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POWSTANIE KOZACKIE 1637 ROKU

U
nia pol sko-li tews ka w Lu blin ie, pod pis ana w lip cu 1569

roku, prze nios³a na Koro nê Król estwa Pol skiego obo -

wi¹zek obrony gra nic po³udniowo-wschod nich Rze czy -

pos politej. Nikt jesz cze wte dy nie zak³ada³, ¿e rów nie pow a¿nym pro -

blem em sta nie siê za pewn ienie spo koju wew nêt rznego tych ziem.

Gwa³tow nie roz wij aj¹ca siê ko lon iza cja tych te ryt ori ów, nap³yw pol -

skiej szlach ty i ma gnat erii, po lon izo wan ie siê osiad³ej tu ludnoœci ru -

skiej mog³y z cza sem dop rowadziæ do po jaw ienia siê ko nfl iktów. Kom -

pletn ie nie dos trzega nym wte dy pro blem em by³a rosn¹ca w si³ê

spo³ecz noœæ Koz aków Ukrai nny ch. Tak¿e i w tym przy padku rok 1569

by³ istotn¹ ce zur¹ cza sow¹. Oto w tym w³aœn ie roku, król Zyg munt II

Au gust ustan owi³ pierw szy re jestr ko zacki w dzie jach1. Het man wiel ki

ko ronny Je rzy Jaz³owiecki stwo rzy³ 300 — osob owy od dzia³, kt óry mia³

byæ za czyn em two rzen ia ar mii ko zack iej na s³u¿ bie Rze czy p osp o lit ej.

W 1637 roku, po pra wie sie demdziesiêciu la tach od tego wy dar -
zenia, sy tua cja na zie miach ukrai nny ch Rze czyp osp olit ej Oboj ga
Naro dów by³a du¿o bar dziej skom plik owa na. Jak pisa³ je den z ów -
czesnych kro nik arzy: “Ko zacy zno wu nie œci erpieli oszuk ania i jaw -
nych krzywd od Polaków, wy brali het man em Pawlu ka i uczyn ili z La -
chami wo jnê…”2. Po zde cyd owa nym st³umien iu przez het mana Sta -
nis³awa Ko niecp olsk iego po wstan ia Ta rasa Fe dor owi cza w 1630 roku
na Ukrai nie udawa³o siê utrz ymywaæ wzgl êdny spok ój. By³ on z jed nej
stro ny gwa rant owa ny zbrojn¹ obecnoœci¹ woj ska ko ronn ego (roty
kwar ciane), z dru giej by³ efekt em roz bic ia œro dow iska ko zack iego,
któ re utraci³o cha ryz maty cznego prz ywó dcê. Ugoda pe rej as³aw ska,
pod pis ana przez star szego woj ska za por osk iego JKM Ty mos za Mi -
cha³owic za, nie leg alnie pod nosi³a re jestr ko zacki do 8.0003. Na to ko -
lejne wz glêd em Ko zaków us têps two nie by³o zgo dy ani kró la Zyg -
munta III Wazy, ani tym bar dziej sej mu. W tej sy tua cji wstrzy mano siê
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na wet z pu bliczn ym og³oszen iem warun ków ugody, by nie pro woko -
waæ szlachty i magnaterii do gniewnych wyst¹pieñ na forum sejmu.

Okres lat 1630–1637 min¹³ na zie miach ukrai nny ch wzglê dnie
spo kojn ie. Je dyn ie w 1633 roku woj ska ko ronne do wod zone przez het -
mana Sta nis³awa Ko niecp olsk iego mu sia³y od pieraæ na jazd Abazy Pa -
szy, wy daj¹c mu zw yciêsk¹ dla Po laków bi twê pod Ka mieñcem Po -
dols kim, je dnak ¿e do datk owe go za mêtu nad Dnie prem to nie wywo -
³a³o. Mo¿l iwe, ¿e by³o to efekt em tak¿e zaang a¿owania siê Kozak ów w
tzw. trze ci¹ wojnê smol eñsk¹ z lat 1633–1635, czy te¿ po wrot em do or -
gan izo wan ia wy praw mor skich w 1634 roku. Spu stos zenia do kon ane w 
re jon ie Istambu³u i Bia³ogrodu po nown ie za ostrzy³y sto sunki pol sko-
 tu reck ie, a sejm Rze czyp osp olit ej prze kona³y do po trzeby sfi nan s o wa -
nia bu dowy twier dzy Ku dak nad Dnie prem, by pows trzymaæ kolejne
tego typu wyprawy.

Po jaw ienie siê no wej twier dzy na Ukrai nie, wiêks ze zde cyd o -
wa nie sej mu oraz fakt, ¿e szlach ta, zna na z nie chêci do po nos zenia
obci¹¿eñ pu bliczn ych, go towa by³a wy asy gnowaæ znacz ne kwo ty, by³y 
sy gna³ami, ¿e tym ra zem pro blemy ziem ukrai nny ch mia³y zostaæ roz -
wi¹zane w spo sób du¿o bar dziej zde cyd owa ny ni¿ to czy niono do -
tychc zas. Do datk owo w ³onie sa mej Ko zac zyzny po jawi³ siê pro blem
roz chod zenia siê int eres ów star szyz ny i re jes trowy ch a wy pis zczyk ów,
czy te¿ wolnych Kozaków.

Pro cesy te, na ras taj¹ce od pew nego cza su, zna laz³y swo je ujœ cie
w wy dar zeni ach 1637 roku, czy li w wyst¹pie niu Paw³a Mich now icza,
zwa nego Pawlu kiem4. Postaæ t¹ po znaj emy pod czas wyst¹pie nia Su -
limy w 1635 roku, kie dy to by³ on bli skim wspó³pra cown iki em po -
mys³odaw cy ataku na Ku dak5. W od ró¿nieniu od Su limy6 za chowa³ on
¿y cie i naj prawd opo dob niej za dawn ione ¿ale do Rze czyp osp olit ej7.
Tym ³atwiej by³o mu wykorzystaæ na ras taj¹ce na ziemiach ukrainnych
niezadowolenie.

Po wod em wzro stu wro gich wo bec pa ñstwa pol skiego po staw
wœ ród Ko zaków by³ pro blem d³ugów fi nans owy ch te go¿ wo bec spo³ec -
znoœci ko zack iej. Rze czyp osp olita zwy czaj owo ju¿ za lega³a z wyp³at¹
¿o³du dla re jes tru i nie by³o wi daæ szans na zmianê tej sy tua cji8.

Jesz cze w sierp niu 1636 roku, nad rzek¹ Rosi¹, ze bra³a siê nie -
leg alnie rada czer niacka, za kaz ana od cza su po wstan ia Ta rasa. Po mimo 
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jej nie leg alne go cha rakt eru, uczestn iczy³ w niej wo jew oda brac³aw ski
Adam Ki siel, no tab ene se nat or Rze czyp osp olit ej i ko mis arz te j¿e do
spraw ko zack ich. Rada od bywa³a siê we wro gich dla Pol ski na stroj ach.
Rze czyp osp olita nie p³aci³a nal e¿ny ch (nie wielk ich co praw da) sum
Ko zak om. Ci zaœ byli przy zwyc zaje ni do swo bodn ego ¿yc ia, któ rego w 
tej sy tua cji nie mie li za co kon tynuowaæ. Po jawi³y siê kon cepc je zor -
gan izo wan ia wy prawy mor skiej ku wyb rze¿om ta tars ko-tu reck im lub
wyst¹pie nia o cha rakt erze ³upi e¿cz ym prze ciw do brom szla check im na 
Ukrai nie. Adam Ki siel zdo³a³ us pokoiæ sy tuacjê, ale ist nia³a pow a¿na
oba wa po wrotu ten denc ji bun town icz ych9.

Fak tyczne odp rê¿en ie przysz³o do piero wio sn¹ 1637 roku, gdy
ko mis arze Rze czyp osp olit ej przy byli na Ukra inê, tym ra zem z pi -
eniêdzmi. Re jestr uzna³ to za do wód uc zciwoœci pa ñstwa pol skiego i
zgo dzi³ siê pot wierdziæ po stan owi enia ugody ku ruk owi eckiej z 1625
roku10 a ta k¿e po raz ko lejny z³o¿y³ pr zysi êgê wi erno œci kr ólowi11.

Rze czyp osp olita po raz ko lejny ku powa³a pos³us zeñ stwo re jes t -
ru, kt óry op³acony nie przy³¹czy siê w swej za sadn icz ej wi êksz oœci do
bun tu Pawlu ka. Ten zaœ, nie za mier za³ d³ugo cz ekaæ na ok azjê do ko -
lejn ego bun tu prze ciw pañs twu pol skiemu.

Fak tyczn ie sam Pawluk spo wod owa³ jego wy buch na pocz¹tku
czerw ca 1637 roku, gdy na pad³ na Ko rsuñ i za garn¹³ tam znaj duj¹ce siê
dzia³a ko zack ie12. Okols ki wspo mina³ o tym wy dar zeniu w ten sp osób:
“Ten nast¹piw szy na w³asnego star szego wojsk J. K. M. Za por osk ich
Wa sil ego Tu mul enka do Kor sun ia, z kup¹ woj ska swa woln ego, mu sia³
mu od daæ i he tmañstwo i ar matê woj skow¹ i wszyst kie in syg nia wo -
jenne.”13

Po wstan ie fak tyczn ie wy buch³o14. Naj trudn iejsze jest dziœ okr -
eœ len ie cel ów, któ re prz yœwie ca³y mu w 1637 roku. Tym czas em dla
wyd arzeñ, któ re za mier zamy pr zeœl edziæ, jest to ab sol utnie de cy du -
j¹ ce. Po wstan ie Pawlu ka by³o jed nym z ostatn ich wydarz eñ wo jen -
nych, po przed zaj¹cych wyst¹pie nie Boh dana Chmiel nick iego w 1648
roku. Jeœli uznamy, ¿e Ko zacy w cza sach Chmiel nick iego byli go towi
do ca³ko wit ej ni eza le¿noœci od Rze czyp osp olit ej, a tak mo¿ na pos trze -
gaæ syt uacjê na tych te ren ach po ugod zie zbo rows kiej, to ju¿ wcz eœni ej, 
w ³onie Ko zac zyzny, mu sia³y po jawiæ siê ta kie ten denc je. Cele “na ro do -
we” wspar te ce lami spo³ecz nymi i re lig ijny mi mog³y daæ mi esz ankê,
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któr¹ na wet kiep ski przy wódca, ja kim bê dzie Pawluk, zdo³a³by
wykorzystaæ15.

Pawluk, de cyd uj¹c siê na wywo³anie bun tu prze ciw Rze czyp os -
p olit ej, mu sia³ mieæ ja kiœ plan. Na wet ogran icz ony w swo ich ho ryz on -
ta ch pr zyw ódca, ja kim by³ bez w¹tpie nia Pawluk, co bêdzie mo¿na do -
strzec w dal szej czê œci szki cu, mu sia³ za uwa¿yæ do kon uj¹ce siê zmia ny 
na zie miach ukrai nny ch16.

Po prz ywró ceniu przez króla W³adys³awa IV Wazy le galn ego
dzia³ania ko œcio³a pra wos³aw nego na zie miach pol skich zma la³y kon -
flikty z lud noœci¹ rusk¹, po pier aj¹c¹ swoj¹ cer kiew pra wos³awn¹.
Has³o obrony “praw dziw ej wia ry”, bêd zie siê po jaw ia³o w toku po -
wstan ia, jed nak nie mia³o ono de cyd uj¹cego cha rakt eru dla roz woju ru -
chu po wstañczego zw³asz cza, ¿e to ler ancy jna po stawa kr óla, a w efek -
c ie apar atu pañs twa pol skiego, nie sprzy ja³a roz niec aniu re lig ijny ch
ko nfl iktów. W tym wz glê dzie lata trzy dzies te XVII-tego wie ku mo¿ na
uzn aæ za okres ra czej spo kojny.

Trud no jed noz nacznie oce niæ, na ile mo¿ liwe do wy kor zyst ania
by³y w tym cza sie tzw. kwe stie na rod owe. Pawluk móg³ odwo³ywaæ siê 
do rosn¹cego po czuc ia od rêbn oœci Ko zac zyzny i lu dno œci ukrai nnej od
resz ty grup spo³ecz nych Rze czyp osp olit ej. Jed nak trud no jed noz -
nacznie oce niæ, na ile móg³ on lic zyæ na wspar cie ze stro ny sze rok ich
mas ch³opskich, odwo³uj¹c siê do tej¿e kwe stii odr êbnoœci od resz ty
pañs twa pol sko-li tews kiego. Lu dnoœæ wsi ru skiej oko³o 1637 roku nie
czu³a siê “in nym na rod em”. Mo ¿na na wet po stawiæ tezê, ¿e ta kiej od -
rêbnoœci nie od czuwa³y one w okres ie wy buc hu po wstan ia Boh dana
Chmiel nick iego. Kwe stia praw, przy wil eji szla check ich, czy te¿ przy -
nale¿ noœci do na rodu po lit yczne go Rze czyp osp olit ej, mo¿e byæ roz pat -
rywa na tyl ko w od nies ieniu do star szyz ny ko zack iej. W 1637 roku
Pawluk móg³ staraæ siê roznieciæ po czuc ie ró ¿nicy praw, nie spra -
wiedliwoœci, jed nak has³o rów noœci praw po lit yczny ch, o to pr zec ie¿
cho dzi³o Ko zak om, by³o dla ch³opstwa ukrai nne go tyl ko pust¹ kwe sti¹. 
Mo¿e sy tua cja wygl¹da³aby in ac zej, gdy by prz ywódc¹ po wstan ia by³a
po staæ na mi arê Pio tra Ko nas zewi cza — Sa hajd aczne go lub Boh dana
Chmiel nick iego. Jed nak Pawluk by³ ra czej wa ta¿k¹ ni¿ pr zywódc¹ na -
rod owym17.
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Rola Pawlu ka, fakt, ¿e do szed³ on do tak wy sok iej po zyc ji, by³a
te¿ po œre dnio efekt em kry zysu prz ywó dztwa w ³onie sa mej ko za c zyz -
ny. Ów cze sny star szy nad J. K. M. Woj skiem Za por osk im, To mi l en ko,
nie by³ po staci¹ wiel kiego for matu, a okres prze³omu lat 1636/1637
spêdzi³ na wal ce o utrzym anie siê u w³adzy, co wo bec k³op otów spo³ec -
znoœci ni ¿owej nie by³o ³atwe. Licz ba wol nych Koz aków usu niêtych z
re jes tru na pew no by³a wy¿ sza ni¿ sa mego re jes tru18. To mil enko, by
um ocn iæ swoj¹ po zyc jê po trzeb owa³ suk cesu. Wys³ane przez nie go po -
sels two ko zack ie na sejm w mar cu 1637 roku nie zdo³a³o nic za³atw iæ.
Ko zacy sk ar¿ yli siê na brak na le¿ nego im ¿o³du, na du¿ ycia i krzyw dy
ze stro ny star ostów ukrai nny ch. To za mier za³ w³aœ nie wy korz ystaæ
Pawluk.

Wo bec ist niej¹cych oko licznoœci i w³asnych mo¿liwoœci, Paw -
luk mu sia³ sk upiæ siê na kwe stiach spo³ecz nych, zw³asz cza, ¿e to nie
wy maga³o od nie go wiel kich umie jêtnoœci. Sy tua cja spo³ecz na na
Ukrai nie uleg³a w dru giej po³owie lat trzy dzies tych XVII-tego wie ku,
wyr aŸnemu po gors zeniu. Pro ces gwa³tow nej ko lon iza cji tych ziem,
trwaj¹cy od pocz¹tku tego wie ku, na syca³ zie mie ukrai nne ludno œci¹
ch³opsk¹ o ró¿nej przesz³oœci. Przy byw ali oni na zie mie po³udniowo-
 wschod nie Rze czyp osp olit ej, licz¹c na d³ugie lata wol niz ny, mo¿ li -
woœæ ze rwan ia z do tychc zaso wymi obo wi¹zka mi, roz poczêcia ¿yc ia
od nowa. Nie stety, w la tach trzy dzies tych na tych te ren ach ko ronn ych
co raz cz êœciej za czêto do magaæ siê wy kon ywa nia co raz wy ¿szej pa ñs -
zczyzny, in tens ywni ej zw iêks zano obo wi¹zki feu dalne. Wa runki ¿y cia
na wsi ukrai nnej, uleg³y po gors zeniu. Cz êœci ej ni¿ po przedn io, lu dnoœæ
ch³opska spo gl¹da³a na Koz aków, jako swo ich ewent ual nych obroñ -
ców wo bec wzra staj¹cej fali nadu ¿yæ ze stro ny ma gnat erii i szlach ty
ukrai nnej. W tej sy tua cji Ko zacy po strzeg ani byli, obok cer kwi pra -
wos³aw nej, jako je dyny ewent ual ny obroñ ca ludno œci ch³opskiej.
Pawluk, id¹cy na roz pal enie nie pok ojów spo³ecz nych, móg³ lic zyæ na
po zys kanie sze rok iego po parc ia i prze kszta³ce nie po wstan ia w ruch na
tyle ma sowy, ¿e zmu si³ Rze czyp osp olit¹ do rok owañ i ewent ual nych
dal szych ust êpstw19. By³a to kon cepc ja ry zyk owna, ale praw dop odo b -
nie je dyna mo ¿li wa, daj¹ca ja kiek olwi ek szan se po wod zenia. Tyl ko
p³omi eñ re wol ucji spo³ecz nej, obejm uj¹cy ca³oœæ ziem ukrai nny ch,
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móg³ zmusiæ potê¿n¹ ówcze œnie Rze czyp osp olit¹ do zmia ny sta now is -
ka wo bec Ko zaków20.

Kon flikt spo³ecz ny na Ukrai nie doj rzewa³ od pew nego cza su.
Pawluk, wywo³uj¹c za mies zanie na zie miach po³udniowo-wschod nich
pañstwa pol skiego, chcia³ uzyskaæ wspar cie po zwal aj¹ce na ne goc jacje 
z Rze czyp osp olit¹. Do tychc zaso we po strzeg anie bu ntów, jako nie prz e -
my œlanych wyst¹pieñ gru py roz zuc hwalo nych rab usi ów, któ rym uda³o
siê stw orz yæ org ani zacjê woj skow¹ z jed nej stro ny, czy te¿ jako
wyst¹pie nia na rod owe, kt óry ch ce lem by³o wy walc zenie pra wa do
w³asnej pañstwowoœci z dru giej stro ny, trze ba nie stety uzn aæ za ma³o
re alne wyt³umaczenia.

Ko zacy szu kali, co naj mniej od cza sów kró la Ste fana Ba tor ego,
mo ¿li woœ ci uzys kania praw po lit yczny ch. Dla Pawlu ka i jego zwole n -
ników bunt ch³opski by³ je dyn ie ar gum entem, swo ist¹ kart¹ prze targ o -
w¹ w ro kow ani ach z Rze czyp osp olit¹. K³opoty ludn oœci wiej skiej nie
by³y tak napr awdê istotne dla œrodow iska Kozaków Ukrai nny ch,
którzy ¿yli wy alien owa ni, poza jej pro blem ami. W 1637 roku Ko zacy
nie przej mow ali siê pro blem ami pañ szcz yzny, obo wi¹zków feu dal -
nych, czy te¿ wzra staj¹cych powi nnoœci wo bec pa nów ukrai nny ch.
¯yli swo imi po trzeb ami, prze bier aj¹c siê w sza ty obr oñców uci -
œnionego ludu ukr añskiego, lub nie równo praw nie trak tow anej cer kwi
pra wos³aw nej, gdy by³o to dla nich wy godne, gdy mo gli to wy -
korzystaæ dla re aliz acji w³asnych celów. Ta wie loe tni czna, wie lok ultu -
ro wa, wie lor eli gij na (a mo¿e arel igi jna) spo³eczn oœæ, trak towa³a lud -
noœæ ukrai nn¹ przed miot owo, re aliz uj¹c tyl ko swo je za mier zenia. Tak
mia³o byæ ta k¿e w 1637 roku i w toku na stêp nych wyst¹pieñ.

Pawluk wy kor zysta³ na ras taj¹ce nie zad owo len ie wsi ukrai nnej
dla w³asnych celów. Nie zmie nia³y tego sfor mu³owan ia u¿yw ane przez
nie go w ko lejn ych uniw ersa³ach, kie dy odwo³ywa³ siê do: “wszyst kiej
bra ci na szej”, czy te¿ prze kon ywa³ ich, ¿e: “jed no woj sko, je den star -
szy, a nie dwóch”. Ma rzen ia mia³ spo re, jeœ li ko³ata³a mu myœl o utwor -
zeniu “pañst wa ko zack iego”. Jed nak, by pod erwaæ ch³opstwo do wal ki, 
coœ mu sia³ mu ob iecaæ, by ci st anêli po jego stro nie. To do nich kie -
rowa³ s³owa ze swo jego uniw ersa³u: “Sko ro da Bóg Œwiat³o, pój dziem
za tym nie przyj aci elem, Was pro sim i roz kaz ujem imien iem woj skow ym 
i sro gim ka ran iem, kto siê mie ni byæ to war zysz em na szym, te raz¿e za
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wi arê ch rzeœcijañsk¹ we Ÿmi siê, i z³ote wo lnoœci na sze na kt óreœmy
krwa wie zas³ugiw ali. Có¿ po tych mia stach, to jest Kor sun iu i in -
nych — cer kwie pu stos zyli, dzie ci, ¿ony po wsiach wyœcinali…”21.
Argu menty by³y a¿ nad to wi doczne. Pawluk odwo³ywa³ siê do naj ni¿ -
szych mo¿liwych instynktów, chcia³ wykorzystaæ, czêsto s³uszne, nie -
zad owo len ie, dla zdo byc ia i utrzym ania w swo im rêku w³adzy.

Na jazd Pawlu ka na Korsuñ z 1637 roku przy pad³ na trud ny mo -
ment22. Tur cja gro zi³a wojn¹, a Rze czyp osp olita nie po siada³a nad -
miern ie licz nej ar mii23. Het man wiel ki ko ronny Sta nis³aw Ko niecp ol -
ski nie móg³ sk ierow aæ na tychm iast wszyst kich swych skrom nych si³
prze ciw Pawlu kowi. Mu sia³ podj¹æ ry zyk own¹ i ma³o wy godn¹ grê po -
zorów, ro kowañ, li stów i pa któw, by po wstrzymaæ Pawlu ka i jego
oto cze nie od dal szych wyst¹pieñ.

Pawluk roz pocz¹³ nie bezp ieczn¹ grê. Widz¹c, ¿e het man Ko -
niecp olski zna ny ze zde cyd owa nia, podj¹³ z nim ro kow ania, uzna³, ¿e
mo¿e dzia³aæ z wi êks zym roz mac hem24. Na ko lejne li sty het mana nie
re agowa³ lub od pow iada³ but nie i ba³amutn ie, prze kon any o sile swo jej
po zyc ji. Sta wia³ nie rea lne ¿¹da nia, jak ch oæby na dan ia wszyst kim Ko -
za kom praw “ry cers kim lu dziom na le¿nym”25, co w wa runk ach sta no -
wej Rze czyp osp olit ej, wo bec si³y, zna czen ia szlach ty i jednoc zeœnie jej 
zamkni êcia na inne war stwy spo³ecz ne, czy ni³o te ¿¹da nia nie rea lny mi. 
Do datk owo, ta k¿e nie uzas adni onymi. Ko zacy nie byli szla check iego
sta nu (urod zenia)26, a i ich ryce rsko œæ by³a od leg³a od wzor ca ak cept o -
wa nego przez œrodowisko pol skiego na rodu po lit yczne go.

Ko niecp olski, nie widz¹c szans na zmianê po stawy Pawlu ka i
zbun tow anej czêœ ci Ko zac zyzny, wy daje uniw ersa³ da tow any 3 wr zeœ -
nia 1637 roku w Ba rze. Jego tr eœæ nie po zos tawia³a w¹tp liw oœci. co do
spo sobu roz wi¹za nia kon fliktu, jaki het man uzna³ za ko nieczny:
“Wszem wo bec Ich Mo œciom pp. Sta ros tom, Dzi er¿ awcom, Pod sta -
roœciom, Na miestn ikom, i Ur zêdnik om ukrai nnym oznaj mujê, maj¹c
wiado moœæ, ¿e nie ogl¹daj¹c siê na przys iêgi, wiarê, cnotê i powin noœæ
sw¹ Ma jes tato wi J. K. M. Winn¹, ni ekt órzy ³otrow ie bunt w woj sku
J. K. M. Za por osk im ws zcz êli, i nad star szymi swy mi spro sne pope³niw -
szy zbrod nie, wie le swa woleñstwa do sie bie garn¹, któ re aby górê nie
bra³o, na pom inam imien iem J. K. Mci, abyœc ie, którz ybykolwiek do tej
siê swa woln ej kupy prz ymiê szali, a z tamt¹d nie po kaj awszy siê, w nie -
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dziel dwie nie wró cili siê, onych za Ko zaki nie po czyt ali, i ¿a dnych im
nie do puœc iws zy za ¿ywaæ wo lnoœ ci, kt óre Ko zak om w re ges trze
bêd¹cym, i po win noœci swej prze strzeg aj¹cym nale¿¹, pil nie siê o nich
sta rali i do mnie odsy³ali. Je¿ eli byœcie te¿ ich dos taæ nie mo gli, ab yœcie
W. M. Onych na ¿onach, dzie ciach ka rali, i domy ich w ni wecz ob rócili,
gdy¿ lep sza jest rzecz, ¿eby po krzywa na tem miej scu ros³a, a ni¿e li ¿eby 
siê zdraj cy J. K. M. i Rze czyp osp olit ej tam mno ¿yli.”27. Sy tua cja sta wa³
siê ja sna, a krwa we rozs trzygniêcie spo ru na Ukrai nie nie unikn ione28.

Het man Sta nis³aw Ko niecp olski nie móg³ i nie chcia³ ulegaæ
¿¹da niom ko zack im. Nie móg³, bo wie dzia³, ¿e sejm i tak ¿ad nych dal -
szych ust êpstw nie za akc eptu je, a szlach ta i ma gnat eria nie do strzega w 
Ko zak ach ró wno rzêdnego dla sie bie part nera. Nie chcia³, bo sam by³
ma gnat em ukrai nnym, dla które go ko lejne bun ty oznac za³y stra ty fi -
nans owe. Do datk owo bun tow anie lud noœ ci ch³opskiej, roz niec anie
spo³ecz nych za mies zek go dzi³o w pod stawy ustroju Rze czyp osp olit ej,
cze go nie móg³ akc eptowaæ je den z na jwa¿niejszych ur zêdników i dy -
gnit arzy pa ñstw owy ch. Ko niecp olski po 1625 roku wy raŸnie za ostrzy³
swo je pogl¹dy wo bec Ko zaków, by³ co raz bar dziej prze kon any o po -
trzeb ie ra dyk alne go wy têp ienia bu nto wnik ów na zie miach ukrai nny ch. 
Sta nis³aw Ko niecp olski sta wa³ siê g³ówn ym orê downikiem si³owych
roz wi¹zañ wo bec Ko zac zyzny. Bunt Pawlu ka, wy buch³y ju¿ po ureg u -
lo wan iu nale ¿ny ch re jes trowym sum, by³ ko lejn ym do wod em na to, ¿e
ja kiek olwi ek trwa³e po roz umi enie na Ukrai nie nie jest mo¿li we, a
spo³eczno œæ ko zacka po zos taje dra mat ycznie nie stab ilna po lit ycznie i
go towa jest w ka ¿dej chwi li podn ieœæ orê¿ prze ciwko ka¿d emu prze -
ciwn iko wi, w tym tak¿e prze ciw Rzeczypospolitej. Taka sytuacja, w
oczach Koniecpolskiego, nie powinna i nie mog³a trwaæ d³u¿ej.

Po dobne opin ie pre zent owa li tak ¿e i inni ma gnaci ukrai nni:
“Ró¿ni pa now ie (…) in styg owa li, aby ko zac twa bun ty i swa wole zgro -
miæ, ¿ad nym onym rz¹dom nie po zwal aj¹c.”29.

Het man Sta nis³aw Ko niecp olski kon cent ruje w tym cza sie woj -
ska w re jon ie Dnie stru ko³o £uczyn iec, gdzie prze bywa³y one na le¿a ch 
zi mow ych, a na stê pnie skie ruje ku rze ce Roœ, w okol ice Bia³ej Cer kwi.
Nie stety, w osob ist ym po prow adz eniu kam pan ii prze szkod zi³a mu
nag³a i ciê¿ ka cho roba. Het man w tej sy tua cji po zos tanie w Ba rze do
cza su wy lec zenia. Do wód ztwo nad woj skiem ko ronn ym i za dan ie
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st³umien ia bun tu Pawlu ka, po wier zy³ on swo jemu wy chow anko wi i
jed nemu z naj bli ¿szych wspó³pra cow ników het man owi pol nemu ko -
ronn emu Miko³ajowi Potockiemu.

M. Po tocki choæ m³ody30, by³ ju¿ do œwia dczonym do wódc¹, po -
mimo tego, ¿e do tychc zas rzad ko w pe³ni sa mod zielnie prze wod zi³ ar -
mii. Ko lejne kam pan ie prze ciw woj skom mo s kiew s kim, Szwe dom i
Tur kom, kszta³towa³y w nim naj leps ze tra dyc je sta rop olsk iej sztu ki
wo jenn ej.

Po tocki przyst¹pi³ do dzia³ania bar dzo energ icznie. Ju¿ 7 li sto -
pa da, zgod nie z roz kaz ami no wego wo dza na czeln ego, woj sko zac zê³o
opu szczaæ swo je do tychc zaso we po zyc je, kie ruj¹c siê bez poœrednio ku
Bia³ej Cer kwi. Tam mia³a dok onaæ siê pe³na kon cent racja si³ pol skich.
G³ówn¹ bol¹czk¹ het mana M. Po tock iego by³ brak pew nych wia -
domoœci o prze ciwn iku. Wy buch³e za mies zanie spo wod owa³o, ¿e ko -
lejne in form acje o wro gu by³y co raz mniej wia ryg odne, za rys owuj¹c
ob raz po wszechn ego bun tu na Ukrai nie, w co wódz nie do koñca chcia³
uwierzyæ. Sk¹din¹d, jak siê mia³o okazaæ, s³usznie. Pe³en sk³ad woj ska
ko ronn ych przy nosi dy aryu sz Szy mona Okols kiego. Po tocki wg³¹b
ziem ukrai nny ch prowa dziæ mia³ oko³o 4.500 lu dzi w 17 chor¹gwiach
hu sars kich (po 100 œr ednio ka ¿da), 16 chor¹gwiach jaz dy ko zack iej (ta -
k¿e po 1000 lu dzi œr ednio ka ¿da) i 9 kom pan iach dra gon ii (po 125 lu dzi 
œr ednio ka ¿da), kt óre na le¿y tr aktowaæ jako od dzia³y pie choty31.

Po tocki ci¹gle cze ka³ lep szych i pew niejs zych wia domoœ ci z tere -
nów ukrai nny ch. Ju¿ wte dy ce chowa³a go, jako sa mod zielne go do wód -
cê, os tro ¿noœæ w dzia³aniu. Ko lejne dni po zwala³y mu le piej prz y -
gotowaæ plan oper acji32. Po tocki do datk owo do skon ale zda wa³ so bie
sp rawê z pa nuj¹cych w ar mii na stroj ach. W woj sku po wszechne by³o
na rzek anie na brak ¿o³du, brak za int ere sow ania spra wami ar mii ze stro -
ny sej mu i kró la. Do datk owo, znacz¹ca czêœæ ¿o³nie rzy koñ czy³a
s³u¿bê 1 grud nia i na dal sze ty god nie, na wet nie zo sta³a wy najêta. Sy -
tua cja by³a go rzej ni¿ nie pok oj¹ca33. Po tocki wie dzia³, ¿e ju¿ wcz eœ -
niej, nim Ko niecp olsk iego zmog³a cho roba, ar mia zawi¹za³a nie leg al -
nie ko³o ge ner alne, po stan awi aj¹c po zost aæ na s³u¿ bie tyl ko do 1 grud -
nia, o czym po wiad omi ono obu he tman ów. Po jawi³a siê re alna gr oŸba
ro zej œcia siê woj ska i otwarc ia kra ju przed si³ami wro ga. Je dyn ym spo -
so b em za¿ egn ania ewent ual nej kon fed era cji by³o zdo byc ie do datk o -
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wy ch œr odków fi nans owy ch dla ar mii. Ko lejne pr oœby i li sty kie row ane 
do War szawy nie przy nosi³y efek tów. W wa runk ach bra ku ureg ulo -
wan ej sy tua cji w ar mii ru szan ie wg³¹b ziem ukrai nny ch by³oby sza leñ -
stwem. Miko³aj Po tocki nie maj¹c pi eniê dzy, mu sia³ odwo³aæ siê do
po czuc ia od powi edzialnoœci za los kra ju i siê gn¹æ po swój, jak siê
mia³o oka zaæ spo ry, au tor ytet w ar mii. Id¹c ku jej obo zowi ko³o Bia³ej
Cer kwi (do trze tam 27 li stop ada), wyda³ 26 li stop ada uniw ersa³ w
Bi³o³ówce, który mo¿na potr akto waæ za jego pro gram wo bec bun tu
Pawlu ka i który war to tu w ca³oœci prz ytoczyæ: “Wszem w obec i
ka¿demu z osobna p. p. Pu³kow nik om, As sawu³om, Set nik om, Atam a -
nom, i wszyst kim woj ska j. k. m. za por osk iego ¿o³nie rzom w re ges trze
j. K. M. Bêd¹cym, i cno ty, wia ry, i pow innoœci ma jes tato wi j. k. m. win -
nej prze strzeg aj¹cym, wia domo czy niê i¿ woj skiem j. k. m. nas têpujê,
aby to swa woleñstwo wa sze uspok ojo ne by³o i do po winn ego ma jes tatu
j. k. m. pos³us zeñ stwa przy wod zeni byli, a ci po kar ani, kt órz yby w dal -
szym upor ze trwaæ chcie li. Za czem ab yœcie wy re ges trowi o tem wie -
dzieli i in nych mi êdzy sob¹ szu kali, któ rzy prze ciw przy siêdze swej
zgrze szyli, i krew nie winn ie star szych swych roz lew ali, aby zap³atê ro -
boty swo jej odn ieœli. In ac zej je œli bê dz iecie, wiedz cie o tem, ¿e majêt -
noœci wa sze, ¿ony, dzie ci, do statki i zdro wia, ostra sza bla wojsk j. k. m.,
i tam star szego, który wia ry i cno ty swej ku j. k. m. Do trzyma, po twierd -
zone go mieæ bê dziecie. I po wtóre na pom inam, aby ci, kt órzy nie s¹ re -
ges trowi, ¿a dnej z wami spó³ec zno œci nie mie li, a jeœ liby siê naj dow ali,
sta ros towie i ich na miestn icy, aby ich imali, do cze go sami po mocni im
byæ ma cie, w³adz¹ moj¹ ro zkazujê. Acz ro zum iem ¿e ju¿ do tych czas
po czu æjeœcie siê mie li, gdy o tem uniw ersa³y j. m. p. kra kows kiego do
was wysz³y, ale po dobno z ³ot rów kt óry wam do wi adom oœci ich nie
poda³, i swo je ju¿ zbl i¿ywszy siê daje.”34.

W tym cza sie Pawluk wys³a³ z Zaporo¿a, gdzie utwor zy³ swoj¹
swo ist¹ bazê, od dzia³ w licz bie 3.000 Koza ków w zie mie ukrai nne, pod
wodz¹ pu³kowni ków Paw³a Ski dana i Se mena By chowca. Mie li siaæ
zam êt i utr udniæ dzia³ania stro nie pol skiej. To w³aœn ie ich po jaw ienie
siê do prow adzi³o do nap³ywu alarm uj¹cych wieœci do obo zu Miko³aja
Po tock iego. Pa nikê wœ ród szlach ty do datk owo zw iêks za³y wi eœci o
poj man iu przez Pawlu ka star szego Sawy Ko non owi cza wraz z pi sar -
zem woj ska za por osk iego Onyszk iewi czem35, co mog³o œwiadc zyæ o
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tym, ¿e bunt przy biera co raz gwa³tow niejs zy cha rakt er, a woj na za mo -
ment mo¿e za jrzeæ tak¿e do ich domów.

Sama de mons tracja si³y ze stro ny pol skiej, zgro mad zenie ar mii
pod Bia³¹ Cer kwi¹, ju¿ da³o efekty. Czêœæ ch³opstwa wróci³a do
domów, czêœæ po stan owi³a uk orzyæ siê przed Po tock im. Het man móg³
to wyk orzystaæ w ro kow ani ach z armi¹, kt óre za pow iada³y siê na
bardzo trudne.

W tym cza sie Pawe³ Ski dan sta ra³ siê poz yskiwaæ dal sze po par -
cie dla sie bie na zie miach uk ra i nny ch. Przed staw ia³ siê jako le galny
pu³kow nik woj ska za por osk iego, uznaw any przez kró la W³adys³awa
IV Wazê, co by³o ab sol utn¹ bzdur¹36. Pod ko niec li stop ada, wo bec wy -
st¹ pie nia prze ciwko nie mu czê œci re jes tru na Ra dzie w Kor sun iu,
umkn¹³ on do Mo szen, uwo¿¹c chor¹giew woj ska za por osk iego i bêb -
ny. Wie dzia³, ¿e jego los zal e¿y od po stawy Pawlu ka.

Za mies zanie w spo³ec znoœ ci ko zack iej da³o czas Po tock iemu na
po zys kanie roz gor ycz onego na swój los woj ska ko ronn ego, kt óre go -
towe by³o rz uciæ s³u¿bê. Het man jas noœæ, co do sy tua cji uzys ka³ 27 li s -
top ada w Paw³oczy, gdzie do tar³ do nie go przed staw ici el ¿o³nie rzy, to -
war zysz hu sars ki z chor¹gwi sta ros ty Lan cko roñskiego, pan Go³êcki,
któ ry po twierd zi³, ¿e woj sko poza 1 grud nia s³u¿yæ nie za mier za. Po -
tocki zro zum ia³, ¿e musi sam stan¹æ wo bec ar mii i pr zekonaæ j¹ do
dalszej s³u¿by.

Wjazd do Bia³ej Cer kwi by³ bar dzo okaza³y. To wte dy nast¹pi³
akt ukor zenia siê oko³o 200 Koza ków re jes trowy ch, kt órzy po rzuc iw -
szy bunt, oczek iwa li te raz ³aski od Rze czyp osp olit ej: “…pu³kow nik
nowy i sta ry Ja czyn enko i Kli sza, z inn¹ star szyzn¹ oko³o oœmi per son,
przyst¹piw szy do ka rety, czo³obitny pok³on, pa daj¹c ku zie mi, j. m. p.
het man owi od dali, a win szuj¹c szc zêœliwego przy jazdu, pod mi³osiern¹
³askê i roz kaz anie pod daw ali siê.”37.

Po tocki przy bywa³ do ar mii w ostatn iej chwi li. Dnia 4 grud nia
zaczê³o siê twor zyæ ko³o ge ner alne w Chwa stow ie, do któr ego zj e¿d¿ a -
li siê po ruczn icy i to war zysze hu sars cy i ko zac cy: “Nie je ste œmy po -
s³usz ni, s³u¿yæ da lej nie chcemy, zas³ug na szych sami siê upom ina my.”38

Zawi¹zana zo staje w efekc ie tego kon fed era cja. Bunt w ar mii
sta je siê fak tem. Dnia 5 grud nia Po tocki, chc¹c nawi¹zaæ roz mowy ze
skon fed ero wan ym woj skiem, wysy³a jako swo ich przed staw ici eli Mo -
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czar s kiego i Ko mor owsk iego, kt órzy, co praw da, przy puszc zeni zo stali 
do ko³a, jed nak woj ska prz ekonaæ nie zdo³ali. Skon fed ero wana ar mia
upiera³a siê, ¿e Rze czyp osp olita nie wywi¹za³a siê ze swo ich obo -
wi¹zków, za lega z wyp³at¹ ¿o³du, ¿e s³u¿by ju¿ 1 grud nia zo sta³y sk oñ -
cz one i dziœ wier ni jej byæ nie musz¹. Osobn¹ kwe sti¹ by³o to, ¿e woj -
sku nie uœm iecha³a siê wy prawa w, tak na praw dê, nie znane. Bunt wy -
dawa³ siê byæ spo rym wy dar zeni em, Ko zacy nie byli wy godn ym
prze ciwn iki em, a ewent ual ne ³upy mog³y byæ skrom ne. Do datk owo,
pu stos zone ju¿ od pew nego cza su przez buntowników zie mie ukrai nne
nie dawa³y ¿adnej na dziei na ³atwe wy ¿ywie nie ar mii. Woj sko wie -
dzia³o, ¿e wy prawa na Pawlu ka oznac za g³ód, zim no, nie wygodê, co
do datk owo nie wp³ywa³o po zyt ywnie na bo jowe na stroje w zre wolt o -
wa nym woj sku. Ro kow ania pro wad zono 8 grud nia, jed nak bez po wod -
ze nia. Do datk owo, wi eœci o k³opot ach w pol skim obo zie, bun cie czê œci
ar mii, na tychm iast roz nios³y siê lo tem b³yskaw icy po Ukrai nie. Pawluk 
uzna³ to za naj leps zy mo ment i ru szy³ z Za poro¿a w zie mie ukrai nne.
Li czy³ on na os³abien ie stro ny pol skiej, mo¿ liwoœæ roz bic ia jej ar mii, a
w efekc ie reali zacjê w³asnych celów. Sy tua cja Po tock iego sta wa³a siê
nie do po zazd roszcz enia.

Het man sta wa³ wo bec chy ba naj trudn iejsz ego ze swo ich do -
tychc zaso wych wy zwañ. Nig dy dot¹d, w toku ca³ej s³u¿by woj skow ej,
nie mu sia³ st awaæ wo bec zbun tow anej ar mii. Do datk owo Miko³aj Po -
tocki roz chor owa³ siê. Ostry atak reu mat yzmu po³o¿y³ wo dza do ³ó¿ka.
Ból by³ tak du¿y, ¿e cho dzen ie by³o pra wie nie mo¿liwe. Jed nak wo bec
po wagi sy tua cji, Po tocki kaza³ siê k³aœæ do ka rety i wi eŸæ do Ro kitny,
by sa memu stan¹æ przed armi¹. 8 grud nia wódz, nadal cho ry, do ciera
do Ro kitny. Na stêp nego dnia mia³y roz strzygn¹æ siê losy kon fed era cji,
kam pan ii prze ciw Pawlu kowi, a mo¿e i ka riery woj skow ej het mana
Miko³aja Po tock iego. Po ra¿ki by mu nie wybaczono.

Po tocki podj¹³ siê pr óby pr zywr ócenia w ar mii pos³uchu. Staj¹c
przed jej fron tem, powo³ywa³ siê na do bro oj czyz ny, obiec ywa³
wyp³atê za leg³ego ¿o³du, nowe umowy na nast êpne ty god nie s³u¿by39,
przy pom ina³ ich do tychc zaso we zas³ugi, wzy wa³, by ar mia go nie zo -
staw ia³a sa mego wo bec ch³opskiej za wier uchy, któr¹ po skro miæ i sp a -
cy fiko waæ na le¿y40. Od powi edŸ woj ska, udziel ona ustami po ruczn ika z 
chor¹gwi wo jew ody ru skiego, pana Czer nieck iego, by³a da leka od oc -
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zek iwañ het mana. Pow tór zy³y siê w niej skar gi na nie op³acon¹ s³u¿bê,
przy pom niano, ¿e zgod nie zpra wem s³u¿bê woj sko ju¿ zak oñczy³o, a
zas³ugi swo je, o któ rych mówi³ het man pam iêtaj¹, tyl ko, ¿e za nie
prze¿yj¹.

Wy dawa³o siê, ¿e Po tocki prze gra to star cie. ¯o³nierz go sza -
nowa³, jed nak sej mowi ju¿ nie ufa³, a nie op³acony ¿o³d by³ do wod em,
¿e lo sem pa ñstwa i ar mii ma³o kto siê przej mowa³. Woj sko ostat ecznie
go towe by³o po zos taæ na s³u¿ bie, ale pod w³asn¹ ko mend¹, obra nego
przez sie bie re gim enta rza, na co het man Miko³aj Po tocki zg odziæ siê w
¿a den sp osób nie móg³. Po dwa¿a³oby to ca³y jego au tor ytet i by³o nie
do po myœ len ia, zw a¿y wszy na fakt pe³nio nej przez nie go god noœci pañ -
stwowej41. Gdy wy dawa³o siê, ¿e ju¿ siê nie da ur ato waæ sy tua cji, po -
jawi³a siê wi eœæ od het mana Ko niecp olsk iego, ¿e za leg³y ¿o³d jest pew -
ny, a czê œæ pie niêdzy cze ka na wet ju¿ w Ba rze. To nie mu sia³a byæ
praw da i na wet na pew no nie by³a, a jeœ li jak ieœ pie ni¹dze w Ba rze
oczek iwa³y, to ra czej pry watne Ko niecp olsk iego, go tow ego z w³asnej
kie szeni zas poko iæ czê œæ pre tens ji ar mii. Nie by³by to pierw szy, ani
ostatni taki przy pad ek w dzie jach Pol ski. Tu taj, w tej kon kretn ej sy tua -
cji, ta sto sunk owo jed nak mgli sta obietn ica, po zwoli³a us poko iæ wrze -
nie woj ska, któ re zgo dzi³o siê poz ostaæ na s³u¿b ie Rze czyp osp olit ej
przez ko lejne trzy ty god nie. Po tocki, wspar ty sk¹din¹d przez swe go
zwierzch nika i men tora, odn iós³ pierw szy suk ces. Do datk owo po zys ka³ 
woj sko okaz anym mu sza cunk iem, kie dy to dzi êkowa³: “…d³ugim od -
kryc iem g³owy na mro zie przy do brych s³owach oœwiadcza³. Cie szy³ siê, 
i¿ nie da remn ie w ta kim ra zie ku nie bu oczy pod nosi³…”42.

Chc¹c od razu wszel kie po zos ta³oœci bun tu wia trem po chodu
wo jenn ego wy wiaæ z ar mii, ju¿ 10 grud nia ru szy³ woj sko z Ro kitn ej na
Bo hus³aw, w st ronê nie przyj aci ela. Kam pan ia z ta kim tru dem poc zêta,
nab ieraæ zac zê³a rum ieñców, a ost ro¿noœæ w dzia³aniu, dot¹d pre zent o -
wa na przez Po tock iego, us têpo waæ za czê³a zde cyd owa niu i nie zac h -
wia nej pew noœ ci o wy¿ szo œci sztu ki wo jenn ej woj ska ko ronn ego nad
zbun tow an¹ armi¹ kozack¹.

W tym mo menc ie na le¿y podj¹æ siê pr óby na kreœ lenia kon cepc ji 
tak tyczno-stra teg icznej het mana Miko³aja Po tock iego. Wy daje siê, ¿e
pierw szym, fun dam enta lnym ce lem by³o nie do p uszcz enie do roz lan ia
siê po wstan ia na te reny bli skiej (bar dziej ucyw ili zow anej) Ukrai ny.
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Oz na c za³o to, ¿e gra nica, poza któr¹ Po tocki nie chcia³ wypuœciæ
Kozaków, to brze gi rze ki Rosi. Praw dop odo bnie dru gim ce lem by³o
prz e jê ciem inic jaty wy stra teg icznej, prze praw ienie swo ich wojsk na
lewy brzeg Rosi i po prow adz enie ar mii ko ronn ej ku prze ciwn iko wi, re -
aliz uj¹c kla sycz ny sche mat sta rop olsk iej sztu ki wo jenn ej, czy li d¹¿yæ
do jed nej, decyduj¹cej bitwy spotkaniowej.

Miko³aj Po tocki kszta³to wany by³ jako do wód ca przez zna kom i -
te go wo dza, ja kim by³ Sta nis³aw Ko niecp olski. Wszyst kie do tych c za -
so we kam pan ie od byte u boku swe go wiel kiego mi strza Miko³aj Po -
tocki pro wad zi³ po szuk uj¹c tej jed nej bi twy43, kt óra mog³aby za -
decydowaæ o lo sach ca³ej kam pan ii. Miko³aj Po tocki mu sia³ d¹¿yæ do
szyb kiego st³umien ia po wstan ia, w ra mach kr ótkiej kam pan ii wo jen -
nej. Do skon ale zda wa³ so bie sp rawê z tego, ¿e woj sko zgo dzi³o siê na
przed³u¿enie swo jej s³u¿by tyl ko na trzy ty god nie. Po tocki nie móg³ po -
zwol iæ so bie na d³ugot rwa³¹ ofen sywê, za blok owa nie prze ciwn ika i
upor czywe jego ob leg anie. Na to nie by³o w 1637 roku mo ¿li woœ ci.
Jego wszel kie dzia³ania chara kteryzowaæ mu sia³o zde cyd owa nie i
prze kon anie o mo¿l iwo œci roz bic ia ta boru ko zack iego w boju spo tkan -
io wym. Po tocki do skon ale zda wa³ so bie sp rawê z fak tu, ¿e dot¹d ¿ad en
pol ski wódz, w tym i jego mistrz Sta nis³aw Ko niecp olski, nie zdo³a³ ro -
zerwaæ ta boru ko zack iego, a wi êksz oœæ po wstañ t³umion ych by³o po
d³ugot rwa³ych oblê ¿eniach Zapo ro¿ców zamk niêtych w ufort yfi kow a -
nym po lowo ta bor ze. Je œli wiêc zak³ada³ bój spo tkan iowy, a wed³ug au -
tora tego szki cu nie ma co do tego w¹tpli woœci, to zna czy, ¿e szed³ da lej 
ni¿ do tychc zaso wi do wódcy, dok³ada³ swoj¹ ce gie³kê do sta rop olsk iej
sztu ki wo jenn ej. Do 1637 roku wy dawa³o siê, ¿e ro zer wanie ta boru ko -
zack iego przez armiê polsk¹, zdo min owan¹ przez jazdê, nie jest
mo¿liwe. Miko³aj Po tocki, de cyd uj¹c siê na kr ótk¹, gwa³town¹ ka mpa -
niê prze ciw Pawlu kowi, mu sia³, gd zieœ u jej ko ñca, pl anowaæ ta kie roz -
wi¹za nie. In ac zej mówi¹c, ju¿ w tam tym mo menc ie, czy li na pocz¹tku
grud nia, mu sia³ on zak³adaæ, ko niecznoœæ po prow adz enia sztur mu na
ta bor ko zacki. Patrz¹c na dzia³ania het mana po przez ta kie za³o¿ enie
tak tyczno-stra teg iczne ³atwiej do strzec, ¿e ta kam pan ia nal e¿a³a, w
wal kach Rze czyp osp olit ej z Ko zak ami, do jed nej z naj lep iej po prow a -
dz onych.
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Trze ba dla pe³nej uczc iwoœci przy pomnieæ, ¿e de cyz ja o skon -
cent rowa niu si³ pol skich w re jon ie Bia³ej Cer kwi nal e¿a³a jesz cze do
het mana Ko niecp olsk iego. Po zwoli³o to op anow aæ i ko ntro lowaæ wi -
êk sz¹ cz êœæ brze gu rze ki Rosi, a tym sa mym pa cyfikowaæ jej prze krac -
z anie przez na wet drob ne gru py ko zack ie. Si³y Pawlu ka, a na wet jego
ak tywne skrzyd³o do wod zone przez Ski dana, zo sta³y za mkniête na
g³êb okiej Ukrai nie.

Stronê polsk¹ cha rakt ery zuje wte dy, w pocz¹tkach grud nia 1637 
roku, du¿a akty wnoœæ oper acy jna. Po tocki chcia³ przej¹æ kontrolê nad
stra teg iczny mi punk tami nad Rosi¹, czy li mie jscowoœciami Bo hus³aw,
Ko rsuñ, Sa chnówka i Mi êdzyrzecze44. Ob jêcie tych te renów przez si³y
pol skie spy cha³oby si³y ko zack ie na ws chód, a za raz em wy mus za³oby
ta k¿e na Pawlu ku szu kan ie re aln ej bi twy. Pawluk nie móg³ w
nieskoñczonoœæ trwaæ na Zaporo¿u, po trzeb owa³ no wych si³, kt óre
móg³ po zyskaæ tyl ko poza Rosi¹. Fakt, ¿e nie zaj¹³ on stra teg iczny ch
dla swo ich si³ ter enów w cza sie kry zysu kon fed era cyj nego w ar mii pol -
skiej, po twierd za³ tyl ko, ¿e pow stañcom tra fi³ siê s³aby wódz, po zbaw -
iony um iejê tnoœ ci my œlen ia w ka teg ori ach stra teg iczny ch45.

Gdzie nale¿y wiêc szukaæ b³êdów stro ny ko zack iej. Otó¿, mo ¿na 
wy ryso waæ dwa za sadn icze elem enty b³êdny ch za³o¿eñ stro ny po ws -
tañ c zej. Po pierw sze, Pawluk nie by³ wo dzem, a ra czej po lit yki em, co
w od nies ieniu do spo³ec znoœ ci woj skow ej, jak¹ byli Ko zacy, nie mog³o 
daæ do brych ef ektów. Pawluk nie przy wi¹zywa³ wiel kiej wagi do szyb -
kiego roz woju ilo œci owego swo ich si³. Nie do cen ia³, w od ró¿ nieniu
Boh dana Chmiel nick iego w dziesi êæ lat póŸniej, si³y ludu ukraiñ skie -
go, jego zde term ino wan ia w wal ce o swój los. Nie do strzega³ po wodu
do szyb kiego na syc ania swych wojsk ludnoœci¹ ch³opsk¹, czer ni¹ i t¹
czêœ ci¹ wypi szczyków, któr zy nie ¿yli na Za dniep rzu. In nymi s³owy,
odci¹³ siê od na tur alne go za plec za ru chu ko zack iego. Czy ni³ tak jed nak 
g³ówn ie dla tego, ¿e dla Pawlu ka i jego zwole nników los ch³opstwa
ukrai nne go nie by³ istotny. Ce lem by³o uzys kanie praw po lit yczny ch
dla Ko zak ów. Pawluk li czy³ ra czej na wspar cie si³ spo za Ukrai ny, st¹d
ro kow ania pro wad zone z s¹sia dami Rze czyp osp olit ej, by zys kaæ ich
wspar cie w wal ce z pañ stwem pol skim. Jako g³ówn ego, ewent ual nego
so juszn ika, po strzega³ on Cha nat Krym ski. Pro wad zi³ jed nak tak ¿e sy -
gnalne ro kow ania z Mo skw¹. Pawluk wi dzia³ w so bie re aln ego pr zyw -
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ódcê po lit yczne go “na rodu”, kt órym nie by³ i za kt óre go nie by³ po -
strzeg any przez pañstwa oœcienne. Co cie kawe, po dobn ie kry tyczny
sto sun ek do sam ozw añczego wo dza za chow ywa³a star szyz na ko -
zacka46. Pawluk po zby³ siê star szego woj ska za por osk iego, czy li To -
mil enki, jed nak nig dy nie pod porz¹dkowa³ so bie wi êkszoœci re jes tru.
Ta naj bard ziej œwi adoma s³abo œci Pawlu ka czeœæ Kozaczyzny, z
Iliaszem Karaimowiczem, przesz³a na stronê hetmana Potockiego, nie
wierz¹c w sukces dzia³añ buntowników.

Pawluk zwle ka³ z podj êciem ak tywn ych dzia³añ prze ciw si³om
pol skim. Ru szy³ on z Za poro¿a na wi eœæ o skon fed ero wan iu siê si³ Po -
tock iego, ale by³o to o wie le za póŸ no. Dzia³aj¹cy jako ak tywne ra miê
Pawlu ka, Ski dan, nie zdo³a³ pod erwaæ do wal ki lud noœci Pra wobrze¿a i 
to po mimo wyst¹pie nia pew nej ru chawki spo³ecz nej w re jon ie Mo szen
i Czer kas na pocz¹tku grud nia47.

Oko³o 10 grud nia dla dal szego roz woju sy tua cji bar dziej istotne
by³y ru chy wojsk Po tock iego a nie marsz Pawlu ka ku Rosi. Jego na -
dzieje, ¿e prze ciwn iki em bêd¹ roz bite i skon fed ero wane chor¹gwie
pol skie, któ re zdo³a on zni eœæ bez wiê kszych prz eszkód, by³y iluzj¹
oraz do wod em s³ab oœci wy wiadu i bra ku wia ryg odny ch informacji o
przeciwniku.

Po tocki ca³y 10 grud nia spêd zi³ w mar szu. Ce lem by³o opan owa -
nie mo stu pod Sa chnówk¹, we dle wi eœci otrzym any ch od podsta roœ -
ciego korsuñ ski ego, zagro¿ one go przez si³y ko zack ie. Ewent ual ne
opan owa nie przez nie tej prze prawy mog³o zagr oziæ pla nom Po tock ie -
go i zm ieniæ ch arak tery stykê pola wal ki. Zag ro¿enie by³o jed nak
mniej sze ni¿ przed staw ia³y to alarm uj¹ce w to nie mel dunki. Drob ne
kupy ko zack ie po jawi³y siê w omaw ianym re gion ie, jed nak nie sta -
nowi³y zag ro¿ enia dla si³ polskich.

Het man przy by³ do Bo hus³awia, by 11 grud nia wys³aæ czte ry
chor¹gwie do Kor sun ia i zac how aæ ini cja tywê, na rzuc aj¹c prze ciwn i -
ko wi dal szy prze bieg kam pan ii. Po tocki z Bo hus³awia uczyni³ swoj¹
tym czas ow¹ bazê. Tu pod ci¹gn¹³ od dzia³y pie choty i 6 dzia³, któ re po -
siada³a jego ar mia. Gro madz¹c si³y, het man chcia³ zachowaæ kontrolê
nad mo¿liwie kom plet em swo ich si³, a za raz em nie ut rac iæ mo ¿li woœci
szyb kiego i mo biln ego re agow ania na zmia ny na polu wal ki. Dnia
12 grud nia prze grup owa³ armiê do Kor sun ia. Nie móg³ prz ypu szczaæ,
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¿e to miej sce sple cie siê z jego lo sem tak tra giczn ie48, ³ami¹c mu
karierê wojskow¹.

Po tocki wola³ up rzed zaæ ewent ual ne kro ki Koz aków. Dla tego
wys³a³ on, jako str a¿ przed ni¹ na lewy brzeg Rosi stra¿nika ko ronn ego
Sa mue la £asz cza. By³a to pos taæ zna na i w woj sku pow a¿ana. £aszcz,
nie by³ mo¿e idea lnym oby wat elem Rze czyp osp olit ej, a jego war chols -
two ob ros³o le gend¹, jed nak podw³adni go sza now ali i ufali mu,
g³ównie dla jego od wagi i sz czê œcia wo jenn ego. Jako do wódca si³
przed nich49 (na zwijmy je roz poz nawcz ymi) móg³ wywo³aæ za mies -
zanie po stro nie ko zack iej, a za raz em wz moc niæ mo rale w ar mii ko -
ronn ej, pod upad³e w cza sie kry zysu konfederacyjnego.

Ju¿ od pocz¹tku swo ich sa mod zielny ch dzia³añ £aszcz móg³ siê
pochwaliæ suk ces ami. Nie dal eko Sac hnó wki, we wsi Ne trebce, za skoc -
zy³ i zn iós³ wa tachê kil kus et bun tow ników, co na tychm iast roz nios³o
siê po okol icy, znacz¹co pa cyf ikuj¹c at mos ferê wœ ród ch³opstwa. Na -
stêp nie zaj¹³ most i po chwyci³ kil ku Koz aków, by uzy skaæ od nich w
mia rê kom pletne in for m a cje o Pawlu ku i Ski dan ie. Przy piek anie po -
chwyc ony ch przy nios³o efekty. £aszcz uzys ka³ po trzeb ne wi eœci, ¿e
Ski dan jest w Mosz nach, a o Pawlu ku, ¿e nie ma go w pobli ¿u, choæ jest 
ocze k iwa ny. Równo cze œnie Ko zacy ze znali, ¿e w Dr abów ce obo zuje
oko³o 1.500 Koz aków do wod zony ch przez nie jak iego Cho roœ ciela.
£aszcz po stan owi³ nie zw lekaæ i po wróci³ z no wymi in form acj ami do
si³ g³ów nych. Po tocki, po na rad zie z £asz czem, po stan owi³ nie pozw o -
liæ um kn¹æ wy kryt emu od dzia³owi ko zack iemu i skie rowa³ prze ciw
nie mu po nown ie S. £asz cza na cze le kil ku chor¹gwi. Si³y £asz cza
mog³y lic zyæ na 400–600 lu dzi. Atak na Dr abówkê za koñ czy³ siê suk -
ces em i to po mimo tego, ¿e si³om pol skim nie uda³o siê osi¹gn¹æ za -
skoc zenia. Ko zacy prze stras zeni po jaw ieni em siê si³ £asz cza pod
os³on¹ nocy wy cof ali siê w re jon Mo szen50. Ko zacy, spy chani w je den
re jon, mo gli tyl ko cze kaæ na ko lejne kro ki stro ny pol skiej, zw³asz cza,
¿e ich wódz naczelny, nadal pozostawa³ poza rejonem naj int en sy wnie j -
szych dzia³añ obu stron.

G³ówne si³y pol skie, pod osob ist ym dowó dzt wem M. Po tock ie -
go, 14 grud nia ru szy³y ta bor em z Kor sun ia do mie jsc owoœci Ne trebce.
Si³y przed nie £asz cza roz³o¿y³y siê obo zem w Ku mejk ach, by za bez -
pie czyæ pr zeprawê w Sa chnówce i za chowaæ mo ¿liwoœæ swo bodn ego
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prze praw ienia si³ g³ówny ch na lewy brzeg Rosi nastêpnego dnia. Po -
tocki gro mad zi³ ca³y czas in form acje o prze ciwn iku. Wie dzia³, ¿e nie
mo¿e pope³niæ b³êdu, a jego uder zenie mu sia³o pre cyz yjnie tra fiæ w si³y 
g³ówne Koz aków. Pod wie czór 14 grud nia Po tocki wie dzia³ ju¿, ¿e
Pawluk idzie ta bor em z Czer kas, by po³¹czyæ siê z si³ami przed nimi
Ski dana w Mosz nach. Po zys ka³ in for macjê, ¿e Pal wluk mo¿e te¿ lic zyæ 
na kil ka tys iêcy lu dzi wspar cia, którzy pod dowód ztwem Ki zyma, stoj¹ 
w Do mot owie i te¿ chc¹ iœæ na Mosz ny. Ta kie po³¹czo ne si³y ko zack ie
mog³y li czyæ na wet do 30.000 lu dzi, a to przy 4.500 Po tock iego za -
czyna³o st anow iæ po wa¿ny pro blem. W tej sy tua cji Po tocki nie móg³
do puœc iæ do po³¹cze nia siê trzech grup ko zack ich i mu sia³ ru szyæ
na Ski dana jak naj szybc iej. Jego si³y by³y prze po³owione przez rzekê i
do datk owo w toku prze mars zu roz wlek³y siê na znacz nej od leg³oœci.
Cz êœæ z nich mog³a zo staæ stra cona zw³asz cza, gdy by Pawluk przed o -
sta³ siê na pra wy brzeg Rosi. Ry zyko, ¿e zdo³a zn ieœæ zw³asz cza si³y
tyl ne Po tock iego, by³o spo re. W tej sy tua cji Po tocki prze praw ia na
lewy brzeg Rosi wszyst ko co siê da, by zmniej szyæ ry zyko ewent ual -
nych strat i narzuciæ prze ciwn iko wi bój na swo ich wa runk ach. Het man
roz lok owa³ swo je si³y g³ówne w Ku mejk ach, na kaz uj¹c je dno czeœnie
£asz czowi, by ten ru szy³ do Mo szen51 i poci¹gn¹³ za sob¹ Ski dana.
Trud no okre œliæ, czy ju¿ wte dy Po tocki mia³ przy got owa ny plan bi twy
z Ko zak ami, czy chcia³ wykorzystaæ si³y £asz cza jako prz ynêtê i dzi êki 
nim pod prowadziæ si³y pow stañców pod lufy swo jej ar tyl erii i musz -
kie tów pie choty, by otw orzyæ nimi dro gê dla uder zenia jaz dy. Mo¿ na
jed nak prz ypuszczaæ, ¿e taki plan ro dzi³ siê ju¿ w um yœle het mana.

£aszcz tak¿e mu sia³ byæ prze kon any o ska li po staw ione go przed
nim za dan ia. Pro wad zi³ same od dzia³y jaz dy. Atak owa nie nimi, na wet
lek ko ufort yfi kow ane go mia sta, za krawa³o na sz aleñ stwo. Tym ra zem
mia³o byæ ono skal kul owa ne. £aszcz nie mia³ zdobyæ Mo szen, mia³ je -
dyn ie wyci¹gn¹æ z nich si³y ko zack ie.

Atak na Mosz ny do prow adzi³ do za jêcia przez si³y pol skie
prz ed mieœæ, jed nak bez szans na zdo byc ie mia sta i to po mimo po -
des³ania do datk owe go 1.000 lu dzi przez Po tock iego, jako wspar cia.
Pod wiecz ór, po zaciê tych wal kach, Po lacy ust¹pili, wra caj¹c do obo zu
g³ówn ego. Tym czas em, na reszc ie do ciera do Mo szen Pawluk wraz z
ca³ym ta bor em i si³ami g³ów nymi. Pawluk, tak¿e d¹¿y³ do bi twy z
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si³ami pol skimi, licz¹c, ¿e zdo³a je pok onaæ i to w otwart ej bi twie, bo
tyl ko d¹¿en iem do boju w otwart ym polu mo¿na uzasad niæ jego marsz
bezpoœrednio ku Ku mejk om.

Ko zacy oc zyw iœcie szli ta bor em, czy li kla syczn¹ dla sie bie ru -
chom¹ form¹ obo zu obronn ego52. Trwaj¹ dys kus je jak¹ for mu³ê przyj -
mowa³ ta bor ko zacki i sk¹d siê on wy wod zi³. Wy daje siê, ¿e Ko zacy za -
tac zali taki ta bor, jaki by³ dla nich naj dog odni ejszy w da nym te ren ie, na 
kt órym pro wad zili wal ki, lub by³ naj kor zystni ejszy dla prz yjê tej tak -
tyki. W mar szu naj czêœciej przyj mowa³ on kszta³t wyd³u¿onej elipsy,
by u³atwiæ marsz ca³oœci si³. Za stop owa ny, przyj mowa³ najcz êœc iej
kszta³t trójk¹ta lub bli ski kwadratu.

Te raz ta bor, id¹cy ku Ku mejk om, mia³ naj prawd opo dob niej
kszta³t elipt yczny. Wed³ug opisu S. Okols kiego Ko zacy szli ku si³om
pol skim: “…i¿ ta bor em w sz eœæ rz êdów spraw nie idzie, na cze le dzia³
czte ry, na œrod ku parê, w za warc iu parê pro wad zi, a ludu œro dki em
woz ów tys iêcy 23 pu³kami i sot niami do brze po dziel one mi spra -
wuje…”53. Ta bor ko zacki ci¹gn¹³ za £asz czem, któ ry nie tyl ko
wyci¹gn¹³ Pawlu ka ku Ku mejk om, ale do datk owo œmia³ym ma newr em 
un iemo ¿liwi³ po³¹cze nie jego si³ z prze praw iaj¹cymi siê ku nie mu
si³ami Ki zyma. W efekc ie Pawluk pro wad zi³ je dyn ie oko³o 20.000 lu -
dzi i 8 dzia³. Jego ar mia by³a kiep sko uzbroj ona, nie wielu Koz aków
mia³o sa mopa³y, wi êks zoœæ je dyn ie ro hat yny, kosy i sie kiery. Wska -
zuje to na ch³opski cha rakt er jego si³, przez co nie by³a to ar mia do brze
wy szkol ona i bit na, a do bor owy ch Ko zak ów nie by³o a¿ tak wie lu54. Za
to na wo zach ta bor owy ch ci¹gn iêto ogromne iloœci amunicji, co dla
w³aœciwego przebiegu starcia bêdzie mia³o spore znaczenie.

Plan stro ny pol skiej z grub sza ju¿ zna my. £aszcz mia³ œci¹gn¹æ
si³y ko zack ie pod Ku mej ki, wprost na si³y g³ówne Po tock iego. Ten li -
czy³ na jedn¹, mo¿e dwie sal wy, za skoc zenie prze ciwn ika uszyk owa -
niem w³asnych wojsk, ro zer wanie jego szy ku, w któ re wej œæ mia³aby
jaz da, roz bij aj¹c arm iê ko zack¹ i krwa wo oraz szyb ko t³umi¹c bunt.
Plan nie by³ odwa ¿ny, by³ de s pe r acko ry zyk owny, da leko wy krac zaj¹c
poza do tychc zaso we do œwiad czen ia w wal kach z Ko zak ami.

Plan Pawlu ka zreko nstruowaæ jest du¿o trud niej. Ta bor, zwar ty,
oparty o szeœæ rzêdów wozów, pro wad zi³ on ku Ku mejk om szyb kim
mar szem. Po przed za³a go nie liczna jaz da ko zacka, œc ieraj¹c siê co rusz
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z si³ami £asz cza, któ ry nie po zwala³ na wy pchn iêcie si³om prze ciwn i -
ka. Praw dop odo bnie Pawluk li czy³, ¿e naj pierw roz bije si³y S. £asz cza, 
a nas têpnie po bije si³y he tma ñskie, wy kor zyst uj¹c pr zew agê ludzk¹
oraz ma newr ow¹. W ostatn im kro ku pla nowa³ prze kroc zenie Rosi i do -
bic ie po zos ta³ych tam chor¹gwi. Plan ty le¿ zu chwa³y, co nie od pow ia -
daj¹cy sy tua cji za istn ia³ej na polu wal ki, któr¹ Pawluk Ÿle in terp reto -
wa³. Nie do strzeg³ pla nu Po tock iego, a do roz woju wyp adk ów pod -
chod zi³ w spo sób ¿yc zeni owy. Mia³o siê to bol eœnie zem œciæ. Co
praw da, Pawluk po siada³ znaczn¹ przewagê, jed nak woj sko ko ronne
by³o przy zwyc zajo ne do wal ki z prz ewa¿aj¹cymi si³ami prze ciwn ika.
Pro wad zi³ on ku Ku mejk om ar miê licz¹c¹ od 18.00055 do 23.00056 i
8 dzia³57. By³y to si³y znacz ne. Za gadk¹ po zos taje ich przy got owa nie i
wy szkol enie. Wy sok¹ ja koœæ pre zent owa³y na pew no pu³ki re jes trowe
(od 4000 do 5000), si czowcy i wy piszc zycy (mak sym alnie do 8.000).
Resz ta (od 8.000 do 6.000) to czerñ ch³opska, nie przyg oto wana do wal -
ki a otwart ym polu z woj skiem ko ronn ym58. Ar mia o ta kiej kon stel acji,
nie kon iecznie nada wa³a siê do wal ki z re gul arnym ¿o³nie rzem i w mo -
ment ach prze³omow ych mog³a ona zawi eœæ swe go wo dza59.

Si³y Po tock iego, kon cent rowa ne pod Ku mejk ami, wy raŸn ie us -
têpo wa³y li czeb oœci¹ si³om prze ciwn ika. Wed³ug S. Okols kiego het -
man móg³ sko ncentrowaæ oko³o 4.000 lu dzi, w tym 2.800 jaz dy, 1.200
pie choty (za sadn icza wi êksz oœæ to dra gon ia) i 6 dzia³60. By³o to woj sko
do bor owe, co praw da nie op³acone, zmêc zone ko lejn ymi kam pan iami,
jed nak do skon ale wy szkol one i go towe wy kon aæ roz kazy swe go wo -
dza, kt órego sza nowa³o. Prze waga 5:1 nie by³a dla si³ pol skich ¿adn¹
now oœci¹. ¯o³nierz z po dobn ymi sy tua cjami spo tyka³ siê pod Kir -
cholm em w 1605 roku, czy te¿ pod K³uszyn em w 1620 roku. Do datk o -
wo, woj sko ko ronne by³o le piej uzbroj one i prze kon ane o swej wa rtoœ -
ci, zaœ ta bor w rê kach Ko zaków tym ra zem nie mia³ siê ok azaæ atut em.
Po tocki mia³ jesz cze je den wa ¿ny ar gum ent w rêku. To on wy bra³ te ren
przysz³ej bi twy. Zdo³a³ ro zpoznaæ to pografiê wokó³ wsi Ku mejki, wie -
dzia³, gdzie roz ci¹gaj¹ siê ko lejne pa sma lasu, ok reœli³ mo ¿liw¹ tr asê
wojsk ko zack ich. Het man prze wid ywa³, ¿e ta bor mo¿e na dejœæ tyl ko
trak tem z Bi loz ery na Sa chn ówkê, musi pr zej œæ skra jem lasu, omin¹æ
ba gna i wy jœæ na otwarty te ren, pod chodz¹c do zab udowañ Ku mej ek.
Na wet, gdy by Ko zacy chcie li wkroc zyæ na pole wal ki in ac zej, po zos -
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tawa³ jesz cze S. £aszcz i jego od dzia³, który. jako ¿ywa przynêta,
wci¹ga³ powstañców w zastawion¹ na nich faktycznie pu³apkê.

Ka ¿dy ad mira³, pro wadz¹cy swoj¹ flo tê do boju, od cza su, gdy
wpro wad zono na pok³ady okrê tów arty ler iê, ma rzy o uzys kaniu tzw.
cros sing the T, czy li prze chwyc eniu prze ciwn ika w sy tua cji, gdy on
wp³ywa pod dzia³a jego ok rêt ów ustaw iony ch pe³nymi bur tami61, sa -
memu mog¹c od pow iadaæ ogniem tyl ko z ar tyl erii ustaw ionej na dzio -
bie czo³owej jed nostki. Na l¹dzie jed nak woj na po trafi rz¹dziæ siê swo i -
mi pra wami. Po tocki, szy kuj¹c siê do bi twy i ustaw iaj¹c swoj¹ armiê za 
œcian¹ lasu i pa smem ba gien pro stop adle do trak tu, któr ym mu sieli na -
dejœæ Ko zacy, uzys ka³ odwr ócony Cros sing the T, czy li po zwala³ prz e -
defilowaæ przed jego si³ami ta bor owi ko zack iemu, daj¹c so bie mo¿ -
liwoœæ uder zenia na nie go, kie dy uzna to za sto sowne ostrza³em z dzia³
i muszkietów skon cent rowa nych na jed nym jego od cinku. W³asne si³y
ta k¿e uszyk owa³ w ta bor, by za bezpieczyæ siê przed wszel kimi nie -
spod zianka mi mo¿ liwy mi na polu wal ki. Ta bor pol ski by³ g³êbo ki,
10-rzê dowy. Ca³oœæ si³ ofens ywny ch Po tocki roz lok owa³ w kszta³cie
nie pe³nego pro stok¹ta. Ta bor mia³ byæ za bezp iecz eniem obo zu, po zos -
ta³y w nim si³y od wod owe pod do wód ztw em ob oŸn ego Bie gan owsk ie -
go, z³o¿o ne z kom pan ii dra gon ów i chor¹gwi jaz dy ko zack iej. Przed ta -
bor Po tocki wy sun¹³ pi echotê i dzia³a, po wier zaj¹c im za dan ie wy kon a -
nia pierw szego uder zenia, tzn. rozp oczê cia gwa³tow nego ostrza³u
skon cent rowa nego w jed nym re jon ie roz ci¹gni êtego, ko zack iego ta -
boru. Z pra wej stro ny ta boru roz lok owa na zo sta³a jaz da (hu sar ia i jaz da
ko zacka) i to w g³êb okim i w¹skim szy ku, u³o¿o nym u boku pa sma ba -
gien. Mog³o to po wodowaæ (ich by³o wi daæ pierw szych), ¿e si³ pol -
skich jest wie le wiê cej, ni¿ by³o fak tyczn ie. Ko zacy nie wie dzieli, ¿e ta -
bor pol ski jest pra wie pu sty, a na jego le wej flan ce, w ogóle nie ma
¿adn ych si³. Po tocki ry zyk owa³, jed nak li czy³, ¿e w fer wor ze nad -
chodz¹cego boju Pawluk i jego ludzie bêd¹ widzieæ tylko to, co widzieæ 
powinni, czyli bardzo g³êboki szyk polski. By³ to kolejny doskona³y
manewr taktyczny hetmana w tej kampanii.

Pawluk mia³ zde cyd owa nie bar dziej ubogi plan bi twy. Pra gn¹³
wej œæ trak tem w wieœ, omin¹æ pra wym skrzyd³em si³y pol skie, pr zy p -
rzeæ je do ba gna i ro zgromiæ, licz¹c na sw¹ pr zewagê li czebn¹62. Nie -
stety sy tua cja by³a inna ni¿ Pawluk pra gn¹³ ujr zeæ pod Ku mejk ami.
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Gdy wy szed³ na wprost wsi, na pra wym obe jœciu zo bac zy³ ustaw ione
pol skie si³y S. £asz cza, blo kuj¹ce za plan owa ny przez nie go ma newr
ob ejœcia si³ he tmañskich. W efekc ie, w parê chwil utraci³ on inicj atywê
tak tyczn¹ i mu sia³ przyj¹æ bitwê na pol skich wa runk ach. Ta bor ko zacki 
zo sta³ za trzym any, a het man móg³ wyd aæ roz kaz do sal wy ze swych
szeœciu dzia³. Rozpoczê³a siê bi twa pod Ku mejk ami, by³a go dzina
12.3563. Dla pe³nego ob razu sy tua cji trze ba dodaæ, ¿e w mo menc ie ro z -
po czê cia bi twy wia³ sil ny wiatr, który na wiewa³ dym z pod pal ony ch
przez ch³opów Ku mej ek. O ile w nie wielk im stop niu prze szkad za³o to
w pocz¹tkow ej fa zie boju stro nie pol skiej, to dra mat ycznie utrudni³o to
obserw acjê Ko zak om. Pawluk nie móg³ w efekcie tego reagowaæ na
decyzje Potockiego.

Het man widz¹c ¿e Pawluk utraci³ mo¿li woœæ kon trol owa nia ru -
chów jego wojsk, na kaza³ ud erz yæ dra gon om, któ rzy z bli skiej od -
leg³oœci mie li zas ypywaæ ta bor ko zacki ogniem bro ni pal nej. Ko zacy
od pow iedz ieli cha otyczn ym, ale gês tym ogniem, pro wadz¹c go jed nak
nie jako w ciem no, nie widz¹c do brze atak uj¹cych Pola ków. Do datk o -
wo, stro nie pol skiej uda³o siê tra fiæ w czê œæ zgro mad zony ch zapa sów
amun icji. W efekc ie eks ploz ji, wy buch³ gwa³tow ny ogi eñ w ta bor ze, a
wi doc znoœæ spad³a jesz cze bar dziej. Po jawi³ siê te¿ cha os w sze reg ach
ko zack ich. Pawluk zauwa¿y³, ¿e wyd³u¿ony szyk ta bor owy, de fac to
mar szowy, nie na daje siê do obrony. Na kaza³ wiêc jego prze grup owa -
nie, z 6-rzêd owego w 12-rzêd owy, du¿o mniej szy, ³atwiejs zy do
obrony i trud niejs zy za raz em do zdo byc ia64. Pawluk wiedz¹c, ¿e ju¿
utraci³ inicj atywê, bi twa roz grywa siê wbrew jego pla nom, chcia³
dotrwaæ do wie czora i pod os³on¹ nocy pra gn¹³ ta bor ok opaæ, um ocniæ i 
zm usiæ prze ciwn ika do sta tyczn ego obl ê¿enia. Wie dzia³, ¿e mo¿e lic -
zyæ na si³y Ki zyma, kt óry ch przy byc ie mog³o ra dyk alnie zm ien iæ sy -
tua cjê. Po tocki zaœ nie móg³ do puœc iæ do prze kszta³ce nia siê bitwy w
d³ugotrwa³e oblê¿enie, z powodów, które ju¿ wczeœniej wyjaœnialiœmy.

Prze grup owuj¹cy siê ta bor by³ os³abiony, a w efekc ie by³ to
new ralg iczny mo ment bi twy, kt óry het man po stan owi³ wy korz yst aæ65.
Rzu ca do ataku chor¹gwie jaz dy ko zack iej (do wod zi nimi jego syn
Pawe³), a za nimi hu sar iê. Sz ar¿a jaz dy po der wa³a ta k¿e pi ech otê do
sztur mu na ta bor. Mia³ to byæ de cyd uj¹cy mo ment. Pierw szy atak
za³ama³ siê w ogniu ko zack im, po dobn ie dru gi66. Jed nak, co nal e¿y
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pod kreœliæ, woj sko ko ronne nie zra zi³o siê t¹ sy tua cj¹ i po nowi³o po raz
ko lejny uder zenie na ta bor. Za równo dra goni, jak i jaz da pol ska z
ogromn ym mêstwem i zapami êta³oœci¹ prze grup owa³a siê pod ogniem
prze ciwn ika swój szyk i wy kona³a szturm. Tym ra zem ta bor zo sta³ ro -
zer wany. W po wsta³¹ lukê het man pchn¹³ res ztê po siad any ch chor¹gwi 
jaz dy. Wal ka prze nios³a siê do wnêt rza ta boru, za mien iaj¹c siê w sz a -
leñ stwo po jed yncz ych st aræ, cha osu, bezw³ad nych po jedynków na broñ 
bia³¹. Dym z p³on¹cych Ku mej ek dym po wsta³y w wy niku eks ploz ji
amun icji i pro wad zone go ostrza³u, kom pletn ie za snu³y pole bi twy.
W efekc ie tego tak¿e het man M. Po tocki utraci³ mo¿li woœæ kon trol o -
wa nia ca³oœci wyd arzeñ. W tej sy tua cji sku pi³ siê on czo le ta boru, gdzie 
bro ni³ siê sam Pawluk. Ostrzel iwuj¹cy siê tu Ko zacy (spo ro sa mo -
pa³ów, 4 dzia³a) mo gli nadal stanowiæ zagro¿enie dla jego si³. Dla tego
kie ruje prze ciwko nim drag onów pod dowó dztw em Bie gan owsk iego.
Wraz z nimi uder zy³y tak¿e si³y Sa mue la £asz cza. W efekc ie ich potê¿ -
nego sztur mu, czo³o ta boru pêk³o (to ju¿ po raz dru gi w tej bi twie uda³o
siê ro zerwaæ ta bor ko zacki), a woj sko ko ronne wla³o siê do jego wn ê tr -
za. Za ¿art oœæ boju w tej stre fie ta boru ta k¿e za snuta zo sta³a dy mami.
Po tocki móg³ tyl ko cze kaæ na wie œci, nie wie dzia³, ¿e ta bor jest ro zer -
wany i to ju¿ w dw óch miej scach. Wy myka³a siê w sku tek tego szan sa
na ca³ko wite roz grom ienie si³ Pawlu ka i zakoñ czenie po wstan ia ju¿ na
po lach pod Ku mejk ami. Po tocki mia³ jesz cze czeœæ si³ dra gon ii w swo -
im pob li¿u. Móg³ je pchn¹æ na lewe skrzyd³o prze ciwn ika i tam wybiæ
uciek aj¹cego wro ga lub zmu siæ go do ka pit ula cji. Jed nak wódz nie wie -
dzia³, ¿e ist nieje taka mo¿ liwo œæ, a do datk owo by³ to jego ostatni
odwód i nie chcia³ siê go wyzbywaæ bez pewnoœci, co do losów sztur mu 
na ta bor zw³asz cza, ¿e jego ro zer wanie nie by³o ni czym zwy czaj owym. 
Do brze do strzeg³ to po za koñczeniu kam pan ii het man wiel ki ko ronny
Sta nis³aw Ko niecp olski, kt óry, po mimo bez ap ela cyj nego suk cesu pod
Ku mejk ami, mu sia³ t³um aczyæ Po tock iego os kar¿ anego w kra ju o to, ¿e 
nie roz gromi³ Koz aków dos zczê tnie67. Pisa³ wte dy do pod kancl erz ego
ko ronn ego Je rzego Os soli ñskiego: “By by³o wszyst ko woj sko zar ównie
na nich nast¹pi³o, ju¿ by by³a (woj na) ko niec wziê³a”68, wska zuj¹c, ¿e
wojsk tych brak³o69.

Ko zacy rzu cili siê do ucieczki, po zos tawi aj¹c swo je wozy
tabo ro we. W poœ cig za nimi ru szy³y chor¹gwie pol skiej jaz dy. W ta bor -
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ze wa lkê kon tyn uowa³a tyl ko dra gon ia. Reszt ki si³ ko zack ich wal -
cz¹ cych w ta bor ze, chc¹c ra tow aæ w³asne ¿y cie, z ogromn¹ od wag¹ od -
pier aj¹c ataki pol skiej pie choty, zwar³y swe sze regi, zawi¹zuj¹c ma³y,
czwo rob oczny ta bor ek, pod wodz¹ no wego pr zyw ódcy, Huni. Ko zacy
wal czyli bez ¿ad nych ham ulców. Wie dzieli, ¿e tyl ko w ten spo sób
mog¹ z po gromu pod Ku mejk ami, wy nieœæ swo je ¿yc ie. Pod wodz¹
Huni zna laz³o siê spo ro do brych st rzelców, 2 dzia³a, a od wagi w wal ce
Ko zak om nie bra kowa³o. Roz bice tych si³ nie by³o ³atwe. Tym czas em
int ensy wnoœæ boju za czyna³a siê od znac zaæ na woj sku ko ronn ym. Stra -
ty wy dawa³y siê co raz wi êksze, zm êczenie siê na sila³o. W tej sy tua cji
po woli bra kowa³o chê ci do dal szych, sza leñczych szt urmów na zde -
term ino wan ego prze ciwn ika. Za pad³ wresz cie zmrok. Bi twa by³a wy -
grana70, Ko zacy roz grom ieni, a je dyn ie sm êtne reszt ki ich si³, pod
os³on¹ ciemn oœci, zaczê³y siê wycof ywaæ71. Ta bor ek Huni, po mimo
nocy, zo sta³ otoc zony i za blok owa ny. Szturm by³ niemo¿liwy zw³asz -
cza, ¿e Ko zacy zdo³ali siê ju¿ os zañ cowaæ. Po djê to siê ro kow añ, do -
mag aj¹c siê ich ka pit ula cji, jed nak bez po wod zenia. Oko³o 3.00 w
nocy, po rzuc iwszy cz êœæ zby teczn ych woz ów, Hu nia ta bor em zacz¹³
siê wy cof ywaæ do Mo szen. Po tocki po zwoli³ siê mu wy cofaæ i to mimo, 
¿e roz pal eni suk ces em ¿o³nie rze chcie li ich atako waæ. Po tocki wie -
dzia³, ¿e tak in tens ywna bi twa, mu sia³a pr zynieœæ stra ty w jego woj sku,
ich pot êgowanie noc nymi sztur mami, na de fac to po kon ane go prze -
ciwn ika mog³o je tyl ko zwi êkszyæ i byæ w przysz³oœci fa taln ie odeb rane 
w kra ju. Po tocki chcia³ te¿ szukaæ jakiegoœ po roz umi enia z Ko zak ami,
wy bic ie ich do nogi nie dawa³o ta kiej per spekt ywy w przysz³oœci. Het -
man ze bra³ swo je si³y do obo zu i na kaza³ wy poc zynek, roz staw iaj¹c
tyl ko str a¿e wokó³ nie go.

Po boj owi sko by³o nie zwyk³e: “…tedy daw no to war zyst wo przy -
znawa³o to, i¿ nig dy w ta kim ogniu, a tak d³ugo nie by wali, i nie wi dzieli
tak wiel kiego tru pa, jako s¹ wo jown ika mi, na pla cu.”72. Po tocki sza -
cowa³ stra ty nie przyj aci ela na oko³o 5.00073, a Be aup lan na 6.00074, zaœ 
S. Okols ki na wet na 7.20075. Fak tyczn ie, stra ty ko zack ie trud no jed -
noz nacznie osz aco waæ, mu sia³y byæ znacz¹ce, sko ro w no wym re jes -
trze dosz³o do tak da leko id¹cych zmian osob owy ch76. Po lacy zdo byli
te¿ 6 dzia³, ogromne iloœci amun icji i czêœæ tzw. klej not ów ko zac k ich,
jak chor¹gwie, pi eczê cie, bu ñczu ki i ca³¹ kancelariê.
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Stra ty pol skie, dzi êki S. Okols kiemu, oszac owa ne s¹ dok³ad nie
w od nies ieniu do jaz dy77, nie stety, brak tam da nych co do pie choty i si³
S. £asz cza. Mo¿ na jed nak sza cowaæ, ¿e nie prze kroc zy³y one 150 za -
bit ych i 350 ran nych78. Suk ces wiêc by³ ca³ko wity i to po mimo spo rych
strat. Po tocki mia³ pó Ÿniej op owia daæ, ¿e w pocz¹tkow ej fa zie bi twy
Ko zacy: “…rzu cali siê na ka¿ dego spa daj¹cego z ko nia je ŸdŸca pol -
skiego i do bij ali go bez mi³osierd zia”79.

Po tocki móg³ byæ z sie bie dum ny. Po prow adzi³ po raz pierw szy
sam armiê w pole i odniós³ spek tak ula rny suk ces, ro zer wa³ ta bor ko -
zacki, roz gromi³ prze ciwn ika, zdo by³ sza cun ek i po dziw ar mii, ta k¿e
osob ist¹ od wag¹ na polu wal ki, sa memu pro wadz¹c do ataku chor¹g -
wie jaz dy na si³y prze ciwn ika w dru giej czê œci bi twy80.

17 grud nia M. Po tocki po prow adzi³ woj sko ku Mosz nom, wte dy
ju¿ wol nym od Koz aków, któ rzy wy cof ali siê do Czer kas. W Mosz nach 
woj sko wy poc zywa³o, by 19 grud nia, ju¿ po uzupe³nie niu si³ (do³¹czy -
³y do ar mii chor¹gwie Sta nis³awa Po tock iego) ru szyæ ku Czer kas om.
Przy by³y tam pu³k Sta nis³awa Ko niecp olsk iego za sta³ zglisz cza pod -
pal one go przez Kozaków mia sta. G³ówne si³y M. Po tock iego ru szy³y
20 grud nia ku Bo row icy, gdzie za mkn¹³ siê w obo zie z kil koma
tysi¹cami nie dob itków ze swo jej ar mii Pawluk. Li czy³ on jesz cze na
suk ces, mia³ 3 dzia³a, 6 ha kown ic, kt óre za bra³ z Czer kas. Woli wal ki
jed nak w jego si³ach nie by³o. Roz poczê³o siê re gul arne ob lê¿ enie, w
tym zw³asz cza ostrza³ ar tyl ery jski81. Ko zacy szyb ko uznali, ¿e trze ba
oddaæ Pawlu ka w rêce pol skie i pro siæ o ³askê het mana82. Zwo³ana rada
czer ni oba li³a Pawlu ka i obra³a no wym wo dzem nie jak iego Ka irs kiego. 
Po jmaæ do tychc zaso wego wo dza nie zdo³ano. Do wied ziawszy siê na
czas o po djêt ych de cyz jach, zacz¹³ w ma³ym gro nie uci ekaæ, jed nak
bez po wod zenia. Pol skie str a¿e by³y czuj ne i Pawluk mu sia³ za wróciæ.
Zo sta³ od dany w rêce pol skie, co by³o het mañskim wa runk iem za przes -
tania ostrzel iwa nia obozu kozackiego, wznowionego na wieœæ, ¿e
Pawluk próbuje wyrwaæ siê z matni.

Ko zacy wy dali nie tyl ko by³ego wo dza, ale ta k¿e jego bu³awê,
chor¹gwie, pi eczêci i zna ki to war zyst wa. Miko³aj Po tocki ustan owi³
Ko zak om no wych pu³ko wników, as sawu³ów, sê d zi ów i pi sar za woj ska
za por osk iego. Nie zde cyd owa³ siê ust ano wiæ no wego star szego, po -
wier zaj¹c tym czas owo tê fun kcjê pu³kow nik owi pe rej as³aw skiemu
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Elias zowi Ka rai mowi czo wi83. Spi sana zo sta³a ta k¿e ka pit ula cja,
24 grud nia 1637 roku, maj¹ca zako ñczyæ bunt i pows trzymaæ nast êpne. 
Ze stro ny ko zack iej pod pisa³ j¹ nowy pi sarz woj ska za por osk iego Boh -
dan Chmiel nicki84. Nikt wte dy nie przy puszc za³, ja kie miej sce zaj mie
on w hi stor ii st osun ków pol sko-ko zack ich. Pod Bo row ic¹ Ko zacy pod -
pis ali do kum ent bez wa run ków ws têp nych, tym ra zem nikt nie chcia³ z
nimi pertraktowaæ. Wszyst ko w sto sunk ach pol sko-ko zack ich zmie r -
za³o w stro nê ra dyk alny ch roz wi¹zañ, któ re przy bior¹ post aæ kon styt u -
cji sej mow ej “Or dyn acja woj ska za por osk iego re ges trowe go w s³u¿ bie
Rze czyp osp olit ej bêd¹cego”85 z 1638 roku.

Po ka pit ula cji bo row icki ej Miko³aj Po tocki mu sia³ jesz cze kil k a -
naœcie dni pacy fikowaæ zie mie ukrai nne, gdzie nadal wa³êsa³y siê luŸne
od dzia³y ko zack ie86. W efekc ie tych dzia³añ poj mano Ski dana i in nych sa -
mozwañczych at amanów. Wszy scy zo stali stra ceni przez œciêcie albo wbi -
ci na pal. Woj sko Po tock iego po wraca³o z Ukrai ny krwa wo87. Tym ra zem
ze msta by³a oczyw ista. Ukor ono wan iem tego pro cesu by³o œci êcie Pawlu -
ka w War szaw ie 10 mar ca 1638 roku. Lit oœæ sta wa³a siê przesz³oœci¹.

Po wstan ie 1637 roku nie by³o ta kie jak wie le po przedn ich w
dzie jach Rze czyp osp olit ej. Bunt wywo³any pod po zor em ce lów
spo³ecz nych niós³ wyr aŸne kwe stie po lit yczne ko zac zyzny re prez ento -
wan ej przez Pawlu ka. Rze czyp osp olita ich nie do strzeg³a, widz¹c w
wyst¹pie niu Koz aków tyl ko ko lejny bunt ch³opstwa, który trze ba szyb -
ko i krwa wo zako ñczyæ. Sam Pawluk tak¿e nie po trafi³ zn aleŸæ spo sobu 
na zre aliz owa nie swo ich zam ierzeñ. Nie udane ro kow ania z s¹sia dami
Rze czyp osp olit ej, fa³szy we we zwan ia do obrony re lig ii pra wos³aw nej,
kt óra akur at œwiê ci³a pierw sze od lat cza sy spo koju i to ler ancji, nie
wzmac nia³y go w oczach re jes tru. Po dobn ie ch³opi oczek iwa li g³ównie
po prawy swe go losu, za wier zaj¹c Pawlu kowi sie bie, id¹c do jego ar -
mii. Nie stety, ch³opi ukr aiñs cy byli tyl ko przed miot em dla wo dza ukra -
iñskiego w jego roz grywce z Rze czyp osp olit¹. Ko zacy pod dani zo stali
du¿o ostrzejs zej kon troli pañ stwa pol skiego, zaœ za kres ich przy -
wilejów zo sta³ dra mat ycznie ogran icz ony. Z tzw. “wolno œci bator iañ -
skich” zo sta³y je dyn ie cie nie i tym ra zem nie by³o wi daæ szans na
zmianê tej sy tua cji. Zw³asz cza, ¿e po nie udan ej wy praw ie rot mis trza
Hia cynta Mie leck iego na Zap oro¿e, w celu li kwid acji resz tek wol nych
Koz aków, wy buch³o nowe po wstan ie88.
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Suk ces M. Po tock iego wy wind owa³ go na szczy ty w³adzy. Jego
popul arnoœæ siêgnê³a ze nitu. Li sty z po dziêkowaniami s³ali na jego rêce 
król W³adys³aw IV Waza89, jego prze³o¿ ony het man wiel ki ko ronny
Sta nis³aw Ko niecp olski90 i wie lu in nych. W kra ju wi tany by³a jako bo -
hat er. Pa miêæ zw yci êstwa spod Ku mej ek prze trwa³a lata. Wspo min ano
je choæ by w ciemn¹ noc 1648 roku na sej mie elekc yjnym, po wy bor ze
Jana Ka zim ierza Wazy. Wy stê puj¹cy oto 19 pa Ÿdz iern ika 1648 roku
pan Ob rzy ñski mia³ rzec: “…¿e i Pawluk ipso co ron ato cap ti kró lowi
W³adys³awowi ta kie in tent avit pe ric ulum. Có¿ ws kóra³? Na palu
usiad³.”91 Nikt tam, na sali sej mow ej nie w¹tpi³, ¿e po dobny los po wi ni en 
sp otk aæ Chmiel nick iego, a g³ównym win nym, ¿e tak siê nie sta³o, by³
bo hat er spod Ku mej ek, het man wiel ki ko ronny Miko³aj Po tocki.

Po tocki pod Ku mejk ami od niós³ je den z na jwiêkszych su kcesów 
w dzie jach wo jen pol sko-ko zack ich, na jwiê kszy suk ces w swo jej ka -
rier ze. Jed nak samo po wstan ie 1637 roku okaza³o siê klêsk¹ dla obu
stron. Ko zacy prze grali i po grzeb ali na po nad dz iesiêæ lat ma rzen ia o
swo bod ach i nie zal e¿noœci. Po lacy wy grali i umocn ili siê w prze kon a -
niu, ¿e tyl ko si³owe roz wi¹za nia na Ukrai nie mog¹ zapew niæ spokój.
By³a to nie stety dro ga do nik¹d, a u jej ko ñca by³y ka tas trofy ¯ó³tych
Wód i Kor sun ia. Boh dan Chmiel nicki nig dy nie za pom nia³ Ku mej ek,
Bo row icy i œc iêt ego Pawlu ka92, które mu het man gwa rant owa³ ¿yc ie93.
Mia³ te¿ wzi¹æ od wet, a sp êtany i po ran iony het man Miko³aj Po tocki
wie ziony w krymski jasyr musia³ byæ mu mi³ym.
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67Popularnoœæ w narodzie szlacheckim na pstrym koniu chodzi³a. Magnateria i
szlachta szybko zapomina³y sukcesy, narzekaj¹c na wodzów i armiê oraz
domagaj¹c siê od nich coraz wiêcej, nie przypominaj¹c sobie o potrzebie szacunku, 
czy choæby uregulowania wobec nich d³ugów. Miko³aj Potocki najboleœniej odczu³ to 
po 1648 roku, kiedy to oskar¿ono go o wszelkie z³o i nieszczêœcia, w tym
wymyœlono upokarzaj¹ce k³amstwo o jego pijañstwie.

68Biblioteka Narodowa, List Stanis³awa Koniecpolskiego do podkanclerzego koron -
nego Jerzego Ossoliñskiego z dnia 31 XII 1637 roku, rkp. ze zbiorów polskich z
Petersburga, k. 489.

69  Trudno siê te¿ zgodziæ z argumentami W³adys³awa Tomkiewicza, ¿e jazda powinna 
otrzymaæ polecenie, by po wdarciu siê do taboru uderzy³a ona wzd³u¿ jego boków
ku szczytowi i ty³owi, niszcz¹c si³ê ¿yw¹ przeciwnika. Tylko, czego autor ten nie
dostrzeg³, nikt nie móg³ przewidzieæ, ¿e tabor zostanie rozerwany tak ³atwo,
W. Tomkiewicz, Bitwa pod Kumejkami… — S. 255.

70Opis bitwy pod Kumejkami zasadniczo oparty zosta³ o dzie³o S. Okolskiego,
S. Okol ski, Dyaryusz transakcji wojennej miêdzy wojskiem koronnem i zaporos -
kiem… — S. 50–56.

71 I. Î. Oâñié, Çîâíiøíÿ ïî ëiòè êà Óêðà¿ íè âiä äàâíiõ ÷àñiâ äî 1944 ðîêó. — Êè¿â,
1999. — S. 80.

72S. Okolski, Dyaryusz transakcji wojennej miêdzy wojskiem koronnem i zaporos -
kiem… — S. 56.

 POWSTANIE KOZACKIE 1637 ROKU

 241



73  Tak pisa³ w liœcie do króla 18 grudnia 1637 roku, Biblioteka Narodowa, List hetmana 
polnego koronnego Miko³aja Potockiego do J. K. M. W³adys³awa IV Wazy, króla
Polski z dnia 18 grudnia 1637 roku, ze zbiorów polskich w Petersburgu, rkp, k. 498.

74Beauplan, Description D’Ukrainie, qui sont plusieurs… — S. 20.
75S. Okolski, Dyaryusz transakcji wojennej miêdzy wojskiem koronnem i zaporos -

kiem… — S. 63–64.
76J. A. Czarnowski, Ukraina i Zaporo¿e czyli Historya Kozaków od pojawienia siê ich

w dziejach do czasu ostatecznego przy³¹czenia do Rossy wed³ug najlepszych
Ÿróde³ napisana. — Warszawa, 1854. — Ò. I. — S. 164–165.

7777 zabitych i 171 rannych.
78Szacunki za W. Tomkiewicz, Bitwa pod Kumejkami… — S. 257.
79 Ibidem. — S. 258.
80Ubito wtedy pod nim dwa konie, on sam wyszed³ jednak z tych opresji bez szwanku.
81Potocki dysponowa³ wtedy 12 dzia³ami i spor¹ liczba prochów, mo¿na by³o wiêc nie

¿a³owaæ ich dla obleganych Kozaków.
82Nagle postaæ hetmana, dot¹d lekcewa¿onego, sta³a siê groŸna. Strach przed

Potockim mia³ siê utrzymywaæ do klêsk 1648 roku, a zarazem dla Kozaków by³ to
jeden z najbardziej znienawidzonych polskich magnatów. Nie doœæ, ¿e odpowiada³ za 
klêskê Pawluka, to dodatkowo w rok póŸniej zakoñczy powstanie 1638 roku, tak¿e
zmuszaj¹c Kozaków do kapitulacji. Nienawiœæ do niego mo¿na by³o wtedy porównaæ
do rosn¹cej niechêci wobec wojewody ruskiego, ksiêcia Jeremiego Wiœniowieckiego.

83W. A. Serczyk, Na p³on¹cej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651. — Warsza -
wa, 1998. — S. 7.

84Pe³en tekst aktu kapitulacji pod Borowic¹ patrz S. Okolski, Dyaryusz transakcji
wojennej miêdzy wojskiem koronnem i zaporoskiem… — S. 66–68.

85Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkp. 367, k. 142–142v; M. Franz,
Rokowania Rzeczypospolitej… — S. 39.

86W. Tomkiewicz, Jeremi Wiœniowiecki… — S. 21.
87“Wiele wsi i s³obód kozackich zosta³o spalonych, tysi¹ce ludnoœci ch³opskiej

wymordowane. Rzeczypospolita krwawo siê mœci³a.”, L. Podhorodecki, Stanis³aw
Koniecpolski… — S. 384.

88A. Borowiak, Powstanie kozackie w 1638 roku, [w] Staropolska sztuka wojenna
XVI–XVII wieku. Prace ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, pod red.
M. Nagielskiego. — Warszawa, 2002. — S. 57–84.

89W³adys³aw IV z ³aski bo¿ej król polski z dnia 12 stycznia 1638 roku, S. Okolski,
Dyaryusz transakcji wojennej miêdzy wojskiem koronnem i zaporoskiem… —
S. 73–74.

90List z 31 grudnia 1637 roku, S. Okolski, Dyaryusz transakcji wojennej miêdzy
wojskiem koronnem i zaporoskiem… — S. 71–72, zamieszczony tak¿e [w]
Pamiêtniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku, wyd.
S. Przy³êcki. — Lwów, 1842. — S. 280–281.

91Jakuba Micha³owskiego wojskiego lubelskiego a póŸniej kasztelana bieckiego
Ksiêga Pamiêtnicza. — Kraków, 1864. — S. 264.

92Þ. À. Ìè öèê, Ñ. Ì Ïëîõié, ². Ñ. Ñòî ðî æåíêo, ßê êî çà êè âî þ âà ëè… — S. 219.
93Dok³adniej gwarantowa³ mu je Adam Kisiel, który negocjowa³ kapitulacjê i

uczestniczy³ w radzie czerni pod Borowic¹. Pawluka stracono rankiem, æwiartuj¹c
go ¿ywcem, N. Jakowenko, Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do koñca
XVIII wieku. — Lublin, 2000. — S. 200.
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