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Wstęp

Do	 oblężenia	 Zbaraża	 doszło	 w	 trakcie	 rebelii	 kozackiej,
zwanej	 powstaniem	 Chmielnickiego,	 zapoczątkowanej	 w	 1648
roku.	 W	 odróżnieniu	 od	 poprzednich	 buntów	 kozackich	 ten
posiłkowali	 Tatarzy.	 Było	 to	 spowodowane	 agresywną	 polityką
polską	 wobec	 Chanatu	 Krymskiego	 w	 latach	 1646-1647,
a	 szczególnie	 dwoma	 wyprawami	 zaczepnymi	 polskich
magnatów	na	 terytorium	 tatarskie	w	 roku	1647.	Chan	 tatarski
Islam	 III	 Gerej	 liczył	 na	 to,	 że	 wspierając	 zbuntowanych
Kozaków	 odsunie	 niebezpieczeństwo	 wiszące	 nad	 swym
państwem.

W	walkach,	do	których	doszło	w	1648	roku,	Kozacy	wspierani
przez	oddziały	tatarskie	odnieśli	zwycięstwa	nad	armią	koronną
w	 starciach	 nad	 Żółtymi	Wodami,	 pod	 Korsuniem	 i	 Piławcami.
Następnie	 podeszli	 pod	 Lwów,	 a	 po	 otrzymaniu	 okupu	 od
mieszczan	 ruszyli	 dalej	 i	 oblegli	 Zamość.	 W	 tym	 czasie
w	Warszawie	trwała	elekcja	tj.	wybory	nowego	króla.	Poprzedni-
Władysław	 IV-	 zmarł	 20	 maja,	 tzn.	 jeszcze	 przed	 bitwą	 pod
Korsuniem.	 Po	 wybraniu	 przez	 szlachtę	 Jana	 Kazimierza,
któremu	 poparcia	 udzielił	 Chmielnicki,	 armia	 kozacka	wycofała
się	na	Podole	 i	Ukrainę,	 tzn.	Kijowszczyznę,	Czernichowszyznę
i	Bracławszczyznę.	 Posiłki	 tatarskie	 odeszły	 z	 łupami	na	Krym.
W	 ślad	 za	 wycofującymi	 się	 Kozakami	 ruszyła	 armia	 koronna.
Na	 Podolu	 doszło	 w	 lutym	 i	marcu	 	 1649	 roku	 do	 serii	 starć,
którą	 przerwało	 zawarcie	 rozejmu,	 mającego	 obowiązywać	 do
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23	maja.

Po	 jego	 upływie	 działania	 wojenne	 zostały	 wznowione.
W	 trakcie	 walk	 pod	 Międzybożem	 i	 obozowania	 pod
Konstantynowem	 (21-26	 czerwca)	 ,	 do	 regimentarzy
dowodzących	 armią	 polską	 –	 Andrzeja	 (Jędrzeja)	 Firleja
i	 Stanisława	 Lanckorońskiego	 -	 dotarły	 przesadne	 wieści
o	 marszu	 na	 ich	 siły	 Chmielnickiego	 z	 300	 000	 ludzi.
Spowodowało	 to	 paniczny	 odwrót	 pod	 Zbaraż,	 gdzie
regimentarze	 założyli	 umocniony	 obóz.	Wezwali	 też	 na	 pomoc
stojącego	 w	 pobliżu	 księcia	 Wiśniowieckiego	 wraz	 z	 jego
prywatnymi	 oddziałami.	 By	 zachęcić	 go	 do	 pomocy
zaproponowali	mu	objęcie	dowództwa	nad	całą	armią.

Po	 przybyciu	 do	 Zbaraża	 Wiśniowieckiego	 panika	 została
opanowana.	 Książę	 kurtuazyjnie	 odmówił	 przyjęcia	 komendy,
więc	formalnie	dowódcą	połączonych	sił	polskich	pozostał	Firlej.
Faktyczną	 komendę	 sprawował	 jednak	 książę	 Wiśniowiecki.
Polacy	wznosili	umocnienia,	wysyłali	podjazdy,	ściągali	żywność
i	10	lipca	doczekali	się	przybycia	sił	kozacko-tatarskich.

Niniejsza	 praca	 traktuje	 o	 samej	 bitwie	 pod	 Zbarażem	 do
jakiej	 doszło	 10	 lipca	 i	 następującym	 po	 niej	 oblężeniu
trwającym	od	 11	 lipca	 do	 24	 sierpnia.	W	batalii	 tej	 niewielka,
licząca	9000	żołnierzy	i	6	000	ciurów	obozowych	armia	polska,
powstrzymała	olbrzymią	armię	kozacką	złożoną	z	około	120	000
i	 tatarską	 liczącą	 wraz	 z	 posiłkami	 tureckimi	 do	 40	 	 000
wojowników	(z	różnymi	sługami,	żonami,	dziećmi	i	niewolnikami
w	 wojskach	 sprzymierzonych	 było	 od	 260	 000	 do	 300	 000
ludzi).

17	 lipca	 na	 odsiecz	 obrońcom	 ruszył	 z	 Lublina	 sam	 król
z	 nowo	 zebranym	 wojskiem	 i	 częścią	 zwołanego	 w	 ostatniej
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chwili	pospolitego	ruszenia.	15-16	sierpnia	doszło	do	bitwy	pod
Zborowem.	Walki	przerwało	zawarcie	pod	tymże	Zborowem	18
sierpnia[1]	 pokoju	 między	 królem	 a	 Kozakami	 i	 Tatarami.
Nieprzyjaciele	 Rzeczypospolitej	 wrócili	 następnie	 pod	 Zbaraż
i	stamtąd	dnia	25	sierpnia	odeszli	na	wschód.

Bohaterska	 obrona	 Zbaraża	 była	 kontynuacją	 działań	 do
jakich	 doszło	 w	 czerwcu	 na	 Wołyniu.	 W	 jej	 trakcie	 miała	 też
miejsce	organizacja	 i	akcja	odsieczy	królewskiej,	a	 także	walki
na	 froncie	 litewskim	 uwieńczone	 sukcesem	 Janusza	 Radziwiłła
pod	 Łojowem	 31	 lipca.	 Kampania	 litewska	 ukazana	 jest
w	 monografii	 autorstwa	 Witolda	 Biernackiego[2].	 Walki	
oddziałów	 Firleja	 na	Wołyniu	 oraz	 organizacja	 odsieczy	 i	 walki
zborowskie	 wciąż	 czekają	 na	 solidne	 opracowanie.	 Celem
niniejszej	pracy	jest	dokładne	przedstawienie	samego	oblężenia
Zbaraża.

Walki	zbaraskie,	od	ukazania	się	dzieła	Henryka	Sienkiewicza
Ogniem	 i	 mieczem,	 cieszą	 się	 sporym	 zainteresowaniem
historyków.	 Ostatnie	 wartościowe	 polskojęzyczne	 opracowanie
opisujące	 całościowo	 te	wydarzenia	ukazało	 się	 jednak	 jeszcze
przed	II	wojną	światową	(Ludwik	Frąś,	Obrona	Zbaraża	w	r.	1649,
Kraków	 1932).	 Praca	 ta	 jednak	 jeszcze	 przed	wojną	 przestała
być	aktualna	wobec	odkrycia	szeregu	nowych	źródeł.	Wreszcie,
gdy	 w	 1948	 roku	 prof.	 Herbst	 znalazł	 w	 Gdańsku	 oryginalny
plan	 polskich	 umocnień	 polowych	 pochodzący	 z	 czasu	 walk,
stało	się	jasne,	że	czas	na	nowo	opracować	ten	temat.

Niestety,	mimo	 odkrycia	 kolejnych	 cennych	materiałów,	 a	w
szczególności	 następnego	 planu	 umocnień	 z	 czasów	oblężenia,
obrona	 Zbaraża	 wciąż	 nie	 została	 na	 nowo	 porządnie
opracowana.	 Co	 prawda	 pojawiły	 się	 2	 książki	 i	 2	 artykuły
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próbujące	udawać	monografie	na	 ten	 temat	–	 zupełnie	 jednak

bezwartościowe[3].	 Postanowiłem	 więc	 uzupełnić	 tę	 lukę
w	 polskiej	 historiografii.	 Na	 podstawie	 licznych	 materiałów
rękopiśmiennych,	 drukowanych	 a	 także	 dwóch	 XVII-wiecznych
planów	 umocnionego	 obozu	 polskiego	 podjąłem	 się	 próby
ustalenia	 składów	 wojsk	 biorących	 udział	 w	 walkach,	 wyglądu
umocnień	i	przebiegu	samych	walk	zbaraskich.

Z	 polskich	 rękopiśmiennych	 materiałów	 archiwalnych
wymienić	 należy	 przede	 wszystkim	 wykazy	 zapłaty	 żołdu,
komputy	 wojska	 koronnego,	 a	 także	 diariusze	 oblężenia
napisane	 w	 jego	 trakcie	 lub	 w	 niedługim	 czasie	 po	 walkach.
Wielu	 informacji	 dostarczają	 zbiory	 zawierające	 listy	 różnych
osób,	 m.	 in.	 króla	 i	 regimentarzy.	 Nie	 można	 też	 zapomnieć
o	poematach	rycerskich,	które	w	większości	ukazały	się	drukiem
w	ciągu	roku	po	oblężeniu.

Uzupełnieniem	materiałów	rodzimych	są	doniesienia	carskich
szpiegów	i	korespondencja	wojewodów	carskich	z	pułkownikami
kozackimi.	 Bardzo	 cenna	 jest	 relacja	 tatarska	 Senaiego
i	 obszerne	 doniesienie	 obserwatora	 włoskiego	 Viminy.	 Obie
relacje	 wnoszą	 istotne	 uzupełnienia	 do	 znanego	 z	 pozostałych
przekazów	przebiegu	wydarzeń.

Wreszcie	 przechodzimy	 do	 prac	 historycznych,	 w	 których
przewija	 się	 wątek	 oblężenia	 zbaraskiego.	 Pierwsze	 z	 nich,
napisane	 jeszcze	w	XVII	wieku,	 są	 dla	 nas	 szczególnie	 cenne,
gdyż	 powstały	 wtedy	 gdy	 żyli	 uczestnicy	 tych	 walk.	 Nowsze,
powstające	od	połowy	XIX	do	dziś,	pozwoliły	mi	na	wykonanie
kwerendy	źródłowej.

	 Wszystkie	 wykorzystane	 materiały	 źródłowe	 zostały
wyszczególnione	 w	 przypisach	 i	 bibliografii.	 Znaczna	 część
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materiałów	 rękopiśmiennych	 i	 drukowanych	 została	 wydana
drukiem	współcześnie	 (od	 poł.	 XIX	 w.)	 w	 Polsce,	 Rosji	 lub	 na
Ukrainie.	 Niektóre	 doczekały	 się	 digitalizacji	 i	 są	 dostępne
w	wersji	 oryginalnej	 w	 internecie.	 Część	 wydanych,	 zwłaszcza
tzw.	„białych	kruków”	również	została	zdigitalizowana.	Dodać	tu
wypada,	 że	 część	 źródeł	 powtarza	 się	 w	 różnych,	 zarówno
rękopiśmiennych	 jak	 i	 wydanych	 drukiem,	 zbiorach.	 Niekiedy
ten	 sam	 list	 lub	 diariusz,	 w	 różnych	 odpisach,	 różnił	 się
drobnymi	 choć	 istotnymi	 szczegółami.	 W	 tym	 przypadku
opierałem	 się	 o	 wersję	 bardziej	 pasującą	 do	 pozostałych
materiałów.	Osobiście	nie	odkryłem	zbyt	wielu	źródeł,	które	nie
zostały	 już	 kiedyś	 wspomniane	 w	 jednym	 z	 wielu	 opracowań
dotyczących	tematyki	zbaraskiej.	Wiele	z	nich	nie	zostało	jednak
należycie	 wykorzystanych.	 Dotyczy	 to	 między	 innymi	 bardzo
istotnego	dla	ustalenia	liczebności	sił	tatarskich	dokumentu	pt.:
„Potęga	 wszystka	 Z	 Krymu,	 Z	 Nahay,	 Białogrodźców,
Oczakowców	z	Dobruczan”	[4].	Dokument	ten	przedrukowałem
w	dodatkach.

Korzystając	 z	materiałów	 do	 których	 dotarłem,	 starałem	 się
ułożyć	 zawarte	 w	 nich	 informacje	 w	 harmonijną	 całość,
wytłumaczyć	 pozorne	 sprzeczności	 występujące	 w	 różnych
relacjach	 dotyczących	 tego	 samego	 wydarzenia,	 a	 niekiedy
obalić	 nierzetelne	 informacje,	 których	 również	 w	 źródłach	 nie
brakuje.	 Niektóre	 dokumenty,	 nie	 wnoszące	 nic	 istotnego	 do
tematu	 lub	 wtórne,	 zostały	 przeze	 mnie	 pominięte	 zarówno
w	 przypisach	 jak	 i	 bibliografii.	 Do	 niektórych	 materiałów,
wymienionych	 w	 literaturze	 przedmiotu,	 nie	 zdołałem	 dotrzeć.
Ich	 przekaz	 bądź	 treść	 podaję	 wtedy	 za	 odpowiednim
opracowaniem.	Oczywiście	są	również	materiały	do	których	nie
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dotarłem	 ani	 nie	 wiem	 nawet	 o	 ich	 istnieniu.	 Ich	 ewentualne
odkrycie	 może	 się	 przyczynić	 do	 dalszego	 poprawienia	 stanu
wiedzy	na	badany	temat.

W	 niniejszej	 książce	 nie	 polemizuję	 z	 ustaleniami
poprzedników,	a	jedynie	przedstawiam	spójny	ze	źródłami	obraz
zdarzeń.	 Uznałem,	 że	 wobec	 licznych	 błędów	 zawartych
w	 opracowaniach	 dotyczących	 tej	 tematyki,	 taka	 polemika
utrudniłaby	 odbiór	 lektury.	 Oczywiście	 błędne	 informacje
pojawiające	się	w	źródłach	zostały	odpowiednio	skomentowane.
Przy	 pojawiających	 się	 czasami	 sprzecznościach
w	 dokumentach,	 za	 podstawę	 przyjmowałem	 wersję
przedstawioną	 przez	 świadka	 lub	 domniemanego	 świadka
wydarzeń.	Nie	wyjaśniam	w	 tekście	określenia	pór	dnia	 i	 nocy
ale	przepisuję	je	wprost	ze	źródeł,	n.	p.	„ku	wieczorowi”.

W	 przypadku	 gdy	 podałem	 link	 do	 źródła	 internetowego
podany	adres	był	aktualny	5	grudnia	2018	roku.

Na	 koniec	 parę	 uwag	 edytorskich.	 Wszelkie	 pogrubienia
w	 cytatach	 (jeśli	 nie	 zaznaczono	 inaczej)	 i	 tekście	 są	 mojego
autorstwa.	 Uwagi	 do	 cytatów	 zamieściłem	 w	 nawiasach
kwadratowych,	 gdyż	 nawiasy	 zwykłe	 występują	 w	 materiale
źródłowym.	 W	 paru	 przypadkach,	 gdy	 korzystałem	 z	 cytatów
pojawiających	się	w	opracowaniach,	w	przypadku	gdy	sam	nie
zdołałem	 dotrzeć	 do	 oryginału,	 zmieniałem	 sposób	 edycji	 na
wyżej	 opisany.	 Często	 w	 rękopisach	 czy	 starodrukach	 brakuje
znaków	 diakrytycznych	 (najczęściej	 kresek	 nad	 ‘o’,	 ‘s’,	 ‘z’,	 ‘c’
i	 kropek	nad	 ‘z’),	 zachowuję	wtedy	 (cytując)	 formę	oryginalną
a	 ich	 domyślenie	 się	 zostawiam	 czytelnikowi.	 Co	 do	 pisowni
staropolskiej,	często	‘y’	należy	czytać	jako	‘i’,	 ‘i’	 jako	‘j’,	zaś	‘v’
jako	 ‘u’,	 zaś	 ‘u’	 jako	 ‘v’.	 Gdy	w	 cytatach	 pojawiają	 się	wyrazy
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z	literami	‘i’,	‘y’	zapisane	w	formie	obecnej	możemy	być	pewni,

że	 korzystałem	 z	 wersji	 wydanej	 w	 której	 redaktor
uwspółcześnił	 pisownię.	 Czasami	 jest	 problem	 ze	 zgadnięciem
czy	należy	wstawić	znak	diakrytyczny	czy	nie,	gdyż	obie	wersje
są	 do	 przyjęcia,	 jak	 np.	 Mankowski,	 który	 może	 okazać	 się
także	Mańkowskim.	Wtedy	zostawiam	taki	wyraz	w	cudzysłowie.
Tytuły	 źródeł	 pisanych	 cyrylicą	 poddałem	 transliteracji.	 By	 nie
nużyć	 czytelnika	 zbyt	 licznymi	 powtórzeniami	 przy	 określaniu
armii,	 oddać	 klimat	 epoki	 a	 także	 dać	 wyraz	 tradycyjnej
katolickiej	 narracji	 popularnej	 w	 źródłach	 z	 epoki	 i
odpowiadającej	moim	poglądom,	używam	 takich	wyrazów	 jak:
rebelizanci,	buntownicy,	chłopstwo,	schizmatycy-	dla	określenia
armii	 kozackiej,	 w	 przypadku	 armii	 tatarskiej:	 orda,	 horda,
ordyńcy,	 pogaństwo,	 wojsko	 pogańskie,	 a	 polskiej:	 rycerstwo,
armia	 koronna,	 wojsko	 koronne	 (tutaj	 jeszcze	 dla	 określenia
wojsk	 państwowych:	 królewskie,	 zaciężne,	 pieniężne,	 a	 dla
prywatnych:	poczty	panięce).	Używam	także	kilku	słów	już	dziś
nie	występujących	ale	wtedy	popularnych,	takich	jak	konfessata
(zeznanie	 jeńca	 wymuszone	 na	 torturach),	 przedawczyk
(zdrajca,	 uciekinier,	 obecnie	 -	 sprzedawczyk)	 i	 przedać	 się
(przejść	 na	 stronę	 przeciwnika).	 Podając	 liczbę	 polskich
jednostek	 organizacyjno-taktycznych	 mniejszych	 od	 pułku
używam	zamiennie	określeń:	chorągwie,	 roty,	kompanie,	a	dla
Kozaków:	 sotnie	 i	 chorągwie.	Zgodnie	 z	duchem	epoki	 stosuję
dla	określenia	polskiej	konnej	piechoty	słowa	'dragania',	zamiast
przyjętego	w	opracowaniach	 'dragonia'.	 Podobnie	w	przypadku
jazdy	 wołoskiej	 na	 służbie	 Rzeczypospolitej	 używam
popularnego	 w	 XVII	 w.	 określenia	 'Wołosza'.	 Służby	 obozowe
występują	pod	nazwami	oryginalnymi:	motłoch,	hołota,	czeladź,
czeladź	 luźna,	 ciury	 obozowe.	 Staram	 się	 także	 zaznaczyć	 czy
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źródło	 określa	 liczbę	wojska	 do	 boju,	 czy	 też	 ogółem	 tj.	 wraz
z	hołotą	obozową.	Gdy	używam	słowa	 ‘ludzie’	wówczas	należy
to	 rozumieć	 jako	 żołnierzy	 wraz	 z	 hołotą	 obozową,
w	przeciwnym	wypadku	piszę	o	żołnierzach.	W	przypadku	armii
polskiej	 mamy	 jeszcze	 do	 czynienia	 z	 liczbami	 etatowymi
o	czym	więcej	w	rozdziale	III.

Warto	 dodać,	 że	 jest	 to	 drugie	 wydanie	 tej	 pracy	 (pierwsze
pochodzi	 z	 2013	 r.),	 nieznacznie	 zmienione	 i	 również
nieznacznie	 poprawione.	 Istotne	 uzupełnienia	 (szczególnie
rozdziału	III	i	IV)	planuję	dopiero	w	kolejnym	wydaniu.

	

Rozdział	I
	

Działania	armii	koronnej	przed	oblężeniem

	

Dyslokacja	wojsk	koronnych,	przygotowania
wojenne,	pierwsze	starcia

	

W	 lutym	 1649	 roku	 doszło	 do	 rokowań	 polsko-kozackich
w	 Perejasławiu.	 Polscy	 negocjatorzy,	 z	 Adamem	 Kisielem	 na
czele,	w	obawie	o	życie	własne	a	także	przetrzymywanych	przez
Chmielnickiego	 jeńców,	 zgodzili	 się	 na	 zawieszenie	 broni	 do
Zielonych	Świątek	(niedziela	świąteczna	przypadała	23	maja[5])
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i	 linię	 graniczną	 na	 Prypeci	 i	 Horyni,	 a	 dalej	 na	 południe	 na
wysokości	Kamieńca	Podolskiego.

Zawieszenie	 broni	 zatrzymało,	 z	 pewnym	 opóźnieniem,
pomyślną	 dla	 sił	 koronnych,	 kampanię	 na	 Podolu[6].	 Oddziały
polskie,	walczące	tam	pod	wodzą	kasztelana[7]	kamienieckiego
Stanisława	 Lanckorońskiego	 i	 podczaszego	 koronnego	Mikołaja
Ostroroga,	 zostały	 rozłożone	 na	 leża	 zimowe.	 Poszczególne
pułki	 stanęły	 w:	 Barze	 -	 Stanisława	 Lanckorońskiego,
Płoskirowie	 -	 Mikołaja	 Ostroroga,	 Latyczowie	 -	 starosty
kamienieckiego	 Piotra	 Potockiego	 i	 Międzybożu	 -	 starosty
lwowskiego	Adama	Hieronima	Sieniawskiego[8].	W	kwietniu	siły
polskie	 ustąpiły	 na	 zachód	 i	 południe;	 w	 	 tej	 okolicy	 został
prawdopodobnie	 tylko	 garnizon	 Międzyboża[9].	 Stały	 garnizon
miał	 też	 Kamieniec,	 gdzie	 stacjonowały	 też	 wraz
z	 Lanckorońskim	 niektóre	 chorągwie	 uczestniczące	 we
wcześniejszych	 walkach[10].	 Z	 kolei	 regiment	 Korfa	 plądrował
w	tym	czasie	okolice	Złoczowa	i	Tarnopola[11].

W	tym	czasie	druga	część	armii	polskiej,	nie	biorąca	udziału
w	działaniach	na	Podolu,	znajdowała	się	na	Wołyniu,	pod	Ołyką.
Dowodził	 nią	 kasztelan	 bełski	 Andrzej	 Firlej.	 Był	 on,	 po
odsunięciu	 przez	 króla	 od	 komendy	 księcia	 Jeremiego
Wiśniowieckiego,	 naczelnym	 wodzem	 armii	 koronnej.	 We
wschodniej	części	Wołynia,	bliżej	Kozaków,	w	Ostrogu,	Zasławiu
i	Korcu,	stały	oddziały	prywatne	książąt	Dominika	Zasławskiego
i	 Karola	 Koreckiego	 o	 łącznej	 sile	 2000	 zbrojnych[12].	 Armia
litewska	 pod	 wodzą	 hetmana	 polnego	 litewskiego	 Janusza
Radziwiłła	stacjonowała	na	północ	od	Prypeci.

Mimo	 trwania	 rozejmu	 dochodziło	 do	 drobnych	 starć.	 Do
większej	 bitwy	 doszło	 16	 kwietnia	 pod	 Międzybożem.	 Stojący
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tam	 pułk	 Sieniawskiego	 składał	 się	 z	 15	 chorągwi,	 w	 tym	 10

konnych	 do	 których	 należała	 m.	 in.	 kozacka	 Marka
Gdeszyńskiego.	 Jego	 dowódcą	 był	 Aleksander	 Ludwik
Niezabitowski,	 porucznik	 husarskiej	 roty	 Sieniawskiego.
Atakujący	w	sile	7000	ludzi	Kozacy	zostali	rozgromieni[13].

Dowództwo	 polskie	 otrzymywało	 też	 informacje
o	 rokowaniach	 Chmielnickiego	 z	 chanem,	 mające	 na	 celu
skłonienie	 władcy	 Krymu	 do	 pomocy	 w	 planowanej	 kampanii
przeciw	armii	koronnej[14].	Król	Polski	Jan	Kazimierz,	zwodzony
przez	 swego	 doradcę,	 kanclerza	 Ossolińskiego,	 wciąż	 liczył	 na
pokojowe	 rozwiązanie	 sytuacji.	 Na	 rozkaz	 tegoż	 doradcy,	 na
wiosnę	zostały	zwinięte	chorągwie	powiatowe	powiększające	do
tej	pory	dwudziestotysięczną	armię	komputową[15].

W	 celu	 ustalenia	 miejsca	 pertraktacji	 wysłano	 25	marca	 do
Kozaków	sekretarza	królewskiego	Jakuba	Śmiarowskiego,	który
przybywszy	 15	 kwietnia	 do	 Czehrynia[16]	 został	 po	 pewnym
czasie	 zatrzymany,	 a	 następnie	 zamordowany	 na	 rozkaz
Chmielnickiego[17]	 w	 piątek	 świąteczny	 21	 maja[18].	 Za
pośrednictwem	 Śmiarowskiego	 przyszła	 jednak	 ważna
wiadomość	od	 samego	hetmana	kozackiego,	 że	 „pokoju	 żadną
miarą	być	nie	może,	aż	się	ściana	z	ścianą	uderzy,	a	jedna	się
obali,	 druga	 zostanie”.	 Chyba	 dopiero	 ta	 wieść	 wreszcie
przekonała	 ciężko	 myślącego	 króla,	 że	 wojna	 jest
nieunikniona[19].

Strona	 polska,	 choć	 z	 dużym	 opóźnieniem	 w	 stosunku	 do
Chmielnickiego,	 rozpoczęła	 wreszcie	 przygotowanie
wojenne[20].	5	maja	Lanckoroński	znajdował	się	w	Manaczynie,
gdzie	przybył	z	Kamieńca	wraz	z	towarzyszącym	mu	oddziałami.
W	 Lachowcach	 7	maja	 doszło	 do	 narady	 regimentarzy:	 Firleja

17



i	 Lanckorońskiego[21].	 Po	 niej	 siły	 polskie	 podległe	 wcześniej

Lanckorońskiemu	 i	 Ostrorogowi	 rozpoczęły	 koncentrację	 na
Kupieli	 (18	maja[22]).	24	maja	było	 tam	dopiero	„dwadzieścia
chorągwi	i	to	barzo	nie	okrytych	[tzn.	nielicznych	–	M.	R.]”[23].
Firlej	przeniósł	swoje	oddziały	pod	Zasław,	gdzie	rozłożył	się	31
maja[24].	 Na	 południowy-wschód	 od	 Kupieli	 zostały	 garnizony
w	 Kamieńcu	 Podolskim	 i	 Międzybożu	 (prawdopodobnie	 już
pomniejszony	 o	 chorągwie	 jazdy	 odesłane	 do	 obozu
kupielskiego),	 zaś	 na	 północ	 od	 Zasławia,	 w	 Korcu,	 na	 czele
pułku	złożonego	ze	swych	wojsk	prywatnych	stacjonował	książę
Karol	 Korecki.	 Siły	 księcia	 Zasławskiego,	 przynajmniej
częściowo,	 dołączyły	 do	 oddziałów	 Firleja,	 które	 wraz
z	 posiłkami	 wielkopolskimi	 z	 Jackiem	 Rozrażewskim	 na	 czele
(ok.	2500)[25]	liczyły	w	sumie	6000	wojska[26]	(etatowo).	Pod
Zahalem	i	Rzeczycą	stały	siły	litewskie.	Rebelizanci	obozowali	na
wschód	od	linii	zajętej	przez	wojska	koronne	i	na	południowy	–
wschód	od	oddziałów	litewskich.

W	czerwcu	doszło	do	większych	walk	na	Wołyniu.	1	czerwca
pod	 Sulżyńcami	 Suchodolski	 i	 Jacek	 Rozrażewski	 na	 czele
oddziałów	z	pułku	Firleja	pobili	i	zmusili	do	odwrotu	pułki	Iwana
Dońca	 (lubartowski)	 i	 Taborynka,	 zaś	 5	 czerwca	 pod
Chłapotyniem	Rozrażewski	zniósł	pułk	zwiahelski	Michała	Tyszy.
Dowodzący	 wojskiem	 zgromadzonym	 na	 Kupieli	 Lanckoroński
(pod	 nieobecność	 Ostroroga	 dowodził	 także	 jego	 pułkiem)	 do
dnia	 10	 czerwca	 (walki	 zaczęły	 się	 wcześniej,	 podanego	 dnia
skapitulowały	 niedobitki	 trzymające	 się	 na	 zamku)	 w	 2500
wojska	 opanował	 Ostropol.	 Wreszcie	 Krzysztof	 Przyjemski,	 na
czele	 potężnego	 podjazdu	 z	 pułku	 Firleja,	 wziął	 15	 czerwca
Zwiahel.	 Wskutek	 tych	 sukcesów	 obszar	 Wołynia	 między
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Horynią	a	Słuczą	został	oczyszczony	z	sił	buntowniczych[27].

	

Połączenie	sił	Firleja	i	Lanckorońskiego

	

17	 czerwca,	 z	 Kupieli	 w	 kierunku	 Rosołowiec	 ruszyć	 miał
Lanckoroński[28].

Tymczasem	 po	 spacyfikowaniu	 Wołynia	 i	 powrocie	 podjazdu
Krzysztofa	Przyjemskiego	ze	Zwiahla	dnia	18	czerwca[29],	Firlej
postanowił	 pod	 „Koszkoroczami”[30]	 połączyć	 swe	 wojska
z	oddziałami	Lanckorońskiego,	a	stamtąd	ruszyć	nad	Słucz	i	tam
założyć	 obóz	 generalny.	 Dla	 asekuracji	 Wołynia	 od	 zakusów
nieprzyjacielskich	 chciał	 by	 wojewoda	 kijowski	 Adam	 Kisiel
obsadził	 Połonne,	 książę	 Zasławski	 Konstantynów	 (zapewne
Stary),	 a	 pułk	 wołyński,	 zaciągnięty	 na	 polecenie	 sejmiku
wołyńskiego,	Zwiahel.	Nie	mógł	im	jednak	rozkazywać,	gdyż	siły
Zasławskiego	 i	 Kisiela	 były	 ich	 wojskami	 prywatnymi,	 a	 pułk
wołyński	składał	się	z	jednostek	powiatowych,	zaciągniętych	na
polecenie	sejmiku	dla	obrony	województwa.	Wobec	tego	napisał
19	czerwca	list	do	króla,	by	ten	wymógł	na	Kisielu,	Zasławskim
i	 żołnierzach	 wołyńskich	 wykonanie	 tych	 zamysłów[31].	 Tegoż
dnia	wojsko	Firleja	 zostało	wzmocnione	przez	dwie	 chorągwie:
husarską	księcia	Koreckiego	i	kozacką	starosty	nowogrodzkiego
Jana	Piaseczyńskiego[32].

20	czerwca	z	Zasławia	został	wysłany	pan	oboźny	 [zapewne
polny	 Marcin	 Czarnecki][33]	 w	 kilkaset	 koni	 dla	 upatrzenia
miejsca	na	obóz	generalny.

21	czerwca	Firlej	wyszedł	spod	Zasławia	i	po	przejściu	28	km
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stanął	 pod	 Hrycowem.	 Osobny	 obóz,	 z	 drugiej	 strony	 miasta
zatoczył	Lanckoroński[34].	Nie	jest	pewne	gdzie	i	kiedy	dołączył
do	 pierwszego	 regimentarza	 –	 wydaje	 się,	 że	 właśnie	 pod
Hrycowem.	 W	 każdym	 razie	 od	 postoju	 pod	 Hrycowem	 obie
armie	 działały	 wspólnie.	 Razem	 było	 etatowo	 ok.	 10	 000
wojska[35].	 Stan	 armii	 królewskiej	 zmniejszały	 ślepe
porcje[36].	Do	boju	mogło	być	ok.	7000	–	7500	żołnierzy[37].
Liczbę	 tę	 powiększały	 jeszcze	 poczty	 panięce	 samych
regimentarzy	i	kilka	innych	prywatnych	chorągwi.

Teraz	należało	jeszcze	wybrać	miejsce	na	obóz	i	umocnić	go,
gdyż	 przewaga	 wojska	 kozacko-tatarskiego	 nie	 pozwalała	 na
stoczenie	 bitwy	 w	 polu.	 Polacy	 nie	 obawiali	 się	 samych
Kozaków,	 jednak	zdawali	 sobie	sprawę,	że	posiłki	 tatarskie	 już
są	w	drodze.	Firlej	chciał	stać	pod	Zasławiem,	Lanckoroński	od
dawna	 nalegał	 na	 Kamieniec	 Podolski.	 Po	 połączeniu	 sił	 nadal
nie	było	zgody	w	tej	materii.	Niestety	nie	wiemy	kiedy	przyszły
listy	 od	 króla	 zakazujące	 toczenia	 obozu	 pod	 Kamieńcem[38].
Brak	 zgody	 regimentarzy	 wkrótce	 odbił	 się	 fatalnie	 na	morale
wojska	i	mało	co	nie	doprowadził	do	jego	rozsypki.

	

Starcie	pod	Międzybożem

	

W	czasie,	gdy	Firlej	i	Lanckoroński	koncentrowali	swe	wojska,
pod	 Międzybóż	 na	 Podolu	 znowu	 podeszły	 oddziały	 kozackie.
Załogą	 polską	 złożoną	 z	 5	 kompanii	 dragańskich[39]	 dowodził
niejaki	 Grękielt	 vel	 Krangelt[40].	 Cztery	 chorągwie	 pochodziły
z	regimentu	Mikołaja	Korfa	i	pułku	Ostroroga	(razem	400	koni),
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piątą	 była	 prywatna	 starosty	 lwowskiego	 Adama	 Hieronima
Sieniawskiego	pod	kapitanem	Balfarem	 (ok.	 100	koni)[41].	Po
odliczeniu	 25	%	 na	 ślepe	 porcje	 dowódca	 garnizonu	 miał	 ok.
375	draganów.

Siły	 chłopskie,	 które	 obległy	 załogę	 miały	 liczyć	 40	 000
ludzi[42].	 Były	 to	 zapewne	 pułki,	 które	 wcześniej	 zgromadziły
się	 w	 Czerniowcach:	 bracławski	 Neczaja,	 podniestrowski
Stepki/Stepana	 i	 kalnicki	 Iwana	 Fedorowicza	 Bohuna,	 a	 także
niektóre	 (lub	 raczej	 wszystkie	 trzy)	 	 pozostałe
z	 Bracławszczyzny	 i	 Podola:	 winnicki	 Ostapa	 pod	 Minkiem,
barski	Aleksandrenka	 i	 humański	 Jachimowa	 (po	Gandży)[43].
Głównodowodzącym	był	pułkownik	bracławski	Daniło	Nieczaj.

Buntownicy	 przybyli	 pod	 miasto	 najpóźniej	 21	 czerwca.	 Po
tym	 jak	 uderzyli	 wszystkimi	 siłami	 na	 Międzybóż[44],	 nowina
o	 tym	 przyszła	 do	 Lanckorońskiego.	 Wysłał	 on	 na	 pomoc
rotmistrza	kozackiego	Sokoła	z	sześcioma	chorągwiami	z	pułku
Ostroroga.

Sokół,	wziąwszy	jeszcze	stu	konnych	ochotników,	22	czerwca
po	 nocnym,	 60	 –	 kilometrowym	 marszu	 zastał	 na	 polu
międzyborskim	 czterdzieści	 tysięcy	 rebelizantów.	 Mimo
szczupłych	 sił	 spróbował	 podjąć	 walkę[45].	 Koło	 południa,
Kozacy	widząc	 że	 nie	 przychodzą	 nowe	 oddziały	 polskie,	 sami
podobno	 otrzymawszy	 posiłki	 kontratakowali	większymi	 siłami.
Wobec	przewagi	liczebnej	chłopstwa	oddziały	Sokoła	ustąpiły	do
miasta,	 wciąż	 obsadzonego	 przez	 będących	 tu	 wcześniej
draganów.

Tegoż	dnia	 (22	 czerwca)	 pod	Hrycowem	doszło	 do	burzliwej
narady	 regimentarzy[46].	 W	 jej	 trakcie	 lub	 już	 po	 jej
zakończeniu	doszła	wiadomość	o	sytuacji	pod	Międzybożem.	Po
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otrzymaniu	 wieści	 	 Lanckoroński	 pospieszył	 nocą	 z	 22	 na	 23
czerwca	na	odsiecz[47].	Kasztelan	kamieniecki	szedł	z	pułkami:
własnym	 i	 nieobecnego	 jeszcze	 Ostroroga	 składającymi	 się
razem	 z	 co	 najmniej	 35	 rot[48]	 i	 26	 chorągwiami[49]
wydzielonymi	 z	 pułku	 Firleja.	 Po	 nocnym	 marszu	 23	 czerwca
Polacy	 dotarli	 do	 Międzyboża.	 Razem	 z	 załogą	 i	 oddziałem
Sokoła	regimentarz	polny	dysponował	co	najmniej	71	(w	tym	10
husarskim	 z	 pułków	 Lanckorońskiego	 i	 Ostroroga),	 a	 może
nawet	 87	 rotami	 (	 w	 tym	 11	 husarskich	 wraz	 z	 chorągwią
Koniecpolskiego).	 Przy	 przeciętnej	 liczebności	 chorągwi	 dawało
to	etatowo	od	około	7000	do	8700	koni,	a	po	odliczeniu	ślepych
porcji	ok.	5250	do	6525	żołnierzy.	40-tysięczne	siły	kozackie	po
odjęciu	kobiet	i	dzieci	spadały	przypuszczalnie	do	około	24	000
wojowników.

23	 czerwca	 doszło	 do	 utarczki.	 Jedyne	 w	 miarę	 dokładne
informacje	 na	 ten	 temat	 dostarcza	 list	 chorążego
nowogrodzkiego	Mikołaja	Kisiela:

	

„Pod	 M[i]e[d]zyboz	 w	 kupie	 niemałey	 woyska
Rzeczypospolitey,	 a	 zgoła	 ledwo	 nie	 ze	wszystkim,	 ktore	 tylko
było	w	obozie[50]	chodziliśmy,	lecz	zastaliśmy	in	impari	numero
Nieczaia	 Peredeiezdzego	 [?]	 Chmielnickiego	 ze	 czterdziestą
tysięcy	 woyska;	 który	 był	 M[i]e[d]zyboz	 obległ,	 z	 już,	 miasta
dobywszy[51],	 Zamek	 do	 którego	 się	 byli	 zbiegli	 wszyscy
Cudzoziemcy,	 ktorzy	 byli	 na	 Załodze,	 skączył	 [?],	 lecz,	 za
przyisciem	naszym	nie	tylko	odsiecz,	dała	się,	tym,	ktorym	tam
było	ciasno,	ale	y	samego	Nieczaia	w	okop	wpędziwszy	,	ktory
miał	 gotowy	 we	 Zwieżyńcu	 za	 M[i]e[d]zybozem,	 takimze
sposobem	 oblegliśmy,	 y	 by	 nie	 zachodziły	 wieści	 od	 roznych
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ięzyków,	 ktorych	 się	 tam	 siła	 brało,	 ze	 Chmielnicki	 z	 ordami

w	posiłku	mu	następuie,	pewniebysmy	go	byli	dokonczyli,	y	iuż,
by	 była	 połowa	 wiktoryey	 za	 nami,	 lecz,	 gdy	 tu	 z	 taboru
potęznie	patrzono	[?-raczej:	parzono,	czyli	strzelano];	w	tył	zas
oglądać	 się	 trzeba	 było	 chmury	 iakiey	 straszney,	 musielismy
consulere	 [radzić]	 sobie,	 a	 poniechawszy	 go	 wrocilismy	 sę	 do
obozu,	przesiekłszy	tych,	ktorychesmy	mogli	zaskoczyć	w	polu,
mianowicie	 moy	 pułk,	 ktory	 wyprawiony	 w	 tył	 temu
neprzyiacielowi	 iako	 się	 obłowił,	 y	 iako	 należycie	 stanął	 […]
dowiesz	się”[52].

	

Mając	 mapę	 topograficzną	 i	 wyżej	 cytowaną	 informację,
możemy	 stwierdzić,	 że	 ów	 Zwierzyniec	 leżał	 na	 południe	 od
miasta,	gdyż	Kisiel	nadchodzący	z	Lanckorońskim	od	Hrycowa,
a	 więc	 od	 północy,	 stwierdził,	 że	 wojsko	 koronne	 obległo
Kozaków	za	Międzybożem.	Opisane	tu	wydarzenia	miały	miejsce
23	i	24	czerwca.	Po	raz	kolejny	okazało	się,	że	Kozacy	nie	mogą
samodzielnie	mierzyć	się	z	armią	koronną.

Lanckoroński,	 po	 spędzeniu	 Kozaków,	 przez	 resztę	 dnia	 23
i	24	czerwca	stał	pod	Międzybożem	blokując	wroga	i	oczekując
na	 posiłki.	 Tutaj	 dołączył	 do	 armii	 polskiej	 chorąży	 koronny
Aleksander	 Koniecpolski	 ze	 swymi	 żołnierzami	 prywatnymi,
a	wraz	z	nim	Ostroróg.

Początkowo	 wzięci	 w	 starciu	 jeńcy	 poinformowali,	 że
Chmielnicki	 stoi	 ponad	7	mil	 od	Międzyboża	 „lecz	bez	ordy	na
Lachów	 nastąpić	 się	 boi”[53].	 Kolejni	 wzięci	 w	 niewolę
nieprzyjaciele	 poinformowali,	 że	 siły	wroga,	 złożone	 jakoby	 ze
100	000	ordy	i	450	000	chłopów,	koncentrują	się[54].	Wreszcie
Lanckorońskiemu	„nie	zdało	się	dobywać	ich,	ponieważ	przyszła
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wiadomość	o	Chmielnickim	w	kilku	milach”[55].

Szczególnie	 niepokojące	 były	 informacje	 o	 ordyńcach,
o	 których	 wzmianek	 nie	 znajdujemy	 w	 poprzednich	 relacjach.
Miały	 one	 decydujące	 znaczenie	 dla	 dalszych	 działań.	 Siły
polskie	nie	mogły	już	pozwolić	sobie	na	walkę	z	przeciwnikiem,
gdyż	 były	 zbyt	 nieliczne,	 a	 nie	 umiejącym	 skutecznie	 walczyć
konno	 Kozakom[56]	 miała	 teraz	 towarzyszyć	 liczna	 jazda
tatarska.

W	 czasie	 gdy	 Lanckoroński	 był	 pod	 	 Międzybożem,	 Firlej
z	 resztą	 wojska	 i	 taborem	 maszerował	 w	 kierunku	 Starego
Konstantynowa	 (odległego	 30	 km	 od	 Hrycowa).	 Najpierw	 23
czerwca	 przeszedł	 pod	 Czajkowie[57],	 a	 stamtąd	 24	 czerwca
pod	Stary	Konstantynów,	gdzie	zatoczył	obóz	generalny.

24	 czerwca	 Lanckoroński,	 na	 skutek	 otrzymania
wspomnianych	wieści	o	wojskach	pogańskich,	wieczorem	i	nocą
rozpoczął	 odwrót	 z	 Międzyboża	 do	 odległego	 ponad	 30	 km
Konstantynowa.	 Za	 nim	 25	 czerwca	 „Dragania	 Jegomosci	 P.
Sieniawskiego	 wracała	 się	 z	 oblęzenia	 y	 wiele	 pospolytego
gminu	 z	 Międzyboza”[58]	 .	 Tym	 sposobem	 armia	 koronna
została	zgromadzona	w	Konstantynowie	nad	Słuczą[59].	Razem
z	ciurami	obozowymi	liczyła	ok.	18	000	–	20	000	ludzi[60].

	

Odwrót	do	Zbaraża

	

Wieści	 o	 marszu	 Chmielnickiego,	 a	 przede	 wszystkim
o	posiłkach	tatarskich	dla	niego,	spowodowały,	że	regimentarze
stracili	głowy	i	nie	mogli	się	zdecydować	co	dalej	robić.	Najpierw
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