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DZIA£ALNOŒÆ WOJSKOWA PU£KOWNIKA
IWANA NIECZAJA NA BIA£ORUSI W LATACH
1657–1659
u³kownik Iwan Nieczaj nale¿y niew¹tpliwie do grona tych
najbardziej zagadkowych jak i najtragiczniejszych postaci
bior¹cych udzia³ w dramatycznych wydarzeniach wojennych, które w po³owie XVII stulecia rozgrywa³y siê na ogromnych obszarach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Krótki zarys jego ¿ycia i
dzia³alnoœci zamieszczony zosta³ przed laty w Polskim S³owniku Biograficznym1. Nie jest to biogram wyczerpuj¹cy, co te¿ mo¿e po czêœci
zostaæ usprawiedliwione wielkimi brakami w zachowanych Ÿród³ach.
W 1998 r. ukaza³ siê na Ukrainie krótki rys ¿ycia pu³kownika pióra
W. Gorobca. Wykorzysta³ on g³ównie rosyjskie drukowane Ÿród³a,
mniej zaœ znane pozosta³y mu te powsta³e po polskiej stronie2. Najwiêcej informacji o Iwanie Nieczaju pojawia siê z czasu jego dzia³alnoœci
jako pu³kownika bia³oruskiego na po³udniowo-wschodnich ziemiach
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. W latach 1657–1659 by³ tam wrêcz
pierwszoplanow¹ postaci¹ dla wszystkich stron walcz¹cych o panowanie nad górnym Dnieprem. W rozpalaj¹cym siê na nowo konflikcie
pomiêdzy pañstwem moskiewskim a Rzeczpospolit¹, po której stronie
po unii w Hadziaczu stanêli Kozacy z hetmanem Iwanem Wyhowskim,
Nieczaj i jego wojska stawali siê niezwykle istotnym czynnikiem na
tych strategicznie tak wa¿nych ziemiach.
Tragiczne dla Rzeczpospolitej pierwsze lata wojny z Moskw¹
(1654–1655), pog³êbione przez najazd szwedzki w 1655 r. doprowadzi³y do zajêcia niemal ca³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego przez
wojska carskie i kozackie. Jednak wbrew oczekiwaniom Kremla sojusznicze pu³ki kozackie dowodzone przez pu³kownika Iwana Zo³otarenkê nie zamierza³y ust¹piæ z ziem po³udniowo-wschodnich Litwy.
Roz³o¿y³y siê nad górnym Dnieprem, Berezyn¹ i So¿¹, siêgaj¹c a¿ po
Mœcis³aw i Orszê. Na ziemiach tych oparciem dla panowania carskiego
pozosta³y za³ogi moskiewskie w takich nielicznych miastach jak Mo-
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hylów czy Witebsk. Taki stan rzeczy powodowa³ powstawanie licznych napiêæ pomiêdzy wojskami kozackimi a urzêdnikami Aleksego
Michaj³owicza. Pierwsze objawy tego pojawi³y siê jeszcze za ¿ycia
Zo³otarenki. Po jego œmierci pod obleganym Starym Bychowem w paŸdzierniku 1655 r. jego nastêpc¹, jako nakaŸny pu³kownik bia³oruski,
zosta³ mianowany przez Bohdana Chmielnickiego urodzony w województwie mœcis³awskim Iwan Nieczaj. Wraz z t¹ nominacj¹ wzros³a
szybko iloœæ zadra¿nieñ pomiêdzy stron¹ moskiewsk¹ a kozack¹ a
skargi wojewodów carskich z Mohylowa, Witebska i Smoleñska na postêpowanie Nieczaja sypa³y siê bezustannie.
Sytuacja ta mia³a swoje korzenie w uznaniu tych ziem przez cara
moskiewskiego jako nale¿¹cych do niego. Ju¿ w wrzeœniu 1655 r., po
odniesieniu osza³amiaj¹cych sukcesów na Litwie, przyj¹³ on tytu³ miêdzy innymi wielkiego ksiêcia litewskiego i Bia³ej Rusi3. Tymczasem w
Czehryniu nie zamierzano z tych ostatnich ustêpowaæ, traktuj¹c je jako
nale¿¹ce niegdyœ do Rusi Kijowskiej. Zdawano te¿ sobie sprawê z ich
ogromnego znaczenia strategicznego dla Kijowa, jako os³ony ziem ukraiñskich od wszelkich niebezpieczeñstw od strony ziem litewskich
czy moskiewskich. Ten ostatni kierunek nabra³ szczególnego znaczenia wraz z zmian¹ uk³adów na scenie politycznej. W dniu 3 listopada
1656 r. w Niemie¿y pod Wilnem dosz³o do zawarcia rozejmu i sojuszu
antyszwedzkiego pomiêdzy Rzeczpospolit¹ i Moskw¹. Pokonane pañstwo polsko-litewskie zmuszone by³o zgodziæ siê na mordercze warunki moskiewskie i oddawa³o carowi zwierzchnictwo nad Kozakami Zaporoskimi, a w przysz³oœci obieca³o mu koronê polsk¹. Normalizacja
stosunków na takich warunkach pomiêdzy dwoma wojuj¹cymi stronami by³a bardzo niekorzystna dla Chmielnickiego. St¹d miêdzy innymi podjête przez niego w ostatnich miesi¹cach ¿ycia inicjatywy maj¹ce
na celu wyrwanie siê spod kontroli Moskwy poprzez nawi¹zanie sojuszu z Szwecj¹, czy próby oddzielnego porozumienia z Rzeczpospolit¹.
Nie umyka³o to uwadze Kremla, z którym stosunki pomimo nieustannych zapewnieñ o wiernoœci, stopniowo zaczyna³y siê psuæ. Podobnie
rzecz siê mia³a i w pierwszym okresie hetmañstwa nastêpcy Chmielnickiego, Iwana Wyhowskiego, który wraz z znaczn¹ czêœci¹ kozackiej
starszyzny doœæ szybko zacz¹³ przychylaæ siê do koncepcji nawi¹zania
porozumienia z Rzeczpospolit¹.
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Zamierzenia te zosta³y uwieñczone powodzeniem. Kontakty
polsko-kozackie przybiera³y od ostatnich miesiêcy 1657 r. na sile i rokowa³y zawi¹zanie antymoskiewskiego sojuszu, czego oczywistym
skutkiem by³oby podjêcie wspólnych dzia³añ wojennych przeciwko
carskim wojskom. W tym bowiem okresie Rzeczpospolita najciê¿sze
zmagania ze Szwecj¹ mia³a ju¿ za sob¹, a walki toczy³y siê jedynie na
wybrze¿ach Ba³tyku. Coraz silniejszy zatem by³ g³os by doprowadziæ
do porozumienia i sojuszu z Kozakami, odzyskuj¹c tym samym
wp³ywy na Ukrainie. Stanowisko takie mia³o silne poparcie króla Jana
Kazimierza oraz znacznej czêœci spo³eczeñstwa szlacheckiego. Oznacza³o to jednak zatarg a nawet wojnê z Moskw¹, której, jeœli by to by³o
mo¿liwe, nie chciano jednak ma dworze królewskim w tym momencie
wywo³ywaæ. Jednak wzajemne nieporozumienia pomiêdzy Warszaw¹
a Kremlem gwa³townie przybiera³y na sile, zw³aszcza gdy w miarê poprawy po³o¿enia Rzeczpospolitej koniecznoœæ wype³nienia przez ni¹
narzuconych jej bardzo ciê¿kich warunków z Niemie¿y stawa³a siê
zbêdna. Decydowano siê wiêc zwodziæ cara i zmiêkczyæ jego twarde
¿¹dania wizj¹ pozyskania Ukrainy i potê¿nym sojuszem Rzeczpospolitej z Kozakami i Tatarami, tym samym równowa¿¹c w jakiœ sposób przewagê Moskwy, o której ju¿ wiosn¹ 1658 r. wiedziano, ¿e raczej pierwsza zdo³a siê uwolniæ od wojny z Szwecj¹4. W ostatecznoœci miano
podj¹æ wspólne dzia³ania zbrojne przeciwko wojskom moskiewskim.
Zanim dosz³o do podpisania w wrzeœniu 1658 r. unii w Hadziaczu, Wyhowski przygotowywa³ siê do podjêcia walk z wojskami moskiewskimi, które rozpocz¹³ na lewobrze¿nej Ukrainie w sierpniu5. Zanim do tego dosz³o stara³ siê nie zrywaæ kontaktów z przedstawicielami
cara. Ci zaœ w licznych swoich pretensjach bardzo czêsto wysuwali
skargi na stacjonuj¹cego na Bia³orusi Nieczaja i ¿¹dali natychmiastowego odwo³ania go stamt¹d oraz wycofania stoj¹cych tam wojsk kozackich. Innym powa¿nym zarzutem by³o nieustanne powiêkszanie
przez tego pu³kownika liczebnoœci tych wojsk przez przyjmowanie do
nich ch³opów, mieszczan i szlachty bia³oruskiej. Nowy hetman niby siê
godzi³ na ¿¹dania carskich pos³ów, ale nie zamierza³ wykonywaæ ich w
praktyce. W jego politycznych i wojennych planach Nieczaj i jego Kozacy na Bia³orusi posiadali ogromne znaczenie. Silna pozycja nad górnym Dnieprem doskonale zas³ania³a ziemie wokó³ Kijowa od ataku od
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pó³nocy czy pó³nocnego wschodu, a do tego skutecznie blokowa³a drogê Dnieprem w celu wspomo¿enia z baz w Smoleñsku czy Witebsku
carskich wojsk w Kijowie. W razie zaœ pomyœlnego rozwoju walk z
Moskw¹ ziemie bia³oruskie mog³y s³u¿yæ jako doskona³y punkt
wyjœciowy do ataku ku sercu pañstwa Aleksego Michaj³owicza.
Plany wyst¹pienia przeciwko Moskwie znalaz³y wœród bia³oruskich Kozaków zdecydowane poparcie. Sam Nieczaj by³ gor¹cym zwolennikiem zrzucenia zale¿noœci od Moskwy i doœæ szybko wzorem Wyhowskiego popar³ ideê przymierza z Rzeczpospolit¹. Niew¹tpliwie na
tak¹ postawê wp³ynê³y doznawane od paru lat upokorzenia ze strony
wojewodów carskich, którzy z polecenia cara organizowali coraz czêstsze i coraz bardziej brutalne karne ekspedycje na ziemie zajête przez
Kozaków Nieczaja. Dochodzi³o przy tym do rozwi¹zywania podleg³ych Nieczajowi oddzia³ów, przepêdzania ich ¿o³nierzy do pracy na
roli, knutowania nie tylko prostych Kozaków ale i pochodz¹cych z
Ukrainy starych setników, usuwania za³óg kozackich z miast nad Dnieprem i Berezyn¹. Skargi do cara wysy³ane przez Nieczaja na takie postêpowanie nie zdawa³y siê na nic, co tylko dope³nia³o rozgoryczenia na
rz¹dy moskiewskie6. Urzêdnicy moskiewscy ze swojej strony skar¿yli
na postêpowanie Nieczaja, który usuwa³ ich za³ogi z wsi bia³oruskich,
osadza³ je swoimi ludŸmi, napada³ i niepokoi³ szlachtê, która poprzysiêg³a niegdyœ wiernoœæ carowi.
W oskar¿eniach moskiewskich wiele by³o prawdy ale rabunki i
napady nie zawsze by³y dzie³em ludzi Nieczaja. Pojawia³o siê w tym
czasie wiele oddzia³ów, które tytu³owa³y siê kozackimi i zaporoskimi.
Czêsto nie podlega³y niczyjej w³adzy a ich g³ównym zajêciem by³o
³upienie okolicznych mieszkañców bez wzglêdu na ich wyznanie czy
wiernoœæ temu czy innemu monarsze. St¹d pojawi³o siê wiele uniwersa³ów Chmielnickiego i samego Nieczaja by je znosiæ7. Jednym z takich na wpó³ rozbójniczych oddzia³ów dowodzi³ Denis Muraszka. Na
jego dzia³alnoœæ skar¿y³a szlachta nowogródzka ju¿ w po³owie 1656 r.
Okreœla³a go jako “hultaja” bêd¹cego pu³kownikiem miejscowych
ch³opów i czeladzi, którzy siê “pohultaili”. Mia³a tak doœæ rabunków i
buntowania ch³opów, ¿e w koñcu pod Prusowiczami 22 paŸdziernika
1657 r. rozpêdzi³a oddzia³ Muraszki8. W póŸniejszym czasie sta³ on w
okolicach Miñska przy tamtejszym moskiewskim garnizonie.
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Trudno dok³adnie okreœliæ od którego momentu i w jaki sposób
rozwija³y siê u Nieczaja zamierzenia wyst¹pienia przeciwko panowaniu moskiewskiemu. Wczesn¹ wiosn¹ 1658 r. jego ludzie w Starym
Bychowie mieli z³o¿yæ przysiêgê wiernoœci carowi, ale dostrze¿ono, ¿e
ponownie nie zgodzili siê na wprowadzenie tam za³ogi moskiewskiej9.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pu³kownik bia³oruski najdalej w pocz¹tkach
1658 r. spotyka³ siê z Wyhowskim, omawiaj¹c polityczne kroki wymierzone w pozycjê Moskwy. W póŸniejszym okresie Rosjanie zarzucali,
¿e bardzo wczeœnie wszed³ w silne kontakty z coraz bardziej niezadowolon¹ z panowania moskiewskiego szlacht¹ litewsk¹ i rusk¹ a spotykaj¹c
siê z Wyhowskim przywozi³ od niego na Bia³oruœ uniwersa³y hetmañskie a te¿ królewskie. Jednymi podburza³ Kozaków a drugimi szlachtê,
wzywaj¹c jednych i drugich do wiernoœci królowi i wyst¹pienia przeciwko Moskwie. Okazywa³o siê tak¿e, ¿e Nieczaj pozostawa³ w kontakcie z hetmanem wielkim litewskim Paw³em Sapieh¹, a latem tak¿e z
dworem królewskim10. W swoim bli¿szym s¹siedztwie zacieœnia³ stosunki z komisarzami ksiêcia Bogus³awa Radziwi³³a w S³ucku. Ta silna
forteca i jej liczna za³oga, a te¿ bardzo dobre zaopatrzenie w broñ i ¿ywnoœæ mog³y okazaæ siê wielce przydatne w miarê rozwoju wydarzeñ11.
Zmiana nastrojów na Ukrainie i na Bia³orusi, jak i wysi³ki dyplomacji polskiej w celu pozyskania Ukrainy i oderwania jej od Moskwy nie umyka³y uwadze Kremla. Zarówno tam, jak i w Warszawie
zdawano sobie sprawê, ¿e w nied³ugim czasie musi dojœæ do wznowienia konfliktu zbrojnego pomiêdzy Rzeczpospolit¹ a Moskw¹ o panowanie nad ziemiami ukraiñskimi i bia³oruskimi. Problemem dla obu
stron by³a tocz¹ca siê wojna z Szwecj¹, która anga¿owa³a si³y obu
pañstw i w 1658 r. nie pozwala³a Moskwie na wys³anie na Ukrainê i
Bia³oruœ znaczniejszych si³ w celu zduszenia wrogich jej tam nastrojów. St¹d dyplomacja obu pañstw podjê³a wysi³ki w celu doprowadzenia do jak najszybszego zakoñczenia walk z Szwedami, by wszystkimi
si³ami móc ruszyæ do walki o ziemie nad Dnieprem. Szybsze sukcesy
zanotowali Rosjanie, którzy ju¿ wiosn¹ 1658 r. doprowadzili do
wstrzymania walk w Inflantach i rozpoczêcia z Szwedami rozmów o
pokój. Na skutek wzajemnej nieustêpliwoœci zdo³ali doprowadziæ w
koñcu grudnia 1658 r. w Waliesaar tylko do trzyletniego rozejmu. By³
to sukces doraŸny, ale pozwoli³ Moskwie zwolniæ znaczn¹ czêœæ wojsk
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z frontu szwedzkiego do walki z powstaj¹cymi do walki z jej panowaniem Kozakami i Rzeczpospolit¹. W Warszawie niezmiernie obawiano
siê takiego obrotu sytuacji. Nadal prowadzono wojnê z Szwedami,
która poch³ania³a prawie ca³¹ uwagê dworu królewskiego i ogromn¹
wiêkszoœæ si³ polskich i litewskich. Zdaj¹c sobie sprawê z nieuchronnoœci starcia z Moskw¹ tym bardziej liczono na przeciwstawienie siê
jej Kozaków Wyhowskiego na Ukrainie i Nieczaja na Bia³orusi, który
mia³ byæ wsparty zastêpami ch³opów, mieszczan i szlachty bia³oruskiej
i litewskiej, maj¹cych ju¿ ca³kowicie doœæ rz¹dów moskiewskich. Pomoc¹ dla nich mia³y byæ wojska tatarskie oraz nieliczne posi³ki koronne na Ukrainie a litewskie na Bia³orusi.
Latem 1658 r., gdy skala wzajemnych pretensji na linii Warszawa-Moskwa wzros³a do bardzo niebezpiecznej skali, próby rokowañ nie przynosi³y ¿¹dnych rezultatów i coraz bardziej zanosi³o siê na
wojnê na dworze królewskim istnia³a zupe³na pewnoœæ co do postawy
Iwana Nieczaja. By³o to mo¿liwe dziêki utrzymywaniu z nim od
jakiegoœ czasu intensywnego kontaktu. Widziano w nim i jego ludziach
ca³kowicie pewnego sojusznika, który “z gotow¹ do us³ugi Naszey y
obrony Rzptey ochoty zawo³ania Naszego wygl¹da”. W sierpniu dotarli
do Warszawy pos³owie od Nieczaja i jego listy, w których deklarowa³
on królowi wystawiæ na jego potrzeby 20 tys. kozackiego wojska i iœæ z
nim zaraz przeciwko Moskwie. Król godzi³ siê na wszystkie jego ¿¹dania a swoim komisarzom wys³anym na rozmowy z przedstawicielami
cara nakazywa³ by utwierdzali pu³kownika w wiernoœci wobec Rzeczpospolitej. Zapewnia³ ich jednoczeœnie, ¿e “Z Nieczajem znosiæ siê nie
przestajemy” i wskazywa³ na jego wielk¹ rolê w razie zerwania rozmów i wszczêcia wojny z Moskw¹12. To wszystko, a te¿ znane kontakty Nieczaja z niezadowolon¹ z porz¹dków carskich litewsk¹
szlacht¹ sprawi³o, ¿e ju¿ 27 sierpnia Jan Kazimierz z swoich dóbr
sto³owych ekonomii mohylowskiej za zgod¹ rady senatu nada³ prawem
do¿ywotnim Nieczajowi i jego ¿onie Stefanidzie Chmielnickiej Nieczajowej miasteczka Czausy i Czereków oraz dwa wójtowstwa: puckowskie i b³achowickie. Od królowej Ludwiki Marii dosta³ mu siê te¿
Bobrujsk. Zaœ dzieñ póŸniej, 28 sierpnia, jeszcze podczas trwania sejmu udzielono Nieczajowi amnestii i rozci¹gniêto j¹ na wszystkich jego
stronników “wszelkiey Conditiey y powo³ania ludzi, tak szlachtê iako y
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Mieszczan y prostych kmieci”, którzy wracali do wiernoœci i s³u¿by
Rzeczypospolitej. Zastrzegano, ¿e uczyniono tak “aby za odebraniem
tey ³aski y wieczney amnistii naszey, Urodzony Jan Nieczay Pu³kownik
Nasz wszytkê potêgê y si³y swoie zarazem przeciwko Nieprzyiacio³om
Naszym obróciwszy z naszych y wielmo¿ne(go) Hetmana WXLitt. dependent ordinansów”. Starano siê tymi sposobami jak najsilniej
zwi¹zaæ kozackiego pu³kownika i jego ludzi z Rzeczpospolit¹. Jednoczeœnie by zachêciæ go do wiernej i wytê¿onej s³u¿by posypa³y siê dla
niego i jego wspó³pracowników nadania ze strony króla i królowej Ludwiki Marii. W parê dni póŸniej na posejmowej radzie senatu zdecydowano przyj¹æ go wraz z jego Kozakami do s³u¿by Rzeczpospolitej13.
Wszystkie te dzia³ania nie umyka³y uwadze wojewodów moskiewskich. Zdawali oni sobie sprawê z sytuacji na Ukrainie, gdzie w
tym czasie Wyhowski prowadzi³ ju¿ dzia³ania przeciwko wojskom cara
na Lewobrze¿u. Na Bia³orusi zaœ oskar¿enia Nieczaja o zdradê sprawy
carskiej sypa³y siê jedno za drugim. Z braku si³ dowódcy carscy nie byli
w tym momencie w stanie podj¹æ bardziej zdecydowanych kroków wobec pu³kownika. On sam zreszt¹ do ostatniej chwili zwodzi³ ich zapewnieniami o swojej niezachwianej wiernoœci i jeszcze 28 sierpnia zapewnia³ carskiego wojewodê borysowskiego Fiedora Sawicza Narbekowa o gotowoœci dalszej s³u¿by carowi, a nawet “po³o¿enia g³owy w
walce z nieprzyjació³mi cara”14.
Czas zbrojnego wyst¹pienia ze strony Nieczaja zbli¿a³ siê nieuchronnie wraz z narastaniem sprzecznoœci pomiêdzy Rzeczpospolit¹ a
Moskw¹. W lipcu nie dosz³o pod Wilnem do umawianego spotkania
komisarzy carskich i królewskich. Gromadzi³y siê za to pod tym miastem znaczne si³y moskiewskie pod wodz¹ kniazia Jurija Do³gorukiego.
By wywrzeæ presjê na stronê polsko-litewsk¹ ruszy³y one w po³owie
sierpnia zbrojnym marszem w kierunku obsadzonego przez Rosjan
Kowna. Nastêpnie na prze³omie sierpnia i wrzeœnia przekroczy³y rzekê
Œwiêt¹ i szeroko spustoszy³y le¿¹ce za ni¹ ziemie. Wycofuj¹cego siê
Do³gorukiego dopad³ 9 wrzeœnia pod Kownem œci¹gniêty z ¯mudzi
hetman polny Wincenty Gosiewski i zdo³a³ pobiæ. Z drugiej strony w
kierunku Wilna zmierza³ z reszt¹ wojsk litewskich hetman wielki
Pawe³ Sapieha.
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Wydarzenia te sta³y siê pocz¹tkiem wznowionej wojny Rzeczpospolitej z Moskw¹. Odniesione drobne sukcesy na Litwie wraz z dochodz¹cymi we wrzeœniu wieœciami z Ukrainy o zawarciu w Hadziaczu
porozumienia z Wyhowskim kaza³y stronie polsko-litewskiej patrzeæ
niezwykle optymistycznie na dalsze walki z Moskw¹. W tym czasie
wiadomoœci o wydarzeniach na Ukrainie i na Litwie dociera³y na ziemie bia³oruskie. Przyczynia³y siê one do silnego wzrostu wojowniczych nastrojów wœród tamtejszej ludnoœci. We wrzeœniu do samego
Nieczaja musia³y dojœæ wys³ane listy od króla i hetmana Sapiehy z zawiadomieniem o udzielonej mu i Kozakom amnestii oraz z wezwaniem
do czynnego wyst¹pienia przeciwko wojskom carskim. Podobne listy
musia³y go w tym czasie dochodziæ z Ukrainy od hetmana zaporoskiego Iwana Wyhowskiego15. I Litwini pod Wilnem, i Kozacy na Ukrainie
bardzo w tym czasie oczekiwali podjêcia przez Nieczaja walki na
ty³ach walcz¹cych z nimi Moskali i odciêcia przez niego mo¿liwoœci
dostarczania z g³êbi Moskwy posi³ków dla wojsk carskich walcz¹cych
na Litwie16. Rokowa³o to nadzieje na wrêcz sparali¿owanie na jakiœ
przynajmniej czas akcji ofensywnych wodzów carskich.
Pierwszy otwarty bunt podniós³ stoj¹cy ze swoimi ludŸmi w
Miñsku i jego okolicach pu³kownik Denis Muraszka. W dniu 18 wrzeœnia samowolnie opuœci³ to miasto i ze swoimi ¿o³nierzami uda³ siê pod
Stary Bychów do Nieczaja17. Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e taki scenariusz
by³ zaplanowany przez obu dowódców. W kilka dni póŸniej jawnie
zbuntowa³ siê Nieczaj. Wtedy lub nieco wczeœniej rozes³a³ do bia³oruskiej i litewskiej szlachty uniwersa³y swoje i królewskie, wzywaj¹ce j¹
do ³¹czenia siê z nim. Zapowiada³ w nich pomoc dla Rzeczpospolitej ze
strony Wojska Zaporoskiego. Zrobi³o to na szlachcie wielkie wra¿enie.
Masowo garnê³a siê do jego szeregów zw³aszcza, gdy kozacki pu³kownik roztacza³ przed ni¹ imponuj¹ce plany wojenne. Zamierzano bowiem wraz z wojskami królewskimi, które rych³o mia³y siê zjawiæ nad
Dnieprem i kozackimi z Ukrainy wyzwoliæ Litwê spod panowania moskiewskiego i ruszyæ pod takie miasta jak Smoleñsk, Po³ock, Witebsk i
Mohylów18. Panuj¹ce nastroje wyj¹tkowo sprzyja³y podjêciu decyzji
rozpoczêcia walki. Nieustannie dochodzi³y z Litwy i Ukrainy wieœci o
zwyciêstwach nad Moskw¹ i wezwania do walki. W wojowniczym nastroju byli i król, i hetmani gromadz¹cy wojska pod Wilnem. Maj¹c za-
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miar uderzyæ na Do³gorukiego, bardzo po¿¹dali dywersji na jego dalekich ty³ach ze strony buntuj¹cego siê pu³kownika kozackiego, z którym mia³aby siê po³¹czyæ szlachta z bardziej na wschód po³o¿onych
ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i wspó³pracowaæ Kozacy Wyhowskiego z Ukrainy. W pismach z dworu wyznaczano mu zadanie by
zaj¹wszy przeprawy na Dnieprze i Berezynie odci¹³ Do³gorukiemu
mo¿liwoœæ dostarczenia posi³ków z g³êbi pañstwa Aleksego Michaj³owicza.
Bardzo szybko jednak po rozpoczêciu walk zmieni³a siê sytuacja. Wojska litewskie pod Wilnem nie zdo³a³y zablokowaæ armii
Do³gorukiego, a co gorsza 21 paŸdziernika dozna³y bolesnej pora¿ki
pod Werkami. Znik³a tym samym szansa na szybkie pojawienie siê wiêkszych litewskich si³ w celu wsparcia powstañców na Bia³orusi. Czêœæ
armii litewskiej musia³a siê udaæ na ¯mudŸ i do Kurlandii przeciwko
atakuj¹cym tam Szwedom, a dzia³ania przeciwko wojskom moskiewskim prowadziæ mog³o tylko prawe skrzyd³o wojsk litewskich dowodzone przez hetmana Paw³a Sapiehê. Wojska te, id¹c za uchodz¹cym w
kierunku Borysowa Do³gorukim, zdo³a³y w kolejnych tygodniach
zaj¹æ Miñsk i G³êbokie i oprzeæ siê o Berezynê. Nie przekroczy³y jej
jednak i w tym momencie nie udzieli³y bezpoœredniego wsparcia oddzia³om walcz¹cym z Moskw¹.
Dzia³ania Nieczaja mia³y ogromn¹ wagê dla wojennych planów
dworu królewskiego. Bardzo ona wzros³a po klêsce pod Werkami. Wobec listopadowych sukcesów wojsk litewskich od¿y³a wiara w mo¿liwoœæ zadania klêski Moskwie. Zamierzano zgnieœæ armiê Do³gorukiego przez id¹ce od zachodu wojska litewskie i dzia³aj¹ce na Bia³orusi
kozackie. Pisano wiêc do Nieczaja: “ko³o Po³ocka czyli Borysowa natenczas zostaj¹cego, który ju¿ apertam [otwarcie] przeciwko Moskwie
zacz¹³ hostilitatem [nieprzyjacielskie kroki], aby eadem [w tym samym
miejscu] kontynuowa³; który gdy siê z naszymi z³¹czy, w¹tpiæ nie trzeba, ¿e nasze Do³horukiego przewy¿sz¹ si³y. Do Wyhowskiego te¿ pisaliœmy, aby potrzebnej w tamtych krajach […] nie przestawa³ i dalej czyniæ dywersjê”19. Przebywaj¹cy w pobli¿u ogarniêtych walkami ziem litewskich komisarze królewscy nie byli takimi optymistami jak Jan
Kazimierz. Dostrzegali oni s³aboœæ si³ Nieczaja pomimo ich liczeb-
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noœci i apelowali do króla o szybkie dla nich wiêksze posi³ki z regularnych wojsk litewskich20.
Jesieni¹ 1658 r. okolicznoœci zdawa³y siê ze wszech miar
sprzyjaæ Nieczajowi. Si³y moskiewskie stoj¹ce na Bia³orusi by³y nieliczne, s³abo zaopatrzone i skoncentrowane w kilku ufortyfikowanych
miastach jak Mohylów, Szk³ów, Witebsk, dalej Smoleñsk i Po³ock. Do
tego wielka ich czêœæ by³a z³o¿ona z Kozaków oraz z szlachty litewskiej, która niegdyœ przysiêg³a poddañstwo i wiernoœæ carowi. Obowi¹zkiem ci¹¿¹cym na niej by³a s³u¿ba wojskowa w szeregach wojsk
carskich. Byli tacy, którzy s³u¿yli z ochot¹ i nawet wyró¿niali siê gorliwoœci¹, wiêkszoœæ jednak czyni³a to z musu. Wraz z narastaniem niezadowolenia i nadziei na zmianê po³o¿enia ziem litewskich w 1658 r.
stawali siê oni coraz mniej pewnym elementem w wojskach Aleksego
Michaj³owicza. Ich towarzystwa obawiali siê jego wojewodowie, tym
bardziej, gdy pojawi³a siê koniecznoœæ u¿ycia tych “litewskich ludzi”
przeciwko oddzia³om powstañców21. Nieczaj móg³ mieæ nadziejê na
ich poparcie a tak¿e na masowy udzia³ szlachty litewskiej zagrzanej
uniwersa³ami królewskimi. Jednak najbardziej liczy³ na zwyciêsk¹ ofensywê wojsk litewskich i koronnych z zachodu, a od po³udnia na pomoc Kozaków Wyhowskiego, a nawet ordy tatarskiej. Rzeczywistoœæ
mia³a jednak wodzowi kozackiemu sprawiæ okrutny zawód. Nie przeliczy³ siê on bowiem tylko w stosunku do dwóch pierwszych punktów
swoich rachub. S³abe oddzia³y moskiewskie, zaskoczone rebeli¹, nie
by³y w stanie stawiæ wiêkszego oporu i szybko zosta³y zamkniête w kilku ufortyfikowanych miastach. Nie zawiód³ siê tak¿e na pomocy miejscowej szlachty litewskiej, która maj¹c ju¿ doœæ represji carskich licznie popar³a powstanie Iwana Nieczaja, stoj¹c u jego boku do chwili
ostatnich jego walk. Przeliczy³ siê natomiast, podobnie jak dwór królewski czy Wyhowski w nadziejach na szybkie rozgromienie Moskwy.
Nie móg³ przewidzieæ tak szybkiej odmiany sprzyjaj¹cej sytuacji
politycznej. Zaskoczy³a ona przecie¿ te¿ króla i dyplomatów polskich.
Wielkie nadzieje na nadejœcie zwyciêskich wojsk litewskich z zachodu
zniweczy³o wiele czynników — ci¹gn¹ca siê wojna z Szwedami, ich
nag³y atak na Kurlandiê i ¯mudŸ i koniecznoœæ pos³ania tam znacznych
si³ litewskich, pora¿ka pod Werkami a potem nad DŸwin¹ pod Miadzio³em i Czadosami, brak zapowiadanej wielkiej ofensywy Wyhows-
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kiego i Tatarów w granicach pañstwa moskiewskiego. Dzielny
pu³kownik nie otrzyma³ tak¿e ¿adnej wiêkszej pomocy z Ukrainy. Rozejm z Szwecj¹ z Waliesaar pozwoli³ carowi podj¹æ aktywniejsze
dzia³ania tak¿e przeciwko Wyhowskiemu na Ukrainie przez co
uniemo¿liwi³ mu udzielenie wiêkszej pomocy Nieczajowi. W okresie
obrony Starego Bychowa szanse na udzielenie mu pomocy zniweczy³
nag³y upadek Wyhowskiego i wielki najazd kniazia Iwana Chowañskiego na Litwê i Podlasie a tak¿e machinacje hetmana Paw³a Sapiehy,
który wbrew królewskim rozkazom wiêkszoœæ swoich wojsk wys³a³ do
Kurlandii a nie w kierunku Starego Bychowa. Tak wiêc pu³kownik
Iwan Nieczaj w zasadzie od pierwszych miesiêcy swojej walki by³
zupe³nie osamotniony. Nie móg³ siê spodziewaæ ¿adnej pomocy z
zewn¹trz. Jednak pomimo tak tragicznego po³o¿enia broni³ siê zadziwiaj¹co d³ugo, bo a¿ do grudnia 1659 r. Z punktu widzenia bardzo optymistycznych planów pobicia Moskwy kreœlonych jesieni¹ 1658 r.,
wype³ni³ on swoje zadanie znakomicie. Nie wsparty z zewn¹trz musia³
ulec wzrastaj¹cej potêdze moskiewskiej. Sta³ siê ofiar¹ lekcewa¿onych
pod koniec 1658 r. mo¿liwoœci wojennych Moskwy, oraz zaskakuj¹cych wypadków politycznych i ich nastêpstw.
Pocz¹tkowa s³aboœæ Rosjan zapewni³a Kozakom na Bia³orusi
wielkie sukcesy. Wyst¹pienie Nieczaja musia³o byæ wczeœniej poprzedzone skuteczn¹ akcj¹ wœród pu³kowników kozackich, gdy¿ nie
s³ychaæ o jakimœ oporze z ich strony. Gromadzi³a siê przy nim szlachta,
zachêcano te¿ do walki z Moskalami miejscowych ch³opów, którym
zapewne tak¿e da³y siê we znaki ³upiestwa rosyjskie22. Ju¿ w paŸdzierniku i pocz¹tkach listopada wiele miast bia³oruskich zosta³o opanowanych przez Kozaków “Nieczaj wzi¹³ Szk³ów, Ho³owczyn, Bychów
Nowy, Borysów. Pod Mohilów podst¹piwszy, miasto wzi¹³, w zamku
tylko broni siê Moskwa. Szlachcie kupiæ siê do siebie ka¿e…” pisa³ 6 listopada marsza³ek wi³komirski Jan Mierzeñski do ksiêcia Bogus³awa
Radziwi³³a a maj¹c na uwadze doznane w tym czasie pod Werkami niepowodzenia litewskie dodawa³ ze smutkiem “Lepiej siê Kozakom na
Moskwie powodzi ni¿ naszym”23. Nie zajêto wprawdzie Borysowa czy
Mohylowa, ale nie musiano zdobywaæ tak umocnionych grodów jak
Stary Bychów, Czausy czy Ros³awl, gdy¿ tam stacjonowa³y pu³ki kozackie, które razem z nimi przesz³y na stronê Rzeczpospolitej. W Krzy-
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czewie tamtejsi mieszczanie zachêceni listami Nieczaja wybili za³ogê
moskiewsk¹ i przeszli na jego stronê. Podobnie sta³o siê w Mœcis³awiu,
gdzie szlachta i mieszczanie porozumiawszy siê z kozackim pu³kownikiem Iwanem Rytlem uderzyli na za³ogê carsk¹ i po dwóch szturmach pod koniec wrzeœnia uwolnili miasto. Po przejêciu miasta Rytel
wyprawi³ siê w kierunku Hor i Horek, w których obleg³ za³ogi moskiewskie. Po kilku dniach musia³ jednak odst¹piæ, gdy nadesz³a odsiecz z Smoleñska i zada³a mu powa¿ne straty24. Oprócz tych miast w
tym i póŸniejszym czasie w rêce Kozaków dosta³y siê i inne. Ich oddzia³y podesz³y pod Smoleñsk, z którego wiele szlachty uciek³o do
szeregów Nieczaja. W tym mieœcie i w innych dzia³ali agenci kozackiego pu³kownika, którzy namawiali do porzucenia s³u¿by carskiej i zdania miasta Nieczajowi. W niektórych grodach przynios³o to oczekiwane skutki, ale w Smoleñsku poza ucieczk¹ wielu szlachty nic nie
zdzia³ano. Wielu zaœ agentów Nieczaja wy³apano i powieszono przy
drogach, by stanowili odstraszaj¹cy przyk³ad dla tych wszystkich,
którzy by chcieli zapomnieæ o przysiêdze z³o¿onej Aleksemu Michaj³owiczowi25. Na prze³omie 1658 i 1659 roku Nieczaj kontrolowa³
w przybli¿eniu obszar województwa mœcis³awskiego, po³udniow¹
czêœæ miñskiego, wielk¹ czêœæ witebskiego, nowogródzkiego, fragmenty po³ockiego, smoleñskiego i powiatu starodubowskiego. Szlachta wraz z Kozakami obleg³a Miñsk, który zdobyto w listopadzie po
przybyciu regularnych wojsk litewskich Aleksandra Po³ubiñskiego26.
Nie uda³ siê natomiast Nieczajowi szturm na umocnienia Mohylowa, a
nawet 27 paŸdziernika 1658 r. poniós³ tam klêskê z r¹k wojsk carskich
Grigorija Koz³owskiego i Semena ¯mijowa27.
Wielki sukces Nieczaja oœmieli³ do zdecydowanych dzia³añ
szlachtê litewsk¹. Szlachta wileñska i oszmiañska ju¿ w paŸdzierniku
przy³¹czy³a siê do wojsk hetmanów Paw³a Sapiehy i Wincentego Gosiewskiego, gdy ci maszerowali na Wilno28. Zaœ ta z obszarów po³o¿onych bardziej na wschód wzywana by³a przez uniwersa³y królewskie i
Nieczaja do ³¹czenia siê z wojskiem wodza kozackiego. Król wzywa³
wszystk¹ szlachtê, pu³kowników, mieszczan i tych wszystkich, którzy
przed wojn¹ s³u¿yli monarsze polskiemu, by teraz garnêli siê pod rozkazy Nieczaja29. Na jego stronê przesz³o wielu pu³kowników i rotmistrzów, którzy niegdyœ oddali siê w s³u¿bê Moskwie. Byli to miêdzy
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innymi: Florian S³oñski, Bronis³aw Przysiecki, Karol Lisowski, kniaŸ
Samuel £ukomski. Wielu zmuszonych wczeœniej do z³o¿enia przysiêgi
carowi odpowiedzia³o na te apele i stawa³o w szeregi pospolitego ruszenia. Ci, którzy nie zdecydowali siê na odwrócenie siê od cara byli
naje¿d¿ani przez powstañców, a ich dobra niszczone30. Ze szczególn¹
si³¹ szlachta wyst¹pi³a w województwie witebskim. Zgrupowa³a siê
ona wokó³ swoich dawnych pu³kowników i rotmistrzów. Liczono na
szybkie wsparcie ze strony wojsk litewskich i kozaków Nieczaja. Wielu ze szlachty zapewne podobnie jak Nieczaj ufa³o w szybkie rozstrzygniêcie wojny z Rosj¹ na korzyœæ Rzeczpospolitej. Jesieni¹ 1658 r.
o coraz trudniejszym po³o¿eniu Rosjan na WitebszczyŸnie informowa³
cara wojewoda witebski N. M. Babarykin31. W zagro¿one przez szlacheckich i kozackich powstañców regiony Rosjanie zaczêli przerzucaæ
si³y z terenów nie objêtych walkami. Prób¹ uspokojenia sytuacji mia³a
byæ podjêta jesieni¹ karna ekspedycja kniazia Grigorija Koz³owskiego
z Moskwy przez Smoleñsk, Szk³ów do Mohylowa. Z tego miasta
wspó³dzia³aæ z nim mia³ tamtejszy moskiewski wojewoda Semen ¯mijow. Na drodze przemarszu nawo³ywa³ by szlachta pamiêta³a o przysiêdze i nie nadstawia³a ucha na wezwania Nieczaja. Oporne miasteczka
mia³ paliæ i wyniszczaæ32. Na niewiele to siê zda³o. W paŸdzierniku wojewoda witebski donosi³ Aleksemu Michaj³owiczowi, ¿e w powiecie
witebskim namno¿y³o siê wielu “izmienników”, czyli zdrajców, którzy
stanêli pod swoimi pu³kownikami i po³¹czyli siê z “worowskimi” kozakami. Rozsy³ali swoje pisma i uniwersa³y, a carskich ludzi po wioskach, miasteczkach i po drogach rabuj¹ i zabijaj¹. Czyni¹ to te¿ wobec
szlachty, która dochowuje wiernoœci carowi. Najgorsze by³o to, ¿e odstêpstwo ogarnê³o tak szerokie szeregi Litwinów, ¿e w tej chwili nie ma
kogo z Witebska wys³aæ przeciwko nim, gdy¿ z³o¿one w wiêkszoœci z
Litwinów miejscowe oddzia³y przesz³y na stronê powstañców —
“W Witebsku, konnej szlachty, która nie zdradzi³a, po spisie, okaza³o
siê ludzi oko³o 150 i pancernych kozaków z 50, a i z tych po³owa jest
pieszych. A innych twoich wielkiego gosudara konnych ¿o³nierzy nie
ma w Witebsku. Tak ma³ej iloœci ludzi posy³aæ przeciwko tym worowskim kozakom, ja twój s³uga, nie oœmielam siê.[…]. Powiatowi ludzie
wszyscy odpadli i przystali do worowskich kozaków. I obroniæ powiatu
od worowskich kozaków nie ma czym. Rozruchy czyni¹ wielkie w
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powiecie i w mieœcie [ w Witebsku — K. K.], i od tych worowskich kozaków ciasnota uczyni³a siê wielka we wszystkim, nie przepuszczaj¹ z
powiatu z niczym, a poradziæ sobie z nimi, worami, nie ma z kim, a ich,
worow, przybywa [w tekœcie — mno¿itsia]33. W samym mieœcie Witebsku przysiêg³¹ szlachtê buntowa³ szlachcic Jan Jundzi³³34.
Jeszcze przed zaistnieniem tak ciê¿kich dla wojewody witebskiego warunków, zdo³a³ on 21 paŸdziernika wys³aæ przeciwko zbieraj¹cej siê zbuntowanej szlachcie, wojska z Witebska, a tak¿e szlachtê,
która jeszcze nie odesz³a od cara pod wodz¹ jej rotmistrza Piotra Pobiedziñskiego. W jakiœ czas póŸniej ponownie wys³ano wojsko i szlachtê
pod tym samym dowództwem. Zdo³ano zaskoczyæ stoj¹c¹ w miasteczku Niereszy w powiecie witebskim szlachtê witebsk¹ i orszañsk¹
pod rotmistrzem Sulikowskim oraz kozackim setnikiem Filipem Prudnikowem. Nocne uderzenie rozpêdzi³o buntowników, którzy stracili
wiele sprzêtu i zabitych. Przejêto tak¿e wiele listów œwiadcz¹cych o ich
kontaktach z królem, Nieczajem i Wyhowskim, od których spodziewali
siê szybkiej pomocy35. Zorganizowano jeszcze parê drobnych ekspedycji, ale doœæ szybko wojewoda zmuszony by³ do przejœcia do obrony w
zablokowanym przez szlachtê i Kozaków Witebsku.
Gromadz¹ca siê na wezwania uniwersa³ów królewskich i swoich powiatowych pu³kowników i rotmistrzów szlachta, wyst¹pi³a przeciwko za³ogom rosyjskim na ca³ej Litwie. Sytuacja wojsk moskiewskich jesieni¹ 1658 roku sta³a siê bardzo trudna. Utracono du¿¹ czêœæ
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego opanowanego przez wojska Nieczaja, a na pozosta³ych jego ziemiach za³ogi carskie, które przebywa³y
w wiêkszych miastach zosta³y tam osaczone przez kozackich i szlacheckich powstañców.
PóŸn¹ jesieni¹ wojska Nieczaja i szlacheckich powstañców zosta³y wsparte regularnymi jednostkami litewskimi przys³anymi przez
Sapiehê. Król oczekiwa³, ¿e hetman skieruje siê z wiêkszoœci¹ swoich
si³ na pomoc bia³oruskiemu pu³kownikowi, zabiega³ te¿ u Wyhowskiego by ten mo¿liwie najwiêksze si³y przys³a³ z Ukrainy na Bia³oruœ.
Mia³o to na celu odsuniêcie mo¿liwie daleko niebezpieczeñstwa od
ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego36. Niestety na Witebszczyznê z
wojska litewskiego przyby³ na czele tylko 12 chor¹gwi pu³kownik Samuel Kmicic. Wraz z miejscowym pospolitym ruszeniem szlacheckim
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i Kozakami Nieczaja czyni³ dalekie wypady a¿ w Smoleñszczyznê, a
24 grudnia uda³o mu siê pod Bieszenkowiczami zadaæ pora¿kê atakuj¹cym wojskom Osipa Sukina37. Walcz¹cy bardziej na po³udniu Iwan
Nieczaj i jego Kozacy zostali ju¿ na pocz¹tku czynnego wyst¹pienia
wzmocnieni przys³anymi im spod Lachowicz przez Paw³a Sapiehê
chor¹gwiami dowodzonymi przez pu³kownika Samuela Oskierkê. Na
podstawie póŸniejszych relacji wziêtych do niewoli jeñców z pu³ku
Oskierki wynika³o, ¿e wiód³ on oko³o 1000 ludzi. W ich sk³ad wchodzi³o: 200 husarii, 2 chor¹gwie piechoty wêgierskiej, 2 chor¹gwie piechoty niemieckiej, 2 chor¹gwie dragonów z pu³ku P. Sapiehy38. W paŸdzierniku b¹dŸ w listopadzie 1658 r. stan¹³ on wraz z I. Nieczajem na
czele wyprawy przeciwko wojskom rosyjskim stacjonuj¹cym w
B³echowiczach nad rzek¹ Rest¹. Zakoñczy³a siê ona jednak niepowodzeniem i obaj dowódcy musieli siê wycofaæ. W nastêpnych miesi¹cach Oskierka ze swoim pu³kiem nadal wspomaga³ Nieczaja. Zajmowa³ pozycje nad Berezyn¹ wokó³ Bobrujska strzeg¹c przepraw na
tej rzece39. W listopadzie Kozacy na Bia³orusi otrzymali te¿ pomoc z
Ukrainy. Na czele 2 tysiêcy ludzi przyby³ stamt¹d Samuel Wyhowski,
brat hetmana Iwana Wyhowskiego40.
Wyst¹pienie na Bia³orusi wraz z buntem Wyhowskiego na
Ukrainie by³o niezmiernie groŸne dla utrzymania tam zdobytej wczeœniej przez Moskwê pozycji. By j¹ zachowaæ musia³a podj¹æ szybkie i
zdecydowane dzia³ania. Wyciszenie walk z Szwedami dawa³o im
znaczne mo¿liwoœci na tym polu. Rosjanie przygotowuj¹c siê do decyduj¹cej walki z pañstwem polsko-litewskim musieli najpierw rozprawiæ siê z jego zwolennikami na Bia³orusi i Ukrainie. Na Bia³oruœ
zaczêli œci¹gaæ dodatkowe si³y z innych terenów, a wraz z zawarciem w
grudniu rozejmu ze Szwedami z o wiele wiêksz¹ swobod¹ mogli przerzuciæ tam dodatkowe regularne wojska. Ju¿ w listopadzie nad Berezyn¹ w rejonie Borysowa i nad Dnieprem w rejonie Szk³owa pojawi³o siê
silne wojsko armii J. A. Do³gorukiego, które na pocz¹tku paŸdziernika
po zadaniu klêski hetmanowi W. Gosiewskiemu wyruszy³o z Wilna na
wschód41. Obleg³o ono Czausy, które liczy³y na pomoc wojsk S. Kmicica i I. Nieczaja42. Na szczêœcie dla powstañców nie by³y one w stanie
wiele tu zdzia³aæ, gdy¿ pomimo ukazu carskiego, który nakazywa³ im
tam stacjonowaæ, musia³y odejœæ na Smoleñsk z powodu tak wielkiego
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wyniszczenia regionów Borysowa i Szk³owa, ¿e nie sposób by³o tu prze¿yæ43. Jednak wojsk carskich przybywa³o, na SmoleñszczyŸnie formowano armiê pod wodz¹ okolniczego i wojewody, kniazia Iwana
Iwanowicza £obanowa-Rostowskiego, która mia³a przejœæ do decyduj¹cych dzia³añ przeciwko powstañcom. Nie by³o tajemnic¹, ¿e
lada chwila wojska te uderz¹ na przeciwnika. “Bardziej widaæ na wojnê
ni¿ na pokój siê zanosi” pisa³ z pobliskiego S³ucka dobrze zorientowany i bacznie obserwuj¹cy zachodz¹ce wypadki, Kazimierz K³okocki44.
Na prze³omie 1658 i 1659 roku wojska moskiewskie osi¹gnê³y
gotowoœæ i mog³y przyst¹piæ do pierwszych dzia³añ na Bia³orusi, które
by odblokowa³y drogi rzeczne ku Ukrainie. W styczniu 1659 r. ruszy³a
nawa³a moskiewska na ziemie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Wojska kozackie dozna³y szereg pora¿ek, nie unikn¹³ jej równie¿ pu³kownik Samuel Kmicic, który po pocz¹tkowym sukcesie nad Osipem Sukinem w pobli¿u £ukomli da³ siê mu zwieœæ i wstrzyma³ dalsze walki.
10 stycznia na stoj¹ce w £ukomli chor¹gwie litewskie i powiatowe
chor¹gwie orszañskie, po³ockie i witebskie uderzy³ na czele licznej armii £obanow-Rostowski. Nie mog¹cy wytrzymaæ naporu, Litwini wycofali siê za Berezynê, a z oddzia³u Kmicica usz³o zaledwie 200 ludzi.
Po tym zwyciêstwie Moskale zastosowali okrutne represje wycinaj¹c w
pieñ ujêtych powstañców i ch³opsk¹ ludnoœæ45. Ostatniego dnia stycznia K. K³okocki donosi³ ze S³ucka Bogus³awowi Radziwi³³owi “Moskwa pobi³a Kmicica, Nieczajowi te¿ podciê³a skrzyd³a, tak ¿e teraz tylko w Bychowie siedzi. Szlachta ucieka z tamtych stron przed Moskw¹.”46 Na przedpolach Mœcis³awia przez d³ugi czas broni³ siê pu³kownik Iwan Rytel, ale nied³ugo po pora¿ce pod Horami i Horkami zosta³
osaczony przez £obanowa-Rostowskiego w s³abo przygotowanym do
obrony Mœcis³awiu. W wyniku tych pierwszych tygodni ofensywy
wodzów carskich w oblê¿eniu moskiewskim ju¿ w lutym znalaz³y siê
Mœcis³aw i Krzyczew47. Jednoczeœnie z rejonu Po³ocka dowódcy
Aleksego Michaj³owicza uderzyli na stoj¹ce w okolicach G³êbokiego
wojska litewskie i zadali im ciê¿k¹ klêskê pod Miadzio³em. Na ¯mudzi
zajêli zamek w Czadosach a powstrzymaæ ich zdo³a³y dopiero wojska
litewskie œci¹gniête z Kurlandii. W ka¿dym razie nie ¯mudŸ by³a g³ównym kierunkiem operacji wojsk carskich. Chodzi³o tylko o to by t¹ dywersj¹ nie dopuœciæ do przys³ania litewskiej pomocy na Bia³oruœ, co siê
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w zupe³noœci Moskwie uda³o. Uzyskawszy sukces nad DŸwin¹ Rosjanie na razie porzucili zainteresowanie tym odcinkiem frontu i zaczêli
przerzucaæ z niego wojska do Smoleñska kieruj¹c je na Stary Bychów,
w pobli¿u którego trwa³y zaciek³e walki ze szlacht¹ i Kozakami Iwana
Nieczaja48.
Po tych sukcesach i zmuszeniu powstañców do obrony dowódcy
cara mogli przyst¹piæ do ostatecznej likwidacji powstania na Bia³orusi.
W marcu ruszyli do gwa³townej ofensywy z ró¿nych stron na tereny
pozostaj¹ce jeszcze w rêkach Kozaków Iwana Nieczaja. G³ównymi
si³ami id¹cymi na ziemie województwa mœcis³awskiego dowodzi³ wojewoda Iwan Iwanowicz £obanow-Rostowski. Jego wojska ju¿ w
pierwszych dniach marca podjê³y powa¿ne wysi³ki w celu zdobycia
Mœcis³awia, bronionego przez Kozaków dowodzonych przez Iwana
Rytla. Rozpoczê³o siê tak¿e oblê¿enie Ros³awla, którego bronili wraz z
jego mieszkañcami zbiegli Kozacy i szlachta z pobitych oddzia³ów. Zebra³o siê tam 2 tysi¹ce konnicy i piechoty ale Ÿle uzbrojonej i s³abo zaopatrzonej. Po pierwszych pora¿kach pojawi³y siê g³osy by poddaæ
miasto, ale bano siê zemsty mieszkañców s¹siednich miast moskiewskich, które wczeœniej obrabowali mieszkañcy Ros³awla. Ros³awl próbowali dowódcy carscy sk³oniæ do poddania siê drog¹ uk³adów. Jednak
obroñcy opowiedzieli, ¿e oddadz¹ wtedy miasto, gdy poddadz¹ siê
wojskom cara Mœcis³aw i Krzyczew. W krytycznym momencie przyby³ do miasta z zaopatrzeniem Samuel Wyhowski, który podniós³ obroñców na duchu i nak³oni³ do z³o¿enia przysiêgi wiernoœci królowi
polskiemu49.
W obliczu tak wielkich sukcesów moskiewskich i za tym narastaj¹cego niebezpieczeñstwa, dowódcy litewscy i kozaccy postanowili
po³¹czyæ swoje si³y i wspólnie pójœæ przeciwko Rosjanom szturmu
j¹cym Mœcis³aw. Zapewne na pocz¹tku marca, w Krzyczewie zebra³y
siê si³y kozackie I. Nieczaja, oraz wojska litewskie i szlacheckie
S. Oskierki i S. Kmicica. Wzmocni³ je oddzia³ Denisa Muraszki.
Dochodzi³o do licznych staræ z wojskami carskimi, stoj¹cymi pod
Mœcis³awiem. Do generalnej próby uwolnienia Mœcis³awia dosz³o
21 marca, która zakoñczy³a siê bitw¹ pod tym miastem. Wed³ug zeznañ
jeñców litewskich wziêtych w tych walkach do niewoli, po³¹czone
wojska kozacko-litewskie liczy³y ok. 6 tysiêcy ¿o³nierzy, w tym 1000
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ludzi Oskierki i 1000 Kmicica. Zosta³y one jednak ca³kowicie pobite
przez wojska moskiewskie. Utracono ca³¹ piechotê, a nieliczne ocala³e
resztki tych wojsk usz³y wraz z Nieczajem do Starego Bychowa, zaœ
Kmicic i Oskierka wycofali siê na zachód Litwy. Zwyciêskie wojska
carskie w pogoni dotar³y pod Krzyczew, gdzie chyba zaskoczy³y obroñców i zada³y im pewne straty50. Po tej klêsce na wschód od Dniepru
pozosta³y trzy miasta obsadzone przez Kozaków nadal opieraj¹cych
siê Rosjanom. By³y to Mœcis³aw, Ros³awl i Krzyczew. Ponawiano próby niesienia pomocy oblê¿onym miastom. Jednak bez powodzenia,
przewaga moskiewska narastaj¹ca z tygodnia na tydzieñ nad s³abo
uzbrojonymi oddzia³ami szlachty i Kozaków by³a przygniataj¹ca.
Pogarszaj¹ce siê nieustannie po³o¿enie powstañców nie oznacza³o wcale, ¿e dali siê oni zepchn¹æ do zupe³nej obrony. Oprócz zaciek³ej obrony miast podejmowali zakrojone na szerok¹ skalê dzia³ania
w polu. Wiosn¹ 1659 r. wed³ug s³ów Aleksego Michaj³owicza, w wielkim niebezpieczeñstwie od wojsk szlacheckich i kozackich Nieczaja
by³y takie miasta, ich za³ogi i okolice, jak: Smoleñsk, Putywl, Witebsk,
Po³ock, Mohylów, Orsza, Szk³ów, Borysów. Z tego wzglêdu car nakaza³ surowo ich wojewodom by stale przebywali w tych miastach i
troszczyli siê o ich bezpieczeñstwo51. Dzia³ania luŸnych, nieregularnych oddzia³ów powstañców na tak rozleg³ym terenie nie by³y w stanie
zrównowa¿yæ przewagi wojsk moskiewskich wynikaj¹cych z ich doœwiadczenia bojowego, uzbrojenia i dyscypliny. St¹d powoli, ale nieustannie si³y powstañców siê wyczerpywa³y, zaœ moskiewskie wzrasta³y. Kurczy³ siê zatem i teren opanowany przez wojska Nieczaja.
17 kwietnia podda³ siê Moskwie Mœcis³aw, a jego dowódca I. Rytel
zdo³a³ uciec. Nied³ugo po nim pad³ Krzyczew pos³yszawszy o zajêciu
Mœcis³awia52. 20 maja kniaŸ Aleksy Boriatyñski pobi³ pod Ros³awlem
Kozaków Nieczaja i jeszcze walcz¹c¹ szlachtê mœcis³awsk¹. Resztki
tych oddzia³ów w³¹czono na s³u¿bê carsk¹ i w póŸniejszym okresie
zwano ich “rytlowcami”, tak¿e wielu dowódców traci³o wiarê w dalszy
sens walki i wraca³o na s³u¿bê moskiewsk¹53. Te pobite oddzia³y Kozaków i szlachty, które zamierza³y nadal walczyæ sp³ywa³y w stronê
najsilniejszej na tych ziemiach fortecy jak¹ by³ Stary Bychów. Zebra³o
siê w jej wa³ach blisko 4 tys. obroñców. Tam te¿ od maja kierowa³y siê
wojska moskiewskie ca³y czas œci¹gane w tym celu z Po³ocka i Witebs-
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ka do Smoleñska jako miejsca ich mobilizacji przed wyruszeniem pod
Stary Bychów54. Niektóre oddzia³y kozackie wraz z chor¹gwiami litewskimi wycofywa³y siê na zachód, w g³¹b Litwy, jak np. oddzia³y
D. Muraszki, czy pu³kownika Budkiewicza. Bra³y one udzia³ w
póŸniejszych walkach.
Jednoczeœnie z tymi dzia³aniami wojska moskiewskie z³ama³y
opór szlachty na ziemiach województw witebskiego i po³ockiego. Walczono tu z lotnymi oddzia³ami szlacheckimi i kozackimi za pomoc¹
karnych ekspedycji. Niszczy³y one kompletnie kraj w celu odebrania
podstaw egzystencji i oparcia tamtejszym powstañcom. Z³apanych “izmienników” i “worów” uwo¿ono w niewolê, wieszano, ch³ostano lub
wypuszczano na wolnoœæ po oder¿niêciu uszu55. Za pomoc¹ takich metod i zwyk³¹ przewag¹ wojskow¹, do koñca wiosny 1659 r. Rosjanie
zdo³ali spacyfikowaæ te ziemie.
Opór powstañców na ziemiach po³o¿onych na wschód od Dniepru zosta³ z³amany praktycznie ju¿ w marcu 1659 r., gdy klêskê ponios³y g³ówne zjednoczone si³y litewsko-kozackie pod Mœcis³awiem.
Bez wydatnego wsparcia ze strony wojsk litewskich czy kozackich z
Ukrainy dalsze walki z narastaj¹c¹ potêg¹ moskiewsk¹ mog³y siê ju¿
tylko przyczyniæ do przed³u¿enia konania powstania na Bia³orusi. Nie
by³y natomiast w stanie doprowadziæ do ich zwyciêskiego zakoñczenia. Sporadyczne boje trwa³y na tych ziemiach nadal przez jakiœ
czas. Jeszcze 19 lipca dosz³o do znacznej bitwy wojsk wojewody
Aleksego £obanowa-Rostowskiego z wojskami kozackimi pod Poczepem, w której te ostatnie ponios³y klêskê. Sam Poczep by³ umocniony a obroñcy bardzo liczyli na pomoc od Wyhowskiego i od pu³ków
czernihowskiego i nie¿yñskiego56. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e mniej
wiêcej od koñca maja 1659 r. z dawnych wielkich obszarów bia³oruskich opanowanych przez Kozaków pozosta³ tylko broniony przez
za³ogê kozacko-szlacheck¹ dowodzon¹ przez I. Nieczaja, Stary Bychów, w którym te¿ zamkniêty zosta³ brat Iwana Wyhowskiego — Samuel. Rosjanie zaœ ponownie oparli swoje panowanie na Berezynie. Po
ujarzmieniu Bia³orusi swoj¹ uwagê skoncentrowali na rozprawie z Wyhowskim na Ukrainie.
By dokoñczyæ dzie³a pozosta³o wojskom moskiewskim zdobyæ
Stary Bychów i uj¹æ zaciekle broni¹cego siê w nim Iwana Nieczaja.
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Okaza³o siê to zadaniem bardzo trudnym. Silna stara twierdza nale¿¹ca
do Sapiehów ju¿ wczeœniej wytrwale siê broni³a przed wojskami kozackimi. W 1659 r. Kozacy wraz z szlacht¹ zamknêli siê w jej wa³ach.
Miasto po³o¿one by³o na wysokim brzegu Dniepru. Od wschodu
zas³ania³a je bagnista rzeczka Mokranka. W samym mieœcie znajdowa³y siê dwie umocnione kamienne budowle — koœció³ i synagoga,
znajdowa³ siê te¿ kamienny zamek. O obronnoœci decydowa³y potê¿ne
ziemne wa³y wzniesione w latach 20-tych XVII w. wedle sztuki staroholenderskiej, z rawelinami i piêcioma bastionami. Wysokoœæ wa³ów siêga³a 8 metrów, a przed nimi wykopano g³êbok¹ i bardzo szerok¹ fosê,
przez któr¹ prowadzi³y dwa mosty do bram. Na wa³ach ustawiona by³a
silna artyleria, której ogieñ skutecznie pokrywa³ przedpola fortecy57.
Gromadz¹ce siê pod Starym Bychowem wojska moskiewskie mia³y
przed sob¹ perspektywê bardzo ciê¿kiego oblê¿enia. Przystêpowa³y do
niego w maju 1659 r., gdy w Warszawie sejm uroczyœcie zatwierdza³
uniê hadziack¹ z Kozakami. Pozwala³o to mieæ nadziejê na nadejœcie w
koñcu pomocy z Ukrainy b¹dŸ z Litwy. Kolejnym pe³nym otuchy sygna³em dla obroñców by³y dochodz¹ce wieœci o wielkiej klêsce wojsk
carskich w pocz¹tkach lipca pod Konotopem na Ukrainie. Niestety ¿adna pomoc nie nadesz³a, gdy¿ nied³ugo potem nast¹pi³ bunt na Ukrainie i
upadek pozycji Wyhowskiego i przejœcie tego kraju ponownie pod panowanie cara. Po tych sukcesach wojska moskiewskie mog³y skoncentrowaæ siê na oblê¿eniu Starego Bychowa. Rzeczpospolita nadal by³a
zaanga¿owana w wojnê szwedzk¹ a wojska koronne sparali¿owane zosta³y przez konfederacjê Jaskulskiego. Nic nie wskazywa³o na to, ¿eby
w najbli¿szym czasie mog³a ona wys³aæ jakieœ wiêksze wojska dla odblokowania za³ogi dalekiej naddnieprzañskiej fortecy.
Ju¿ 24 maja Stary Bychów zosta³ zablokowany przez ¿o³nierzy
Semena ¯mijowa, a zaraz za nim nadesz³y g³ówne si³y moskiewskie
dowodzone przez Iwana £obanowa-Rostowskiego58. Od koñca czerwca podjê³y one bardziej zdecydowane dzia³ania. Wielka musia³a byæ
zawziêtoœæ Aleksego Michaj³owicza wobec buntowniczego pu³kownika, skoro ju¿ wiosn¹ 1659 r. nakazywa³ kniaziowi Aleksemu Nikityczowi Trubeckiemu, aby razem z zaporoskimi pu³kownikami wiernymi carowi, wyrzuci³ z Starego Bychowa “zmiennika i duszogubca”
Iwana Nieczaja, który z³ama³ przysiêgê i razem ze szlacht¹ wyst¹pi³
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przeciwko carowi59. Pierwsze dzia³ania Moskali pod t¹ fortec¹ obserwowa³ z pewnej odleg³oœci S. Oskierka i D. Muraszka. Ich oddzia³y stara³y
siê na skalê swoich mo¿liwoœci przeszkadzaæ wrogowi, jednak nie by³y
w stanie zapobiec stopniowemu uszczelnianiu blokady. Utrzymywano
jednak kontakt z Nieczajem i przez specjalnych pos³añców przekazywano mu i odbierano od niego listy do siebie jak i do hetmana Paw³a
Sapiehy60.
Stoj¹ce w okolicach Starego Bychowa wojska carskie podjê³y w
maju i w czerwcu próby wypadów na zachodni brzeg Berezyny. Chodzi³o im zapewne o to by przegoniæ stamt¹d gromadz¹ce siê oddzia³y
litewskie i kozackie. W lipcu uderzy³y na Swis³ocz, któr¹ broni³
Oskierka. Miasto to zosta³o spalone w wyniku walk, ale jak przyznawa³
z niedalekiego S³ucka Kazimierz K³okocki, zdo³ali je obroniæ Kozacy61. Pogarszaj¹ca siê sytuacja Nieczaja sprawi³a, ¿e król Jan Kazimierz nakaza³ hetmanowi litewskiemu Paw³owi Sapie¿e udzieliæ mu pomocy. W lipcu wydzieli³ on kilkanaœcie chor¹gwi litewskich i pod
wodz¹ kasztelana po³ockiego Jana Sosnowskiego wys³a³ je na odsiecz
Starego Bychowa, którym wtedy chyba wspomniano o do³¹czeniu do
nich posi³ków koronnych i kozackich od Wyhowskiego. Wojska te bardzo powoli ruszy³y w kierunku Miñska i Bobrujska. ¯o³nierze byli niezadowoleni z s³u¿by, buntowali siê z powodu niewyp³acania im od wielu miesiêcy ¿o³du, zapowiadali, ¿e bêd¹ s³u¿yæ tylko do 30 wrzeœnia,
jeœli ich ¿¹dania nie zostan¹ zaspokojone. Sosnowski by³ ciê¿ko chory i
nie móg³ utrzymaæ dyscypliny. W¹tpiæ nale¿a³o czy wojska te dotr¹ na
czas pod twierdzê. We wrzeœniu planowano nawet wys³aæ na pomoc
Nieczajowi pisarza polnego litewskiego Aleksandra Po³ubiñskiego z
czêœci¹ wojsk litewskich stoj¹cych w Kurlandii62. Brak konkretnych
dzia³añ Sapiehy w celu dania odsieczy Staremu Bychowowi powodowa³ nerwowe reakcje króla. Zw³aszcza, gdy zaczê³y dochodziæ go wieœci o oburzeniu Wyhowskiego, Kozaków a nawet chana tatarskiego na
bezczynnoœæ wojsk litewskich. St¹d pod koniec sierpnia Jan Kazimierz
ponownie nakaza³ hetmanowi litewskiemu by udzieli³ wydatnej pomocy Nieczajowi a do tego zadania œci¹gn¹³ z Kurlandii pisarza polnego litewskiego Aleksandra Po³ubiñskiego i wojska, które wczeœniej
wbrew rozkazowi królewskiemu tam pos³a³. Po³ubiñski mia³ te¿ w
miejsce Sosnowskiego obj¹æ dowództwo nad planowan¹ przez Jana
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Kazimierza ekspedycj¹63. Gdy we wrzeœniu dosz³y króla wiadomoœci,
¿e Moskale rozpoczêli intensywny ostrza³ fortecy i szturmy po raz kolejny popêdzi³ Sapiehê do wys³ania Po³ubiñskiego z pomoc¹, przewiduj¹c dodanie mu do pomocy wojska koronne pisarza polnego koronnego
Jana Fryderyka Sapiehy64. Nigdy one jednak nie ruszy³y w kierunku
Starego Bychowa. Powoli zmierza³y tam tylko na wpó³ zdemoralizowane chor¹gwie Sosnowskiego.
A pomoc œwie¿ych wojsk by³a nad Berezyn¹ bardzo potrzebna,
gdy¿ wesprzeæ Starego Bychowa ¿adn¹ miar¹ nie by³y w stanie wojska
Oskierki, Muraszki i innych kozackich dowódców. Latem 1659 r. ponios³y one wiele pora¿ek i straci³y zupe³nie ochotê do walki. We wrzeœniu
z tymi dowódcami skontaktowa³ siê Sosnowski w sprawie wspólnego
dzia³ania. Przygotowania do nich przebiega³y tak opieszale, ¿e wzbudza³y
ostr¹ krytykê w S³ucku. To nale¿¹ce do ksiêcia Bogus³awa Radziwi³³a
miasto bardzo obawia³o siê upadku Starego Bychowa, gdy¿ kolejnym grodem na drodze wojsk moskiewskich stawa³ siê w³aœnie S³uck.
Jesieni¹ 1659 roku, gdy uwagê wojsk litewskich absorbowa³y
wewnêtrzne konflikty, na dalekich wschodnich rubie¿ach Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego dope³nia³ siê los bohatersko bronionego Starego
Bychowa. Obroñcy liczyli na pomoc albo od Kozaków Wyhowskiego,
albo od wojsk litewskich. Wyhowski jednak nie móg³ jej udzieliæ, gdy¿
powoli sam zacz¹³ siê znajdowaæ w tragicznym po³o¿eniu i sam bardzo
jej potrzebowa³. By³ raczej przekonany, ¿e udzieliæ jej powinny wojska
litewskie. St¹d wielkie jego oburzenie, gdy dowiedzia³ siê, ¿e ono nic
nie uczyni³o by ratowaæ obroñców, zw³aszcza, ¿e wœród nich znajdowa³ siê brat hetmana kozackiego, Samuel. Oburzenie by³o doœæ powszechne wœród kozackich stronników Rzeczpospolitej, zw³aszcza na
wojska litewskie, którym zarzucano biernoœæ i obojêtnoœæ na los kozackiej za³ogi. Zapowiadali oni, ¿e Kozacy w razie nawet najwiêkszego
niebezpieczeñstwa gro¿¹cego Litwie nie udziel¹ jej pomocy65. Oblê¿ona za³oga dawa³a znaæ o swoim po³o¿eniu do S³ucka, prosi³a o pomoc
ksiêcia Bogus³awa Radziwi³³a, hetmana Paw³a Sapiehê, a nawet króla.
Jednak z znanych powodów od chor¹gwi litewskich nigdy siê nie doczekali skutecznej pomocy.
Ju¿ w lipcu wojska moskiewskie szczelnie otoczy³y szañcami
ca³¹ twierdzê, choæ nie by³y zbyt liczne. Obroñców na duchu nadal
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podtrzymywa³y zapewnienia Iwana Wyhowskiego o rych³ej pomocy.
Tak¿e wieœæ o sukcesach nad Moskw¹ na Ukrainie dodawa³a otuchy.
Pierwsze przypuszczane szturmy zostawa³y z ³atwoœci¹ odpierane
przez obroñców. W pierwszych tygodniach oblê¿enia za³oga nawet podejmowa³a liczne wypady z fortecy, zadaj¹c powa¿ne straty wojskom
carskim. W miarê up³ywu czasu i zanikania nadziei na odsiecz konieczne sta³o siê oszczêdzanie si³ i rezygnowano zatem z atakowania
szañców wroga66. Po³o¿enie twierdzy utrudnia³ dodatkowo fakt, ¿e i
poœród za³ogi nie by³o jednomyœlnoœci co do s³usznoœci stawiania
oporu Moskwie. Byli wœród tych Kozaków i tacy, którzy opowiadali
siê za zwi¹zkiem z carem, i ci uciekali z twierdzy do Rosjan67. Prawdziwym ciosem dla obroñców musia³a byæ wiadomoœæ o upadku Wyhowskiego. Szybko przekazali j¹ Nieczajowi sami Rosjanie, pragn¹cy
przekonaæ go do poddania twierdzy. Chwytali siê oni ró¿nych sposobów by doprowadziæ mo¿liwie jak najszybciej do tego. Z tego te¿ powodu 9 wrzeœnia carski wojewoda kijowski Wasyl Borysowicz Szeremietiew donosi³ dowódcy moskiewskiemu pod Starym Bychowem,
Iwanowi £obanow-Rostowskiemu, o pogromie Wyhowskiego i Polaków na lewobrze¿nej Ukrainie, o przejœciu tamtych pu³ków kozackich
na stronê cara i przysiêdze wiernoœci Aleksemu Michaj³owiczowi, jak¹
lewobrze¿ni pu³kownicy mu z³o¿yli. Napisali oni przy tym list do Nieczaja by i on nie zwlekaj¹c odda³ wojskom carskim Stary Bychów i sam
“bi³ czo³em” carowi. Osobne pisma z podobn¹ treœci¹ wystosowali do
niego pu³kownik perejas³awski Timofiej Cieciura, ni¿yñski Wasyl
Zo³otarenko i czernihowski Anikiej Silin68. Próby sk³onienia upartego
pu³kownika do poddania siê carowi wzbudza³y pewien niepokój na Litwie. Przypominano sobie, ¿e przecie¿ Nieczaj jest szwagrem Chmielnickiego i mo¿e w koñcu pójœæ za jego przyk³adem i poddaæ siê Moskwie69.
We wrzeœniu i paŸdzierniku pod wp³ywem tragicznych wydarzeñ na Ukrainie, przebywaj¹cy ca³y czas w S³ucku K³okocki, spodziewa³ siê rych³ego upadku Starego Bychowa. By³ pe³en sympatii dla
dzielnej za³ogi i niez³omnego jej dowódcy, ale przede wszystkim obawia³ siê o los S³ucka, gdy¿ ka¿da wieœæ czy myœl o upadku tamtej twierdzy wzbudza³a w nim smutny wniosek, którym dzieli³ siê z ksiêciem
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B. Radziwi³³em: “Je¿eli to prawda, to teraz kolej na S³uck, bo ju¿ te¿ w
Litwie nie ma innej fortecy, o któr¹ by siê mog³a Moskwa kusiæ”70.
Tymczasem wojska litewskie Sosnowskiego, Oskierki, Muraszki i kozackiego dowódcy Budkiewicza, które we wrzeœniu gromadzi³y siê powoli pod Miñskiem, ruszy³y w stronê Bobrujska71. Wedle póŸniejszych s³ów kasztelana po³ockiego mia³ on zamiar iœæ prosto z Miñska pod Stary Bychów. Jednak rozkaz Sapiehy skierowa³ go w
kierunku Bobrujska. Narzeka³ na to potem Sosnowski, gdy¿ mia³o to
mu przeszkodziæ w dotarciu pod fortecê bronion¹ przez Nieczaja w tym
momencie, w którym akurat carski wódz Semen ¯mijow odszed³
stamt¹d na jakiœ czas by Dnieprem doprowadziæ bajdaki z zaopatrzeniem dla za³ogi moskiewskiej w Kijowie72. Jednak samo przybycie
chor¹gwi Sosnowskiego do Bobrujska nie rokowa³o jeszcze uratowania gin¹cej, a tak wa¿nej strategicznie twierdzy. Wojsko to bowiem
wed³ug K³okockiego “wiêksz¹ ma chêæ na S³ucczyznê ni¿ na nieprzyjaciela. Trzyma ich Pan Po³ocki [Jan Sosnowski — K. K.] jako mog¹c,
ale w¹tpimy ¿eby do koñca zatrzyma³, bo siê sam, gdy by³ w S³ucku, uskar¿a³ na to, ¿e ma wielk¹ z nimi molestiê [uci¹¿liwoœæ, brzemiê]”73.
]ak¿e przebywaj¹cy w S³ucku Maciej Vorbek-Lettow nie wierzy³, by si³y
te by³y w stanie uratowaæ twierdzê. Zwraca³ on uwagê na to, ¿e sk³ada³y
siê one tylko z chor¹gwi kozackich i dragoñskich, i to dosyæ “kusych”,
nie posiada³y natomiast wcale piechoty i armat, bez których, stwierdza³,
nie rusz¹ siedz¹cego w szañcach “ognistego” nieprzyjaciela74.
Litewscy dowódcy zmierzaj¹cy pod Stary Bychów musieli siê
spieszyæ z swoimi dzia³aniami, gdy¿ z koñcem wrzeœnia ¿o³nierze,
zgodnie z swoimi zapowiedziami, mogli porzuciæ s³u¿bê w wojsku. Liczono na wsparcie ze strony posi³ków koronnych ale nadzieje te szybko
siê rozwia³y. Podobnie wypatrywano “przyjœcia pu³ku jakiego od Jmci
Pana Wyhowskiego Hetmana Zaporowskiego”, ale jego te¿ siê nie doczekano. Uda³o im siê tylko nawi¹zaæ kontakt z stoj¹cym w tamtych
okolicach Oskierk¹ i podj¹æ próby przes³ania Nieczajowi i wezwania
do wytrwania w oblê¿eniu. Czas nagli³ nie tylko z powodu gróŸb
¿o³nierzy, ale te¿ i dlatego, ¿e coraz czêœciej dowiadywano siê o pogarszaj¹cych siê warunkach obroñców zamkniêtych w wa³ach Starego
Bychowa. Pomimo wszystkich tych trudnoœci jeszcze w pocz¹tkach
wrzeœnia uda³o siê Sosnowskiemu zorganizowaæ nieŸle zaplanowan¹
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akcjê w celu dania pomocy Nieczajowi. Wys³a³ pod Stary Bychów za
rzekê Druæ osiem chor¹gwi pod wodz¹ Micha³a Obuchowicza a za
nimi cztery pod wodz¹ sêdziego brzeskiego Stanis³awa Kazimierza Bobrownickiego, sam zaœ przeprawi³ siê na wschodni brzeg Berezyny a
dragoni¹ i piechot¹ obsadzi³ przeprawy na Druci, za któr¹ przeszed³
Obuchowicz. Sosnowski pozosta³ w tyle i zamierza³ wspomagaæ
wys³ane przodem oddzia³y, gdyby dosz³o do walk z Moskalami. Mia³y
one bowiem zaskoczyæ nieprzyjaciela, rozbiæ stoj¹ce na drodze do fortecy jego si³y i dostarczyæ ¿ywnoœæ do niej oraz wymieniæ za³ogê. Podczas marszu uda³o siê Obuchowiczowi nawi¹zaæ kontakt z wys³annikami Nieczaja, którego zachêca³ do wytrwania i obiecuj¹c pomoc. Liczy³
na po³¹czenie siê z Muraszk¹, który w tym czasie zapuœci³ siê pod Mœcis³aw, wiêc te nadzieje musia³ porzuciæ. Do tego coraz trudniejsza sytuacja by³a w koniach, których wiele okula³o podczas drogi. Tak¿e z
now¹ si³¹ da³o znaæ o sobie niezadowolenie ¿o³nierzy, którzy zwyczajnie zaczêli opuszczaæ szeregi i wracaæ do g³ównego obozu. Dotyczy³o
to g³ównie starszyzny wojskowej. Zmagaj¹c siê z tymi trudnoœciami
Litwini zdo³ali dojœæ w pobli¿e Starego Bychowa, ale Moskale zorientowali siê w ich zamiarach i zdo³ali przeszkodziæ wszystkim ich planom.
S³abym chor¹gwiom pozosta³o zawróciæ do obozu, nie wype³niaj¹c powierzonego sobie zadania. Ich dzia³ania zosta³y te¿ zastopowane dramatycznymi doniesieniami z Ukrainy o upadku Wyhowskiego, wyst¹pieniu czerni przeciwko niemu a te¿ niektórych pu³ków kozackich,
które zaczê³y siê te¿ przechylaæ na stronê Moskwy. Wieœci te do g³ównego obozu dotar³y po kilku dniach od wyjœcia chor¹gwi Obuchowicza.
Zaraz zrodzi³a siê obawa o ich los, wiedziano bowiem o gromadzeniu
siê buntuj¹cych ch³opów. W nowej sytuacji rodzi³y siê te¿ w¹tpliwoœæ
co do dalszej postawy nie tylko Kozaków zamkniêtych w Starym Bychowie ale te¿ kr¹¿¹cych oddzia³ów Muraszki czy Budkiewicza. St¹d
wobec braku powodzeñ akcji pod Starym Bychowem tym szybciej
przerwano dzia³ania pod t¹ fortec¹ i wycofano wojska na pozycje wyjœciowe. Sosnowski choæ posiada³ niewielkie si³y mia³ ci¹gle nadziejê,
¿e uda mu siê zorganizowaæ pomoc dla Nieczaja i z tego powodu stoj¹c
jeszcze póŸn¹ jesieni¹ w Bobrujsku zagrzewa³ go listami do wytrwania.
W tym miêdzy innymi celu uda³ siê do S³ucka prosiæ tam o wsparcie
piechot¹ i armatami75.
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W koñcu, w po³owie listopada uda³o siê kasztelanowi po³ockiemu po raz kolejny przekonaæ wojsko do marszu w kierunku oblê¿onej
twierdzy. Byæ mo¿e uda³o mu siê sprowadziæ z S³ucka jakieœ zaopatrzenie, które podnios³o ¿o³nierzy na duchu. Skierowa³o siê ono jednak
pod Mohylew nad Dnieprem. Pozostaj¹c tam przez parê dni spali³o
dok³adnie przedmieœcia, po czym wymawiaj¹c wrêcz s³u¿bê Sosnowskiemu samowolnie powróci³o pod H³usk, a nastêpnie skierowa³o siê ku
NowogródczyŸnie, trac¹c przy tym resztê dyscypliny. Nieco wczeœniej
car wyda³ rozkaz wojskom pod Starym Bychowem by przepêdzi³o Litwinów Sosnowskiego76. Podjête dzia³ania nie przynios³y sukcesu wodzom carskim, ale i bez tego chor¹gwie Sosnowskiego opuœci³y pobli¿e
Starego Bychowa. W rejonie S³ucka pozostali jedynie Oskierko i Muraszka oraz zapewne inne luŸne oddzia³y kozackie. Du¿o racji by³o w
s³owach K³okockiego, który bacznie obserwuj¹c zachowanie wojsk litewskich maj¹cych daæ pomoc za³odze bychowskiej, ze smutkiem
stwierdza³ “Bychów jeszcze w oblê¿eniu zostaje, który dobrowolnie
trac¹ nie chc¹c daæ mu succursu”.77
Po wycofaniu siê wojsk Sosnowskiego znik³a wszelka nadzieja
na pomoc dla Starego Bychowa, zw³aszcza ¿e w tych dniach od
Po³ocka rusza³a wielka ofensywa moskiewska, która niszcz¹c ziemie
litewskie i Podlasie bêdzie kaza³a na dobre zapomnieæ wodzom litewskim o dalekiej twierdzy. Jej za³oga, pozbawiona nadziei na pomoc, wytrzyma³a jednak jeszcze miesi¹c zatrzymuj¹c przez ten czas znaczne
si³y moskiewskie pod swoimi wa³ami. W Starym Bychowie warunki z
dnia na dzieñ dramatycznie siê pogarsza³y i ju¿ w paŸdzierniku zaczêto
odczuwaæ dotkliwy brak ¿ywnoœci. Pod koniec tego miesi¹ca Nieczaj
zdecydowa³ siê wypuœciæ z fortecy 216 osób by poprawiæ sytuacjê. Ci
zeznali £obanowowi-Rostowskiemu, ¿e w mieœcie jest szlachty,
kozaków, mieszczan z 1–1,5 tys. i wszyscy cierpi¹ straszny g³ód. Za
dalszym oporem mieli najbardziej opowiadaæ siê bogaci mieszczanie i
¯ydzi, zaœ szlachta, kozacy i ubo¿si mieszczanie chcieli siê poddaæ78.
Chocia¿ zwolenników dalszej walki by³o zapewne wiêcej ni¿ opowiadali jeñcy, to prawd¹ jednak by³o, ¿e ros³a w si³ê grupa tych, którzy zamierzali doprowadziæ do poddania siê fortecy. Pomimo pogarszaj¹cego siê po³o¿enia dokonywano z twierdzy udanych wycieczek w
stronê szañców rosyjskich. Jedna z nich, szczególnie silna, przeprowa-
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dzona 29 paŸdziernika na pozycje wojsk Semena ¯mijowa, zada³a
wielkie straty jego wojskom. Odebrano te¿ im wiele broni, a szczególnie wielki moŸdzierz, który swoimi strza³ami wyrz¹dza³ ciê¿kie szkody
w mieœcie. Wywar³a ona znaczne wra¿enie na dowódcach moskiewskich, których uciekinierzy z miasta ustawicznie przekonywali, ¿e
za³oga zmorzona chorobami, broni siê ju¿ ostatkiem si³. Tym wiêkszym dla nich musia³o byæ zaskoczeniem przeprowadzenie nastêpnej wycieczki dnia 5 listopada, która przynios³a oblê¿onym kolejny wielki
sukces, a ciê¿kie straty wojskom cara79.
Po³o¿enia gin¹cych obroñców nie by³y w stanie poprawiæ tak¿e
inne ni¿ wojskowe starania hetmana wielkiego litewskiego. Wystosowa³ on do dowódcy wojsk moskiewskich pod Starym Bychowem,
£obanowa-Rostowskiego wezwanie by ten odst¹pi³ od twierdzy i zgodzi³ siê na rozejm na czas komisji polsko-moskiewskiej. Jednak o komisarzach jak na razie g³ucho by³o w tych okolicach wiêc i z tych starañ
hetmana nic nie wysz³o. Innym zupe³nie chybionym sposobem wspomo¿enia oblê¿onych by³o poselstwo od P. Sapiehy do nowo obranego
hetmana kozackiego Jerzego Chmielnickiego. Prosi³ on by ten przys³a³
wojska na odsiecz Staremu Bychowowi. Zupe³nie w powodzenie tej
akcji nie wierzy³ K³okocki, bo chocia¿ hetmañski pose³ jeszcze nie
powróci³, to ju¿ do S³ucka dosz³y wiadomoœci “¿e Chmielnicki w Perejas³awiu z Moskw¹ jakieœ traktaty zawiera”. Natomiast z Ukrainy przybywali
kozaccy pos³owie od zbuntowanych pu³kowników, którzy namawiali Nieczaja do poddania siê. Ten jednak odpowiadaæ, mia³, ¿e uczyni to, gdy sam
Jerzy Chmielnicki do niego bêdzie w tej sprawie pisa³80.
Trudno powiedzieæ jak d³ugo broni³by siê jeszcze Stary Bychów.
Udane wycieczki œwiadczy³y, ¿e nadal sporo si³ i ochoty do walki przejawia³a jeszcze znaczna czêœæ obroñców. Jednak i zniechêconych przybywa³o, którzy mo¿e maj¹c œwie¿e informacje o sukcesach moskiewskich na Ukrainie i ostatnio na Litwie, nie widzieli dalszego sensu nara¿ania swojego ¿ycia w beznadziejnej ich zdaniem, dalszej walce
z wojskami carskimi. Pewne zmêczenie i poczucie zawodu dostrzega³
tak¿e u samego Iwana Nieczaja K³okocki, który mia³ w rêku zapewne
ostatnie ju¿ listy od dowódcy kozackiego przemycone ze Starego Bychowa. Po ich przeczytaniu pisa³ on do B. Radziwi³³a: “Bychów nieposi³kowany odsiecz¹ jeszcze siê trzyma, ale go za stracony ju¿ mieæ
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trzeba. […]. A Pan Nieczaj pyta siê teraz czyja Ukraina, bo straci³ ju¿
nadziejê. To przy tym i on chce zostawaæ. I chyba siê lada dzieñ zda Moskwie, bo ta mu podsuwa propozycje poddania siê gwarantuj¹c zdrowie
i ca³oœæ.”81. Dzielny pu³kownik kozacki nie zda³ siê jednak dobrowolnie Moskwie. Dowódcom moskiewskim uda³o siê bowiem nawi¹zaæ
kontakt i namówiæ do zdrady pewne osoby w twierdzy. Noc¹ z 13 na
14 grudnia przypuœci³y wojska moskiewskie decyduj¹cy szturm na fortyfikacje Starego Bychowa. Niemo¿liwe dot¹d do sforsowania dla nich
umocnienia tym razem zdobyli dziêki zdradzie komendanta zamku bychowskiego — Niemca Szulca i kilku cz³onków miejskiego magistratu,
do których siê zaliczali Gabriel Ilinicz i dwaj bracia R¹czkowscy.
Rozwœcieczeni d³ug¹ obron¹ Moskale wymordowali za³ogê, mieszkañców miasta i tych, którzy siê schronili w mieœcie jeszcze wiosn¹. Nieliczni, którzy ocalili swoje ¿ycie zostali zapêdzeni do Moskwy i dalej.
Wielu wybitniejszych obroñców powieszono na miejscu. Na dwór cara
odes³ano Iwana Nieczaja. Bezskutecznie o ich uwolnienie zabiega³ hetman Jerzy Chmielnicki. Pomimo jego próœb car zes³a³ ich na Syberiê82.
Tragiczny koniec bohaterskiej obrony g³êboko przygnêbi³ jak i
przerazi³ zw³aszcza tych, którzy z pobliskiego S³ucka przez ca³y czas
obserwowali dramat Iwana Nieczaja i bronionego przez niego ostatniego na Bia³orusi punktu oporu przeciwko panowaniu moskiewskiemu.
Szczególnie boleœnie musiano odczuwaæ to, ¿e obroñcy, którzy swego
czasu opowiedzieli siê po stronie Rzeczpospolitej, w chwili potrzeby
nie otrzymali od niej ¿adnej pomocy, chocia¿ taka mo¿liwoœæ przez tak
d³ugi czas istnia³a. Takiego zdania by³ przebywaj¹cy w S³ucku Maciej
Vorbek-Lettow, który koñcz¹c opis walk pod Starym Bychowem odda³
swoisty ho³d dzielnym choæ, jak sam dostrzega³, w du¿ej czêœci nieszlacheckim obroñcom, pisz¹c: “By oblê¿eñcom dodana by³a odsiecz,
ostawaliby niezwyciê¿eni, teraz statecznej przeciwko Królu, Panu Naszym, i OjczyŸnie wiary, ku wiekuistej pami¹tce zostali, jako mê¿ni bojownicy, jakiegokolwiek stanu beli, exemplar [przyk³ad]»83.
O zes³anym na Syberiê dzielnym pu³kowniku kozackim nie zapomniano w Rzeczpospolitej. Podczas trwania wojny z Moskw¹ starania o jego uwolnienie nie mia³y szans powodzenia. Dopiero podczas
rozmów andruszowskich uda³o siê uzyskaæ zwolnienie Nieczaja z niewoli, z której wróci³ w 1667 r. Po powrocie potwierdzono 17 lutego
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1668 r. prawa pu³kownika “który z oœmioletniego Moskiewskiego œwie¿o jest eliberowany wiêzienia” oraz jego ¿ony do starostwa bobrujskiego, które otrzymali w 1658 r. prawem do¿ywotnim, a te¿ do sumy
23 tys. z³. wniesionej na nie przez zmar³¹ królow¹ Ludwikê Mariê.
Suma ta sta³a siê nastêpnie przedmiotem negocjacji Nieczaja z pisarzem polnym litewskim Aleksandrem Hilarym Po³ubiñskim84. 19 sierpnia 1673 r., wspominaj¹c zas³ugi Nieczaja nadano mu i jego, chyba kolejnej ¿onie, Eufrozynie Siliczownie Nieczajowej, prawo do¿ywotnie
na starostwo zahalskie85. Po tych wydarzeniach Iwan Nieczaj znika z
Ÿróde³. Pojawia siê natomiast w latach 1675–1676 Jerzy Nieczaj, który
z okolic £ojowa przesy³a³ marsza³kowi litewskiemu Aleksandrowi
Po³ubiñskiemu informacje w sprawach gospodarczych i politycznych
dotycz¹cych wydarzeñ w Moskwie i w SiewierszczyŸnie86.
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