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Było to po owej osławionej wyprawie piła
wieckiej, na którą szl:lchta wyruszyła z przepychem,
na jaki po długoletnim pokoju Hzplta zdobyć si~
mogla. Huszono z skarbców najbogatszą bror'l, przywdziano rysie i sobole, zabrano purpurowe ze zło
tymi węzłami rydwany 1) i skarhne wozy, pełne drogich szat, srebra, złota, klejnotów, obicia, a niejeden towarzysz, ~by się zrównać z innymi, sprzedał
ostatni dobytek. Tak stanęło pod Lwowem 40.000
szlachty, przybranej jakby na weselne gody. l\ligaly w tłumic srebrem tkane adamaszki, aksamity,
złociste pasy, srebrne pancerze i hełmy; szumiały
skrzydła ' sokole, powiewały kity brylantowe, a konie pyszne, w złocistych strojach, w jedwabnych
siatkach, stąpały na posrebrzanych podkowach.
Szedł w Ukrainę pochód, jakby na koronacyę,
Dwieście tysięcy sług, lekko uzbrojonych, postępo
wało przy niezliczonych wozach i karetach pai1skich. Chciano pokazać zbuntowanym chłopom, że
to panowie idą ... a szlachta mówiła głośno, że nie
szablą, ale batami z chłopami wojować będzie.
Prowadzili te pyszne huf ce trzej regimentarze,
którym Hzplla obronę swoją powierzyła: ks. Do-

1) Hodzaj wozów ozdolrnych,
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minik Zaslawski, :\likolaj Ostroróg i Aleksander
Koniecpolski. Wszyscy trzej posiadali wielkie zalety: jeden nadzwyczajne bogactwa, drugi powagę
i głQbolq naukę, trzeci młodość i męstwo. \Yszyscy
trzej ożywieni byli mil ością ojczyzny i naj lepszemi
chęciami a jednak, według starego przysłowia,
Hzplta mogła śmiało dwóch pierwszych oddać
w rękę Kozakom, byle sobie zabrali trzeciego.
Chmielnicki nazwał pierwszego pierzyną, drugiego
łaciną, a trzeciego dzieciną.
Pod ich dowództwem wojsko Hzplilej, stanąwszy pod Piławcami, nic stoc·zywszy bihvy z kozactwem, pierzchnęło w największym nieładzie. Naczelni wodzowie opuścili w nocy obóz. Za nimi poszli inni dowódcy, wojewodowie, kasztelani, komisarze, pułkownicy, i poczęli »silą uciekać, odbiegając chorągwi, armat, taborów i wo.Żów«. Wojsko,
porwane szalem trwogi, jęło rzucać o ziemię zbroje,
kopie, pancerze i gnać ślepo za pierwszym prądem
ucieczki. Nie było co rohić i najmężniejszym. Ks.
Wiśniowiecki, Arciszewski, generał artylcryi, Osir'iski,
dowódca gwar<lyi królewskiej, musieli za innymi
uchodzić. Taki strach, taka konsłernacya 1) wszystkich naraz objęła, że cwałem, dopókqd konie mogły, biezeli, niniemając, że tuż za nimi pędzą w kopyto Tatarzy.
Po zniesieniu wojska i ucieczce pospolitego
ruszenia, została llzplta ogołoconą ze wszystkich
środków obrony. Chmielnicki, znalazłszy w obozie
polskim niesłychane skarby, ruszył w 200.000 Ko1)

Zmieszanie, zaniepokojenie.
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zaków wraz z ordą w głąb Hzpltej, myśl:.tc o zaj~ciu Krakowa i Warszawy.
Wtedy to miasto Lwów wstrzymało pochód
nieprzyjaciela, pozwoliło pa1·1slwu ochłonąć .z pierwszego przerażenia i przygotować się do dalszej
obrony. Jest to najpiękniejsza karta w historyi
Lwowa. \Vylrzymało ono wprawdzie nieraz daleko
srozsze obl~zenia, ale nigdy w tak cięzkich warunkach. Po takiej haniebnej klęsce, która mogła ostudzić wszelki zapal i encrgi~; kiedy Hzplta została
bez króla, bez wodzów, bez żołnierza; kiedy miasto
samo nieprzygotowane na oblężenie, ogołocone z pieniędzy, broni, żywności, słowem, ze wszystkich
środków skutecznej obrony; zaniepokojone niepewną wiarą swoich ruskich współobywateli; przejęte
powszechną trwogą, która zdolna była odebrać odwagę starym i doświadczonym żołnierzom... w takich warunkach postawić własnym kosztęm żołnie
rza, oprzeć się nieprzyjacielowi, nadstawić czoła,
kiedy wszystko ucieka, to znaczy: ocalić ojczyznę.
Wieść o klęsce i ucieczce z pod Piławiec przybyła do Lwowa z brzaskiem dnia 26 września, porówno z otwarciem bram miejskich. Rozeszła się
szybko po mieście, ale nikt jej wiary nic dawał,
bo się każdy czego innego spodziewał. W kilka godzin jednak zjawili się w bramach miejskich pierwsi
zwiastuni klęski, w pośpiechu jeden drugiego wyprzedzając, i ci potwierdzili tę nieszczęsną nowinę.
Otoczeni zbiegowiskiem ludu, darli z płaczem suknie
swoje, na znak nieszcz~ścia ojczyzny, przeklinali
dowódców - i głosili przerażonemu pospólstwu,
iż nieprzyjaciel idzie w tropy za nimi.
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Nadjechali tymczasem inni uciekający zołnie
rze \V wielkiej ilości; ci potwierdzili t~ wiadomość,
z dodatkiem, że najdalej za kilka godzin Tatarzy
pod Lwowem staną, sami zaś, nie zatrzymując się
dłużej, ku Żółkwi i Wiszni ustępowali.
Strach ogarnął miasto, ))Że opisać i wyrazić
niepodobna, ani zadcn nie uwierzy, kto w podobnych
wypadkach nie był«. Uderzono na gwałt w dzwony:
mieszczanie do walów, do bram z bronią w ręku
skoczyli; kobiety z dziećmi jedne do kościołów
hiegły, a inne z miasta uciekały, wśród zamieszania i ścisku w bramach, których zamknąć nie było
można dla uciekających do miasta i z miasta. Wszę
dzie popłoch i groza i śmierci postać rozliczna.
Tymczasem droga od Glinian zapełniałą się coraz większą ilością wozów i jezdnych żołnierzy,
obdartych i zmęczonych cztcrdziesto-milową jazdą,
którą w 36 godzinach odbyli. Pędzili jeden przez
drugiego w największym popłochu i nieporządku.
Nie generałowie i pułkownicy, ale strach nimi dowodził.

Z dowódców zjawił się najpierwej regimentarz
l\likolaj Ostroróg, na którego >)z płaczem i wielką
.żałością patrzało pospólstwo, wspominając sobie
wesołe tryumfy i okrzyki, wśród których wyjeżdżał
ze Lwowa«. Teraz szedł <lo pałacu arcybiskupa, patrząc w ziemię, boby się rad skrył przed oczami
milczącego ludu. Tuż za nim przybył do Lwowa
, w zasłoniQtej karecie naczelny wódz, generał-regi
mentarz Dominik książQ Zasławski, sandomirski wojewoda, ale tylko popasał we Lwowie i do Rze~z9wa obrócił. ».Jakoż rozsądnie uczynił, boby był
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nie uszedł jakiego przypadku od swoich żołnierzy,
którzy się po kątach 1wowskich włóczyli«.
Za nim, .i ako za naczelnym wodzem tej ucieczki, przybywali do Lwowa senatorowie, pułkownicy,
rotmistrze i towarzystwo różnych stopni, zn~dzniali
i obdarci, głodni i ))mizerni bardzo, osobliwie książę
wojewoda ruski Wiśniowiecki, który wszystko, co
miał, utracił. Na przedmieściu stanął, gdzie Ormianin jeden sprawił mu obiad i pościel <lak \Vszyscy
skromnością nieszczęście swoje pokrywali, ale pokątnie jeden na drugiego winę zwalał.
l\Iieszczanie lwowscy udali się zaraz do regimentarza Ostroroga i innych dowódców z ubolewaniem i prośbą, ahy miasta, micszka1iców i ś\vią·
tyó bez obrony, bez rady i rządu w tcm najwięk
szem nichezpiccze1'1stwie nie opuszczali. Odpowiedziano im, że wszystko stracone, i tylko jeden Bóg
pomódz im moze: że lepiej zdać się na łaskę nieprzyj acicla, niż silić się na bezskuteczną obronę,
która jest niepodobną, tak dla braku pieniędzy, niezbędnych na utrzymanie w poslusze11stwie niezapła
conego żołnierza, jak dla niedostatku broni i innych przyborów wojennych, pozosta,vionych w obozie. Mieszczanie, naradziwszy się z sobą, wysłali
drugą deputacyę do regimentarza, mówiąc, że postanowili siebie i »szwankującą« 1) Hzpltą krwią
i mieniem swojem ratować, że zatem pieniędzy pożyczą, dadzą broi'! i cokolwiek do obrony będzie
potrzeba.
Hegimcntarz, obliczywszy możliwą pomoc ze
\) Osłabioną, 1 JOtrzehując~.
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strony miasta, postanowił zostać. Uwiadomił listem
prymasa i kanclerzy o piławieckiej klęsce, jakoteż
·i o tern, ze zamierza zaciągnąć pożyczkę w imieniu
Rzpltej i oprzeć się we Lwowie nieprzyjacielo,vj,
którego si~ nazajutrz spodziewał. W tym celu rozesłał do wszystkich znajdujących się we Lwowie
senatorów, pułkowników, rotmistrzów i obywateli
zaproszenie >)do kola« na naradę na dzic1'i nast~pny.
Ale wojewoda ruski, wojewoda kijowski i starosta łomży11ski, obrazcni na Ostroroga za plotki,
które na nich rozsiewał, że siQ bić nie chcieli i o zamierzonej ucieczce wiedzieli, odmówili zaproszeniu,
zaczem i insi przybyć do kola nic chcieli, gardząc
wezwaniem regimentarza.
Obywatele lwowscy wysłali do obrażonych
senatorów <lcputacyę z unizoną prośbą, aby si~ pogodzili. Dal się uprosić \Vjśniowiccki i obiecał przybył: nazajutrz do koła.
Tymczase1p żołnierze, włócząc sję po przedmieściach, ani Ostroroga, ani dowódców swoich
słuchać nic chcieli; odzywali się jednak z tern, że
zostaliby w służbie, gdyby książę Wiśniowiecki pozostał i główne dowództwo objął. Dowódcy i mieszczanie podzielali to zdanie, ale zdawało si~ rzeczą niemożebną i niesłychaną, aby wo.i sko regimentarzowi, którego Hzplla naznaczyła, buhl\vę odbierać i innego sobie wodza obierać miało - a jednak
.zolnierzc twierdzili, że Ostroróg przy buławie zostać nic może, bo takich dowódców, którzy od
wojska uciekają, wojsko uznawać nic powinno.
Tegoż zdania byli i komisarze Hzpltej, i rzeczywiście nie było nadziei zatrzymania tej ostatniej

garstki w karności i w służbie, chyba pod dowództwem Wiśniowieckiego.
Dnia 28 września zebrała się rada wojenna
w kościele 00. Bernardynów. Zasiedli wojewodowie ruski i kijowski, rrgimentarz Ostrnróg, komisarze: lbdziejowski, Sieniawski, \Ycssel, Pac, l\Iyszkowski, Laszcz, za nimi rotmistrze, porucznicy i towarzystwa około :woo. Po pólgodzinnem jednaniu
powaśnionych senatorów, rozpoczęto mówić o środ
kach najlepszej obrony miasta. Zdawało się, że się
nie znajdzie l8ki, coby śmiał wystąpić przeciw
Ostrorogowi - kiedy do kościoła weszła odważna
szlachcianka, Katarzyna Słoniowska, i rzucając sr!2bro od panien Karmelitanek i swój własny majątek
do nóg księcia Wiśniowieckiego, zald(Ja go z pła
czem ,viclkim na miłość ojczyzny, na Boga, na
świ~tych patronów kraju, na wszystko najdroższe
na świecie, aby stanął na czele wojska i ratował
ojczyznę.

Hada wojenna umilkła na chwilę z zadziwienia, ale zaraz wzniosły się okrzyki radości, i gromem z :moo ust książę Wiśniowiecki hetmanem
wielkim koronnym proklamowany został. Opierał
się książę, przekładając, że komenda nie jemu,
ale Ostrorogowi przynależy, że przyjmując taki
urząd, postąpiłby wbrew woli i rozkazowi Hzpltej,
czego nie może i nie powinien ... Ale zaledwie wymówił imiQ Ostrornga, powstała ogromna wrzawa
w zgromadzeniu; wśród nawoływania i przcklei'istw
na podczaszego i innych dowódców, którzy Hzpllą
przez gnuśność i nieznajomość sztuki wojennej na
haóbę i oczywistą zguhQ narazili, wolano, że llikt
OBL~ŻENIE LWOWA.

,2

10
nie może ani nic powinien poddawać się pod laki
zarz~1d i takiego dow<'Hlct.:. To wszystko niektórzy,
bliżej stojący, z wielkim gniewem i podniesionemi
pięściami w oczy siedzącemu podczaszemu powtarzali. Wojewoda kijowski, wsbnJiwszy na ławkę dla
,vielkiej mnogości ludu, przemówił do Wiśniowiec
kiego, prosząc przez miłosierdzie Boskie, aby się tego
nie wzbraniał. Zwyciężony prośbami, płaczem i wołaniem, książę przyjął wielkie hclmaóstwo, płacząc
sam rzewliwie, ale pod warunkiem, że wojsko i pieniądze będą, i że Ostroróg dobrowolnie naczelnego
regimentu swego odsUwi. Nastąpiły wołania i kontraclykcyc 1), krzyki i wrzawa przez trzy godziny.
Przyszło do tego, ze Ostroróg zegnał wojsko i skła
dał swój urz~d regimentarski i przywilej prymasowi nazajutrz odesłać obiecał. Proszono go znowu,
aby tego nie czynił, ale żeby pozostał przy dowództwie, jako kolega księcia Wiśniowieckiego, i tym
sposobem ratował powagę Hzpllej, która go regimentarzem zrobiła. Długo się wymawiał, nakoniec
przyj ąl ten ciężar za grzechy. li)
Uradzono, żeby mieszczanie lwowscy pod sumieniem o wszystkich skarbach, lak w gotowych
pieniądzach, jak i klejnotach, gdziekolwiek one się
znajdowały, komisarzom Hzpltcj donosili i oddawali; samo zaś miasto żeby się opodatkowało na
zapłatę zaciągnio11ego wojska. Komisarze Hzpltej,
Zdania przechvnc, sprzeczności.
Opisanie tej nar·ndy znajduje się w rrlacynch ze
Lwowa, odrnkowa11yeh \\' »Dwóch latach(( Szajnochy. L>od.
Il lo111 54-56.
1)

9)

11 nadziejowski i Wessel, obiecali dołożyć wszelkiego
starania w celu zebrania jak najwięcej pieniędzy.
\Vyszly zaraz uniwersały 1), zwołujące rozproszone
wojska pod Lwów, a szczQśliwic zakoi'1czona narada sk01'1czyla się bankietem, wyprawionym przez
miasto dla Wiśniowieckiego.
\Vybór nowego hetmana ożywił nowym ducl~cm wojsko, a jakkolwiek czyn był nielegalny, to
jednak w skutkach okazał się zbawienny, bo inny
dowódca ani takich pieniQdzy zebrać, ani tej resztki
wojska w służbie ntrzymaćhy nie potrafił.
\Vielu uwazało to za znak pomyślny, że rada
odbyła się w wigilią św. ·:.\Iichala, patrona Wiśnio
wieckiego; nie mniej i to uważano za dobrą w:::óżbę,
ze kozak, szpil·g, wyprawiony od Chmielnickiego
dla dowiedzenia się o stanie Lwowa, właśnie podczas wyboru Wiśniowieckiego porwany i rozsiekany został. Schwytano także posla11ca, którego
mieszczanie z Gologór do Chmielnickiego wyprawili
z doniesieniem, ze wszystko na jego przyjęcie przygotowane; schwytano w mieście kilka wieśniaczek
ruskich na szpiegostwie, od których się o rzeczywistej zdradzie Husinów dowiedziano. Ale wszystko
to, coby w innym czasie tylko zwątpienie podnieść
mogło, dziś, jako dobry omen, szczęśliwy sukces 2)
wrózylo.
Wstąpiła taka ochota w obywateli lwo,vskich,
że się wszyscy pod przysięgą szacowali i znaczny
procent od majątku składali; wszelki zaś sprzęt wojenny, u kupców i rzemieślników w wielkiej ilości
1 ) Odezwy.
~) Powodzenie.
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znaleziony, sukno a nawet kosztowne maleryc na
ubiór dla żołnierzy, na rozkaz komisar.zy składano.
Kościoły oddawały srehro, klasztory ozdoby swoje,
depozyta 1), złoto, kamienie drogie, ogołociwszy
ściany, oltarzc i cudowne obrazy. Kobiety składały
swoje oszczędności i kosztowności do skarbca naczelników. Ochotna ludność denuncyowala kapitalistów, od których komisarze znaczne sumy nie
bardzo legnlnymi środkami wybrali. Zebrano w kilku
dniach tą drogą dobrowolnej a gdzieniegdzie przymusowej pożyczki, ale której zwrot zar~czono,
znaczną na owe czasy sumę: milion złotych w gotówce, a :wo.OOO złp. w kosztownościach, którą to
sumą zatrzymano, ubrano i uzbrojono około .1,;HlO
2
żołnierza, ho więcej zebrać nie hylo można ), a resztę rozdano rotmistrzom na zaciąg nowego.
:\Iieszczanie składali z wiclkiem poświęceniem
ostatni grosz w tern przekonaniu, że dają na obronę
miasta. Czekało ich jednak rozczarowanie. Wiśnio
wiecki, zebrawszy pieniądze i wojsko, opuścił nagle
Lwów 5 października. Część wojska zebranego rzucił do potężnej twierdzy Zamościa i sam tam stanął, zamierzając postawić świeżą armię. Wyjazd
jego miał wszystkie cechy ucieczki: przygotował
go w największej skrytości i z drogi dopiero, otarł
szy się o zagon ordy tatarskiej, wyprawił <lo mieszczan list z przestrogą o hisurmaócach i przysłał
Picni:!dzc luh rzeczy, złożone na przcchownnic.
») List Oslrornga z'.! października ze Lwowa oznajmia,
że żołni('l'za mało c·o zosta.k we L\\'owic , wojskowi 1uijają
L\\·(·l\\' i nie wi1•dzicć kt,;dy jadą.
1)

im rotmistrza Cichockiego z pocztem GO dragonów
wraz z nowiną o s,voim wyjeździe.
Ten czyn Wiśniowieckiego hylby ubolewania
godny, gdybyśmy chcieli wierzyć ówczesnym relacyom 1), że zostawił miasto ze wszystkiego obnażone
i do obrony zupełnie nieprzygotowane. Późniejsze
jednak wypadki dowiodły, że tak nie było. Zdaje
się, że na owej radzie wojennej w kościele Bernardynów hył rzeczywiście zamiar pozostania we Lwowie. Spodziewano się bowiem lada godzinę nicprzyjacicl;1 i trudno było myśleć o bezpiecznej drodze
w kierunku Zamościa, skoro ta droga każdej chwili
przez ordę tatarską przeciętą być mogła. Dostawszy
jednak ,viadomość pewną, że przejście wolne, postanowił Wiśniowiecki korzystać z lego i uprowadzić natychmiast wojsko do potężnej twierdzy Zamościa, która drogę do stolicy skutecznie zasłonić
mogła.

to największą lekkomyślnością zamykać się dobrowolnie w mieście, które dłuższego
ohl~żenia wytrzymać nie było w słanie, oddawać
Lwów i oslatnie siły Hzeczypospolitej na pastwę
niepnyjaciól i stracić zarazem Zamość, w którym
tylko szczupła załoga siedziała. \Vymagać od czło
wieka, na którego barkach ciąży obrona całego pa1i.slwa, który musi tworzyć nową anni~ i ruszyć cab1
szlachtę, wymag:H~ od niego, ahy siedział we I ,Wowie i bronił miasta... taką prclensy~ może ~1sprawicdliwić jedynie rozpacz opuszczonych mieszkai1ców J,wowa.
Byłoby

1)

Sprawozdaniom,
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Na w1esc o odjeździe hetmanów i o zhliża.P1nieprzyjacielu kilku z bogatszych nJieszczan
opuściło Lwów. Za nimi rzuciło się kilkuset bojaź
liwych ludzi. ~ie zatrzymywani od nikogo, biegli
pelnemi bramami i, ,iakhy zmysłów pozbawieni,
w ręce Talarów, poblizkie pola przelatujących, lecieli. Beszta mieszczan slancJa uzbrojona na ulicach
razem z kilkoma pieszemi chorągwiami. P ulkownicy
cały gmin na cztery pułki podzielili i na wałach
kwatery rozchili: z prżoclu strzelcy, za strzelcami
kosy i oszczepy 1). Baszty Źajęly cechy, działa wy-·
niesiono na wały i strzelono kilkanaście razy, daj qc znać okolicznym wsiom o zhliżającem si~ niehczpieczei'1stwic. Siła zbrojna miasta składała się:
z piechoty niemieckiej zaciągu miejskiego, liczącej
1:.H ludzi, pod komendą kapitana Scbastyana Adersa;
z SO dragonów, pod dowództwem Cichockiego; z 1500
mieszczan zbrojnych, i z załogi na górnym zamku
52 ludzi. (;łówno dowodz~!CY w mieście był radca
miejski Grozwaycr, odważny żołnierz i energiczny
człowiek. Obronę miasta polecił był ks. Wiśniowiecki
Krzysztofowi 1\rciszewskiemu, generałowi artylcryi,
staremu i doświadczonemu w slnżbic holenderskiej
w Indyach, wojownikowi. Ten jednak dowództwa
tego przyjąć nic chciał, widząc brak puszkarzy ~l)
i dostatecznej żywności. Kazano mu zatem czekać
we Lwowie na posiłki pruskie, a tymczasem miał
radą swoją wspierać obywateli. Od niego t ;, Groz-

cym

się

Bru1·1 myśli\\'ska, rodzaj ostrych
») Artylerzystów.

1)

wideł.

16

-

nie była znaczn~1: obejmował on cnly dzisiejszy teatr
Skarhkowski, prochownię na Szkarpach za Dominikanami, dochodził do Kamiestnictwa, obejmował
ulicę Wałową i szedł prawie nad samą Peltwią.
Dwie bramy czyli w jazdy prowadziły do miasta: Krakowska (gdzie dziś ulica Skarbkow·ska przecina Krakowsk~1) i Halicka (gdiie ulica Sobieskiego
przerzyna IIalicką), i dwie furty: Jezuicka, przy kościele Jezuitów, i Bosacka furta obok cerkwi wołoskiej. Oprócz tego, hronił miasto od południa warowny klasztor 00. Bernardynów, od wschodu klasztor Karmelitów, od zachodu moczary, ci~ignącc
się od placu ~Iaryackiego niziną ulicy Sykstuskiej
i Szerokiej, a ód ilólnocy zamek niższy, silniej niż
inne części miasta obwarowany.
Ale poza miastem istniały dwa obszerne przedmieścia: Krakowskie i Halickie, liczące razem przeszło 1500 domów. Pomiędzy temi przedmieściami,
na zacliodniej i wschodniej stronic miasta, piętrzyły
się ogrody, letnie mieszkania kupców, pasieki, winnice i mnóstwo pięknych i bogatych dworów i dworków, kościołów i klasztorów. Szlaki tych przedmieść
rozciągały się do góry wysokiego zamku, przez górę
Lwią, górę Pozna11ską, poza szpital św. Lazarza,
przez kościół ~Iaryi Jlagdaleny, poza cerkiew, św .
.Jerzego, aż do wierzchołka góry, na której złoczy1·1ców egzekwowano. Stąd szły poza Krakowskie
przedmieście, poza okopisko żydowskie, prosto do
wierzchołka góry Lysej, przez wzgórza, padoły, potoki i bagna. Linię lę, obejmującą 118UG sązni, nazwaną >)szlakiem«, otaczał w miejscach z natury
nieobronnych, wał 61/z łokcia wysoki i tyleż na
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wierzchu szeroki, który jednak niewszędzie był
nalczycic uforlylikowany 1). Cały ten obszar, gdyby
był należycie ufortyfikowany, wymagałby kilkunastu tysięcy wojska do obrony, a tymczasem całe
miasto wraz z przedmieściami liczyło :30.000 ludności.
l\Iożna hyło naprzód przewidzieć, że przedmieścia dostaną się zaraz w n~cc nieprzyjaciehi,
a przedmieszczanie b~d:! się chronić do miasta.
Oprócz głodu, który w takim razie z daleka już
groził miastu, niemniejsze nicbezpieczci'1slwo groziło ze strony wysokiego zamku, który się w słanie
najgorszym znajdował, tylko ;;() ludzi załogi liczył
i żadnego prawie oporu sławić nic mógł. Nieprzyjaciel, zająwszy Len zamek i opanowawszy wzgórza
na stokach góry zamkowej, mógł ostrzeliwać miasto swcmi polowcmi działami i zmusić je do poddania się. Smutne widoki odsłaniały się mieszczanom, a jednak mimo tego byli golowi bronić się
i z rczygnacyą 2) oczekiwali dnia następnego.
Nazajutrz rano pokazały się przednie straźc
tatarskie, a za niemi llurny ordy zaczęły przeciągać
od Zboisk przez winnil'c i góry Klcparowskie, przez
pola za św . .Turem i wkrótce czarnym ohlokicm
publizkic wzgórza okryły. Z wież zamkowych i miejskich mozna je hylo przez dalekowidze rozróżnić
i rachować. :\lalo między nimi było uzbrojonych,
wi~ccj pólzhro.i nych, w kożuchach baranich luh
w białych płóciennych płaszczach, niektórzy po
dzicsi~ć koni pakownych do uniesienia zdobyczy
1)

2)

Obronny, z:1hez:1ieczony.
J>ogod;,;cnic sic: z losclll, poddanie si~ losO\Yi,

18

prowadzili. \Vicszało się to poga1\slwo przez cały
dzici'l dokoła przedmieść; to tu, to tam, jak psy
ciekawe, śledzili, i upatrując miejsca stosownego,
różnymi szlakami wpaść na przedmieścia próbowali.
Ostrzeliwali się przedmieszczanie, strzelano z dział
miejskich i zamkowych do tych, co się po górach
pokazywali, i dosyć ich ubito.
We środę w nocy pokazały się wielkie ognie
nad Lwowem. Hozumiano, że Tatarzy jakie hlizkie
miasteczko zapalili, ale pokazało się potem, że to
tabor kozacki gromadnie nadchodził, ognie zaś nadchodzący Kozacy kolo wozów swoich rozniecali.
Chmielnicki dał tej nocy hasło: »Slrac/z Boży bije
Lachy«, a kiedy go proszono, aby się ze stolicą
Husi łaskawie obszedł i niewinnej krwi 1ic przelewał, wskazał na niebo i wyrzekł wierszem: »Trudno ja mam Boską rękę hamować, mnsi ogieri. przy
suchych drzewach i zielone psować«.
Nazajutrz całe wojsko kozackie st:m~ło pod
Lwowem. Bra11cy na mękach zeznawali, że Kozaków jest 200.000 pod dowództwem 35 pułkowników,
okrom niezliczonej czerni chłopskiej, która ustawicznie po drodze dopływała i rosła. Pokazywano
sobie w mieście Chmielnickiego, jak na białym koniu objeżdżał szlaki miejskie, upatrujqc sposobnego
miejsca do szturmu. Strzelano <loi'1 z dział i jak
powiadano, kula pod samego konia uderzyła.
Po południu rozpoczął się szturm na przedmieściach. Czer11 chłopska pospołu z Kozakami zaCZQla się masą pchać na szlaki. Na nic siQ nie przydała zażarta obrona przedmieszczan wobec tłumów,
które bite, mordowane, a coraz świeże, w ślepym

zapędzie

ł

nastcawwaly. Pniaki i ostrokoły 1) rozrzucono, drzewa grube wykopano, pale na walach wyłamano, a czeni., jakby woda wezbrana przez groble zepsute, wylała się na przedmieścia, które tymczasem ze wszystkich stron Tatarzy otoczyli wie1i.cem, aby uciekających łapać. Przedmieszczanie
z dziećmi i z dobytkiem chronili się po klasztorach
przedmiejskich, do Karmelitów trzewiczkowych, do
Bernardynów, Dominikanów, Maryi :.\Iagdalcny, do
św . .Jura, na zamek górny i do samego miasta, przy
którego bramach kupiło się tysiące wozów i ludzi.
N aglc •z murów miejskich ujrzano drobne oddziały jazdy, uwijające się po placach i ulicach
przedmieść. Czeri'l chłopska ustąpiła, regularne puł
ki kozackie wkroczyły ze wszystkich stron i widocznie przygotowane do szturmu, zbliżały się do
walów miejskich.
•
Mieszczanie, nie spodziewając się lak nagłego
zaj~cia przedmieść, nic byli przygotowani do odparcia szturmu. Zdawało się, że już ostatnia godzina
nadchodzi . .Już pierwsze oddziały kozackie z okrzykiem: ))Nule, molojci, nule!« rzuciły się ku walom,
kiedy, jakby na dany z~ak, nic wiadomo z jakiego
powodu, atak na całej linii został wstrzymany, Kozacy rozpoczęli odwrót.
Ten niespodziewany odwrót nieprzyjaciela,
a z nim ocalenie miasta, przypisywano cudowi.
Opowiadano, ze Chmielnicki i Tuhaj-bcj ujrzeli
w chmurach wieczornych nad klasztorem Bernardynów postać zakonnika, kl~czącego z wzniesio1)

Ogrndzcnic z ostrych

kołków ,

ncmi r~kami, i widokiem tym przestraszeni, dali
znak do od,,Tolu~ 00. Bernardyni uznali, że to hył
.Jan z Dukli; to leż po opuszczeniu Lwowa przez
J<:ozaków, cale miasto udało siQ do grobu jego
z procesyą, złożyło tamże koronę, a w nast~pnym
roku wystawiło przed kościołem Bernardynów kolumn~, która do dziś dnin istnieje. Na szczycie lejże
znajduje się postać Jana z Dukli w takiej postawie,
jak go wówczas w chmurach widziano, a w środku
kolumny nauis: >>~Jiaslo Lw<'.nv za przyczyną Jana
z Dukli 16,18 cudownie uwolnione od ohl~żcni .a
Bohdana Chmielnickiego i Tohaja-hcja~ chana lat. ·skic o sic), )omnik ten w stawiło 1(HD«.
bł.
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rozbijać mury kościelne i otworami do ludu strzelali; drudzy tłukli taranem w bramę kościelną; inni
młotami rozbijali sklepienie i kamienic do kościoła
walili. \Vreszcic wdarli się drzwiami do wnętrza.
Lud cisnął się z przerażeniem ku ołtarzom i utworzył zbitą masę ciała, wśród której Kozacy toporami drogę sobie robili, a trupy na podwórze wywlekali, wołając: ))f!alaj! halaj! bre gaur!« udając,
że są Tatarami. Stary ihumen 1) wolał od ołtarza,
aby się upamiętali. Kozacy nalali mu zalo na plesz :t)
okowity i podpalili świecami, aby śpiewał, gdzie
ska:·by. On wołał: »1/ej! pro Boh Clzresfiane) mira!
wira !« - ale mu odpowiedziano: )) /]alel1ku; ne clzor·zem twoi wiry, lisze dyic:zcrech Jzros:y« 3). Zaledwie
jedni odeszli, przybyli drudzy z rydlami, i otworzywszy groby, ruszyli trumny i zgniłe ciała, rąbali
ściany, szukając schowanych skarbów, a wreszcie
i obraz patrona cerkwi wśród okrzyków: ))Proszc:aj
.~w. Jurni« oderwali i złupili. ?\a nic się nie przydały wołania Husinów, że są jednej wiary. Wytrzą
sając im kieszenie, odpowiadali im Kozacy: ))Tak,
nle mnsz diengi lackie '1), nosisz przy sobie na.iwi~kszych wrogów naszych, za to musisz hyć karany« ...
\V czasie tych mordów w cerkwi św. Jura,
czeri'l kozacka, zająwszy górę Szemhekową (dziś
\Vronowskiego), opanowała puste kościoły, dwory

Przeor.
I.ysi11<_;.
:i) l\ie C'ltCl'lll>' ( wojrj wi:11'>', l>·lko picni<:dz>r•
4 ) .\łasz pieui:tdzc p1Jlskic.
1)

2)

'(,
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wałów miejskich leżące, i stamtąd
z okien, z za węgłów, z dachów i kominów do obywateli, na wałach stojących, strzelali, że trudno było

i domy, blizko

głowy wychylić.
Widząc

to, ojcowie miasta powzięli desperacką
postanowili spalić przedmieścia. Kazano
otrąbić. po mieście, obiecując znaczą nagrodę takim,
coby się tego podjęli. Znalazło się takich niemało;
wypuszczeni od burmistrza w nocy ślepą bramą
za mury miasta, podłożyli ogie11 pod budynki, przy
murach będące, aby nieprzyjacielowi za schronienie
nie służyły, i wnet najbliższe domy zajezdne i dworki
drewniane w poblizkich ogrodach w płomieniach
stanęły i niby ognistą koroną miasto otoczyły.
•
Nieprzyjaciel opuścił natychmiast przedmieścia,
ale zamiast niego, z ogniem cały ten dzie11 i całą
noc mieszczanie walczyć musieli. Element 1) rozhukany szalał z niewypowiedzianą wściekłością, jak
gdyby piekielne moce szły w zapasy z sobą. Nie
widać było nieba ani obłoków przy wysokich pło
mieniach i strasznych bałwanach dymu, które wśród
łoskotu i grzmotów noc w dziei'l, żeby i śpilkę zohaczył, a <lzie6 w noc z powodu gęstego dymu,
uchwałę:

obracały.

niósł pożar

na dachy miejskie, i zdacale śródmieście spłonie. Nastał sądny
dzie1·1, po kamienicach, po basztach, po bramach
wyniosłych, po ulicach i zatyłach gęstych, odbijały
się nieustannie głosy: gore, dla Boga! - wody! wody rychło dodawaj I - Owdzie głownie ogniste gonWiatr

wało się,

1)

ze

Żywioł.

-

'
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ty okryły; tam iskry jak z woru się sypią, cieśle
z dachami w zapasy idą... zewsz~!d krzyki, trzask,
wołanie i odgłos trąb przeraźliwy, szum wielki,
z ogniem powslajqcy, pisk ptactwa rozmaitego
w powietrzu ognistem ... serce truchlało, ręce mdlały,
par i dym oddech zapierał... i wśród tych postrachów i spieki strasznej dokoła, i ognia, jakiego
nikt nigdy nie widział, zdało się ludziom, że się
wszyscy żywcem do piekieł dostali ...
Gorzały lak przedmieścia dzień i noc z niemałem zdziwieniem Chmielnickiego, który na tę
tragedyę z góry Wronowskiej patrzał. 13ył to straszliwy dowód, że się miasto do ostateczności bronić zamyśla i raczej w gruzach się pogrzebie, zanimby się poddać miało.
Ponieważ zaś Chmielnicki skarbami tego miasta, tak słynnego hogactwem, 'Fatarów zapłacić i odprawić zamyślał, rozpoczął przeto pierwszy układy.
Zaraz na drugi dzie11 po spaleniu przedmieść ujrzano z wałów miejskich gm'ica kozackiego, który
PG<lem do murów miejskich się przybliżał, czapkę
na<l głową wzniesioną trzymając na znak, aby do11
nic strzelano, i list na żerdzi w ziemi utkwiony
zosta,vił. List hył pisany po rusku: Chmielnicki żą
dał od miasta wydania księcia Wiśniowieckiego,
Koniecpolskiego i wszystkiej szlachty z pod Piła
wiec; w przeciwnym razie groził szturmem, Husinów zaś upominał, aby się w czasie rabunku miasta
w cerkwiach zawarli.
Na poparcie tego żądania kazał · uderzyć na
zamek i nowy szturm przypuścić do miasta. Szła
czen'i pod dowództwem pułkownika Krzywonosa

swego, z groźnem pismem, ahy miasto dla Tatl1rów
200.000 dukatów przygolowalo.
Senat lwowski wez\vał natychmiast na radQ
wszystkie stany miasta _i przedłożywszy im tę szczęś
liwą nowinc:, ze Chmielnicki okup proponuje, przeprowadził uch\Yałę, ze miasto gotowe złożyć oknp,
ale nie w takiej sumie, jakiej si~ Chmielnicki domagał; do Chmielnickiego zaś wysłano list, który
nie zawierał żadnych obietnic, tylko prośbę o glejt 1)
dla poslóvY, których miasto do niego wysłać zamierza. Posłano z tym listem ksiGdza ,.\n drze.i a l luncla
:.\lokrskiego, kanonika regularnego i eksjezuitę, który
sobie przypomniał, ze pomiędzy słuchaczami jego
w kolegium jezuickicm znajdował się lakze Chmielnicki. ::\liał on si~ naocznie przekonać, czy Chmielnicki
rzeczywiście znajduje się pod Lwowem, i wyrozumieć swego dawnego ucznia. ::\Iokrski powrócił
wkrótce do miasta z przychyln,! odpo\viedziq, zaczem na zgromadzonej niezwłocznie radzie obrano
posłów z nieograniczoncm pełnomocnictwem.
Udali siQ do obozu nieprzyjacielskiego: Andrzej \Vaehlowicz z grona konsulów 2), Samuel Kuszcwicz z ławników, Krzysztof Sadmowicz z grona
Ormian, Paweł Lawrysiewicz z grona Hnsinów
i Andrzej Czechowicz z rady czterdziestu mQżów.
Dcputacyi lej towarzyszyła z ciekawości liczna
mło<lzicz polska i ormia1'1ska. Za bramą Krakowską
czekał ich glejt w osobie dwóch assawuł<'>w 8), którzy ich ku małemu kościołowi św. Piotra prowa1) Pismo, zapcwniajqcc hczpieczd1stwo,
i) Urząd miejski.
8) Przywódzcy kozaccy.
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dzili aż do samego szlaku, gdzie z lewej strony
gromadnie . orda talarska stała, a z prawej miał
kwaterę wojskową Chmielnicki z Tohaj-bejem pospołu. Stamtąd kazano im jechać do Lisieniec,
mila od Lwowa, g<lzie hetman miał mieszkanie.
Chmielnicki, przyjął ich ochotnie i gorzałką
wzruszyć
uraczył. Hadca \Yachlowicz starał się
i w długiej mowie przedstawiał ubósl wo miasta,
od zołnicrzy i o<l panów zniszczonego, i z płaczem
o miłosierdzie prosił.
Chmielnicki, widząc, że posłowie płaczą, zaczął tak.ze oczy obcierać i tak mówił: »Nie mogę
ukryć żalu naszego nad waszem nieszczęściem,
a wszystkiemu temu winien pan chorąży i książę
.Jeremi. Nie mogliśmy już wydołać dalej, nieznoś
nych krzywd wycierpieć niepodobna było. Gwałt
się nam dział, i nic nam nie zostawało, jak chwycić za hro11 przy sprawiedliwości naszej. 1'Iilosierdzia \Vaszmość panowie ode mnie żqdacie'? Tegom
ja sam nie doznał. Dość z siebie czynię, co czyniQ,
że V./ aszmościów przy życiu zoslawiam i szabli
mojej na karki wasze dobywać nic chcę, - a to
jest wielkie miłosierdzie, za co mi 200.000 czerwonych złożyć nic omieszkajcie. Oto wam jeszcze
Żydów, tych zaszarganych plugawców zostawiam
i nie domagam się ich, hyle się tylko do tej sumy
znacznie przyłożyli, skoro tyle skarbów z Kozaków
na Ukrainie zebrali. Ja nie wezmę tych pieniędzy
dla siebie, ale wojsko przyjaciela mego szczodrze
ukontenlować muszę i sa1hemu panu Tohaj-hejowi
datkiem tym wynagrodzić winienem, że mi szczerze dopomógł, i ludem wielkim w potrzebie gwal-

go
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townej wygodził, i sam swe zdrowie stawił przy
nrnie odważnie«.
Na gorące prośby komisarzów, aby się zgodził
na mniej[•zą sumę, odwoływał się na swoich puł
kowników, a nareszcie kazał posłom wrócić do
kwatery pułkownika Ostafieja i tam go oczekiwać.
Niedługo nasi czekali, stawił się wkrótce, ale
długo przedtem z Tohaj-bejem w polu rozmawiał,
zanim wjechał na podwórze. \Veszli nareszcie do
izby: naprzód Tohaj-bej z sułtanem Gałgą i Piriagą, za nimi Chmielnicki z pułkownikami, wszyscy
bula\vy złociste, kamieniami sadzone, w ręku trzymali, i zasiedli za stołem, ale na pierwszem miejscu
Tatarzy. Chmielnicki przekładał Tohaj-bejowi przez
tłumacza przyczynę przybycia posłów. Tatarzyn
wszystko na wolę Chmielnickiego puszczał, ale na
posłów surowo nastąpił, że mu mieszczanie krewnego zahili, i wypominał na Sieniawskiego, który
mu się w słowie nie stawił.
Tymczasem w czasie tych traktatów i targów
przybieżał goniec do Chmielnickiego z nowiną, że
górny zamek wzięty. I rzeczywiście, burgrabia ustą
pił z załogą w nocy jeszc;,e, zastawiając się braldem prochu i kul, a nieprzyjaciel wpadł jak wilk
do owczarni, siekł i rąbał jak drwa w lesie, a reszt~, obłupiwszy do naga, kiścieniami 1 ) do Tatarów na sprzedaż pędził. Krew lała się na dół rynsztokami, a na dziedzi1'icach zamkowych pełno porzuconych ciał ludzkich leżało ...
Posłowie miejscy, usłyszawszy tę nowinę, za1_)

Rodza} tatarskieBo

knuła

do bicia1
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przestali targów, i nic skladaj}!C żadnej <lcklaracyi,
prosili hetmana, aby wysłał z nimi pełnomocników
swoich, którzyby mogli poświadczyć, że miasto gotowe oddać wszystko, co mu j eszczc zostało. Zgodził się na taki ul(lad Chmielnicki i wybrał do tej
usługi pułkownika Glowackiegq, ))przedniego zdziercę i bihanta«, a Tohaj-bej wysłał z swej strony
Piriagę, oboźnego tatarskiego. Komisarze ci, otoczeni orszakiem murzów, assawulów, pisarzów kozackich i tatarskich, ruszyli razem z posłami do
miasta - i wtedy dopiero kroki wojenne z ohu
stron usłały.
Ta lranzakcya 1) okazała się dla miasta bardzo korzystną; pomysł jej był nader szczęśliwy
i w kilku późniejszych obl~żcniach i okupach zawsze z dobrym skutkiem powtarzany. ?\Iiaslo pochowa wszy kosztowności, pozwalało się rewidować.
Przedłożono komisarzom kozackim rachunki
miejskie, kwity z pieniędzy, oddanych Wiśniowiec
kiemu, i otworzono kasy miejskie. Pokazało si~,
że miasto nic miało nic, prócz t!OOO złp. w kasie
lonheryi (administracyi miejskiej). Tc UOOO uzyto
zaraz na podarunki dla komisarzy. Głowacki dostał
na rękę 100 talarów, 2 złote pasy, rubinowe zausznice, !)O dukatów, 2 szable srcbrnozłotc, czekan
srebrny i buzdygan srcbrnozłocisty, razem wartości
1500 zł. Piriaga otrzymał w gotowiźnie i kosztownościach H~)O zł., murzowie przy nim zostający
2100 zł.; oficerowie kozaccy przy Głowackim i pisarze dostali prezentów 1000 zł. Prosili ich przytem
1
)

Układ,

zawarta umowa:

c.iasie przybyli pod . . wśw do '\llflalilł
i>słowie od cara i od RaJ.W,:M•c.
na froti. o ki, ale ich oll'I_IIIJII_
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Chmielnicki tem, że pierwszcóstwo i prawo do
tronu królewskiej krwi, a zatem królewiczowi Kazimierzowi przyznawał, na którego stronQ widocznie się przechylał i głośno kilka razy powtarzał,
że jak się tylko dowie, iż król obrany, zaraz szablę odpasze i do wierności powróci.
Po dwóch tygodniach, kiedy skoI1czono okup
wybierać, pokazało się, że zamiast 200.000 dukatów
(1,200.000 złp.), miasto w gotówce i towarach tylko
pól miliona złożyło. Głowacki i Piriaga z towarzyszami, wszyscy przekupieni, oświadczyli, że wybrali
wszystko, co tylko zebrać było można 1). :\Iieszczanie, bojąc się gniewu tatarskiego, stali dzieó i noc
do obrony miasta gotowi, i załodze miejskiej pod
gardłem schodzić z wałów zakazano. Tymczasem
radcy miejscy bogatymi upominkami wzgl~dy
Chmielnickiego kupowali. Przyjęła wreszcie orda
okup, jaki dano, i 2:~ października, zabrawszy pieniądze i tysiące jei'lców polskich, pożegnał Tohaj
bej i sułtan Gałga Chmielnickiego, i mszyli obaj
ku Kamieócowi. Na drugi dzieó. ruszył Chmielnicki
ku Zamościowi, zostawi\vszy na kilka dni we Lwowie synowca swego, Zacharyasza .Chmielnickiego,
i kilku assawułów i atamanów, jako zakładników,
dla obrony miasta przeciwko innym nadciągającym
tłumom kozackim, które się dokoła miasta uwijały
tak, że mieszkańcy, jakkolwiek wolni, znajdowali
Nicwiłlpliwie, że takie hogatc miasto jak Lwów,
daleko wi~kszą sum~ złoży('.. Jezuici, posiadali bardzo wielkie sumy gotowych pieniędzy. Hadcy miejscy byli
lakże bardzo maj<;Lni.
1)

lnogło

si~ ciągle w ohl~żeniu. Wewnątrz dokucza( ciężki
głód i trudno było dostać zhoża, bo wszystkie gumna
od Zaporoża do Lublina spalono. \Vidziano na poddaszach kamienic i kościołów, zmienionych na
mieszkania, wiele osób zamożnych niegdyś, które
straciwszy wszystko, km\czyły życie z głodu, lub
obładowawszy żołądek niezwyczajncmi potrawami,
umierały. Dla mnóstwa trupów, leżących po różnych
miejscach, zepsuło się powietrze, i powstała silna
śmiertelność tak, że w trzech następnych miesią
cach 7000 ludzi pochowano.
Z tego wszystkiego poznają czytelnicy, ile to
krwi i majątku wtedy Lwów, od wszystkich opuszczony i spustoszony, utracił, jak długo nieprzyjaciela na sobie wytrzymał i jak pożytecznym stał
siQ w wiclkiem nieszczęściu dla Hzpltcj i całego
królestwa 1).
1)

W opisie tego

ohl9żcnia

trzymałem

siQ rclacyi

An<lrzc·ja Czechowicza, kupca lwowskiego
i regenta miasta, i ~I. Groswajera, burmistrza miasta. Obic

współczesnych:

te relacye umieszczone są w Kronice Zubrzyckiego; ostatnia
znajduje się także w Hpisach bibl. Ossolióskich. Oprócz
tego miałem przed sobą Kronikę Lwowa Józefowicza, który
swe wiadomości czerpał nictylko z aktów konsularnych,
ale i z ovowiadur'1 SQdziwych i wiarogodnych ludzi.
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