz SloJ. ,,\p. do eks('lwcyi Iln;ve Ap. w sprawie 
zJliesicnia i spisania lIan.yil kościelllych poświadczają, jako 
l\:lI11eduli z pod ł\rakowa oddali srebra ,12 grzywiell i 7 skolów 
z:lr~cza.ią(', je \\·i~('('.i nie lIlają. !\olllisarze :ls('kurują, że lo ko
ściołowi Z\\Tl)('OIW zoslallie. \\' !'\is.sie ;J. kwidnia Hi.lli. Aulograf. 
Bibl. Ossol. :--1. 211i2. - Ue]'us con\'()('alus l'\yssae ab J\rchiepp. 
(;lIes. l~) , 't argeJllulll e('c[esiasliculll, cuius Ilon esl usus per[lc
tUIlS congrcg:lri Illnmlal :!I1 omllibus pr:lelali.~, p:lrochis, priori
bus, gU:lrdi:lIlis aliisquc lalll iJl lh'gllo qU:llIl ('xlr:l l{Cglllllll de
ge nlibus , olllJlillO sub [loclJa eXl;onlllnic:lliollis lal:w selll enliae 
dderc ndulJl. Parut'rulll Il o nIluli, qui iiI oculis hOlllillllln depo
sila .sua hahe lJalll; alii Ilon ilelJl, lin'l diallI a Sedc ,\p. 1I1:J1I

d:tluJlI co (im: ob[('lJlulll I'ueril. "j'('llIherski, :~l:l. 

7S. llpis CZ:lrlo)'. Vol. 2;')7(5, N. 77, oryg. 
7~). Z:lgórski, :'Ilollely dawlH;j Polski, Warszawa lilr). -

Orl .\' lwowskie JlIają na dole herh JlIiasla Lwowa a na JwJni e rzl\ 
podobizllY kn'da zllak ':' (LInIe! i.ydo\v.~ki) alho znak :: albo: ' :. 

S() Thein('J' :'Iloll. 1'01. III. ;)1);), ;-)Oli. 
il1. Ohlala rachllnkl ')\V z dOllaly\\' y papi eskiej, do Lwowa 

p c r call1biuln przysłan ej, 100.000 z1. Bpis Czarlor. \'01. 2:l71i, 
N. 7.l. Oryg. 
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Dowiedziałam siG, ż(' owe lOOOOO nor .. które papież przy
słał, są JUż rozdane. Wolałabym je zaC'hować dlu Talarów. Pro
siliśmy, aby papież a:t! wiGcl'j za~iłku. l\rólowil do !1HIlC\'USZ:l, 

z Głogowy 13. I 23. marca Hi:)U. Tlwincr, :'Ilon. Po!. lU. liCH), 507. 
Zd:lje ';iG, że [l:1pież zgprlzil '-;iG d[lć wi<,;ksz\' z;l~ilel;: D('11 

Wechsel, uell idl \01' Illeil\ p:lrlklllier mil c!l:1!1 lir. :\unlio 
Aposlolico :wf !)f}.OOO Hlh!r al.lhic !OSSCl1, s,'lb:ge!' ist laul 
llIl'inclll cmpfungl'llCn aviso ZlI Wicn wol accl"j)lird \\'orden, 
h:lhe Inl'all!<-rie Illit' elamil h(':~ahld und sic Z1l1l1 i\i:lrs vcrhol
fen, :llIf die ArliJJCl'ic alwr dcn resl <lllsgczahll'l. Zahlc \\'ie
dl'rulll :!Uch nur", 1ICWC, doch <lass tlas Geld erstlich Brcslall 
odel' !\('iss el'lcgel wenie, 40.UOO n. polnisch. Bricf JJarkmal\l1s 
\'on [-"I11I)CI':\ 20. April W;i(j. l mus 53. 

OL. VoL Leg. Hi5o. 
I. t \\'ydżg:1 i jq~o mi~inik~tl'. 120. 

XV. PO\t\'STANIE W \VlELKOPOLSCE 
THAKTAT :\iIAI,L30BSK 

LCI1;(nidl, Hi"t. Prus. Vlr., Li7. 
2. Plllendor!', C. G. llI. § 4fi, 55. 
3. Lisola, I. \\'~Ir.~zawy K. kw lli~1 lG5il, p, l:iii, 
4. Tenże, z Warszawy 17. kwietnia j(jju, p. 1(i1. 
;). Kocho\\ski, 12:\. - PlIfendorf, C. (;. J l J.ł13. 

G. LCJlgllich, \'IL 158. 
Pll fVlldorr, (' G. l. I·H;. 

I·l. 1):1111 liS, uB. 

H. Tl'ITlsq ;\1:lloril; Polo!liae ad ('astr:.1 Ser. DOllli!11 mCJ 
Clclllenlissimi relir'it(,!, l'voealis ... Czarniccki do króla, z Kryn<l 
2::\. maj:) 11;.-)1" DIl!l1l1S. 7G. 

10. Talllże (jD, 7(i. 
I Odpo\\'jcdź !lady ·lK. wipl ia HIl pUllkl::, podane przez 

posł(')w ()slroroga i .1krszniaka w imienin wodze)\\', stailll ry
c{'re.kiego i i'llłe;;o wojsk" pod I~y ht,;u:!(I'go. ,\r<'lli\\'. 
gł. \\arsz., Essl'!1ciall', SlIecica, \'01. II. ~. ·1.1. 

l .lar()('!1(\\\'sk, \\'idkopolsl:.1\ w ('zas! pien\'s/.,'j wojny 
szweeJdej, l(i.-)\-)--l(j57. 

1:). l\ocllO\\'s,ki, l . II. 22,)' ~ Jarochowski, slr. (jO. 
1·1. l'llrl'ndorf, C. (i. lir. 14G. 
1.i. I\ncho\\sld, ::::2(i. 
W, .laro("llOwski. sir. (iO. 
Franc. de llaI'nilz tlo kanclerza i I'IHjC(')\\, Komory Śląsl,il'j, 

z (ilogo\\'u 17. 1ll,lja 1GClfi: nZl' Wschowy i Leszna spalol1ego przez 



\YojsJ,o polskic wielu aknloJikó\y przybyło do l\si~sl",a Głogow
skiego i chcą się lu osiedlić, Ci nif'\\' ierni z Leszl\a \\'ystąpili 

z broni:! \\' r~ku przeciw S\\'eIl1U królowi, Tak'l,e \\'iclu prcuy
kanLów pl7,I~ llllol(,:ło sii,: do nas, Czy ich przyją(~?" :\!osba('h. 
Wiadoll1ości do dzj('j(')\V polskich, str. :-d5, 

17, I\ocho"'ski, ~07, 
lo, Oba uniwersały podaje Huda\\'ski,-- l ; ni\\'(~rs:tł z H, 

maja (sI. kal.) \\' llpisie Cznrtol', Vol. :\1'\4 ~, ~17 k, ,II~, - llru
kowall e p, I. Analonlia lJinorulll SUl'('i:le llegis uni\'('rsaliulll <liC' 
1. et H, !\laji :\'1aricnburgi; AnalOlllia :1I11haI'Ulll litLel'arulll SuC'ci
carlllll ad Pol. eL I.il. i\laricnlHlI'gi cllIissarulll pullii(';llorulI1 
peracla; ,\nalol1lia oder UnlcrslI!'IllIng (kro hcid(~1l des I\ollig 
in S('h\\'edl'll Cni\'cl'salien; Alllllcrkullg id)cl' das KOIl, Schwc
ulschc :\lanif'cst. 

UJ , Id ediclull1 Polonis juslo aspcI'ius visulll esl, nct' aliulll 
ell'c('lulll produxisse cOlllperlulll, quam ul anilllos ipSOl'lInl illl
placal)ilius cxaccl'harcl. J>uf'cnool'f, C. (~, lIJ. ~ 17, 

~O, LiDer Hcl:diol1L1nl grodu poznaósJ\icgo na rok 1f);')X, 

Proll'slacya Poncnlowskil'go przeciw :\Iikołajowi Bcjo\\'i, sIr. 
41. .Iarocl!o\\'ski ,J!), 

~1. ./al'Ocho\\'ski .j!), 

~~ , l'uf'enc!orf (C , (i , III, ~ l(i) (lr:l\vc!opor!ohnie na ]lodsla
\\'ie r!d;l('yi ksiGt:ia Ac!olf'a, --I(o('l!o\Vski (II. II. 12!)) hrał udział 
i zoslał raniony w hit\\'ic pod (;lli('ZIH~ IlJ, - Haport Czarni e
c'kiego \\' liśt:ic do króla z Kt:yna 2K, llIaja IG;iG, nall1us 7(i i li s t 
kl'(')lo\\'t:j do pani Choiss)', z Głogowy Li, maja Hi,il;, z dOllicsic
llil'1l1 o liś('ie Czarnieckiego, Bpis BillI. l)ziedllszyckirl! we 
Lwowie, Teki (;ołGhio\\'skicgo, \'1. -lO, 

2::>, ł'lIfclldorf, C. (;, III. S Iti, - JamdLO\\'sl<i, Widlwpol
ska w czasie picrwsz ( ~j wojny sZ\\'l'ckicj 1G:iG-H;;-)7, 

~ ' 1. ,larocho\\'ski ('v\'ielko]lolska \V ('zasie pier\\'szej wojuy 
sz\\'('ckicj 1(;,)(i-I(;:;7, str, 1;3, fi,j, 7::>, HO, Xl, K~) pisze , że \(i ,OOO 
Br:lIHll'llhurc zyk(')\\, pod do\\'(')dzl \\'l'1Il Ikrllin l,(e ra z:lji,:ło \\'icł

k o poIski,: z Pozll:lni e nl, 1\llrlliki plll, J\oś('ianclIl , .\[iGdzyl'z( ~ ('Zem. 

Zhąszy nelll \\' ('zasi e postu i zaraz po \\,ielki c,i r\ocy, ukolo Ś, 

Stanisława l(;;iG, zalcnl w kwielniu i w pier\\'szy('h dlliac'h maja, 
Cytuj e HudawsI,iego slr, 17(;, Ko('howskiego sir, :lO!), Sl e nzla 
(; eschi('hte des Brand c nburgischcll St:w[es, Ilalllhurg lK:l7 II. 1:3 1 
i przylacza lI s lc;py z l'roll'sla cyi i\łał:lC'howskiego I Li!>e r I\ela
liollll .1ll grodu pozn:tl'lskiego na rok 1(;;-)/ sil', l/Ol, z rc.;ko
pi Ś lIli c nlH'j Kroniki J>ani e il Benedyktyn e k pow:lI'lskil'll (slr, 15-1), 
z J\rchiwuln miejskiego w Poznaniu (Fragnl!'llla na rok lG,-)f; 
i 1(;;-)7), !\iesprawc!/,:d('1l1 c! o\\'odc')\\', !dórych daly widoc znie s:1 
lIlyllJ(~ , ho \\'iadcJlllośt" podana przez ,I:,lr()('howski('g<) nie zgad za 
s iG I. rz ec l.y wislośC'ią, z wydarze n iami 1', J(i;-)(;, ( ;dyhy kllrlirsl 
zajął był \\'idkopol s ki,: w kwietniu lli,')I; i rozpo('zął W()jllG 
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z Polslq, nic potrzebowałby zuwicra6 25. czerwca z j,rcilcm 
szwccki 111 I raI, lat II w :\blhorgu, który go obdarzał woj ewóc!z
twem POZIl;u'lSkiclIl , ),ali s kiclll, sieradzkiem i ziemią wieluńską, 
ale byłby broni! Wielkopolski. TylIlczase m Szwcdzi s iedzieli 
po załogach \V \\' ie1kopolscl' i walczyli z CZ:JrniccJdm. GClle
rałlll:Jjor JlurfJ] ing zaci;)gał "'3. maja \\' Brandenbt.: :'gii żołnierzy 

(\VaJdl'ck do kul'llrsła z :\Ialborga 23. maja 16;i6, r,' rkunucJl u. 
Aktcllsllicke VII. GOI) i nic ruszył sil;) stalllt,!d 6. CZl'rwea (\\':11-
<leck do kurfirsla z Malhorga 6. czcrwca 16:>G, tamżc st r, (11) 
ani 2(i. lipca (H:lporl Dobrzeóskiego, ktory przybył 2G. lipca do 
Berlina: Er tritn uorl mit dcm Gcnel'allnajor llerfJ1illger Z\1-

sallllllell, der in diesen QuarliereJl schr schulle Truppen zusam
m c ngchracht hat, abel' cntsehlossen ist cher dell brantłcnbur
gischcn Diensl zu vcrl:!ssell, aIs dem (;cllerallllajor \Vrzesowitz 
bei der COlljullclioll mit cJessen Corps in Hang zu w eichen. 
Ta III że s t r. (21). 

2:>. hrolowa do jl. Choissy z Głogowy l;'). m:Jja Hi;') li , Hpis 
Bib!. J>zieduszydich we L,vowie. Teki Goleh. \'1. 40: "Ciebwa 
jestem, jak d \\'01' (f'ran(:uski) przyjmic wiadomość o zmianach 
\\' PolscC'. CzaI"lliecki donosi, że miał spotkanie i hyłhy zwy
cic;:żył, gdyby sic;: nasi nie hyli pospieszyli, uderzajqc na wroga 
\\' miej s (' u nic1wl'Zystnem, gdzie tylko z pn.ocIu nacicrać 

ll1ogli. Piechola i arlllaty ratowały Szwedów. Slracili 1.000 
ludzi a my 50-(iO. CZ:Il'niecki dodaje, że ta utarczka nauczyła 
naszy('h pogardzać armalami i szahlą sobie tOI'O\\":l6 ul'Ogę. 

J)onosił:Jlll ci niedawno, że nicktc'll'e woje\\'oclzt\\"a prosiły 

mię () \'ioUza. Uałam Wielkopolanom \\'oje\\'ode;: podlaskiego. 
Posłużyło Illll szcze;:ści!', odebrał kilkn zaml,o\\', a oblc;:ga.i'tc Ko
ścian, wic')sł 2.000 Sz,,"edo\\', dow(')uce;: \\'zi,!! do nie\\"oli i zd obył 
10 sztandarc')\\', ak CZ:lI"lliccki, od(~bra\\'szy fabzy\\"ą wiauolllOś6 
o jego porażce, kazał JllU odstąpii: 00 ohlężenia i połączyć siG 
z sohą. Za każdelll zbliżeniem siG nieprl,yjariela przybywają 
zaraz zhiegi i krzycz,t, że wszyslko slracone. ]\ról sz\\'ccki 
zgroln:ulził IO.QUO ludzi ze wszystkich ~.ał(·)g i z POlllorza, Był 

w Pr'usiecll i \\' Toruniu za posiłkami. :\asi chcą go w~')lrO \\';l

clzi6 v\' pole . Wojsko nasze rozdziela sic;:, Czarniecki zosiaje, aby 
pilnoW;I!: króla sz\\'cckiego; l.uhomirski pisze mi, żC ZC' szlachtą 
i z kwarc'ianVll1i idzie polączyć sic;: z kl'l')IC'lll, klill'y rusza z llO
\\'ozacie;:żn:l pi e ('holą i armatallli, i jeśli wojsko Jitl'\\'sl,ie z I,!'c)
lelll sic;: połączy, lH;dzie lIli:l! jlrzeszło ;)0,000 ludzi, Jli e linąc 
Tal;l},(')\\" Brat lllÓj, hall, ('odzicń przy~yła \\'iadoJltoś6, że przy
bywa, I:c,: dzil' Oll dobry lla ;\loskali, Opi)Źlli! sic,: \\TaZ z l~<)za
];;lllli z powodu zallli:lr(')\\, Chlllidllic.kiego, ktc'l) 'Y ('hec pI'Z'y\\TÓ

ci( daw!lego hospodal':\ wołoskiego. CZc;:S6 Kllzakc')\\" podlllll'Z~'ł 
przeciw CluniellliC'kiclllll, aby go hcllllalll'\l1 lIie Ilzlla\\'ali. 
\V Litwie Szwedzi !la gło\\'c,: pobici, tracą Iwieruze, jeden Ha-
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tlziwiłł trzyma z nimi, ale wiellI doorze, że tego ż:lłuje. Król 
sz\Vecki, przejeżtl ż: lj'lC przez \\'arsza \\'Q o 7. godzinie, zostawił 

rozkaz \\'ziąć n:1 Il1Gki starego dozorcQ p~łacll zmarłego króla 
nieboszczyka, czy jakich sprzGl<'l\\' nic ukrył, a oraz o<lŹ\\'icr
ncgo \\. domu ogrodowym (pa/al' Kazil11jerzowski). Iks l\oyers 
straci na tl!m, ja nic. (~dyl1l sląd miala wyjeżdżać, prymas 
i wojewoda sanclomil'rski, moi pn.ewodnil'Y, llie chcieli jechat: 
przl'z \\'t,;gry : podagrycy IQkaj:l siQ trzGsil ,nia \\' podrói.y. 
Wszyslkie i,'h dohra po lej stronic Wis/y, a Z:lIność, gdzie siG 
dl(' i:da nI lida i', po drugiej sll'on ie. Chei el i by, abynl kilka Iygo
uni przc("l.ckala, aż len ];raj \\'olny hGdzie, llatz/'cld był u mnie 
\\'('z(II 'a j i radził w imieniu cesarza ('zek:I(: i nie narażal: siQ na 
sirach, jl'śli nie na co gOJ'szego, Ni,! l)Ozllałahy.~ miQ, jak jestem 
oU\\'aż"a. l\nil,,')\\' ohl<,:żony mojcllI staraniem", 

l.isL len z dal:l 18. Illaja, oddrulww:lny z l\Iariniera w Bibl. 
\\'al'sz. 1:->,->1, ale niedokładnie, 

2G. CZ:ll'l1iccki do krilla z Kcyni 28. maja Hi:1I,: Me inte!'!'a 
ad Bigossiam ahsente dum hoslis ('iviIali alqllc an'i l110Iitur 
ohsicliollClll, Illuxinlis ilincrił>us 2,) praesl'nlis eo acclIJ'si alqlle 
:1J'ehilecl,.IIIlcs \'iln ci ci\·itali hosles apud conllUl'lllcl11 llrdac 
et \'islulue mlll\ilioncl11 validanl deserere "oegi. l) ,1111 LIS, /I, 

:2.1. J>Uj'l'lldorf (C, (i. l!l. ~ 11») piSZl', że Szwe<lzi \\' pogoni 
:lOO Polaków uhili. 

21), ;:\oj'ers, 1:->,): Czal'l1iecki doniósł królowi, że siQ cofl1'1ł 

przed l\aroll'1Il (;usla\\'l'111 "el en ouservail sa 1I1ar('lIe··. 
29, lla m LI s, 77. 
:~O. Tamże, 

31. llamlls, 11, 12. 
:12, Lrorlzony wc Fl'ydlandzie \\' pohliżu I\J'(')łe\~'c'a HiOI), 

odznac'zy/ siG \\' służbie sz\\'eckicj jako komendanI S\\'idnicy 
i 010lllul'lca, za co oll'Zynla/ szl:lcheclwo i slopieó [lułkowuika. 

\\' l'. 1(',-10 opuścił s1ui.bG sz\Vpclq i \\'1'(')(' i l do Prus, \\' r. 1(i,),-, 

]l()W()!:lIl.Y zosl:d do (;d:1I'I"k:l, Ilzl'c'zposp()lil~l obd:ll'Zył:t go 
illdygen:ill'lll, a ll1i:l.slo pl:tcilo I1lU do kOI'I(';) ;.yl'ia sl:l1:[ ]lt'Il

syQ. J'Ol'l!ow:!n y' z \\ ' ielką ponlp:l \V farze gd:1I'lskil'j 1(i71. 
'1':lIl1i.e, 2(). 

:33. J):IIIIIIS, n, 
34, 11. P:li,<l/,i('J'nika ](i;):>, Lih. n·cess. Ord" llall111s,J2. 
:~,-), I'i)źnil'jsza zar:lza zllll1iejszyła lil'zhG ulipszkail('<,)\\'. 
:l(i, (;<I:II'ISI; <lo król:! 13. kwidnia l(i,-)(): Prosi o p011l01', uo 

siG Szwcdzi zllliżaj:l. ,\rchi\\'. gl. W:ll·SZ., Esellciale, \'01. II., SUl'
cie:!, ;\, :m. 

:l7. Cdal'ls!; do Czal'llicl'kiego 2X, k widnia 1Ii;)(,: J)zic,;kują 

za pl'ZySł:lllil' wojsku Ila sukurs, T:ll11i.l' , :\. :2D. 
:lX. Iluda\\ski. 
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:59. 1. Lilllig, Uie deulsche exle!'y 
1. 500, ;)0;\ Gm, GOR. - To samo w Hnc!awskilll. 

40. Oill\:żcnie C;daóska: Lt'llgnich, PlIlcl1rlol'f', J)amus, 
,11. .J:111 L(";zC7.'yó~l;i \\,ojl'\\'()(ia kczy('ki do króla z :-:i 

(1. grlld Ui;);)), I "dwa ocl Ka :1 

Zi i od Ilobrego" I. l' \\'I\:\!. hdze, jll 
Olcl1drowie na pn:yszłą \\'iosll\: gotowi z 1I011! ·11 okr<;;1 t')\\, dla 
bezpi('('zer'lsl\\'a lego tu Illona,., I~rr'>l duński, \\'idzę, ill suspenso 

:tW:lĆ b\:lizic, ażb\' Cli rzeczo zacz<;;lo", \\' liscie 
~Il'. podk:lllcIerzl'go idzG, pono Gdill\'.Zl'zllllie SJllll 

Sz\\edolll byli autorowie, aby swoje ukr..:l.\' ode (;da:'lska spro
wadzili, ponieważ Olend!'owie dissuadowali, aby lego roku p(',
siłkó\\' nie rozsyłali, co życz\: dissilllldo\\':d' \\'K:\lci, a ollych 

in ('oITohorJII'C cZGslo, bOll:ljby i (;dJ!l'lsl;u 

z:l\\:ldzilo 111 jakiego, l'O ich ia kOIllIllIII«()\\'Jl! al 

przynajllll1leJ pcndrilre Inógl, bo i lo ulllnie sllspl'l'lulll, że 
Koch dolychczas \\' GdaI'!sku n'l.yduje i pe\\llie trakiuje ... ", [{pis 
Cznrlol'. VoL :lKl 1\'. lIi·j p. :\:11), 

n. K [,·z.\'lI1al ze de By\'. wgrudll 
\\'y:-:!al tlIlII \\'itusk] woje lt,;l'ZY(' l; i : 
"iycz<;; \\'Ci:esnie Oblllyślil~ sul>iectuIll ('um <lu('\orilale et pleni
poLcntia intl'gra lak ocl Pana (króla) jako i od Senatu, coh). do 

l ndyi lej jcchllL ~lillorennes ie Hi poJ':ldzą 11 

X. \Vit i [.,'ch rzeczy nie rozum dyspOnO\\H:' lIIoźe, lIk 
nic kOl1klt,,!<J\\·;,), .... ,'·. WU.ll'woda I<;;czycki do pryllllha z 1'as::;
rlort'1I B, grudnia Wj;), Hpis Czartol'. \'01. :\i)4;';. Hi, k. 34,~, -

Ze L\\'o\\':1 "'ysłal król intern uncyus7.a sekretarza s\\'('go, IZllla-
I Biellianin, IIs1ruk('y:1 dan1l IZIJ\:\('lowi Bil I posl()\',i 

do Belgii wc L\\'O\\'H.l ::::-3, 111 a 1'(' l, )(;:,;i, aby jak 

)ln;;<Izl'j pOIlJOC przyslaly ceiem po\\'slrzylll:Jnia Sz\\'cda od Z11-

jGcia Prus, A1'chi\\', gl. waL, r':sl'Jlciale, \'ul. II. Succici!. ;,;. 2:). 
Toż samo ""poIllniane \\' Bpisie Ossol. :-:, :2:1J7 (Imlex do piGcill 
h'I1I()\\' l)ogiejll p. jG, 

\\' HI lssol. ~. k. 2i) uje siG Expedi 
ad Bl'lgas loc!lp!'lllos z inslrukcyJ! daną Izlllllelo\\'i Bulllalcło se
kretarzowi król. i illlernllllcyusl.<l",i \\'ll L\\o\\'it, 2:1. mll!Ta Ili,-)G, 
z listelll 1([',',];1 do intl'l'Il11IH'\'L!SZ:1 i d" Sl:lllU,," h"L, 'c:r.~ki('h. 

13. de I GU\\,('ll SI'IIlingl'];: Peler 
hert. .J () l; li li Jl Y,"l' 11 br:11I ci L 

·14. :\Iissio :l, :\Iaii !(i.l!i ad J'('gc'lI1 noslrUll1. J)allllls, 1S7, 
.J.-,. I.isola z pod \\'llrsza wy :l. czerw('a 1(;;') (i, p. 17:-;, 
·I(i. U,klIIHlcll tlllt! !1111.sti'll'kl', 010,1)-11. 
n, '1':1 VII. :,,-)i) Illslrud; /'iII' j)Olll'i'/ll'l'lSki: 

",ul[ dl'm Hcil'hskanzler sllgcn, dllss er delll Kuriurslen alll's 
ihlll \'on jt'IIl'1ll IHl'i('hskallzler) 1I1l\'crll'l\uk beril.·hlcl; der Kur
lirsl sei nichl abgell('igt in ein l'lIgerl's \'c]'sLillclniss zu lrl'lcl1; 
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es wi"lrde aber gul sein eills lllld das allclere praeliminaliler 
yor-ller aiJzlIll1achen . 

• Ji). Tami.e, VII. ;')7J, odsyłacz :-l. 
·19. Plll'rndorf, I:. W. \'1. ~ Li - H). 
;-)(). Instrllcliol) a part, z Królewca 2. mnja IG;iG. Crkulldell 

ulld ,\klcllstiw];(\ \'11. :iK.i. 
;)1 Crkulldrll UIlr! i\klcnslikke, VII. .i87, ;)8K, ;iUI, SD7. 
;')2. Tnlnże, ;)KG, ;)i)8, ;)DJ. 
.i3. Ta lIlże, ;')!)3. 
,i4. T~lll1że, .iD:>. 
;):). Tnlllżc, ;)!)7. 
;')1). l'lIl'endOl·r, T. W. VI. 321. 
57. LUlllbres de ~lazaryna 22/G.1G;ju. Crkunclcn ulld Akten

stiickc, II. 100 . 
.iK. 1'1Irelldorr, F. W. VI. 324. 
,'i!). Kurlirsl do Waldeka z Ilnlgi 18. i 22. czerwca H);-)u. 

Crkulldell unr! Aktellsti'u:ke, VII. GIG,61Ii. Układy kurliI'sla 
ze Sz\\·edallli. Tamże, VII. ;-)/:\ -- G17. - l'urcllllorJ', F. \\'. \'1. :31.i 
do 327. 

GO. CIII11 ollllli jllre at olllllinwdo superiorilale absque ulI:-! 
lIU i lIS (lependcnt ia et ad II lloscllllque h acn~dc,~ ta 111 Jll:lSClI los 
ijllnlll J'oclIlillas transitorie IH'rtillcrc de})(,1l1. 

IiI. Pu relldorJ', F. W. \'1. ~ 2Ii-2\). - ])UlIlOllt C. 1>. VI. 2. 
p. 1:31; ss. -- \1 oel'ller, Kurbrandellburgs Slants\'crlr~g(', p. 201 
d () 20D. 

m. \\"addillgloll (Le (;ralld Ekclellr, p.3:i7) t\\'i('rdzi, że 

kurlirst z lliccIH,;cią zgodził siQ na lraktat .\Ialho['ski, 1,1(')ry IIlU 

małc korzys('i ]lI'7.ylli(·)sl i ll\\'ai.ał go jako prowizoryczny środ(,k 
)la dogodlliejszą chwile,: l?). - I'hilippsohn (Ikr grnsse I\urlirsl, 
L 231 ·- --2:t~) sądzi, żc llaj\\'iQksz:l warlośt: tego Iraklalu leżała 

\\. Il'111, że kurliI'st mial sposohllośt: siehic i wojsko s\\'oje (}J,r'yl~ 

sbwą \\'oi(~llną('?) IPosl hol', ergo propleI' lwc) . . - \\':iln\'skj (I lisi. 
\\'YZ\\'Oll'llin, I. 227) u\\'aża, że Irakl;1I illalhorski był niel,oI 'zy
sllly dl:! l,urfir..;la j jedYllie dla t!clllollstr:)('yi z:l\\'arly zoslał 

z ll:j przyczYIl.\·, że Polacy omicszk:i1i oddzialY\\':lt: przeci w nc
gocynlorolll sz\\'('('I,illl ... ('?). 

I):L LrkulHkll lInd Aktl'llslil(:kl', \'lI. lilK. 

XV!. ()f)ZYSKA:\1E \\'AHSZA WY 

I. ]Jes Noyel's 'I. (dogc'l\v),a 1. c/.er\\'c;( Jli.ili. 
'J U Illurze \\'spoI11in:l Il:lrI;:11I<1111l \\' liście 10. czel'\\'l':1, 

o prz(~koJlacll i palisadach !\osell. 1);llllllS !):L 
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illdusi SUIlI cum ol11llibus rere exercitus regii impedimeJllis 
al' prac('iosissimis Pololliae spoliis. Lisola 170. 

21. ])all1us !b. 
2,-). Elialll ill illa hOlllilllllll 1lI11Ilitllclilll', si llIora trahitur 

illopiam \'idus C:OIlSl'q li i Ilc('('ssario mctul'bal Hl'X; desolnlo 
p~lssilll )ll'r COlllllll';1I1Il~S ]':xl'rcilus Pro\'illcia et jlluriblls COIl
\,('Ilis qui ('OIlSlIllIl'rallt scgdes, qualll inl'cITl'nt solo semina in
eOlit, l'xistl'lltitJus. ]\oclto\\.ski, Uim. II. LiI>. II. Ul. 

2(i. Droysl'll, Uie SchlachI \'on \\'arsl'hall :n·J. -- Lengnich 
\'11. 1(i2 .. - List BarkmanIla z 21. czerwca, ]bmlls !.lG. - Zda.ie 
si<,:, że (;osic\\'ski dowodzil tą wyprawą, bo 21. CZer\\Ta kr<')] 
pisze (lo Ilil'go, że kurlir.st połączył si<,: ze Szwedami. ,\I,a!łelll. 

tlllicj. Hpis I'uslo\\'.skiego, XX \']1. p. 21;). 
27. Hadziejo\\'ski <lo Cod. Butler:! podkomorzego kol'. 

z obozu pod :-.iowylll Dworl'1ll 21. ('ZC/'\\Ta i odpowiedż z Cja
z<lo\\'a 2:-). czerwca. Hpis Os.sol. N. 2,JO k. 2KK Toż samo \\' Hpsil' 
Bibl. Ordyll, Zmllojskich p. !. HozllIaitoś(:i his!. od J'.1G;-)O-1()(iO 
str. 117, z t'l sallIą daLl. Toż samo w Hpsie ()ssol. ~. :-lJ!.J p. S3, 
SI, bez daty. _. Slreszczolle \\' Kochowskilll, Clilll. II. Lib. II. 
p. 137. 

2K. List kanclerza kor. i odpowiedź Wittenberga z 2(i. czerw
ca, Dam us !)(i. 

2!.J. Noyers 1KD. - Gordon l(iO. 
30, I,ist Barkmanua 2!.J. ('zerw('a, DalllllS !)(i. - :-.ioyl'rs 

l!)G, -- Gordon ;-)(). 
31. (;o)'(lon :iD. 
:12. i'\ohilila('ya ur. ,\ndrzl'ja Zalskiego za zasługi w woj

nie z Kozakami, Moskwą, \\'<,;grami, Szwedami, a oraz jlOITlIl'1C 
n<1 znaczną jego odwag<,:, którą w szturmie przy l'xpugnacyi 
\\'arsza\\'Y z oJżalowanielll zdrowia s\Vego uczynil i przywo
dząc sztul'mującyl'h, odważnie Bcrl1al'(łyiJ.~I;:i klasztor ze zlla
('znym .szwankielll Szwcd()w opanował.. .. Vol. Leg. r. 1(i;'iK. 

:n . .Iellliolowski 1~)(). 

:ll. l\ri)low<I do palli Choi.ssy z Cz<,:slochowy 3. lipca Hi;')G, 
Bihl. ))zil'duszycki('h we L\\owie. Teki (;01<,;1>. \'1. ,W. List len 
o(ldrllko\\':lny \\' Ilihl. \\'arsz. 11):>1, al(' z llIyln'ł <Iabl' 

:-),\ Hps. ()ssol. ~. (;0;-) p. ;)K. 
:lo. ,1<-11t iolo \\'ski 100. 
:17. ł'rusz()w.ski, 

3K. i'\oyers 200, 
Jll, ł'lll'l'nJOl'r, C. G. III. ~ 22. -- (;orJon Gl, (i2, (By! wteay 

ohecny \\' \\':lrszawie). 
,j(). Conditiolll'S deditionis Vars:\\'i:\e illter Deputatos pol. 

et ])nulll \\'illl'nherg, 1. .luli 1(j;')(i ('on('!usae (14 punkt(·)\\'). I{pis 
Czarlor. ~. 402 p, 123. Oryginał z poJpisalIIi: Wittenberg z pie-



XVI. ODZYSKANIE \VARSZA \\'Y 495 

cZQci<t, Benedykt Okscnsli e rlla, Aleksander Erskcin, Adamus 
\\'eiher, Laurcntius Canlhl'rstcn, (;corg Forgell. - Podaje je 
z I1Jał~ ztJ1ian;! HlIda\\'ski i Pul'enc!orl', a \\' skróceniu J\ochowski. 
Sól także \V Thein e ra :\/on. Pol. !fI. ;")10 (warunko\\' 1;"». 

,II. J>lIl'endorl', C. C. IlI. ~ 22. - !JOO pie('hoty, :;00 jazdy 
odes zło do Torunia, Gordon (;3. 

:12. Z siostr;l żony Dugiasa, Gordon 63. 
4:1. .r ellliolo\\'ski 101. 
4t Prllszowski. 
4;"). \V tym czasie szczęście krola sz\\'eckiego przerwane 

przez wzięcie \\'arszawy, gdziem wszystkie moje rzeczy po
tracil . A u tobi ografia Bog. l\auzi \\' ił/a sIr. 30. 

4G. ])allllls 11. S . ~)7 . - Je111iolo\\"ski 101. - Prus zowski. 
47. ]);)111 us u . s. ~)Il. - Noyers 20·1. 
'1:-\. I3rollzowy medal RR 111111 średnicy: Popierś J;)lla Kazi

mierza \\' zbroi, na odwrotnej slronie napis: l'ro\"idcntia Dei , 
\'irtule optillli Hcgis \"arsavia a Suecis libera b d. 1. Julii 
1();'j4 (sic). 

49. \V~rllnkj poddania miasla Piolrkowa Jnj~dzy Janem 
l\onil'cpolskil11 wojcwod<j j generałem s icr;)t!zkim i s z lachtą po
wiatu O(lOCZył'lskiego i ziellli wieluńskiej a Ul". Janem dl' Piron 
komendantem w Piotrkowie szw('ckiego Plllku Dugiasa, a ko
misarzami .1101. Ul". Szczu]q i ur. de Balus zawarte 2. lipca 
1(j;)o. Huda\\'ski. 

50. 010ycrs 200. 
;")1. Iluuawski. - /":omcndant WIoch, mil'~zkalli c c polski, 

przY.iąl służbę II .1anal\.azilllierza. I":rólow:l UO pani Choissy 
z Częstochowy :1. lipca lG;JG. 

52. Hpis BillI. !)zieduszyckich. Teki GołQbio\\'skiego \"1. 40 . 

• 
B iL.11 · k" 
:'ublit /1l3 

I ,./ . ,Hiu 
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