OBRONA JASNEJ GÓRY
Potop

szwedzki i cudowna obrona Jasnej Góry naleŜą do wydarzeń
bardziej znanych. Przyczyną długoletnich wojen polsko-szwedzkich było
dąŜenie Szwecji do opanowania basenu Morza Bałtyckiego oraz próby
odzyskania korony szwedzkiej przez trzech kolejnych królów polskich
z dynastii Wazów: Zygmunta III Wazy, Władysława IV oraz Jana Kazimierza.

Zygmunta III Waza

Jan Matejko
Władysław IV

Jan Kazimierz

W 1654 roku na tron szwedzki wstąpił Karol X Gustaw. Miał odraŜającą
powierzchowność, talent militarny i posłuch u Ŝołnierzy. Prosta była jego
recepta kuracji finansów: Za pomocą Ŝelaza moŜemy zaopatrzyć się w złoto.
Szwecja dysponowała wówczas najlepszą armią w Europie.
Dnia 5 lipca 1655 roku przybyło do Sztokholmu poselstwo polskie ustalić
warunki pokoju. Tymczasem 19 lipca wręczono wysłannikom akt
wypowiedzenia wojny.
Dnia 21 lipca 1655 roku feldmarszałek Arvid Wittenberg wraz
z Hieronimem Radziejowskim przekroczył granicę na Pomorzu i wkroczył do
Wielkopolski.
W dniu 24 lipca 1655 roku Szwedzi dotarli do Ujścia, gdzie zebrało się
pospolite ruszenie dla obrony Wielkopolski. Trochę postrzelano, ale 25 lipca
wojewoda poznański Krzysztof Opaliński i kaliski Karol Grudziński podpisali
kapitulację.
Prowincja wielkopolska poddana została pod protekcję Karola X
Gustawa. W tym samym czasie wojska Magnusa de la Gardie wkroczyły na
śmudź i Kurlandię, Szwedom poddali się hetman Janusz Radziwiłł i jego
stryjeczny brat - koniuszy litewski Bogusław Radziwiłł. 18 sierpnia przyjęli oni
zwierzchność Karola X Gustawa i zerwali unię polsko-litewską.
Dnia 8 września 1655 roku poddała się bez walki Warszawa.

Marcin Zaleski,
Kościół Paulinów
Warszawa

Wkrótce rozpoczęła się grabieŜ stolicy. Wywieziono róŜne bogactwa
na siedmiu statkach.
W Zamku Królewskim zdzierano ze ścian kosztowne obicia, zabierano meble,
obrazy, rzeźby, posadzki, kominki, a nawet ramy okienne. Demontowano
marmurowe fontanny i schody. Zrabowano bibliotekę królewską wraz
z dawnymi aktami polskimi1.
Dnia 17 października 1655 roku król Jan Kazimierz opuścił kraj udając
się na Śląsk, najpierw do Głogówka, później do Opola. 19 października Stefan
Czarniecki poddał Szwedom Kraków po trzech tygodniach obrony.
20 października bracia Janusz i Bogusław Radziwiłłowie zawarli w Kiejdanach
formalny traktat ze Szwecją uznając Karola X Gustawa królem Polski.
W dniu 21 października władzę Karola X Gustawa uznali
przedstawiciele szlachty z województw: bełskiego, kijowskiego, krakowskiego,
lubelskiego, ruskiego, sandomierskiego i wołyńskiego. Kilka dni później poddał
się im takŜe hetman Stanisław Rewera Potocki z wojskiem koronnym.
Liczono prawdopodobnie na zachowanie państwa i na pokonanie
Kozaków przez Karola X Gustawa2.
Paweł Jasienica stwierdza, iŜ wielu badaczy podkreśla, Ŝe w tamtych
czasach inaczej pojmowano patriotyzm i zdradę, chociaŜ sejm juŜ przed
potopem uznał Hieronima Radziejowskiego za zdrajcę.
Jasienica pisze:
Dla ogromnej większości szlachty opuszczenie Jana Kazimierza
i opowiedzenie się przy Karolu Gustawie oznaczało tylko zmianę
panującego i to w obrębie tej samej dynastii. Jeden Waza zamiast
drugiego3.

J. Borowiec, H. Niemiec, dz. cyt., 119.
TamŜe.
3 P. Jasienica, Rzeczpospolita obojga narodów. Część druga. Calamitatis regnum, Warszawa 19822,
153.
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Matka BoŜa Częstochowska Królowa Polski

Tymczasem protektorat szwedzki przybrał od początku postać
krwawej okupacji i grabieŜy. W Poznaniu natychmiast rozpoczęły się gwałty
i morderstwa. śołnierze szwedzcy zachowywali się tak, jak nasi Lisowczycy
w Moskwie1. Reakcją był wybuch partyzantki w Wiekopolsce, na Kurpiach,
na Podhalu.
Przed Szwedami obroniło się jednak kilka miast: Gdańsk, Malbork,
Zamość, Lwów i Nowy Sącz2. Obroniła się równieŜ Jasna Góra.
Gdy 18 listopada Jasną Górę otoczyły wojska szwedzkie pod
dowództwem gen. Millera padło pytanie: Czy jest sens przeciwstawiać się
zwycięskiej armii?

Zaczęły grzmieć armaty,
a jednocześnie prowadzono
pertraktacje. Odpierano wściekłe
ataki Szwedów, a równocześnie
zakonnicy zanosili gorące modły
do Boga. Szwedów do furii
doprowadzały modlitewne
śpiewy dochodzące
do nich z klasztoru.

OblęŜenie Jasnej Góry przez Szwedów

A jednak, mimo beznadziejnej sytuacji, klasztor jasnogórski nie
zamierzał się poddać. Największa w tym zasługa bohaterskiego ojca przeora
Augustyna Kordeckiego. Nie zwątpił, lecz przygotowywał klasztor do obrony,
zaopatrywał twierdzę w broń, gromadził Ŝywność. Cudowny obraz Matki
BoŜej oraz kosztowności juŜ wcześniej wywiezione zostały na Śląsk. Tak
zadecydował prowincjał zakonu, choć ojciec Kordecki i większość zakonników
byli temu podobno przeciwni.
Obrońców najbardziej krzepiły codzienne procesje z Najświętszym
Sakramentem, które ojciec Kordecki prowadził po wałach.
OblęŜenie Jasnej Góry trwało od 19 listopada do 27 grudnia. Na Jasną
Górę docierały straszne wieści o zajęciu prawie całej Rzeczypospolitej przez
wojska szwedzkie, o rabunkach, gwałtach i mordach, o złupieniu wielu
klasztorów, sprofanowaniu kościołów, spaleniu zamków.
Wiedziano teŜ o bardzo trudnej sytuacji zewnętrznej. Do ataku na
Rzeczpospolitą przygotowywał się węgierski ksiąŜę Siedmiogrodu. Moskwa
groziła Polsce od wschodu. ZagraŜał teŜ Chmielnicki, podburzany przez
Moskwę.
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TamŜe, 162.
J. Borowiec, H. Niemiec, dz. cyt., 119.

January Suchodolski, Obrona Jasnej Góry

Jasnej Góry broniła niewielka,
licząca 250 osób załoga.
Szwedów, liczących na
złupienie klasztoru, było
kilkakrotnie więcej. A jednak
obrońcy przez sześć tygodni
dzielnie odpierali ataki. Gdy
rozeszła się pogłoska, Ŝe chłopi
idą na odsiecz Jasnej Góry,
Szwedzi odstąpili od oblęŜenia1.
Od początku uwaŜano obronę
Jasnej Góry za cudowną
interwencję BoŜej Opatrzności.

W Kronice z 1688 roku napisano:
Nie ludzie Jasną Górę, lecz Bóg miejsce święte i ludzi ocalił, gdyŜ bardziej
tam cudami niŜ oręŜem walczono2.
Tak uwaŜa teŜ m.in. ceniony za obiektywizm brytyjski historyk Norman
Davies3. TakŜe historyk szwedzki z końca XX wieku Arne Stade podkreślił
wielkie znaczenie tego wydarzenia4.

Jasna Góra,
Częstochowa
O tej pogłosce piszą J. Borowiec, H. Niemiec, dz. cyt., 120.
Wespazjan Kochowski, Annalium Poloniae Climacter Secundus, Kraków 1688; cytowane za:
N. Davies, t. 1, dz. cyt., 594.
3 N. Davies, t. 1, dz. cyt., 592 napisał: „Opór ograniczał się do nie skoordynowanych działań chłopskich
band i cudownej obrony otoczonego fortyfikacjami klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie”.
4 W ksiąŜce Droga Szwedów do Częstochowy, Jasnej Góry napisał: „Odstąpienie od oblęŜenia Jasnej
Góry było dla Szwedów wówczas chyba najcięŜszą poraŜką od czasu wybuchu wojny w lipcu, nawet jeśli
militarnie samo to niepowodzenie miało stosunkowo ograniczone rozmiary. Psychologiczne skutki
oddziaływania okazały się dość powaŜne, nawet jeśli się uzna, Ŝe przedstawiono je z pewną przesadą
w literaturze historycznej”. Cytuję za: Z.S. Jabłoński, W godzinie apelu na przełomie pontyfikatów,
Jasna Góra – Częstochowa 2006, 226.
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Natomiast wieszcz narodowy,
Adam Mickiewicz, podczas wykładów
w Colège de France w 1842 roku
wskazał na opatrznościową rolę
przeora Jasnej Góry:
Kordecki jest jednym z tych ludzi, których
Opatrzność zsyła od czasu do czasu jako
wzory dla następnych pokoleń. Nigdy idea
polska nie znalazła równie pełnego
wcielenia jak w nim. Późniejsi bohaterowie
zachowują niektóre rysy tego charakteru,
którego on był pierwowzorem. Uczciwość
Jana Kazimierza, wiara Sobieskiego,
prostota Kościuszki przypominają nam
stale księdza przeora.
Oto jest charakter słowiańsko-polski:
prostota i skromność1.
Jan Matejko, Ksiądz Kordecki

Wieści o obronie Jasnej Góry dodały otuchy wątpiącym rodakom.
Dnia 20 listopada Jan Kazimierz wydał uniwersał wzywający
mieszkańców Rzeczypospolitej do walki ze Szwedami, z początkiem roku
wrócił do kraju. Tzw. wojna szarpana, prowadzona przez Stefana
Czarnieckiego, zaczęła odwracać bieg wydarzeń. W dniu 1 kwietnia 1656 roku
w katedrze lwowskiej, przed obrazem Najświętszej Panny Łaskawej, Jan
Kazimierz złoŜył śluby, w których Maryję ogłosił królową Korony Polskiej
i przysięgał polepszenie doli chłopów po pokonaniu Szwedów.

Jan Matejko,
Śluby Jana Kazimierza
(fragment)

Niestety śluby te nie zostały wypełnione.
1

Cytowane za: tamŜe, 213.

Były jeszcze trudne chwile. W dniach 28-30 lipca 1656 roku rozegrała się
największa w tej wojnie bitwa warszawska (na terenie wsi Bródno, Białołęka,
śerań) zakończona klęską wojsk Jana Kazimierza.
W końcu 6 grudnia 1656 roku w Radnot (Siedmiogród) zawarto traktat
przewidujący rozbiór Rzeczypospolitej przez króla szwedzkiego Karola X
Gustawa, elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, księcia
siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego (1621-1660), Bohdana Chmielnickiego
i Bogusława Radziwiłła. Kraków, Warszawę i tytuł królewski miał otrzymać
Jerzy Rakoczy.
W styczniu 1657 roku ksiąŜę siedmiogrodzki, mimo trzaskających
mrozów i głębokich śniegów w Karpatach, wtargnął do Polski.
Nie stoczono ani jednej powaŜnej bitwy, ale sposób prowadzenia walki
przekroczył wszelkie wcześniejsze normy.
Armia Rakoczego znęcała się nieludzko nad krajem, który wcale wobec Węgier
nie zawinił, od wieków odczuwał nawet ku nim Ŝywą sympatię. KsiąŜę - wódz
po prostu Ŝaden - nie panował nad swymi hordami, składającymi się
z Siedmiogrodzian, Wołochów i innych zakarpackich nacji, wspartych
Kozakami. Zbladły wobec ich poczynań srogości Szwedów, zwanych naówczas
Tatarami chrześcijaństwa. Korona zapoznała się z tym, co wcześniej przeŜyła
Ukraina od obcych i swoich. Miasta i wsie szły z dymem, obróciły się
w ruinę... Miał jeszcze szczęście jeniec, którego po prostu zarŜnięto. Bo innych
palono na wolnym ogniu, Ŝywcem przecinano piłami, poszukując połkniętych
klejnotów. Rzędy zatkniętych na tyki głów ludzkich grodziły sandomierskie,
mazowieckie i podlaskie gościńce1.
Dnia 16 czerwca 1657 roku Rakoczy bez boju zajął Warszawę.
Tego samego dnia hetman polny Jerzy Lubomirski, na czele
czterdziestotysięcznego wojska i uzbrojonych chłopów wtargnął przez Karpaty
do Siedmiogrodu.
Tam palił, ścinał, gdzie tylko zasiągł, wodę a ziemię zostawił.
Rakoczy błagał Jana Kazimierza o pokój i natychmiast rozpoczął odwrót.
Za nim popędził Czarniecki szarpiąc jego tyły. Rakoczy podpisał kapitulację2.
Ostatecznie wojna zakończyła się pokojem zawartym ze Szwedami dnia
3 maja 1660 roku w Oliwie. Jan II Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu
szwedzkiego a Rzeczpospolita pogodziła się z utratą Inflant, poza niewielką ich
częścią (tzw. Inflanty Polskie). Wracał do Polski Elbląg. Szwedzi zobowiązali
się zwrócić zagrabione dobra3.

P. Jasienica, Rzeczpospolita, cz. 2, dz. cyt., 182.
Rakoczy przyrzekł odstąpić Szwedów i zapłacić wielką kontrybucję. Układ obowiązywał
Polaków i Litwinów, ale nie Tatarów. Ci oprócz łupów uśmiercili pięciuset ludzi a jedenaście
tysięcy uprowadzili w jasyr na Krym. Do Siedmiogrodu dowlokły się niedobitki z wodzem.
Sułtan Mahomet IV pozbawił go stanowiska wyznaczając innego zwierzchnika tureckiego
lenna na Węgrzech. Por. P. Jasienica, Rzeczpospolita, cz. 2, dz. cyt., 182 n.
3 N. Davies, t. 1, dz. cyt., 596; J. Borowiec, H. Niemiec, dz. cyt., 122.
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Tak zakończył się cykl wojen rozpoczętych przed sześćdziesięciu laty, za
czasów Zygmunta III Wazy.
Jak wynika z obliczeń, w roku 1650 w Wielkopolsce, Małopolsce i na
Mazowszu mieszkało około trzech milionów ośmiuset tysięcy osób. W dziesięć
lat później, w momencie zawierania pokoju w Oliwie, terytoria te zamieszkane
były przez dwa miliony osiemset tysięcy ludzi. Prawie dwadzieścia siedem
procent mniej! Liczby inwalidów, kalek i nieuleczalnie chorych nie sposób
policzyć1.
Najazd szwedzki słusznie nazwano potopem. Prawie całe terytorium
Rzeczypospolitej znalazło się pod nieprzyjacielską okupacją.
Beznadziejną sytuację zmieniła cudowna obrona Jasnej Góry. Opór
stawiany przez sześć tygodni wojskom generała Millera miał przełomowe
znaczenie dla całej wojny. Dzięki zrządzeniom BoŜej Opatrzności oznaczał on
początek końca potęgi wroga.
Jasna Góra, skąd przyszło zwycięstwo, stanie się z czasem duchową
stolicą Polski. Na treść symbolu Jasnej Góry składać się będzie zarówno
militarna obrona, jak i śluby Jana Kazimierza.
Ojciec Kordecki podniesiony zostanie do rangi bohatera narodowego
i przywoływany będzie zwłaszcza w okresach zaborczych totalitaryzmów2.
W niektórych zaś kręgach emigracji XIX wieku, zwłaszcza
w zgromadzeniu zmartwychwstańców, przyczyn utraty niepodległości
dopatrywano się w niewypełnieniu lwowskich ślubów królewskich.
Dziwne są drogi BoŜej Opatrzności. Nawet z beznadziejnej sytuacji moŜe
wyprowadzić człowieka Bóg.
Przywołajmy na koniec słowa Jana Pawła II z ksiąŜki Pamięć i toŜsamość:
Obrona Jasnej Góry w 1655 roku ma nie tylko charakter pewnego cudu
historycznego, ale takŜe moŜe być interpretowana jako ostrzeŜenie na
przyszłość, w sensie wezwania do baczności wobec zagroŜenia, które
pochodziło z Zachodu, zdominowanego zasadą: ‘cuius regio eius religio’, a
takŜe i ze Wschodu, gdzie coraz bardziej umacniała się wszechwładza carów3.

Por. P. Jasienica, Rzeczpospolita, cz. 2, dz. cyt., 192.
Por. Z. Jabłoński, dz. cyt., 216n.
3 Jan Paweł II, Pamięć i toŜsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, 144.
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