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D iariusze oblężenia Jasnej Góry w  roku 1771

Opracował Jacek Wójcicki

F ortecę częstochowską, zajętą od września 1770 roku przez załogę konfederacką pod 
kom endą Kazim ierza Pułaskiego, oblegały na początku stycznia 1771 wojska rosyjskie, 

dow odzone przez osławionego Iwana D rewitza. Jej dw utygodniow a obrona należy do tych 
przełom ow ych w ydarzeń konfederacji barskiej, które zostały najlepiej udokum entow ane 
w  obiegowej literaturze okolicznościowej. W iadom ości o bohaterskiej postawie barskich 
żołnierzy i m ało skutecznych usiłowaniach Rosjan docierały do ogółu zwykłą drogą półpry- 
w atnych listów 1, gazetek pisanych2, a za granicę —  doniesień dziennikarskich. N ie  brako
w ało też poezji ulo tnej, jak  Larum w czasie przypuszczonego przez Drewitza... do fortecy często

chowskiej szturmu.. .3 Po kraju kursowały rów nież szczegółowe diariusze oblężenia, spisywane 
przez obrońców  bądź na bieżąco, bądź opracowywane szerzej z notatek potocznych ju ż  po 
odstąpieniu D rew itza, zarówno zrezygnowanego bezow ocnością starań oblężniczych, jak  
i zm uszonego do wycofania się w  stronę atakowanego w łaśnie przez konfederację Krakowa.

O b ro n a  C zęstochow y przynosiła zaszczyt załodze i osobiście talentom  m łodego dow ód
cy, prowadzącego z w arow ni śmiałe wypady na pozycje w roga4. C o  ważniejsze jednak , 
stanow iła zarazem  —  ze w zględu na wyjątkowe znaczenie jasnogórskiego sanktuarium  oraz 
podkreślane analogie z wcześniejszym o ponad sto lat najazdem szwedzkim i czynami przeora

1 Zob. np. rpsy Biblioteki Czartoryskich w  Krakowie (dalej: B Czart), sygn. 836, s. 721 (list marszałka 
Stanisława Lubom irskiego); 842, s. 411—415 (pism o z 23 V I 1771).
2 Zob. np. w ieści z Warszawy dn. 30 1 1771 z teki odpisów  Szczęsnego M orawskiego —  rps Biblioteki PAN  
w  Krakowie (dalej: PA N  Kr) sygn. 1147, k. 254-254  v.
3 Z  rękopisu B Czart 865, s. 419—420, ogłoszony w: Poezja barska, opr. K. Kolbuszewski, Kraków 1928 (B N  
1 108), s. 62-64; Literatura barska (Antologia), opr. J. Maciejewski, Wrocław 1976 (B N  1 108), s. 333-335.
4 „Był jedynym  w od zem  konfederackim, którego talent fortyfikacyjny w  pełni doceniają i chwalą historycy 
rosyjscy” —  pisze o Pułaskim autor najnowszej monografii Jasnej Góry z punktu w idzenia znawcy sztuki 
oblężniczej, Ryszard H enryk B ochenek (Twierdza Jasna Góra, Warszawa 1997, s. 168). O bronie barzan przed 
Rosjanami pośw ięcony został tu rozdział 7 (s. 165-185, w  tym na s. 177-185 —  w zorem  dawnych epok —  
opis działań w ojennych w  formie syntetycznego diariusza).
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Kordeckiego —  w ażny elem ent propagandy patriotycznej o charakterze religijnym. Jasna 
G óra znów  stawała się znakiem  przetrw ania przy nadzwyczajnej opiece Bogarodzicy —  co 

tuż po oblężeniu utrw alono sym bolicznie w  odznaczeniu, którego jedyny  egzem plarz zacho
wał się w  zbiorach klasztoru5. Konfederaci opuścili fortecę dopiero w  dniu ostatecznej kapitulacji 
18 VIII 1772, po następnych, ju ż  bardziej bezw zględnych i skutecznych oblężeniach.

N iestety, fama była bodaj największą korzyścią z akcji m ilitarnej ze stycznia 1771 roku, 
która pozostała zaledwie epizodem  działań zbrojnych schyłku konfederacji. Konflikty w śród 
starszyzny prowadziły do podsycanej przez G eneralność rywalizacji m iędzy Pułaskim  a re- 
gim entarzem  wielkopolskim Józefem  Zarembą. Chociaż ten, jak  wynikało z krążących now in, 
przyczynił się do kapitulacji M oskali6, nie poparł jednak  oblężonych stanowczym , prędkim  
uderzen iem  (podobnie ja k  dow ódcy innych, m niejszych oddziałów  walczących wówczas 
w  okolicach Częstochow y). N ie  dozw oliło to wykorzystać w  pełni strategicznej wartości 
obronienia fortecy przed znacznie przeważającymi, ale srodze pod m uram i w arow ni w ykrw a

w ionym i siłami D rewitza.

Przegląd odpisów

O  m asow ym  rozpow szechnieniu diariuszy świadczy duża ich liczba w  obecnych zbio
rach rękopiśm iennych, grupujących przecież tylko część będących w  rzeczywistym  obiegu 
pism . W  związku z tym  obecna edycja, m im o dążenia do w  m iarę pełnego zilustrow ania 
zm ian, jak im  dom niem ane pierw ow zory ulegały w  kolejnych odpisach, opiera się tylko na 
ich reprezentatyw nej grupie, z pew nością nie wyczerpujących wszystkich m ożliw ych odm ian 
tekstu. Z m ianom  i zniekształceniom  ulegały przede wszystkim  nazwy miejscowości i nazw i
ska w ojskowych, trudne nieraz do jednoznacznego zrekonstruow ania. Zm ieniały  się rów nież 
—  ale bardziej z przyczyny świadomej propagandy niż tylko z pow odu skażeń kolejnych

5 O dznaczenie, w  formie brązowego krzyża kawalerskiego z b iało-czerw onym i em aliowanym i płom ieniam i 
spom iędzy ramion oraz z w izerunkam i Matki Boskiej z D zieciątkiem  na awersie i białym orłem  na rewersie 
emaliowanej tarczy centralnej, ustanow iono i zapewne w ręczono przy św ięcie Matki Boskiej G rom nicznej 
2 lutego 1771 z rozkazu Pułaskiego jako komendanta obrońcom  twierdzy. N a  awersie wyryto w  miedzianej 
blasze napisy: PR O  F ID E /E T  M A R IA /P R O  L E G E /E T  PATRIA; w  otoku: M ARIA V IC T R IX H O ST IU M . 
W  otoku orła na rewersie hasło: IN  H O C  S IG N O  V IN C E S. Skrótowe (i dodajmy, że dosyć topornie 
w yk on an e) napisy na od w rocie  ram ion krzyża: C A S [IM IR ] P U Ł A fSK I] /  M A R [E S C H A L L U S ]  
L O M Z [E N SIS] /  T R IB [U IT ] PR A E M IU [M ] /  B E N E  M E R fE N T I] IN  C L[ARO ] M O N T E  D [IE ] 2 
FE[BRUARII] 1771 oraz jego unikatowy charakter każą niektórym przypuszczać, że dysponentem  krzyża był 
konw ent pauliński, a jedynym  odznaczonym  —  sam Pułaski (zob. C. Brodzicki, Kazim ierz Pułaski marszałek 
łom żyński, Łomża 1988, s. 6 8 -69  —  tu również ilustracja i przekład dw u m ożliw ych rozwiązań inskrypcji). 
W ówczas napis należałoby czytać: BE N E M E R [E N TI] ( ,..)/C A S [IM IR O ] PU Ł A [SK I]/M A R [E SC H A LL O ] 
L O M Z [E N SI] /  T R IB fU IT U R ] P R A E M IU [M ]. Bochenek (op. cit., s. 184) sądzi, że było to jednak  
odznaczenie dla wyróżniających się obrońców  i w  tym duchu rozwiązuje skróty („bene merentibus"), lecz napisy 
na krzyżu cytuje niedokładnie.
6 „Gdy zaś M oskw ie zaczęło prochu brakować, wysłała po niego na Śląsk, któren prowadząc JP Zaremba 
odbił, o czym  dow iedziaw szy się i o sukcesie konfederackim usłyszawszy, die 16 od fortecy odstąpiła ( . . . ) ” 
(rps PAN Kr 1147, k. 254 v. —  zob. przypis 2).
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odpisów  —  dane ilościowe. Z  reguły zawyżano liczbę w ojsk nieprzyjaciela oraz siłę poszcze
gólnych ataków  i bom bardow ań, za to w ym iary strat w łasnych pom niejszano odw rotnie 
proporcjonalnie do ubytków  w  szeregach przeciw nika7.

Prócz przekazów  rękopiśm iennych, zawartych bądź w  sylwach szlacheckich, bądź p rze
pisywanych oddzielnie, nieraz w  kształcie swego rodzaju m odlitewników, m ateriału porów 
nawczego dostarczyły rów nież czasopisma i inne publikacje dziew iętnastowieczne. M ożna 
jednak  potraktow ać je  jako w ierne kopie m anuskryptów, za czym  przem aw iają... błędy 
i nonsensy tekstu, pozostaw ione in crudo bez ingerencji redaktorów.

Ju ż  pierw sze porów nania relacji o obronie Jasnej G óry pozw oliły w yodrębnić, obok 
jednostkow ych doniesień (jak w spom niane wyżej listy i gazetki, czy też bardzo ciekawy, 
niestety m ocno  zdefektow any odpis, ukazujący kulisy nieudanej rosyjskiej dywersji wśród

o
obrońców  ), dwa podstawowe w arianty diariusza. K ryterium  podziału nie stanowi przy tym 
kilka odm ian tytułu: Dyjaryjusz od podstąpienia wojska moskiewskiego podJasną Górę Częstochow

ską... aż do cofnienia onegoż. ..; Dyjaryjusz ataku fortecy częstochowskiej wojskiem konfederackim 
osadzonej przez wojsko moskiewskie uczynionego; (Rzetelna) Informacyja o oblężeniu i ataku fortecy 

częstochowskiej... —  ponieważ pod podobnym  nagłówkiem  kursować m ogły obie wersje. 
Czasam i też kopiści uzupełniali relację inform acjam i z obu wersji jednocześnie.

I. Wersja „A”

Wersję A stanowi tekst krótszy, spisywany, ja k  się wydaje, z dnia na dzień przez kronikarza 
konfederacji. N ie  był to raczej zakonnik, choć tak sugerują tytuły niektórych odpisów. 
Pamiętać bow iem  należy o obojętnej lub w ręcz wrogiej w obec konfederacji postawie pauli
nów  częstochow skich, którzy m usieli pogodzić się z naruszeniem  pożądanej neutralności 
klasztoru po w targnięciu Pułaskiego ze swymi ludźm i gwałtem  i nie bez krwawej utarczki.

Podstawą edycji tej wersji je s t rękopis Biblioteki Jagiellońskiej w  Krakowie (dalej: BJ) 
sygn. 3049, jed en  z tom ów  Ciekawości czasów barskich zebranych przez Tadeusza Lipskiego9. 
Z am ieszczony w  zbiorze w ydarzeń roku 1771 odpis je s t najkom pletniejszy i dobrze czytelny, 
niem niej należy zaznaczyć, że spisujący poczynił kilka popraw ek stylistycznych, czym różni 
się nieznacznie od reszty kopii, przepisywanych bardziej m echanicznie10.

D w a egzem plarze wersji A  znajdują się rów nież w  Bibliotece Kórnickiej (dalej: BK), 

sygn. 2110 bl. 5 oraz BK 13304. Pierw szy z nich pochodzi z archiw um  Józefa Zaremby,

7 Siłę atakujących w  grudniu 1770 roku historyk wojskow ości ustala obecnie na ok. 4 tysiące żołnierzy  
i 24 działa, zaś garnizon twierdzy ocenia na 1450 żołnierzy i 40 armat (R. H . Bochenek, op. cit., s. 180).
8 Zob. rękopis Biblioteki Zakładu N arodow ego im. O ssolińskich w e W rocławiu (dalej: O ssol.) sygn. 1835, 
k. 59 -62  v.
9 Zob. W. Konopczyński, Konfederacja Barska. Przegląd źródeł, „Kwartalnik H istoryczny” LXVIII 1934 z. 3, 
s. 545-546, poz. 14.
10 Kopista zastąpił np. używane w  pozostałych odpisach określenia „plejzer”, „piejzerowany” (z franc. blessure) 
synonim am i „rana”, „ranny”.
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dobrze poinform ow anego o działaniach am bitnego konkurenta, Pułaskiego, i o zdarzeniach 
pod Jasną G órą —  w  tej samej tece je s t i druga wersja diariusza, o czym niżej.

Poza w ym ienionym i trzem a odpisam i porów nano jeszcze:
4. Rps PAN Kr 670, k. 126-128 (Informacyja o oblężeniu i ataku... przez jednego konfederata 

sko notowana)',

5. D ru k  w  „Pam iętniku Sandom ierskim ” (dalej: Pam. Sand.) 1830 t. 7, s. 385-398  (Rzetelna 
informacyja... przez zakonnika

6. D iariusz opublikow any przez Leonarda C hodźkę, Żywot Kazimierza na Pulaziu Pułaskie

g o ..., Lwów 1869, s. 72-79 (dalej: C hodźko) —  zwięzły, „przez jednego  zakonnika 
skreślony”.
Tekst wersji A  stał się podstawą dla w ariantu jeszcze bardziej skróconego i zbierającego 

nieraz w ydarzenia kilku dni w  jednej wzm iance, który m im o różnic stylistycznych w obec 
w ariantu  obszerniejszego m ógł posłużyć jako  m ateriał porównawczy. R eprezentują go:
7. Rps O ssol. 568, s. 249-253 (Dyjaryjusz odpodstąpienia wojska moskiewskiego... aż do cofnienia

■ A2  onegoz...) ;
8. Rps O ssol. 3465 (Dyjaryjusz ataku fortecy Jasnej Góry Częstochowskiej... któren po cofnięciu się 

nieprzyjacielskich od oblężeńców wydany) —  w  form ie osobnej książeczki, uzupełnionej na 
końcu m odlitw ą do M atki Boskiej Częstochowskiej;

9. Rps B C zart 842, s. 357-358;
10. Rps BJ 5501, k. 146-147 v. (Dyjaryjusz od podstąpienia wojska moskiewskiego...);
11. Rps BJ Przyb. 171/51 „B”, k. 137-139 v. (Dyjaryjusz od podstąpienia...);
12. Rps PAN  Kr 1152 (Dzieje polskie czyli przypadki znaczniejsze za panowania... Stanisława 

Augusta... zdarzone, t. 3) —  relacja o oblężeniu C zęstochow y (Opisanie ataku... przez dwa 
tygodnie trwającego) zajm uje s. 1-9; datowanie w ydarzeń przesunięte je s t o je d en  dzień 
naprzód.
Prócz tego w ersję A  w ykorzystują rękopisy O ssol. 573, s. 51-54, oraz BJ Przyb. 171/51 

„A”, k. 133-135 v. (Dyjaryjusz w  krótkos'ci z  wielkiego dyjaryjuszu uryciągniony), inne od poprze
dnich. Wersję A  (z racji znacznych ubytków  tekstu nie w iadom o, który to  w ariant) znajdu

je m y  rów nież w  silnie zdefektow anym  rękopisie Biblioteki U niw ersyteckiej w  Warszawie 
(dalej: B U W ) sygn. 274 t. 4, s. 1429-1435.

W  wersji A  opis w ydarzeń 7 stycznia rozpoczyna się charakterystycznym  zw rotem , iż 
dzień ów  „fatalny był szpiegowi dziew ce”, na końcu zaś znajduje się Dyspozycyja (Rozporzą

dzenie) oftcyjerów. Z najdu jem y tu  zazwyczaj rów nież w stęp o kom ecie z 5 (lub 6) grudnia 1768 
roku, który naśladuje —  zapew ne całkiem świadom ie —  początek Nowej Gigantomachii

" W spomniał o tej wersji pierwszy monografista Baru, Stanisław Kaczkowski, w  sw oich Wiadomościach o Kon
federacji Barskiej, Poznań 1843, s. 195; wykorzystał ją  rów nież Stanisław Kwasieborski w  obszernej rozprawie 
Częstochowa za  Konfederacji Barskiej, Warszawa 1917, dokonując analizy porównawczej kilku wersji diariusza 
w  dążeniu do odtw orzenia rzeczywistego przebiegu wydarzeń.
12 Wykorzystany przez Kwasieborskiego (zob. przypis poprzedni).
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przeora Kordeckiego. A utor diariusza potraktował kom etę w  ten sam sposób, w  jaki jego 
w ielki poprzednik  pożar klasztoru, spow odow any uderzeniem  p ioruna 10 lutego 1654 roku, 
a następnie przerażający „znak na niebie, który się zdarzył tegoż samego roku 9 czerwca na 
tw arzy zachodzącego słońca”13 — jako omen, które Bóg „zesłał p ierw  ku upam iętan iu”14, 
kiedy to

N im  miecza dobył, n im  ci dał stych jaki,
Z e cię miał skarać, dawał znać przez znaki.

N a  w ielu miejscach stawiał przed w zrok  człeczy 
Z  ziem ie i z m orza dziw ne barzo rzeczy15.

Być m oże osiem nastow ieczny diariusz oblężenia ju ż  od początku jaw ił się w  zamiarach 
autora jako  m ateriał do  przyszłej „epopei m oralnej” (w  czym  M ickiewicz upatrywał najwyż
szy w alor Nowej Gigantomachii K ordeckiego16). N ie sposób odgadnąć, czy autor zapisków od 
razu przewidywał bezskuteczność ataków przeciw nika —  raczej poetyka takiego diariusza 
zakładała a priori w  każdym  w ypadku m oralne zwycięstwo oblężonych, bo naw et przegrana 
konfederatów  m ogła być w  przyszłości zinterpretow ana jako  słuszna kara Boska i jeszcze 
wyraźniejszy znak z niebios. W arto zresztą zauważyć, że w  świetle obu wersji diariusza 
konfederaci barscy odnieśli sukces tylko w  części —  prawda, że ogrom nej —  dzięki w łasnym  
staraniom . Kapitulację przyspieszył bow iem , w edług  opisów  pod datą 14 stycznia, nagły zgon 
kilku oficerów  m oskiewskich i zranienie brata dowódcy, srodze zatrw ożonego tym i znakami. 
N iew ykluczone, że ten  pow tarzany z ust do ust pow ód odstąpienia D rew itza więcej w spól
nego niż z rzeczywistością m a z legendarnym  przetw orzeniem  epizodu oblężenia szwedz
kiego z 12 grudnia 1655 roku, kiedy to podczas polskiego ostrzału kwatery generała M ullera 
zginął — ja k  pow iadano — jego siostrzeniec17.

II. Wersja „B”
Wersja B je s t obszerniejsza, pisana, ja k  sądzi Kwasieborski, „niezaw odnie przez wojsko-

18wego i uczestnika walk, który patrzył na wszystko z bliska” .

13 „Nad nosem  słońca widziano krzyż, przemieniający się w  serce, które m ieczem  przeszyte chyląc się na 
stronę lewą stanęło pod okiem . Pod drugim zaś okiem  twarzy słonecznej widziano rękę, jabłko trzymającą —  
jabłko to w zn osiło  się po oku ku czołow i rozdzieliwszy się na cztery części, a gdy w ypłynęło ponad tarczę 
słońca, przedstawiło rózgę” —  A. Kordecki, Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r., tł. J. Łebkowski, C zęsto
chowa 1991, s. 17 (przekład z r. 1858).
14 Ibid.
15 W  Odymalski, Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej pieśni dwanaście, wyd. J. Czubek, Kraków 1930 (BPP 83), 
s. 12 (koniec strofy 19. i początek 20.); w  najnowszych badaniach autorstwo tego poem atu, genetycznie 
zależnego od dzieła Kordeckiego, przysądza się redaktorowi łacińskiego tekstu Now ej Gigantomachii (wydanej 
z datą 1655, lecz w  istocie najwcześniej na jesien i 1657 roku), Stefanowi D am alew iczow i —  zob. R. O cieczek, 
„ObleżenieJasnej Góry Częstochowskiej". Dzieło i autor, Kraków 1993.
16 Zob. A. M ickiew icz, Literatura słowiańska. Kurs drugi, Warszawa 1952 (Wydanie N arodow e t. X ), s. 53 
(wykład IV z 4 1 1842) i 57 (wykład V  z 7 1 1842).
17 Zob. R. H . Bochenek, op. cit., s. 86.
18 S. Kwasieborski, op. cit., s. 159 (zarazem wersję diariusza z „Pamiętnika Sandom ierskiego” historyk uznaje
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W ykorzystano następujące kopie rękopiśm ienne i przekazy drukow ane:

1. Rps B C zart 865, s. 345-358 (tekst podstawowy);
2. Rps B C zart 830, s. 135-147 (Dyjaryjusz odpodstąpienia...)^9;

3. Rps O ssol. 6152, s. 31-37  (Dyjaryjusz odpodstąpienia...);
4. Rps Pawi. 94 (Zbiory Pawlikowskich —  obecnie w  O ssolineum  we W rocławiu). Tekst 

ciekawy, m im o w ielu błędów, zarów no ze w zględu na dążenie do syntezy obu wersji 

(wstęp o kom ecie w edług  wersji A, uzupełnienia w  tekście), ja k  i form ę osobnej 
książeczki, naśladującej druk;

5. Rps BK 2110 bl. 5 —  z archiw um  Józefa Zarem by;
6. D ru k  „z rękopism ów  pana N . Rasińskiego” w  „Przyjacielu L udu” (Leszno) 1841, nry 

37-39, s. 291-295, 297-299, 307-308 (dalej: Prz. L udu)20;
7. D ru k  w  m onografii genealogiczno-historycznej rodu Pułaskich pióra Kazimierza

21 . . .  Pułaskiego (dalej: Puł.) . Lukę w  tekście wydawca uzupełnia fragm entam i diariusza
22z pracy C hodźki .

Wersja B pom ija m iędzy innym i w stęp o nadzwyczajnych zjawiskach niebieskich oraz 
dyspozycję oficerów.

III. Wersja Jasnogórska”
O prócz w ersji A  (w wariancie dłuższym  i krótszym ) oraz B istnieje rów nież tekst od

m ienny  od w ym ienionych, zatytułowany Dyjaryjusz od podstąpienia nieprzyjaciela pod fortecę 
Jasnej Góry die 31 grudnia 1770 roku, w  jednym  zaledwie egzem plarzu. Jest to  wszakże
dokum en t niezwykle istotny, znajduje się bow iem  w  A rchiw um  Jasnogórskim  O O . Paulinów

• • • • 23(dalej: AJP), gdzie wpisano go do kroniki prowincjalnej okresu od 13 X 1759 do 17 DC 1780 .
Z nam y więc i spojrzenie z w ew nątrz oblężonej twierdzy, do tego z punk tu  w idzenia przy
m usow ych, znękanych i niekoniecznie przychylnych obserwatorów. K ronikarz zakonny 
w  łacińskiej notatce na s. 427 inform uje skrótow o o rozpoczęciu, a niebaw em  i o zakończe

niu oblężenia i uprow adzeniu zakonników  (wym ienia nazwiska: m istrza now icjatu Bona
w en tu ry  M aresza, Kazimierza Zaręby, Alfonsa M irskiego i D ionizego Pietrzykowskiego). 

U spraw iedliw ia się, że nie dysponując w  danej chwili dokładnym  diariuszem , pozostawia 

w olne dw ie strony do późniejszego uzupełnienia za pom ocą źródeł klasztornych lub jak ich

za dzieło zakonnika —  zob. ibid., przypis na s. 151).
19 Wykorzystany przez Kwasieborskiego (zob. przypis 8).
20 W ykorzystany przez Kwasieborskiego (zob. wyżej).
21 Wydana anonim ow o w: T. Zychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 8, Poznań 1886, s. 338-346.
22 W  skróceniu przedrukowany w: W  Konopczyński, Konfederacja barska. Wybór tekstów, Kraków 1928 
(B N  I 102), s. 120-127; fragment odpisu B Czart 865, uzupełniający lukę w  relacji opublikowanej przez 
K. Pułaskiego, przedrukował Konopczyński w  Materiałach do dziejów iw jny konfederackiej 1768-1774 r., Kra
ków  1931, s. 102-104.
23 Zob. AJP sygn. 540, Actorum prouinciae Polonae to m u sX I..., s. 427-429  oraz 830-833 (dawniej 1124—1127).
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kolw iek innych, o ile tylko ukażą prawdę o zdarzeniach („dummodo ipse nudeus veritatis expriini 
possit”). D opisany później diariusz w  języku polskim  (miejscami suchy, m iejscam i bardzo 
dynamiczny, zwłaszcza w  opisie sz turm u z 9 stycznia), chociaż zwięzły, nie zm ieścił się na 
przew idzianym  m iejscu, stąd wykorzystano rów nież sam koniec kodeksu. Kiedy dokonano 
w pisu —  dokładnie nie w iadom o. Prawdziwość dokum entu  („de originalibus copiis exaratuin ’) 
poświadcza znacznie późniejsza, zam ieszczona pod tekstem  łacińska notatka sekretarza 
prowincji polskiej paulinów 24.

★ ★ ★

Rzekom a inspiracja króla Stanisława Augusta, jakoby zachęcającego Rosjan do atakowania 
Częstochowy, stała się m otyw em  publicystycznego Listu konfederata do Jego Królewskiej Mości 
względem odstąpienia imprezy ataku Częstochoury, rozpow szechnionego w  licznych odp isach" '. 
D atow ana na 1 listopada 1770 roku epistoła pom stuje na niezliczone „gwałty” i „tyraństwa” 
pod rządami króla, a w  szczególności na poniżenie w iary katolickiej. „Sprzysiężony konfede
rat” wierzy, że m onarcha pragnie dotrzym ać przysięgi koronacyjnej, lecz tylko om am ili go 
dw orzanie i urzędnicy, „wyrodki ojczyzny” („śmierć, zguba, tyranija nad bracią i w spółoby
w atelam i dokonane —  to dla nich radość, to jedyna serca ich pociecha”)26 Traci jednak  
cierpliwość, oto bow iem

D ochodzą nas w iadom ości, iż na w ojennej rosyjskiej radzie atak Jasnej G óry 
je s t decydowany. M am y w  Bogu nadzieję i obronie N ieba Królowej, iż od tej 
fortecy, przykładem  niegdyś bezbożnych Szwedów, dziś także zuchw ały n ie
przyjaciel odejdzie z hańbą i ze w stydem . A jeżeli się inaczej Bogu podoba, to 
przynajm niej nie inaczej tam  trafi, tylko po naszych karkach i mogiłach.

Ale żeby ten  atak miał nastąpić od wojska auksylijarnego Waszej Królewskiej 
M ości, natenczas sama chyba W szechm ocność zemstę, niechęć, nienawiść do 
rządów  i panow ania Waszej Królewskiej M ości w  nas i potom kach naszych 
ukoić i w ykorzenić potrafi27.

24 Był nim  Urban Paweł Porubski OSPĘ (1784-1830); z całą pewnością, wbrew  twierdzeniu biogramu pióra 
ks. Janusza Zbudniewka w  Słowniku polskich teologów katolickich (t. 3, Warszawa 1982, s. 423), nie jest on autorem  
tego diariusza, nazwanego zresztą m ylnie „najstarszym zapisem” wydarzeń oblężenia przez Bochenka (zob. 
Twierdza Jasna Góra, s. 177).
25 O dpisy kursowały pod tytułem  w  dw óch wariantach:
List (List konfederata) doJK M ci... zob. rpsy B Czart 865, s. 385-388; BJ 6673 II, s. 746-753; O ssol. 194, k. 94 
v.-96; O ssol. 330, k. 30-31  v.; O ssol. 332, k. 49-50; O ssol. 1077, k. 69-70; O ssol. 1409, s. 407-415; PAN Kr 670, 
k. 123-124; Kopia listu do JK M ci... zob. rpsy B Czart 842, s. 159-161; B Czart 1170, s. 543-546; B N  Akc. 1983, 
k. 148-149 v.; PAN Kr 1681, s. 20-23; B U W  137, k. 15; B U W  274 t. IV s. 142^ 1429; Pawi. 238, s. 435-439.
26 Cyt. za rpsem Pawi. 238, s. 438.
27 Pawi. 238, s. 438-439.
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W  istocie List konfederata powstał w  m arcu 1771 roku, czyli wówczas, gdy przyw oływ any 
na opam iętanie Stanisława A ugusta straszak bezkrólew ia był ju ż  faktem. D ow odzi tego 
polem iczne Przetłumaczenie listu znajdującego się w  drugim tomie książki francuskiej pod tytułem 

„Dyjaryjusz historyczny”. .., pow stałe z inspiracji królewskiej, a znane z licznych druków  i ko

pii rękopiśm iennych:

N ie  masz nikogo w  Warszawie, który by nie wiedział starania królewskiego 
o oddalenie ułożonego Częstochow y oblężenia. Z a jego  rozkazem  podało 
m inisteryjum  posłowi rosyjskiem u reprezentacyją i żądanie, ażeby to  miejsce, 
pow szechnym  nabożeństw em  wsławione, ochronione było. Świadkam i tego 
są rezydujący w  W arszawie m inistrow ie cudzoziemscy. A utor pism a sam do 
brze w iedział o tym , pism o zaś jego  rozrzucone w e dwa miesiące po oddaniu 
zwyż w zm iankow anej m inisteryjalnej rekwizycyi, a w  sześć niedziel po w yko
nanym  bezskutecznie ataku, zdaje się dopiero żądać jego odw rócenia; dlatego 
kładzie antydatę swojego listu, i uchw yciwszy się późno zm yślonego C zęsto
chow y ratunku, rozwija pod tym  pretekstem  uknow aną dawniej samej złości

OQ
osnowę"10.

M niem ane „tłum aczenie” w yw ołało kolejne kontry  i repliki, była to jed n ak  akcja publi
cystyczna daleka ju ż  od m ilitarnego punk tu  wyjścia —  oblężenia Jasnej Góry, służącego w  tej

✓ ✓ 29w ym ianie poglądów  ogólnych na politykę króla jedyn ie jako  pars pro toto .

★ ★ ★

W  obecnej edycji diariuszy nie u jednolicono pisow ni nazwiska D rew itz (Drewlicz, 
D erew icz), sprowadzając jed n ak  częstą oboczność pisow ni Pułaski/Puław ski do form y w ła
ściwej. Pozostaw iono rów nież bez zm ian niekonsekw entny zapis liczebników  (słownie bądź 
cyframi). Rozw iązano bez oznaczenia skróty tytułów : JM P  (imć pan), J O  (jaśnie oświecony),

JW M  (jaśnie w ielm ożny). Inne uzupełnienia ujęto w  klamry.

28 Przetłumaczenie listu znajdującego się w  drugim tomie książki francuskiej pod tytułem „Dyjaryjusz historyczny” 
przypisany Najjas'niejszemu Królewiczowi J M C i Polskiemu Klemensowi, elektorowi trewirskiemu, drukowanej we 
Frankfurcie nad Menem i7 7 i ,  [b. m . dr.], 1771, 2°, s. [3] —  egz. Biblioteki Narodowej w  Warszawie sygn. 
XVIII.3.823; Centralny Katalog Starych D ruków  B N  notuje m.in. blisko 20 egzemplarzy tego druku w  ramach 
jednego klocka rękopiśm iennego (B Czart 7 9 6 IV, s. 179-322). W  zbiorach B N  znajduje się rów nież egzem 
plarz innego wydania w  formacie 4°, sygn. B N . XVIII.2.7. Odpisy: m .in. rps BJ 5501, k. 285-288  v.
29 O m ów ien ie Listu konfederata i tezy polem iki z nim  zob. W  Konopczyński, Konfederacja barska, t. 2, Warsza
wa 1991, s. 881-890  (rozdz. XXIX: Publicystyka). Replika pt. Uwaga nad listem Antykonfederata z  dyjaryjuszu 
historycznego w yjętym ..., zob. m .in. rps BJ 3049, s. 466-469; B N  Akc. 1983, k. 141-142; B U W  274 t. IV 
s. 1603-1606.
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I

Relacyja rzetelna o oblężeniu i ataku 
fortecy częstochowskiej przez wojsko moskiewskie 
pod komendą pułkownika Drewicza lutra odprawionym

R psB J 3049 s. 12-22

N ieograniczona nigdy dobroć Boska, sprawiedliwości swojej chcąc wykonać dekreta, nie 
pierwej do  kary m ściw ą wyciąga rękę, póki gniew u swego nie pokaże dow odów  D ał Bóg
wszechm ogący nieom ylny w yroków  w idok, kiedy chcąc ukarać tutejszą okolicę nieprzyja-

* 30cielską potęgą, w zniecił na niebie ognistą kom etę w  roku 1768 dnia 5 grudnia , która była
takowa: naprzód nad samą fortecą w idziane były ogniste obłoki, które zbiwszy się razem,
płom ieniste form ow ały słupy; z nich potem  różne w idać było figury karę Boską oznaczające.
Jakoż wojska rosyjskie, całąjuż prawie splądrowawszy Polskę, i tu tejszem u m iejscu św iętem u
nie przepuściły, albowiem  (pom inąwszy niezliczone dawniej w yrządzone krzywdy) licznie
zgrom adzone będąc, do tej przyszły odwagi, że św iętokradzką ręką na pośw ięcone M aryi
m ieszkanie targnąć ośm ieliły się. Tego tedy nieprzyjacielskiego azardu, zuchwałej potencyi

• • • • ■ ^31usiłowania, oblężenia i ataku fortecy niniejsza podaje się w iadom ość .
D rew icz kom endan t i pu łkow nik  m oskiewski, z kom enderow anym i od Czartoryskiego,

32Galiczyna, Szachowskiego, Szuwarowa i R oenna pułkow ników  m oskiew skich kom enda
. . .  33 . . *mi, a z W arszawy arm atam i i am unicyją wsparty, przeszedł C iepielów  na początkach m ie

siąca grudnia w  roku przeszłym  1770, dwa razy podstępow ał z tym  w ojskiem  pod fortecę, ale 
zawsze odpędzony z stratą swych ludzi znaczną, osobliwie za drugim  razem , gdy m u  się dwie 
arm aty roztrzasły i w łasnych jego  gem ejnów  w ielu ubiły34.

30 5 grudnia —  Pam. Sand., Chodźko: 6 grudnia.
31 Jakoż wojska rosyjskie... —  O ssol. Pawi. 94: Jakoż zaraz w  następującym roku wojsko rosyjskie w  granice 
polskie wkroczywszy, różne miasteczka i w sie splądrowawszy, nawet kościołom  religiji chrześcijańskiej nie 
przepuściwszy, i tutejszem u miejscu św iętem u nienasyconą swoją łupów  chciwością nie darowało. W ięc 
pom inąw szy tak w ielkie i nieoszacowane przedtem wyrządzone krzywdy i zdzierstwa, nie bez zniszczenia  
i zabójstwa niew innych ludzi, wprędce potem  liczne z różnych stron i miast polskich wojska swoje rosyjskie, 
znaczną także dysydentów  pom ocą zgromadziwszy, do tej przyszły odwagi, że swoją świętokradzką ręką na 
pośw ięcone Bogu i M atce Jego Najświętszej, od tylu w ieków  obrane, cudami w sław ione w ielkim i święte 
mieszkanie i na m ury duchow ne targnąć ośm ieliły się. Tego tedy zuchwałego i bezbożnego azardu m oskiew 
skiego i dysydenckiego, jako nieprzyjacielskiej potencyi oblężenia i ataku gw ałtow nego tejże fortecy przy tak 
strasznym i cięższym  niż od przeszłych Szw edów  bombardowaniu niniejsza opisuje się sinoptice zebrana 
wiadom ość.
32 Szuwarowa —  PA N  Kr 670: Szuwara.
33 przeszedł... —  O ssol. Pawi. 94: przeszedłszy różne miasta, miasteczka i w iosk i...
34 i własnych jego  gem ejnów ... (z niem . der gemeine Soldat —  szeregowców) —  PAN Kr 670: i z znaczną 
szkodą swoją tak gem ejnów, jako i oficyjerów ...
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N a końcu tegoż miesiąca, w  wigiliję N ow ego Roku, w zm ocniw szy się świeżymi kom en
dam i z Litwy i Warszawy, przysposobiwszy z Prus am unicyi, moździerzy, bom b, kul, oraz 
przybrawszy stam tąd indżenijerów  i artylerzystów, znow u do oblężenia i atakowania fortecy 
przystąpił. O  zbliżającym się nieprzyjacielu powziąwszy w iadom ość imć pan m arszałek ziemi 
łom żyńskiej i kom endant fortecy, ordynow ał kilka chorągwi piechoty i jazdy, by onem u ku 
fortecy nie dali przystępu; jakoż chociaż liczne szw adrony m oskiewskie pokazały się i m ocno
aż do godziny drugiej z po łudnia ucierały się, jednakże nieprzyjaciel spędzony z pola i aż

35 * • •o m ilę do wsi Rędzin został zagnany. W  tej tedy potrzebie żaden z konfederatów  nie zginął,
36 • ' "je d en  tylko bośniak żywo się w  niewolę M oskw ie dostał i dw óch oficyjerów  pow róciło

rannych, z których jed en  będąc kilka razy spisą pchnięty i ju ż  ledwie nie zabity, za w ezw aniem
pom ocy M atki Boskiej z rąk nieprzyjaciela wyśliznął się i do fortecy szczęśliwie powrócił.
M oskw y 112 trupa nieprzyjaciel uciekający z rannym i na polu zostawił. A że nachylony dzień
ku w ieczorow i w cześnie noc przyspieszył, z obydw óch stron ustało strzelanie i noc w  spo-
kojności przepędzona.

D nia 1 stycznia, jako w  dzień N ow ego Roku po uczynionym  nabożeństw ie, jak  tylko
rozw idniało, sam imć pan Pułaski w yszedł z podjazdem  przeciw  nieprzyjacielowi, i tam że
0 m ilę potkawszy się z nim , pierwsze jego  straże zgrom ił, a inne wojsko chciał na piechotę
1 arm atę swoją przy kościółku św. Jakuba ulokow aną naprowadzić, ale że nieprzyjaciel
rozdzielił się na dw ie partyje, i je d n ą  ponad góram i około wsi Kiedrzyna, drugą popod m iasto

* 37 * ■C zęstochow ę ku nowicyjatowi zm ierzał , tedy nasi rejterowali się do fortecy, z której
38nieprzyjaciela naokoło z arm at rażono. Sam D rewicz, obawiając się kuli arm atniej , om ijał 

daleko fortecę i stanąwszy na górze przy wsi Kiedrzynie, na wzgardę niby fortecy wypuścić 
kazał pięć granatów, z których trzy na m iejscu się roztrzasły, a dwa nie doleciawszy w  staw 
upadły. Tymczasem piechota moskiewska ogarnęła konw ent nowicyjacki św. Barbary, i choć 
z w ielką swą stratą, tam  się ulokowała, przeto imć pan Pułaski wysłał swoją piechotę do 
zapalenia m iasteczka Częstochów ki pod fortecą będącego, aby tam  nie było nieprzyjacielowi 
sposobu bliższego podsunienia się pod fortecę; jakoż to m iasteczko o godzinie pierwszej 

z po łudnia zapalone do połow y wygorzało. G dy tedy doskonale ulokow ał się w  konw encie 

now icyjackim  pułkow nik  D rew icz, zaczął o godzinie drugiej z południa atakować fortecę, 
i chociaż dnia tego 180 bom b w yrzucił, jed n ak  żadnej n ikom u nie uczynił szkody, ow szem  
sam znacznie z arm at naszych był rażony, że przeszło 200 nieprzyjaciela ubito  i znaczną liczbę 
koni pobito. W tem  noc zaszła i spokojność obom  stronom  przyniosła.

35 do w si Rędzin —  Chodźko: aż o m ilę pod Będzin zagnane; O ssol. 573: aż do Przędzin; O ssol. 3465: ku wsi 
nazwanej P rzędziny...
36 Bośniacy —  ów czesna nazwa u łanów  (zob. S. Kwasieborski, op. cit., s. 110).
37 drugą popod m iasto... —  Wariant skrócony: drugie ponad górami około w si Kiedrzyna, Grabówki 
i Kawodrzy tamże ciągnąc...
38 po: kuli armatniej —  PAN Kr 670: obawiając się nieszczęścia jakiego...
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^9D nia 2 stycznia postrzeżono przy nowicyjacie wysypaną bateryją o dziewięciu koszach'J , 
którą nieprzyjaciel z taką pilnością i pośpiechem  wysypywał, że tego wyrazić nie m ożna. N a 
tę więc wyprow adziw szy arm aty i m oździerze, o godzinie siódm ej z rana tak bić zaczął do 
fortecy, że kula kulę, bom ba bom bę goniła, ale bez żadnej szkody, prócz że jed n a  bom ba 

wpadłszy na dach konw encki onże trochę nadgruchotała, a dwie na ziem i się rozpadły, ale 
forteczna arm ata lepiej sięgała nieprzyjaciela, bo trupów  jego brykami w yw ożono, i jed n e  pod 
figurą chow ano, inne w  rzece Warcie topiono, że najm niej trzystu dzisiaj ubitych rachować 
m ożna. W tem  gdy się zm roczyło, kapela na różnych instrum entach  ku czci i chwale N iep o 
kalanej M aryi nabożne wygrywała pieśni po wszystkich bastyjonach40. M iasteczka C zęsto- 
chówki druga połowa spalona, a noc od godziny dziewiątej aż do rana w  spokojności strawiona.

D zień 3 stycznia gdy tylko zajaśniał, tak zaraz obaczono nową drugą bateryją, wystawioną 
na górze ku zachodow i słońca zim ow em u, i w  niej ulokow ane arm aty i m oździerze, z k tó
rych tak rzęsisto nieprzyjaciel w yrzucał kule i bom by jak  wczora, ale bez najmniejszej 
oblężonych szkody, gdyż jedne fortecę przelatywały, drugie o m ury kruszyły się, inne dachu 
nieco kościelnego i w ieży nadrysowały. To strzelanie od godziny dziewiątej z rana trwało aż 
do południa. Potem , pokazując niby potęgę swoją D rew icz i litość nad oblężonym i, przysłał 
oficyjera do fortecy z ośw iadczeniem , iż każdem u z oblężonych, gdzie kto będzie chciał iść, 
dane będą passy41 z kancelaryi królewskiej, byle tylko na dyskrecyją jego  zdali się. O debrał 
na to takową rezolucyją: ,JWbjska narodow e zostają w  wszelkim  bezpieczeństw ie i w  gotow o
ści dania odporu  nieprzyjaciołom  ojczyzny, których m oc przepowiada ostatnią klęskę in tru 
zom ; a jeżeli tej fatalności chce uniknąć pan D rewicz, niech pod bram ą fortecy broń  i wszelki 
rynsztunek  w ojenny złożywszy, uczyni rekognicyją42 skonfederow anej Rzeczypospolitej, 
a tak jako  obcem u i w  cudzym  kraju będącem u, dla ubezpieczenia osoby własnej jego, do 
samego Peterburga pass m u będzie dany”. N a takową odpow iedź rozgniew any D rew icz kazał 
nadzwyczaj bom bardow ać fortecę, ale rzęsisto latające bomby, kule i granaty tyle tylko 
uczyniły szkody, że dach kościelny w  niektórych miejscach podziurawiły. W tem  noc zaszła 
i M arsow e uspokoiła upały.

D zień 4 stycznia nastąpił, w  który że była wigilija do ruskiego Bożego N arodzenia, nieco 
nieprzyjaciel atakować przestał, ale z fortecy nie m iał odpoczynku, bo jak  kulam i, tak też 
i kartaczami był gęsto sięgany43, przez co zjątrzony o godzinie trzeciej z po łudnia począł

39 kosz —  stanowisko artyleryjskie.
40 W  Bibliotece Kórnickiej (Archiwum Zarembów, teka 2112) znajdują się dokum enty związane ze staraniami 
M aksymiliana M ielżyńskiego o zwrot „kapelii”, złożonej z ch łopów  wykształconych na jego  koszt za granicą, 
a uprowadzonej do fortecyjasnogórskiej przez furażujących żołnierzy Pułaskiego. Kwintet do właściciela nie 
powrócił. „Raz jeszcze 4 października 1772 domagał się dziedzic zwrotu ich, użalając się, że już  mieli wrócić 
przy rozbrojeniu garnizonu, lecz po drodze um knęli i kryją się pono u Zaremby. Dalsze ich losy nieznane” 
(zob.: J. Kozłowska-Studnicka, Archiwum Zarembów w  zbiorze rękopisów kórnickich, „Pamiętnik Biblioteki 
Kórnickiej” z. 5 ,1 9 5 5 , s. 208-209).
41 passy (z niem . der Paß) —  przepustki, paszporty.
42 rekognicyją —  uznanie władzy, poddanie się jej.
43 BK 2110: sięgany, i tak w  pokucie bałwochwalskiej wigiliji odprawiać nie mógł; Pam. Sand.: i tak w  poko
j u . .. [tu w  druku tekst wykropkowany] religiji odprawić nie mogli.
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bom bardow ać fortecę. Latały granaty i bom byjako grad jak i44, ale ty lko jedna zabiła trzy konie 
zruciwszy dach przy cekauzie45, druga oficyny prowizorską i doktorską nadrysowała i jednę  
tam  dew otkę starą, matkę jednego  zakonnika ogłuszyła, która nazajutrz z wszelką dyspozycyją 
z tym  się pożegnała światem . W tem  noc nadeszła, która że była ciem na, uczyniła naszym 
wygodę w ielką, albowiem  um yśliwszy imć pan Pułaski uczynić wycieczkę w  szańce n ieprzy
jacielskie, był od niej zakryty. Jakoż szczęśliwie wyszedłszy o godzinie dziesiątej przed 
północą z m ajorem  Kułackim, z lejbgwardyją46, ułanam i, bośniakam i i piechotą, onych na 
trzy części rozdzieliwszy, w szedł cicho i pom yślnie w  szańce nieprzyjacielskie47, tam  szybko 
uw inąw szy się trzy arm aty zagwoździli, dw udziestu ośm iu M oskałów  broniących się cicho 
m łotam i zabili, innych z okopów  wygnali, przeszło stu skłuli i zrąbali, a gdy na trwogę 
w  tarabany uderzono, piechota moskiewska poczęła się od św. Barbary ruszać, której imć pan 
m arszałek kawalersko dotrzym ał pola i onęż wstrzym ywał, że porządnie rejterując się, ze
w szystkim i prócz czterech zabitych i pięciu rannych szczęśliwie do fortecy powrócił. Zeby

✓ * 48 • *zaś nasi w  tym  tum ulcie tym  prędzej poznać się mogli, słom iane patrontasy powdziewali.
To jed n ak  nieprzyjaciela m ieszało, że nie wiedział, czy to był sukurs, czyli też wycieczka 
z fortecy, poniew aż śnieg w  nocy spadły wszystek ślad pokrył, że nie m ogli w iedzieć dosko
nale, skąd to  na nich spadło. Podczas tego szturm ow ania okopów  nieprzyjacielskich armata 
jedna  forteczna sama wystrzeliła, żadnego nie obraziwszy z w ielu stojących przy sobie 
kanonijerów  .

D zień  5 stycznia. Obaczywszy nieprzyjaciel i ludzi utratę, i zagwożdżone armaty, zawsty
dził się bardzo, a myśląc o zemście wysłał jed n ę  dziewkę na szpiegi do fortecy, aby się ta 
dowiedziała, jaka tam szkoda, czy wycieczka była z fortecy, czy skądinąd, jaka tam  je s t moc, 
skąd słabsi, i aby prochy im  zapalić; która chytrość swoję pokrywszy nabożeństw em  w  kaplicy, 
gdy wyszła na m ury dla przeglądania fortecy, zaraz w  areszt w zięta i rózgam i ćwiczona 
w yznała w inę i że je s t na szpiegi od D rew icza przysłana. Zaczem  pod straż zaraz oddana była, 
i aby się na śm ierć zasłużoną dysponowała, ostrzeżona. D rew icz nie mogąc się doczekać 
wysłanego szpiega, kazał atakować fortecę50. Z  w ielu tedy w ypuszczonych bom b jedna 
wpadła do kościoła i przy ołtarzu w ielkim  okna zwierciadłowe potłukła, inne na dach padały,

44 Latały granaty... — O ssol. 573: Więcej jak 200 bom b podtenczas puszczono pod onę fortecę, które to bom by  
za pom ocą Matki Boskiej żadnej szkody ani fortecy, ani ludziom  w  niej będącym nie uczyniły, oprócz tylko 
starąjednę dew otkę, matkę jednego paulina ogłuszyło, która dnia drugiego umarła, i parze w o łom  m łyńskim , 
jednem u ucho, a drugiem u dwie nogi urwało, tudzież i koni parę raniono, ale nieszkodliwie. [Podobnie BJ 
Przyb. 171/51 A],
45 cekhauz (niem . das Zeughaus) —  zbrojownia, arsenał.
46 lejbgwardyja (z niem . die Leibgarde) —  straż przyboczna, gwardia.
47 Inaczej w  wariancie skróconym  (tu za BCzart 842): za sprzyjającą sobie ciem ną nocą ukrytymi z fortecy 
w ypadłszy locham i, tak szczęśliw ie podeszli nieprzyjaciela...
48 patrontas (z niem . die Patronentasche) —  patrontasz, ładownica (pas z nabojami).
49 Dalej w  PAN Kr 670: N o c  dalsza od północy w  cichości przepędzona.
50 Pam. Sand.: w  cholerę wpadłszy kazał atakować fortecę [podobnie BK 13304].
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nie czyniąc m u  wielkiej szkody, inne przenosiły. N a  wieży zaś trzy bom by całe znalezione, 
po pięćdziesiąt pięć fun tów  ważące, co samo oczywistym cudem  i dow odem  protekcyi nad 
nam i M atki Boskiej. D nia dzisiejszego, na podziękowanie Panu Bogu za otrzym any sukces
w  okopach nieprzyjacielskich, solenna była w otyw a51 i procesyja w  kaplicy M atki Boskiej, na

* 52  ̂ *której dawana była konfederatom  benedykcyja na cztery części świata, w ieczór zaś i noc
były spokojne.

D zień 6 stycznia pośw ięcony św. Trzem K rólom  aż do po łudnia był w olny od strzelania, 
po po łudn iu  wyszli nasi dla zabrania drew  niedopalonych w  miasteczku, w tedy ci, jak im  kto 
m ógł i gdzie sposobem , napadali na M oskałów  i onych osiem nastu ubili, lecz na ostatek 
obskoczeni od kozactwa, ledwie w  niewolą nie byli zabrani, gdyby były arm aty kartaczami 
w ypalone kozaków  nie rozproszyły. O koło  godziny dziewiątej w  noc znow u począł n ieprzy
jaciel atakować fortecę, ale bezskutecznie, bo ja k  dawniej, tak i teraz kule przelatywały 
i bomby, z których trzy wpadły pod dachy, ale żadnej szkody nie uczyniły. O  dziesiątej atak ustał.

D zień  7 stycznia fatalny był szpiegowi dziewce, ponieważ w ypraw iona na drogę w iecz

ności, na szubienicznym  haku życie swoje położyć musiała. N ie m niej też był fatalny 
i naszym, albow iem  im ć pan marszałek, wyszedłszy z kilkudziesiąt dragoniji i piechoty, 
ordynował n iektórych do podpalenia pozostałych jeszcze domów, ale ci, obskoczeni od 
wielości nieprzyjaciela, ośm iu swoich na placu utracili, sześciu w  niewolą dostało się, ledwo 
z resztą imć pan m arszałek do fortecy salwował się; jednakże i nasi nie zostali bez zemsty, bo
trzydziestu dw óch ubiwszy, z ich trzech oficyjerów kozackich piechota nasza wciągnąwszy

53do fosy po żołniersku obrała ze wszystkiego . O prócz tej utarczki żadnego dziś z arm at nie 
było bom bardow ania.

D nia 8 stycznia począł się nieprzyjaciel szwadronować i niby do odstąpienia gotować, ale 

pokryty baranek w  wilczą skórę prędko był poznany, gdy nie do odejścia, ale do szturm ow ania 
gotował się, i dlatego ani razu z arm at nie wydał ognia, tylko w  cichości się zachował, 
puściwszy pogłoskę, iż do Krakowa miał maszerować. N asi jednak  żadnego m u odpoczynku 
nie dali, ale gdzie kto mógł po flankach urywali, i przeszło dwieście M oskw y dnia tego ubili. 
Aż na ostatek chłopstw o wiozące faszyny widzieć się dało, których zegnali na kilkaset wozów. 
Tak tedy nasi będąc w  wszelkiej gotowości i pilności czekali szturm u, a w tem  noc zaszła, która 
była spokojna, ale tylko do połowy.

D nia 9 stycznia w pół do trzeciej po północy, mając ju ż  dnia wczorajszego zgrom adzone 
w  gotowości szwadrony, nieprzyjaciel rzucić kazał na fortecę bom bę, za której pokazaniem  
się ze trzech stron  zasadzone w  Częstochow ie m oskiewskie wojska z kupą wiejską na trzy 
szańce z siekierami, faszynami, drabinam i rzuciły się. Jakożjuż  po przystawionych drabinach 

leźli na w ały forteczne, ale m ęstw em  i odwagą konfederatów  jed n i z ręcznej strzelby kulam i, 

inni granatam i, inni drzew am i na koszach leżącymi, najwięcej kam ieniam i byli rażeni; dość,

51 solenna w otywa (z łac.) —  uroczysta msza dziękczynna.
52 benedykcyja (z lac.) —  błogosławieństwo.
53 Wariant skrócony: i po żołniersku, i po czerkiesku ich obrano.
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że ich w  samej fosie i za palisadami przeszło sześćset ubito, prócz w ielu bardzo rannych, 
reszta, nie mogąc wytrzym ać ognia od granatów, ze w stydem  odstąpiwszy wszystkiego, 
ucieczką salwowała się. I tak, co m iał nieprzyjaciel panować w  fortecy, w  sw oim  wojsku 
szkody i straty odżałować nie mógł, przeto pew nie i resztę nocy w  niespokojności przepędził.

D zień  10 stycznia, pośw ięcony św. Pawłowi p ierw szem u pustelnikow i, patryjarsze Pau
linów, z w ielką uroczystością był obchodzony, w otyw a solenna za otrzym aną w iktoryją przy 
strzelaniu z arm at naokoło fortecy odprawiła się, po której skończonej żołnierz konfederacki 
kom enderow any do fosy, w ielkich z nieprzyjaciela nazbierał łupów, jako  to m undurów , 
karabinów, patrontasów, pałaszów etc. M iędzy trupam i m oskiewskim i znaleziono kilku j e 
szcze żywych, a m iędzy tym i był kapitan M orsztyn54 Polak w  nogę srodze ranny; ci żyjący 
wzięci są do fortecy i o nich zupełne je s t staranie. W idły żelazne, drabiny, faszyny i siekier 
kilkadziesiąt do fortecy zniesiono. W idzieć było zewsząd zajeżdżające w ozy chłopskie po 
trupy  m oskiewskie, z których oficyjerskie w  ziem i chowali, a gem ejnów  w  Warcie rzece 
topiono. N asz je d en  dragon, opatrując dziś drzew o i one odrywając przym arzłe do koszów 
nieostrożnie, pośliznął się i upadł z wysokości w ałów  do głębokiej fosy, ale za serdecznym  
w estchnien iem  do M atki Boskiej, w ielkim  cudem  znów  pow rócił do fortecy tak ja k  był 
przedtem , co się stało w  przytom ności w ielu osób.

D nia  11 stycznia55 w idzieć było kilkaset w ozów  z now ym i faszynami, tak iż nieprzyjaciel 
zdawał się sposobić do now ego szturm u. Jakoż na siedem nastu wozach w idzieć było w iezione 
drabiny, poniew aż pierwsze były przykrótkie, a i to cudem  ichże zaślepienia, gdyż nam ów io
nego m ieli szpiega, Prusaka kaprala służbę mającego przy konfederacyi, który czasu upatrzo
nego m iarę wysokości m urów  wziąwszy aż do fosy spuszczonym  sznurem , m iary prawdziwej 
chybił, a z siedm ią innych uciekłszy z fortecy, nieprzyjaciela o tym  i o innej słabości fortecy 
inform ow ał, ale za tę n ieuskutkow aną przysługę haniebnie od nich zam ordow any i z swymi 
gem ejnam i. P u łkow nik  D rew icz aby po swej klęsce m ógł się jeszcze jakkolw iek zemścić, 
począł bom bardow ać fortecę, a w tem  przyjechał ksiądz sub -p rzeo r karm elitański konw entu  
krakowskiego od św. M ichała, dając znać, że konfederackie wojska o sam Kraków opierają 
się, czym  zm ieszany D rew icz tejże nocy wysłał podpułkow nika Lange w  tysiąc jazdy, sam się 
z resztą kom endy zostawszy.

D nia 12 stycznia nieprzyjaciel czynił aparencyją56 niby do sz turm u i faszyny na w ierzch 

góry w ynosić kazał, ale kartaczami zrażony, utraciwszy przeszło sta Moskwy, do  okopów  

swoich się w rócił, jed n ak  w ieczorem , niby nie przestając ataku, kilkanaście kul i bom b rzucił 
do fortecy, które nic nie uszkodziły, lecz lepsze cięgi brał z fortecy, bo gdzie się tylko pokazał, 
w szędzie był bity. N oc  potem  przyniosła spokojność.

54 PAN Kr 670, BK 2110, BK 13304: kapitan Kajetan M orsztyn.
55 Wariant skrócony (tu za BCzart 842): D zień  11, 12 i 13 spokojny z obydwóch stron byl, tak że oprócz 
ręcznej strzelby żadnego armatnego nie było huku; PAN Kr 1152: D zień  11,12, 13 i 14 spokojne (...) były...
56 aparencyja (z łac.) —  majak, pozór, wrażenie.
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D nia 13 stycznia z obydw óch stron strzelanie ustało, w  fortecy tylko wszelki porządek 
i ostrożność czyniono, nieprzyjaciel zaś ani się wychylił, tylko za m uram i w  ogrodzie now i- 
cyjackim ukazywał się; dopiero w  nocy kilka bom b ognistych rzucił do fortecy, życząc sobie 
przynajm niej ją  spalić, kiedy jej nie m ógł dobyć, ale i te nic nie szkodziły, bo przy protekcyi 
M atki Boskiej zaraz przytłum ione zostały.

D zień  14 stycznia ukazał nieprzyjacielskie spieszne w ybieranie się, gdyż z okolic na 
kilkaset podw ód spędzono i one wszystkie żywnością w yładowano. Przyczyną tak prędkiego 
wyjazdu była śm ierć kilku oficyjerów m oskiewskich wielkiej rangi, którzy chodząc nagle 

pom arli; byli jed n ak  postrzeleni. Sam brat D rew icza także m ocnego w  nogę dostał postrzału. 
C o  uważając D rew icz rzekł: „Jakieś to tu  miejsce przeklęte, trzeba się stąd prędko w ynosić”. 
Przeto zaraz przed sobą odesłał armaty i moździerze oraz indżenijerów rannych, i odstąpić umyślił.

D nia 15 stycznia, dawszy ordynans wszystkiej armiji, wysłał sam ym  św item  arm aty 
i bagaże ku K rakowu, sam za n im i około godziny dziesiątej przed połudn iem  ruszył, z kon
w en tu  nowicyjackiego czterech księży i trzynastu now icyjuszów  ze wszystkiego obdarłszy 
wziął w  niew olą i razem  z piechotą kazał maszerować, którego na w aletę57 dopędzały kule 
arm atne z fortecy i najm niej pięćdziesiąt ubiły. Furaże, których nie m ógł prędko zabrać, jedne  

od naszych z fortecy goniących odbite i przy n ich stu sześćdziesięciu M oskałów  ubitych,
drugie od nieprzyjaciela samego spalone na wozach. A  tak ten, który czuwał na miejsce święte

* 58dla dostania jego  skarbów, z ohydą, hańbą i znaczną swą stratą srom otnie odstąpił ; od
pierwszego bow iem  dnia stycznia aż do dnia od fortecy odstąpienia w yrzucił D rew icz do
fortecy z okładem  bom b sześćset, z arm at różnego kalibru wystrzelił trzy tysiące razy, swego
wojska utracił przynajm niej dwa tysiące ludzi, gdy konfederatów  przez w szystek atak zginęło
tylko trzydziestu pięciu.

Czyliż to  nie cud osobliwszy N iepokalanej M aryi, M atki, Pani, O bronicielki i Królowej 
naszej Polskiej, której i przez którą na podziękowanie Bogu przez duchow nych i w szystkich 
w  fortecy zostających konfederatów  w ykrzyknione dnia tegoż było Te Deum laudamus, przy 
odgłosie kapeli, trąb i kotłów, przy trzykrotnym  przez cały garnizon, a setnym  z arm at ognia 
w ydaniu.

Bogu w ięc i Najświętszej M aryi Pannie niech będą nieskończone dzięki, że dufających 
w  siebie nie om yła nadziei. A  ty, kto to czytać będziesz, wysławiaj i ogłaszaj protekcyją M aryi, 

która pokładających z pokorą serca i ducha w  sobie nadzieje w  największych przygodach 
broni i ratuje, jako  z nam i tu  oblężonym i uczynić raczyła, a stąd niech chwała Bogu brzm i 
nieskończona przez nieskończone wieki —  Am en.

57 na waletę (z w ł.) —  na pożegnanie.
58 odstąpił —  Dalej w  PAN Kr 670: W krótce po odejściu nieprzyjacielskim doszła wiadom ość, że w  Krakowie 
nasi konfederaci odebrali M oskw ie na przedm ieściu armat troje i onych m ocno razili, zabrawszy w ielu  
w  niewolą, których odesłania do fortecy co godzina spodziewam y się.
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To zaś rzecz dziwna, że choć w  oblężeniu ścisłym i rygorze wojskowym żołnierze garnizo
now i byli, przecież ledwo nie co godzina wypadać na ochotnika chcieli, gdyby im  było wcale 
nie zakazano59.

Rozporządzenie oficyjerów60 do bronienia fortecy częstochowskiej podczas tego ataku:
K om enda generalna przy imć panu Pułaskim  m arszałku ziem i łom żyńskiej. Subalterna61 

przy im ć panu Zaw ojskim 62 generale w ojsk skonfederow anych, kom endancie fortecy63. 
Prawy bastyjon św. Barbary trzym ał imć pan Falkowski konsylijarz wołyński. D rugi bastyjon 
św. Rocha trzym ał imć pan Sławoszewski regim entarz przem yski. Trzeci św. Trójcy trzym ał 
imć pan Kuczyński konsylijarz podlaski64. Czw arty św. Jakuba trzym ał imć pan G ojszowski65 
oboźny po lny66. Rezerw ę przy bram ie trzym ali imć pan R app67 ro tm istrz od huzarów  z imć 
panem  C iszew skim 68 kapitanem  od dragoniji. Z  jazdą wypadał im ć pan Kułacki69 m ajor od 
lejbgwardyi koronnej. Komisarz generalny w ojskowy był im ć pan D rozdow ski. Placm ajora70 
funkcyją odbywał imć pan Chodakowski.

G arn izonu  całego, tak artyleryi, jako i piechoty z rzem ieślnikam i, zdrow ych i chorych, 
było siedm iuset, konnych zaś trzystu. N ieprzyjaciela pod fortecą rachowało się z okładem  
osiem  tysięcy, nie rachując kilku tysięcy chłopów  tak do roboty, jako  i szturm ow ania fortecy 
od nieprzyjaciela z różnych stron  nagnanych.

59 Dalej w  O ssol. 573, BJ Przyb. 171/51 A: Odstąpienie nieprzyjacielskie od fortecy oblężenia nie z innej 
przyczyny okazyją było, tylko że jaśnie w ielm ożny Walewski konsylijarz sieradzki dołożył starania jako 
najwięcej sprowadzić komend konfederackich i Kraków atakował; o tym  dowiedziawszy się nieprzyjaciel 
zaraz fortecy odstąpił.
60 Rozporządzenia oficyjerów brak w  w ielu odpisach.
61 subalterna (z niem . subaltern) —  tu: zastępstwo dowódcy.
62 Zawojskim  —  PA N  Kr 670: Zamojskim
63 po: kom endancie fortecy —  tu w  O ssol. 573, O ssol. 3465, podobnie w  BJ Przyb. 171/51 A  i PAN Kr 1152: 
warowniam i za bramą kom enderował jaśnie w ielm ożny Cielecki oberlejtnant od piechoty [O ssol. 568, BJ 
Przyb. 171/51 B: Kielecki],
64 W edług PA N  Kr 670 bastionem św. Rocha dow odził Kuczyński (w tym odpisie: Kuczewski, BK 2110: 
Kaczyński [lub Raczyński], Pam. Sand.: Kucziwski), a bastionem św. Trójcy —  Sławoszewski.
65 G ojszowski —  O ssol. 568: Galaszewski; O ssol. 573, BJ Przyb. 171/51 A: Galiszewski; O ssol. 3465: 
Galczewski; PAN Kr 670: Gojżewski; PAN Kr 1152: Kołaszewski; BJ Przyb. 171/51 B: Gołaszewski; BK2110: 
Gojszewski; Pam. Sand.: Gojrzewski.
66 U żyw ana w  diariuszach numeracja (w edług osi w schód —  zachód) i nazew nictw o bastionów  czworoboku  
fortecy (związane z okolicznym i kościołam i) pochodzi jeszcze z drugiej połow y XVII wieku. W  XVIII stuleciu  
bastiony num erow ano w edług osi p ó łn o c— południe i m ianowano nazwiskami dobrodziejów klasztoru (zob. 
R. H . Bochenek, op. cit., s. 9 5 ,141-142):

B I (połudn iow o-w schodni) św. Jakuba —  B 4 Potockich  
B II (południow o-zachodni) św. Barbary —  B I  Lubomirskich  
B III (północno-zachodni) św. Rocha —  B 2 M orsztynów  
B IV (północno-w schodni) św. Trójcy —  B 3 Szaniawskich 

B ochenek (tamże, s. 180) podaje im iona i nazwiska dow ódców  bastionów za Kwasieborskim: Jerzy Falkowski, 
Ignacy Kuczewski, J ó zef Sławoszewski, Gojszewski.
67 Rapp —  O ssol. 568, BJ Przyb. 171/51 B: Rayss; O ssol, 573, BJ Przyb. 171/51 A: Rapp; PAN Kr 670: Bapp; 
BK 2110: Rab; O ssol. 3465: Raypp; PAN Kr 1152: Rasb.
68 C iszew ski —  PAN Kr 670, BK 2110: Czyżewski.
69 Kułacki —  PAN Kr 670: Kułaski; O ssol. 3465: Kołacki.
70 placmajor (z niem .) —  kom endant garnizonu.
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II

Dyjaryjusz ataku fortecy częstochowskiej 
wojskiem konfederackim osadzonej 
przez wojsko moskiewskie uczynionego

Rps B Czart 865 s. 345-358

D nia ostatniego grudnia 1770 pokazał się nieprzyjaciel na górach odleglejszych od fortecy 
jasnogórskiej albo częstochowskiej o godzinie dziewiątej z rana, gdzie natychm iast jazda 
konfederacka, w  fortecy się znajdująca, pod tłum y nieprzyjacielskie m ężnie natarłszy, cały 
m arsz onegoż strzym ała, a w  tym  w strzym aniu flankijery71 z obydw óch stron gęstym z ręcz
nej strzelby ognia daw aniem  aż do godziny drugiej po po łudniu  utarczkę kontynuow ali, 
z niem ałą szkodą żołnierza prostego i oficyjerów nieprzyjacielskich, z strony zaś konfederac- 
kiej ochotn ik  ucalony został. Po tym  spotkaniu, gdy jazda dla popasu zm ordow anych koni 
ku fortecy swej zbliżyła się, M oskw a do miasta Starej Częstochow y w  bojaźni pow olnie 
ciągnęła szw adronam i, lecz rzęsistym  w ydaniem  ognia z arm at rażona, w zad cofać się zaczęła 
w  górę, ale i tam  kulą arm atnią gęsto siągana72, widząc stratę wojska swego, nieco dalej 
pom ykać się zdała. W tem  popasłszy koni jazda konfederacka, to jest: husarow ie, bośniacy, 
ułany, dragonija lejbregim entu i inny ochotnik  polski, tak się m ężnie stawili nieprzyjacielowi, 
że go aż o milę od fortecy odparowali do R ędzin73, nieustannym  ręcznej strzelby pokrywszy 
ogniem . W  tej drugiej potyczce nieprzyjaciela legło przeszło sto osób, rannych tyle drugie 
lub więcej zostało, a z strony konfederatów  regim entu dragoniji dw óch oficyjerów plejzero- 
w anych74, kapitan Czyżewski i chorąży Borczyński75. Pod dragonem  konia zabito, który po 
stracie konia ju ż  był w  ręku nieprzyjacielskich, sukursow any jednak  od konfederatów, bez 
plejzeru odebrany76, bośniak zaś straciwszy konia w zięty został od nieprzyjaciela. Pom ienieni 
oficyjerowie tak lekkie wzięli postrzały, że dnia trzeciego na ochotnika wyjeżdżali. N iem ałej 
i to uwagi rzecz godna, że kapitan Czyżewski, wpadłszy m iędzy szyki nieprzyjacielskie, od 
kilkudziesiąt konnych obskoczony bronił się blisko kwadrans, nareszcie ustając na siłach, za 
w ezw aniem  pom ocy M atki Boskiej, kilkanaście razy nieszkodliwie pokłuty, je d en  tylko 
znaczniejszy plejzer odebrawszy, obronną ręką do sukursu swego na nieprzyjaciela naciera
jącego rejterował się. Tymczasem następująca noc zaczętą skończyła utarczkę77.

71 flankijery (z niem .) —  skrzydła natarcia.
12 siągana, siągać —  O ssol. 6152, O ssol. Pawi. 94, Pul. stale: ścigana, ścigać.
73 do Rędzin —  w  rpsie: do Rzędzin [Pul.: do Będzin]
74 plejzer, piej zerowanych —  O ssol. Pawi. 94: plesser, plesserowanych; Pul.: blejzura, blej zerowanych
75 Prz. Ludu: C hyczewski; O ssol. 6152: Burzyński; BK 2110: Barczyński; jest to z pewnością podpisany na 
dokum encie z kwietnia 1771 roku chorąży J. Burczyński, w ym ieniony też w  diariuszu jasnogórskim ” —  zob. 
R. H. Bochenek, op. cit., s. 285 (reprodukcja dokum entu w  archiwum jasnogórskim , sygn. AJG 1688 s. 87).
76 bez plejzeru... —  O ssol. 6152: bez plejzeru wyciągniony i odbity.
77 Pul.: obronną ręką uszedł, gdy przybyły sukurs natarł na nieprzyjaciela i skończył zaczętą utarczkę.
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78 *D nia 1 stycznia 1771 , gdy nieprzyjacielskie siły do Starej C zęstochow y ciągnące rano
dojrzeć m ożna było z fortecy, w yszedł o godzinie siódm ej podjazd konfederacki w  kom en
dzie jaśnie w ielm ożnego Pułaskiego marszałka łomżyńskiego, tej fortecy kom endanta, do wsi 

79K am ienia , o ćwierć m ile od fortecy. Tam przez siedm  godzin m ężnie stawiwszy się nieprzy
jacielow i, gdy z całą forsą następował nieprzyjaciel, podjazd polski porządnie rejterujący się
ku fortecy więcej nie poniósł szkody, prócz niezdolnie zadanego plejzeru imć panu Borzęc-

80 • * kiem u chorążem u, a kozactwo i karabinijerowie moskiewscy ja k  płytką kosą chw ast pod
cięty lecieli z koni, ranionych zaś sami M oskale w  przytom ności ludzi m iejskich liczyli 
przeszło półtorasta osób, a w  koniach niezm ierną ponieśli klęskę; i tym  sposobem  ogarnęli 
m iasto Starą Częstochow ą. Tegoż dnia ciągnął i ponad rzeką W artą z Starej C zęstochow y 
w  licznych szw adronach jazdy  i piechoty nieprzyjaciel pod konw ent św. Barbary, spodziewa

jąc się, że ich arm ata z fortecy nie dosiągnie, lecz z arm at szwedzkich i śm igownic wielkiej
81 ,  . . .  . kalibry z bastyjonu od św. Jakuba, jako  też od św. Barbary leżącego tak nieprzyjaciel został

rażony, że w idząc trupa m ostem  położonego, jazda co koń m ógł wyskoczyć um ykała do 
schronienia się za m ury  ogrodow e św. Barbary, a piechota, w  bok udawszy się, w  rzece Warcie 
z głową w  nagłym  strachu nurzała się, na drugą stronę uciekając rzeki, która im  niem ałą 

przyniosła klęskę. Pędzono potem  niezm ierną m oc podw ód z faszynami podczas ich m arszu 
dla M oskw y przygotow anym i, do których nie strzelano z fortecy, żałując niew innego ludu. 
I tak nieprzyjaciel położywszy się pod św. Barbarą, znaczną część piechoty i jazdy  nocą 
um ieścił na cm entarzu m urem  opasanym  i w  kościółku św. Rocha, wszystko to  poza górą 
prowadziwszy w  nocy, z w ieczora zaś około fortecy o kilkanaście kroków  m ocne podsłuchy 
nieprzyjaciel zostawiwszy, sto kilkadziesiąt razy wydał ognia kulm i z arm at burzących 
i z m oździerzy rzuconym i bom bam i dla spalenia fortecy. W zajem nie też i forteczna arm ata 
i jednego  p różno  nie puściła strzelania, bo nieprzestanny ję k  piechoty w  ogrodzie u św. Bar
bary um ieszczonej aż w  fortecy był słyszany. C o gdy się działo, nieprzyjaciel faszyny przesy
pując ziemią, na boku szańce, je d n e  przy drodze idącej od św. Barbary ku fortecy, drugie przed 
fortą konw entu  przez noc wygotował, i one arm atam i przede dniem  opatrzył. Wyżej zaś 
nadm ienione strzelanie i bom bardow anie nieprzyjacielskie najmniejszej fortecy nie uczyniło

szkody. D la tym  dokładniejszej w iadom ości przydaje się i to, że miasteczko N ow a C zęsto-
82chów ka pod samą fortecą leżące z wieczora zapalone zostało, co w  niesm ak było nieprzy

jacielow i, arm at swych w  tym  m iejscu zasadzić nie m ogącem u.
D nia 2 stycznia o godzinie siódm ej z rana zaczął się strzelać ochotnik  polski z kozactwem , 

karabinijeram i m oskiew skim i i pruskim i, m ianującym i się w oluntaryjuszam i. O  godzinie

78 Pul.: D nia 1 stycznia roku teraźniejszego; O ssol. 6152: Dnia 1 stycznia roku teraźniejszego 1772 [!]
79 Prz. Ludu: do w si Kamieniec.
80 Borzęckiem u —  O ssol. 6152: Burzeńskiem u.
81 wielkiej kalibry— Prz. Ludu: w ielkiego kalibru; O ssol. Pawi. 94: lecz z armat funduszu Jaśnie O św ieconych  
Książąt Ichm ości Lubom irskich...
82 N ow a Częstochów ka —  właśc. Częstochów ka lub N ow a C zęstochow a (tak w  O ssol. Pawi. 94, Pul., Prz. 
Ludu).



D iariusze oblężenia Jasnej G óry  w  roku  1771 73

dziewiątej kawaleryja konno i infanteryja pieszo wyszła z fortecy. D aw ano z szańców n ie
przyjacielskich rzęsisto ognia z arm at, rzucano bom by do fortecy, żadnej szkody nie czyniące, 
ale i konfederacka arm ata przez ten  czas nie milczała, znakom itą w  nieprzyjacielu czyniąc 
klęskę; gdy się zaś na ochotników  silny zaczął z ręcznej strzelby ogień, arm atne ustało 
strzelanie, a żołnierz konfederacki tak się m ężnie stawił, że infanteryja natarczywa aż za 
szańce nieprzyjaciela przegnała. Trwała ta utarczka do godziny drugiej po po łudniu . Z  m urów  
też fortecy hakow nicam i i janczarkam i niem ałą w  nieprzyjacielu czyniono szkodę, dosyć, że 
trupa kilkanaście w ozów  napakowanych zawieziono pod figurę do św. Rocha, innych zaś, dla 
ukrycia wielości pobitych, w  rzece Warcie topiono. Tego dnia stała się rzecz podziw ienia 
godna, że z strony konfederackiej je d en  tylko dragon wziął lekki w  nogę postrzał, i koń zabity 
pod ułanem . Z a nastąpieniem  zaś m roku przy zabitym capstrzyku kapela na krzywoszach,
w altornijach, obojach i innych instrum entach  pieśni ku części M atki Boskiej na bastyjonach

83 * ✓ * * •wygrywała . Tej nocy zrobione trzecie szańce na górze przeciw ko wsi Kawodrza nazwanej,
w prost w ieży i kościoła wielkiego w  fortecy stojącego; tam  m oździerze i arm aty burzące 
w prow adzone z am unicyją. M oździerze te i am unicyje za pieniądze (jak mówią) z w rocław 
skiego przystaw ione cekauzu.

D nia 3 stycznia z szańców dawniej pod św. Barbarą zrobionych zaczęto silne fortecy 
bom bardow anie, przecięż nieszkodliwe, bo częścią bom by nie donosiły, częścią przez fortecę 
przechodziły, a choć kilka padło w śrzód fortecy, żadnej szkody w  ludziach nie uczyniły. Lecz 
gdy z fortecy szedł rów no ogień arm atni, z podziw ieniem  w  jednym  razie ustało nieprzyja
cielskie bom bardow anie, znać, że m oździerza lawety rozbite albo i sam m oździerz nadpsuty 

został, bo na w ychodzący ogień nieprzyjacielski rychtow ane były z fortecy armaty. Z atem  
w ieczór nastąpiwszy trochę spokojności uczynił. D opiero  o godzinie dziewiątej zaczął n ie
przyjaciel tak rzęsisto bom bardow ać z kilku moździerzy, aż się pow ietrze mieszało, ale bom by 
tyle m u  przyniosły pożytku, co i pierwsze, gdyż nie tylko żaden człow iek w  fortecy nie zginął, 
ale zdrow o i nienaruszenie wszyscy w  protekcyi M atki Boskiej zostali zachowani. Kule zaś 
z arm at burzących, razy kilkadziesiąt o w ieżę i kościół obijające się całej nie wybiwszy cegły, 
je d n e  całe odlatywały, drugie na pół, na dwie, na trzy i cztery części krusząc się, o m u r się 
obijały, żadnej kościołowi i w ieży nie uczyniwszy szkody; nieprzyjaciel zaś od arm aty konfe
derackiej w  tym  razie na ludziach swoich znacznie szkodował. Reszta nocy w  spokojności 

przepędzona.
D nia 4 stycznia, częścią dla obchodzenia wigiliji ruskiej Bożego N arodzenia, częścią dla 

podniesienia bateryi trzech szańców, milczała moskiewska armata, ale z fortecy dla przeszka
dzania zm ocnienia szańców nieprzyjacielskich szedł ogień arm atni, nie bez kilku trupów  za 
każdym  w ystrzeleniem  położonych, jednakże im preza nieprzyjacielska, bez w zględu na stratę 
ludzi, choć niesporą robotę skutkować usiłowała84. Z atem  dla przeszkody kawaleryja i infan
teryja konfederacka około godziny dziewiątej z rana wyszła za palisady, i tak z ręcznej strzelby

83 O ssol. Pawi. 94: na różnych instrumentach ( . . .)  wygrawala kapela [por. przypis do wersji Aj.
84 O ssol. Pawi. 94: choć niesporą robiących machinę skutkować usiłowała.
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rzuciła ogień, że ja k  słom a postrzałam i rażony leciał nieprzyjaciel, a z konfederatów  żaden 
nie zginął, tylko dw óch z infanteryi wzięli postrzał tak nieszkodliwy, że po n im  stawili się 
przeciw  nieprzyjacielowi, w  trwającej utarczce pędząc go ku szańcom. Zm ieszała ta natarczy
wa konfederatów  odwaga nieprzyjaciela, rzucili się do arm at moskiewscy kanonijerow ie, lecz 
i tu  doznali nieszczęśliwych skutków, bo odpowiadająca z fortecy armata znaczną nieprzyja
cielowi przyniosła klęskę. Tu rzecz cudow na stała się, że w  fortecy arm ata sama w  nabijaniu 
wystrzeliła, a żadnej ludziom  sw oim  przed nią stojącym nie uczyniła szkody. Tegoż dnia po 
ściągnieniu flankijerów około godziny drugiej po południu zażył konceptu Drewicz85 kom en
dant m oskiewski, przez oficyjera z trębaczem  przysłanego do jaśnie w ielm ożnego Pułaskiego 
m arszałka łom żyńskiego, aby poddał fortecę bez straty ludzi, deklarując wszelką dyskrecyją 
carowej, i że da paszport szlachcie bezpiecznego pow rotu  do w łasnych domów. N a tak 
zuchw ałą propozycyją niesm aczną odebrał odpow iedź, że jeżeli chce być na swym wojsku 
i na własnej osobie ucalony, n iech wszystkę broń  złożyć każe pod m uram i fortecy, a zaraz taki 
pass w olnego przejazdu odbierze, że za nim  bezpiecznie do samego zajedzie Petersburga.

Tą odpow iedzią rozgniewany, silnym  kazał bom bardow aniem  przypuszczać do fortecy 
atak, lecz ani kule burzące, ani bom by palące podtenczas rzucane najm niejszej konfederatom  
nie uczyniły szkody w  ludziach, tarczę tylko zegarow ąjedna kula przebiła, nie tknąwszy sztuk 
zegarow ych86. W padła w tenczas jed n a  bom ba w  śrzód wieży, ale protekcyją M atki Boskiej 
ugaszona i stam tąd z prochem  wyniesiona; inne zaś bom by padając na kaplicę do kościoła 
wielkiego z boku przym urow aną, dachu trochę na kaplicy A niołów  S tróżów  zerwały, nic 
w ew nątrz kaplicy nie szkodząc. Podczas tego szturm u kapela konfederacka ludow i sw em u 
do ukontentow ania, a nieprzyjacielowi do przykrego słuchania na różnych instrum entach  po 
bastyjonach wygrywała hymny, co mając za w zgardę, kom endant moskiewski D rew icz kazał 
we wszystkich szańcach z burzących arm at dawać ognia i bom by rzucać z moździerzy. Tego 
czasu puszczono samych bom b sto piętnaście prócz kul arm atnich. Z  tych bom b jed n a  
wpadłszy w  stajnią sześć koni raziła, nie wszystkie jed n ak  szkodliwie, druga w padła do 
budynku, w  nim  roztrzasłszy się87 jed n ę  dew otkę, matkę paulina śm iertelnie raniła, która 
opatrzona na śm ierć Najśw iętszym i Sakram entam i przede dn iem  um arła; taż bom ba kano- 
nijerow i w  tym że budynku przy tom nem u rękę raniła, lecz nieszkodliwie. Inne żadnej 
ludziom  i fortecy nie przyniosły szkody. W  tym  sam ym  bom bardow aniu wyszedł jaśnie 
w ielm ożny Pułaski m arszałek łom żyński z fortecy po godzinie dziewiątej w  nocy pod ciem ną 
porę88 z dragoniją pieszo i infanteryją trzem a kolum nam i rozporządzoną, podczas ognia 
z arm at w ybuchającego spieszno podsuwając się ku bateryi moskiewskiej aż na szylwachy89 
przy niej stojące wpadli ze trzech stron, to je s t z boków  i frontu , i wkroczywszy, częścią gęsto 
w ydanym  ogniem , częścią bagnetam i i pałaszami, częścią bośniackim i i ułańskim i dzidam i 
srom otnie z bateryi uciekającego i bronić się nie mogącego zabijali i granatam i razili n ieprzy

85 D rew icz —  O ssol. Pawi. 94 stale: Drewlicz.
86 sztuk zegarowych —  m echanizm u zegara.
87 roztrzasłszy się —  O ssol. 6152: rozżarzywszy się.
88 pod ciem ną porę —  Prz. Ludu: podziem ną drogą.
89 szylwachy (z niem . die Schildwache) —  warta, posterunek.
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jaciela, kanonijerom  leżącym na arm atach, zagożdżenia zabraniającym, szablami ręce i łby 
ucinali, m ło tam i do zabicia zapałów arm atnich przygotow anym i głowy rozbijali, i w ielkich 
arm at trzy zagoździli, ale gdy od św. Barbary piechoty i karabinijerów  blisko pod górą 
stojących sukurs przyszedł, konfederaci nie tylko porządnie, klęskę czyniąc w  nieprzyjacielu, 
rejterowali się, lecz trochę od bateryi odsunąwszy się, „Vwat Rzeczpospolita!” wołać zaczęli. 
Przez cały ten  atak w  szańcach po nadeszłym  sukursie m oskiew skim  w  rejteradzie czterech 
konfederatów  zginęło, a jedenastu  plejzerow ano, z m iędzy których znaczniejsi byli kapitan 
Czyżewski i chorąży od dragoniji Solarewicz90 bagnetam i pokłuci. Z  tychże jedenastu  dra
gon je d en  um arł nazajutrz, a dziesiąciu za opatrzeniem  felczerów  naw et osłabionym i być się 
nie sądzili. I tak o godzinie dw unastej wszyscy prócz czterech zabitych do fortecy powrócili, 
na których powracających ciem ną porą nie śmiał natrzeć nieprzyjaciel, w  wielkiej zostając 
trw odze, w  tym  u siebie będąc m niem aniu , że sukurs do fortecy przybył. M oskw a potem  
długo do pam ięci przyjść nie mogła, co się z nią stało, na dotarczkę podjazdy porozsyłali, 
chcąc się dow iedzieć, z której strony na nich to  nieszczęście spadło, za czasem jednak  
o ekskursyi z fortecy uw iadom ieni, i że tam  był sam jaśnie w ielm ożny Pułaski upew nieni, 
dowiadywali się od ludzi blisko mieszkających, którym  on m iejscem  popod ziem ią wyszedł, 
bo im  się to  w  głowie pom ieścić nie m ogło, aby przy tak strasznym  bom bardow aniu mógł 
po  w ierzchu ziem i w yniść i do szańców przystąpić. Trwożyli się sami sobą gem ejny mówiąc, 
ż e ,ja k  drugi raz Pułaszczyk popod ziem io w ynidet, to nas w sioch w yrżnie t”91, co im  sprawiło 
im presyją słyszanych z kazamat wycieczek92. N azajutrz wożąc trupy  zeznali ludzie, że około 
dw ustu  zakopano, a bardzo wiele w  rzece potopiono. Tego czasu najprzedniejszy bom bardy- 
jer, z Prus przysłany, niebezpiecznie był raniony, i za granicę odwieziony z niem ałym  o stratę 
jego narzekaniem . I tak tej nocy błogosławiła M atka Boska dziełu konfederackiem u, po 
k tórym  nazajutrz była solenna wotywa i procesyja ze śpiewaniem  Te Deurn laudamus, podczas 
którego rzęsisto na w szystkich bastyjonach dawano ognia.

D nia 5 stycznia w  ruskie Boże N arodzenie uciszyła się M oskw a dla straty ludzi i arm at 
w  szańcach zagożdżonych, rzadko było i po bateryjach ich widać ludzi, w  fortecy zaś, lubo 
po TeDeum laudamus arm ata milczała, z hakow nic jednak  i janczarek podsłuchy i objeżdżające 
one oficyjerowie śm iertelną ponosili klęskę. N ie było tego dnia żadnego od M oskw y 
strzelania aż do  capstrzyku i przez całą noc.

D nia 6 stycznia do godziny ósmej z rana nieprzyjaciel bez strzelania spokojnie się 
zachowywał, po godzinie zaś ósmej ochotnik  konfederacki feldwachy93 nieprzyjacielskie 
zganiał, k tórym  przybyłe kozactwo na pom oc im  gęściej się kupiło, tym  więcej szkody 
w  ludziach i w  koniach ponosiło. Trwała ta utarczka do  godziny dw unastej nie bez znacznej

90 C zyżew ski —  Prz. Ludu: Chyżewski; Solarewicz —  O ssol. 6152: Sadwiewicz; O ssol. Pawi. 94: Sabrowicz; 
Prz. Ludu: Solerowicz; Pul.: Sachorowicz.
91 jakdrugi raz Pułaszczyk... — O ssol. 6152: żejak drugi raz podziem nie w ynidzie, to nas wszystkich wyrżnie, 
trzeba nam uciekać; Pul.: żejak  Pulaszczuk drugi raz popod zem ię wyjdę, wsich nas wyryże
92 po: w ycieczek w  O ssol. Pawi. 94: Notandum, że po tej akcyi konfederackiej śnieg tak w ielki zaraz spadł, że 
w  nadchodzący dzień nie m ogli uznać śladów z fortecy ani do fortecy M oskale, i to ich bardziej jeszcze w  ich 
m niem aniu trzymało.
93 feldwachy (z n iem . die Feldivache) —  straż obozowa, placówka.
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szkody w  żołnierzu  nieprzyjacielskim , częścią zabitym , częścią piej zerowanym . O  godzinie 
drugiej po po łudn iu  zaczął bom bardow ać nieprzyjaciel, ale dość słabo. O  tym  wiedzieć 
potrzeba, że po spaleniu C zęstochów ki został koniec tego miasteczka od ognia ucalony 
w  kilku dom ach przy kościółku św. Rocha, podobnież i z drugiego końca, od Starej C zęsto
chowy, dw a dom y i stodoła nie zgorzały, kom enda też m oskiewska wprow adziw szy nocą 
arm aty do kościółka św. Jakuba m urem  opasanego, karabinijerów  i piechotę tam że umieściła, 
kozacy zaś, bliski mając sukurs z pom ienionego kościółka, w  tych budynkach i stodole 
założyli sobie w  kilkadziesiąt koni przyparzysko dla ogrzania się podczas uprzykrzonego 
zim na. C o  gdy postrzegł jaśnie w ielm ożny Pułaski, piechotę konfederacką na flankijery 
wysłał, i na tym  nie szkodował, bo kilkunastu kozaków z ręcznej strzelby poraziła. Tegoż 
czasu oficyjer pruski w oluntaryjuszem  się m ianujący zabity został. Po tym  porażeniu n ie
przyjaciela więcej kozaków i karabinijerów  spod kościółka św. Jakuba zbliżało się, ale częścią 
ręcznej strzelby postrzałam i, częścią z arm aty kartaczami rażeni, nazad się rejterować m usieli 
za kościółek. W  czasie tego flankijerowania je d en  tylko konfederacki bośniak lekko był 
raniony, a nieprzyjaciel znaczną klęską do ucieczki przym uszony został. Przepędziw szy tedy 
piechota i arm ata z fortecy tłum  nieprzyjaciela, drew  z pogorzeliska dla palenia ognia na 
bastyjonach sobie przyniosła. Tegoż dnia po zabitym  capstrzyku i m iłym  na rondlach94 kapeli 
w ygryw aniu kilkadziesiąt bom b rzucono do fortecy, żadnej szkody nie przynoszących. Reszta 
nocy w  cichości przepędzona.

D nia 7 stycznia dzień z rana w olny był od ataku, dopiero o godzinie drugiej po po łudniu , 
gdy jazda nieprzyjacielska w  kilkadziesiąt koni po dom ach od św. Rocha rozgrzew aniem  się 
bawiła, na dobre strzelenie arm atne od fortecy odległych, porucznik  od infanteryi łom żyń
skiej za ordynansem  jaśnie w ielm ożnego marszałka ku kościółkowi św. Rocha przyszedłszy, 
pom iędzy kom inam i z pogorzelisk pozostałym i żołnierza i konie kozackie m ocno ranił 
i kilkunastu z tym iż kom enderow anym i zabił, a gdy piechota moskiewska od św. Rocha 
wyszedłszy sukursow ać swoich chciała, tę on  aż na cm entarz zapędził, dom y stojące zapalić 
kazał. W tem  dwa szw adrony karabinijerów  i m nóstw o kozaków spod św. Barbary rozdołem  
przypadłszy, od fortecy oderżnąć go chcieli, a tył od św. Rocha posilony sukursem  nieprzy
jaciel brać i natarczywie następować począł. Porucznik na dwie części rozdzieliwszy infante- 
ryją swoję, z obu stron nieprzyjacielowi m ężnie się stawił, rejterując się ku fortecy, w tem  
dragonija z p iechotą z woli jaśnie w ielm ożnego marszałka łom żyńskiego na sukurs m u 
przyśpieszyła, za której zbliżeniem  się szczęśliwie do fortecy powrócił, a nieprzyjaciel i w  tym  
razie znacznie z ręcznej b roni porażony, bo  arm ata w  zam ieszaniu sekundować go nie mogła. 
W  tej akcyi p iechoty konfederackiej trzech zabitych, a czterech ranionych zostało, lecz (jako 
się w zwyż nadm ieniło) n ieporów nanie większa klęska w  nieprzyjacielu, w  tak znacznej 
kwocie do ucieczki przym uszonym . N oc po w ydanym  na capstrzyk z obu stron arm atnim  
odgłosie do godziny dziewiątej spokojna była. Po godzinie dziewiątej bom by i kule ogniste 
z dział nieprzyjacielskich rzucane, żadnej szkody w  fortecy nie czyniące, p różną ich łudziły 
nadzieją. O statek  nocy podsuw aniem  się ku fortecy i czołganiem  po ziem j ku palisadom

94 rondel (z niem . das Rondell) —  bastion, barbakan.
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żołnierz m oskiewski do pilnej straży pobudzał konfederatów, którzy ręcznej strzelby postrza
łami odganiali skradających się.

D nia 8 stycznia, po w ydanym  na pobudkę z arm at ogniu, zewsząd w idać było pędzone 
chłopstw o z w ozam i i faszynami poza m ury  św. Barbary zjeżdżające się, nieprzyjacielska 
arm ata milczała, z fortecy zaś w itano ściągające się szwadrony, po w ioskach bliższych przed
tem  rozłożone, nie bez straty w  nieprzyjacielu, z bastyjonów  też do feldwachów, ju ż  w  ręku 
konie dla przykrego zim na wodzących, i do piechoty w  szańcach przechodzących się z ha- 
kow nic i janczarek  strzelano, znacznie rażąc nieprzyjaciela, co od dw unastej ustało. O  godzi
nie pierwszej z po łudnia przyjachało kilkadziesiąt koni do chałup ku kościółkowi św. Jakuba 
stojących, konie, płaszcze i spisę zostawiwszy w  stodole, sami weszli do budynku, mając na 
straży jednego. O  czym  dowiedziawszy się, jaśnie w ielm ożny Pułaski czterdziestu piechoty 
i kilkunastu konnych kom enderow ał do tych chałup. N ie  tylko tedy konni, ale i piechota tak 
nagle z fortecy wypadli, że kozacy ostrzeżeni od kom pana na straży będącego ledwo co wbiegli 
do stodoły, tak gęstym  okryci byli strzelaniem  konfederackim , że jed n i dosiadłszy koni w  sam 
ogień lecieli, d rudzy płaszczów, spis odbiegali, inni konie porzuciw szy pieszo uciekali. W  tym  
strzelaniu zajęła się stodoła, i ju ż  z ognia kilka płaszczów i spis piechota konfederacka w yr
wała, koni zaś poranionych kilka zgorzało. Kozaków dw unastu zabito, a tyle dwoje piej zero
w ano, nieochybnie ranieni dostaliby się byli w  ręce konfederackie, żeby ich sukurs karabini- 
je ró w  i piechoty z kościółka św. Jakuba w  tym  punkcie nie w spom ógł, a gdy konfederaci 
i przeciw  sukursow i m oskiew skiem u m ężnie się stawili, zrobiło to  nagły alarm, w  którym  
dwa szw adrony okryte karabinijerów  z Starej Częstochow y w  punkcie przybiegły, i chociaż 
w  porządnej rejteradzie m ogliby byli w  żołnierzu konfederackim  uczynić szkodę, gdyby nie 
arm ata z fortecy, kartaczami ja k  nazębionym  sierpem  ścinając z koni, do nagłej ich konfuzyi 
i ucieczki nie przym usiła była. Przyspieszył w prędce i konny ochotn ik  z fortecy, pokrył też 
i nieprzyjaciel szeroko plac od Starej Częstochowy, nie ju ż  w  szwadronach, obawiając się 
arm atniej kule, ale rozsypany po polu, ale nie bez znacznej zszedł szkody, to ręcznej strzelby 
postrzałam i, to  kartaczami nadzwyczaj rażony, trupów  jednak  chw ytano i do armiji odw ożo
no. W  tym że alarm ie te dwa dom y [zapalili konfederaci]95, którzy z niew ym ow ną m ężnością 
prześladowali nieprzyjaciela, naw et chłopcy małe o troje staj pieszo biegając od fortecy 
z krótkich karabinków  strzelali do kozaków i karabinijerów  moskiewskich. W  tej utarczce 
oficyjer m oskiewski dysydent z janczarki tak okrutnie był postrzelony, że kula przez nogę 
przeszedłszy niedaleko kłębu, na w ylot przeszywszy, w  drugiej się nodze została, tak zaś był 
mocny, że z tym  postrzałem  do Starej C zęstochow y zajachał, tam  z konia zdjęty, do stancyi 
księży paulinów  zaniesiony, um arł, po którego śm ierci taki był fetor, że D rew icz z innym i 
oficyjerami chcąc ciało nawiedzić, nie m ógł do korytarza przystąpić, a księża kadząc ustawicz
nie ledwo się w  celach utrzym ać mogli, póki go nie wynieśli. Tandem  po znacznej klęsce 
nieprzyjaciela gdy się konfederaci do fortecy powracali, z moskiewskiej arm aty kulą i karta
czami dano ognia, kula w  stagbank96 tak uderzyła, że rogatki w  nim  połam ała, a kartacze 
pom iędzy kilkadziesiąt konnej jazdy przeleciawszy, ułanow i konia zabiły i u ręki prawej dwa

95 zapalili konfederaci —  w  rpsie brak, uzup. za O ssol. 6152.
96 stagbank (z niem . der Schlagbaum —  szlaban, zapora) —  O ssol. Pawi. 94: szlagbank; Pul.: szlachtban.
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palce, lecz nieszkodliw ie, raniły; i tak tylko na tym  żołnierz konfederacki w  tej utarczce 
szkodował, a nieprzyjaciel tysiącznie większą poniósł stratę, i tym  sposobem  ju ż  późną porą 
dzień zakończony. N oc po w ydanym  na capstrzyk ogniu arm atnim  i rezonancyi na bastyjo- 
nach kapeli cała od bom bardow ania w olna była, skradanie się tylko pod pale żołnierza 
nieprzyjacielskiego, strzelanie z ręcznej strzelby po wszystkich bastyjonach do nieodstępnej 
pilności m im o szylwachów każdego przymuszały.

D nia 9 stycznia zaraz rów no ze dniem  ruszyły się m oskiewskie szw adrony karabinijerów, 
jed n e  ku K łobucku, drugie ku O lsztynow i za Starą Częstochow ę, a trzecie ku M stow u, 
z daleka obchodząc fortecę, aby kula arm atnia nie szkodziła, za którym i furaże prow adzono, 
asystowały im  też i kule arm atne z fortecy, ale dla dalekości nie tak, ja k  zwykły bywać, 
szkodliwe, feldwachy pom niejszone, i ju ż  zdawał się nieprzyjaciel od fortecy odstępować. 
Przejźrzał to  jaśn ie w ielm ożny Pułaski, że w  tym  nieprzyjacielskie zamyka się stratagema97, 
i ju ż  całodziennie około dyspozycyi uzbrojenia w  am unicyją żołnierza swego i rozporządze
nia arm at po bastyjonach zatrudnił się, pikiety nocne zm ocnić kazał, szylwachy pom nożył, 
kom endan tom  po bastyjonach pilność i ostrożność zalecił. Ten dzień cały spokojnie p rze
szedł, i noc z wieczora aż do godziny drugiej cicha, ognie w  obozie nieprzyjacielskim pogaszone. 
Po godzinie zaraz drugiej, mając nocą ściągnione dn iem  wyszłe szwadrony, zasadziwszy tejże 
ciem nej nocy pom iędzy spalonej C zęstochów ki rum em , ludzi do trzech bastyjonów  na 
fałszywy atak rozporządził, największą zaś poza górą u szańców trzecich zebrawszy forsę, 
w pół do trzeciej, nawet jazdę spieszywszy, bom bę na fortecę rzucić kazał, za której pokaza
niem  się ze trzech stron zasadzone w  Częstochow ie z chłopstwa kupą wojsko na trzy szańce 
do wycięcia palów  z siekierami i z ręczną strzelbą do spędzenia konfederatów  z bastyjonów  
rzucili się, największym jed n ak  tłum em  z faszynami i drabinam i do bastyjonu św. Barbary 
bardzo śpieszno niezm ierna m oc M oskw y ku palom  przystępowała, i jed en  koniec tej dla 
odwagi popojonej M oskw y był u szańców swoich, a drugi ku palom  pod fortecę zbliżał się. 
D aw ano z tego bastyjonu ognia z arm at kartaczami tak rzęsisto, że po zebranych przez 
M oskw ę na polu  trupach krew  jakoby98 strum ieniem  w  bruzdach płynęła, ale gdy i trup  
m ostem  prawie kładziony popojonej M oskw y strzym ać nie m ógł zhukanego ludu, w padli za 
pale99, napełniali fosę, przystawili drabiny i ju ż  po nich leźli. To gdy się u rondla św. Barbary 
dzieje, z innych bastyjonów  w olniej następujących, bo m niejszą siłą skupionych kładą trupem  
szturm ujących nieprzyjaciół. W tem  jaśnie w ielm ożny Pułaski, w idząc pełną fosę nieprzyja
ciela przy bastyjonie św. Barbary, kłody z koszów  na to przygotowane do fosy spuszczać kazał, 
piechota i dragonija laufajer100 trzym ała, luzacy i inni ludzie spuszczonym i kam ieniam i, 
um yślnie na bastyjony zniesionym i, n iezm iernie zabijali M oskwę. Potem  rzucono do fosy 
w ieńce, które ją  całą oświeciły, spuszczano fajerbale, szturm ganki, rzucano granaty101, i tym

97 stratagema (z gr. strategema —  podstęp wojenny, wybieg, fortel) —  Puł.: strataiemum; Prz. Ludu: zdrada.
98 po: jakoby —  w  Puł. luka w  tekście do opisu 12 stycznia włącznie.
99 pale —  w  rpsie: pole.
100 laufajer (z niem . das Lauffeuer) —  szybkie strzelanie, ogień ciągły.
101 spuszczano fajerbale... (z niem . der Feuerball —  kule ogniste) —  O ssol. 6152: puszczali ze szturm aków  
werbele i granaty.
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sposobem  uciekającego od m urów  zabijano i kaleczono nieprzyjaciela. Reszta M oskwy, za 
palami we dw oje po większej części będąca, z ręcznej strzelby i arm aty postrzałam i zabijana 
i rażona została, trupów  jednak  i rannych swoich, ile mogła, chwytała, naw et z fosy, ile 
sposobność pozwoliła, ku  swoim  wywłóczyła. C o  gdy się w  godzinie stało, nie tak szturm , 
jak  nieustanny ogień z fortecy trwał więcej trzech godzin; faszyny pod palami i w  fosie, 
drabiny pod m uram i uciekająca przym uszona zostawić M oskwa. Podczas tego szturm u 
przeszło pięćset osób M oskw y trupem  padło, a więcej jeszcze rannych zostało. Przydaje się 
tu  dla lepszej inform acyi, że przyciągło pod C zęstochow ą M oskw y piechoty dwa tysiące, 
kozaków dwa tysiące, karabinijerów  tysiąc, a pruskich w oluntyjerów  część znaczna; ci wszys
cy spieszeni do sz tu rm u należeli. M iał też z sobą D rew icz kom endant moskiewski z Prus 
m oździerzy cztery i am unicyje za sum ę niem ałą sprow adzone, jako się pokazało przez 
upom inającego się D rew iczow i o tę sum ę oficyjera pruskiego. M iał D rew icz nadzieję, że 
skarbami Jasnej G óry uczyni tej sum y uspokojenie, ale gdy w  tym  om ylony został, zapłacenie 
upom inającem u się oficyjerowi na inny czas odłożył, na co się u pew nego obywatela pod 
Częstochow ą tenże oficyjer pruski żalił. G dy się zaś nieprzyjaciel cofnął przede dniem , ustało 
w  fortecy strzelanie, ale ję k  niezm ierny konających i poranionych w  cichej nocy dokładnie 
słyszany uszy przerażał słuchającym. A gdy dobrze dnieć poczęło, w yszedł żołnierz konfe- 
deracki za bram ę w  fosy, znalazł dosyć flint, patrontasów, szabel p iechurskich i płaszczów 
odbieżonych, i innej zdobyczy, miał i z trupa odartego korzyść. M iędzy wielością trupów  
w  fosie, ponad fosą leżących przy palach i za rogatkami nie zebranych, żywo w zięty Kajetan 
M orsztyn102 kapitan moskiewski, w  nogę z pogruchotaniem  onej plejzerowany, i innych 
wojska m oskiewskiego żołnierzy nabrano żywo, z strony zaś konfederatów  żaden człowiek 
by najmniejszego nie odebrał ranienia, i tym darem Boskiej pomocy szturm  skończony.

D nia 10 stycznia uciszył się nieprzyjaciel, jakoby go nie było pod fortecą, w  fortecy zaś 
po godzinie ósmej, gdy zniesione były drabiny m urow e, żerdzie okowane, w idły na drągach 
żelazne, po w prow adzeniu oraz nieprzyjaciela piej zerowanego i schwytanego, tudzież za 
pow rotem  żołnierza w ykom enderow anego, zaczęła się solenna wotywa z procesyją, śpiewane 
było Te Deum laudamus, podczas którego dawano ognia z arm at m urow ych, a po skończonym  
nabożeństw ie przystąpił do czynienia nowej dyspozycyi jaśnie w ielm ożny Pułaski po basty- 
jonach , takjako i pierwszym  razem  czyniąc rozporządzenie. Tymczasem wojska moskiewskie 
w  miejscach sw oich ju ż  ukryte były, kozaków tylko z fortecy w idziano, że po kilka koni po 
bliższych rozbiegli się w ioskach, którzy w  krótkim  czasie spędziwszy chłopów  i podwody, na 
w ozy trupa ładowano, doły długie i szerokie, jed n e  na cm entarzu św. Rocha, drugie pod figurą 
blisko onegoż kościółka stojącą kopano i w  nich co znaczniejsze osoby grzebiono, gem ejnów  
w  rzece Warcie topiono, innych w  różne doły w rzucano. Tegoż dnia, gdy się na bastyjonie 
wiele ludu dla znoszenia kam ieni, dźwigania kłód na koszy i przetaczania arm at zeszło,

102 Kajetan M orsztyn —  „Gdy naszych w  fosy puszczono na zdobycz, w zięto kapitana M orsztyna dow ódcę  
do szturm u ranionego kartaczami, prosił pierwszy o pardon z dołu i księdza, a w  forteczce i spojrzeć nie chciał 
i słyszeć o tym; w  kilka dni umarł. Pochowany był jadąc od Jasnej Góry forteczki do miasta C zęstochow y przy 
drodze krzyżowej blisko austeryi, i służących dwóch, a że nie był spokojny w  tym miejscu, dobyto go 
i zaw ieziono do żołnierzy m ogił, idąc do M stow a” (Pamiętniczek A . Hulewicza konfederata barskiego, z rękopisu  
podał K[azimierz] P[ułaski], „N iw a” 1886 nr 271 s. 459).
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nieprzyjaciel w iele tych ludzi w  grom adzie stojących dostrzegłszy, spory granat, kilkanaście 
fun tów  ważący, m iędzy nich z arm aty rzucił; w padł granat z dobrze w yrychtow anego działa 
m iędzy tychże ludzi, ale cudow nie w  górę się rzuciwszy, przeleciał za m u r w  fosę i tam  się 
roztrzasł, żadnej n ikom u nie uczyniwszy szkody Tegoż samego czasu pomagający kłaść kłody 
na kosze dragon, uślizgnąwszy się z m urów  fortecy, spadł do fosy na skałę, ju ż  za zabitego 
rozumiany, zdrow o wstał, żadnego nie poniósłszy szwanku, i nazad kończyć zaczętą robotę 
na bastyjon pow rócił, co się stało w  przytom ności więcej sta osób. I innych w iele cudów  
w  tym  m iejscu uznaje nad sobą w ojsko konfederackie.

D nia 11 stycznia jeszcze przede dn iem  ze w szystkich stron słychać było ciągnące do obozu 
moskiewskiego podwody, za nastąpionym  zaś dniem  jaw nie w idać było z fortecy, iż n ieprzy
jaciel w  now e sposobił się faszyny, myśląc jeszcze raz, ostatnią pobudzony desperacyją, 
szturm ow ać fortecę, a gdy przez cały dzień przem inąć się nie mogące ciągnęły z faszynami 
podwody, zwykła też ostrożność i przygotow anie zachowane było w  fortecy. Sam ym  w ieczo
rem  na siedem nastu w ozach dostarczające wysokości m u ru  w ieziono drabiny, ponieważ 
pierw sze przykrótkie były103. Pełen uw eselenia żołnierz konfederacki do pow tórnego utrak- 
towania wojska m oskiewskiego okazał ochotę, rów no zaś z m rokiem  nieprzyjaciel fortecę 
bom bardow ać zaczął, kilkadziesiąt kul i bom b na przem ianę coraz z inszych szańców  na 
fortecę rzucając, okazywał, jakoby ju ż  nie szturm em , ale bom bardow aniem  słabić m iał Jasną 
G órę, a w  tej nadziei, aby m ógł bez czułej ostrożności zastać fortecę, inszą myśl przedsię
w ziętą mając, która w  późniejszym  czasie dostatecznie odkryta została. M yśl jego  ta była, aby 
się ostatnim  hazardem  jeszcze raz szturm ując pokusić o fortecę, i gdy ju ż  do tego dzieła 
czyniąc przygotow anie składał z oficyjerami radę, jaśn ie w ielm ożny ksiądz sub -p rzeo r kar- 
m elitański konw entu  krakowskiego od św. M ichała przywiózł now inę, że wojska konfede
rackie, w  B ochni i w  W ieliczce lokowane, znaczne podjazdy, o sam Kraków ocierające się, 
posyłają. Zm ieszany tym  D rew icz kom endant moskiewski zaraz tej nocy podpułkow nika 
Langę w  tysiąc jazdy dla sukursu  kom endy w  Krakowie stojącej posłał, sam z kom endą 
zm niejszoną zostawszy pod Jasną Górą, nie śm iał je j szturm ować. I tak po odebranej tej 
w iadom ości nie tylko sz tu rm  nie nastąpił, ale i bom bardow anie ustało, które coraz słabsze od 
początkowego było, z fortecy zaś armata dłużej daleko w  ich szańce biła. Reszta nocy w  czułości 
i ostrożności spokojnie przepędzona była.

D nia 12 stycznia, gdy się dobrze rozw idniło, czyniąc kom enda moskiewska aparencyją 
jakoby  do przyszłego szturm u, piechocie faszyny za górą leżące na w ierzch góry ku szańcom

103 po: przykrótkie były —  w  O ssol. Pawi. 94: Notandum, że przed szturm em  na kilka dni przystał był dezerter 
pruski unteroficyjer z kilku gem ejnam i od Drewlicza um yślnie na to destynowany, aby będąc w  fortecy 
i kształtnie miarę w ziąw szy z w ysokości murów, m ógł go dostatecznie o tym lub przez sam ego siebie, lub 
przez kogo innego uwiadom ić, lecz kilka razy biorąc sztucznie miarę omylony, gdy uciekł z fortecy do obozu  
Drew licza fałszywą przyniósłszy miarę, w ed ług której drabiny robiono ow e pierwsze krótkie, które były przy 
szturm ie onegdajszym nocnym , za co rozgniewany Drew licz kazał go obiesić w  oczach sw oich. Dawniej zaś 
trochę przedtem  dziewka przekupiona w eszła wpuszczona do fortecy dla nabożeństwa niby, i tam po kościele 
chodząc, i na dole koło fortecy uważała dyspozycyją żołnierzy, armat na wałach, jako też szkody od bom b  
poniesionej (której nie było nic); wkrótce jednak wychodząc już, po niezwykłej m inie i gestach poznana, nie 
bardzo wprawdzie zląkłszy się, lecz jak rózgami trochę skarana, opowiedziała wszystko, wprzód dysponowana, 
a potem  przed fortecą naprzeciw szańców nieprzyjacielskich obieszona.
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nosić kazała, i one na postrach konfederatom  rów no z fron tem  bateryi swojej w  niemałej 
sztuce m iejsca układać. D ogodziła ta inwencyja myśli konfederatów, bo arm ata z fortecy 
kartaczami nabita, do M oskałów  jak  m rów ek po polu czołgających się w yrychtow ana, za 
kilkokrotnym  w ystrzeleniem  wielką liczbę trupem  położywszy, niem ało innych raniła. Po
przestała M oskw a tej roboty i z bateryi swojej um knęła się, w  której m ożna było z hakownic 
i janczarek  z m urów  siągać nieprzyjaciela nie bez strasznego porażenia jego. Po obiedzie nie 
próżnując żołnierz konfederacki wyjachał konno na flankijer, przeciw ko k tórem u na pozór 
tylko stawiając się kozactwo, na dobre strzelenie zjachać się nie dało, w cześne i skwapliwe 
czyniąc rejterowanie. W rócił się polski żołnierz do fortecy, małą mając z przestraszonego 
kozactwa korzyść. W tem  noc zaszła, po capstrzyku i ogłosie kapeli rzucono bom by i kul 
kilkanaście z m oskiew skich szańców, jakby tylko punk t honoru  utrzym ując, że fortecy nie 
przestają bom bardow ać, lecz forteczną arm atą szkodę w  szańcach nieprzyjacielskich czyniącą 
ugaszony został ogień. Cała noc spokojna, skradające się tylko podsłuchy m oskiewskie ku 
palom  ręczną strzelbą odganiane były.

D nia 13 stycznia ju ż  feldwachy moskiewskie hakownicam i i janczarkam i tylekroć rażone 
dalej odsunęły  się od fortecy, ju ż  i w  szańcach m ało widać piechoty było, ściągniona była do 
ogrodu św. Barbary. Różnie to  w  fortecy tłum aczono, czy-li to na zdradę, czy-li z osłabienia 
nieprzyjaciela dzieje się, trudno  dociec było, zaś jaśnie w ielm ożny Pułaski jak  zawsze, tak 
i w tenczas w  pilnej ostrożności fortecę trzym ał, kazamaty piechotą i arm atam i tudzież strażą 
kanonijerów  porządnie opatrzył. W  tej robocie dzień straw iony i od okazywania się nieprzy
jaciela wolny, żołnierz konfederacki we dnie wywczasowany104 całonocnej ostrożności m iał 
zaleconą czułość. Tej nocy o godzinie siódm ej moskiewska jazda czyniła m ajaki105, a z szań
ców  ich rzucono  bom by i kule ogniste do fortecy, z m urów  zaś arm ata do majaczącego 
nieprzyjaciela, częścią do szańców  jego  w yrychtowana, w  obydw óch miejscach klęskę przy
nosząca, ugasiła w  krótkim  czasie nieprzyjacielski ogień. Potem  ju ż  cała noc spokojna została.

D nia 14 stycznia jeszcze przede dniem  wielkie dym y i ognie pokazały się poza góram i się 
palące, które z pom ienionych faszyn podniesione były. O  godzinie ósmej podw ód niezm ier
na m oc od K łobucka, O lsztyna i M stow a kozacy gnali próżnych, które obrokam i, sianami, 
m ięsiw em , chlebam i i innym i rzeczam i tegoż dnia wyładowawszy, do  podróży zabierała się 
M oskwa, o czym  nie w iadom o było w  fortecy. Było przyczyną D rew iczow i do odjazdu nagłe 
zatrw ożenie, gdy oficyjerów dw óch m oskiew skich od konfederatów  plejzerowanych, w yso
kiej jakiejsi rangi, przeszłej nocy pom arli. Trzeci chodząc nagle padł i um arł. Brat D rew icza 

starszy przy noszeniu  ku szańcom  faszyn przytom ny w  lewej nogi kłąb m ocno plejzerowany, 

co widząc D rew icz z tym  się dał słyszeć, że „tu jakieś kanalskie miejsce, żeby nie przyszła i na 
m nie kolej”106. Tego dnia wyjachał ochotnik  polski aż ku szańcom , strzelał z ręcznej strzelby, 

ale się nieprzyjaciel nie ukazał, piechota tylko w  m urze ogrodowym  przy broni stała, a fury 
ładowne od rzeki W arty pod m urem  zostawione. Powróciwszy tedy ochotn ik  polski przed

104 wyw czasow any —  w  rpsie: zniewczasowany; popr. za O ssol. Pawi. 94.
105 majaki —  Pul.: maniaki.
106 żeby nie przyszła i na m nie kolej —  O ssol. Pawi. 94: żeby i na m nie kula nie przyszła.
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w ieczorem , m iał się do nocnej ostrożności, ale tej nocy z szańców m oskiew skich ju ż  nie 

bom bardow ano ani kulm i strzelano, cała noc spokojnie zeszła.
D nia 15 stycznia jeszcze przede dn iem  przy ostrym  m rozie słychać było skrzypiące wozy, 

na których furaże w ieziono m im o Starą Częstochow ę przez rzekę W artę, przy nich razem  
w ypraw iono arm aty i resztę pozostałych am unicyi, aby przede dniem  skrycie przed konfe
deratam i przez tęż rzekę przepraw ione były, pod resztę zaś furażów, którym i nad potrzebę 
D rew icza przym uszony opatrzył obywatel, napędzono podw ód, na które dn iem  sam ym  
ładowano prowianty. Ruszyły się szwadrony tak od św. Rocha z sw oim  furażem  w  tę porę, 
gdy ich dojźrzeć dobrze m ożna było, jako też inne od św. Barbary w  asystencyi D rew iczow i, 
i z nim i cugam i piechota ponad samą rzeką Wartą, bojąc się kuli arm atniej konfederackiej, 
kozaków zaś ze dwieście i siedm  szw adronów  karabinijerów  zostawione dla przeprow adzenia 
reszty furażu, jednego  naw ozach  naładowanego, drugiego dopiero układać się mającego, aby 
za pierw szym i bezpiecznie ciągnąć m ogły podwody. Kozakom zaś zlecono, żeby latając przed 
szańcami strzelali, a zabawiając konfederatów, w olne D rew iczow i do Starej C zęstochow y 
um knien ie się czynili, i żeby bez przeszkody z resztą w yjachano furażu, aby zasłonili im pet 
żołnierza konfederackiego. C o  postrzegłszy, przezorny kom endant jaśnie w ielm ożny Pułaski 
obrócił trzy arm aty kartaczowe na spędzenie i rażenie kozaków, inne zaś donośniejsze obrócił 
na szw adrony karabinijerów  i piechotę, tudzież janczarkam i i hakow nicam i razić kazał ko
zackiego ochotnika, infanteryją zaś za rogatki wyprawiwszy, sam w  osobie z dragoniją i inną 
kawaleryją wyjachał za fortecę. To gdy się w  punkcie stało, kozacy w  pół kwadransa z góry 
spędzeni, na którą gdy dragonija szwadronam i nastąpiła, a infanteryja po całym się polu 
rozłożyła, w spom nione siedm  szw adronów  m oskiew skich zaszwenkowawszy107, chociaż 
w  spraw ie108 chcieli, w  zam ieszaniu jed n ak  uciekać m usieli; zostawiona przy furażach M o 
skwa do zabierania onych naznaczona próżnym  chłopskim  w ozom  uciekać kazawszy, i sama 
do podobnego się sposobu wzięła. Konfederaci w  tym  punkcie ogarnąwszy szańce n ieprzy
jacielskie w padli do św. Barbary, gdzie zastali siana, obroki, mąki, chleby, naw et w ina kilka 
gąsiorów  w  refektarzu na stole stojących, gorzałek z baryłkami, chleba pszennego i masła 
odbieżonych i m ięsiwa w  garnkach gotowane, M oskałów  kilku i sług oficyjerskich z końm i 
połapali109. To gdy się dzieje, arm ata z fortecy w yznaczona karabinijerów  gęsto siągać zaczęła, 
przed którą takjazda, jako  i piechota co tchu umykając, gdy niektóre w ozy z furażam i sianem

107 zaszwenkowawszy (z niem . zu  schwenken) —  zawróciwszy.
108 w  sprawie —  rów no, porządnie.
109 połapali —  Odtąd w  O ssol. Pawi. 94 inne zakończenie: To gdy się dzieje, armata z fortecy wyznaczona  
karabinijerów i kozaków gęsto ścigać poczęła, siła ich poraziwszy, lecz coraz prędzej umykali do Starej 
C zęstochow y miasta, a stamtąd przez Wartę rzekę przez m ost uchodziła jak najspieszniej; na Złotej Górze 
kilka działek postawionych, ochraniając sw oich przeprawę przez most; a tak przeprawiwszy się bardzo prędko 
um knęli za Z łotą Górę, udawszy się dwiem a kolum nam i, jedni ku O lsztynow i, drudzy ku Krakowu, 
zostawiwszy niedobitków  kilkudziesiąt, furaże swoje i niektóre w ozy z strzelbą i sprzętami w ojennym i, kilka 
z garderobianymi w ozam i etc. A  tak pow róciw szy się kawaleryja konfederacka na pogoni będąca, sprowadzi
w szy zabrane w ozy  i jeń ców  m oskiewskich do fortecy, solenne Te Deum  laudamus śpiewano w  kaplicy Matki 
Boskiej, na którym jaśnie w ielm ożny Pułaski, cała starszyzna wojskowa i w ielu  innych byli, dziękując Panu 
Bogu za uw oln ione to miejsce od nieprzyjaciół i poniesione zwycięstwa; a nazajutrz zaraz trupów co być 
m ogło gdzie po polu, grzebano i szańce m oskiewskie w szędzie rozburzono i z ziemią zrównano.
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przykrytym i w  liczbie więcej trzydziestu będące mijać zaczęli, a w idząc i te siedm  szw adro
nów  zostaw ione bez sprawy uciekające, pom ieniony furaż by się nie dostał konfederatom , 
w szystek na w ozach zapalić kazali, którego utrzym ać dla siebie nie ufali110. N acierał n ieod
stępnie żołnierz konfederacki na uciekającą M oskw ę aż do Starej Częstochowy, która mając 
za przeprawą arm aty rychtow ane i część piechoty w przód wysłanej, ku tym  jak  najśpieszniej 
przez W artę przeprawiała się. Tandem przeprawiwszy się, w idząc konfederackiego żołnierza 
w  Starej C zęstochow ie kupiącego się, mając przed sobą las w  bliskości, a obawiając się, aby 
ich w  lesie nie atakowano, aż ku w ieczorow i jazda i piechota moskiewska za rzeką W artą stała, 
do której coraz żołnierz konfederacki docierając, cały dzień ją  nuży ł111, i przed sam ym  
w ieczorem  do fortecy powrócił, zabrawszy i w  Starej Częstochow ie zostaw ionych sian, 
obroków  i innych dosyć żywności, których nieprzyjaciel ściganiem za nim  ustraszony zabrać 
nie zdążył112. Pam iątkę taką u św. Barbary D rew icz po sobie zostawił, że przy oblężeniu Jasnej 
G óry w  tym  się konw encie ulokowawszy, now icyjuszów  przez niedziel dw ie głodem  m orzył, 
grochem  tylko i kaszą bez soli gotowanym i cały czas ich żywiąc, w iadro naw et od studni, żeby 
nie mieli co pić, rozbić kazał, którzy pasami do naczynia przywiązanym i w ody dostawać 
m usieli, potem  obnażyw szy ich z pończoch, z butów, kaftaników, futer, w  jednych  habitach 
i boso w  trzew ikach m iędzy piechotę pom ieszawszy z sobą zabrał, w  drodze nie pozwalając 
naw et ogrzania się g łodem  i zim nem  onych dręczyć nie przestał. Poznać teraz m ożna w iekowi 
pam iętne czyny D rew icza kom endanta moskiewskiego, który łupem  skarbów jasnogórskich 
uwiedziony, a z tak licznym  w ojskiem  pod fortecę podstąpiwszy na swej im prezie oszukany, 
ja k  piekielna furyja złością napełniony, po licznej stracie żołnierza swego bezbronnych 
m nichów  pow abem  okupu ułudzony, m iędzy swą piechotą zm ieszanych zabrawszy, najw ięk
szą walecznego m ęstw a swego okazał odw agę113.

110 nie ufali —  w  pozostałych odpisach: nie m ogli.
111 jazda i piechota m oskiewska za rzeką Wartą stała... —  O ssol. 6152: piechotę swoję za rzekę szwadronami 
wysłała, do której żołnierz konfederacki nieraz docierając całą noc z nieprzyjacielem uganiał się, zabijał, ranił, 
chwytał i topił
1,2 Tu kończy się odpis Prz. Ludu.
113 w alecznego m ęstw a... —  Puł.: walecznego m ęstwa sw ego dawał dowody.
Zakończenia:
Ossol. 6152: Ten dyjaryjusz jest prawdziwy, każdy punkt przysięgą stwierdzony i w  kroniki podany, co się 
z nieprzyjacielem działo pod Jasną Górą Częstochow ską zacząwszy w  roku 1771 [!] od ostatniego grudnia 
miesiąca aż do dnia 15 stycznia miesiąca roku 1772 [!].
Prz. Ludu: N iech  będzie cześć i chwała Najświętszej Maryi, że raczyła dopom óc konfederacyi!
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III

Dyjaryjusz od podstąpienia nieprzyjaciela 
pod fortecę Jasnej Góry die 31 grudnia 1770 roku

R psAJP 540 s. 421-429, 830-833

Podstąpił nieprzyjaciel o godzinie 9 z rana, gdzie w  różnym  ogniu trw ały stron obydw óch 
utarczki konne do godziny drugiej z południa. N ieprzyjaciel stanął w  starym  mieście C zę
stochowy, gdzie po w ydanym  trzy razy ogniu z arm at z fortecy nieprzyjaciel podnios[ł]szy  
szkodę cofał się przez gorę za tym że m iastem  leżącą, i tam  jed n y m  w ystrzeleniem  armaty 
dosiężony utrzym ać się nie m ógł, przegnany od naszej utarczki usarów, bośniaków, u łanów  

i ochotnika z dragoniji lejbregim entu. W  tych gonitw ach zginęło kozaków dziesiąciu, oficyjer 
jed en , plezerow anych w ielu w iedzieć nie m ożna. Z  strony konfederatów  żaden nie zginął, 
prócz konny je d en  zabity. P lezerow anych oficyjerów 3 od lejbregim entu, to je s t kapitan
Czyżewski i chorąży Burczyński, dragon je d en  nazw iskiem  Burczka, bośn iak jeden  Kraczyn

114  ̂ • •[?] ; dragon, pod którym  koń zabity, schwytany przez kozaków, ale za odw róceniem  się
konfederatów  sukursow any i w  całości obroniony został. N ieprzyjaciel cofnął się m ila od
fortecy do wsi Rędziny nazwanej. To rzecz uwagi godna, że kapitan Czyżewski od kilkudzie-
siąt kozaków obskoczony bronił się więcej dw óch m inut; za w ezw aniem  pom ocy M atki
Boskiej, kilkadziesiąt razy popchnięty, raz tylko letko raniony obronną ręką od sukursu
następującego rejterował się.

D iel.Ianuarii 1771 anno o godzinie siódm ej z rana w yszedł podjazd w  kom endzie m [oś]ci
115 . . .k[om endanta] do wsi K am ionki ćwierć m ili leżącej od fortecy, gdzie z nieprzyjacielem

następującym  m ocno ucierał [się], żadnej nie podnios[ł]szy  szkody; w  porządnej rejteradzie 
cofnął się ku fortecy, pod którą godzin siedm  w  polu trwała bitwa. N ieprzyjaciela, co w idzieć 
m ożna było, legło na placu 60, konfederatów  zaś śm iertelnie plejzerow any je d en  chorąży 

nazw iskiem  Borzewski. N ieprzyjaciel cofnął się pod św. Barbarę, gdzie ulokow ał swoję 
piechotę i harm atę, z jazdy zaś częścią w  Starej C zęstochow ie stanął. W  całej tej bitw ie 
nieprzyjaciel do sto pięćdziesiąt razy wydał z harm aty ognia; z fortecy zaś najwięcej pięćdzie
siąt razy. Z akończony ogień, nieprzyjaciel położył się pod św. Barbarą, wojsko konfederatów  

lokowało się w  fortecy. Tegoż dnia spalone m iasteczko C zęstochów ka ogniem  jak  sądzić 

m ożna harm atnim .

Die 2. Ianuarii noc spokojnie zeszła, z rana o siódm ej zaczął się ogień, wyszła kawaleryja 
i infanteryja w  pole o godzinie dziewiątej, trwała utarczka do godziny drugiej, po której 
ściągniona kom enda do fortecy. N ieprzyjaciel w tem  zaczął bom bardow ać, ale po w ypuszczo-

114 O dczytanie nazwiska przypuszczalne.
115 W  rpsie tylko inicjał „K”, podobny do litery „R”.
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nych 3 bom bach bez najmniejszej szkody dla fortecy nieprzyjaciel uciszył się z ogniem . 
Z szedł zatem  dzień  cały, szkody u nieprzyjacielów trzydziestu, z strony zaś konfederatów
tylko je d en  dragon w  nogę nieszkodliw ie postrzelony w  naciśnieniu na infanteryją, i koń pod

116 • ułanem . Po w ydanym  retrecie czapstrzyk zabity przy kapeli graniu. Dalszy skutek jakow y
by nastąpił, obydw ie strony nań się dobrze zapatrują.

Die 3. Ianuańi od północy zaczęte bom bardow anie fortecy, które w prędce ustało za 
w ystrzeleniem  harm aty  konfederackiej na nieprzyjaciół m oździerza, znać tyło, że trafiła, 
z niego gdy dalej ucichł ogień. Przeszła noc zatem, nieprzyjaciel z rana zaczął bom bardow anie 
o godzinie dziewiątej, gdzie cud Bożej M atki pokazał się, gdy w  tak długim  [czasie] nikt 
z ludzi szkody nie poniósł. B om byjedne przenosiły, drugie nie donosiły, inne, chociaż trafiały 
w  miejsca różne, przecież bez szkody. Wyszła potym  infanteryja i jazda z fortecy, zaczęła się 

w  polu utarczka, w  której kilkunastu nieprzyjaciela zginęła gimejna, oficyjer je d en  śm iertel
nie postrzelony, zgoła wszystkiego trupa liczyć m ożna i od harm atniego [ognia] do 40; 
z strony konf]ederackiej] i je d en  nie zginął, dw óch tylko od infanteryi letko ranionych, bo 
w  tych postrzałach jeszcze niejaki czas trzym ali ogień. G odne i to w spom nienia, że w  tym  
ogniu dwie w ielkich szm igow nic rozerw ało się, arm ata sama w  nabijaniu wypaliła żadnej nie 
uczyniwszy szkody. Chciał też tego dnia D erew icz kom endant wojska m osk iew sk iego] użyć 
konceptu. Przysłał do marsz [ałka] łom żyńskiego z kom plem entem  i propozycyją, aby się 
zdał na dyskrecyją jego  i że gotów  dać szlachcie paszporta do swoich domów. O dpow iedź na 
to odebrał, ażeby sam, jeżeli chce być przy życiu, uczynił rekognicyją wojska Rzeczypospolitej 
ułożywszy b roń  przed fortecą, odbierze paszport, za którym  bezpiecznie do samego zajedzie 
Petersburga.

Die 4. lanuarii z północy bom bardow anie zaczęte nie trw ało godziny, gdyż odpowiadająca 
z fortecy arm ata m oździerz ich rychtow aniem  zepsuła. N astąpił dzień, gdzie, czy-li dla 
obchodzenia W igiliji swojej, czy-li z przyczyny bateryi swoich, żadnego od M oskw y nie 
słychać było ognia do godziny trzeciej, po której nastąpiło m ocne bom bardow anie, które 
najwięcej dom om  szkodziło, w  jednej zaś stajni kilka koni zabito, kobieta jed n a  i puszkarz 
raniony w  rękę. U cichfł] ogień o godzinie piątej, czapstrzyk zabity, o godzinie dziewiątej 
w  nocy bom bardow anie nastąpiło, o której wyszedłszy z fortecy m arszałek uderzył na szaniec 
najbliższy, gdzie stały i m oździerze i armaty; w ypędzona M oskw a z szańców, arm aty zagwoż- 

dżone, M oskw y 70 zginęło prócz plezerowanych. Za nadeszłym  zaś sukursem  od M oskw y 
cofnął się do  fortecy, swoich nad trzech nie zgubiwszy, ranionych zaś jedynastu , dragon jed en  
śm iertelnie, k tóren  um arł nazajutrz; kapitan Czyżewski i chorąży Szarchwicz od dragoniji 
podkłuci bagnetem , ale nieszkodliwie. Tym sposobem  o godzinie 12 cała zakończona akcyja. 
D nia tego zabitej M oskw y liczyć sto m ożna, w  tym  ataku nocnym  D erew icz zastraszony 

ujechał aż do prochow ni ćwierć mili leżącej od fortecy.

116 po wydanym  retrecie (z franc. retraite) —  po sygnale ciszy nocnej (capstrzyku).
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Die 5. Ianuarii ju ż  nie tak m ocne było bom bardow anie, w nosić m ożna, że nie z innej 
przyczyny, tylko przez stratę am unicyi i arm at zagwożdżonych w  szańcu, z fortecy także 
arm ata nieczęsty ogień trzym ała. D zień  przeszedł, w  M oskwie straty do dziesiąciu liczyć się 

m ogło, w  konfederatach zaś najmniejszej nie było.
Die 6. Ianuarii z rana do godziny ósmej nieprzyjaciel w  uciszeniu zostawał, potym  zaczął 

bom bardow ać, ale słabo dosyć. W ykom enderow ana w  pole jazda i piechota z fortecy o godzi
nie drugiej po po łudn iu  w stąpił [a], feldwachy nieprzyjacielskie rozpędziwszy, drew  do 
fortecy z miasta C zęstochów ki przysposobiła. Straty dnia tego kilkunastu w  M oskwie, 
w  k o n fed e ra tach ] zaś je d en  tylko bośniak letko raniony. O  północy kilkanaście bom b rzucił 
nieprzyjaciel do fortecy.

Die 7. Ianuarii dzień z rana przeszedł bez żadnego szturm u, po po łudn iu  o godzinie 
drugiej p iechoty w ym aszerow ało sto czterydziestu, gdzie porucznik  kom paniji łom żyńskiej 
za ordynansem  w  kilkudziesiąt ludzi pom aszerowali w  miasteczko dla zapalenia, kozacy 

atakowali, w  którym  [ataku] kilkudziesiąt trupem  na placu zostało, z k o n fed e ra tó w ] strony 
piej zerow anych 4. W krótce jaśnie w ielm ożny m arszałek łom żyński piechotą z dragoniją 
wym aszerow ał, gdzie cała forsa nieprzyjacielska natar[ł]szy m ocny atak przypuściła; w  po

czątkach przym uszony był do rejterady nie dalej jak  o kroków  sto, natychm iast obróciwszy 
się p lu tonam i ognia kazał dawać, i tak nieprzyjaciel nazad się cofnął z znaczną stratą ludzi, 
zostało na placu trupa 30, piej zerowanych kilku z k o n fed e ra tó w ],

Die 8. Ianuarii z rana o w ydanym  z obydw u stron z arm at na pobudkę ogniu do południa 
zszedł czas spokojnie, o drugiej zaś przed w ieczorem  piechoty 50 wyszło z fortecy do 
znoszenia d rew  z spalonego miasteczka. C o zobaczywszy, nieprzyjaciel dw om a szw adronam i 
zza kościoła św. Jakuba w ypad[ł]szy chciał piechotę konf[ederacką] atakować zostawiwszy 
w  zasadce [tak w  rpsie] piechoty swojej sto, ale piechota kon federacka] pod rogatkam i 
zastanowiwszy się, p lu tonam i ognia dając nie dopuściła do siebie tych szwadronów, zabiwszy 
w  n ich  kilku. N ie  mogąc wytrzym ać, te szwadrony poszły za górę aż ku K łobuckowi; 
natychm iast inne 4 szw adrony z miasta starego wyszły, które przez arm atni ogień w ytrzym ane 
za groblą ukryły się do w ieczora tam że stojąc, aby powracającym w  dzień do miasta arm atni 
nie szkodził ogień. Tego dnia oczywistej straty w  nieprzyjacielu liczy się 78 prócz koni, 
konf[ederat] żaden naw et nie raniony.

Die 9. Ianuarii w pół do trzeciej podstąpił nieprzyjaciel sz turm em  do fortecy, ze czterech 
stron  atak przypuszczony, piechota zrazu przy palach roz[s]taw iona m ocny ogień trzym ała, 

na ostatku cofnęła się do bramy, sz turm  od nieprzyjaciela przypuszczony, podstaw ione 

drabiny, rzucona faszyna, forteca zaś w  zwykłej obronie rzucała z w ierzchu kagańce, granaty, 
i ogień z arm at szedł nieprzestanny. Porażony w tem  nieprzyjaciel uchodzić zaczął, straciwszy 
kom endanta swego nazw iskiem  M orsztyna. T rw d  ten  szturm  godzin 3, trupa różnego 
z oficyjerami liczyć m ożna do pięciuset prócz piejzerowanych, których liczby zgadnąć nie 
m ożna. Skoro zaś świt nastąpił, wyszła kom enda z fortecy wcale nieprzyjaciela odpędziła, 
schwytawszy jednego  zdrow ego, 5 ranionych; m iędzy trupem  znalazła kom endanta sz turm u,
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kapitana od karabinijerów  postrzelonego w  nogę; ci przyprowadzeni do fortecy. N a  podzię
kowanie zaś Panu Bogu po zakończonej wotywie odpraw iona procesyja, w ojsko odebrało 
błogosław ieństw o, śpiewane Te Deum laudamus z w ydaniem  ognia z armat. D zień  cały potym  
spokojnie przeszedł.

Die 10. Ianuarii nie więcej szkody nieprzyjaciel ponow ił, jak  dw óch zabitych robiących 
faszynę. A rm ata nieprzyjacielska przeszkadzała fortecy regulować, z tym  w szystkim  bez 
wszelkiego dla robotników  uszkodzenia. To także cudow i M atki Boskiej przyznać należy, że 
w padłszy granat m iędzy gm in robotnika, ja k  ręką w yrzucony w  fosę roztrzasł się bez szko
dzenia; także dragon jed en  poprawując drzewa na wale w padł w  fosę na samę skałę, za pom ocą 
M atki Boskiej bez wszelkiego szwanku podniósł się zdrowy. Te i cudow nych w iele rzeczy na 
tym  m iejscu doświadczało wojsko konf[ederackie].

Die 11. Ianuarii dzień cały szedł spokojnie, m ała tylko utarczka za wyjściem  piechoty 

z fortecy po drwa, której gdy kozacy chcieli przeszkodzić i ruszyło się od miasta dwa 
szw adrony karabinijerów, arm atą z fortecy przerażeni cofnąć się musieli. W tenczas w idzieć 
m ożna było dw óch zabitych z M oskwy i dyzerter jeden  postrzelony, k tóren  uchodził do 
Moskwy. N o c nadeszła, z zwykłą była [forteca] strzeżona pilnością, nieprzyjaciel bez w szel
kiego poruszenia stał na sw oim  miejscu.

Die 12. Ianuarii z rana do  południa zszedł spokojnie, do podjeżdżających nieprzyjaciel
skich pikiet z fortecy kilkanaście razy i ręcznej strzelby ogień, po po łudn iu  od szylwachów 
i chodzących po w ałach oficyjerów słyszany był razy kilka arm atni ogień od O lsztyna, któren  
tłum acząc różnie w nosiło  się, iż albo dywizyje konf[ederackie] ku fortecy idące, albo 

nieprzyjacielski fortel dla jakow ego w ym ysłu to czynił, gdyż szw adrony karabinijerów, 
kozaków i ze sto m niej lub więcej piechoty, tak ku O lsztynow i, jako  też i K łobuckow i zaczęły 
wychodzić; z przyczyny więc takowej nieprzyjacielskiego majaku 6 razy z arm at w ydany 
ogień do szańców  dla uczynienia hasła, jeśliby jakow e konf[ederackie] m iały podstępować 
komendy. N oc nadeszła przy zwykłym w ydaniu ognia arm aty na uderzony czapstrzyk. 
W  nocy podchodząca pod rogatki nieprzyjacielska piechota od szylwachów za daniem  ognia 
odpędzona była. -

Die 13. Ianuarii z rana ku Kłobuckowi wychodząc więcej jak  60 podw ód z ciężarem , za 
którym i szw adrony jazdy i piechoty niewiele idącej, ja k  wnosić m ożna, że dla m ajaku dały 

się w idzieć. Z  nadeszłą nocą znow u podsłuchy nieprzyjacielskie podchodzące pod rogatki od 
szylwachów z fortecy za w ydaniem  ognia razy 3 odpędzone były.

Die 14. Ianuarii pora ranna zeszła w  spokojności, z południa wyszła z fortecy infanteryja 

i kawaleryja, feldwachy nieprzyjacielskie spędzone i kursujące szw adrony karabinijerów  
przepędzone. W  tej całej utarczce do kilku zginionych nieprzyjaciela liczy się, z k o n fe d e ra 
tów] zaś pod jed n y m  ułanem  koń zabity, i tenże u ręid prawej dw óch palców od kuli arm atniej 
postradał. N o c  nadeszła, nieprzyjaciel starał się atakować fortecę, ale raczej sam zatrwożony, 

w  cichości noc dalszą przebył.
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Die 15. lanuarii po zwykłym z rana na pobudkę w ydanym  z arm at ogniu w ykom endero- 
w ani z fortecy przed godziną dziewiątą do fosy sto infanteryi, jazdy i regim ent z ułanam i 
i bośniakam i; wyszli zaraz w ięc za rogatki ku szańcowi w  polu będącem u, ochotnik  z piechoty 
i jazdy wysłany z nieprzyjacielskim zaczął się strzelać ochotnikiem , gdy zaś reszta infanteryi 
w  porządku i szyku regularnym  postępowali do tychże szańców m arszem , zaczął się n ieprzy
jaciel cofać, konf[ederaci] uważając odebrali też szańce. W yszedł zatem regim ent za palisa
dam i będący i szw adronam i ku okopom  św. Barbary awansując ukryte tam że 7 szw adronów  
karabinijerów  m oskiewskich za spadłym z Najwyższego woli na tychże strachem  wypędzili, 
szańce św. Barbary odebrali, niew olnika tam że złapali, zapędzone też szwadrony aż do obozu 
pod przepraw ą ku Siewierzowi stojącem u były. O d kom enderow anych kozaków ze Starej 
C zęstochow y wsparci, za którym i nie mogąc wystarczyć podw ody z furażem  idące w  polu 
spalonym i zostali, zaczął się obóz nieprzyjacielski przez przeprawę ku Siewierzowi przepra
wiać, na tam tym  miejscu, choć dość odległym, z arm at fortecznych rażony, ju ż  o godzi
nie 3 sam ze wszystką forsą poszedł, w  Starej C zęstochow ie we dw óch miejscach furaż 
popaliwszy. Postrzeżone w tym  z w ieży fortecznej było w  w ojsku nieprzyjacielskim  jakoweś 
zamięszanie, bagażów ruszanie od św. Barbary, faszyn, drabin, furażu etc. popalanie, na koniec 
piechoty i am onicyi z w ozam i i arm atam i ku Starej C zęstochow ie wyciąganie.


