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PRZYCZYNEK DO DZIAŁALNOŚCI HETMANÓW POLSKICH  
NA UKRAINIE  W XVII WIEKU  

  

Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się w tych rozważaniach osobowość wybitnego 
człowieka, męża stanu, polskiego władcy – Jana III Sobieskiego. „Kto z nas nie słyszał o królu Janie 
III? Czyjej wyobraźni nie rozpłomienił ogrom jego zwycięstw, czyjego serca nie pociągnął urok jego 
postaci, prostota i piękno jego słów? Krew z krwi i kość z kości narodu, był on najbardziej polskim              
z naszych królów (...), przetrwał po dziś dzień w tradycji narodowej (...)”-pisał znawca epoki 
Sobieskiego, Janusz Woliński.1  

Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 r. w Olesku na Rusi Czerwonej, w majątku 
należącym do jego matki, wnuczki hetmana Stanisława Żółkiewskiego.2 Matka -Teofila                              
z Daniłowiczów, wychowywała syna w kulcie Żółkiewskiego, często prowadząc go do zamkowej 
kaplicy w Żółkwi, na grób bohaterskiego pradziada. Po ukończeniu nauki  w Żółkwi, jedenastoletni 
Jan wraz ze swym starszym bratem, Markiem, udali się na dalszą edukację do Krakowa. Wiele 
wspólnie podróżowali, ucząc się języków, dyplomacji, dobrych manier, tańców, inżynierii wojskowej, 
szermierki, sztuki jazdy konnej. Poznawali wielkie miasta, a w nich pomniki kultury, znakomite dzieła 
sztuki. Ich szlak prowadził niemalże przez całą Europę. Szczególne jednak wrażenie wywarły na Janie 
Sobieskim wspaniałe pałace i parki królewskie w Luwrze, Wersalu, St. Cloud, St. Germain, Blois.               
W późniejszych już czasach król polski stał się zamiłowanym kolekcjonerem dzieł sztuki.3  

Był silnie związany z kulturą francuską między innymi przez swoje małżeństwo z Marią Kazimierą de 
la Grande dArqien. 

 

 

 

 

 

 

Obok edukacji kulturalnej i intelektualnej zdobywał Sobieski równocześnie wiedzę wojskową 
i doświadczenie polityczne, co wkrótce zaowocowało, gdyż z własną chorągwią walczył w roku 1649 
u boku króla Jana Kazimierza pod Beresteczkiem. Tu został ciężko ranny. Potem przyszło oblężenie 
żwanieckie, ochmatowska potrzeba, wreszcie wojna szwedzka. Zakończeniem przygotowań do roli 
samodzielnego wodza była dla Sobieskiego wyprawa cudnowska (1660), a następnie zwycięska bitwa 
pod Podhajcami (1667), za co został nagrodzony w r. 1668 wielką buławą. Doczekał się najwyższej 
władzy cywilnej i wojskowej Rzeczypospolitej.  

                                                             
1 W. Fijałkowski, Szlakiem Jana III Sobieskiego, Warszawa 1989, s. 5 
2 M. Sadzewicz, Jan III Sobieski 1629-1696, Warszawa 1972, s. 172  
3 Z. Hornung, Na śladach działalności artystów francuskich w Polsce, w: „Teka Komisji Historii Sztuki”, 1959, 
t. I, s. 256 



Pod jego znakomitym dowództwem armia polska odniosła 11 listopada 1673 r. wielkie 
zwycięstwo pod Chocimiem (tzw. victoria chocimska), zdobywając twierdzę bronioną przez Husseina 
– baszę. Z 30 tysięcy Turków przeżyło zaledwie kilka tysięcy.4 Dzielny wódz, wobec śmierci Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego, utorował sobie drogę do korony królewskiej. 

Niezwykle wdzięcznym terenem królewskiej działalności Jana III Sobieskiego (1674-1696), 
były przedsięwzięcia kulturalne. W tej dziedzinie na pierwszy plan wysuwa się inicjatywa Sobieskiego                
w jego majętności żółkiewskiej. Objęła ona głównie generalną przebudowę i rozbudowę zamku, 
wzniesienie ratusza, szpitala i kościoła św. Łazarza.5 W kręgu mecenatu dworskiego w Żółkwi 
działały gisernie i ludwisarnie, gdzie m.in. odlewano dzwony i działa. Rozwijała się produkcja 
wyrobów ceramicznych w postaci flizów farfurowych do wykładania ścian i malowanych kafli 
piecowych, co budzi podziw i zainteresowanie do dnia dzisiejszego. Równolegle do prac 
architektonicznych w Żółkwi, pod patronatem Jana III prowadzone były prace architektoniczno – 
budowlane we Lwowie, gdzie dokończył on budowę kościoła i klasztoru Karmelitanek Bosych,                 
a także kościoła i klasztoru Bonifratrów. Przyczynił się do rozbudowy kamienicy królewskiej                 
w Rynku. Istnieje przypuszczenie, że Sobieski był również twórcą pięknego, ale niestety nie 
zachowanego pałacu Potockich i ratusza w Stanisławowie ( ukończonego około 1695 r.)6 oraz 
niezwykle interesującej hali targowej w Husiatynie w kształcie równoramiennego krzyża.7  

Ze szczególnym zamiłowaniem trudnił się też Jan III planowaniem w swych ulubionych 
siedzibach nowych ogrodów lub udoskonalaniem istniejących. Należały do nich znane ogrody, przede 
wszystkim w: Żółkwi, Jaworowie, Złoczowie, Olesku czy Podhorcach. 

Podhorce to wieś, która leży zaledwie 10 kilometrów od miejsca narodzin króla Polski – Jana 
III Sobieskiego – Oleska. Znajduje się tu zamek Koniecpolskich wzniesiony w latach 1635-1640, 
zniszczony, ale sprawiający niesamowite wrażenie. Niegdyś była to jedna z najwspanialszych 
rezydencji magnackich Rzeczypospolitej. Spotykamy się tutaj z barokowym w pełni 
wielkoprzestrzennym założeniem, które wiąże osią kompozycyjną właściwą rezydencję                                
z geometrycznym, tarasowo ukształtowanym parkiem.8 Rzut poziomy części mieszkalnej wykazuje 
charakterystyczny typ francuskich założeń pałacowych z końca XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII 
wieku. Można to zauważyć zwłaszcza w silnym zaakcentowaniu osi poprzecznej budynku przy 
pomocy trójbocznie zamkniętych ryzalitów, które występują zdecydowanie poza lico fasady. Wybitnie 
francuski charakter posiada również ukształtowanie elewacji, a zwłaszcza fasady od strony parku, 
która składa się z trzech podstawowych elementów: trójbocznie zamkniętego ryzalitu środkowego 
oraz dwóch narożnych pawilonów, zwieńczonych ozdobnymi hełmami. Zamek ten został wystawiony             
w kształcie regularnego czworoboku z ostro zakończonymi bastionami w narożach. Przypomina to 
projekty Erarda de Bar le Duc, który przeszczepił na grunt francuski zdobycze włoskich inżynierów 
wojskowych. W rezultacie można snuć domysły, że autorem planów rezydencji w Podhorcach mógł 
być jedynie francuski architekt  i najprawdopodobniej był nim Le Vasseur de Beauplan.9  

                                                             
4 A. Dylewski, Ukraina –część zachodnia, Kijów i Krym, Wyd. Pascal 2001,s. 219 
5 W. Fijałkowski, Szlakiem..., s.17 
6 Z. Hornung, Na śladach..., s.260 
7 Z. Hornung, O architektach francuskich w Polsce XVII w., w: „Biuletyn Historii Sztuki”, R:20, 1985, nr 1, s. 
115 
8 A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988, s. 187 
9 Beauplan przebywał na Ukrainie w l. 1630-1647, gdzie kierował budową kilku twierdz. Uzasadnionym wydaje 
się domysł A. Czołowskiego, że był on autorem dwóch wybitnych dzieł architektury na terenie Rusi Czerwonej, 
wzniesionych prywatnym kosztem hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Chodzi tutaj o twierdzę w Brodach, 
której budowę rozpoczęto po uzyskaniu na sejmie koronacyjnym Władysława IV , przywileju z 11 lutego 1633 r. 



 

   

 

 

 

 

 

 

Pałac, o którym mowa, odzwierciedla swym niezwyczajnym ukształtowaniem moment 
przełomowy w ewolucji nowożytnej rezydencji możnowładczej w Polsce. Następuje w nim 
przeobrażenie fortecy w rezydencję otwartą, zamku w pałac, co dokonuje się poprzez ścieranie obcych 
(włoskich i francuskich) wpływów. Obce wpływy nie powinny nas dziwić, gdyż w XVII w. w Polsce 
panowała moda na cudzoziemszczyznę, zwłaszcza zaś zaczynała się moda na francuzczyznę.  

 Rządy królewskie Jana III Sobieskiego trwały aż 22 lata, a ich wspaniałym dopełnieniem była 
zwycięska odsiecz Wiednia. Śmierć, która nastąpiła 17 czerwca 1696 r. „skłóciła na koniec pasmo 
jego żywota. Okryty rycerskim hełmem wstępował hetman Sobieski na stopnie królewskiego tronu               
z tymże rycerskim hełmem na martwej głowie, nieosłoniętej królewską koroną, schodził Jan III                   
w mogiłę, której żałobna pomroka ponurym cieniem zasnuwała horyzont Rzeczypospolitej...”10 

 Wzmiankowałam wcześniej na temat Stanisława Żółkiewskiego oraz miejsca jego 
pochówku, ale nie powiedziałam nic odnośnie zasług tego  wybitnego hetmana, jakże blisko 
spokrewnionego z Janem III Sobieskim. Urodził się on w 1547 r. w Turynce, położonej około 
kilometra od Żółkwi. O latach jego dzieciństwa znamy jedynie zanotowane przez króla Sobieskiego 
anegdoty. Stanisław uczył się najpierw w domu pod kierunkiem prywatnych nauczycieli, a następnie 
został wysłany do Lwowa, gdzie rozpoczął lekcje w szkole katedralnej. Przez całe życie                         
z zamiłowaniem rozczytywał się w dziełach Homera, Cycerona i Wergiliusza, podobno znał na 
pamięć całą twórczość pierwszego z nich. Chętnie sięgał do autorów francuskich i włoskich, ale nie 
stronił również od literatury polskiej, wśród której uwielbiał dzieła Jana Kochanowskiego, Piotra 
Skargi i Szymona Szymonowica. Umysł jego był bardzo chłonny, pamięć wprost genialna. 

 Żółkiewski niewątpliwie był czołowym przedstawicielem epoki renesansu, człowiekiem                 
o rozległych horyzontach  umysłowych, interesującym się historią, literaturą, sztuką, nauką, całym 
dorobkiem kulturalnym Polski i Europy, znającym obce języki: łacinę, francuski, włoski, niemiecki. 
Jak na magnata przystało, posiadał też pokaźny majątek. Po ojcu odziedziczył Żółkiew i Brody                   
z okolicznymi wsiami. Przy poparciu Jana Zamoyskiego w 1579 r. uzyskał pierwszy sukces 
materialny – kamienicę we Lwowie, którą podarował mu Stefan Batory.  

                                                                                                                                                                                              
na ufortyfikowanie miasta oraz o rezydencję magnacką w Podhorcach. Cytowany powyżej badacz zmienił 
następnie swój pogląd o autorstwie tych dwóch zabytków i skłonny był odnieść je do osoby włoskiego inżyniera 
Andrzeja dellAqua. Chociaż nie można też wykluczyć ewentualności, że Beauplan był autorem projektu 
obwarowań miasta Brody, którego realizacja spoczywała w rękach Andrzeja dellAqua, (za: Z. Hornung, Na 
śladach..., s. 251-252)    
10 J. Woliński, Król Jan III Sobieski. W 250 rocznicę zgonu, Warszawa 1946,s.37 



Kolejne ważne nadania otrzymał po uzyskaniu buławy polnej koronnej, a zatem: Hrubieszów oraz          
16 okolicznych wsi, starostwo kałuskie, medyckie, Kamionkę Strumiłową, starostwo rohatyńskie, 
międzyrzeckie, barskie (stanowiące tradycyjnie uposażenie hetmanów wielkich koronnych).11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Większość włości Stanisława Żółkiewskiego leżała na Rusi Czerwonej, gdzie miał 70 – 80 wsi z 7– 8 
tysiącami poddanych. Był to teren wybitnie rolniczy, a ziemia słynęła z dobrych gleb, pokrytych 
przeważnie lasostepem, co możemy i dziś zauważyć. 

Główną przystanią naszego bohatera była Żółkiew, założona w 1594 r., a zaplanowana na 
wzór Zamościa. Wraz z budową miasta postępowała praca przy wznoszeniu fortyfikacji, których 
głównym punktem obronnym był zamek, mający kształt kwadratu. Na jego rogach wznosiły się cztery 
mocne baszty pokryte złotymi hełmami. W 1606 r. Żółkiewski założył wokół zamku piękny ogród                
z pawilonami ze szkła i z trzypiętrową wieżą, z której roztaczał się widok na całą okolicę. Za ogrodem 
powstał park, złożony z gęstych trawników i zagajników, gdzie swobodnie hasały sarny i jelenie.               
Na zamku najczęściej było gwarno, gdyż przyjeżdżało tu wielu gości oraz przyjaciół hetmana                  
(od 1618 r. – hetman wielki koronny i kanclerz koronny), między innymi: Stanisław Koniecpolski, 
kasztalan poznański Jan Ostroróg, biskup kujawski Piotr Mohyła Tylicki. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11 L. Podhorodecki, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988, s. 245-249 



Żółkiew zwiedza się przyjemnie, gdyż niemal wszystkie zabytki znajdują się w okolicy 
Rynku, zarówno zamek, jak i najcenniejsza budowla tego miasta – kolegiata św. Wawrzyńca 
Męczennika (zbudowana w l. 1606-1618 dzięki fundacji Żółkiewskiego). Jest to nekropolia , w której 
znajdują się renesansowe nagrobki Stanisława i Jana Żółkiewskich oraz Jakuba Sobieskiego, ojca 
króla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławę Stanisławowi Żółkiewskiemu przyniosły sukcesy w wojnie z Rosją. W 1610 r.,                    
po zwycięstwie pod Kłuszynem, zajął Moskwę. Mieszkańcy miasta wydali hetmanowi cara Wasyla 
Szujskiego i obwołali władcą polskiego królewicza Władysława. Żółkiewski obsadził Kreml polską 
załogą i wrócił do kraju, aby bronić Podola i Ukrainy przed Tatarami. Nie chcąc prowadzić wojny               
w Rzeczypospolitej udał się do Mołdawii naprzeciw wojskom turecko – tatarskim. Ponieważ zawiodły 
posiłki, nasz bohater z hetmanem polskim Stanisławem Koniecpolskim znalazł się w obliczu 
przeważających sił dowodzonych przez Iskander Baszę. Pierwsze starcia obronne wypadły pomyślnie, 
ale gdy 19 września 1620 r. hetman próbował otwartej bitwy posługując się taktyką taborową, poniósł 
porażkę. Sytuację pogorszył rozkład moralny armii. Część wojska ogarnięta paniką szukała ratunku             
w ucieczce za Prut, część natomiast przystąpiła do rabunku. Żółkiewski przywrócił porządek                     
i 29 września rozpoczął zorganizowany odwrót w szyku taborowym. 6 października tabor znalazł się 
w odległości kilku kilometrów od Dniestru pod Mohylowem. Wówczas doszło do ponownych 
zamieszek w obozie, rozpoczęła się chaotyczna masowa ucieczka i pościg Tatarów. Żółkiewski zginął 
w nierównej walce, a wielu żołnierzy z hetmanem polnym dostało się do niewoli. 

Przegrał bitwę pod Cecorą, ale zdołał uchronić armię od rozbicia. Poległ  bohaterską śmiercią 
żołnierza. Około 5 km od Mohylewa Turcy znaleźli jego ciało z odciętą prawą ręką   i głęboką raną na 
skroni oraz mniejszymi na piersiach. Głowę hetmana Iskander  posłał w darze młodemu sułtanowi 
Osmanowi II, natomiast ciało wodza odnaleźli na polu walki wysłannicy Reginy Żółkiewskiej. 
Pochowano je później uroczyście w rodzinnym grobowcu w kolegiacie w Żółkwi, o czym już była 
mowa powyżej. 

Tak zmarł jeden z największych mężów naszych dziejów, wielki wódz, a przy tym wielki 
człowiek. W swoim testamencie, napisał znamienite słowa: „Nie dla ambicji jakiej tak mieć chcę, ale 
żeby grób mój był kopcem Rzeczypospolitej granic”12 Spełniły się jego marzenia o żołnierskiej 
śmierci w obronie ojczyzny, doczekał się kopca na granicy mołdawskiej, pogrzebu, jakiego pragnął               
w testamencie. 

                                                             
12 L. Podhorodecki, Stanisław Żółkiewski,... s. 295 



Tymczasem w Polsce bitwa cecorska miała swój ciąg dalszy. Tragiczny zgon hetmański 
przejął grozą cały naród, tym bardziej, że orda tatarska wpadła w granice Korony   i bezkarnie hulała 
po Rusi Czerwonej i Podolu. Docierała w niszczących zagonach aż pod Lwów, Jarosław, Przemyśl, 
Wiśniowiec, Ostróg i Dubno na Wołyniu. Obawiano się nawet     o losy Krakowa i Warszawy. W roku 
następnym , czyli 1621, hetman wielki litewski – Jan Karol Chodkiewicz, zebrał 66 tysięcy wojska    
z Polski oraz Litwy i ruszył w odwet przeciwko potędze tureckiej. Wielki był to człowiek, 
wykształcony, znający języki obce, matematykę i retorykę. Od wczesnego dzieciństwa pasjonował się 
wojskowością, chociaż     w Polsce nie było wówczas szkół wojskowych. Zatem zdobywał wiedzę 
drogą samokształcenia, czytając dzieła polskich teoretyków wojskowości: Jana Tarnowskiego, 
Stanisława Sarnickiego, Stanisława Łaskiego, Marcina Bielskiego.  

Sławę wielkiego wodza zdobył Jan Karol Chodkiewicz  w wojnie inflanckiej ze Szwedami.  
W 1601 r. wyróżnił się w zwycięskiej bitwie pod Kokenhausen, gdzie dowodził prawym skrzydłem. 
W 1602 r. otrzymał naczelną komendę nad wojskiem w Inflantach i mimo trudnej sytuacji materialnej 
wojska sprawnie pokierował działaniami, wykazując duże zdolności organizacyjne, wielką energię              
i nieprzeciętny talent dowódczy. W 1604 r. rozgromił przeważające liczebnie wojska szwedzkie pod 
Białym Kamieniem. Jednak największy rozgłos w całej Europie przyniosło mu znakomite zwycięstwo 
pod Kircholmem, odniesione 27 września 1605 r. nad znacznie liczebniejszą armią króla Karola IX 
Sudermańskiego. W latach 1608 – 1618 zaangażował się nasz bohater w wojnę z Rosją, a w 1620 r. 
sejm powierzył mu naczelne dowództwo w wojnie z Turcją, której punktem kulminacyjnym był 
Chocim. 

Chocim to dziś małe miasteczko, liczące około 12 tysięcy mieszkańców, na trasie Czerniowce 
– Kamieniec Podolski. Istniało już w X wieku i przez kolejne stulecia należało do księstwa 
kijowskiego, wołyńskiego, halicko-włodzimierskiego, Mołdawii, Turcji, Polski. Od połowy XII w. 
stał tu kamienny zamek, rozbudowywany i umacniany w ciągu następnych stuleci.13 Tu właśnie pod 
Chocimiem, Jan Karol Chodkiewicz w pełni wykorzystał swoje doświadczenia wyniesione z wojny w 
Inflantach. W niezwykle ciekawy sposób przedstawia to wydarzenie, znawca tematyki wojen 
prowadzonych przez Rzeczypospolitą w XVII w., Leszek Podhorodecki, który pisze: „Położony na 
płaskowzgórzu obóz polski ufortyfikowany został na sposób holenderski, wykorzystano 
ukształtowanie terenu, wody i przeszkody terenowe.(...) Od północy dostępu do obozu broniło strome 
urwisko, dodatkowym wzmocnieniem tego rejonu był stary zamek, wznoszący się na przeciwstoku 
wąwozu, biegnącego poniżej urwiska. Z obozem łączył go most zwodzony, przerzucony nad 
wąwozem.(...) Od strony południowej teren opadał stopniowo, lecz i tutaj bronił dostępu głęboki jar. 
Tyły obozu zabezpieczał skalisty stok i rzeka.(...)”14 

 

 

 

 

 

                                                             
13 A. Dylewski, Ukraina..., s. 219 
14 L. Podhorodecki, Jan Karol Chodkiewicz 1560-1621, Warszawa 1976, s. 136-137 



To tu w 1621 r. obóz warowny obroniły przed stutysięczną armią turecką sułtana Osmana II 
wojska polskie pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza (25 tysięcy żołnierzy) oraz oddziały 
kozackie atamana Piotra Konaszewicza – Sahajdacznego (20 tysięcy żołnierzy). 

Niestety hetman mający już wówczas 61 lat, od dawna cierpiący na epilepsję, żyjący w stałym 
napięciu, wielkim wysiłku fizycznym, czuł, że opuszczają go siły. 23 września 1621 r. wszyscy 
komisarze i pułkownicy zebrali się wokół łoża umierającego. Chodkiewicz nie mógł już mówić, podał 
tylko buławę Stanisławowi Lubomirskiemu na znak, że mianuje go swoim następcą i powierza 
komendę nad wojskiem. Aby ukryć zgon wodza, przewieziono go w karecie do zamku. 24 września 
zmarł jeden z największych hetmanów w dziejach Rzeczypospolitej. Po jego śmierci jeszcze przez 
piętnaście dni osaczona armia polsko-kozacka broniła się bohatersko przed atakami potęgi tureckiej, 
aby 9 października podpisać traktat pokojowy, uznający dotychczasowe granice Rzeczypospolitej. 

Jan Karol Chodkiewicz został pochowany w rodzinnym Ostrogu na Wołyniu. Zmarł, ale jego 
sława rosła także i po śmierci, a „dla wielu pokoleń, stał się on wzorem żołnierza patrioty, który całe 
swe życie poświęcił dla ojczyzny.”15   

Również dla ojczyzny oddał swe życie inny wybitny hetman polski, mianowicie Stanisław  
Koniecpolski, który obok Chodkiewicza, Żółkiewskiego i Sobieskiego, należał do największych 
wodzów szlacheckiej Rzeczypospolitej XVII w. Był wszechstronnie wykształcony, odznaczał                   
się szerokimi horyzontami umysłowymi, potrafił rozwinąć staropolską sztukę wojenną, dostosowując 
ją do różnorodnych warunków, w jakich przyszło mu działać.  

Urodził się około 1592 r., a zmarł w 1646 r. W wyniku bitwy pod Cecorą w 1620 r., dostał            
się do niewoli tureckiej. Gdy został uwolniony podjął  walkę z Tatarami, gromiąc ich zagony pod 
Martynowem (1624), Białą Cerkwią (1626), Kolenicą (1629). Do największego napięcia stosunków 
doszło w czasie wojny smoleńskiej, gdy Rosjanom udało się pozyskać Tatarów w celu dokonywania 
napadów dywersyjnych na Rzeczypospolitą. Kiedy Stanisław Koniecpolski rozgromił w 1633 r. pod 
Sasowym Polem czambuły, wówczas próbował wtargnąć do Polski Abaza pasza Widynia. Spotkał się 
jednak ze zdecydowanym oporem hetmana niedaleko Kamieńca. Hetman samodzielnie zorganizował 
obronę Ukrainy, gdyż zajęty wojną smoleńską król Władysław IV Waza dał mu na kresach zupełną 
swobodę działania. 

Obóz polski znajdował się na płaskim wzniesieniu rozciągającym się na południe                   
od Kamieńca Podolskiego. Prawe skrzydło oraz tyły osłaniał głęboki jar Smotryczy, płynącej szeroką 
doliną w stronę Dniestru. Tuż za obozem i zakolem rozciągało się miasto. Sam Kamieniec, położony 
na wysokiej skale w pętli Smotryczy, z trzech stron oblewającej miasto, praktycznie był niedostępny 
dla przeciwnika. Dostęp do obu bram osłaniał tu Stary oraz Nowy Zamek.  Fortyfikacje te hetman 
obsadził piechotą, mieszczanami i okolicznymi chłopami.16  

Koniecpolski po mistrzowsku, zgodnie z ułożonym wcześniej planem rozegrał bitwę. Narzucił 
przeciwnikowi teren i taktykę walki, zmusił do ataku na szańce, zaangażował przeciw Turkom 
nieznaczną część swych sił, nie ruszył odwodów, w porę spostrzegł grożące na lewym skrzydle 
niebezpieczeństwo i dla jego likwidacji wykorzystał – jak niedawno Chodkiewicz pod Chocimiem – 
przełamującą siłę kontratakującej jazdy. 

                                                             
15 tamże, s. 164-165 
16 L. Podhorodecki, Stanisław Koniecpolski, ok. 1592-1646, Warszawa 1978, s. 288 



Jak każdy potężny magnat, Koniecpolski miał własny dwór z liczną służbą, przebywający 
zwykle w Brodach. Była to prawdziwa „stolica” włości hetmańskich. Założone przez Stanisława 
Żółkiewskiego miasto leżało w błotnistej okolicy, którą w okresie wiosennych i jesiennych przyborów 
trzeba było pokonywać w bród – stąd nazwa miasta. Dzięki energii hetmana w Brodach została 
zbudowana nowoczesna, bastionowa warownia, z potężnymi kazamatami. Stała się ona wówczas 
najnowocześniejszą twierdzą na Rusi Czerwonej. W odległości 17 kilometrów od Brodów zbudował 
Koniecpolski wspaniałą rezydencję w Podhorcach, o czym jednak była już mowa. 

Hetman był cenionym mecenasem, opiekunem architektów, malarzy, rzeźbiarzy                           
i pisarzy. Dbał o rozwój oświaty, czego przykładem jest fundacja szkoły w Brodach, do której 
sprowadzał profesorów,  nawet z Akademii Krakowskiej. Poważnie rozbudował Bar i umocnił 
miejscowy zamek. Troszczył się również  o fortyfikacje Kudaku.17 Ten potężny magnat, który trząsł 
Ukrainą, jak własnym państwem i potrafił narzucić swą władzę szlachcie, w bezpośrednim obcowaniu 
był prosty w obejściu, rzeczowy w rozmowie  i działaniu, kulturalny, troszczący się o rodzinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmarł niespodziewanie w marcu 1646 r. Jego śmierć nie pozostała bez wpływu na rozwój 
sytuacji wśród Kozaków i w ogóle na Ukrainie. Zdzisław Spieralski, tak pisał  o Koniecpolskim: „(...) 
znakomity wódz i pogromca Tatarów, cieszył się Koniecpolski dużym autorytetem nie tylko wśród 
rycerskich Kozaków, ale w całej społeczności Ukrainy, nie wyłączając chłopów. Tylko on i może 
jeszcze kasztelan kijowski Adam Kisiel, prawosławny Rusin, byli zdolni oddziaływać na Kozaków                
w duchu posłuszeństwa dla Rzeczypospolitej. Ale tylko Koniecpolski miał dostateczny autorytet,            
by narzucić magnatom ukraińskim ewentualne ustępstwa na rzecz kozaczyzny.”18  

Na zakończenie chciałabym przynajmniej wspomnieć jeszcze o jednej postaci, równie 
wybitnej, jaką był kasztelan kijowski (od 1665 r.), wojewoda ruski (od 1657 r.), wreszcie hetman 
polny koronny (od 1665 r). – Stefan Czarniecki. Całe życie walczył z wrogami Rzeczypospolitej: 
Szwedami, Moskalami, Kozakami i Tatarami. W celu osiągnięcia zwycięstwa nie oszczędzał ani 
siebie, ani swoich żołnierzy. To on mawiał: „ Jam nie z soli ani z roli, ale z tego , co mnie boli”. 
Pochodził ze średniej szlachty, co było jedną z przyczyn odrzucenia jego kandydatury na hetmana              
w roku 1657. 

                                                             
17 L Podhorodecki, Stanisław Koniecpolski ..., s. 371  
18 Z. Spieralski, Stefan Czarniecki 1604-1665, Warszawa 1974, s. 67 



 Stopnie wojskowe zaczął Czarniecki zdobywać w 1624 r. walcząc z Tatarami. Potem brał 
udział między innymi w wojnie trzydziestoletniej, bijąc się u boku cesarza. W roku 1648 podczas 
powstania Chmielnickiego dostał się do niewoli, po czym uczestniczył w zwycięskiej bitwie pod 
Beresteczkiem (1651) i w zakończonej klęską bitwie pod Batohem (1652), gdzie cudem uniknął 
śmierci. Podczas walk z Kozakami w 1653 r. kula wyrwała Czarnieckiemu podniebienie, które 
zastąpiono srebrną blaszką. W latach najazdu szwedzkiego (1655-1660) jako jeden z niewielu 
dowódców nigdy nie przeszedł na stronę wroga i pozostał wierny Janowi Kazimierzowi. Po „potopie” 
walczył z Rosją, a w roku 1663 udał się na Ukrainę. Była to jego ostatnia wyprawa wojenna. 

W czasach Czarnieckiego Ukraina była już krajem wielkich latyfundiów magnackich.                 
A to oznaczało, że ta mlekiem i miodem płynąca prowincja Rzeczypospolitej została przekształcona       
w teren niczym nie ograniczonego ucisku feudalnego, idącego w parze z uciskiem narodowościowym 
i religijnym. 

Stefan Czarniecki zmarł 16 lutego 1665 r. w Sokołówce pod Lwowem. Na łożu śmierci 
pożegnał się nie tylko z towarzyszami broni, ale także z wiernym wierzchowcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uroczystości pogrzebowe, które odbyły się w Warszawie z udziałem pary królewskiej, 
ściągnęła cała prawie rodzina hetmana.19 Ale jego zwłoki zostały przewiezione do rodzinnej Czarncy    
i pochowane w podziemiach parafialnego kościoła, gdzie spoczywają do dziś. Na Sejmie Wielkim 
zapadła 5 października 1788 r. uchwała o wystawieniu Czarnieckiemu pomnika na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Ponadto imię tego wybitnego hetmana towarzyszyło Polakom w latach 
niewoli narodowej w słowach „Mazurka Dąbrowskiego”, który stał się polskim hymnem narodowym. 

Warto zastanowić się, dlaczego dziś nie ma tej potężnej Rzeczypospolitej, jaka istniała jeszcze 
w XVII wieku, tak wspaniałych  przywódców narodowych, jakimi bezsprzecznie byli bohaterowie 
tych przemyśleń: Jan III Sobieski, Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław 
Koniecpolski czy wreszcie Stefan Czarniecki? Gdzie zawieruszyło się  to efektywne podejmowanie 
decyzji, spójność działania, uczenie się na błędach poprzedników? Co dzisiaj znaczy dla nas słowo: 
patriotyzm? 

 

                                                             
19 Z. Spieralski, Stefan Czarniecki..., s. 337 
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