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PRZED „POTOPEM”. SENATOROWIE KORONNI
WOBEC KOZACZYZNY I UKRAINY W LATACH 1654-1655

Znaczenie powstania kozackiego jako przyczyny upadku międzynarodowego zna
czenia i kryzysu wewnętrznego Rzeczypospolitej są powszechnie znane. Dziwi zatem
brak w polskiej historiografii prac, które analizowałyby, jak strona polska wyobrażała
sobie sposób zakończenia wojny z Kozakami i Ukrainą. Większe zainteresowanie
wzbudził tylko okres lat 1648-1649 i unia hadziacka1*
. Celem niniejszego szkicu jest
wypełnienie tej luki, poprzez zbadanie stosunku polskich elit do Kozaczny w okresie od
końca kampanii żwanieckiej i ugody w Perejasławiu do najazdu szwedzkiego. Możliwe
jest jedynie zarysowanie problemu, zarówno z powodu ograniczonej objętości artykułu,
niedostatków źródłowych' oraz konieczności nakreślenia istotnych dla omawianego
tematu zmian w sytuacji międzynarodowej.
Już podczas rady senatu w Grodnie w początkach 1653 r. uświadomiono sobie, iż
wojna, prowadzona dotychczasowymi metodami, nie przyniesie zwycięstwa. Nie potra
fiono jednak znaleźć metody zawarcia kompromisu na warunkach satysfakcjonujących
obie strony. Zdecydowano się podjąć jeszcze jeden wysiłek militarny z wykorzystaniem
wypraw łanowych w miejsce niesfornego pospolitego ruszenia. Pomyślną okolicznością
była zmiana polityki Siedmiogrodu, Mołdawii i Wołoszczyzny po próbie podporządko
wania ich sobie przez Bohdana Chmielnickiego. Gdy wrogi dotąd Rzeczypospolitej
Jerzy II Rakoczy stanął na czele sojuszu antykozackiego, doszło do współdziałania mi
litarnego, bez podpisania formalnego sojuszu z Polską. Zwycięstwo w nowej kampanii
było nieodzowne, gdyż rozmowy, przeprowadzone z poselstwem moskiewskim we
Lwowie latem 1653 r., wskazywały, iż Rosja zamierzała zerwać pokój. Rozpoczęta
latem i kontynuowana aż do grudnia kampania zakończyła się jednak niepowodzeniem,
które wymacało nowych rozwiązań: powiększenia własnych sił i pozyskania nowych
sojuszników3.
1 Wyjątkiem jest najnowszy artykuł Macieja Mat wij owa, Próba mediacji hetmana litewskiego
Janusza Radziwiłła w konflikcie polsko-kozackim w latach 1653-1655, „Wrocławskie Studia Wschodnie”,
5, 2001, s. 9-34 (dalej cyt. M. M a t w i j ó w, Próba mediacji).
* Brakuje zwłaszcza korespondencji. Z omawianego okresu zachowała się korespondencja Jana
Leszczyńskiego, która kreuje go na najwytrwalszego zwolennika ugody z Kozakami, ale podobnego zdania
musiał być szerszy krąg, bardziej wpływowych polityków.
3 Na temat kozackiej polityki polskich elit w latach 1650-1653 zob. J.S. Dąbrowski, Przed
Beresteczkiem. Elita Korony wobec Kozaczyzny na sejmie 1650 roku, „Kwartalnik Historyczny”, R. CV1,
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Jeszcze z obozu pod Żwańcem, około 12 listopada Jan Kazimierz zwołał na
11 lutego 1654 r. sejm do Warszawy. Ponieważ wspomniane czynności nastąpiły przed
zawarciem ugody, nie było na jej temat żadnej wzmianki, głównym celem sejmu miało
być uchwalenie nowych i zebranie zaległych podatków4. W tym czasie pozostali w kraju
senatorowie obawiali się odcięcia obozu żwanieckiego. Prymas Andrzej Leszczyński
w początkach grudnia zaproponował zebranie ochotników i zorganizowanie odsieczy.
Plan poparł jego krewniak, wojewoda łęczycki Jan Leszczyński, zastrzegając jednak, że
król na razie tego nie żąda, „zwłaszcza że te rumores, czy to veri czy falsi currunt, że się
siła ma znajdować malkontentów, tacy magis confundunt niżeli succurunt RP.„”. Radził
zwrócić się o pomoc do hetmana litewskiego oraz biskupa krakowskiego Piotra
Gembickiego. Ten ostatni obesłał przed sejmikami szereg senatorów z propozycjami
zaradzenia sytuacji, ale uchylano się od odpowiedzialności, odsyłając sprawę do
sejmików. Zgromadzeni w Warszawie senatorowie w początkach grudnia zapro
ponowali prymasowi zorganizowanie odsieczy w postaci pospolitego ruszenia choćby
trzech województw małopolskich oraz województwa ruskiego. Poprosili go o odwołanie
się do mających odbyć się ostatniego grudnia zjazdów przedsejmowych o wyrażenie
zgody na zwołanie uniwersałami szlachty całej Korony. Chcieli ponadto zwrócić się do
hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła o pomoc, zapytując prymasa, czy
będzie właściwe wystosowanie do litewskiego magnata listu przez samą królową
Ludwikę Marię. Plan upadł wobec nadejścia do Warszawy listów o zawarciu ugody5.
Ustna umowa pomiędzy kanclerzem koronnym Stefanem Korycińskim i wezyrem
Sefer Gazi agą, zawarta pod Żwańcem, budziła, jak podkreślał wojewoda łęczycki,
wiele wątpliwości, również u króla: „kiedy ani żadnego nie masz skryptu, ani obudwu
stron poprzysiężony, co zwykło zwyczajnie zawsze bywać...”6. Po przybyciu Jana
Kazimierza do Warszawy odbyła się rada senatu z udziałem rezydentów, Jana
Leszczyńskiego i zapewne obu - kanclerza Stefana Korycińskiego i podkanclerzego
Andrzeja Trzebickiego7. Mimo zastrzeżeń co do formy traktatu zdecydowano się go
1999, z. 3, s. 35-51; Po ugodzie bialocerkiewskiej. Kwestia kozacka na pierwszym sejmie 1652 roku, [w:]
Poprzez stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego
urodzin, pod red. D. Czerskiej, Kraków 2000, s. 75-84; Pomiż Batohom ta Żwańcem: kozacka polityka
senatu Reczi Pospolitoj, [w:J Zapysky Towarystwa im. Szewczenki (w druku).
4 Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II, 1621-1660, wyd. A. Przyboś, Wrocław-Kraków
1955, s. 477^185, 488-489 (dalej cyl. ASWK). Suplement instrukcji (26 XI) - Biblioteka Uniwersytetu
Wrocławskiego, Zbiór Steinwehra fol. 37, t. III, k. 570v (dalej cyt. BUWr. Steinwehr) oraz Archiwum
Państwowe w Gdańsku, 300, 29/140, k. 25-25v (dalej cyt. APGd.) i Biblioteka Czartoryskich 977, s. 288—
289, kopia (dalej cyt. BCzart.).
5 J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, Kaski 9 XII 1653, kopia, BCzart. 384, s. 22-24; P. Gembicki do
A. Koniecpolskiego, Lipowiec, 25 XII 1653, oryg., Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum
Zamojskich 450, s. 28 (dalej cyt. AGAD, AZ); M. Meger do J. Gembickiego 18 XII 1653, oryg., Riksarkivet
Stockholm (mf. w AGAD), Extranea, 111, niepag. (dalej cyt. RAS).
6 J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego 28 XII 1653 z Warszawy; J. Leszczyński do J. Radziwiłła.
Warszawa 2 1 1654, BCzart. 384, s. 25-29, 45, kopie.
7 J. Leszczyński do K. Opalińskiego, Warszawa 16 I 1654, BCzart. 384, s. 29-31, kopia, por.
M. Hrusze wskij, Istorija Ukrajiny-Rusy, t. IX, cz. 2, Kyjiw 1997, s. 871. Rezydentami wyznaczono
(folumina Legum, t. IV, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 177, dalej cyt. Wolumina Legum): biskupa
warmińskiego, wojewodów wołyńskiego i podolskiego, kasztelanów wojnickiego, gnieźnieńskiego,
rypińskiego, zakroczymskiego. Nieobecny był wojewoda podolski (hetman), ale frekwencja pozostałych nie
była zła, ponadto wojewoda płocki Jan Kazimierz Krasiński z małżonką przybył około 12X11,
J. Leszczyński później, obecny był biskup warmiński Wacław Leszczyński, M. Meger do J. Leszczyńskiego
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poprzeć, „zwłaszcza że oddziela Tatarów od Kozaków, i rozerwać tak groźną
przyjaźń...”. Liczono na sojusz z Krymem i prowadzenie wojny z samymi tylko
Kozakami. Opierano się na zaobserwowanej pod Żwańcem „małości wojska kozackiego
w tym roku”. Planowano wyprawę armii koronnej i litewskiej na. Ukrainę, licząc na
słaby opór, zaś w razie silnego miano się cofnąć do własnych fortec. Pod adresem
hetmanów skierowano w związku z tym zapytanie, czy nie należałoby ogłosić w czasie
wyprawy łaski dla chłopów, którzy wrócą pod władzę Rzeczypospolitej. Wyznaczono
komisję do rokowań, nie wiadomo, czy jej skład był zbliżony do wyznaczonej dla
wprowadzenia w życie ugody8. Wydaje się, że dopiero wtedy, a nie pod Żwańcem, jak
sądził Ludwik Kubala, przyjęto koncepcję antymoskiewskiej ligi z Krymem. Nie ma też
dowodów, żeby szykowano się do wojny moskiewskiej9. Jarosław Fedoruk przyjął
podobnie jak Kubala, że pod Żwańcem Rzeczpospolita i Chanat Krymski zawarły
wstępnie sojusz przeciw Moskwie, planując podjęcie wojny zaczepnej. Zgromadzone
przezeń poszlaki zyskałyby na znaczeniu, gdyby udało się uściślić daty od połowy
grudnia 1653 do końca stycznia 1654 r. Sam jednak przytacza informację o uniwersa
łach królewskich jeszcze z początków 1654 r., ostrzegających szlachtę krakowską przed
niebezpieczeństwem kozackim, tatarskim i moskiewskim. Większość źródeł wskazuje,
że strona polska myślała w tym czasie jedynie o wspólnej z Tatarami wyprawie na
Ukrainę10. Moim zdaniem, dopiero w pierwszych dniach 1654 r. senat poparł zawarcie
sojuszu z Krymem i faktycznie kontynuację wojny kozackiej, choć całkowicie nie
wykluczono rokowań.
Sejmiki przedsejmowe niewiele wiedziały o porozumieniu żwanieckim. Wojewódz
two krakowskie skarżyło się:
„A iż z instrukcyjej J.K.M. certo constare nie może, jaki skutek wzięła ekspedycyja wojenna, czyli
pokojem, czyli dalszą wojną kończona być ma, dlatego antę omnia urgebunt panowie posłowie nasi, aby
te pacta, jeżeli jakie z nieprzyjacielem zaszły, produkowane były, które ad invicem cum tota R.P. uważać
będą, czyli expediunt R.P., czyli też jako noxia reicienda”.

Województwa ukrainne wcale nie wierzyły w pokój: „in unum tedy casum, lubo
niepewnego pokoju, lub, jako na oko widziemy, pewnej z tym zdrajcą wojny...” zaleciły
zatrzymanie wojska w obozie w gotowości. Na przyszłość żądano, iż Jeśliby
kiedykolwiek przyszło z Chmielnickim do traktatów, aby komisarzów podawano tych,

(Warszawa 18 X11 1653), do Jana Gembickiego (Warszawa 12 XII 1653, oryg., RAS, Extranea 111);
L. Kubala, Wojna moskiewska r. 1654-1655, Warszawa-Kraków 1910, s. 95, 368 (przyp. 368), bez
wskazania źródła podaje uczestników rady, ale wydaje się, że przepisał listę senatorów rezydentów, myląc
trzecie półrocze z drugim.
8 Komisję do wprowadzenia w życie ugody tworzyli wojewodowie: podolski i hetman polny S. Potocki,
ruski S. Lanckoroński, brzeski-litewski M. Brzozowski, K. Tyszkiewicz starosta brzeski i tłumacki, wojski
Winnicki M. Zaćwilichowski, mandat królewski b.m.d., Biblioteka PAN w Kórniku, 975, k. 44lv (dalej cyt.
BPAN Kórn.).
’ L. Kubala, Wyprawa żwaniecka, [w:] Szkice historyczne, Seria I i II, Warszawa 1923, s. 385-386;
informację że Islam III Gerej zaproponował wspólną wyprawę na Rosję, podał W. Kochowski, Annalium
Poloniae ab obitu Vladislai IV Climacter primus, Cracoviae 1683, s. 404-405, ale Kochowski jest mało
wiarygodny dla tego okresu, o sojuszu milczy kanclerz litewski A.S. Radziwiłł; jeszcze jesienią 1653 r.
Tatarzy proponowali Moskwie antypolski alians.
10 J. Fedoruk, Miżnarodna diplomatija i polityka Ukrajiny 1654-1657. Czastyna I: 1654 rik, Lviv
1996, s. 5-29.
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którzy są terrigenae et antiqui possesores w krajach, przez nich posiężonych”11.
Województwo łęczyckie poparło upominki tatarskie, lubelskie zaś reklinatoria dla
szlachty ukrainnej, najwidoczniej nie wierząc w jej powrót do domów. Województwo
łęczyckie wyraziło żal, że nie osiągnięto pokoju, zapytując, jaki będzie dalszy progres
wojny. Niechętnie, ale powszechnie rozumiano konieczność pokrywania wydatków
wojennych. Żądano ukarania winnych wypuszczenia resztek kozackiej armii z Suczawy
na honorowych warunkach, wyjaśnienia przyczyn niepowodzenia pod Żwańcem. Te
ostatnie postulaty podsuwała opozycja, ale łatwość, z jaką je przyjmowano, świadczy, iż
zgadzały się z nastrojami szlachty12. Prawdopodobnie większość senatorów była
podobnego zdania jak biskup krakowski Piotr Gembicki. W wotum na sejmik lubelski
(podobne zapewne wysłał do Opatowa i Proszowic) gorąco poparł wypłacenie
upominków Tatarom (100 tys. rocznie), argumentując, że godziło się Rzymianom
opłacać barbarzyńców, a królowi francuskiemu Szwajcarów, by nie zaciągali się
przeciw niemu. „Szczęśliwe tysiące, które by nie tylko cives, ale tôt animas, aż których
jedna poturczona, wszystkie przeważa ceny conservarent”. Województwo poparło
niektóre z jego propozycji13.
Sejmik generalny Prus Królewskich odbył się później, gdy informacje o ugodzie
zostały potwierdzone14. Z optymizmem, a nawet radością przyjęto zawarcie - jak
sądzono - pokoju. Wojewoda chełmiński Jan Kos, wiedząc, jak sam przyznał, niewiele
o warunkach traktatu, zalecił umocnienie go przysięgami i zakładnikami. Co więcej,
poparł on redukcję armii do przedwojennej wysokości! Świadczy to, niezależnie od
regal ¡stycznego nastawienia Kosa, jak bardzo uprzykrzyła się społeczeństwu długa,
kosztowna i co najgorsze bezowocna wojna. Jest to tym bardziej uderzająca postawa, że
w minionych latach wojewoda pozostawał niezmiennie zwolennikiem siłowego
zakończenia buntu kozackiego. Natomiast wojewoda malborski Jakub Weiher
powątpiewał w trwałość zawartego pokoju, przewidując konieczność wyrażenia zgody
na pospolite ruszenie. Tym niemniej, stany pruskie poparły ratyfikację pokoju
z Kozakami, po uzyskaniu na to powszechnej zgody1516
.
Przed sejmem trwającym od 11 lutego do 28 marca 1654 r. w Warszawie ciągle
żywiono złudzenia. Wysłany dla zorientowania się w sytuacji do Moskwy Jan Karol
Młocki powrócił 16 lutego, informując o nieuchronnej wojnie. O możliwości wojny
z Rosją zjednoczoną z Kozakami wspomniano trzy dni wcześniej w propozycji od
tronu . Senat w wotach ustosunkował się pośrednio do kwestii kozackiej, popierając
11 W instrukcji na sejm 1655 r. województwo kijowskie zażądało powołania rady wojennej w połowie
złożonej z egzulantów.
12 Instrukcje z 31 XII 1653: woj. krakowskiego ASWK t. II, s. 490—491; woj. lubelskiego BOssol. 217,
k. 105; woj. łęczyckiego Biblioteka PAU i PAN w Krakowie 8327, s. 609-620 (dalej cyt. BPAU i PAN Kr );
woj. kijowskiego, bracławskiego i czemihowskiego, Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii, cz. 11, t. 1, Kijew 1861.
s. 468.
13 Epistoła ad Conventum particularem Lublinensem, pro die 31. Decembris 1653 indictum, BN 6634,
k. 203v-206, kopia; instrukcja lubelska na sejm, 31 XII 1653, BOssol. 217, k. 104—110, toż BCzart. 3633,
s. 101-116.
14 Reces sejmiku grudziądzkiego 14—19 (20) I 1654, APGd. 300, 29/140, k. 7-18.
15 Instrukcja Prus Królewskich na sejm, AGPGd. 300, 29/140, oryg., k. 29-32, por. G. Lengnich,
Geschichte der Preussischen Lande Königlich-Polnischen Antheils, Bd. Vll, Danzig 1734, Documenta
nr 46, s. 102-108.
16 Reces gdański 1654 (/_), APGd., 300, 29/140, k. 62v-63v. Stosuję opis diaruszy sejmowych
zaproponowany w artykule: Wykaz diariuszy sejmowych (1649-1668) z okresu panowania Jana II
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zbrojenia. Jedynie Jan Leszczyński poruszył kwestię ratyfikacji traktatu, popierając
stanowisko zajęte przez dwór. Niedwuznacznie wskazał na kontynuację wojny
z Kozakami, zalecając zabiegi o zawiązanie sojuszu z chanem, do którego należało
wysłać legację. Ufortyfikowanie i zaopatrzenie Kamieńca zalecili biskupi warmiński
Wacław Leszczyński i chełmiński Jan Gembicki17.
Licząc na niezadowolenie z traktatu perejasławskiego, król wydał w ostatnim
tygodniu lutego uniwersały do wojska zaporoskiego i miast ukrainnych, czerni,
wzywając do odstąpienia hetmana zdrajcy, oraz do armii koronnej, by skupiła się
w obozie18. Na tajnej radzie 23 lutego powiadomiono o wysłaniu Mikołaja
Bieganowskiego do Turcji, zaś Mariusza Jaskólskiego na Krym. Uderzające, że kanclerz
koronny dopiero najazutrz wysłał list, informujący zmierzającego do Turcji posła
o pewnym już połączeniu się Kozaków z Rosją19.
Krzysztof Tyszkiewicz wojewoda czemihowski na podstawie pogłosek uzyskanych
po stronie kozackiej ostrzegł listownie sejmujących o mającej się jakoby odbyć już na
Wielkanoc kozackiej ofensywie. Jej początek wypadał najpóźniej za trzy tygodnie. Po
odciągnięciu części sił Rzeczypospolitej pod Smoleńsk i Połock Kozacy uderzyć mieli
na Lublin. Radził założyć główny obóz armii koronnej pod Dubnem, czekając
pospolitego ruszenia, „bez którego impossibile obejść się”, zwrócić się do chana
o uderzenie liczącymi kilkadziesiąt tysięcy posiłkami od strony Humania, posłać po
posiłki do postronnych, hospodarów20. Większe znaczenie miały rady skierowane przez
hetmana polnego Stanisława Potockiego. Za głównego przeciwnika uznawał Moskwę,
radził wojnę zaczepną, by „uprzykrzyć się im devastationem”. Z perspektywy czasu
trudno zrozumieć jak w obliczu nowego, potężnego wroga mógł zaproponować liczący
tylko 36 (dotąd był 50) tys. etat armii koronnej. Uległ przy tym niechęci opinii
szlacheckiej do wojsk autoramentu cudzoziemskiego, redukując je, co czyniło armię
zdolną do szybkich operacji, ale ogromnie utrudniało możliwość zwycięstwa w walnej
bitwie. „Rewera” wyjaśnił, że zatrzymało go polecenie podjęcia akcji zaczepnych na
Ukrainie, nie był wszakże pewny, czy uda mu się to przeprowadzić, gdyż wojsko było
niepłatne, a kraj ogłodzony. Ponieważ część sił należało posłać na pomoc Litwie,

Kazimierza Wazy, „Studia Historyczne”, R. XXXIX, 1996, z. 3, s. 373-393. Kalendarium sejmu i przebieg
obrad zob. S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania
Jana Kazimierza Wazy. Prawo—doktryna-praktyka, t. 1, Wrocław 2000, s. 167-195 (dalej cyt.
S. Ochmann-Staniszewska, Sejm Rzeczypospolitej).
17 Reces gdański 1654 (/), APGd., 300, 29/140, k. 63-65; kasztelan gnieźnieński K. Gembicki odwołał
się do wotum wojewody łęczyckiego J. Leszczyńskiego. Frekwencja i udział senatorów w wotach na tym i na
kolejnych sejmach. J. Dąbrowski, Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków
2000, s. 223-230.
18 L. Kubala, Wojna moskiewska, s. 100, 104; Z. W ó j c i k , Feudalna Rzeczypospolita wobec umowy
w Perejaslawiu, „Kwartalnik Historyczny”., R. 61, 1954, nr 3, s. 83-84; Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (1),
A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, tłum, i oprać. A. Przyboś i R. Żelewski,
Warszawa 1980, t. 3, s. 408-411 (dalej cyt. A.S. Radziwiłł, Pamiętnik)-, Reces gdański 1654 I, APGd.,
300, 29/140, k. 61-215; k. 77v-78 (23 II), 90v-92 (27-28 II) 142v-147.
19 S. Koryciński do chorążego lwowskiego M. Bieganowskiego, Warszawa 24 II 1654, kopia, BPAN
Kórn. 975, k. 493-493v.
20 K. Tyszkiewicz do S. Korycińskiego, 1 111 1654 z Wojsławic, BCzart. 147, s. 517-519, toż BPAN
Kórn. 975, k. 443v-444, kopie.
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obawiał się, iż ofensywa na Ukrainie będzie możliwa tylko wtedy, gdy Krym porzuci
sojusz z Kozakami .
W istocie obrona niemal zniknęła z pola widzenia sejmujących. Na tajnej radzie
wszystkich stanów 27 lutego zajęto się obroną, głównie koniecznością ufortyfikowania
Smoleńska przed końcem sejmu. Niestety, opozycja wykorzystała niezadowolenie
z przeciągającej się wojny i pogarszającej się sytuacji gospodarczej, zdobywając
przewagę w izbie poselskiej. Król zaś skompromitowany jako wódz podczas kampanii
upierał się przy zatrzymaniu buław wielkich, co przyczyniło się do powstania sojuszu
najpotężniejszych rodzin magnackich. Opozycja pozwoliła na odbycie tylko jednej
tajnej sesji 27 lutego na temat przyspieszenia obrony Smoleńska, uzależniając zgodę na
obronę od rozdania buław. Choć Jan Kazimierz w końcu gotów był rozdać buławy,
sejmu to nie uratowało21
22. Sejmujący nie ustosunkowali się przychylnie do wysuwanych
przez J. Radziwiłła planów sojuszu polsko-kozackiego, wymierzonego w Moskwę koncepcje takie miały już wcześniejszy rodowód23.
Jeszcze podczas sejmu wojska koronne, spełniając polecenie królewskie, 10 marca
ruszyły z Wołynia na Kozaków, ale wyprawa ta, podobnie jak litewska, mimo pewnych
taktycznych sukcesów - wojska litewskie zbliżyły się do Kijowa - nie dała trwałych
rezultatów. Mimo okazywanego przez wielu, w tym pułkownika kalnickiego Iwana
Bohuna i wyższe duchowieństwo prawosławne niezadowolenia z poddania się carowi,
nie było widać gotowości do gremialnego powrotu pod władzę Rzeczypospolitej. Co
więcej, krwawe pacyfikacje armii koronnej w marcu i kwietniu w województwie
bracławskim wywołały wolę oporu. Rezultat wyprawy ostudził zapał armii do kolejnych
akcji. Posejmowa rada senatu w końcu marca, po zerwaniu sejmu zaleciła pozostawienie
wojska na Ukrainie w nadziei na kontynuację operacji zaczepnych latem24.
W programie zwołanego już 7 kwietnia na podstawie posejmowej rady senatu sejmu
Jan Kazimierz poruszył problem kozacki jedynie w związku z spodziewaną ofensywą
moskiewską25. Brak miejsca na omówienie stanowiska senatu w kwestii zbrojeń, nie
sposób wszakże pominąć tej kwestii całkowicie26. Sejmiki odbyły się przed rozdaniem
buław i czasowym załagodzeniem stosunków opozycji z dworem. W instrukcji na letni
21 S. Potocki do króla, Podhajce 15 111 1654, kopia, BCzart. 147, s. 521-525 (inna kopia BPAN Kórn.
975, k. 444v-445).
22 Najważniejsze źródło - Reces gdański 1654 (I), APGd., 300, 29/140, k. 77v-78 (23 II), 90v-92 (2728 II), por. 142v-147. Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (I), s. 408-411; L. Kubala, Wojna moskiewska,
s. 100, 104; Z. Wójcik, Feudalna Rzeczypospolita wobec umowy w Perejaslawiu, „Kwartalnik
Historyczny”, R. 61, 1954, nr 3, s. 83-84.
23 Zob. M. Matwijów, Koncepcje polityki Janusza Radziwiłła w latach 1648-1655. Próba
interpretacji, [w:] Z dziejów i tradycji Srebrnego Wieku. Studia i materiały pod redakcją Jerzego Pietrzaka,
„Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1108, »Historia«”, LXXV, Wrocław 1990, s. 35-36.
M. Matwijów, Próby mediacji, s. 19-22 i n.
24 L. Kubala, Wojna moskiewska, s. 147; Theatrum Europaeum oder Aujjfuhriliche Beschreibung
aller und jeder denkwürdigen geschichten ..., ed. J.G. Schledenus, t. VII, s. 611, Franckfurt am Mayn
1658; A.S. Radziwiłł, Pamiętnik, t. 3, s. 415-416; J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego oraz do
A. Trzebickiego, Goślina 15 V 1654, BCzart. 384, s. 70-74, kopie.
25 Sejm trwał od 9 VI do 20 VII 1654. Większość sejmików wyznaczono na 19 V, ASWK, t. II, s. 499.
Legacja na sejmik generalny pruski w Malborku 19 V 1653, Warszawa 22 IV 1654, APGd., 300, 29/141,
k. 5-6v, kopia współ, (toż BCzart. 977, s. 301-311, kopia), por. BPAN Kóm. 975.
26 Może się wydawać nieco dziwne, ale sądząc z zachowanych źródeł, współcześni koroniarze, nie
zważając na realia geograficzne, zbrojenia podejmowali w 1654 r. przeciw Moskwie, zaś na sejmie 1655 r.
przeciw Szwecji.
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sejm 1654 r. sejmik wiszeński, na którym wpływowi byli m.in. Potoccy oraz kasztelan
lwowski Andrzej Maksymilian Fredro, zalecił wypłatę upominków tatarskich, dodając:
Jeśliby z tymiż do zjednoczenia przyszło, co bardzo potrzebna praesentibus reipublicae
malis być widzimy, aby tam J.Kr.Mć residenta swego jako testem cnoty ich
i życzliwości ku rzptej miał...”. Podobnego zdania był sejmik bełski, stwierdzając, iż
pokój nie może być inaczej osiągnięty Jeno per viam armorum...”2728
. Z kampanii
przedsejmowej znane są dwie przeciwne, ale paradoksalnie także uzupełniające się
opinie. Wojewoda krakowski Władysław Ostrogski-Zasławski na sejmiku proszowickim
przypomniał, że hetman mimo szczupłości sił wiele sprawił, chciał nawet założyć sedem
belli w województwie bracławskim, ale po bezowocnym zakończeniu sejmu musiał się
cofnąć, a wojsko wobec braku pieniędzy oraz perspektywy szybkiego ich zebrania
rozeszło się, łupiąc poddanych . Zapewne ogromna większość podzielała tę opinię, na
co wskazują np. pochwały i prośby o nagrodzenie wodzów. Z kolei Jan Leszczyński
uważał operację za bezsensowną, ponieważ osłabiła armię, co groziło utratą pory letniej,
najsposobniejszej do operacji zaczepnych29. Co równie ważne, nie stanęła przeciw
Moskwie potężna armia. Leszczyński liczył tylko na sojusz z Krymem, podzielając
wszakże pogląd, że ponieważ Zaporożcy pod władzą cara nie mogą liczyć na podobne
wolności jak w Polsce, jest pewna nadzieja na zmianę sytuacji. Wojewoda łęczycki ganił
nieporządek, brak dyscypliny, słowem - rządy Stanisława „Rewery” Potockiego
w wojsku koronnym, które nawet porządnego języka nie potrafi zdobyć, „a takiem
wojskiem chce wojować”. Zapytywał retorycznie, jak można liczyć na ułagodzenie
Kozaków, skoro hetman w liście deklaruje, „że tilko to sablom uskromi”, a z Ukrainy
dochodzą wieści o wpędzających Kozaków w desperację łupiestwach. Mimo to sądził,
iż możliwe jest przyciągnięcie Kozaków łagodnymi środkami. Po dokonaniu tego trzeba
będzie „mieć ich na oku”, zarazem nie dopuszczać do wrogiej retoryki pod adresem
Kozaków30. „Ja przecie tej sententiej jestem, aby clementiam ofiarować, udawszy że
[wojsko] to z rozkazania JKM rejterowało się ...”31. Nie był to głos odosobniony, skoro
uczestniczący na sejmiku generalnym pruskim wojewoda chełmiński Jan Kos uznał za
pożądane zakończenie wojny, mając z pewnością na myśli powstańczą Ukrainę32.
W Proszowicach wojewoda krakowski Władysław Ostrogski-Zasławski wbrew
nastrojom nie potępił całego autoramentu cudzoziemskiego, jednakże rajtarię, jakoby
nazbyt kosztowną, zalecił zwinąć. Zaproponował zastąpienie regimentów dragonii
i piechoty jednostkami liczącymi 200-300 ludzi, które łatwo można byłoby w obozie
połączyć w regimenty. Zalecenia te uwzględniła instrukcja województwa
krakowskiego33. Jeszcze gorzej było w Środzie, gdzie obecni byli zapewne
wojewodowie poznański Krzysztof Opaliński i łęczycki Jan Leszczyński. Ten drugi nie
27 Instrukcja na sejm, Wisznia 19 V 1654, [w:] Lauda sejmikowe, t. II: Lauda wiszeńskie 1648-1673,
oprać. A. Prochaska, Lwów 1911, s. 150. Bełz 19 V 1653, BOssol. 15964, t. 1, s. 278.
28 Yotum księcia jm. wojewody krakowskiego na sejmik proszowski die 19 maii 1654, ASWK, t. II,
s. 499-501.
29 J. Leszczyński do K. Grzymułtowskiego, Goślina 13 V 1654, BCzart. 384, s. 67-68.
30 J. Leszczyński do proboszcza poznańskiego, regenta kancelarii koronnej, 22 IV 1654, BCzart. 384,
s. 60-63, kopia.
31 J. Leszczyński do A. Trzebickiego, Goślina, 23 IV oraz 15 V 1654, BCzart. 384, s. 64-66, 72-74,
kopie.
32 Reces sejmiku malborskiego 19-23 V 1654 r., APGd., 300, 29/141, k. 15-41.
33 ASWK, t. II, s. 499-511. Tak małe jednostki mogły pełnić jedynie rolę pomocniczą w bitwie.
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zdołał przeszkodzić żądaniu, by wojska koronne liczyły tylko 24 tys. żołnierzy, w tym
zaledwie 5 tys. żołnierzy autoramentu cudzoziemskiego. Polecono zniesienie
ustanowionego na sejmie brzeskim subsydium artylerii34.
Na sejmie 1654 r. choroba Stanisława „Rewery” Potockiego, nowego hetmana
wielkiego, uniemożliwiła mu aktywne działania. W wotach najwyższy w hierarchii
wśród obecnych biskup chełmiński Jan Gembicki postawił na konieczność zbrojeń, co
było oczywiste w tej sytuacji. Jedynie kasztelan wojnicki Michał Stanisław Tarnowski
odważył się opowiedzieć za suplementowaniem armii piechotą autoramentu
cudzoziemskiego, podkreślając, że jest tańsza niż jazda, a skład armii przeciwnika który posiada sporo piechoty - wymaga powiększenia jej po stronie polskiej. Dość silne
było poparcie dla reform skarbowych, ale rząd przestraszył się ewentualnych trudności.
Pomimo iż z Ukrainy nadchodziły niepokojące wieści, jedynie kasztelani sieradzki
Hieronim Wierzbowski i rozpierski Samuel Nadolski wspomnieli o konieczności
umocnienia Kamieńca35. Sprawę sojuszu z Krymem podjęli kasztelani sieradzki,
podlaski i rozpierski, polecając wypłacenie upominków i uwolnienie zakładników;
jedyną trudnością było zdaniem Nadolskiego znalezienie środków na ten cel. Kanclerz
Koryciński przypomniał wysłanie legacji, jasno przedstawiając pogląd rządu, że na
wojnę ofensywną można liczyć w kampanii 1654 r. tylko po ewentualnym otrzymaniu
pomocy tatarskiej. Hieronim Wierzbowski kasztelan sieradzki wobec niedomagań armii
za konieczną uznał defensywę.
Na sejmie deputacja do spraw obrony pod kierunkiem prymasa, kierując się złymi
doświadczeniami i trudnościami, zaproponowała zaledwie 36-tysięczny etat armii. Zbyt
mała liczba piechoty cudzoziemskiej oraz dragonii uniemożliwiała praktycznie
zwycięstwo w walnej bitwie. 6 lipca zgodzono się na upominki tatarskie36. Na sesji
7 lipca odczytano list wojewody bracławskiego Piotr Potockiego o ruszeniu się
Chmielnickiego z Czehrynia i o ściąganiu do obozu słabych i niekompletnych
oddziałów, które nie mając co jeść, rozbiegają się37. Charakterystyczne, że senatorowie
musieli wpływać na podwyższenie etatu do 36 tys. w Koronie, gdyż województwa
zadeklarowały środki najpierw tylko na 24, a potem 30 tys. żołnierzy. Dopiero 16 lipca
odczytano proponowany przez hetmanów skład armii3839
, posłowie sprzeciwili się
zaciągnięciu 2 tys. arkabuzerów, zastępując ich jazdą kozacką. W porównaniu do
wcześniejszych projektów hetmani dokonali korzystnych, ale niewystarczających
•
39
zmian .

34 A. S aj k o w s k i, Krzysztof Opaliński wojewoda poznański, Poznań 1960, s. 217; instrukcja średzka
19 V 1654, BUWr., Steinwehr folio 37, t. III, k. 576-578, kopia.
35 Reces gdański Schlakowa 1654 (II), APGd., 300, 29/141, k. 100, 148v. Kalendarium i tematyka obrad
sejmu: S. Ochmann-Staniszewska, Sejm Rzeczypospolitej, 1.1, s. 200-232.
36 Reces sztokholmski 1654 (II) oraz Reces gdański Schlakowa 1654 (II), k. 148, Diariusz Radziwiłła
sejmu 1654 (II), s. 426.
37 Reces gdański Schlakowa 1654 (II), k. 148v, wojewoda pisał spod Zborowa 1 lipca list do hetmana
wielkiego.
38 Reces gdański Schlakowa 1654 (II), k. 158-159; deklaracje województw 17 VII.
39 Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (II), t- 3, s. 428-429; Reces gdański Schlakowa 1654 (II), APGd.,
300, 29/ 141, k. 157v—158; Diariusz Temberskiego 1654 (II), S. Temberski, Roczniki 1647-1656, wyd.
W. Czermak, Kraków 1897. s. 283; Reces sztokholmski 1654 (II), RAS, Extranea 77, IX Polen, niepag.;
„Gazette de France”, 1654, s. 949.
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Na sejmie doprowadzono do skutku pożądany sojusz z Turcją i Krymem. Ponieważ
sprawa ta była wielekroć omawiana, przypomnę tylko, że 3 lipca kanclerz złożył relację
z pobytu Mariusza Jaskólskiego na Krymie. Poinformował, że Tatarzy zażądali
zaprzysiężenia sojuszu przed sejmem, wysłania posła do Krymu dla potwierdzenia
traktatu, oferując na pomoc 100 tys. ludzi (l)40. Mikołaj Bieganowski złożył 10 lipca
relację z legacji tureckiej; otrzymane listy przetłumaczono i odczytano na zamkniętym
posiedzeniu 18 t.m., przedstawiając warunki sojuszu, a dwa dni później na uroczystej
audiencji udzielonej poselstwu tatarskiemu traktat został zaprzysiężony 41.
Pozostawała jeszcze kwestia stosunków z Siedmiogrodem. W suplemencie instrukcji
na zimowy sejm 1654 r. król wniósł ratyfikację sojuszu z Rakoczym i przyznanie
indygenatu jego potomstwu. Sprawa uzyskała poparcie senatu. Biskup krakowski Piotr
Gembicki w liście na sejmik lubelski gorąco poparł związanie się z Siedmiogrodem.
Prymas Andrzej Leszczyński listownie zwrócił się do sejmiku średzkiego, popierając
instrukcję42. Na sejmiku generalnym w Grudziądzu, na którym obecni byli biskup
chełmiński Jan Gembicki i wojewodowie chełmiński Jan Kos oraz malborski Jakub
Weyher, sejmikujący przychylili się do zaleceń senatorów, tj. nadania indygenatu
Rakoczemu. Przed sejmem wojewoda łęczycki Jan Leszczyński ubolewał, że nie ma
środków na natychmiastowe wysłanie poselstw, w tym do Siedmiogrodu i obu
hospodarstw43. Sejmiki przed oboma sejmami w 1654 r. gremialnie popierały indygenat,
nie zabierając jednak głosu w kwestii sojuszu. W wotach na zimowym sejmie
zaaprobowano bez zastrzeżeń indygenat dla młodego Rakoczego, jedynie Bogusław
Leszczyński - podobnie jak niektóre sejmiki - wyraził obawę, że nazbyt potężny książę
może zachwiać równowagą w Rzeczypospolitej, i przychylając się do zdania Jan
Leszczyńskiego, zalecił nadać indygenat pod warunkiem ut jus consulendi non
contradicendi44. Na letni sejm 1654 r. przybyło poselstwo siedmiogrodzkie. Na
publicznej audiencji 23 czerwca posłowie siedmiogrodzcy zaproponowali zawarcie
sojuszu zbrojnego. Odpowiedź polska była enigmatyczna, życzono odnowienia
przyjaźni i związku pomiędzy oboma państwami45. Propozycje siedmiogrodzkie
przedstawiono izbie poselskiej 25 czerwca. Obejmowały: odnowienie dawnego
przymierza i przyjaźni Korony z księciem i jego synem, wzajemne udzielanie pomocy,
indygenat. Ponieważ na wieść o planowanym sojuszu polsko-siedmiogrodzkim chan
pragnął jakoby połączenia się również z Siedmiogrodem, proponowano zawarcie
trójstronnego układu. Na sesji 26 czerwca odesłano je do rozpatrzenia deputacji

40 Reces Schlakowa 1654 (U), k. 145-145v; Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (II), s. 424—425; Diariusz
Teinberskiego 1654 (II), s. 280.
41 Reces gdański Schlakowa 1654 (II), k. 160v-163; Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (II), s. 427, 430431.
42 List JMX Leszczyńskiego arcyb. gnieźn. na sejmik średzki, Skierniewice 25 XII 1653, kopia, BUWr.,
Sleinwehr folio 37, t. III, k. 572-572v.
43 J. Leszczyński do JJ. Schlichtinga, sędziego wschowskiego, Warszawa 21 I 1654, kopia, BCzart. 384,
s. 34-38.
44 Reces gdański 1654 (I), APGd., 300, 29/140, k. 63-65v, 67-67v, 70v-72; Votum JMści pana
podlaskiego na sejmie walnym 1654, ibidem, k. 231-32 lv; Votum JeMci P. Leszczyńskiego podskarbiego
koronnego na sejmie 1654, ibidem, k. 232-236 (inne kopie BCzart. 147, s. 805-816, BPAN Kórn., 991,
k. 164-173, AGAD, AZ 3036, s. 156-163).
45 Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (II), s. 421; Reces sztokholmski 1654 (II)', Reces gdański Schlakowa
1654 (II), k. 119v-120v.
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powołanej dla omówienia obrony państwa46. Relację z rozmów z posłami złożył 3 lipca
na tajnej radzie połączonych izb kanclerz. Rakoczy oferował pomoc i subsydia na każdą
okazję, żądając pomocy do ewentualnej defensywy przeciw Porcie i Krymowi, gdyby
agresja nastąpiła z powodu proponowanego sojuszu47. Strona polska odrzuciła przyjęcie
zobowiązań sprzecznych z zawieranymi z Turcją i Krymem porozumieniami. Tym
ważniejsze było udzielenie indygenatu, by całkowicie nie zerwać z Rakoczym.
Przygotowano projekt konstytucji, gdy na sesji 18 lipca wystąpił przeciw niej podsędek
krakowski Stanisław Chrząstowski. Uzależnił zgodę od wciągnięcia do Volumina
Legum skryptu ad archivum, wydanego (w złej wierze) dysydentom na koronacji.
Prymas Andrzej Leszczyński zarzucił Chrząstowskiemu prywatę, grożącą nieobli
czalnymi konsekwencjami dla wzajemnych stosunków, ale pozostali posłowie
krakowscy poparli kolegę, opuszczając salę obrad. Po dwudniowej przerwie
i zakulisowych zabiegach nie zgłoszono już protestów przeciw indygenatom, skoro
konieczność udzielenia ich dla umocnienia przyjaźni była powszechnie uznawana4849
.
Na podstawie diariuszy i relacji sejmowych można by sądzić, że na sejmie po raz
kolejny brak informacji o poruszeniu sprawy ugody z Kozakami. Inaczej rzecz się
przedstawia w relacji Jana Leszczyńskiego:
„...dziwowałem się na przeszłym sejmie inclinationi JKM, bom go zawsze ad clementiam widział skłon
nego, kontradikowano konstitutje słyszę, w której publice deklarować się miał perdon Kozakom, in
quantum by respicere chcieli, jeżeli z obcemi honesti są zawsze pacis tractatus, dopieroż z poddanemi
frenissimi illorum dementia leczyć świat cały zwykł.

Uważał, że dotychczasowa klemencja niewiele sprawiła, wszakże „nie Kozacy, ale
my winni”. Dlatego sam będąc nieobecny z powodu choroby, przez prymasa zabiegał,
„aby konstytucja stanęła beła na sejmie, w któryby deklarowano belo genaralni perdon Kozakom, którzyby respicere chcieli, addita jeszcze clausula, któryby z Panów to co publice sancitum nie nie dotrzy
mał chłopom swoim, aby to per instigatorem vindicabile beło, i żeby tak sądzony, jako violator pacis publicae, nie zawadzielo by z Kozakami o tym pomówić...”.

Jak widać, konstytucja zawierać miała publiczne gwarancje bezpieczeństwa dla
chłopów ukrainnych, a więc bezpośredniego zaplecza Kozaczyzny50. U przeciwników
ugody górę nad rozumem brały emocje; jak pisał w lipcu obserwator wydarzeń do
Rakoczego: Już od dawna cieszylibyśmy się załatwieniem tej sprawy [tj. pozyskaniem
Kozaków] gdyby nie pewni byli w Rzeczypospolitej, którzy woleliby zniszczyć ten
naród”51.

46 Reces Schlakowa 1654 (II), k. 122v—123. Stronie siedmiogrodzkiej chodzić miało w rzeczywistości
o niedopuszczenie do traktatu Polski z Turcją i Krymem. Reces sztokholmski 1654 II, najważniejszy byl:
„punct in dissuadirung deß foederiß cum Chano Tartarorum...”, tak też przedstawił sprawę Temberski.
Diariusz Temberskiego 1654 (II), s. 277-278; por. też Desideria Rakocego, APGd., 300, 29/ 141, k. 177.
47 Reces Schlakowa 1654 (II), k. 145; Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (II), s. 425.
48 Indygenaty otrzymali książę Franciszek Rakoczy i jego bracia, jeśli tacy urodzą się w przyszłości,
nadto hospodar mołdawski Stefan Georgicze i trzech dygnitarzy siedmiogrodzkich. Reces gdański
Schlakowa 1654 (II), k. 161—164v; Diariusz Radziwiłła sejmu 1654 (II), s. 430.
49 J. Leszczyński do A. Trzebickiego, Goślina 29 VIII 1654, BCzart. 384, s. 96-98, kopia.
50 J. Leszczyński do A. Trzebickiego, Goślina 9 X 1654, kopia, BCzart. 384, s. 123-127. Listy od
Chmielnickiego - jakoby przychylne idei ugody - przesłał na sejm J. Radziwiłł. M. Mat wij ów, Próba
mediacji, s. 24—25.
51 M. M a t w i j ó w , Próba mediacji, s. 24.
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Po zakończeniu obrad hetman wielki wraz z obecnymi pułkownikami przekonał Jana
Kazimierza, że bez wsparcia finansowego wojsko nie ma z czym ruszać na wroga,
potrzebując środków na poprawę rynsztunku i koni. Żądał zebrania pieniędzy najpóźniej
do 10 września 1654 r., dlatego król po odbyciu (posejmowej?) rady z senatem
przedstawił sejmikom relacyjnym konieczność zebrania ex nunc sumy, odpowiadającej
półtorej, a minimum 1 ćwierci żołdu, ostrzegając, że jeśli we wrześniu wojsko nie ruszy,
utracona zostanie pora wojenna, nie wykorzysta się sojuszu tatarskiego52.
Zwolennicy ugody byli za słabi, nie można było liczyć na współdziałanie między
nimi, także ze względu na narastający rozdźwięk pomiędzy dworem i opozycją,
zwłaszcza Janem Kazimierzem a Januszem Radziwiłłem. Mimo to nie zasypiali gruszek
w popiele. W połowie sierpnia 1654 r. wojewoda łęczycki wyraził poparcie dla
podejmowanych przez Radziwiłła zabiegów. Uważał, że dwór popełnił wiele błędów,
nie wykorzystano m.in. możliwości negocjacji, jakie stworzyło uwolnienie byłego
pułkownika kijowskiego Antona Zdanowicza. Gotów był powierzyć traktowanie
z Kozakami wojewodzie wileńskiemu i „albo uspokoić, albo przynajmi rozerwać
Kozaków”53. Kwestię konieczności reorientacji polityki zagranicznej na Kozaczyznę
(ale i Szwecję) podniósł Radziwiłł podczas październikowej konwokacji w Grodnie.
W Polsce duże nadzieje wiązano z przeciągnięciem części Kozaków wbrew
Chmielnickiemu. Misji takiej podjął się F. Dymenko, były setnik naddniestrzański, który
otrzymał przywileje królewskie (z 28 VI i 10 IX 1654), gwarantujące amnestię
wracającym pod władzę Rzeczypospolitej, oraz tytuł pułkownika naddniestrzanskiego.
Cała akcja była albo od początku mistyfikacją, albo Dymenko wydał swą misję. Wśród
archiwaliów moskiewskich zachował się list hetmana koronnego (Hruszewski nie
zaznacza którego, zapewne wielkiego), obiecujący protekcję przyłączającym się do
Dymenka54. Jan Leszczyński nie ustawał w zabiegach na dworze. Nie ukrywał, że
znaczącą rolę mógłby odegrać hetman wielki litewski. Dla części wojska zaporoskiego,
która ewentualnie oderwałaby się od Bohdana Chmielnickiego, gwarancję do czasu
konstytucji sejmowej mogłaby stanowić asekuracja królewska55. Wkrótce król odrzucił
kozackie plany Radziwiłła. Zamiast do rokowań doszło do operacji zaczepnej na dużą
skalę, która z powodu ospałej realizacji uchwał sejmu i zmiany na tronie
w Bachczysaraju nastąpiła dopiero zimą 1654/1655 r. W piśmie powstałym (w kręgu
Radziwiłła?) przed październikową konwokacją 1654 r., powątpiewając w efekt sojuszu
tatarskiego, wyrażano obawę, że sojusz tatarski nie przyniesie korzyści. Kozacy nie
tylko uzyskają niepodległość jak niedawno Holandia, ale w przyszłości następca
Chmielnickiego może nawet panować nad Polską56. Do przełomu w wojnie nie doszło.
W końcowych miesiącach zimy 1654/1655 r. znów spodziewano się ofensywy kozackiej
na Lwów i Lublin57.
52 Przykładowo Jan Kazimierz do J. Weihera, woj. malborskiego, Warszawa 1 VIII 1654, BCzart. 147,
s. 609-611; powtórny list króla do tegoż z 4 VIII, BCzart. 147, s. 613, kopie.
33 J. Leszczyński do Jana Mierzeńskiego, marszałka Wiłkomirskiego, Środa 14 VIII 1654, BCzart. 384,
s. 90-92.
34 M. Hruszewski, op.cit., t. IX, s. 885-887, 948-951.
33 J. Leszczyński do A. Trzebickiego, Goślina 9 X 1654, kopia, BCzart. 384, s. 125.
56 List ziemianina prawowitego do dworskiego. Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza
Wazy 1648-1668, oprać, i wyd. S. Ochmann-S tanisze wska, Wrocław 1989, s. 133-135.
57 Na temat kampanii ochmatowskiej: L. Kubal a, Wojna moskiewska, s. 185-205; M. Hruszewski,
op.cit., t. IX, s. 1013-1020, 1023-1060; W. Czapliński, Rola magnaterii i szlachty w pierwszych latach
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Zaprzysięgłym wrogiem porozumienia z Moskwą (i Kozakami) był kanclerz Stefan
Koryciński, który na propozycję mediacji, jeszcze przed radą senatu odpowiedział
posłowi cesarskiemu:
sine consensu Tartarorum nullam posse ingredi pacis tractationem et, cum exercitus etiam in
Ukraina fortunato satis procedat ominę, se duarum mensium spacio summam adhuc reo belli aleae commisuros.

Nie dziwi, że po takim dictum rada senatu, zakończona 10 stycznia 1655 r., odrzuciła
możliwość czasowego choćby rozejmu na zasadzie uti possidetis5*.
Zwykle wyprawę piechoty łanowej w 1655 r. wiąże się ze zbliżającym się najazdem
szwedzkim, tymczasem wobec spodziewanej wiosennej ofensywy moskiewskiej
Stanisław „Rewera” Potocki już 12 lutego zwrócił się do króla o suplementowanie
wyniszczonej formacji58
59. Zażądał tego osobiście od króla w końcu marca w Warszawie,
żądając wystawienia 16-tysięcznego wojska autoramentu cudzoziemskiego, bez którego
nie chciał zaczynać kampanii60. Tatarzy domagali się wsparcia „ludu ognistego”,
obiecując czekać tylko do św. Wojciecha ruskiego. Jan Kazimierz 25 lub 26 marca 1655
r. wydał drugie wici na pospolite ruszenie oraz uniwersały na sejmiki, zalecając im
zamianę pospolitego ruszenia na piechotę łanową. Kilka dni potem, po perswazjach
senatu, na podstawie upoważnienia sejmu 1654 r. i uchwały rady senatu, uniwersałami
z 31 marca zwołał sejm dwuniedzielny na 19 maja61.
Zabiegi mediacyjne kontynuował Jerzy II Rakoczy. W zbliżenie z Chmielnickim
zaangażowali się wyraźniej niż poprzednio koroniarze. Do hetmana zaporoskiego pisał
w końcu marca wojewoda czemihowski Krzysztof Tyszkiewicz, przypominając mu
dawną przyjaźń. Podnosząc opłakany stan walczących stron, apelował o zerwanie
z Moskwą, oferując Kozakom wszelkie wolności. Odzew ze strony Chmielnickiego był
żaden, skoro wojewoda w liście do Rakoczego z 11 maja uznał, że nie widzi szans na
pośrednictwo62.

wojny szwedzkiej, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. I, Warszawa 1957, s. 138—
159; L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów-Warszawa [1913]. s. 49-56;
T. Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, Katowice 1984, s. 151-158.
58 A. Pr i bram, Österreichische Vermittlungs-Politik im Polnisch-Russichen Kriege 1654-1660, Wien
1889, s. 8-12, A. Walewski, Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kaźmierza (1655-1660),
l. I, Kraków 1866, s. 42-43, na podstawie raportów z 2 i 11 1 1655 (fragment relacji z 11 I 1655:
A. Walewski, Geschichte Leopold's I. und der hl. Ligue, Zweiten Theils I. Abtheilung, Krakau 1861,
Documente, nr XXV1I1, s. XLV-XLVI; relacje z 2 (cytat) i 11 I 1655 - Zerela do istorii Ukrainy-Rusy,
t. XII, wyd. M. Korduba, Lwiw 1911, nr 413, 415, s. 337, 338, por też nr 407, nr 409, 411, s. 334-337
(dalej cyt. Żerela).
59 S. Potocki do S. Korycińskiego, [Latyczów?], 12 II 1655, Michałowski, s. 747; S. Potocki do
króla, Latyczów 12 II 1655, oryg. (?), BCzart. 2105, s. 277-279; piechoty pozostało tylko 3 tys., ale jak
pisał wojewoda czemihowski do kanclerza koronnego (BCzart. 148, s. 57-64, kopia): „...ledwo byśmy
wybrakowali 1200 piechoty do bitwy”.
60 P. Pels do Karola X Gustawa, Gdańsk 3 IV 1655 (na podstawie listu z Warszawy z 26 III), Gdańsk
10 IV (na podstawie listu z Warszawy z 1 IV), Pauls Pels brev, RAS, Diplomatica III, Polonica 2; Theatrum
Europaeum, t. VII, s. 768.
61 ASWK, t. II, s. 532-536. BCzart. 148, nr 21, s. 105-108, kopia. Legacje wyszły 3 IV.
62 M. Hruszewski, Istoria, t. IX, s. 1023, 1062-1063, 1074-1076; J. Rakoczy do K. Tyszkiewicza,
Fehervar, 1 V 1655. 2ereła, t. XII, nr 433, s. 347; K. Tyszkiewicz do J. Rakoczego 11 V 1655. Monumenta
Hungariae Historica, Diplomataria, t. XXIII, wyd. S. S z i 1 a g y i, Budapest 1874, s. 177.
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Sejmiki - jak np. wiszeński - powszechnie wyrażały podziękowania hetmanom
i wojsku za kampanię ochmatowską, zalecając ich do nagród63. Sejmik województwa
bełskiego, dziękując królowi, szczególnie wdzięczny był za sojusz krymski i wyraźnie
wskazał Chmielnickiego i rebelię kozacką za źródło wszelkiego zła wymierzonego
w Rzeczpospolitą, Kościół, króla i szlachtę. Zło to sprowadziło na Polskę wojnę
moskiewską, a obecnie wchodzi w ligę i porozumienie ze Szwecją. Szlachta lubelska
widać nie widziała najmniejszej możliwości zawarcia kompromisu, zalecając rozdanie
kaduków z dóbr, znajdujących się w miastach i futorów kozackich. Sejmiki
egzulanckich województw ukrainnych żądały - a raczej marzyły - o rekuperacji ich
z rąk kozackich. Realia były jednak takie, że widząc odejście Tatarów, słabość własnych
wojsk i gotowość kozackich, województwo kijowskie ogłosiło pospolite ruszenie
i apelowało o ufortyfikowanie miast na drodze przyszłej kozackiej ofensywy, tj. Baru,
Starego Konstantynowa, Międzyboża i Połonnego64.
Powszechnie uświadomiono sobie niepowodzenie ofensywy na Ukrainie,
w początkach kwietnia król za zgodą senatu zgodził się na mediację i pozwolił
Januszowi Radziwiłłowi zawrzeć rozejm z Rosją65. Zadziwiające, że niektórzy politycy,
powiązani z dworem, głównego przeciwnika widzieli nadal w Kozakach. W kwietniu
hetman polny Stanisław Lanckoroński zaproponował królowi podjęcie około 9 maja
ofensywy na Ukrainie. Uczestniczyć w niej mieli poza wojskami zaciężnymi Tatarzy
i pospolite ruszenie66. W połowie kwietnia kanclerz Koryciński uważał, że dwie trzecie
wojsk koronnych powinno bronić Korony od strony Ukrainy67. Rzeczywistość do tego
stopnia nie przystawała do tych planów, że w końcu kwietnia w otoczeniu monarchy
wzięła górę koncepcja ugody z Kozakami. Prymas wyraźnie wskazał, że negocjacje również z Moskwą - są konieczne, „ponieważ nas odbiegła coniunctia Tatarska,
którąśmy mieli Moskwie opponere ...”68. Król 4 maja wydał uniwersał dla Kozaków,
w którym obiecywał warunki lepsze niż kiedykolwiek przedtem:
„prawem i konstytucją sejmową, jakim zechcecie najwarowniejszym sposobem obwarować, aby się
żaden na potem pod utraceniem czci i majętności swojej nie ważył mścić, i nikomu z was nie wspominać
żadnego excesu. A nadto, gdy obaczymy szczere uspokojenie wasze i nawrócenie, obiecujemy wszyst
kich was ludzi rycerskich do wolności, prerogatyw szlacheckich przypuścić, i z dóbr Rzeczypospolitej
opatrzyć. Ludzi zaś mniejszych i wiejskich gospodarstwa pilnujących, od ról i zaciągów na samych lek
kich czynszach po wyjściu słobód, wiecznie uwolnić, szynki i wolne robienie piw i gorzałek przy nich
zostawić; do czego i Panów dziedzicznych Konstytucją Koronną przywiedziemy...”69.
63 Lauda wiszeńskie, t. II, s. 166; Lauda sejmikowe halickie 1575-1695, wyd. A. Prochaska, Lwów
1931, s. 117-118.
64 Instrukcje z 28 IV 1655: woj. bełskiego BOssol. 15964, t. 1, s. 286, woj. lubelskiego BOssol. 217.
k. 117v; woj. bracławskiego i czemihowskiego oraz kijowskiego, Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, cz. 2, t. 2,
Kijew 1888, s. 4-13.
65 Por. BPAN Kr., 2254, k. 410—411. A. Walewski, op.cit., s. 45-46; Żerela, t. XII, nr 426, s. 344,
por. też nr 429.
66 M. Hruszewski, op.cit., t. IX, s. 1070. S. Potocki do króla, Krasnystaw, kwiecień 1655 r.,
Pamiatniki izdannyje wriemiennoju komisjeju dla razbora driewnich aktów, t. III, Kijew 1852, s. 120-124;
o tatarskich zabiegach dla zorganizowania wspólnej ofensywy na Ukrainie L.W. Zaborowski, Rossija,
Riecz Pospolitaja i Szwecja w sieriedinie XVII w., Moskwa 1981, s. 136-137.
67 S. Koryciński do Jana Kazimierza, b.m.d., oryg., BCzart. 402, s. 79-82; list pisany był kilka dni przed
sejmikami 28 IV 1655, około 19 IV.
68 A. Leszczyński do J.S. Lubomirskiego, b.m., 22 IV 1655, kopia, BPAU i PAN Kr. 2253, s. 627-629.
69 Uniwersał króla do Kozaków z 4 Maja 1655, Jakuba Michałowskiego .... księga pamiętnicza, wyd.
A.Z. H e 1 c e 1, Kraków 1864, s. 756-757. Projekt uniwersału był wcześniej znany i dyskutowany na dworze.
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W czasie sejmu (19 V-20 VI 1655) na sesji 25 maja posłowie województw ukrainnych zażądali, by marszałek poselski nie podpisywał plenipotencji do rokowań
szwedzkich, zanim nie zostanie postanowiona obrona ich prowincji. Jednak ostatniego
maja egzulanccy posłowie skłonili się do wychodzących z kręgów dworskich koncepcji
zawarcia pokoju z Kozakami i Moskwą, żądając utworzenia deputacji oraz spisania
odpowiedniej instrukcji. Uzyskali obietnicę podniesienia tej sprawy w senacie. Poparcie
dla porozumienia musiało być znaczne, skoro na sesji 4 czerwca nikt się nie
przeciwstawił prymasowi, zalecającemu pokój z dotychczasowymi wrogami70. Następ
nego dnia odbyła się dyskusja nad zaproponowanym przez prymasa zawarciem pokoju
z Kozakami, rozważenie jej powierzono specjalnej, zaprzysiężonej deputacji. Problem
był przedmiotem gorących dyskusji, skoro na ostatniej sesji przedstawiono propozycję
przeniesienia uprawnień na powołaną świeżo deputację, która uzyskałaby moc
stanowienia w niecierpiących zwłoki sprawach, zastrzeżonych dla sejmu. Jedną z nich
z pewnością był traktat z Kozakami, którzy nie zadowoliliby się przecież ratyfikacją
wydaną przez senat i króla. Ta niebezpieczna dla dotychczasowego ustroju państwa
cesja uprawnień nie została przychylnie przyjęta71. Powołano 40-osobową deputację do
ułożenia instrukcji. Senat reprezentowała równie liczna grupa Litwinów, jak
i koroniarzy7273oraz przedstawiciele prawie wszystkich województw. Konstytucja
sejmowa, dając pełną moc sporządzenia instrukcji, uprawnienia wykonawcze przekazała
specjalnej komisji. Hetmanom koronnym towarzyszyć mieli wojewodowie czemihowski
i brzeski litewski oraz 19 posłów . Niestety, posłowie tak bardzo spieszyli się do
domów, że - sądząc z złożonych podpisów - instrukcję opracowała mniej liczna grupa,
złożona w połowie z senatorów i posłów. Nie ulega wątpliwości, że na sejmie 1655 r.
stając przed wyborem, z którym z przeciwników na wschodzie należy doprowadzić do
kompromisu, senat opowiedział się za kozacką Ukrainą. W tekście instrukcji
zaznaczono, że celem jest oderwanie Kozaczyzny od Moskwy i uderzenie na nią
wspólnie z Tatarami. Kozacy mieli nawiązać dobre stosunki z przyjaznymi wobec
Rzeczypospolitej Rakoczym i hospodarem mołdawskim. W rokowaniach nie wolno było
ustąpić w sprawach religii, dóbr i wolności szlacheckich oraz całości Rzeczypospolitej.
Zagwarantować miano jednak prawa prawosławia w całym państwie, dopuszczano
możliwość wykluczenia obecności unii i zakonów katolickich na Ukrainie,
z pozostawieniem dochodów z dóbr. Prawa i dowiedzione przywileje kozackie miały
zostać wniesione do Volumina Legum. Metropolita kijowski miał otrzymać miejsce

Por. Condiciones pads a rege Poloniae Cosachis Zaporoviensibus propositae. Warszawa 26 IV 1655,
Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiarum illustrantia maximam
partem nondum edita ex tabulariis vaticanis III, wyd. A. T h e i n e r, Romae 1863, nr 486, s. 489-490.
70 Reces gdański 1655, k. 246, 253v, 256.
71 Reces gdański 1655, k. 265v; nie jest całkiem jasne, kto złożył te propozycje, które następują po
wypowiedzi kanclerza, gdyż podane są w trzeciej osobie liczby mnogiej, ale najpewniej przedstawili je
pieczętarze koronni: Zum anderen wollen sie auch deputirte haben die außerhalb dem Sejm potestatem
plenariam möchten heben zu schließen, waß mit Ihr May. waß (sic) nicht könte defferiret worden absque
periculo ad Comitia.
72 Do komisji weszli z Korony kanclerz Stefan Koryciński, podskarbi Bogusław Leszczyński, kasztelan
wojnicki Jan Wielopolski, z Litwy wojewoda brzeski-litewski Maksymilian Brzozowski (dawny kasztelan
kijowski), wojewoda wileński Janusz Radziwiłł, podkanclerzy litewski Kazimierz Leon Sapieha.
73 Zob. konstytucję: Deputaci do instrukcyi na uspokojenie Ukrainy oboyga narodów, Volumina Legum,
t. IV, s. 230-231.
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w senacie po biskupach katolickich74, zaś Chmielnicki zasiadałby w nim jako wojewoda
i hetman zaporoski. Jeśliby Kozacy nie godzili się na mianowanie kolejnych hetmanów
przez króla, to elekcji czterech kandydatów, z których król zatwierdzałby jednego,
dokonywałoby wojsko zaporoskie. Na utrzymanie starszyzny wolno było pozwolić 300
tys. złotych. Rejestr powinien zostać ograniczony w granicach 20—40 tys. Liczono, że
uda się przesiedlić Kozaków do 5-7 starostw, w których otrzymają dożywotnie,
dziedziczne nadania ziemi w zamian za służbę wojskową. Otrzymają wolność warzenia
piwa, gorzałki, ale tylko na własne potrzeby, bez prawa szynkowania. Poza starostwami
wolno będzie mieszkać tylko Kozakom, właścicielom futorów, zachodów i pasiek. Do
pełnego szlachectwa miało zostać dopuszczonych 6 tys. Kozaków, których sami
spomiędzy siebie mają obrać i zarekomendować. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa
obu stron i umocnienia traktatu zgodzono się na wydanie zakładników przez obie strony,
choć miano nadzieję, że do tego nie dojdzie, gdyż szlachta, mieszkająca na Ukrainie,
będzie stanowiła wystarczającą rękojmię. Poza ogólną amnestią, rozsądzanie sporów
i dochodzenie krzywd miało odbywać się na specjalnej komisji, złożonej w połowie
z reprezentantów Kozaczyzny i Rzeczypospolitej, pod przewodnictwem wyznaczanego
przez monarchę prezesa75.
Dwór, a nawet hetmani koronni zaangażowali się w plan pacyfikacji. Daniel
Żytkiewicz jeździł do Kozaków w czerwcu; pośrednikiem wybrano ojca pisarza wojska
zaporoskiego Fedora Wyhowskiego, przez którego w sierpniu przekazali list hetmani
koronni76. Powracający ze Szwecji wojewoda łęczycki Jan Leszczyński w końcu lipca
1655 r. ratunku upatrywał w natychmiastowym pokoju z Kozakami i Moskwą7778
.
W komisji miał wziąć udział Janusz Radziwiłł, ale na początku sierpnia odmówił w niej
udziału i opuszczenia Litwy, motywując to zagrożeniem Wilna przez Moskali .
Podsumowując, można stwierdzić, że elity polskie - pomimo niechęci mas szlachec
kich - dokonały w latach 1654-1655 po raz kolejny zwrotu w polityce wobec Kozaczy
zny i Ukrainy. Instrukcja powstała po sejmie 1655 r. szła pod wieloma względami dalej
niż wcześniejsze ugody, a nawet dalej niż żądania strony przeciwnej. Niesłychane
w ramach istniejącego ustroju były gwarancje wobec ludności kozackiej, chłopskiej
i uszlachcenie ogromnej liczby Kozaków, w ogromnej większości prawosławnych Rusi
nów. Pod względem mentalnym był to wielki przełom w społeczeństwie szlacheckim,
nawet jeśli dotyczył tylko ich elit. Niestety, propozycje te były mocno spóźnione, złożo
no je bezpośrednio po masowych zbrodniach wojennych na ludności cywilnej, dokona
nych na Bracławszczyźnie. Bohdan Chmielnicki nie chciał porozumienia, które w przy
szłości umożliwiłoby powstanie trójczłonowej Rzeczypospolitej. Zaprzepaścił okazje,
w której Kozacy i szerzej Rusini (Ukraińcy) mogliby stać się prawdziwymi zbawcami
Rzeczypospolitej, uzyskując trzy lata przed Hadziaczem warunki, zapewniające im real
ny wpływ na politykę państwa oraz swobodę społecznego i religijnego rozwoju.
74 Biskupi dla ratowania wyznania rzymskokatolickiego gotowi byli poświęcić greckokatolickie. Mimo
interwencji nuncjusza w początkach lipca 1655 r. senatorowie zgromadzeni przy królu poparli zamiar
szukania porozumienia z prawosławiem. A. Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana
Kazimierza, Białystok 1997, s. 130-131.
75 Instrukcja króla i Rzptej do traktatów z Kozakami, Warszawa 30 VI 1655, BCzart. 402, oryg., s. 5160. Szersza analiza tego dokumentu zostanie dokonana w osobnym wydawnictwie.
76 M. Hruszewski, op.cit., t. IX, s. 1091-1097.
77 J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, Malbork 30 VII 1655, kopia, BCzart. 384, s. 256-259.
78 L Radziwiłł do S. Korycińskiego spod Niemieży 7 VIII 1655, BCzart. 917, s. 1369-1374, kopia.
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Summary

The article constitutes an attempt to analyze the policy of the Polish political elites towards the Cossack
population and the Ukraine in-between the Zwaniec and Perejeslaw Treaty Agreements (December 1653/
January 1654) and the Swedish invasion of Poland (July 1655). When signing the Zwaniec Agreement, the
Polish side counted on breaking up the Cossack-Tartar alliance; it was only a few weeks later that the Polish
side began to consider the idea of winning over the Crimean Tartars in their struggle against the Cossacks,
whereas even later - against Moscow. After the Cossacks had surrendered to the Tsar in January 1654, it was
obtaining Tartar help, without severing cooperation ties with Transylvania that became the main goal of
Polish policy. Due to the conflict between the king and the nobility and the subsequent dissolution of the Diet
in 1654, the realization of this political goal had been delayed; in addition, in the summer of 1654, in the
midst of the deteriorating economic and political situation, the supporters of a military solution, were unable
to vote in a sufficient increase of armaments. In spite of transitional successes (the battle of Ochmatow), the
policy whose objective was to suppress the insurrection by force in alliance with the Crimean Khanate, had
fallen through. Although in the face of the Swedish invasion in the spring of 1655, the supporters of
a military solution insisted on launching the main forces against the Cossacks, yet it was the faction which
opted out for negotiations which had been growing in strength since the summer of 1654 that ultimately
prevailed upon the king. The Diet of 1655 had supported the latter conception, consenting to grant
considerable concessions to the Cossacks, the peasants, as well as the Orthodox church. In spite of the fact
that Bohdan Chmielnicki had rejected a treaty agreement, yet the breakthrough in perceiving the Cossack
problem had ultimately led to the signing of the Treaty of Hadziacz in 1658.

