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Kasper Kasprzycki, nieznany bohater z czasóiu „Potopu”

Najazd szwedzki na Polskę w  roku 1655 podniósł do walki w  jej 
obronie szerokie masy ludowe, które zarówno w  samodzielnych akcjach 
partyzanckich, jak i współdziałając z regularnymi wojskami, wyzwalały 
kraj spod wrogiej okupacji. W  ogniu bitew i potyczek, wśród licznych 
oblężeń·, podjazdów i zasadzek zbrojnych wykwitały nieraz samorodne 
talenty wojskowe i wielu dowódców oddziałów powstańczych wpisywało 
w księgę dziejów swe krwawe zasługi. Jednym z tych bohaterów, który 
poświęcił dla sprawy całą swą —  skrzętnie zbieraną —  fortunę, a na 
ostatek złożył jej w  ofierze własne życie, był chłop ze Zwierzyńca pod 
Krakowem —  Kasper Kasprzyk vel Kasprzycki.

Ciekawy ten człowiek nie doczekał się dotąd osobnej biografii, jedy
nie ostatnie półrocze jego życia oświetlone było łunami „Potopu” , cały 
zaś poprzedni kilkudziesięcioletni jego przebieg tonął w  mrokach niepa
mięci. Nieznane było jego pochodzenie, stan, sytuacja majątkowa i ro
dzinna. Wacław S o b i e s k i 1 uważał go bezzasadnie za żywczanina, 
Stanisław S z c z o t k a 2 za mieszczanina krakowskiego, a Ludwik S i- 
k o r a 3, który pierwszy chyba wydobył jego postać na światło historii, 
nazwał go —  w  sposób dość nieokreślony —  „obywatelem spod Krako
wa” . Dopiero kwerenda w  archiwum klasztornym sióstr norbertanek na 
Zwierzyńcu pozwoliła mi poznać —  przynajmniej w ogólnych zarysach —  
historię jego życia aż do najazdu szwedzkiego.

I

Nie pochodził on bynajmniej z Żywca, nie ma na to przynajmniej 
w źródłach żadnego dowodu, nie był też wcale mieszczaninem, ale chło
pem podkrakowskim ze wsi Zwierzyniec-Półwsie, poddanym klasztoru 
norbertanek, nazywał się zaś przez większą część swego życia nie „Kas
przycki” , tylko „Kasprzyk” —  Kasper Kasprzyk. Nie wiadomo, kiedy 
się urodził, w każdym razie w  r. 1638 (data pierwszego z nowo odkrytych

- 1 W. S o b i e s k i ,  Okres Jana Kazimierza, Polska, je j dzieje i kultura t. IX, 
Wárszawa 1927, s. 96.

- St. S z c z o t k a ,  Udział chłopów w walce z potopem szwedzkim, Lwów 193Э, 
s. 63 (przyp. 123) i 107 (por. 2 wydanie tejże pracy pt. Chłopi obrońcami nie
podległości Polski w czasie Potopu, Kraków 1946).

3 L. S i k o r a ,  Szwedzi i  Siedmiogrodzianie w Krakowie od 1655 do 1657 roku, 
Kraków 1908. s. 79— 80, 87— 88.
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dokumentów) musiał już był człowiekiem dojrzałym około trzydziestki. 
W tym czasie był już żonaty z Dorotą z Rusinowskich, z którą spłodził 
w  niewiadomych terminach pięcioro dzieci: 3 synów —  Augustyna, An
drzeja i Marcina, oraz 2 córki —  Annę i Zofię, tę ostatnią zamężną za 
szlachcicem Franciszkiem Bieńczyckim (później secundo voto za Janem 
Bieńkowskim). Jakkolwiek z pochodzenia chłop pańszczyźniany, był jed
nak Kasper Kasprzyk człowiekiem zamożnym —  zapewne odziedziczył 
już po przodkach dość znaczny majątek, który następnie umiejętnie przez 
całe życie pomnażał. Majątek ten nie ograniczał się do gruntów poddań- 
czych na Zwierzyńcu, ale w  skład jego wchodził także m.in. młyn we 
wsi Zabierzowie (nb. —■ należącej również do konwentu norbertanek), 
przyniesiony mu —■ być może —  w  posagu przez żonę, gdyż oboje w y
stępują jako jego właściciele, sprzedając go w  r. 1641 małżonkom W it
kowskim 4.

Na trzy i pół roku przedtem (4 stycznia 1638) otrzymali Kasprzyko
wie od konwentu panien zwierzynieckich uroczysty przywilej na tzw. 
Dworek Ligęziński, leżący na gruncie klasztornym we wsi Zwierzyniec- 
Półwsie. „Życząc tego —■ czytamy w  uzasadnieniu tego aktu5 —  aby 
dobra nasze klasztorne w  dobrym rządzie zostawały i do większych co- 
dzień pożytków przychodziły, a nie chcąc też cierpieć na groncie naszym 
klasztornym ludzi nieposłusznych i klasztorowi naszemu niepożytecznych, 
co się pokazało przez JMP. Annę z Bobrku Herburtową, ... przedtym 
JMP. Leśniowskiego, kasztelana czechowskiego, ... małżonkę [której kla
sztor wypuścił był rzeczony dworek w  dożywocie], iż tak odbieżany 
i w  niwecz prawie spustoszony dworek ten zostawał, z którego czynszów 
i żadnych powinności przez lat kilkanaście do klasztora nie płacono i nie 
oddawano” , zezwalał klasztor „uczciwym” Kasprowi i Dorocie Kasprzy
kom, „aby się na części placu tego swym kosztem zbudowali i onego 
z potomkami swemi wiecznemi czasy używali ...z ogrodem i z sadem..., 
z którego domu, ogroda i sadu ... powinni będą płacić do klasztoru ... na 
każdy rok ..., równo z innemi poddanemi na Półwsiu ..., czynszu ziemnego 
złotych polskich 23. Poddaństwo, posłuszeństwo wszelakie, do gromady 
kiedy rozkażą i insze wszystkie powinności, roboty i podatki, tak oni 
sami z potomkami swemi, jako i kumornicy ich, konwentowi ... oddawać 
będą powinni” , którego zwierzchność jako swego pana dziedzicznego 
dobrowolnie uznają.

Umyślnie zamieściłem tutaj tak obszerne wyjątki z tekstu tego przy
wileju, aby udowodnić, że Kasper Kasprzyk był pomimo całej swej za
możności zwyczajnym chłopem pańszczyźnianym, poddanym klasztoru 
norbertanek, nie zaś mieszczaninem krakowskim. Inna rzecz, że pomna
żany wciąż wytrwałą pracą majątek umożliwi mu z czasem —  częściowe 
przynajmniej — rozluźnienie więzów feudalnej zależności. Nie wiadomo 
też na pewno, czy siedział on już poprzednio na Zwierzyńcu i tam się 
urodził, a w  r. 1638 uzyskał tylko od klasztoru przywilej na nowy kawał

4 „Kasprzyk Witkowskim coniugibus molendinum vendit [późniejszy dopisek] 
w Zabierzowie”. 19 sierpnia 1641. Protokół w  księdze ławniczej zwierzynieckiej 
z lat 1634— 1726 pt. Aota Inscriptkmum Suibditorum Convewtus Zwierzynecensis. 
Archiwum klasztoru s. s. norbertanek w  Krakowie, księga III „zielona” [ =  Ks. III!, 
k. 5.

5 „Przywilje Kasprzyckich małżonków” —  2 odpisy w Ks. III, k. 22, oraz na 
osobnej kartce, doklejonej między k. 53 i 54.
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ziemi, czy też —  być może —  przeniósł się tam wtenczas z Zabierzowa, 
gdzie był młynarzem; w  każdym razie treść przywileju, określająca jego 
powinności pańszczyźniane względem klasztoru, rozstrzyga bezapelacyj
nie kwestię jego przynależności stanowej.

Jak świadczą późniejsze transakcje prawno-majątkowe pomiędzy jego 
potomkami6, wystawił sobie Kasprzyk na terenie dawnego Dworku Ligę- 
zińskiego na Półwsiu Zwierzynieckim murowano-drewnianą kamienicę 
(lapideam), w  której zapewne zamieszkał ze swą rodziną. Leżała ona po
między posesjami Walentego Jagiełki i Jana Szklarza.

Następny przywilej naszego bohatera „na cegielnię za klasztorem” 
pochodzi już z roku 1648. Jeżeli porównamy uważnie jego tekst7 z tek
stem pierwszego przywileju na Dworek Ligęziński, dojdziemy do nie
omylnego wniosku, że dziesięciolecie 1638— 1648, owe tłuste lata pano
wania Władysława IV, poprzedzające katastrofę powstania ukraińskiego, 
przyniosło Kaprzykowi znaczny wzrost zamożności, w  konsekwencji zaś 
radykalną zmianę w  jego sytuacji społecznej, co znalazło nawet swe od
bicie w tytulaturze. Gdy w  akcie· sprzed lat dziesięciu była mowa
o „uczciwym” (honestus) Kasprze Kasprzyku, to obecnie panny zwierzy
nieckie zwą go wprawdzie jeszcze wciąż „uczciwym” , ale już „Panem 
Kasprem Kasprzyckim” , a więc nastąpiła tu zmiana nazwiska, które 
otrzymało szlachecką końcówkę. Co więcej klasztor, „mają wzgląd na 
życzliwe posługi jego” , uwolnił teraz jego „dom ... od wszelakich ciężarów, 
podatków, robocizny ... okrom czynszu nam należącego” . Tak więc dawny 
chłop pańszczyźniany stawał się odtąd czynszownikiem, a faktycznie 
dzierżawcą gruntów klasztornych i właścicielem dwóch wystawionych na 
nich kamienic, jak również cegielni. Jak głosi przywilej z 3 kwietnia 
1648 —  „cegielnię i szopę do robienia cegły” zbudował Kasprzycki „wła
snym swoim kosztem” na pustym placu za klasztorem, zwanym „Małe 
Przystanie” . Do tego placu dodał mu jeszcze klasztor „wikle bliskie nad 
Wisłą” i „zagonów 7 w  rolej powyżej cegielnie, z dwojgiem stajań rolej 
Kawczyńskiej” , z prawem „łamania kamienia na potrzebę własną ... z Mał
żonką i z Potomstwem” —■ wszystko za 130 złotych rocznego czynszu. 
Dóbr tych nie wolno było Kasprzyckim nikomu arendować, zastawiać 
ani sprzedawać bez zgody klasztoru, mieli też oni zachowywać w  tych 
budynkach „pokój wszelaki, uczciwość i posłuszeństwo Klasztorowi” — 
niby ostatni symboliczny ślad dawnego poddaństwa!

Jak wspomniano wyżej, Kasper Kasprzycki wystawił sobie zaraz na 
gruncie obok cegielni drugą kamienicę, również częściowo murowaną, 
częściowo drewnianą. Znaczne zyski z cegielni pozwoliły mu niedługo 
potem (około r. 1650) wziąć jeszcze w  dzierżawę od norbertanek „za kon
traktem słownym” i czynszem rocznym w  niewiadomej wysokości tzw. 
Folwarczek Drozdalowski, trzymany poprzednio przez małżonków Droz-

u „Kasprzycki [Marcin] Bieńczyokim prawa ustępuje” 1 września 1666. Proto
kół w.Ks. III, k. 25— 26. „Kasprzycki [Andrzej] Bieńczyekiej {Zofii z Kasprzyckich] 
domostwa ustępuje”. 7 listopada 1666. Ks. III, k. 27— 28. „Intramisyja Bieńczyckiej” 
[Zofii z Kasprzyckich], 27 listopada 1666. Wpis Ks. III, k. 28— 29. „Bieńczycka 
[Konstancja] Mieleckiemu dom murowany w  Półwsiu przedaje”. 24 lipca 1682. Wpis 
w Ks. III, k. 21.

7 „Przywilej Panów Kasprzyckich na cegielnię za klasztorem”. 3 kwietnia 1648. 
Odpis w  Ks. III, k. 19.
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dalów, ze starymi zabudowaniami, a mianowicie: chałupą strzechą krytą, 
w  której była piekarnia i 2 komory; trzecią osobną komorą na podwó
rzu; tzw. „okołem” na 30 sztuk bydła, poszytym nową strzechą; stodołą, 
„w  którą się mogło włożyć 50 kóp zboża” i „szopą na potrawę” tj. na 
siano. Po śmierci poprzednich dzierżawców Drozdalów mieszkał w  chału
pie niejaki Racz, od którego Kasprzycki —  za zgodą ksieni Elżbiety Dem
bińskiej —  wszystko odebrał, nie pozwalając mu zabrać ze sobą „ani 
patyka” na postawienie sobie gdzie indziej jakiej komory. „Niechaj nic! — 
rzekł do niego —  bo choćbym ja tu nie wiedzieć co zbudował abo zmu- 
rował, przydzie ten czas, że tu muszę wszytkiego odyść; nic z sobą nie 
będę brał!” 8 Nic dziwnego, że przy tak daleko posuniętej dbałości o do
bro klasztorne, cieszył się Kasprzycki całkowitym zaufaniem panien za
konnych, które widziały swój własny interes w  wypuszczaniu mu w dzier
żawę coraz to innych gruntów.

Ponieważ budynki folwarczne były już mocno zniszczone i nie opła
cało się ich remontować, wystawił tam Kasprzycki w  r. 1654 nowy dom 
mieszkalny, stodołę i oborę, które to budowy kosztowały go łącznie 
1 127 zł 20 gr, nie licząc 300 zł na podarunki dla ksieni' i proboszcza 
zwierzynieckiego celem zjednania mu dalszej ich życzliwości9.

Tak więc w  chwili wybuchu wojny szwedzkiej był już Kasper Kas
przycki bogatym „kułakiem” podmiejskim —  właścicielem dobrze pros
perującej cegielni i 2 kamienic na Zwierzyńcu, oraz dzierżawcą pięknie 
zagospodarowanego folwarku. Wprawdzie formalnie nie wyszedł on jesz
cze ze stanu chłopskiego, w  którym się urodził, ale córkę Zofię wydał 
już za szlachcica i trzeba mu było tylko jakiejś pomyślnej okazji, by 
i samemu zdobyć rycerskie ostrogi. Okazja taka właśnie dlań nadcho
dziła, niestety całą korzyść mieli z niej wynieść dopiero jego potom
kowie.

II

Z końcem września 1655 r. armia szwedzka z królem Karolem Gusta
wem na czele podstąpiła pod Kraków i po kilkutygodniowym oblężeniu 
zdobyła go przez kapitulację 19 października. Klasztor zwierzyniecki padł 
łupem wojsk oblężniczych, których jeden oddział uczynił sobie zeń przej
ściową kwaterę. Z norbertanek jedne uprzednio rozjechały się do krew
nych, drugie —  z samą ksienią Dorotą Łukowską —  emigrowały na Śląsk 
do pobliskiego Bytomia, gdzie przezornie zawczasu najęły sobie dom 
mieszkalny 10. reszta zaś schroniła się na czas oblężenia w obręb murów 
Krakowa do bratniego klasztoru św. Norberta przy ul. Wiślnej. Po pod
daniu się Krakowa Szwedom pozwolili oni siostrom wrócić na Zwierzy
niec, nałożywszy na nie oczywiście —  podobnie jak na inne zakony oraz

8 „Gront klasztorny Drozdalowskie nazwany”. Zapiska b.d. na osobnej kartce, 
naklejonej na odwrocie k. 21, Ks. III.

" „Ekstrakt budynku Drozdałowskiego, wyjęty z regestru Nieboszczyka Pana 
Kasprzyckiego Starego R.P. 1654”. Odpis na osobnej karcie naklejonej na k. 23. 
Ks. III.

111 W  archiwum klasztoru norbertanek w  Krakowie zachował się oryginalny akt 
umowy najmu tego domu, sporządzony po polsku w  Bytomiu 17 września 1655, 
a podpisany „dla lepszej pewności” —  obok przedstawicieli kontrahentów — rów
nież przez Marcina Scholtza. ..Namiesnika Urzędu Radzieckiego Miasta Bythomia”.
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pozostałą ludność miejską —  odpowiednio wysoką kontrybucję11. Dowo
dzący armią szwedzką w  Małopolsce feldmarszałek Wittenberg i guber
nator miasta i zamku krakowskiego, generał Paweł Würtz, zorganizowali 
teraz wyrafinowany w  szczegółach system ucisku i wyzysku okolicznej 
ludności, mający na celu jak najdostatniejsze zaopatrzenie oficerów i ge- 
majnów garnizonu w  żywność, kwatery itd., a samym komendantom 
i ich co znaczniejszym podwładnym pozwalający „uciułać” możliwie po
kaźne łupy wojenne 12.

Ciemiężona ludność, której bezwstydni okupanci wydzierali nieraz 
ostatnią skromną chudobę, burzyła się i opierała, odmawiając oddawania 
nakładanych na nią przez komisarzy szwedzkich tzw. stacyj. Na opornych 
spadały jednak bezlitosne egzekucje wojskowe, kończące się często znisz
czeniem całego ich majątku, ranami i śmiercią. Gwałty te i nadużycia 
rozzuchwalonego bezkarnością wroga, stawiając przed oczy szerokich mas 
ludowych przerażającą perspektywę nędznego niewolniczego bytowania 
pod obcoplemienną i różnowierczą władzą, stanowiły dla nich doskonałą, 
choć bolesną, lekcję patriotyzmu. Co śmielsze żywioły uciekały do la
sów i w  góry, gdzie organizowały się samorzutnie, albo pod kierunkiem 
naznaczonych przez króla i lojalnych względem niego magnatów do
wódców w  partyzanckie oddziały zbrojne, które po całym Podgórzu po
częły szarpać ze wszystkich stron nieliczne garnizony szwedzkie 1S. Z No
wym Rokiem 1656, zachęcony wieściami o pomyślnych sukcesach ludo
wego powstania (odzyskaniu Nowego Sącza i Oświęcimia) wrócił ze śląs
kiego wygnania król i osiadł na dłuższy czas we Lwowie, kierując stam
tąd całą akcją wyzwoleńczą, obejmującą swym zasięgiem wracające do 
posłuszeństwa wojsko kwarciane, szlacheckie pospolite ruszenie oraz tłu
my uzbrojonego chłopstwa, którego komendantem został mianowany 
pułkownik Gabriel Woyniłłowicz. Ruszył wprawdzie na wschód Karol 
Gustaw, by w  zarodku zdusić powstanie, pobił pod Gołębiem Stefana 
Czarnieckiego i posunął się aż za San w  kierunku Lwowa, ale ugrzązłszy 
tam w wiosennych roztopach musiał zarządzić spieszny odwrót, a zapę
dzony w  beznadziejną pozycję pod Sandomierzem w  widłach Wisły i Sanu 
jedynie dzięki swojej niesłychanej energii i odwadze zdołał się przedrzeć 
przez San i tarasujące mu tam drogę wojsko litewskie Pawła Sapiehy. 
Równocześnie jednak Czarniecki i Lubomirski znieśli doszczętnie pod 
Warką śpieszące mu z Warszawy na pomoc posiłki pod wodzą margra
biego Fryderyka Badeńskiego (7 kwietnia 1656)

W  tym czasie również i nasz bohater, pan Kasper Kasprzycki, stał już 
na czele własnego oddziału zbrojnego i walczył przeciwko Szwedom. Co 
skłoniło tego przedsiębiorczego parweniusza, nie mającego dotychczas —  
jak się zdaje —  innych trosk poza pomnażaniem swego majątku, wycho
wywaniem dzieci i wydawaniem córek za mąż, do tak radykalnego kroku. 
że nie bacząc na ryzyko i koszta zwerbował oddział, wyekwipował go.

11 Współczesna kronika klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pióra s. Teresy 
Petrycy pt. „Opisuje się, co się z nami działo podczas wojny szwedzkiej z Polakami, 
a to się działo R.P. 1655” —  w archiwum norbertanek w  Krakowie.

12 L. S i k o r a ,  op. cit., s. 41 n.
13 St. S z с z ot k a, op. cit., passim, oraz A. K e r s t e n .  Rola i udział mas ludo

wych w walkach z najazdem szwedzkim, Polska w okresie drugiej wojny północnej 
t. I. Warszawa 1957, s. 197 n.

14 L. K u b a l a ,  Wojna szwecka w r. 1655 i 1656, Lwów 1913, passim.
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uzbroił i powiódł na szwedzkie fortece?15 Jakkolwiek wobec milcze
nia źródeł skazani jesteśmy w  tej dziedzinie na domysły, sądzę jednak, 
że znajomość warunków życia ówczesnej podkrakowskiej ludności, z dru
giej zaś strony —  dotychczasowej kariery Kasprzyckiego pozwoli nam 
trafnie odgadnąć motywy jego śmiałej decyzji.

Oto ten dzielny i pracowity człowiek, który z godną podziwu wytrwa
łością, wykorzystując przychylność zakonu norbertanek, wygospodaro
wywał sobie na jego ziemi coraz to pokaźniejszy majątek, mający mu 
umożliwić ostateczne wydobycie się z poddaństwa i zdobycie upragnio
nego klejnotu szlacheckiego, stanął teraz przed nieuchronną perspektywą 
zniszczenia całego dorobku życiowego przez zachłannego okupanta. W  cza
sie wojny ustała oczywiście wszelka działalność budowlana, wyschły 
zatem dochody z cegielni, a płody z folwarku szły na utrzymanie załogi 
szwedzkiej w Krakowie, nic więc dziwnego, że Kasprzyckim miotała 
wściekłość i pragnienie zemsty.

W walce na śmierć i życie łatwo było wprawdzie zostać kaleką i polec, 
ale można też było odznaczyć się na polu bitwy, zyskać sławę u współ
czesnych i potomnych, a nawet ceną krwi okupić szlachectwo, to źródło 
wszelakich swobód i trwałego dobrobytu!

Takie to zapewne pobudki — obok bezinteresownego uczucia miłości 
ojczyzny ■—■ kierowały Kasprem Kasprzyckim, kiedy zebrawszy wszystkie 
swoje oszczędności i dopożyczywszy pieniędzy u zięcia Bieńczyckiego 10, 
co dało mu razem sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych, wziął się on 
w  sile swego wieku do wojaczki. Dramatyczny —  i tragiczny w  końcu —  
przebieg jego wojennej kariery stanowi przedmiot dalszej części niniej
szego studium.

III

Jesień i zimę 1655/56 spędził Kasprzycki —· jak się zdaje —  na emi
gracji na Śląsku 17, prawdopodobnie w  tym samym Bytomiu, dokąd schro
niła się część zwierzynieckich norbertanek. Fakt ustąpienia przezeń przed 
nadciągającą armią szwedzką za granicę nie powinien nas dziwić, wiemy 
bowiem dobrze z kronik współczesnych 18, że w połowie września 1655 r. 
ogarnęła krakowian na wieść o zbliżaniu się północnych najeźdźców istna 
panika, która wymiotła na Śląsk, Spisz i Morawy mnóstwo szlachty, 
mieszczan, duchownych, a nawet Żydów, pragnących ocalić siebie i swe

15 Uniwersał Jerzego Lubomirskiego, marszałka w. kor., z obozu pod Krako
wem 12 grudnia 1656. Oryginał w  AGAD, Dział Skarbowo-Wojskowy, oddz. 85, 
nr 74. Por. instrukcję sejmiku woj. krak. w  Proszowicach 21 czerwca 1658 —  
Akta sejmikowe województwa krakowskiego t. II (1621— 1660), wyd. A. P r z y b o ś ,  
Wrocław— Kraków 1955, oraz —■ Konstytucje sejmu warszawskiego z r. 1658, 
Volumina Legum  t. IV, s. 266 — „Nobilitacja Kasprzyckich”.

10 Kontrakt między Andrzejem i Marcinem Kasprzyckim a Franciszkiem i Zofią 
z Kasprzyckich Bieńczyckimi, dotyczący odstąpienia tymże cegielni i folwarczku 
Drozdal na Zwierzyńcu, datowany w  Kopciowicaoh 14 marca 1663. Wpis w ks. ław. 
zwierz., k. 46— 48.

17 Wskazuje na to Michał Zebrzydowski, miecznik kor., w  swej atestacji stanu 
służby wojskowej Kaspra Kasprzyckiego z 20 grudnia 1656. Oryginał w  AGAD, 
Dz.Skarb.Wojsk., oddz. 85, nr 74.

18 Np. z roczników profesorów Akademii krakowskiej, Stanisława Temberskiego
i Marcina Radymińskiego.
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kosztowności przed dziejową nawałnicą. Zapewne zabrał ze sobą pan 
Kasper żonę i dzieci, wziął też całą rozporządzalną gotówkę i domowe 
precjoza, domy zaś, folwark i cegielnię poruczył opiece zaufanych sług. 
Już wtedy chyba —  przed wyjazdem ze Zwierzyńca —  zapożyczył się 
na znaczną sumę u Franciszka Bieńczyckiego.

Nieznane są szczegóły pobytu Kasprzyckich na Śląsku. Wolno przy
puszczać, że obrotny pan Kasper postarał się o nawiązanie bliskich kon
taktów z rezydującym w  pobliskim Głogówku dworem królewskim i że 
zwrócił na siebie uwagę zarówno Jana Kazimierza i Ludwiki Marii, jak 
i kilku polskich magnatów, którym ofiarował swoje usługi w  akcji po
wstańczej. Wiadomo, że emigracja śląska utrzymywała ścisłą łączność 
z okupowanym krajem, podsycając ustawicznie ludźmi, bronią i pie
niędzmi szerzącą się spontanicznie partyzantkę chłopsko-szlachecką. 
Jednym z głównych rezerwuarów sił powstańczych w  podgórskiej części 
Małopolski była Żywiecczyzna, stanowiąca w  większej części prywatną 
własność królewską, odziedziczoną po niedawno zmarłym bracie, Karolu 
Ferdynandzie. Jeszcze przed opuszczeniem kraju (13 października 1655) 
wezwał był Jan Kazimierz tamtejszych górali do chwycenia za broń. 
Stamtąd miała wyjść odsiecz dla oblężonego przez Szwedów Krakowa 
i stamtąd potem wyszła faktycznie —- z końcem grudnia —  kilkutysięczna 
odsiecz dla Jasnej Góry 19. Tam też później liczni dowódcy partyzanccy 
rekrutować będą swe oddziały ochotnicze2,).

Kasper Kasprzycki —■ z upoważnienia królowej —  werbował górali 
żywieckich do walki z wrogiem jeszcze w  październiku i listopadzie
1655 r. i stanąwszy na czele znacznego oddziału chłopskiego krążył z nim 
po tamtejszych podgórskich lasach, szarpiąc i niszcząc drobne podjazdy 
szwedzkie, zapuszczające się od czasu do czasu w  te strony21. Możliwe, 
że wziął on następnie udział w  zorganizowanej przez króla odsieczy dla 
Jasnej Góry pod komendą Krzysztofa Żegockiego i w  przejściowym od
biciu Wielunia; może walczył następnie pod Wiśniczem w armii powstań
czej płk Gabriela Woyniłłowicza (koniec stycznia 1656); może uczestni
czył w  odpieraniu karno-łupieskiej wyprawy gen. Wrzesowicza na Żywiec 
(pocz. marca 1656) 22 —· wszystko to są jednak tylko domysły, brak bo
wiem w  źródłach jakichkolwiek wzmianek o jego udziale w  powyższych 
wydarzeniach. Dopiero od kwietnia 1656 r. wypływa nasz bohater osta
tecznie na powierzchnię wypadków dziejowych, aby odtąd przez 8 koń
cowych miesięcy swego życia nie zejść już z historycznej widowni.

Zapewne jeszcze w  marcu wystarał się on u króla, rezydującego wów
czas we Lwowie, o stopień rotmistrza ochotników i list przypowiedni na 
zaciąg chorągwi pieszej 120 tzw. „harników” , czyli hajduków chłopskich 
uzbrojonych w  rusznice i szable względnie ciupagi góralskie. Nie poprze
stając na zaciągnięciu i wyekwipowaniu własnym kosztem tej góralskiej 
piechoty, którą zwerbował oczywiście na Żywiecczyźnie, a której służba 
wojskowa zaczynała się 1 kwietnia, utworzył jeszcze Kasprzycki dodatko
wo oddział własnej konnicy złożony z 30 jeźdźców i stanąwszy wraz

10 St. S z c z o t k a ,  op. cit., passim.
20 Tamże, 2 wyd. z r. 1946, passim.
23 M. R a d y m i ń s k i ,  Annialdium Almae Academiae Cracoviiensis Centuria IV, 

Eibl. Jagiellońska, rkps 226, t. IV, s. 585.
-’2 Por. St. S z c z o t k a ,  op. cit., passim.
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z najstarszym synem Augustynem na czele całej partii zbrojnej 2S popro
wadził ją około połowy kwietnia pod Bobrek, zamek obronny nad górną 
Wisłą w  pobliżu Oświęcimia i śląskiej granicy, obsadzony przez niewielką 
załogę szwedzką, podległą zwierzchniej komendzie gubernatora krakow
skiego, gen. Pawła Würtza. Połączył się tam on z innymi oddziałami po
wstańczymi, którymi —  jak się zdaje —  dowodził kasztelan Wierzbowski, 
bezpośrednim jednak kierownikiem oblężenia był nie kto inny, tylko 
sam Kasprzycki. Oblężenie to zresztą prowadzone ostro i bezwzględnie 
(np. jednego z pojmanych członków szwedzkiego garnizonu upiekli za
jadli górale na wolnym ogniu pod zamkiem!) nie trwało długo, gdyż 
Szwedzi staciwszy nadzieję utrzymania się na tej eksponowanej pla
cówce podpalili pewnej nocy z końcem kwietnia zamek i przedarli się 
przez łańcuch czat oblegających do Krakowa 24.

Z kolei ruszyli Polacy pod niezbyt odległy Lipowiec, zamek warowny 
biskupów krakowskich. Było tu przed wojną więzienie dla krnąbrnych 
księży z krakowskiej diecezji, od czasu zaś okupacji lubił tu nieraz zaglą
dać i popasać po kilka dni generał Paweł Würtz, krakowski gubernator23. 
Nie znamy niestety bliższych szczegółów oblężenia tej warowni. O sile 
i umiejętności oblegających świadczy w każdym razie rychły pomyślny 
jego wynik: nieliczny garnizon szwedzki podłożył —  podobnie jak to 
było w  Bobrku —  zapewne na rozkaz samego Würtza, ogień pod zamek
i w  pierwszej połowie maja (dokładnej daty nie znamy) wyniósł się 
cichcem do Krakowa26. Oba te sukcesy oręża powstańczego dodały 
ducha szlachcie oświęcimsko-zatorskiej, która w  miasteczku Lipniku pod 
Białą zawiązała teraz konfederację w obecności, przybyłych na czele górali 
żywieckich, kasztelana Wierzbowskiego i generała Rokeby. Zebrani 
uchwalili stanąć obozem pod Zatorem i iść stamtąd na pomoc Janowi 
Dembińskiemu, staroście korczyńskiemu, który z drugiej strony Krakowa 
gromadził właśnie siły powstańcze pod M ogiłą27. Równocześnie powrócił 
był z emigracji miecznik koronny i starosta lanckoroński, Michał Zebrzy
dowski, i polecił swemu zaufanemu podstarościemu, Janowi Zarzeckiemu, 
przystąpić do wykonania z dawna przez tegoż przygotowywanego planu 
wyzwolenia Lanckorony. Ponieważ w  akcji tej 28 odegrał również pewną

23 Mandat <króła Jana Kazimierza do Bogusława Leszczyńskiego, podskarbiego 
w. kor., z Krakowa 10 września 1657. Oryg. w  AGAD, Dz.Skarb.Wojsk., oddz. 85, 
nr 74; uniwersał Jerzego Lubomirskiego (por. przyp. 16); atestacja Michała Zebrzy
dowskiego (por. przyp. 17).

24 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 590; Nowiny nadeszłe do Gliwlic 26 kwietnia 
16‘56 — AGAD. Arch. Radziwiłłoiwskte, dz. II, ks·. 21, s. 116; Kronika kiasatoru ber
nardynów w  Alwerni! o. Daniela Zielińskiego pt. „Casus Fortudti Conventus et 
Ecclesiee Alvernensis” — oryg. w  WAPKr., Vavia 2/86, к. 44.

25 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego t. V. Por. plan tego zamku w  kro
nice S. P u f e n d o r f f a ,  De rebus a. Carolo Gustavo, Sueciae Rege, gestis, Norim- 
bergae 1696.

2|! Kronika klaszt. bernardynów w Aiwernii. Por. uniwersały wym. w przy
pisie 23.

27 K. S t e l l a n o w i c z ,  N ovi stratagematis... narratio, Cracovdae 1660. K. L. 
Nowiny z obozu 20 maja 1656 — AGAD. Arch. Radziwiłłowskie, dz. II, ks. 21. 
s. 12 0 — 1 .

28 Szczegółowy opis wyzwolenia Lanckorony dał profesor Akademii Krzysztof 
Stellanowicz w  dziełku pt. N ovi stratagematis... narratio na kartach II4— L3. W y
korzysta i '  je już St. S z c z o t k a ,  op. cit., jednak bez znaczenia udziału Kasprzyc
kiego, którego obecność pod Lanckoroną stwierdzili wyraźnie w  swych uniwersałach 
król. Lubomirski i Zebrzydowski (por. przypis 23).
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rolę Kasper Kasprzycki, trzeba jej tu poświęcić nieco uwagi, zwłaszcza 
że podstęp wojenny, jakim się posłużył główny jej bohater —  Zarzecki, 
tak bardzo przypomina Sienkiewiczowski pomysł porwania księcia Bogu
sława Radziwiłła przez Kmicica, iż kto wie, czy nie stał się on po prostu 
jego pierwowzorem. Otóż przebiegły podstarości sprowadził aż spod Snia- 
tyna do Makowa część wspaniałej stadniny swego pana, postanawiając 
użyć jej na przynętę dla wywabienia z zamku lanckorońskiego i pojmania 
żywcem komendanta załogi szwedzkiej, Arnolda Strumbila. Oświadczyw
szy mu w imieniu miecznika chęć ofiarowania pięknego wierzchowca, 
którego sam sobie wybierze, kazał przywieść kilka okazowych rumaków 
do samego folwarku lanckorońskiego, leżącego tuż u stóp zamku, rozmieścił 
po kryjomu kilkuset ludzi —  pieszych i jezdnych —  w zabudowaniach 
folwarcznych, przedsionku kościoła i budynku szkoły w sąsiednim 
miasteczku, w  lasach zaś na zachód od zamku zasadził oddział 200 pie
churów pod wodzą wytrawnego oficera Sebastiana Mazurkowicza i świe
żo przybyłych spod Lipowca 120 harników oraz 30 jeźdźców Kaspra 
Kasprzyckiego z nim samym i jego synem Augustynem 2B. 27 maja sku
szony perspektywą otrzymania tak hojnego daru komendant szwedzki 
ośmielił się zjechać konno do folwarku w  asyście zaledwie kilkunastu 
pieszych muszkieterów. Na to tylko czekał Zarzecki! Skoro Szwed zsiadł 
ze swego konia i wszedł do stajni, by obejrzeć zamknięte tam wierz
chowce miecznika, podstarości otworzył co żywo wrota ogromnej stodoły, 
gdzie czyhali zaczajeni powstańcy i głośno wykrzykniętym umówionym 
hasłem „babo!” (niby wołaniem na dziewkę folwarczną) dał im znak do 
uderzenia na nieprzyjaciół. Przy tak wielkiej przewadze liczebnej z naszej 
strony Szwedzi nie mogli się oczywiście długo bronić i wraz z komen
dantem, który wypadł ze stajni z dobytą szpadą i broniąc się odniósł 
dwie lekkie rany głowy, zostali pojmani i związani. Zadaniem ukrytych 
w lesie oddziałów Kasprzyckiego i Mazurkowicza było wykorzystanie 
efektu zaskoczenia i szybkie wdarcie się do zamku z pomocą oddziałów 
rozmieszczonych na folwarku i w miasteczku. Niestety zastępca komen
danta, chorąży Robert Stewart, przestrzeżony na czas przez szpiegów
o tym, co się stało, zdołał podnieść most zwodzony i zatarasować bramę, 
zanim Kasprzycki ze swymi jeźdźcami zdążył do niej dotrzeć. Pozostała 
więc tylko próba przedostania się przez pierścień wałów zamkowych od 
zachodu, która —  mimo wielkiej odwagi góralskiej piechoty, usiłującej 
ciupagami wysiec tamującą dostęp palisadę —  załamała się wkrótce 
w ogniu dział i muszkietów nieprzyjacielskich 30. Tak więc próba zdoby
cia twierdzy lanckorońskiej wstępnym bojem zawiodła, a wezwany do jej 
poddania chorąży Stewart odpisał 29 maja, że ma wszystko, czego po
trzeba do obrony, i zanim ewentualnie skapituluje, chce wpierw spróbować 
szczęścia wojennego. Podstarości wysłał wobec tego do obozu szlachty 
oświęcimsko-zatorskiej pod Zator, dokąd udał się był również miecznik 
Zebrzydowski, pojmanego Strumbila z relacją o swym połowicznym 
sukcesie i zapewne z prośbą o posiłki, przy czym na dowódcę konwoju 
eskortującego jeńca wyznaczył —  jak się zdaje — Kasprzyckiego. Ten 
przedstawiwszy się miecznikowi i opowiedziawszy mu swe dotychczasowe

K. S t e l l a  n o w i e  z, op. cit., к. Ls i uniwersały iw.
30 K. S t e 11 a n o w i с z, op. cit., k. L.
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przewagi orężne, zdołał sobie pozyskać jego zaufanie31. Zebrani pod 
Zatorem panowie i szlachta chcieli iść jak najprędzej na wschód, aby po
łączyć się z siłami starosty Dembińskiego i przeszkodzić Szwedom w Kra
kowie w  wyprawieniu odsieczy dla Lanckorony. Wiosenne wylewy rzek 
opóźniły wprawdzie ten pochód, niemniej przez Spytkowice i Brzeźnicę 
dotarto do Skawiny, gdzie zasięgnięto języka o silnym podjeździe szwedz
kim, wysłanym przez Würtza w  kierunku Sułkowic. Skręciwszy więc 
zaraz na południe przez Radziszów, zdążono zaskoczyć pod Sułkowicami 
60 rajtarów szwedzkich, których wysieczono. Na wieść o tym cały 
regiment rajtarski, zaczajony w  sile 500 koni w  pobliskim lesie kobierzyń- 
skim, dawszy za wygraną, cofnął się do Krakowa. Zwycięski miecznik 
ruszył teraz pod mury Lanckorony, gdzie już Stewart nie tylko poddał 
zamek, ale wraz z całą załogą, liczącą około 100 ludzi, zaciągnął się 
z miejsca do polskiej służby i oddany został pod komendę generała 
Rokeby. Zwycięzcy udali się na dziękczynne nabożeństwo do klasztoru 
kalwaryjskiego 32.

IV

Niestety szczęśliwe odzyskanie Lanckorony i równoczesne prawie ode
branie Szwedom prze^- kasztelana krakowskiego, Stanisława Warszyckie- 
go, zamku w  Pilicy przyszło Polakom okupić ciężką klęską, poniesioną
1 czerwca na skutek karygodnego zaniedbania wszelkiej dyscypliny woj
skowej i elementarnych środków ostrożności przez Jana Dembińskiego 
pod M ogiłą33. W  tym stanie rzeczy wojsko powstańcze zgromadzone 
w obozie pod Lanckoroną pod wodzą miecznika Zebrzydowskiego (około 
6000 szlachty, chłopów i górali) było jedyną poważną siłą zbrojną, której 
można było użyć dla oblężenia, a raczej blokady garnizonu szwedzkiego 
w  Krakowie. Toteż król Jan Kazimierz uniwersałem z 10 czerwca
1656 powierzył miecznikowi oficjalnie to zadanie, mianując go regimen- 
tarzem pospolitego ruszenia całego województwa krakowskiego i rozka
zując szlachcie kupić się pod jego sztandary34.

Kasprzycki doczekał się teraz odpowiedzialnego awansu: w  uznaniu 
jego zasług i doświadczenia bojowego mianował go nowy regimentarz 
dowódcą wszystkich oddziałów chłopskich i góralskich, liczących łącznie

31 W  uniwersale Zebrzydowskiego z 20 grudnia 1656 czytamy: „...Gdym się z po
spolitym ruszeniem księstwa Zatorskiego i oświęcimskiego w  miesiącu maju blisko 
przeszłym pod Zatorem złączył, tamżem go [tj. Kasprzyckiego] widział...”, a więc 
spod Lanckorony musiał Kasprzycki w  tym czasie udać się do obozu Zatorskiego.

32 K. S t e 11 a n o w  i с z, op. cit., k. L— L 3.
33 St. S z c z o t k a  (op. cit., 2 wyd., s. 219—220) idąc za S i k o r ą  (op. cit.,

s. 77—78) twierdzi, że bitwa pod Mogiłą miała miejsce 10 czerwca 1656, która to data 
jest jednak niewątpliwie błędna, gdyż cały szereg niezależnych wzajem od siebie 
źródeł podaje, iż odbyła się ona 1 czerwca: K. S t e l l a n o w i c z  (op. cit., k. L 3) -— 
ad Calendas Iu n ii; Kronika Bractwa Męki Pańskiej w  Krakowie (druk. A. G r a 
b o w s k i ,  Starożytności historyczne polskie t. I, Kraków 1840, s. 160) —  „1 Iunii,
tj. w czwartek”; Gründlicher und War haf f  ter Bericht W ie der Pohlnischer Cron- 
Schwerdträger den 31 Ju lii 1656 vor Crakau ... geschlagen worden (druk współ
czesny)— den 22 May [nb. — starego stylu!].

34 Por. Akta sejmikowe województwa krakowskiego t. II, s. 562— 563. Podaną
tam błędną datę uniwersału — 31 maja —  sprostowałem wg rękopisu AGAD, Arch. 
Radziwiłłowskie t. II, ks. 21, s. 132 („De data 10 Iun ii uniwersały przyszły”).
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około 2000, jeśli nie więcej, głów 35. Tę masę dzielnych i wytrwałych, ale 
nie przyzwyczajonych do posłuchu wojskowego ludzi trzeba było jako tako 
ując w karby niezbędnej dyscypliny i z grubsza przećwiczyć we władaniu 
bronią, marszach i obrotach taktycznych, czemu musiał Kasprzycki po
święcić wiele czasu i pracy w  ciągu czerwca 1656 r.

Na radzie wojennej postanowiono przesunąć obóz na północ pod T y 
niec, przerzucić tam most przez Wisłę i panując nad obydwoma brzegami 
rzeki ująć od zachodu Kraków możliwie ścisłą blokadą, odcinając wrogo
wi możność zaopatrywania się w  żywność i paszę. W  lasach lanckoroń- 
skich sporządzono wielką ilość drabin, żerdzi i osęków dla przyszłego 
ewentualnego szturmu na mury miejskie, skonstruowano też przenośny 
most składany z dużych tratew, który miano przerzucić przez Wisłę. Ko
rzystając z wezbranych dopływów Wisły, spławiono wodą cały ten sprzęt 
wojenny, samo zaś wojsko ruszyło lądem przez Skawinę na północ
i 28 czerwca dotarło do Wisły, nieco na wschód od opactwa tynieckiego 
pod wsią Kostrze, gdzie w  nader dogodnym miejscu, osłoniętym od pół
nocy przez rzekę, od zachodu przez porośnięte krzewami skały, od połu
dnia zaś przez lasy, rozbito wielki obóz, otaczając go —■ zwłaszcza od 
strony wschodniej —  mocnym wałem. Jednakże spowodowany ulewnymi 
deszczami wylew Wisły zmusił wkrótce do przeniesienia obozu wyżej 
na zachód pod samą skałę tyniecką 36.

Pierwsze dni po przybyciu na miejsce poświęcono na budowę mostu 
tratwowego z gotowych części składowych, którą to pracą kierował 
Kasprzycki, a ukończywszy ją 2 lipca —  w  święto Nawiedzenia Matki 
Boskiej —  przeszedł ze swymi ludźmi na północny brzeg rzeki, udając 
się do klasztoru kamedułów na Bielanach na nabożeństwo oraz dla za
sięgnięcia wiadomości o nieprzyjacielu37. Warto tu zaznaczyć, że regu
larną służbę wywiadowczą zorganizował w  Krakowie rajca Jerzy Pipan, 
który przebywając sam w  polskim obozie komunikował się stale z jednym 
ze swych służących, pozostawionym w  tym celu wewnątrz miasta 38. Tym
czasem generał Würtz postanowił znieść oddział Kasprzyckiego, obozujący 
na straży dopiero co skonstruowanego mostu i zniszczyć tę budowlę. 
W tym celu wybrał się ok. 5 lipca na czele większej części załogi i z 12 
działami, ale nie zdołał zaskoczyć czujnego partyzanta, który zdążył nie 
tylko wycofać się do głównego obozu pod Tyniec, lecz zabrać tam ze sobą 
cały rozebrany most. Doznany zawód pomścił wódz szwedzki w  drodze 
powrotnej na mieszkańcach Liszek i Śmierdzącej (dzisiejszego Kryspino- 
wa), którym popalił chałupy i uprowadził część bydła —  niby w  odwecie 
za współdziałanie z polskimi partyzantami —  oraz na bielańskich kamedu- 
łach, którym zniszczył folwark i zabrał kilku zakonników do w ięzienia39.

Tymczasem dotarły pod Kraków radosne wieści o kapitulacji war
szawskiej feldmarszałka Wittenberga (1 lipca) i wyzwoleniu spod okupacji 
nowej stolicy kraju, czym zachęceni nasi wodzowie spróbowali nakłonić 
również Würtza do poddania się. 12 lipca zjechali się z nim w  tym celu 
u stóp wzgórza św. Benedykta kasztelan Wierzbowski, zięć Zebrzydow

'i5 St. T e m b e r s к i, Annales, s. 3 5 2—353.
30 K. S t e l l a n o w i c z ,  op. cit., k. M; M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 610.
37 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit.
38 K. S t e l l a n o w i c z ,  op. cit.

39 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cilt, -s·. 620; L. S i k o r a  (oip. cit., s. 80) błędnie 
datuje powyższą akcję Würtza ną 2 lipca, tj. święto Nawiedzenia NMP.
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skiego ks. Karol Czartoryski i generał Rokeby, jednak wszelkie ich na
mowy w  czasie wspólnej żołnierskiej biesiady rozbiły się o upartą w y
trwałość szwedzkiego gubernatora, który czuł się na siłach utrzymać 
Kraków dla Karola Gustawa40.

Postanowił tylko ściągnąć do siebie słabą załogę izolowanego odeń 
Tenczyna, zamku Opalińskich, i w tym celu podesłał tam na pomoc
19 lipca 50 rajtarów z rozkazem do komendanta, by jeszcze tejże nocy 
ewakuował się do Krakowa. Plan ten zdradził Polakom rządca dóbr 
tenczyńskich Lubowiecki, przybyły potajemnie do obozu (co potem okupił 
ciężkim więzieniem i torturami z rąk okupanta), wobec czego miecznik 
Zebrzydowski wyprawił zaraz gen. Rokeby z 200 doborowymi jeźdźcami 
na pola balickie i morawickie, by przecięli Szwedom drogę. Przed świtem
20 lipca wywiązała się tam walka z cofającą się załogą Tenczyna, której 
Wurtz przysłał wkrótce na pomoc cały regiment rajtarii płk. Yxkülla. 
Mający dotąd przewagę Polacy znaleźli się teraz w  mniejszości i pc paru- 
godzinnym oporze zmuszeni zostali do odwrotu, zostawiając niestety 
w  rękach wroga kilku wybitnych jeńców, m.in. porucznika Jana Morszty
na i samego dowódcę, generała Rokeby, któremu koń się rozparł w  ucieczce. 
Tymczasem nadciągnął na pole walki generał Wurtz na czele piechoty
i artylerii i powiódł połączone siły szwedzkie nad Wisłę naprzeciw Tyńca, 
gdzie odbudowanego przez naszych mostu strzegł znowu Kasper Ka
sprzycki, rozlokowany ze swymi ludźmi za szańcem u jego północnego 
wylotu. I tym razem nie udało się wrogom zaskoczyć naszego bohatera 
ani też zniszczyć mostu, który zdołał on rozebrać i unieść ze sobą. Roz
wścieczonemu Wiirtzowi nie pozostało nic innego, jak ustawić baterię 
dział na północnym brzegu Wisły i walić poprzez rzekę do obozu pol
skiego, gdzie wyrządził tą kanonadą szkody —  zwłaszcza na stanowiskach 
piechoty. Skoro jednak Polacy nie dali mu się wywabić poza chroniące 
ich wały, po pewnym czasie odszedł wraz z całym wojskiem do Kra
kowa. Obie strony walczące straciły tego dnia po kilkudziesięciu zabitych
i trochę jeńców: w  ręce Polaków dostał się m.in. zaufany gubernatora, 
niejaki Reyda 41.

Przedsiębiorczy wódz szwedzki nie myślał jednak rezygnować z inicja
tywy taktycznej na rzecz przeciwnika. Dowiedziawszy się z ust swego 
brańca, dysydenta Morsztyna, o niesnaskach wśród panów w  obozie, za- 
zdrosźczących miecznikowi naczelnego dowództwa, oraz o wyjeździe 
wielu szlachty na pogrzeb świeżo zmarłego wojewody krakowskiego, 
Dominika ks. Zasławskiego, postanowił wykorzystać okazję i w  święto 
Marii Magdaleny (22 lipca) ruszył z całą prawie załogą Krakowa i Kazi
mierza —  piechotą, jazdą i artylerią —  południowym brzegiem Wisły 
ku Tyńcowi, w  nadziei zdobycia obozu polskiego i rozproszenia powstań
ców. Dla uśpienia ich czujności wysłał przodem trębacza z listem do 
Zebrzydowskiego w  sprawie wydania ciał poległych. Miecznik dowiedział 
się jednak od swych wywiadowców na czas o pochodzie wroga i przy
gotował się do przeciwdziałania. Większą część piechoty z kilku działami 
sprowadzonymi właśnie z Lanckorony i kilku chorągwiami jazdy zostawił

40 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit.
41 Tamże; K. S t e l l a n o w i c z ,  op. cit. k. Μ— M2; Gründlicher und War haf f  - 

ter B erich t; Nowiny spod Krakowa 25 lipca 1656 — AGAD, Arch. Radziwiłłowskie 
dz. II, ks. 21, s. 173.
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w obozie, w lesie na południowy-wschód od tegoż umieścił w zasadzce 
200 piechurów i tyluż jezdnych z kilku armatami pod wodzą Kasprzyc
kiego, sam zaś na czele całej reszty kawalerii —  przewaznie pospolitego 
ruszenia szlachty krakowskiej —  wyszedł w pole przeciw nadciągającym 
Szwedom. Do spotkania doszło zapewne na polach między Kostrzem 
a Pychowicami. Würtz ustawił w środku swego szyku piechotę, przed 
iej frontem artylerię, a na obu skrzydłach konnicę; Polacy podjeżdżali 
uszykowani w jeden wielki półksiężyc, który po pierwszej salwie z dział 
szwedzkich miał się rozbić na dwie części i zaatakować wroga białą bro
nią. Ów rozdział wojska na dwie odrębne części zaraz na początku akcji 
przyczynił się do zwichnięcia polskiego planu bitwy, gdy bowiem całe 
lewe skrzydło za przykładem porucznika Jakuba Wilkońskiego tak sku
tecznie wzięło na szable szwedzkich muszkieterów, że ci, gęstym trupem 
padając, jęli się już mieszać i myśleć o złożeniu broni, skrzydło prawe, 
gdzie znadjowała się m.in. szlachta siewierska pod rotmistrzem Krzyszto
fem Krupką, wyraźnie pozostawało w tyle, a po pewnym czasie cofnęło 
się nawet z powrotem w stronę obozu, porzuciwszy na los szczęścia 
współbraci. To zagadkowe postępowanie prawego skrzydła polskiego tłu
maczyli następnie niektórzy zdradziecką działalnością niejakiego księdza- 
apostaty Konrada. Zaprzedany Würtzowi przekradłszy się do obozu ty
nieckiego i udając tam gorącego patriotę, miał on pozyskać zaufanie 
naszych dowódców i teraz, chcąc odwrócić grożącą Szwedom klęskę, 
skłonił rotmistrza Krupkę do zatrąbienia na odwrót, wmówiwszy weń, 
iż Szwedzi wciągają Polaków w  zasadzkę. Nie wiadomo, ile w tym było 
prawdy, w każdym jednak razie ów samowolny odwrót części wojska 
polskiego, ostro potem potępiony przez Zebrzydowskiego, wydarł z rąk 
naszego lewego skrzydła bliskie już —■ jak się zdaje —  zwycięstwo. 
Wprawdzie niektóre jego chorągwie zdołały nawet przedostać się na tyły 
armii szwedzkiej i zmusiły jej część do odwrócenia frontu, zabrakło im 
jednak sił do jej rozbicia i znużone walką musiały wreszcie ustąpić 
z pola. Podobno później sam Würtz i jego podkomendny, płk. Fersen, 
zwierzali się zaufanym ludziom w Krakowie, że gdyby Polakom starczyło 
tego dnia sił na kontynuowanie walki jeszcze tylko przez pół godziny, 
to odnieśliby ostateczne zwycięstwo i odzyskali za jednym zamachem 
swą starą stolicę.

Wódz szwedzki próbował ze swej strony wykorzystać rozsypkę po- 
spolitaków dla dokonania ataku na obóz polski, licząc na to, że może 
w ogólnym zamieszaniu uda mu się go opanować. Zostawiwszy. więc na 
swych tyłach całą rajtarię dla osłony przed naszą jazdą, ruszył śpiesznie 
z piechotą i armatami na Tyniec i w  ciągu prawie 2 godzin forsował 
dostęp do obozu, ale dzięki dzielności jego obrońców —  tj. głównie po
wstańców chłopskich i góralskich, zwłaszcza zaś dzięki paraliżującym 
natarcie szwedzkie kontratakom z południowej flanki, przypuszczanym 
przez zaczajonych tam ludzi Kasprzyckiego, przedsięwzięcie gubernatora 
się nie powiodło. Oddalenie się nieprzyjacielskiej piechoty od kawalerii
i jej zaabsorbowanie polskim obozem chciał z kolei wyzyskać niefortunny 
reginientarz Zebrzydowski dla okrążającego manewru, osaczającego na 
miejscu rajtarię i dla rozbicia tejże, zanim Würtz zdąży jej pośpieszyć 
z pomocą. Dowódca i żołnierze szwedzcy okazali się jednak w tym w y
padku szybsi i bez porównania sprawniejsi od naszej niesfornej szlachty
i pana miecznika, którym zresztą nie sprzyjał bagnisty teren. Tyle tylko,
Przegląd Historyczny — 4
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że zagrożenie tyłów skłoniło ostatecznie Würtza do generalnego odwrotu 
ku Krakowowi. Ścigały go nawet aż w  pobliże murów miejskich nasze 
chorągwie, postępując wszakże w przyzwoitej odległości za szwedzkimi 
kolumnami marszowymi, bo chełpliwy opis naszego kronikarza, jak to 
Polacy gnali przed sobą —  niby stado bydła —  uchodzących w panice 
nieprzyjaciół, którzy gubili po drodze armaty, trzeba położyć na karb, 
stronniczej w  swym patriotyzmie, bujnej fantazji autora. Obie strony — 
jak to często bywa —  przypisywały sobie tego dnia zwycięstwo; naprawdę 
bitwa była nierozegrana z tym, że strona atakująca, którą byli Szwedzi, 
nie osiągnęła postawionego sobie celu, tj. zdobycia i zniesienia polskiego 
obozu 42.

W obozie tym jednak po bitwie coraz gorzej się działo. Szlachta, znu
dzona przeciągającą się wojaczką, przestawała słuchać swych dowódców, 
gardłowała i biesiadowała, niczym na sejmiku w  Proszowicach. Każdy 
chciał być sam sobie „królem i panem” , że zaś nastała pora żniwa, więc 
„jedni do snopków, drudzy do ogórków do domu pokwapili się, w obozie 
Jaśków, Matyjaszków zostawiwszy na swych pocztach” 43, z których to 
zresztą „Jaśków i Matyjaszków” znacznie większa była w obozie pociecha 
aniżeli z ich „urodzonych” panów! Również znaczną część poddanych 
chłopów, stanowiących nader wartościowy, a zaprawiony, już w party
zantce materiał żołnierski, ściągnęła szlachta do żniw, tak iż ostatecznie 
zostało w  obozie tylko 16 chorągwi (2000 koni) pospolitego ruszenia.
4 kompanie (450 głów) regularnej piechoty magnackiej, 800 chłopów
i 600 górali, razem —  3850 ludziu . Wzmogły się też niesnaski wśród 
dowódców i nieszczęsny regimentarz —  człowiek najlepszej woli, ale 
słaby, schorowany i pozbawiony wszelkich talentów wodzowskich, znie
chęcony wzrastającą opozycją, gotów już był złożyć komendę w ręce pod
komorzego krakowskiego, Jana Branickiego, gdyby nie wyrażający uzna
nie dla jego zasług list królewski45.

Na dobitkę nadeszły pod Kraków z początkiem sierpnia ponure wieści
o klęsce poniesionej przez armię królewską w walnej bitwie pod Warsza
wą (28— 30 lipca 1656), w następstwie której trzeba się było liczyć z moż
liwością nowej inwazji na Małopolskę. Teraz nie sposób już było utrzy
mać w obozie pospolitaków : 8 sierpnia zaczęli oni bez rozkazu na własną 
rękę zwijać namioty, ładować wozy taborowe i wśród niesłychanego 
zgiełku gotować się do wyjazdu46. Powiadomiony o tym Würtz (który 
dla postrachu kazał był obwieścić publicznie po mieście o zwycięstwie 
Karola Gustawa pod Warszawą) wybrał się znowu rankiem 10 sierpnia 
na zniszczenie polskiego obozu, wiodąc ze sobą całą prawie załogę kra
kowską i 17 dział. Wobec tego miecznik wyprowadził z obozu swą szla-

4- Opis bitwy z 22 lipca według następujących źródeł: a) M. R a d y m i ń s k i .  
op cit., s. 620— 621; b) K. S t e 11 a n o w i с z, op. cit., k. M 2— N; c) W. K o c h o w- 
s к і. Annalium  Poloniae Climacter Secundus, Cracoviae 1688, s. 160— 161; d) Gründ
licher und Wa.rhaffter Bericht. Por. opis L. S i k o r y  (op. cit., s. 81— 82), w  którym 
autor pomieszał i mylnie złączył w  jedną bitwę potyczkę morawieką, stoczoną
20 lipca. z rozprawą tyniecką, odbytą 22 lipca.

13 Nowiny z Polski 5 Septembres —  AGAD Arch. Radziwiłlowskie, dz. II, ks. 21. 
s. 199.

u Lista der jenigen Völcker, welche bey dem Cronschwerdträger den 31 Julit 
im  Lager gewest —  Gründlicher und W arhaffter Bericht.

45 K. S t e l l a n o w i c z ,  op, cit., k. N 3.
Jli M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 621.
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checką konnicę (15 chorągwi z 5 działami) w kierunku Skawiny, pragnąc 
widocznie odciągnąć Szwedów na południe, aby umożliwić tymczasem 
piechocie i powstańcom chłopskim ewakuowanie się z obozu przez most 
na Wiśle w kierunku północno-zachodnim ku Tenczynowi. Obok regular
nej piechoty (450 ludzi) pod Gaszyńskim, obok chłopów i górali (razem 
1400 ludzi) pod Kasprzyckim, zostawił jeszcze na miejscu 1 chorągiew 
jazdy pod Wilkoszewskim, a naczelne dowództwo poruczył oboźnemu 
Krzysztofowi Mieroszewsk.iemu.

Würtz wysłał przed sobą trębacza z pismem do Zebrzydowskiego, 
donoszącym mu o klęsce Jana Kazimierza na Pradze i utracie przezeń 
Warszawy oraz wzywającym go do rozpuszczenia wojska, aby szlachta 
mogła się zająć gospodarstwem i płacić Szwedom należne kontrybucje. 
Na skutek późniejszego zamieszania bitewnego nie otrzymał generał 
szwedzki odpowiedzi. Dnia tego panował wielki upał i piechurzy 
szwedzcy, dotarłszy do obozu, tak byli znużeni uciążliwym marszem, że 
nie mogli od razu atakować polskich umocnień. Wobec tego Würtz mu
siał prawdopodobnie zostawić pod Tyńcem dla wypoczynku piechotę 
z częścią artylerii, sam zaś tylko z rajtarią i kilku działami ruszył w  po
ścig za miecznikiem, którego wojsko zastał w  szyku bojowym koło 
kaplicy św. Krzyża powyżej Skawiny. Starły się naprzód oddziałki har- 
cowników, między którymi znalazł się z naszej strony dzielny bernardyn, 
o. Marcin Jeż. Następnie chorągiew szlachty proszowskiej* pod komendą 
rotmistrza Bużeńskiego i druga szlachty ksiąskiej pod rotmistrzem Suliń- 
skim mężnie uderzyły na wroga i losy bitwy mogły się były rozstrzygnąć 
na naszą korzyść, gdyby nie samowola i niesforność braci szlachty z pozo
stałych chorągwi, których znaczna część, ogarnięta paniką, zaczęła bez 
rozkazu uchodzić z pola walki, pociągając za sobą innych i samego regi- 
mentarza, niezdolnego utrzymać w  swym ręku kierownictwa. Nic nie po
mogły wałania o pomoc przyciśniętych przewagą wroga towarzyszy, któ
rzy też ulegli ν ' nierównej walce, po czym rozgrzana sukcesem rajtaria 
szwedzka, której tylko szósta część zaangażowana była w  bezpośrednim 
boju na białą broń, puściła się w  pogoń za uciekającymi, gnając ich aż 
poza Skawinę. W miasteczku zastali Szwedzi oddział regularnej piechoty 
marszałka Lubomirskiego, który doszczętnie znieśli, by z kolei spiesznie 
połączyć się z własną piechotą, zostawioną w  pobliżu szańców obozu 
tynieckiego. Zwycięscy rajtarzy wiedli ze sobą wielu jeńców, m.in. po
rucznika Wilkońskiego i dominikanina krakowskiego, o. Kociełkowskiego. 
Poległ w walce ów o. Jeż, a bratanek miecznika, młody Zebrzydowski, 
był ciężko ranny.

Tymczasem, pod Tyńcem obie strony zachowywały się spokojnie, w y
czekując wieści z pola bitwy, Kasprzycki zaś z towarzyszami gotowali się 
na wszelki wypadek do ewakuowania obozu. Gdy wywiad doniósł o fatal
nej porażce i ucieczce pospolitaków, trzeba było przystąpić do przerzu
cenia około 2000 ludzi na północny brzeg Wisły i to w· szybkim tempie, 
zanim Würtz nie nadciągnie z kawalerią i nie zaatakuje obozu polskiego. 
Trudnego tego zadania udało się w zasadzie dokonać, a kierownikiem akcji 
ewakuacyjnej był zapewne Kasper Kasprzycki, jako dowódca partyzantów 
chłopskich, stanowiących bez mała trzy czwarte obrońcow obozu i jako 
oficer dysponujący już znacznym doświadczeniem w  tego rodzaju ope
racjach. Nie zdążono wprawdzie zakończyć przeprawy przed powrotem 
Wurtza i gdy piechota szwedzka przypuściła szturm do wałów i bramy
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obozu, wewnątrz znajdowała się jeszcze znaczna część ludzi, wozy
i armaty, ale dowodzący tylną strażą Gaszyński tak długo odpierał z re
gularną piechotą i kilku oddziałami górali ataki nieprzyjacielskie, aż Ka
sprzycki przeprawił —  częścią przez most, częścią wpław przez rzekę, 
częścią na łodziach —  resztę swych ludzi i jazdę Wilkoszewskiego, za 
czym i Gaszyński zdołał jeszcze ujść przez most, który następnie znisz
czono. Ostatnimi obrońcami obozu, którzy poświęcili się dla ocalenia 
innych, była setka żywieckich górali, z których połowa legła na placu, 
a 52 dostało się do niewoli szwedzkiej. Łupem wroga, usiłującego na 
próżno przeszkodzić przeprawie ostrzeliwaniem uchodzących z muszkie
tów i pistoletów, padł opustoszały obóz z wozami taborowymi, nieliczną 
artylerią (4 lekkimi działami i kilku hakownicami) oraz 4 sztandarami· 
pospolitego ruszenia krakowskiego i 2 mniejszymi proporcami.

Pobici Polacy rozeszli się w różne strony: miecznik Zebrzydowski
i kasztelan Wierzbowski zamknęli się w  swych pańskich zamkach —  
Lanckoronie i Suchej, szlachta z pospolitego ruszenia, powróciła do swych 
dworów, miejscowi chłopi rozpierzchli się, Kasprzycki z kilkuset góra
lami znalazł zapewne chwilowe schronienie za murami warownego Ten
czyna, albo też Lipowca, tak niedawno przezeń wydartego Szwedom 47. 
Szlachta uległa teraz nastrojom defetyzmu i zniechęcenia do dalszej 
walki. Wymusiła ona na słabym mieczniku, że wyprawił do Würtza swego 
jeńca, pułkownika szwedzkiego Forgella w  asyście kilku szlachciców, 
która to delegacja uzyskała od gubernatora zapewnienie bezpieczeństwa 
dla osób i majątków szlacheckich w  zamian za zobowiązanie się do regu
larnego składania tzw. stacyj i kontrybucyj pieniężnych. Całość swego 
dziedzicznego zamku —  Pieskowej Skały i okolicznych dóbr musiał 
miecznik okupić sumą 3000 talarów48. Aby utwierdzić szlachtę w lojal
ności względem okupanta, a jednocześnie wbić klin między nią a je.] 
poddanych chłopów, wydał gen. Würtz 12 sierpnia —  za wzorem głośnych 
majowych edyktów swego monarchy —■ uniwersał, zabraniający szlachcie 
pod groźbą najsroższych kar chwytać za broń i zbierać się na pospolite 
ruszenie, a nakazujący jej zajmować się wyłącznie własnym gospodar
stwem. Przy tym każdego, kto by działał wbrew temu zarządzeniu, wolno 
było zabić jego poddanym, w  nagrodę za co mieli otrzymać połowę dóbr 
denata. Odpowiedzią na to był kontruniwersał Stefana Czarnieckiego, 
wydany w Radomiu 21 sierpnia, w którym kasztelan kijowski kazał 
chwytać rozpowszechniających odezwę W wtzową i związanych dostawiać 
do komend polskich, a cały „lud pospolity” miast i wsi województwa 
krakowskiego wezwał do jawnego i skrytego zabijania Szwedów, obie
cując im stosowne do ich stanu nagrody 49. Nie można wątpić, iż ten

47 Opis bitwy z 10  sierpnia 1656 według' następujących źródeł: a) M. Rady^  
m i ń s k i ,  op. cit., s. 621— 622; b) K. S t e 11 a n o w i с z, op. cit., к. N 3— N*; 
с) rkps AGAD, Arch. Radziwiłłowskie dz. II, ks. 21, s. 176, 189— 193; d) Kronika 
Bractwa Męki Pańskiej, s. 161; e) Gründlicher und W arhaffter Bericht. Por. ogólni
kowy opis S i k o r y  (op. cit., s. 84), za którym poszedł St. S z c z o t k a  (op. cit.,
2 wyd., s. 223— 224).

48 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 622.
40 St. S z c z o t k a ,  op. cit., 2 wyd., s. 213; M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit. Por. 

także A. K e r s t e n, Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim, Warszawa 
1958, s. 177— 178, który uważa, że uniwersał Würtza wydany był 11 sierpnia st. st., 
tj. 21 sierpnia, a uniwersał Czarnieckiego z końca sierpnia nie koniecznie był odipo-
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drugi manifest —  mimo że ustępował pierwszemu co do wielkości przy
rzekanych nagród —  lepiej przemówił do rozgorzałych już patriotyzmem 
serc ludu polskiego. Nasze źródła historyczne nie zanotowały też ani 
jednego wypadku pójścia chłopów polskich na lep szwedzkiej pokusy.

V
r

W tydzień po zniesieniu obozu tynieckiego doczekał się Würtz po
mocy od Karola Gustawa. 17 sierpnia przybył pod Kraków w 2000 ludzi, 
zebranych z załóg Iłży, Kielc i Ujazdu, płk Piotr von Kiesell i wprowa
dził w  mury twierdzy posiłki w liczbie kilkuset głów, odjeżdżając zaś po 
3 dniach, zabrał ze sobą nagrabione przez Würtza skarby —  złoto, srebro, 
kosztowności, broń i naczynia kościelne —  którymi załadowano 40 cięż
kich wozów niemieckich. Skarby te jednak, zarówno jak cała ich zbrojna 
eskorta, wpadły 24 sierpnia pod Strzemeszną niedaleko Rawy w ręce 
Czarnieckiego i jego tatarskich aliantów5().

Gen. Würtz zdawał sobie sprawę z tego, że Polacy znowu go zaata
kują —  tym razem z potężniejszymi siłami, toteż wykorzystywał planowo 
niedługi czas wytchnienia dla ściągnięcia do Krakowa zapasów żywności
i paszy dla koni. Wysłany przezeń 16 sierpnia silny podjazd rajtarii splą
drował bogaty klasztor klarysek w  Starym Sączu, zdarłszy nadto z w y
straszonych mniszek 80 000 złotych okupu. W 4 dni potem skonfiskowano 
krakowskim jezuitom wszystkie ich folwarki. 30 sierpnia —  za ociąganie 
się z oddawaniem stacyj miesięcznych —- padły pastwą płomieni wioski 
w dobrach pileckich pod nosem rezydującego w  swoim zamku kasztelana 
Warszyckiego. Wreszcie 11 września ewakuowali Szwedzi swą załogę 
z Wiśnicza, spaliwszy i zniszczywszy tamtejszy zamek i klasztor karme
litów bosych, a próbując także zrujnować minami potężne mury 
obronne 51.

Tymczasem król Jan Kazimierz powierzył z końcem sierpnia blokadę
i odzyskanie Krakowa Jerzemu Lubomirskiemu, marszałkowi wielkiemu 
koronnemu, oddając w  tym celu pod jego rozkazy 2 pułki jazdy kwar- 
cianej (ok. 2000 koni), regiment piechoty Konstantego Gizy (1600 głów) 
oraz pospolite ruszenia województw krakowskiego i sandomierskiego, 
ziem przemyskiej i sanockiej. Mimo wielokrotnych uniwersałów królew
skich i marszałkowskich, naznaczających szlachcie miejsce zgromadzenia 
się —  najpierw po powiatach, potem ogólne pod Tarnowem, wreszcie pod 
Nowym Sączem —  ostatecznie tylko część szlachty krakowskiej i sando
mierskiej stanęła w ciągu września i października u boku marszałka. 
Przemyślanie zaś i Sanoczanie zamiast osobistego stawiennictwa przy
słali do obozu oddziały zaciężnych: pierwsi —  chorągiew kozacką w sile

wiedzią na uniwersał Wiirtzowy. bo równie dobrze mógł stanowić odpowiedź na 
edykty majowe Karola Gustawa.

50 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit.. s. 622—623. Por. „Regestr więźniów spod Rawy
24 sierpnia 1656”. wydany przez T. N o  w a k a  w  Nieznanych materiałach do wojny
szwedzkiej 1656 roku z b. Archiw um  Radziwiłłów w Warszawie („Przegląd Histo
ryczny” t. XLVII, 1956, z. 4, s. 718).

51 №. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 622— 624.
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150 koni, drudzy —  setkę dragonów5-’. Owe korowody odwlekły o cały 
miesiąc rozpoczęcie kampanii, tak że dopiero 26 września dotarła pod 
Kraków polska straż przednia w  postaci kilku chorągwi lekkiej jazdy' 
wołoskiej płk. Jacka Szemberga, a w  10 dni później (6 października) 
przybyły do Wieliczki główne siły Lubomirskiego. Zatoczono zaraz głów
ny obóz między Bieżanowem á Węgrzcami, umacniając go fosami i pali
sadami, samo zaś miasto ściśnięto dookoła kilku mniejszymi obozami, 
rozłożonymi na Krzemionkach, w Dąbiu, na Prądniku, w Łobzowie i na 
Zwierzyńcu 33.

W  2 dni po przybyciu na miejsce wydał marszałek Lubomirski uni
wersał do ludności okolicznych wsi i miasteczek, zakazujący odtąd —  
pod karą na' gardle i majątku —· utrzymywania wszelkich stosunków 
z nieprzyjacielem, w  szczególności wożenia do miasta żywności i wpro
wadzający stan powszechnego pogotowia, tak aby za pierwszym wezwa
niem „każdy wychodził z drabiną murową dla odebrania Krakowa” 34. 
Skoro tylko rozeszły się dookoła miasta wieści o podstąpieniu nowych sił 
polskich pod jego mury, a uniwersał marszałka zaczął krążyć od wsi do 
wsi i od miasta do miasta, budząc nowe nadzieje w  sercach patriotów, 
poczęły napływać do obozu pod Bieżanowem oddziały powstańców, za
prawione już w bojach przeciw okupantowi. Przybył więc w  150 ludzi 
pan Dezyderiusz Lubomirski, dzierżawca starostwa żyw ieckiego55, przy
był dzielny mieszczanin krakowski, Bonawentura Bryganty, z setką pie
choty „z gór sprowadzonej” 5β, przybył też —  i to jako jeden z pierw
szych —  Kasper Kasprzycki z synem Augustynem, wiodąc stu swoich 
harników37. Nie wiemy, gdzie spędził on dwa miesiące, dzielące opusz-

52 Uniwersały królewskie z 27 sierpnia 1656 — do szlachty bieckiej (Akta sej
mikowe województwa krakowskiego t. II, s. 566), przemyskiej (Archiwum we Lwo
wie, Castr. Praem. 383, s. 859) i sanockiej (tamże, Castr. Sanoc. 169, s. 568); uniwer
sał Jerzego Lubomirskiego do szlachty bieckiej, sądeckiej, przemyskiej i sanockiej 
z 2 września 1656 (Akta sejmikowe województwa krakowskiego, loc. cit.); uniwersał 
tegoż z 12 września do szlachty bieckiej (W AP Kr., Castr. Biec. 187, s. 174), prze
myskiej (Castr. Praem. 383, s. 914) i sanockiej (Castr. Sanoc. 169, s. 596); laudum 
szlachty przemyskiej z 12 września (Akta grodzkie i ziemskie [= A G Z ] it. XXI, 
s. 198— 199); uniwersał Lubomirskiego z 16 września do szlachty ezchowskiej (W AP  
Kr., Castr.Sandec. 127, s. 735); uniwersał królewski z 19 września do szlachty przem. 
(AGZ XXI, s. 201); uniwersał Lubomirskiego z 21 września do szlachty przem. 
(Castr. Praem. 383, s. 977) i sanockiej (Castr. Sanoc. 169, s. 639); uniwersał tegoż 
do szlachty sanoc. z 26 września (tamże, s. 679); laudum szlachty sanockiej z 3— 14 
października 1656 (AGZ XXI, s. 204—206); laudum szlachty przemyskiej z 10 paź
dziernika (tamże, s. 203); uniwersał Lubomirskiego z 17 października do szlachty 
przem. (Castr.Praem. 384. s. 6) i sanockiej (Castr. Sanoc. 169, s. 701). Por. T. N  o- 
w a k, Jerzy Lubom irski jako wódz w latach 1655— 1657 (praca magisterska 
z r. 1931 —■ rękopis w  Archiwum UJ w  Krakowie).

53 T. N o w a k ,  Jerzy Lubom irski; M. R a d y m i ń s k i ,  op cit., s. 624— 625. 
L. S i k o r a  (op. cit., s. 86), a za nim St. S z c z o t k a  (op. cit., 2 wyd. s. 224) myl
nie podają, że Lubomirski zaczął oblężenie Krakowa już 26 września.

54 St. S z c z o t k a ,  op. cit.
55 Instrukcja sejmiku przedsejmowego zatorsko-oświęcimskiego z 17 czerwca 

1658 (Akta sejmikowe województwa krakowskiego t. II, s. 623— 624, nr 12).
30 Atestacja Jerzego Lubomirskiego z Dąbrowy 9 maja 1658, stwierdzająca za

sługi wojenne Bonawentury Brygantego. Oryg. w  AGAD, Dz.Skarb.wojsk.. oddz. 85, 
nr 78.

57 Atestacja tegoż dla Kaspra Kasprzyckiego z obozu pod Krakowem 12  grudnia 
1656, tamże, nr 74.
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czenie przezeń obozu tynieckiego od przybycia do obozu bieżanowskiego; 
być może, że udał się wtedy na Żywiecczyznę, aby tam uzupełnić prze
rzedzone szeregi swej chorągwi. Obecnie marszałek Lubomirski przyjął 
go z otwartymi rękami, a znając jego zręczność i doświadczenie w  budo
wie i obronie mostów, poruczył mu wystawienie mostu na Wiśle nie
daleko Dąbia, poniżej spływu dwóch ramion tej rzeki okrążających 
Kazimierz, którego zadaniem miało być ułatwienie komunikacji między 
placówkami oblężniczymi pod Dąbiem i na Krzemionkach 5S. Most ten —  
podobnie jak tamten pod Tyńcem —■ zbudował zapewne nasz bohater 
z dużych tratew, mocno powiązanych grubymi linami.

Zanim jeszcze dzieło było gotowe, uczestniczył Kasprzycki w  ciągu 
października ze swymi ludźmi w  kilku potyczkach ze Szwedami, wypada
jącymi niekiedy z murów Kazimierza. 25 października urządzili Polacy 
napad na leżące tuż pod murami Kazimierza wielkie składy solne, z któ
rych gen. Würtz ciągnął znaczne dochody. Kilka oddziałów jazdy i pie
choty (wśród nich także chorągiew Kasprzyckiego), osłoniwszy się tabo
rem wozów przed strzałami garnizonu szwedzkiego, szybko i sprawnie 
zawładnęło magazynami i w  ciągu niedługiego czasu wywiozło większą 
część ich zawartości, a nazajutrz Szwedzi zabrali resztę soli do Kazimie
rza, niszcząc zabudowania składowe. Zdobytą w ten sposób sól rozdzie
lono między szlachtę i oddziały powstańcze59. Jako częściowe odszkodo
wanie za nadszarpniętą dla ojczyzny fortunę, przydzielono także i Ka
sprzyckiemu znaczną ilość tego cennego artykułu wartości 14 600 złp., 
którą on umieścił tymczasem przy brzegu Wisły z zamiarem późniejszego 
spławu na Mazowsze i korzystnej sprzedaży. Niestety cały ten zapas soli 
uległ potem dwukrotnemu rabunkowi —  najpierw szwedzkiemu, następ
nie polskiemu, tak iż nic zeń nie ocalało00. ,

Dnia 27 października zatoczono działa na Krzemionki i wśród śniegu
i deszczu poczęto bombardować mury kazimierskie: po 50 wystrzałach 
zawalił się częściowo szczyt bramy bocheńskiej, równocześnie zas górale 
Kasprzyckiego podpalili młyn koło bramy wielickiej, tak iż dym ogarnął 
cały Kazimierz, wywołując panikę zwłaszcza w  mieście żydowskim. 
Z początkiem listopada lotne oddziały polskie popaliły również młyny 
w Rakowicach, Prądniku i Zielonkach, przecinając tym samym Szwedom 
dowóz mąki i zmuszając ich do mielenia ziarna na ręcznych młynkach 
w samym Krakow ie61. Marszałek Lubomirski, mając pod sobą około 
8000 wojska (w czym połowę pospolitaków, a tylko ok. 2000 piechoty), 
nie posiadał na razie dostatecznych sił do szturmowania murów miasta, 
nękał więc Szwedów częstymi atakami drobnych oddziałów i bombardo
waniami oraz ścisłą blokadą, celem ich wygłodzenia. W  mieście musiano 
już racjonować żywność i paszę, wygnano też z niego uboższą ludność, 
aby zmniejszyć liczbę konsumentów °2.

Wobec braku dostatecznej ilości regularnej piechoty, zdecydował się 
wódz polski powołać pod broń pospolite ruszenie całego chłopstwa kra
kowskiego, zarówno z dóbr królewskich, jak duchownych i szlacheckich,

58 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 629; St. T e m b e ľ s к i, op. cit., s. 359. 
•’,l1 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 628. 
m Por. przypis 57.
ln M. R a d y m i ń s k i .  op. cit., s. 629.
Ii2 Tamże.
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a także gminu miejskiego. W tym celu wezwał je dwukrotnie —  naj
pierw na dzień 19, a potem na 24 października —  do stawiennictwa 
w  obozie, skoro zaś oba te uniwersały63 niewielki odniosły skutek (jak 
się zdaje, dzięki biernemu oporowi dziedziców i administratorów), wywarł 
Lubomirski odpowiedni nacisk na skupioną pod jego dowództwem 
szlachtę krakowską, oświęcimską i zatorską, skłaniając ją do zawarcia 
31 października specjalnej konfederacjiβ4, w  której zobowiązała się uro
czyście przywieść swych poddanych z miast i wsi na dzień 12 listopada 
do obozu. Z miast i miasteczek województwa oraz obydwu księstw (także 
królewskich i duchownych) miało każdych 3 mieszczan wyprawić jednego 
z muszkietem lub rusznicą, bronią sieczną, siekierką, lontami, półtora 
funta prochu, 30 kulami i żywnością na cały tydzień. Podobnie ze wszyst
kich wsi (również królewskich i duchownych) miał się stawić co trzeci 
kmieć, co piąty zagrodnik i chałupnik względnie rzemieślnik, nadto — 
zarówno z miast, jak i wsi —■ wszyscy kowale z młotami, młynarze 
z oskardami i siekierami, wszyscy górnicy olkuscy, wieliccy i bocheńscy 
z oskardami, kilofami, rydlami i łopatami, wszyscy leśniczowie i strzelcy 
puszczańscy z rusznicami. Chłopi nie mający strzelb mieli przynieść 
„kosy dobrze nasadzone albo widły żelazne” , oprócz tego siekiery, rydle 
lub łopatki okute, żywność na tydzień i szerokie drabiny szturmowe 
z każdej wsi. Zagrożono surowymi karami nieposłusznym: właściciele, 
posesorzy i administratorzy dóbr stanu szlacheckiego winni byli odpowia
dać za niestawiennictwo swych poddanych przed sądami grodzkimi i pła
cić za każdego niestawionego po 100 grzywien; burmistrzowie, rajcy
i wójtowie miast i miasteczek mieli być za takież przewiny karani śmier
cią i konfiskatą majątków; sami chłopi lub mieszczanie, winni niestawien
nictwa wbrew wezwaniu swych panów lub urzędników, mieli dawać 
gardło. Dopiero ten akt konfederacyjny zbrojnej szlachty całego woje
wództwa, zaprzysiężony uroczyście w obecności jego inicjatora, marszałka 
Lubomirskiego, odniósł właściwy skutek i sprowadził istotnie pod oblę
żony Kraków wielotysięczną masę chłopsko-mieszczańskiej piechoty, 
przy pomocy której można się było pokusić o próbę szturmu walnego 
na mury miasta65.

Niestety nasz bohater, Kasper Kasprzycki, tego dnia już nie był 
zdolny do walki. Z początkiem listopada ukończył on ostatecznie budowę 
mostu pod Dąbiem i broniącego go szańca z baterią lekkich dział, na 
którego straży pozostał sam ze swoją kompanią harników, pełniąc dniem
i nocą —  w  mróz i słotę —  ciężką służbę wartowniczą na wolnym po
wietrzu 6ii. Tymczasem na skutek ulewnych deszczów Wisła ogromnie 
wezbrała i 9 listopada —  pomimo wysiłków dowódcy i jego żołnierzy —  
rozerwała dopiero co skonstruowaną budowlę. Wykorzystując tę kryty
czną sytuację, Szwedzi zaatakowali szaniec przedmostowy, pragnąc zlikwi
dować tę niebezpieczną dla nich placówkę polską. W walce, jaka się w y

113 Uniwersały J. Lubomirskiego z 15 października 1656 (Castr. Sandec. 127. 
s. 756) i z 21 października 1656 (Castr. Biec. 187, s. 219).

114 A-kt konfederacji szlachty krakowskiej, oświęcimskiej i Zatorskiej, zawarty 
w  obozie pod Krakowem 31 października 1656. Akta sejmikowe województwa kra
kowskiego t. II, s. 569— 571.

85 Marcin G o 1 i ń s к i, Terminata —  Bibl. Ossol. rkps 189, s. 839.
60 Instrukcja sejmiku przedsejmowego szlachty woj. krak. w  Proszowicach

21 czerwca 1658 — Akta sejmikowe województwa krakowskiego t. II, s. 644.
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wiązała, Kasper Kasprzycki ciężko ranny strącony został z konia i z tru
dem tylko udało się jego ludziom unieść go w  bezpieczne miejsce. 
Odwieziony zaraz do Wieliczki i oddany pod dobrą opiekę, nie odzyskał 
już jednak zdrowia i po 3 tygodniach —  ostatniego listopada —  umarł 
z ran i potłuczeń 67. W  czasie jego choroby wyrabowano mu na dobitkę 
jego składy solne, pozbawiając tym samym osieroconego syna Augustyna 
środków na dalsze utrzymywanie chorągwi harników, którzy musieli 
sobie poszukać innej służby.

VI

Opuszczeni tak nagle przez głowę rodziny i zrujnowani majątkowo 
wdowa i dzieci zakrzątnęli się teraz przede wszystkim około uzyskania 
od dowódców wojskowych, pod których komendą zmarły walczył, za
świadczeń jego stanu służby, potrzebnych dla późniejszych starań
0 zwrot kosztów utrzymania jego harników ze skarbu Rzeczypospolitej. 
Jeszcze w  grudniu 1656 r. otrzymali oni tego rodzaju świadectwa od 
marszałka Lubomirskiego, miecznika Zebrzydowskiego, kasztelana W ierz
bowskiego i innych dowódców polskich sił powstańczych 68, z wymienie
niem wszystkich akcji zbrojnych, w  których pan Kasper brał udział, 
liczby żołnierzy, których utrzymywał, i poniesionych przezeń na obronę 
ojczyzny strat majątkowych. Dopiero w roku następnym (10 września 
1657) po wyzwoleniu Krakowa spod szwedzkiej okupacji dostali Ka
sprzyccy, na podstawie wspomnianych wyżej atestacji, mandat królewski 
do podskarbiego koronnego, Bogusława Leszczyńskiego, polecający mu 
przy najbliższej wypłacie zasług wojskowych zwrócić spadkobiercom 
rotmistrza Kaspra Kasprzyckiego z pieniędzy skarbowych sumy wyłożone 
przezeń „na barwę i strzelbę” 120 pieszych harników w  okresie czasu od
1 kwietnia do 30 listopada 1656, licząc miesięcznie po 12 złp. na 1 pa
chołka. Król stwierdził wyraźnie w  swym piśmie, że Kasprzycki był 
w posiadaniu listu przypowiedniego na chorągiew pieszą, który później 
w zamieszaniu wojennym zaginął, tak że powinien on być traktowany 
na równi z oficerami regularnych sił zbrojnych ®9. Trwająca jednak dalej 
wojna przeszkadzała rychłej realizacji mandatu Jana Kazimierza, tak że 
jeszcze w wiele miesięcy potem (21 czerwca 1658) szlachta województwa 
krakowskiego, zebrana na sejmiku w Proszowicach, zlecała w  instrukcji 
swym posłom na sejm walny, „upraszać pilno, aby wedle uniwersału 
Króla Jego Mości przyznanej”  Kasprowi Kasprzyckiemu „służby zapłata 
jako najprędzej potomkom jego stała się” 70.

117 M. R a d y m i ń s k i ,  op. cit., s. 629: M. G o 1 i ń s к i, Terminate, s. 840:
St. T e m b e r s к i, op. cit., s. 359; L. S i k o r a  (op. cit., s. 87— 88), za którym
poszedł St. S z c z o t k a  (op. cit., 2 wyd., s. 225), pomylił się twierdząc, że Kasprzyr
cki zginął przy obronie mostu już 3 listopada, gdyż z danych źródłowych wynika,
iż w  walce dnia 9 [!] listopada był on tylko ciężko ranny, a odwieziony do Wieliczki,
zmarł tam 30 listopada (die ultima novem bris, jak stwierdził wyraźnie marszałek
Lubomirski w swej atestacji, z 12 grudnia — por. przypis 57).

fi8 Znane mi są tylko atestacje J. Lubomirskiego z 12 grudnia i M. Zebrzydow“ 
skiego z 20 grudnia 1656 r., natomiast o atestacjach M. Wierzbowskiego, generała 
T. Rokeby „i innych dygnitarzów i urzędników ziemskich i wojskowych” jest 
wzmianka w  mandacie królewskim do podskarbiego B. Leszczyńskiego z 10 wrześ
nia 1657.

on Por. wyżej.
711 Por. przypis 66.
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Kiedy ostatecznie chronicznie pusty skarb Rzeczypospolitej zaspokoił 
ich ze wszech miar słuszną pretensję —  nie wiadomo. Może dopiero na 
komisji lwowskiej w r. 1659, wcześniej jednak doczekali się oni innej, 
znacznie poważniejszej —  jeśli chodzi o przyszłość ich rodziny —  na
grody za krew i trudy swego spadkodawcy, mianowicie —  nobilitacji. Na 
letnim sejmie warszawskim 1658 r. przy wysokiej protekcji samego mo
narchy i wielu magnatów małopolskich, zwłaszcza, marszałka Jerzego 
Lubomirskiego, stany Rzeczypospolitej jednomyślnie uchwaliły przy
puścić potomków męskich zmarłego bohatera do prerogatywy stanu 
szlacheckiego71. Przywilej wydano Kasprzyckim zaraz po zamknięciu 
obrad sejmowych (31 sierpnia72), a w 2 dni później Jan Wielopolski, 
kasztelan wojnicki, oświadczył na piśmie, że przypuszcza ich do własnego 
starożytnego herbu Stary koń73. W styczniu 1659 oblatował następnie 
Augustyn Kasprzycki zarówno przywilej nobilitacyjny, jak oświadczenie 
Wielopolskiego w  aktach grodzkich krakowskich.

Tak więc Kasper Kasprzycki —  dawniejszy Kasper Kasprzyk —  
wzbogacony chłop podmiejski, a przez ostatnich 8 miesięcy życia rot
mistrz chorągwi harników, zdobywca Bobrku i Lipowca, obrońca obozu 
tynieckiego i budowniczy mostów na Wiśle, swą bohaterską walką z na
jeźdźcą, przypieczętowaną własną śmiercią, utorował swemu potomstwu 
drogę do awansu społecznego i bezpiecznej przyszłości nominalnych 
współrządców szlacheckiej Rzeczypospolitej. Matka i synowie zakasali 
teraz rękawy i wzięli się do odbudowy zniszczonego podczas wojny 
majątku. Wykorzystując naturalną w  zrujnowanym Krakowie koniun
kturę budowlaną odrestaurowali i puścili znowu w  ruch swą cegielnię 
zwierzyniecką, otwarli też nowy kamieniołom na pewnym wzgórzu, do 
którego własności rościło sobie pretensję miasto Kraków, tak iż nawet 
magistrat protestował z tego powodu u króla i uzyskał odeń w  marcu 
1658 r. mandat, zakazujący Kasprzyckim eksploatacji kamienia aż do 
wyjaśnienia sprawy własności spornego terenu74.

Wdowa Dorota Kasprzycka i najstarszy syn Augustyn, towarzysz 
bojów Kaspra, zmarli jeszcze przed rokiem 1663, po czym dwaj pozostali 
bracia, Andrzej i Marcin, odstąpili odziedziczony przez nich majątek, 
a to dom z ogrodem i cegielnię na tzw. Małym Przystaniu oraz folwarczek 
Drozdalowski, swej siostrze. Zofii i jej mężowi Franciszkowi Bieńczyc- 
kiemu, w zamian za skasowanie zaciągniętych u tegoż długów w  wysokości 
12 000 złp .73 Skoro następnie umarła także druga z córek Kaspra —  
Anna, obaj bracia scedowali w roku 1666 swoje dwie trzecie całej schedy 
zwierzynieckiej, obejmującej —  jak wiemy —■ obok wymienionych obiek
tów także drugą kamienicę na Półwsiu Zwierzynieckim, niedawno owdo
wiałej siostrze Zofii, która tym sposobem skupiła w  swych rękach całość

71 Voluvjina, begu m  t: IV, s. 266.
72 Oblatowany w  grodzie krakowskim 24 stycznia 1659. W A P  Kr. Castr. Rai.

Crac. 86, s. 219— 225.
73 Pismo Wielopolskiego oblatowane tamże równocześnie z przywilejem  kró

lewskim — tamże, s. 225— 227.
74 Wyciąg urzędowy mandatu królewskiego z 1 marca 1658 z akt grodzkich

krakowskich — rkps, Bibl. P A N  w  Krakowie nr 419, k. 36— 37.
75 Oblata kontraktu Kasprzyckich z małż. Bieńczyckimi z 14 marca 1663

w  Ks. III, k. 46—48.
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majątku po Kasprze Kasprzyckim7“. Wyszedłszy z czasem drugi raz za 
mąż za Jana Bieńkowskiego, odstąpiła ona kamienicę na Półwsiu swej 
córce Konstancji, wydanej za Dominika Niewiarowskiego (która ją 
w r. 1682 sprzedała w obce ręce), cegielnię zaś na Przystaniu synowi 
Alojzemu Ludwikowi Bieńczyckiemu, który ją sprzedał w r. 1688 kup
cowi krakowskiemu, Piotrowi Robertsonowi77.

Andrzej i Marcin Kasprzyccy przenieśli się po pokoju oliwskim na 
Mazowsze do ziemi czerskiej, gdzie oblatowali w tamtejszym grodzie swój 
akt nobilitacji78.0  młodszym, Marcinie, nic nam właściwie nie wia
domo poza tym, że w r. 1663 kontynuował swe studia w  podwarszawskim 
W ołominie79, natomiast starszy, Andrzej, był trzykrotnie żonaty: 
1) z Zofią Turowską, 2) z Konstancją Trzebińską i 3) z Elżbietą Leżeń- 
ską; miał 2 synów —  Dominika i Wojciecha oraz 2 córki —  Agnieszkę, 
wydaną za Marcina Chodubskiego, i Barbarę, wydaną za Samuela Za
krzewskiego. Nabywszy w ziemi czerskiej dobra ziemskie (m.in. Chmie- 
lewo, sprzedane później w r. 1699), stał się· tamtejszym posesjonatem 
i w r. 1697 brał udział w elekcji Augusta I I 80.

Wnuk jego drugiego syna —  Wojciecha, Jakub (a więc praprawnuk 
Kaspra), został plenipotentem dóbr radzymińskich ks. Lubomirskich; 
w r. 1843 wylegitymował się on w  Królestwie Polskim ze swego szla
chectwa81. Tak to osobliwą losów koleją jeden ' z potomków Kaspra 
Kasprzyckiego, który zakończył był swą krótką, ale świetną karierę woj
skową pod komendą marszałka Jerzego Lubomirskiego, wszedł znowu, 
po upływie prawie dwóch wieków, w stosunek zależności —  tym razem 
cywilno-majątkowej —  od jednego z potomków sławnego wodza.

7(i Intromisja Zofii Bieńczyckiej w  posiadanie schedy po Kasprze Kasprzyckim — 
wpis tamże, k. 28— 29.

77 Wpisy odnośnych kontraktów — tamże, k. 21, 44—45, 48—49.
78 A. B o n i e c k i ,  Herbarz polski t. IX, Warszawa 1907, s. 333—334.
70 Por. przypis 75.
8(1 Por. przypis 78.
81 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej t. VI, Warszawa 1909, s. 251.
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4. Здесь П айдар дал реш аю щ ее о исходе целого похода сраж ение войскам 
силезского к н язя  Генрика Побожного. Сраж ение произош ло в близости Легницы, 
вероятно в окрестностях деревни Косковице, приблизительно в  трех  километрах 
на юго-восток от города, на дороге из Вроцлава в Легницу. Р азсказ Длугоша 
дает основание для воспроизведения хода боя; косвенно он основан на сообще
ниях очевидца сраж ения Я на И вановича, который после своего пострижения 
в  доминиканском монастыре (во В роцлаве или Рацибож е) передал свои наблюде
ния автору погибшей доминиканской летописи.

5. Равны м  образом, дальнейш ие сведения о движ ениях татарских войск 
в  Силезии почерпнуты из того ж е  источника; они отличаю тся большой точностью 
и их мож но полностью проверить при помощи чеш ских и  немецких источников. 
После перехода татарам и моравского рубеж а в окрестностях Рацибож а домини
канская летопись перестала интересоваться дальнейш ей и х  судьбой. Н а основа
нии очень ненадежной заметки в „Новой свентокш иской летописи” можно пред
полагать, что татары  после легницкого сраж ения (а такж е и  Хмельницкого) добы
чу, пленных и боенеспособных отправили на Русь.

Т а д е у ш  Н о в а к

КА СПЕР К А С П Ш И Ц К И  
(Неизвестный герой борьбы со ш ведскими оккупантами 1655—1656 года)

Ш ведское вторж ение в П ольш у 1655 г., угрож ая ее независимости подняло 
на борьбу для ее защ иты  ш ирокие народные массы взаимодействую щ ие с регу
лярны м и войсками. В пылу битв и сраж ений вы зревало много самородных воен
ны х талантов. Одним из повстанческих героев, посвятивш их для национального 
освобождения все свое немалое состояние и наконец самую ж изнь, явился Каспер 
К аспш ик или К аспш ицки из Звеж инца под Краковом, заж иточны й крестьянин, 
крепостной девичьего монастыря норбертанок. Эта интересная личность до на
стоящего времени не дож далась специальной биографии вследствие недостатка 
доступных материалов и только справки, проведенные автором в  звеж инецком 
монастырском архиве, вы явили  новые первоисточники, позволивш ие изобразить 
весь ход ж изни  Каспш ика.

Каспер Каспш ик, подкраковский крепостной крестьянин, унаследовал от сво
их предков — по всей вероятности •— довольно значительное имение и богато 
ж енился с Доротой из дому Руеиновской, с которой приж ил 3 сы новей и 2 доче
ри. В 1638 г. владел у ж е  в Забеж ове м ельницей (которую в скором времени 
продал), от конвента норбертанок он получил за  годичным чинш ем т. наз. лиген- 
зинскую усадьбу с садом на Звеж инецком  предместьи, где построил себе камен
ны й дом. В течение последующего 10-летия он успел так  разбогатеть, что дочь 
вы дал  за  ш ляхтица Беньчицкого, а  сы н принял фамилию  „К аспш ицки”. В 1648 г. 
он получил от монастыря освобождение от всех крестьянских барщ ин и  повин
ностей за исключением чинш а, а та к ж е  арендную привилегию на кирпичный 
завод, выстроенный им на монастырской земле. Немедленно он построил там 
второй каменны й дом, а в 1650 г. в зя л  в  аренду от норбертанок т. наз. „дроздалёв- 
ский ф ольварк”, где ещ е до шведской войны  выстроил новы е ж и л ы е и хозяй
ственны е постройки.

Н аш ествие К арла  Густава на П ольш у в 1655 г. угрож ало полным разорением 
материальной позиции, добытой т я ж е л ь м  трудом всей трудолюбивой ж изни 
этого богатого крестьянина. После занятия ш ведами К ракова (19.XI.1655 г.) м ар
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шал Виттенберг и ген. Вюрц организовали и ввели изысканную  систему гнета 
и эксплуатации окрестного населения при помощи контрибуций и  т. наз. стан
ций. П рекратилось всякое строительство, изсякли доходы кирпичного завода, 
а сельскохозяйственные продукты ш ли на пропитание ш ведского гарнизона. 
Понятно, что так  деятельны й и энергичный человек к ак  К аспш ицки не мог со
гласиться с перспективой нищенской вегетации под ярмом оккупации. Воспла
мененный ненавистью к  всесильным захватчикам  он собрал все свои сбережения, 
кроме того задолж ил у зятя  и вместе с семьей уехал в Силезию в Бытом, где 
немедленно предлож ил свои услуги королевской чете. Скликнув по полномочью 
королевы отряд горцов он стал с ним осенью 1655 г. действовать в П одкарпатье 
подрывая и  уничтож ая ш ведские разъезды  и комендантуры. В начале 1656 г. он 
быть может принимал участие в вы ручке для Ясной Горы в Ченстохове и во 
временном занятии Велюня, а затем гор. Ж и вц а перед наступлением ген. В ж е- 
совица. Выхлопотав потом в марте у короля военное звание ротмистра добро
вольцев и верительную  грамоту на вербовку 120 пеш их горцев, он не удоволь
ствовался вербовкой и вооруж ением на свой счет этой крестьянской пехоты, но 
кроме того допольнительно организовал ещ е отряд, состоящий из 30 конников, 
и став с старш им сыном Августином во главе этого подразделения повел своих 
солдат в бой. Взаимодействуя с другими партизантскими отрядами в апреле 
и мае 1656 К аспш ицки взял  два зам ка на запад от К ракова, именно Б орэк 
и Липовец, что серьезным образом способствовало организованию конфедерации 
ш ляхты  освенцимско-заторских земель против шведов. В конце м ая К аспш ицки 
участвовал в освобождении Лянцкороны, гаунизон которой после того им уда
лось хитростью выманить из замка, а его коменданта Струмбилья взять  в плен.

После того к ак  Ян Казим ир 10 июня поручил Зебжидовскому, назначен
ному военачальником краковского ополчения, задачу освобождения от шведов 
Кракова, К аспш ицки получил в этой армии командование всеми крестьянскими 
отрядами, а такж е отрядами горцев насчитываю щ ими вместе около 2000 человек. 
В конце июня ополчение располож илось большим лагером под Тыньцом и окру
жило К раков плотной блокадой. К аспш ицки построил через Вислу складной 
мост и приступил к  его охране. 5 ию ля генерал Вюрц пы тался внезапным 
выпадом захватить поляков врасплох, но К аспш ик успел снять мост и  отступить 
в лагер; на следующ ий день мост был отстроен. 20 ию ля новая атака на мост 
была отброшена с успехом. Два дня спустя Вюрц сделал наступление больш ин
ством сил краковского гарнизона, но был ещ е раз принуж ден отступить в  город. 
Между тем начались ссоры в  среде польских вож аков и  осадная арм ия ослабела, 
так  как  недисциплинированные ополченцы возвращ ались домой без разреш ения. 
10 августа Ш веды обратили в бегство конницу Зебж идовского под Скавиной 
и заняли польский осадный лагерь. К аспш ик эвакуировал на левы й берег Вислы 
большинство регулярны х войск и крестьянскую  пехоту.

Два месяца спустя м арш ал Любомирски возобновил осаду К ракова с более 
громадными силами. К аспш ик присоединился к  ним и построил по приказу 
новый мост на Висле, на этот раз вниз от города. Но проливны е дож ди подняли 
уровень реки, мост был уничтожен, а  К аспш ик тяж ело ранены й в новом сраж е
нии умер в Величке 30 ноября. Вдова и дети получили после войны от государ
ства возмещ ение издерж ек К аспш ика на вооруж ение его отряда. В признании 
его заслуг Сейм 1658 года пож аловал в ш ляхтичи его трех  сыновей. Они вскоре 
уступили сестре наследство отца и переселились в Мазовию, где Андрей К ас
пшицки ж енился и купил имение. Его правнук Якоб был в половине X IX  века 
управляю щ им в имениях кн. Любомирских в Радзимине.
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cains (à W rocław ou Racibórz?), tran sm it ses observations à l‘au teu r des A nnales 
dominicaines disparues.

4. Długosz a em prunté de la m êm e source les données concernant les m anoeu
vres postérieures des troupes m ongoles en Silésie; ces données peuvent être 
pleinem ent contrôlées à l ’a ide  de sources tchèques et allem andes. Les Mongols 
ayant passé Ha fron tiè re  m brave au x  environs die Racibórz, lies A nnates dom ini
caines cessent die s 'in té resse r à l'euir soirt. D’ap rès  u n e  source postérieu re les M on
gols, après les 'baitadlllleis die Legniiioa e t de ChimiMnilk, renvoyèren t en  Ru'théniie 
leur butin. les prisonniers et tous ceux qui é taien t incapables de se battre.

T a d e u s z  N o w a k

KASPER KASPRZYCKI, HÉROS INCONNU DU TEMPS DES GUERRES
DE SUÈDE

L’invaisiion 'Suédoise de 1605 en m enaçant limdependiance de la  Pologne causa 
une levée générale des m asses populaires qui en trep riren t la défense diu p ays en. 
coopération avec les troupes régulières. D ans le feu des com bats bien des ta len ts  
m ilitaires spontanés se form èrent. Un de ces héros de l ’insurrection  nationale fut 
Kasper Kasprzyk, d it Kasprzycki, orig inaire de Zwierzyniec, village aux abords 
de Cracovie. C’éftait uin paysan aisé, serf d u  couvent des religieuses de S aint- 
Norbert. Ce personnage n ’avait jusqu’à présent pas de biographie; et ce n ’est que 
m aintenant que l’exam en des archives du couvent de Zwierzyniec, en trepris par 
l’auteur, m it en lum ière les docum ents p erm ettan t de donner le  tab leau  com plet 
de sa vie.

K asper K asprzyk avait, semible-t-ill, hérité  die -sas ancêtres d ’unie fortunie assez 
im portante et il épousa une personne bien dotée, D orothée, née Rusinorwska, avec 
laquelle il eu t tro is fils e t deux  filles. En 1638, déjà proprié ta ire  d’u n  m oulin 
à Zabierzów, il o b tin t du couvent des Nonbertines „à to u t jam ais”, .pour un bail 
annuel un te rra in  appelé „D worek Ligęziński” où  il  constru isit une maison. D urant 
les années qui su iv iren t il m aria  sa fille à  un  gentilhom m e Bieńczyeki e t adopta 
lui-m êm e le nom de K asprzycki. En 1648 il ob tin t du couvent 1‘affanchis- 
semerat de tou te  corvée e t au tres charges ou tre  le  cens, e t  un  docum ent de bail 
de la  briqueterie  qu ’il av a it b â tie  su r le  te rra in  du couvent. Il y constru isit su r le 
cham p .une seconde m aison et, en IfBft, di p r i t  en ferm e unie expHoitaffiilon agricolle 
appelée Droadail où avainrt lia guerre  suédoise Ш1 éleva diets bâ tim en ts  d ’balbiltaltt'ion e t 
de ménage.

L’invasion suédoise en 1655, m enaça de destruction com plète cette base m até- 
riele du riche paysan conquise p a r  tou te une v ie de tra v a il e t d‘effort. A près 
l ’occupation de Cracovie, le  19 octobre 1655, le  m aréchal de ' W ittenberg  e t le  géné
ra l W iirtz o rganisèren t un  systèm e raffiné  d'oppression e t d ’ex to rtion  économique 
v isant la  population de la  contrée, lui im posant des contributions élevées e t le 
stationnem ent des troupes. L a aoriâtruicffion dies nioiuveaiux bâtim en ts cessa, ce qui 
fit ta rir  la  source des revenues des briqueteries, tan d is  que les produits de la 
ferm e con tribuaien t désonmiaiils à  i ’enltretim  de la  garnison suédoise. K asprzycki 
ne se résigna p a s  à la  perspective d ’u n e  ex istence m iserab le  rouis le  jlouig 'étranger. 
Il rassem bla 'ses économies, is’ endetta  (chez .s/on genidJne e t, avec sa lamlilLlte, fil ém igra 
à Bytom, en Silesie, d‘où il o ffrit ses services au  couple royal.
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A vant obtenu de la  re in e  M arie Louise l’autorisaition d’enrô ler les m ontagnards 
de la  région de Żywiec, K asprzycki circu la it avec ce détachem ent le long des C ar- 
pathes, a ttaq u a n t e t détru isan t les patrouilles e t les postes suédois. On peu t 
supposer qu 'au  diébuit de Г6Э6 iffl p r i t  p a r t  à  la  déliv rance dlu cltoître de Jtaisnia Góra 
à Częstochowa, à la  Conquête paissagère de fe  vaille de W ieluń ainsi q u ’à Фа défense 
de Żywiec contre l’a ttaque du général Wrzesowicz. A yant obtenu du roi, au  mois 
d’avril, le  grade de capitaine de cavalerie e t l ’autorisation  de form er une com pagnie 
de fantassins paysans, non content d ’enrô ler e t d ’arm er ces gens à son propre 
compte, il form a encore un détachem ent de 30 cavaliers et, se m ettan t à la  tê te  
de la troupe en tière avec son fils A ugustin, i l  m ena ses soldats au  com bat. En col
laboration avec d ’au tres détachem ents de partisans il p r it au  mois d ’av ril e t de m ai 
1656, deux châteaux  à l’ouest de Cracovie, B obrek e t Lipowiec. P a r  la  suite, 
K asprzycki p rit p a r t à la  délivrance de Lanckorona; le com m andant de la  garn i
son, S trum bill, s ’é tan t laissé a ttire r  hors de la  place par ruse, fu t fa it prisonnier.

Lorsque, le 10 juin, le ro i Jeain-Casimir eu t confié à Zebrzydow ski l’en treprise 
de la  délivrance de Gracovie, K asprzycki reçu t dans cette arm ée le com m andem ent 
de toutes les com pagnies de paysans et de m ontagnards dont le nom bre s’élevait 
à  2000. A la  fin  de ju in  un cam p fu t établi aux  environs de Tyniec et on coupa 
Oraicovde de l’eslt p a r  un e  btooaide serrée, taodiils que K asprzycki je ta  un  p;onlt de 
chalands su r la  V istule et en devint le gardien. Le 5 ju illet, le général W iirtz essaya 
de le su rp rendre  p a r  une sortie im prévue, m ais le  capitaine eu t le tem ps de dé
mon,ter ‘le  po n t e t  d e  se re tire r  au  calmip polonais; ap rè s  le  départ dés Suédois il 
le remiit en  pliaoe. L e 20 jufflliét l’annem i essaya une nouvelle foils d’e  d é tru ire1 
le  pont e t fu t repoussé de nouveau. Deux jours p lus ta rd  W ürtz, à  la  tê te  de la  
garnison de Cracovie presqu’en tière  s’avança su r Tyniec et, ay an t dispersé la  cava
le rie  poiHonailse, ffl affiitaqua le  camp. C ependant Kalspnzydkii c o n tre  a ttaq u a  vigou- 
reu/sement, de sollte que W üntz diuit 'renoncer à son b u t elt ren tra, à Cracovie les 
m ains vides. P o u rtan t des querelles éclataient parm i les chefs polonais e t l ’arm ée 
polonaise d ’investissem ent s ’affaib lissa it p a r suite du m anque de discipline des 
hommes de la  levée qui q u itta ien t le cam p sans perm ission. Aussi, lorsque 
le  i i o  a o û t lés Suédois a ttaq u è re n t de nouveau, ils p u re n t dispenser l'a cavalerie  
de Zebrzydow ski près de Skaw ina, après quoi ils s’em parèren t du cam p qui cepen
d an t é ta it presque vide, K asprzycki ayan t évacué su r la  r iv e  nord de la  V istule 
la  p lu p a rt des troupes régulières e t de l’in fan terie  paysanne.

Lorsque deux m ois plu's ta r d  le  m arécha l Lubom irski s ’app rocha de Graicovde- 
avec des forces im portan tes e t  ce rn a  1a, ville, i l  ®e h â ta  d e  не m e ttre  à ses côtés 
e t fu t chargé de constru ire un pont su r la  Vistule, cette fois en aval de Cracovie. 
M alheureusem ent, p a r  su ite  des pluies les eaux de la  Vistule en crue em portèrent 
le' pont nouvellem ent construit, tand is que K asprzycki qui défendait le rem part 
contre l ’attaque des Suédois fu t blessé grièvem ent e t m ouru t à W ieliczka, le 30 no
vem bre. Sa femme, restée veuve e t ses en fan ts obtinrent, avec le temps, de la  p art 
de la  République polonaise, le rem boursem ent des frais d ’équipem ent et d ’arm em ent 
de 120 fantassins. De plus, en reconnaissance de ses m érites, la  Diète de 1658
adm it ses tro is  fils au  rang de la noblesse, le castellan de Wojnicz, Wielopolski,
leu r conféran t ses arm es de fam ille, p o rtan t en polonais le nom  de Starykoń.

A près la  m ort précoce de la  veuve e t d ’A ugustin K asprzycki ses frères cadets 
A ndré et M artin, ayan t cédé l ’héritage paternel à leu r soeur Sophie, s’établirent, 
en M asovie dans la  région de Czersk, où A ndré se m aria  e t acquit une propriété .

Son arrière-petit-fils, Jacob qui v iva it vers la  m oitié du X IX -е siècle, é ta it
p lén ipoten tia ire-géran t des princes Lubom irski dans leurs biens d e  Radzym in.




