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PRZEDMOWA

iniejszy zbiór studiów, poświęcony staropolskiej sztuce wojennej XVI-XVII w.,
stanowią najistotniejsze fragmenty wybranych prac magisterskich, które powstały
na seminarium prof. Jaremy Maciszewskiego, a od 1994 r. także prof. Mirosława Nagielskiego. Prace przygotowywane na seminarium dotyczyły nie tylko poszczególnych
kampanii wojennych epoki staropolskiej, ale także dziejów wojska, tj. jego organizacji,
liczebności, struktury społeczno-narodowej oraz miejsca wojska w społeczeństwie
I Rzeczypospolitej. Wiele prac podjęło kwestię morale i dyscypliny żołnierzy tak w ok
resie pokojowym, jak i podczas działań wojennych, omawianych na przykładzie wybra
nych batalii XVI-XVII w. W skład niniejszego zbioru wchodzi kilka artykułów
naukowych i dwa teksty źródłowe, zamieszczone na końcu.
Pierwszy z prezentowanych w tomie studiów stanowi artykuł Dariusza Skorupy,
dotyczący wyprawy mołdawskiej Jana Zamoyskiego w 1600 r., zakończonej zwycięską
dla oręża polskiego bitwą pod Bukowem 20 października 1600 r. (zwaną także batalią
nad rzeką Teleżyną), gdzie rozbito armię Michała Walecznego, złożoną z Serbów,
Bułgarów, Mołdawian, Polaków, Kozaków, a nawet Węgrów. Autorowi udało się nie
tylko bardzo dokładnie odtworzyć działania obu stron konfliktu, skład sił tak Zamoy
skiego, jak również Michała Walecznego (Aneks I i II), ale także przedstawić złożone
stosunki polityczne w Europie Środkowowschodniej, gdzie krzyżowały się interesy Rze
czypospolitej, Cesarstwa i Turcji. Klęska pod Bukowem, jak udowodnił autor, stanowiła
kres dalszej działalności Michała, gdyż nie udało mu się ponownie odtworzyć sił, które
mogły przeciwstawić się zarówno Rzeczypospolitej, jak i Turcji. Nowa przegrana z od
działami Jana Potockiego pod Curtea de Arges 25 listopada 1600 r. definitywnie
przekreślała plany stworzenia z Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu jednego pań
stwa. W ówczesnej sytuacji wobec kontrakcji Habsburgów, Rzeczpospolitej i Turcji
było to niemożliwe. Skutki polityczne batalii pod Bukowem były poważne.
Hetmanowi wielkiemu koronnemu udało się osadzić na tronie mołdawskim Jere
miego Mohyłę, a na wołoskim jego brata Szymona. Ugruntowano wpływy polskie
w Mołdawii, gdzie tron hospodarski na długo przypadł rodzinie Mohyłów. Brak jednak
możliwości prowadzenia aktywniejszej ze strony Rzeczypospolitej polityki wobec
księstw naddunajskich w pierwszym ćwierćwieczu XVII w. spowodował, że zwierzch
nictwo nad nimi objęła Turcja. Rokosz Zebrzydowskiego, wojna z Moskwą, Turcją,
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a następnie ze Szwecją spowodowały, że teatr wojenny, obejmujący księstwa naddunajskie, zszedł na plan dalszy, aby ponownie odegrać istotną rolę w dobie powstania
Bohdana Chmielnickiego.
Tomasz Bohun omawia batalię pod Moskwą (1-3 września 1612 r.), stoczoną pomię
dzy siłami polsko-litewskimi pod komendą hetmana litewskiego Jana Karola Chodkie
wicza a oddziałami moskiewskimi, blokującymi dostępu do Kremla, gdzie broniła się
polska załoga pod dowództwem starosty chmielnickiego Mikołaja Strusia. Sytuacja
załogi broniącej Kremla od czerwca 1612 r. stale się pogarszała wobec szczelnej bloka
dy, jaka miała miejsce szczególnie po 30 sierpnia, gdy nadciągnęły główne siły rosyjskie
kniazia Dymitra Michaj łowicza Pożarskiego. Autor omówił próby odblokowania garni
zonu kremlowskiego, jakie podjął hetman litewski, a które kończy bitwa pod Moskwą
w pierwszych dniach września. Siły, jakimi dysponował łącznie z Kozakami zaporoski
mi, nie mogły przebić się przez pierścień oddziałów moskiewskich — choć zdobyły
cerkiew św. Klimenta, zostały odrzucone przez przeważające siły Pożarskiego. Ogromne
straty w piechocie oraz utrata prowadzonego dla głodującej załogi taboru z żywnością,
przypieczętowały los Kremla. Polska załoga została zmuszona do kapitulacji 26 paź
dziernika 1612 r. (6 listopada). Stąd ogromne znaczenie krwawych walk pod Moskwą,
które były ostatnią realną próbą przebicia się do załogi Mikołaja Strusia.
Problematykę kozacką porusza natomiast artykuł Alberta Borowiaka, opisujący
przebieg powstania Zaporożców w 1638 r. Było ono największym buntem kozackim na
ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej przed rebelią Bohdana Chmiel
nickiego i swoim zasięgiem objęło dużą część Zadnieprza, zagrażając latyfundiom Ko
niecpolskich, Wiśniowieckich i Potockich. Autorowi udało się na przykładzie tego
powstania przedstawić nie tylko, w jaki sposób i dlaczego dochodziło do wystąpień
kozackich przeciwko Rzeczypospolitej, lecz również zwrócić uwagę na podstawowe
elementy taktyki wojsk kozackich zarówno wywodzących się z Siczy, jak i rejestrowych,
będących na żołdzie Rzeczypospolitej, które w trakcie powstania z reguły przechodziły
na stronę powstańców. Podkreślił także istotne znaczenie powstań kozackich lat
1637-1638 i ich wpływ na charakter działań roku 1648. Sukcesy hetmana polnego
koronnego Mikołaja Potockiego pod Kurnej kami i Starcem przyczyniły się kilkanaście
lat później do wyraźnego lekceważenia przeciwnika i zbytniej pewności siebie polskich
wodzów, co było jedną z głównych przyczyn klęsk wojsk polskich u Żółtych Wód i pod
Korsuniem 1648 r. Kampania 1638 r. jest ciekawa jeszcze z jednego powodu — ilustru
je ona, jak trudnym przeciwnikiem dla sił polskich byli Kozacy, pozbawieni przecież
wsparcia ordy — inaczej niż w 1648 r. Jednocześnie autor wykazał, że straty, jakie
poniósł Mikołaj Potocki, sięgające 1000 zabitych i prawie 2000 rannych, przewyższały
te, które ponosiły oddziały koronne w niejednej wojnie z państwami ościennymi.
A przecież skierowane były one przeciwko poddanym króla i Rzeczypospolitej — Koza
kom mieniącym się rycerstwem kresowym, broniącym województwa „ukrainne” przed
najazdami ordy. Przełamanie taboru pod Kurnej kami w 1637 r. oraz zmuszenie taboru
kozackiego nad Starcem do kapitulacji w roku następnym ugruntowało przekonanie
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dowództwa polskiego o utrzymaniu przewagi jazdy nad dragonią i piechotą, czyli „lu
dem ognistym”, co przyniosło opłakane rezultaty kilkanaście lat później. Krytyczna
ocena zdolności operacyjnych polskiego dowództwa w 1638 r. z Mikołajem Potockim
na czele potwierdza, że ani Stanisław Potocki czy Jeremi Wiśniowiecki nie mogli
wówczas konkurować z hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Koniecpolskim,
zwycięzcą spod Martynowa, Trzciany i Kamieńca.
Tematyce społeczno-zawodowej armii polskiej w pierwszej połowie XVII w., a ściślej
kwestii postawy wojska wobec społeczeństwa Rzeczypospolitej, poświęcone są dwie
następne prace.
Anna Czekaj stara się odpowiedzieć na pytanie, nurtujące od dawna historyków
wojskowości: czy towarzystwo chorągiewne było zwykłymi kondotierami epoki, żądny
mi łupów, krwi, sławy i przygód, czy raczej zaliczało się do świadomych swych obowiąz
ków wobec króla i ojczyzny obywateli? Nie ulega wątpliwości, że wojna zmuszała
żołnierzy do innych, specyficznych dla tego środowiska zawodowego postaw moralnych
wobec powszechności śmierci na polu walki, w ciągnieniu czy na leżach. To beznamięt
ne podejście do śmierci, tak wroga, jak i własnych towarzyszy nie dziwi, tym bardziej że
sami dokonywali licznych okrucieństw, np. w dobie powstania Bohdana Chmielnickie
go, tłumacząc je działaniami odwetowymi. Wiele jednak zależało od charyzmy i auto
rytetu samego dowódcy, jak to miało miejsce w przypadku Jana Karola Chodkiewicza
czy Stanisława Żółkiewskiego. Hetman, który potrafił dotrzeć do żołnierzy, zrozumieć
ich postawy i potrzeby, mógł liczyć na ich poparcie nawet w sytuacji, gdy byli nieopła
ceni. W przeciwnym wypadku dochodziło do rebelii i konfederacji, mimo ogłaszania
artykułów hetmańskich w przededniu kampanii. Żołnierze, którym skarb państwa
często przez wiele lat nie wypłacał żołdu, niejednokrotnie popadali w konflikt z pra
wem, grabiąc i niszcząc dobra królewskie i duchowne na leżach. W wielu kampaniach
wykazywali jednak troskę o Rzeczypospolitą, walcząc bez należnego im żołdu, co było
nie do pomyślenia dla zawodowych gemajnów wielu armii europejskich tego okresu,
nie wyłączając szwedzkiej i cesarskiej.
Podobnymi problemami zajął się Tomasz Szul-Skjoeldkrona, analizując dyscyplinę
i morale armii koronnej w okresie od bitwy pod Piławcami do kampanii zborowsko-zbaraskiej 1649 r. Autor starał się wykazać różnicę pomiędzy teoretycznymi para
grafami zawartymi w artykułach hetmańskich ogłaszanych przed każdą kampanią
a praktyką działań wojska, z reguły nieopłaconego. I choć na stan dyscypliny narzekała
w 1648 r. cala Rzeczpospolita na sejmie konwokacyjnym i elekcyjnym, a sam Jan Kazi
mierz podczas koronacji ostro wystąpił przeciwko zbytniemu przepychowi w rotach
jazdy zaciągu narodowego, to faktycznie stan morale i dyscypliny wojsk koronnych
zależał w glównj mierze od autorytetu wodza, kadry niższego szczebla dowodzenia oraz
stanu zadłużenia skarbu publicznego wobec żołnierza. Inaczej zachowywał się bowiem
towarzysz chorągiewny, gdy byl opłacony i pod sprawnym dowództwem. Widać to
szczególnie ostro, gdy porównamy postawę wojska w trakcie działań poprzedzających
zamknięcie się regimentarzy w Zbarażu, z chwilą gdy w obozie zjawia się Jarema Wi-
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śniowiecki. Żołnierze uwierzyli bowiem, że pod jego dowództwem nie straszni im
Kozacy z Tatarami pospołu, gdyż w zdolności swych dotychczasowych dowódców po
wątpiewali. Autor słusznie przeciwstawia postawę obu armii polskich w tej kampanii,
co podkreślali sami Kozacy, określając wojsko spod Zbaraża jako serdite, a te spod
Zborowa, dowodzone przez króla jako makkire. Zwrócił także uwagę, że w stosunku do
fatalnego 1649 r., już w roku następnym widać wyraźną poprawę w zakresie dyscypliny
i morale wojska polskiego, na co poważny wpływ miała postawa samych wodzów, nie
wyłączając króla Jana Kazimierza, którego bohaterska postawa pod Zborowem ochro
niła od klęski nowo zaciągnięte oddziały. Mimo współdziałania kozacko-tatarskiego, co
stwarzało zupełnie nową sytuację dla strony polskiej, już wówczas dochodzi do powol
nej odbudowy psychiki towarzystwa chorągiewnego, o czym świadczą walki z powstań
cami kozackimi pomiędzy marcem a czerwcem 1649 r.
Jacek Komuda natomiast zajął się pierwszą batalią łojowską hetmana litewskiego
Janusza Radziwiłła z 1649 r. Nie tylko bowiem omówił przygotowania Litwinów do
kampanii przeciwko Kozakom w 1649 r., ale szczegółowo omówił działania połowę wraz
z decydującą batalią z 31 lipca tr. z siłami Stanisława Michała Krzyczewskiego. Co
istotniejsze, autor krytycznie odniósł się do sztuki dowódczej hetmana, który w trakcie
kampanii nie ustrzegł się wielu potknięć, w tym braku aktywnego rozpoznania sił
przeciwnika. Choć Litwini podkreślali sukces Janusza Radziwiłła na tle porażek z pow
stańcami kozackimi armii koronnej, to należy zwrócić uwagę, że oddziały litewskie
miały za przeciwnika jedynie siły kozackie, złożone głównie z czerni, a nie połączoną
armię kozacko-tatarską. Roty litewskie poniosły także duże straty, m.in. postrzelono
wielu oficerów z oddziałów zaciągu cudzoziemskiego. Braki w amunicji i prochu były
na tyle poważne, że Radziwiłł nie zdecydował się na kontynuowanie wyprawy na Kijów,
który zdobył dwa lata później. N a ile jednak była to decyzja polityczna wypływająca
z nieukrywanej niechęci wobec Jana Kazimierza, trudno jednoznacznie stwierdzić.
Z kolei Dariusz Milewski zajął się fragmentem kampanii żwanieckiej Jana Kazimierza
z 1653 r., przedstawiając działania wokół Suczawy, zakończone jej kapitulacją w dniu
9 października tr. Szczegółowo odtworzył wyprawę pułkownika Jana Kondrackiego,
wysłanego z obozu królewskiego pod tą twierdzę w celu zniszczenia sił kozackich pod
dowództwem syna Bohdana Chmielnickiego — Tymosza. Prezentowany artykuł jest
o tyle cennym uzupełnieniem naszej wiedzy o kampanii żwanieckiej, że dotyczy okresu,
w którym strona polska wykazywała pewną aktywność operacyjną, zakończoną zresztą
sukcesem. Zmuszono bowiem siły kozackie do kapitulacji, a nowy dowódca Zaporoż
ców po śmierci Tymosza Chmielnickiego — Mikołaj Fedorowicz — złożył przysięgę na
wierność polskiemu monarsze i Rzeczpospolitej. Słusznie jednak autor zauważył, że
łagodne warunki, jakie narzucono Kozakom, zaogniły sytuację w polskim obozie pod
Zwańcem, a znanemu pułkownikowi jazdy Sebastianowi Machowskiemu zarzucano
nawet, iż został przekupiony przez mołojców skarbami byłego hospodara Mołdawii
Bazylego Lupula. Zasługą autora jest także odtworzenie korpusu jazdy, wysłanego pod
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Suczawę pod komendą Jana Kondrackiego, który wziął udział w działaniach w Mołda
wii, począwszy od 16 sierpnia do 9 października 1653 r.
Kolejne dwa artykuły dotyczą początkowego okresu wojny polsko-moskiewskiej z lat
1654-1655, gdy siły cara Aleksego Michajłowicza uderzyły na Wielkie Księstwo Litew
skie, przystępując 8 lipca tr. do oblężenia Smoleńska. Tym tematem zajął się Piotr Kroll,
który przedstawił kłopoty, jakie napotkał nowy wojewoda smoleński Filip Kazimierz
Obuchowicz przy nakłanianiu okolicznych obywateli do stawienia się na generalny
popis w dniu 9 czerwca 1654 r. Skłócony z Januszem Radziwiłłem, hetmanem wielkim
litewskim, miał kłopoty z przejęciem komendy Smoleńska, gdyż hetman dowództwo
nad załogą powierzył pułkownikowi Wilhelmowi Korfowi. Wpłynęło to negatywnie na
przygotowania do obrony tej kluczowej twierdzy na pograniczu litewsko-moskiewskim.
Autor przedstawia nie tylko przebieg oblężenia Smoleńska przez oddziały moskiewskie,
ale — na podstawie listów Obuchowicza, zachowanych w rękopisach — losy załogi i jej
zmagania z kolejnymi szturmami sil przeciwnika. Olbrzymie straty poniesione podczas
walk, duże wyłomy w murach, a przede wszystkim brak ducha walki wśród części załogi
smoleńskiej i skłócenie w łonie kadry oficerskiej były przyczynami upadku twierdzy.
Doszło bowiem do sytuacji, że poza mieszczanami nie było już zwolenników dalszej
obrony Smoleńska, gdyż szlachta i wojsko, widząc dysproporcję sił, brak amunicji
i ludzi, skłonne były do zdania twierdzy carowi. Dnia 3 października 1654 r. wojewoda
Obuchowicz w otoczeniu zaledwie kilkudziesięciu obywateli wraz z 300-osobowym
oddziałem pod komendą Korfa opuścił Smoleńsk na zawsze, gdyż Rzeczpospolita już nie
odzyskała Smoleńszczyzny, utraconej zgodnie z rokowaniami w Andruszowie w 1667 r.
Jedną z głównych przyczyn wzrostu nastrojów kapitulanckich wśród załogi i szlachty
była znikoma szansa na odsiecz ze strony sił litewskich Janusza Radziwiłła. Poniósł on
jednak ciężką porażkę z siłami rosyjskimi pod Szepielewiczami 24 sierpnia tr. Straty
poniesione przez wojsko litewskie tak w batalii pod Szkłowem, jak i Szepielewiczami,
uniemożliwiały wszelką organizację odsieczy dla Smoleńska jesienią 1654 r.
Natomiast kampanię zimowo—wiosenną 1655 r. hetmana Janusza Radziwiłła prze
ciwko Moskwie przedstawia Konrad Bobiatyński. W prezentowanym artykule wykazał
upadek ducha i morale wojska litewskiego, w tym także naczelnego dowództwa, nie
wyłączając obu Radziwiłłów, którzy, dysponując dużymi posiłkami z Korony, nie osiąg
nęli poważniejszych sukcesów w toku tej kampanii. Autor omawia scenariusz wydarzeń
militarnych oraz szerokie tło polityczne, jakie towarzyszyło tym działaniom. Kampania
ta była przecież punktem zwrotnym dla postawy naczelnego dowództwa armii litew
skiej, które wykorzystało wycofanie oddziałów koronnych z Litwy do nawiązania roz
mów ze Szwedami Karola X Gustawa dla ratowania ostatniego skrawka Wielkiego
Księstwa Litewskiego, nie zajętego jeszcze przez siły moskiewskie Aleksego Michajłowi
cza. Autor szczegółowo opracował działania pod Bychowem i Mohylewem, które przy
czyniły się do upadku planów operacyjnych Janusza Radziwiłła, zmuszając go do
zaniechania ofensywy przeciwko oddziałom moskiewskim. Wykorzystując źródła ręko
piśmienne, w tym korespondencję hetmana Janusza Radziwiłła z królem Janem Kazi

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

JO

Przedmowa

mierzem, znacznie poszerzył naszą wiedzę o działalności wojskowej hetmana w 1655 r.
Prezentowany artykuł ma kluczowe znaczenie dla rodzącej się w trakcie tej kampanii
decyzji kapitulacji litewskiego hetmana wobec Szwedów dla ratowania Wielkiego
Księstwa Litewskiego.
Następny tekst, autorstwa Andrzeja Haratyma, dotyczy zupełnie innej tematyki,
tj. działalności wojskowej i politycznej hetmana polnego koronnego Jana Sobieskiego
od maja 1666 r. do lutego 1667 r. Autor przedstawia nie tylko losy świeżo nominowa
nego hetmana polnego koronnego (30 kwietnia 1666 r. na sejmie walnym warszaw
skim) w drugim roku rokoszu Jerzego Lubomirskiego, lecz także jego stosunki z ówczes
ną elitą władzy, niechętnie patrzącą na tak szybkie wyniesienie chorążego koronnego
do najwyższych po eksmarszałku stanowisk w państwie. Sam Sobieski zdawał sobie
sprawę, że za cenę zgody Lubomirskiego na elekcję vivente rege Francuza może być
zmuszony do złożenia otrzymanych urzędów. Dlatego, pilnując swych spraw w wojsku,
wziął udział w kampanii wiosennoMetniej Jana Kazimierza przeciwko rokoszanom
w 1666 r. Zakończyła się ona klęską militarną dworu, a sam Sobieski omal nie postra
dał życia w bratobójczej bitwie z konfederatami 13 lipca tr. pod Mątwami. Za niepowo
dzenie obciążali go winą nie tylko królewscy, ale także rokoszanie, ze względu na to, iż
miał być głównym promotorem przeprawy przez Noteć. Wpłynęło to także negatywnie
na postawę armii koronnej, która nie widziała w Sobieskim swego wodza, ponieważ
przejął buławę polną po niesłusznie skazanym przez dwór Jerzym Lubomirskim. Dopie
ro ugoda łęgonicka 31 lipca 1666 r. zapewniła Janowi Sobieskiemu dzierżenie urzędów
po eksmarszałku, lecz nie zmieniła nastawienia do niego szlachty oraz tych chorągwi,
które pozostawały w związku Adama Ostrzyckiego. Stąd, wbrew ordynansom króla, tak
długa zwłoka hetmana polnego z decyzją udania się do wojska zgromadzanego w obozie
na Wołyniu. Pretekstem do długiego pobytu w Żółkwi były sprawy spadkowe po Janie
Zamoyskim, pertraktacje z dworem francuskim w sprawie ewentualnego przyjazdu So
bieskich do Francji oraz obawy przed jego przyjęciem w kole rycerskim. Dlatego zapew
ne nie dotarł do Krupy, gdzie w początkach listopada odbyło się koło generalne
z udziałem chorego hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego. Chęć odsu
nięcia się od spraw publicznych, aby nie narażać się gminowi szlacheckiemu, spowodo
wała, iż Sobieskiego nie widzimy na sejmie jesiennym 1666 r. Dopiero po klęsce sił
koronnych pod Braiłowem w grudniu tr., gdy cała partia Sebastiana Machowskiego
została zniesiona przez Tatarów, włączył się w styczniu 1667 r. do działań wojennych na
Ukrainie. Zajął się także rozłożeniem wojska na leża zimowe w związku z chorobą
Stanisława Potockiego. Tekst ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż w wielu miej
scach znacznie poszerza naszą wiedzę o działalności Jana Sobieskiego w okresie dlań
szczególnym, gdy był jedną z głównych osób w Rzeczypospolitej, ostro krytykowaną
przez szlachtę z racji swych związków z dworem królewskim i małżeństwa z Marią
Kazimierą d’Arquien.
Ostatnimi tekstami w niniejszym zbiorze są dwa teksty źródłowe: Relacyja prawdziwa
pogromu pogaństwa pod Białą Cerkwią roku 1626 (...) przez Stefana Chmieleckiego (...)
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przez Jam Dobrocieskiego między ludzie podana w opracowaniu Marcina Domagały, oraz
komput wojska koronnego z 4 sierpnia 1663 r., spisany w obozie pod Skwarzawą bezpo
średnio po zakończeniu konfederacji wojska koronnego, a przed rozpoczęciem kampa
nii zadnieprzańskiej Jana Kazimierza na Moskwę, przygotowany do druku przez Miro
sława Nagielskiego.
Pierwszy tekst, autorstwa miecznika bracławskiego Jana Dobrocieskiego w postaci
wierszowanej relacji batalii białocerkiewskiej, dedykowany został Tomaszowi Zamoy
skiemu. Przedstawia pogrom ordy krymskiej i białogrodzkiej pod dowództwem synów
Kantymira, dokonany przez szczupłe roty kwarciane i Kozaków zaporoskich pod wodzą
ich hetmana Michała Doroszenki, gdy większość sił koronnych wraz z hetmanem
Stanisławem Koniecpolskim opuściła Ukrainę, kierując się ku Prusom Królewskim
z powodu inwazji szwedzkiej Gustawa Adolfa. Jest to jedno z wielu zwycięstw pogromcy
ordy na kresach Rzeczypospolitej — Stefana Chmiełeckiego, które już wkrótce przy
niesie mu awans do grona senatorów.
Drugi tekst źródłowy odnosi się do sytuacji w armii koronnej po zakończeniu konfe
deracji w lipcu 1663 r. Można z niego wywnioskować, jak wiele chorągwi zaciągu
narodowego zostało poza komputem, szczególnie tych, którymi dowodzili dowódcy
sympatyzujący z hetmanem polnym koronnym Jerzym Lubomirskim. Jest to jednocze
śnie jeden z ostatnich spisów armii koronnej z podziałem na pułki z lat sześćdziesiątych
XVII w. Czystki przeprowadzone w siłach koronnych wpłynęły negatywnie na morale,
dyscyplinę i ducha walki towarzystwa znaków narodowych, które niechętnie podda
ło się władzy hetmana Stanisława Potockiego, a wyniki podjętej kampanii moskiew
skiej 1663-1664 r. były niewspółmierne do podjętych przygotowań.
Dobór omówionych tekstów związany był nie tylko z wysokim poziomem prac
magisterskich, bronionych na seminarium poświęconym staropolskiej sztuce wojennej,
ale także kontaktem z osobami, które zechciały przeredagować prace magisterskie
i przedstawić wybrane kwestie w postaci przyczynków z zakresu historii wojskowości
epoki nowożytnej. Prac o tej tematyce, powstałych w latach 1989-2001, było kilka
dziesiąt. Wiele z nich zasługiwało na podobne wyróżnienie, jak prezentowane w niniej
szym wydawnictwie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wiele z tych osób kontynuuje
badania nad epoką nowożytną, przygotowując prace doktorskie w Instytucie Histo
rycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk
na studiach doktoranckich. Sami autorzy, przekazując swe prace do niniejszego wybo
ru, składają w ten sposób podziękowania swym promotorom, na których seminarium
teksty te powstały, a w szczególności prof. Jaremie Maciszewskiemu, który zgodnie
z tradycją naszego Instytutu utworzył seminarium poświęcone tematyce wojskowej
w epoce nowożytnej i prowadzi je do chwili obecnej.
Poniżej zamieszczono spis magistrantów z lat 1989-2002 tegoż seminarium, nato
miast bibliografię prac prof. dr hab. Jaremy Maciszewskiego znajdzie Czytelnik niniej
szego tomu studiów w następujących pracach:
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• Kultura, polityka, dyplomacja. Studia ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1990 (bibliografia prac za lata
1951—1989, zestawiona przez H. Michalak);
• „Almanach Historyczny”, t. 2, Kielce 2000 — poświęcony profesorowi Jaremie
Maciszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (bibliografia prac za lata 1989-1999
wraz ze spisem przewodów doktorskich, których promotorem byl prof. Maciszewski).

Mirosław Nagielski
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Prace magisterskie powstałe w latach 1989-2002 na seminarium
prowadzonym przez prof. Jaremę Maciszewskiego*
1. Ireneusz Piątek, Moralność walki w świetle polskich pamiętników żołnierskich
XVII wieku.
2. Ryszard Wojtkowski, Działania wojsk koronnych na Ukrainie w 1660 roku.
3. Jarosław Bobin, Z dziejów wojny i polityki pierwszych łat panowania Władysła
wa IV (1632-1634).
4. Marek Jaroszewski, Stosunek szlachty Rzeczypospolitej do wypraw moskiewskich
Stefana Batorego.
5. Janusz Zgudka, Etyka środowiska żołnierskiego w XVII wieku.
6. Sławomir Augusiewicz, Sojusz polsko-tatarski w latach 1654-1657.
7. Paweł Różyński, Wyprawa królewicza Władysława na Moskwę 1617-1618.
8. Wojciech Długołęcki, Batoh 1652.
9. Piotr Poraziński, Rozwój sztuki dowódczej Jerzego Lubomirskiego do 1659 roku.
10. Arkadiusz Śliwa, Walka z najazdami tatarskimi w łatach 1615-1630.
11. Tomasz Zimny, Taktyka wojsk powstańczych w 1794 roku.
12. Leszek Budnik, Zbaraż w czasach „Ogniem i mieczem”.
13. Tomasz Szul-Skjoeldkrona, Od Pilawiec do Beresteczka. Rekonstrukcja i rozbudo
wa armii koronnej.
14. Wojciech Kłos, Wywiad Rzeczypospolitej skierowany przeciwko Turcji i krajom jej
podległym w łatach 1588-1696.
15. Łukasz Opaliński, Kampania ukraińska 1660 roku.
16. Piotr Potkowski, Współcześni o Jerzym Lubomirskim. Lata rokoszowe.
17. Piotr Kroll, Kampania białoruska 1654 roku.
18. Witold Wasilewski, Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 ro
ku.
19. Maciej Engieł, Inkursja tatarska na Podole w 1633 roku. Problem granicy południo
wo-wschodniej przed najazdami tatarskimi w I połowie XVII wieku.
20. Albert Borowiak, Powstanie kozackie 1638 roku.
21. Dariusz Skorupa, Wojna z Michałem Walecznym w 1600 roku.

* Lista obejmuje również promocje magisterskie na seminarium prowadzonym przy współudziale
prof. Mirosława Nagielskiego (nr 17—41).
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22. Witold Strzeszewski, Wybrane działania polsko-tatarskie w I ćwierci XVII wieku
j ako przyczynek do analizy taktyczno-operacyj nej woj sk kwarcianych na południo
wo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej.
23. Bogusław Kurek, Bitwa pod Szepielewiczami 24 VIII 1654 roku.
24. Zbigniew Podlasek, Powstanie kozackie 1630 roku.
25. Roman Kroner, Stan dyscypliny w armii koronnej w latach 1648—1653.
26. Andrzej Haratym, Armia koronna po rokoszu Jerzego Lubomirskiego od sierpnia
do grudnia 1666 roku.
27. Dariusz Milewski, Wyprawa pika Jana Kondrackiego na Suczawę 16 VIII—9 X 1653 ro
ku.
28. Jacek Komuda, Wyprawa łojowska Janusza Radziwiłła 1649 roku.
29. Tomasz Bohun, Okupacja Moskwy przez wojska polsko-litewskie w latach 1610—
-1612.
30. Maciej Jasiński, Radykałowie litewscy w powstaniu kościuszkowskim.
31. Maciej Hoffmann, Bitwa pod Częstochową 4 września 1665 roku.
32. Paweł Miszkowski, Polsko-litewska załoga Kremla w latach 1610—1612.
33. Anna Czekaj, Postawy obywatelskie i moralne żołnierzy narodowego autoramentu
wojsk Rzeczypospolitej na przykładzie najważniejszych kampanii I połowy
XVII wieku.
34. Łukasz Dec, Kampania podolska 1683 roku.
35. Marcin Domagała, Bitwa pod Białą Cerkwią 23-25 IX 1651 roku.
36. Paweł Sasanka, U źródeł rokoszu Lubomirskiego. Regimentarstwo Marcina Zamoy
skiego, luty-marzec 1665 r.
37. Marcin Markowicz, Najazd Jerzego II Rakoczego na Rzeczpospolitą w 1657 roku.
38. Konrad Bobiatyński, Od Szepielewicz do Kiejdan. Geneza, przebieg i skutki kam
panii zimowo-wiosennej wojsk hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła
1654-1655.
39. Robert Szczęśniak, Kłuszyn 1610 roku.
40. Paweł Nowatkiewicz, Orynin 1618 roku.
4 L Przemysław Gawron, Bitwa pod Talavera de la Reina (27-28 VII 1809 r.)
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WYKAZ SKRÓTÓW

AGAD

— Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

AGZ

— Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z ar
chiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. I-XXV, Lwów
1868-1935

AR

— Archiwum Radziwiłłów

ASW

— Akta Skarbowo-Wojskowe

BCzart.

— Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

BJagb.m.w.

— Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
— bez miejsca wydania

BN

— Biblioteka Narodowa

BOssol.

— Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

BPAN Kraków

— Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

BKórn.

— Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk

dz.

— dział

J. Michałowski,
Księga pamiętnicza

m f.

— Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana
bieckiego księga pamiętnicza z dawnego rękopisma, będącego włas
nością Ludwika hr. Morsztyna, wyd. Z. A. Helcel, Kraków 1864
— mikrofilm

mps

— maszynopis

PSB

— Polski słownik biograficzny, t. I i nn., Kraków-Wroctaw-Warszawa 1935 i nn.

A. S. Radziwiłł,
Pamiętnik
rkps

— A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. III, oprać.
A. Przyboś, R. Zelewski, Warszawa 1980
— rękopis
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Wykaz skrótów

SGKP

— Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań
skich, t.1—XV, Warszawa 1880-1902

SMHW

— „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”

TN

— Teki Naruszewicza

VL

— Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów
w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wyd. J. Ohryzko,
t. I-VIII, Petersburg 1859-1860

TE

— „Theatrum Europaeum”
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BITWA POD BUKOWEM
20 PAŹDZIERNIKA 1600 R.

B

itwa pod Bukowem (rum. Bucov), zwana też niekiedy bitwą nad Teleżyną, nie
spotkała się, jak dotąd, podobnie jak i cała kampania mołdawsko-wołoska hetma
na wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego w 1600 roku, z większym zainteresowaniem
polskich historyków. Konstanty Górski1 w swej pracy o wojnie z Michałem Walecznym
samej bitwie poświęcił niewiele miejsca. Nieprecyzyjnie umiejscowił pole bitwy, jej
przebieg przedstawił dość pobieżnie, a siły hospodara wołoskiego poważnie przecenił
(choć nie określił bliżej ich liczebności). Także ustalenia odnośnie armii Zamoyskiego
nie były kompletne, gdyż Górski znał jedynie liczebność wojsk opłaconych ze skarbu
koronnego, siły prywatne zaś szacował niezbyt dokładnie. Nieścisłości te wynikają
głównie ze skromnej bazy źródłowej, na której oparte było opracowanie. Znacznie
lepsza jest praca Bronisława Kocowskiego2, lecz ze względu na niewielką objętość i ona
daleka jest od wyczerpania tematu. Zasługą autora jest przede wszystkim poprawne
oszacowanie liczebności sił polskich. Niestety, także on nie ustrzegł się kilku poważ
nych nieścisłości. Krótkie wzmianki o bitwie zawierają również niektóre opracowania
z dziedziny historii wojskowości3, lecz przebieg bitwy przedstawiony jest w nich bardzo
pobieżnie, a siły obu stron są często poważnie zawyżane. Kontrowersje budzi też lokali

1 K. Górski, Wojna z wojewoda wobskim Michałem w roku 1600, „Ateneum”, R. 68, 1892, t. 4,
s. 251-270.
2 B. Kocowski, Bitwa teleżyńska 1600 r., „Sprawozdania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”,
nr 3, Lublin 1952, s. 28-32. Zasygnalizowane nieścisłości omówione zostaną w dalszej części pracy.
3 T. Korzon, D zieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 2, Kraków 1923, s. 121-127; Zarys dziejów
wojskowości polskiej do roku 1864, t. 1, pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1965, s. 40 9 G 1 0 ; Encykbpedia wojskowa, 1 .1, pod red. O. Laskowskiego, Warszawa 1931, s. 507; Mała encyklopedia wojskowa,
t. I, pod red. J. Bordzilowskiego i M. Odlewanego, Warszawa 1967, s. 197-198.
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zacja pola bitwy, o czym wspomnę w dalszej części pracy. O wydarzeniach, które
doprowadziły do bitwy, najszerzej pisał Ludwik Bazylow4.
Niewielkie rozmiary artykułu nie pozwalają na szczegółowe omówienie wykorzysta
nych źródeł, dlatego wymienię je tylko, nie wdając się w ocenę ich wiarygodności.
W pierwszej kolejności wspomnieć trzeba relację o kampanii, przygotowaną przez het
mana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego5, następnie korespondencję uczestni
ków bitwy: hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego6, wojewody podolskiego Stani
sława Golskiego (Gulskiego)7, Bartosza Klickiego8 oraz trzy relacje anonimowe9.
Oprócz tego opisy bitwy występują u kronikarzy: Reinholda Heidensteina, Pawła Pia
seckiego i Mirona Costina10. Krótki poemat poświęcił tej kampani jej uczestnik —
Stanisław Bartolan11. Liczebność wojsk polskich pozwalają ustalić akta skarbowe12,
uwzględniające oczywiście tylko roty utrzymywane na koszt państwa, oraz dwa spisy
oddziałów (także prywatnych), biorących udział w kampanii13. Wykorzystano też inne,
mniejszej wagi źródła, opublikowane w licznych edycjach rumuńskich14.

4 L. Bazylow, Siedmiogród a Polska 1576-1613, Warszawa 1967, s. 98-132.
5 Istnieją dwie wydane wersje tej relacji, różniące się nieznacznie szczegółami. Pierwsza z nich to
Relacyja J.M.P. Hetmana Koronnego, którą miał o potrzebie swyj z Michałem nieprzyjacielem na sejmie
w Warszawie Tertia Manii 1601 r. (dalej: Relacyja hetmana), w: „Wypisy źródłowe do historii polskiej
sztuki wojennej”, z. 5, oprać. Z. Spieralski i J. Wimmer, Warszawa 1961. Druga wersja to Bitwa
w Multaniech z Michałem wojewodą przez Jana Zamoyskiego hetmana w. kor. opisana r. 1600, w:
Starożytności historyczne polskie, czyli pisma i pamiętniki do dziejów dawnej Polski, listy królów i zna
komitych mężów przypowieści, przysłowia itp., wyd. A . Grabowski, t. I, Kraków 1840, s. 106-109,
zawierająca błędną datację bitwy.
6 List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego, 21 X
1600 r. z obozu nad Teleżyną, w: I. Corfus, M ihm Viteazul si Poioni. C « documente iitedite in anexe,
Bucureęti 1938, s. 339-344.
7 List Stanisława Golskiego do Zygmunta III, 23 X 1600 r. z obozu nad Teleżyną, ibid., s. 353-354.
8 List Bartosza Klickiego do nieznanego adresata, data i miejsce wysłania listu nieznane, ibid.,
s. 356-359.
9 Anonimowy list do nieznanego adresata, data i miejsce wysłania listu nieznane, ibid., s. 361-363;
De eodem progressu, w: Collectanea vitam resąue gestas Ioannis Zamoyscii magnii cattcellarii et summi
ducis Reipublicae Polonae illustrantia, ed. A. T. Działyński, Posnaniae 1861, s. 291-292; Wojsko
uszykowane, które stało tą sprawą (dalej: Wojsko uszykowane), w: „Wypisy źródłowe do historii polskiej
sztuki wojennej”, z. 5, oprać. Z. Spieralski i J. Wimmer, s. 174-176.
10 R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do r. 1594, tłum. M. Gliszczyński,
Petersburg 1857; Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyskiego (dalej: P. Piasecki, Kromka), wyd.
J. Bartoszewicz, Lwów 1870; M. Costin, Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historycztte, wyd.
I. Czamańska, Poznań 1998.
11 S. Bartolan, Sigismurułi 111 Połoninę et Sveciae Regis duce loanne Zamoiscio, ex Michaele utriusąue
Valachiae et Transilvaniae Tyratmo insignis victoria, wyd. C. Rezachevici, w: Luptele hatmanului Jan
Zamoyski cu Mihai Viteazul intro tiparitura rara din Biblioteca Zamoyski (Brożura capitanului Stanisław
Bartltolan din 1601), „Revista de istorie”, t. 32, 1979, nr 7, s. 1327-1349.
12 AGA D, ASK, Rachunek sejmowy nr 35, k. 207-222.
13 Minimalnie różniące się spisy wojska biorącego udział w tej kampanii opublikowane zostały przez
Z. Spieralskiego i J. Wimmera, Wojski wszytko spisane, które pogromiło Michała wojewodę Maltańskiego,
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Rozegrana 20 października 1600 r. bitwa pod Bukowem była kulminacyjnym mo
mentem wyprawy wojsk polskich, dowodzonych przez Jana Zamoyskiego, do Mołdawii
i na Wołoszczyznę. Kampania ta miała na celu przywrócenie polskiego panowania nad
Mołdawią, opanowaną w maju 1600 r. przez hospodara wołoskiego Michała Waleczne
go. Trwałe odzyskanie Mołdawii nie było możliwe bez złamania sił hospodara, tak więc
celem operacyjnym Zamoyskiego było rozbicie armii Michała, a politycznym usunięcie
go z tronu.
Wkroczywszy wraz z wojskiem do Mołdawii, Zamoyski znie natrafił na opór. Poza
załogą Suczawy nie było tu żadnych wojsk Michała, który ściągnął swoje oddziały do
buntującego się przeciw jego władzy Siedmiogrodu. Nie zastawszy przeciwnika w Moł
dawii, Zamoyski postanowił szukać go w Siedmiogrodzie, do którego zamierzał wkro
czyć od południa przez Wołoszczyznę i Przełęcz Braszow1415. Podczas marszu hetman
dowiedział się jednak o porażce Michała pod Miraslau (18 września) z powstańcami
siedmiogrodzkimi (wspartymi posiłkami habsburskimi). Po tej klęsce hospodar zawarł
rozejm z powstańcami, błyskawicznie odtworzył armię i ruszył na Wołoszczyznę, by
bronić jej przed Polakami. Pierwszą połowę października wojska wołoskie przebywały
w północno-wschodniej, górzystej części kraju, Polacy zaś koncentrowali siły w obozie
pod Buzau16.
Chcąc zmusić Michała do przyjęcia bitwy, Zamoyski ruszył w kierunku Ploeszti, skąd
zamierzał udać się do Tirgowiszte łub Bukaresztu. Liczył, że hospodar spróbuje bronić
drogi do swej stolicy17. Przewidywania hetmana okazały się słuszne. Już 14 października
w: „Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej”, z. 5, oprać. Z. Spieralski i J. Wimmer,
s. 171-174 oraz I. Corfusa, List Krzysztofa Dzierżka do abp. Stanisława Karnkowskiego, październik
1600 r., w: I. Corfus, Michai Viteazul..., s. 351-352.
14 M.in. Documente privitoare la istoria Romanilor culese din archivele polone. Secolul al XVI-lea, t. 1,
ed. I. Corfus, Bucureęti 1979; Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki
(dalej: Hurmuzaki), t. 4, cz. 1, ed. I. Slavici, Bucureęti 1882, supl. II, cz. 1, ed. I. Bogdan,
I. Skupiewski, Bucureęti 1893.
15 Droga przez Przełęcz Oituz okazała się bowiem nie do przebycia, ze względu na trudności
terenowe i zasieki, uczynione przez Szeklerów (List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzy
dowskiego..., s. 340).
16 Diurnus belli progressus illustrissimi Joannis Zamoisczyi ducis exercitus polonici contra Michaelem
pallat. Moldawiae, w: Collectanea..., s. 290; List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzydow
skiego ..., s. 340.
17 Błędny jest pogląd, wyrażony przez B. Kocowskiego, jakoby Zamoyski zamierzał zablokować
Michała w górach. Plan taki byłby niewykonalny, gdyż hetman nie dysponował odpowiednimi siłami
do jego realizacji. Zresztą wymagałoby to wiele czasu, którego stronie polskiej brakowało. Zamoyski
zmuszony był szukać szybszych rozwiązań. Po pierwsze — zmuszała go do tego rozpoczynająca się na
północy wojna ze Szwecją i związana z tym konieczność przerzucenia wkrótce do Inflant większości
wojska. Po drugie — obecność Turków na Wołoszczyźnie mocno komplikowała sytuację i przedłu
żanie działań mogło przynieść korzyść wyłącznie Turkom, którzy, korzystając z walk polsko-wołoskich, mogliby zająć bez oporu większość Wołoszczczyzny. Należało więc spieszyć się i uczynić to
przed nimi. Po trzecie — do pośpiechu skłaniała też ogólna niepewna sytuacja w regionie, która,
choć chwilowo korzystna dla strony polskiej, mogła szybko się pogorszyć, np. na skutek ewentualne
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doszło do pierwszej, niewielkiej potyczki straży18. Następnego dnia pod wsią Naeni
wojska polskie rozbiły hajduków Baby Novaka. 16 października był dniem pościgu za
cofającym się nieprzyjacielem. Pod wieczór polska artyleria udaremniła próbę zorgani
zowania obrony pod wsią Ćeptura. W nocy wojska Michała wycofały się w góry. N a
stępnego dnia Zamoyski dał odpocząć żołnierzom, rozbijając obóz nad rzeką Krikow,
gdzie zatrzymano się na kilka dni. Armii polskiej w poprzednich dniach doskwierał
bowiem brak wody.
Michał tymczasem, oderwawszy się od armii polskiej, zajął dogodną pozycję obronną
nad brzegiem Tełeżyny, nie opodal wsi Bukowo. Unikanie decydującej bitwy mogło być
dla hospodara najlepszym rozwiązaniem. Prowadząc wojnę podjazdową, mógł zmusić
Polaków do odwrotu, gdyż przezimowanie w nieprzyjacielskim kraju mogło okazać się
dla armii Zamoyskiego niewykonalne. Unikając bitwy, nie pozwalał też Michał zreali
zować hetmanowi jego głównego celu, czyli rozbicia wojsk wołoskich. Zanim przejdę do
omówienia dalszych działań, przedstawię najpierw siły obu stron.

WOJSKO POLSKIE

A

rmia Zamoyskiego składała się z zaciężnych wojsk kwarcianych, prywatnych pocz
tów magnackich, oddziałów hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły i Koza
ków zaporoskich.
W maju 1600 r. wojska kwarciane liczyły 1620 stawek żołdu (810 husarzy w 11 ro
tach, 460 Kozaków w 6 rotach i 350 piechoty na załogach w Kamieńcu i Krakowie).
Do końca sierpnia liczebność wojsk kwarcianych podniosła się do 7602 stawek żołdu19.
Utworzono 16 nowych rot husarskich i 7 kozackich. Stan większości dotychczasowych
powiększono. Zaciągnięto nowe roty piesze i powołano wybrańców z 11 województw
w 7 rotach. Oczywiście, owe 7602 stawki żołdu to tylko teoria. Przyjęło się uważać, że
rzeczywisty stan oddziałów był niższy od oficjalnego etatu nawet o ok. 10%. Otrzyma
libyśmy wtedy ok. 6800-6900 żołnierzy, z których 350 pozostało w połowie września
pod Suczawą, w celu blokowania twierdzy. Być może rozbieżność pomiędzy papiero
wym etatem a stanem faktycznym wojska była nieco mniejsza, gdyż nadużycia nie były
jeszcze w tym okresie tak olbrzymie, jak w drugiej połowie XVII w. N a pewno nie
wszystkie roty osiągnęły przewidywany stan. Popis na początku drugiego kwartału
służby (czyli czwartego kwartału 1600 r.) wykazał stany niższe w 11 rotach (9 husar
go porozumienia Michała z Habsburgami, z czym należało się liczyć. Po czwarte — wojsko było
opłacone jedynie na jeden kwartał, a więc przeciąganie kampanii mogło doprowadzić, wobec braku
funduszy, do konfederacji wojska, a przynajmniej do znacznego spadku morale, zwłaszcza wobec
nadciągającej zimy. Zresztą źródła wyraźnie mówią o zamierzonym marszu Zamoyskiego na Buka
reszt lub Tirgoweszt (Relacyja hetmana; I. Corfus, Mihai Viteazul..., s. 178).
18 List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzydowskiego..., s. 340.
19 AGA D, ASK, Rachunek sejmowy nr 35, k. 207-216.
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skich i 2 kozackich). W sumie w rotach tych brakowało 295 żołnierzy. Jeśli stan fakty
czny pozostałych oddziałów był rzeczywiście pełny, to liczebność wojsk zaciężnych
wynosiła 7307 ludzi. Jest to jednak wątpliwe, gdyż braki, choć na pewno mniejsze,
występowały i w innych rotach20. Tak więc liczebność wojska zaciężnego wynosiła
prawdopodobnie ponad 7000 żołnierzy. Pieniędzy z kwarty starczyło jedynie na zaciąg
nięcie tego wojska na jedną ćwierć i być może na opłacenie części drugiej ćwierci.
Długi wobec wojska uregulowano dopiero w połowie 1601 r.21
Oprócz wojsk kwarcianych w kampanii wzięli licznie udział magnaci22. Swoje włas
ne roty, lub przynajmniej poczty, przyprowadzili: Adam Hieronim Sieniawski23, Andr
zej i Gabriel Tęczyńscy, Marek Sobieski woj ewoda lubelski, Piotr Myszkowski kasztelan
lubelski, Stanisław Włodek wojewoda bełski, Mikołaj Daniłowicz, Jan Karol i Aleksan
der Chodkiewiczowie, Mikołaj Uhrowiecki starosta chełmski, Marcin Kazanowski,
Firlej24. Książę Janusz Zbaraski wojewoda bracławski nie wziął udziału w wyprawie, lecz
przysłał swoich synów Jerzego i Krzysztofa, na czele 600 koni jazdy i roty pieszej
o nieznanej liczebności. Także książę Janusz Ostrogski kasztelan krakowski przysłał do
obozu Zamoyskiego swoich ludzi ze starostwa białocerkiewskiego, którego był
starostą25. Jan Tomasz Drohojowski wystawił własną, liczącą 200 ludzi, rotę pieszą26.
Sam hetman Zamoyski także utrzymywał na swój koszt kilka rot27. Według niektórych
relacji więcej było wojsk prywatnych niż państwowych28. Opinie te były jednak przesa
dzone. W sumie było przynajmniej 21 prywatnych rot jazdy, z czego znamy liczebność
zaledwie połowy — 1700 koni. Niestety, nie da się otrzymać pełnej liczby wojsk
prywatnych przez podwojenie tej liczby. Przecież żaden inny oddział nie liczył tyłu
żołnierzy, co oddział Zbaraskich. W dodatku niektóre z pozostałych oddziałów to jedy
nie poczty, a nie roty, liczyły więc zapewne zaledwie kilkunastu, najwyżej kilkudziesię
ciu żołnierzy. Wobec tego przyjąć należy, że wszystkie roty o nieznanym nam stanie
liczyły w sumie mniej niż tysiąc żołnierzy. Całość jazdy magnackiej oszacować możemy
więc na ok. 2500 koni. Doliczyć do tego trzeba jeszcze ok. 300 piechurów Drohojowskiego i Zbaraskich. W sumie otrzymujemy liczbę 2800 wojska. Wielkość ta opiera się
na okrągłych liczbach występujących w źródłach, więc bez obawy popełnienia większe
go błędu można ją zredukować o 10%, gdyż roty prywatne, podobnie jak państwowe,

20 Możliwe, że nie uwzględniono brakujących pojedynczych żołnierzy.
21 B. Janiszewska-Mincer, Rzeczpospolita Polska w latach 1600-1603. (Narastanie konfliktu między
Zygmuntem III a stanami), Bydgoszcz 1984, s. 88.
22 Poczty magnackie wymieniają P. Piasecki, Kronika, s. 159 i S. Bartolan, op. cit., s. 1340 i 1342.
23 Oprócz swej zaciężnej roty, liczącej 200 husarzy.
24 Nieznany z imienia. O jego udziale wspomina jedynie S. Bartolan, op. cit., s. 1340.
25 Wspomina o tym król w liście do Zamoyskiego, wysianym z Warszawy 30 VIII 1600 r., AGAD,
Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ) 142, nr 40.
26 Oprócz zaciężnej roty husarskiej, o czym informuje List Jana Tomasza Drohojowskiego do Jana
Zamoyskiego, 18 VIII 1600 r., Wojtyce, w: I. Corfiis, Mihai Viteazul..., s. 325—326.
27 Przez Zamoyskiego utrzymywane były zapewne roty Broniowskiego, Łobockiego, Pożarowskiego
i Kozacy szarogrodzcy.
28 P. Piasecki, Kronika, s. 159.
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zapewne także miały niekompletne stany. Ostatecznie otrzymamy więc przynajmniej
2500 żołnierzy, wystawionych przez magnatów.
Własne oddziały wystawił też hospodar mołdawski Jeremi Mohyła. Liczebność wojsk
Mohyły rosła w trakcie trwania kampanii. Początkowo hospodar dysponował kilkuset
żołnierzami, głównie Polakami, i być może jakimś oddziałem zaciężnych Niemców29.
Heidenstein podaje wprawdzie, że na początku września Mohyła miał 1000 koni jazdy
i 500 żołnierzy piechoty30, lecz nie jest to prawdopodobne, bowiem wojska, które
utrzymywał, to oddziały uratowane z majowego pogromu w Mołdawii, a ocalało tam
zaledwie kilkuset żołnierzy Mohyły. I nawet z ich utrzymaniem miał hospodar kłopoty
ze względu na problemy finansowe. Żalił się, że wojsko mu się rozchodzi31. Być może
część rot, z których utrzymaniem nie mógł poradzić sobie lennik Rzeczypospolitej,
wziął na swój żołd Jan Zamoyski32. Tak więc w początkowym okresie kampanii hospo
dar nie mógł mieć więcej niż kilkuset żołnierzy. Dopiero po wkroczeniu do Mołdawii,
a zwłaszcza po oblężeniu Suczawy, przybywać zaczęło w oddziałach hospodara Mołdawian. Ostatecznie siły Jeremiego Mohyły wynosiły przynajmniej 2000 żołnierzy, może
nieco więcej.
Oprócz tego w bitwie udział wzięli Kozacy zaporoscy. Początkowo zarówno król, jak
i Zamoyski obawiali się możliwości zdrady ze strony Kozaków, gdyż dowiedzieli się
o próbach przeciągnięcia Zaporożców na swoją stronę przez Michała33. Ostatecznie
jednak obawy okazały się płonne i Niżowcy wzięli udział w wyprawie Zamoyskiego.
Trudno jest precyzyjnie określić liczebność Kozaków, biorących udział w tej kampa
nii34. Zapewne było to ok. 5000 ludzi, gdyż taka liczba pojawia się w niektórych
źródłach35. Oprócz tego Zamoyski domagał się od ciągnących do Mołdawii Zaporoż
ców, by jak najszybciej przysłali przynajmniej 2000-3000 łudzi, którzy wzmocniliby
wyprawiony do Siedmiogrodu oddział Jakuba Potockiego36. Znaczy to, że całość sił
kozackich była liczniejsza. Przemawiałoby za tym i to, że na wyprawę do Inflant w roku
następnym planowano zaciągnąć 2000 Niżowców. Zważywszy na większe zainteresowa
nie Kozaków sprawami naddunajskimi, przyjąć można, że na wojnę z Michałem poszło
ich więcej niż na wojnę z Karolem Sudermańskim. Tak więc nie widzę powodu do
29 Wojsko wszytko spisane..., s. 173.
30 R. Heidenstein, op. cit., s. 41131 List J. Mohyły do J. Zamoyskiego, obóz pod Oryninem, 20 VIII 1600 r., AGA D , AZ 682, k. 27.
32 Jeśli tak, to była to zapewne rota Pożarowskiego, która w maju 1600 r. znajdowała się wśród rot
hospodara.
33 List Zygmunta III do starostów ukrainnych, Warszawa, 26 I 1600 r., w: I. Corfus, Mihai Viteazul..., s. 269.
34 O 2000 Kozaków piszą: W. Tomkiewicz, Kozaczyztta икгситш, Lwów 1935, s. 32 i K. Górski,
Historia piechoty polskiej, Kraków 1893, s. 35; о 3000M 000 pisząj. Wimmer, Historiapiechoty polskiej,
Warszawa 1978, s. 151 i W. A . Serczyk, N a dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do roku 1648,
Kraków 1984, s. 148-149; 4000 wymieniają L. Podhorodecki, Sicz zaporoska, Warszawa 1978, s. 128
i I. Krypjakevic, Istoria ukrainskogo vijska, Lwów 1936, s. 181.
35 Wojsko uszykowane, s. 174.
36 List Zamoyskiego do Wojska Zaporoskiego, obóz pod Suczawą, 19 IX 1600 r., w: S. Żółkiewski,
Listy, wyd. J. Lubomirski, Kraków 1869, s. 108.
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kwestionowania liczb, podawanych przez źródła. Kozacy traktowali wojnę z Michałem
jako okazję do wytargowania od Rzeczypospolitej ustępstw i żądali zniesienia ciążącej
na nich banicji, przywrócenia dawnych praw, ukrócenia samowoli starostów ukraiń
skich, zwrotu szpitala w Trechtymirowie i wypłaty żołdu37. Część z tych postulatów
spełnił najbliższy sejm w 1601 r.38 Zamoyski dysponował Zaporożcami w początkach
października, gdyż połączyli się z armią polską dopiero pod Buzau.
W początkowej fazie kampanii w armii Zamoyskiego znajdowało się też ok. 1000 żoł
nierzy węgierskich, lecz nie wzięli oni udziału w bitwie pod Bukowem, gdyż pozostali
w Siedmiogrodzie, dokąd dotarli w składzie wystanej na rekonesans grupy Jakuba
Potockiego3940.
N a początku października przybyło też Zamoyskiemu kilkuset żołnierzy, którzy po
rzucili służbę w armii Michała. Były to roty Krzysztofa Kossakowskiego i Kisielnickiego,
które liczyć miały 500 koni*0. Niestety nie wiemy, czy roty te wzięły udział w walkach,
czy też zostały rozwiązane. Jeśli wzięły udział w bitwie, to nie wiadomo, w skład którego
pułku weszły. Możliwe, że w skład oddziałów Jeremiego Mohyły.
Nie do końca możliwe jest dokładne ustalenie, ile dział ciągnął ze sobą Zamoyski.
W obozie znajdowało się 21 puszkarzy i ich 36 pomocników41. Armia koronna miała
ok. 40 dział42. Swoją własną artylerią dysponowali też Zaporożcy, którzy posiadali
16 dział. Cała polska artyleria liczyła więc ponad 50 dział. Poza tym w trakcie walk
zdobyto przynajmniej jedno działo, porzucone przez Michała podczas odwrotu. Wiemy,
że brakowało ciężkiej artylerii. Niezabranie jej nie było jednak błędem. Ciężkie działa
opóźniałyby tylko tempo marszu i poza oblężeniem Suczawy byłyby zbędne. W bitwie
pod Bukowem wzięło udział 10 dział (prawdopodobnie o największym kalibrze). Reszta
artylerii pozostała w obozie. „Starszym nad armatą” był Walicki43.
Całość armii liczyła więc ok. 15 000-17 000 żołnierzy44 (ok. 9500 wojsk kwarcianych z pocztami prywatnymi, do 5000 Kozaków zaporoskich i zapewne nieco powyżej
37 Wojsko Zaporoskie do Jana Zamoyskiego, lipiec 1600 r., brak miejsca wysiania, w: S. Żółkiewski,
op. cit., s. 104-106.
38 Konstytucja o Kozakach Zaporoskich, VL, t. II, Petersburg 1859, s. 1526.
39 Diurnus belli progressus illustrissimi Joannis Zamoisczyi ducis exercitus polordci contra Mthaelem
pallat. Moldawiae, w: Collectanea..., s. 287.
40 Ibid., s. 289. Myli się J. Wimmer, przypuszczając, że roty, które porzuciły służbę u Michała, to
roty Broniowskiego, Pożarowskiego, Łobockiego i Czarnowskiego (J. Wimmer, Wojsko i skarb Rze
czypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, SMHW, t. XIV, 1968, s. 17).
41 K. Górski, Wojna..., s. 256; AGA D, A SK , Rachunek sejmowy nr 35.
42 Wojsko wszytko spisane..., s. 173.
43 Zapewne Andrzej, który w 1601 r. dokonywał w Gdańsku zakupów na potrzeby artylerii (pokwi
towanie wystawione przez Jana Schora dla Andrzeja Walickiego, Gdańsk, 2 VIII 1601 r., AGAD,
AZ 38, s. 88).
44 Zbliżoną wielkość armii polskiej — 15 000 podał S. Bartolan, op. cit., s. 1347. Z Bartolanem
zgadza się też B. Kocowski, op. cit., s. 32. Błędnie natomiast, na ok. 20 000 żołnierzy, szacują armię
polską autorzy Zarysu dziejów wojskowości polskiej..., s. 410. Jeszcze dalej idą uczeni rumuńscy,
mówiący o 24—tysięcznej armii Zamoyskiego (w tym 9000 Zaporożców): C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria Romanilor, t. 2, Bucuregti 1976, s. 362; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucure§ti

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

24

Dariusz Skorupa

2000 wojsk Mohyły). Najwartościowszym członem armii były niewątpliwie wojska
kwarciane. Nie ustępowały im zapewne oddziały jazdy, przyprowadzone przez magna
tów. Wysoko też należy ocenić Kozaków zaporoskich. Nic natomiast nie wiemy o war
tości bojowej oddziałów Mohyły. Źródła nie wspominają, by wojska te odznaczyły się
czymś w trakcie działań.
Wodzem był Jan Zamoyski (1542-1605), hetman wielki koronny (od 1581 r.). Jako
dowódcę ukształtowały go doświadczenia, wyniesione z kampanii Stefana Batorego.
Działania Zamoyskiego cechowały się starannym przygotowaniem, doskonałą organi
zacją, zrozumieniem znaczenia siły ognia artylerii i piechoty oraz unikaniem ryzyka
walnej bitwy, o ile nie było konieczne jej stoczenie. Każda kampania Zamoyskiego
poprzedzona była starannymi przygotowaniami, w trakcie których wódz wykazywał
swoje znakomite talenty organizacyjne. Troszczył się o wojsko i jego zaopatrzenie,
a także o rozpoznanie terenu operacji i sił przeciwnika. Konsekwentnie realizował
wcześniejsze założenia operacyjne. Umiał narzucić swoją wolę podwładnym i utrzymy
wał żelazną dyscyplinę. Był mistrzem działań oblężniczych i działań obronnych.
Drugim w hierarchii dowódców polskich był hetman polny koronny Stanisław
Żółkiewski. Dotychczas nie miał okazji odznaczyć się jako samodzielny wódz (za
wyjątkiem stłumienia powstania Nalewaj ki w 1596 r.). Był dowódcą sumiennym, ener
gicznym, nie stroniącym też od podjęcia ryzyka.
N a średnim szczeblu dowodzenia (dowódcy pułków) znajdowali się oficerowie do
świadczeni w wielu wojnach, często uczestnicy kampanii Batorego. Byli to: Mikołaj
Uhrowiecki starosta chełmski, Jan Potocki starosta kamieniecki, Jan Tomasz Drohojowski referendarz koronny, Jerzy Struś kasztelan halicki, Marek Sobieski wojewoda
lubelski (dziadek króla Jana III), Stanisław Golski wojewoda podolski, Piotr Myszkow
ski kasztelan lubelski. Spomiędzy rotmistrzów wymienić należy Jana Karola Chodkie
wicza, przyszłego hetmana wielkiego litewskiego, który podczas tej wojny nabierał
dopiero doświadczenia wojskowego.

ARMIA MICHAŁA WALECZNEGO

O

wiele mniej precyzyjnie można mówić o armii hospodara Michała. Dotyczy to
zarówno jej liczebności, jak i organizacji.
Gdyby opierać się wyłącznie na relacjach polskich, otrzymalibyśmy obraz kilkudziesięciotysięcznej armii wołoskiej A Jest to zupełnie nieprawdopodobna liczba. Zadziałał45
1936, s. 228 i 232; S. Olteanu, Les pays roumains ä 1’epoąue de Michel le Brave, Bukareszt 1975, s. 136.
O przewadze liczebnej strony polskiej piszą też M. Mu§at, I. Ardeleanu, From ancient Dacia to
modem Romania, Bucharest 1985, s. 161.
45 De eodem progressu szacuje armię Michała na 30 000 żołnierzy; Żółkiewski na przynajmniej
40 000 (List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzydowskiego..., s. 339-344). O 50 000
żołnierzy wołoskich piszą: R. Heidenstein, op. cit., s. 423; List Stanisława Golskiego do Zygmun
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tu powszechny mechanizm zawyżania, nieraz znacznego, sił przeciwnika. Jedynie dwa
źródła podają znacznie mniejszą, a więc realnie wyglądającą liczbę żołnierzy Michała.
Jeniec wołoski, wzięty do niewoli na początku października, zeznał, że hospodar dyspo
nował 18 chorągwiami Mołdawian i Wołochów, 18 chorągwiami Serbów, 2000 piecho
ty wołoskiej, 1000 piechoty mołdawskiej i 700 Kozakami. Razem dawałoby to ok.
8000 ludzi, których liczba zmniejszać się miała z dnia na dzień z powodu masowych
dezercji46. Natomiast komisarz cesarski Dawid Ungnad pisał 22 września do Rudolfa II
0 16 000 żołnierzy Michała, z których część dopiero nadciągała47. Było to zapewne ok.
9000 jazdy i 7000 piechoty48. Nie są to wcale relacje sprzeczne. Jeniec mógł nie
wiedzieć o nadciągających oddziałach. Świadczy o tym fakt, że nie wspominał o hajdu
kach Baby Novaka i Szeklerach (według Ungnada odpowiednio 4000 i 3000 łudzi). Po
dodaniu tych wojsk do wspomnianych w jego zeznaniach, otrzymamy ok. 15 000
żołnierzy, a więc liczbę niemal zgodną z tym, co pisał Ungnad. Można więc przyjąć, że
właśnie tyle, ok. 15 000—16 000 żołnierzy, liczyła armia Michała. Taką też wielkość
armii wołoskiej przyjmują nowsze opracowania rumuńskie49. Armia ta była zlepkiem
oddziałów różnej narodowości, różnego uzbrojenia i różnej jakości. W jej skład wcho
dziły wojska zaciężne, złożone z Serbów, Bułgarów, Albańczyków, Mołdawian, Polaków,
Kozaków i być może niewielkiej liczby Węgrów. Najprawdopodobniej oddziały zaciężne
liczyły ok. 6000 żołnierzy50. Tyle zaledwie pozostało z 13 281 zaciężnych (7053 jazdy
1 6228 piechoty), którymi Michał dysponował na początku 1600 r.5152* Ubytek spowo
dowany był zarówno stratami poniesionymi pod Miraslau, jak i masowymi dezercjami.
Hospodarowi brakowało bowiem pieniędzy na zapłacenie żołdu. Oprócz tego żołnierze
polscy opuszczali szeregi Michała, nie chcąc walczyć przeciwko Rzeczypospolitej57,
Węgrzy zaś nie chcieli walczyć z siedmiogrodzkimi powstańcami. Oprócz zaciężnych

ta III..., s. 353-354; List Bartosza Klickiego do nieznanego adresata..., s. 356-359). Natomiast
P. Piasecki (Kronika, s. 160) i żołnierz z roty Sieniawskiego (I. Corfiis, Miliai Viteazul..., s. 361-363)
pisali o 60 000 nieprzyjaciół.
46 Powieść Wołoszyna Teodora, którego pojmali wybrańcy Pana Srzedzińskiego, AGA D , AZ 38,
s.69.
47 Dawid Ungnad do cesarza Rudolfa II, 22 IX 1600 r., w: Hurmuzaki, s. 138—139.
48 Patrz Aneks II.
49 M.in. T. Mutaęcu, Arta militara in Tara Romineaźca la inceputul secohdui al XVII-lea. Radu Serban,
schemat 1 na wklejce; C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, op. cit., s. 362; P. P. Panaitescu, op. cit.,
s. 232. Natomiast N. Stoicescu, Oasta lui Michai Viteazid, w: Michai Viteazul. Culgere de studii, pod
red. P. Cernovodeanu i C. Rezachevici, Bucureęti 1975, s. 109, szacuje wielkość armii Michała
w październiku 1600 r. na 15 000.
50 3000 ocalone z pogromu pod Miraslau i 3000 nadciągające z Mołdawii — patrz Aneks II.
51 Rejestr wojsk zaciężnych Michała Walecznego w Siedmiogrodzie na początku 1600 r., w: Documente si
insemnari romaneyti din secolul al XVI-lea, wyd. A. Mareę, Bucureęti 1979, s. 123-124.
52 Oprócz wspomnianych już chorągwi Kossakowskiego i Kisielnickiego wielu Polaków porzuciło
służbę u hospodara już w czerwcu, o czym wspomina Piotr Tylicki (List Piotra Tylickiego do Krzysz
tofa Radziwiłła, Warszawa, 30 VI 1600 r., w: Documente prwitoare..., s. 405-406.
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w armii wołoskiej służyli też tzw. hajducy, w większości pochodzący z Serbii i Bułgarii.
Za swą służbę nie pobierali żołdu, lecz utrzymywali się z łupów. Byli więc zapewne
wojskiem mocno niezdyscyplinowanym. Według Ungnada było ich 40005354.Ich dowód
cą był Baba Novak, wieloletni towarzysz walk Michała Walecznego. Oprócz tego
w armii Michała znajdowało się ok. 3000 Szeklerów.
Ostatnim członem armii wołoskiej były tradycyjne wołoskie formacje stałe i półstałe
(tzw. curtenii i slujitori) oraz pospolite ruszenie. Historycy rumuńscy szacują maksymal
ną liczebność tych oddziałów na 10 000—16 000 ludzfoh Jednak w bitwie pod Bukowem
wzięło udział zaledwie ok. 3000 tych żołnierzy55. Częściowo spowodowane to było
stratami w walce z powstańcami siedmiogrodzkimi, jednak główną przyczyną było za
angażowanie tych sił w walce z Turkami, którzy w ostatniej dekadzie września wkroczy
li na Wołoszczyznę56.
Niewiele można powiedzieć o artylerii wołoskiej. N a pewno wzięła udział w bitwie,
lecz nie wiadomo, jak była liczna. Źródła polskie wspominają o dwudziestu, trzydziestu
a nawet czterdziestu zdobytych w bitwie działach. Poziom wyszkolenia puszkarzy był
niski57. Niska ocena wartości bojowej, wyszkolenia i morale odnosi się zresztą do całej
armii wołoskiej, która we wcześniejszych potyczkach nie potrafiła sprostać wojskom
polskim. Oddziały Michała ustępowały też zapewne armii polskiej uzbrojeniem. Jazda
wołoska była lżejsza od polskiej, zapewne nie posiadała uzbrojenia ochronnego58.
Przynajmniej jej część wyposażona była w kopie lub włócznie59. Także przynajmniej
część piechoty była uzbrojona w rusznice60.
Naczelne dowództwo tej armii sprawował hospodar Michał — niezwykle odważny,
waleczny, brawurowy i silny. Ciekawostką może być to, że był leworęczny61. Jako
dowódca cieszył się ogromną sławą wśród współczesnych. W dużej mierze zasłużoną,
gdyż w walkach z Turkami odnosił błyskotliwe sukcesy62. Zważywszy na przewagę li
czebną (a może i jakościową) armii tureckiej, uznać to należy za osiągnięcie. Doskonale
potrafił wyzyskać w swych działaniach teren. Potrafił też prowadzić zarówno wojnę
podjazdową, jak i śmiałym atakiem zaskoczyć nieprzyjaciela.

53 Ich liczebność szacowana jest zwykle na 3000-5000, N. Stoicescu, op. cit., s. 99.
54 Ibid., s. 77.
55 Patrz Aneks II.
56 P. P. Panaitescu, op. cit., s. 233.
57 Świadczy o tym całkowita nieskuteczność ognia artylerii wołoskiej. Pisał też o tym L. Rogalski,
Dzieje księztw naddunajskich, to jest Mołdawii i Wołoszczyzny, 1.1, Warszawa 1861, s. 208.
58 List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzydowskiego..., s. 342 wspomina, że była lżejsza
od naszej.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 L. Rogalski, op. cit., s. 189.
62 Największym było zwycięstwo w bitwie pod Calugureni.
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miejscu stacjonowania armii wołoskiej Zamoyski dowiedział się 19 października.
Około północy z 19 na 20 października hetman rozkazał wymarsz z obozu w kie
runku pozycji przeciwnika. W obozie, którego obronę zlecił oboźnemu Stanisławowi
Górskiemu, pozostały roty Pożarowskiego i Hołowińskiego oraz Kozacy białocerkiewscy. Bramy obozu, których było trzy, obsadzała piechota (150 ludzi), pod dowódz
twem rotmistrzów Handzela, Fredry i Wilgobołka. Ta część artylerii, której Zamoyski
nie zabrał ze sobą, również ustawiona była przy bramach. Hetman zakazał komukol
wiek opuszczać obóz, a uzbrojonej w rusznice czeladzi polecił trzymać straż wraz z woj
skiem63.
W dotychczasowej literaturze brak było dokładności przy ustalaniu miejsca bitwy.
Wynikało to z niezbyt precyzyjnych, ogólnikowych opisów placu boju w źródłach.
Wydaje się jednak błędne sytuowanie pola bitwy na prawym brzegu Teleżyny, jak czynią
to dotychczasowe polskie opracowania, których autorzy przyjmują, iż Michał zajął
pozycję na drodze, po której armia polska maszerowała na Ploeszti. Tymczasem, jak
wynika z przeanalizowanych przeze mnie map, okolica Ploeszti na prawym brzegu
Teleżyny nie pokrywa się z opisami usytuowania obozu wołoskiego. Nigdzie bowiem nie
ma tu równiny otoczonej z trzech stron górami, a w takim właśnie miejscu zajął pozycję
Michał. Równina taka znajduje się natomiast na lewym brzegu Teleżyny, rozciągając się
na północ od wsi Buków. Od południa zamyka ją Teleżyna, od zachodu, północy
i częściowo wschodu otaczają ją góry. Dodatkową przeszkodą od wschodu jest potok
Buków. Pewną trudnością przy dokładnej lokalizacji pola bitwy jest to, że przebieg
Teleżyny i rzeczki Buków, płynących w bagnistych dolinach, uległ zapewne zmianom
w ciągu stuleci i nawet mapy XIX-wieczne nie oddają stanu faktycznego w momencie
bitwy.
Do obozu przeciwnika wiodły dwie drogi. Jedna wzdłuż brzegów Teleżyny, możliwe
nawet, że przecinając ją, kończąca się w pobliżu wsi Buków i druga, położona nieco na
północ, prowadząca do wzniesień położonych na północny wschód od Buków. Tą
drugą drogą postanowił iść Zamoyski. W straży przedniej szły roty Zahorowskiego,
Wacława Zamoyskiego, Dawida, ks. Romana Rożyńskiego, Broniowskiego, Michała
Stanisławskiego podkomorzego kamienieckiego, Janusza Poryckiego, piechota Jerzego
i Krzysztofa Zbaraskich i Jana Tomasza Drohojowskiego. Reszta wojska szła z tyłu
w szyku bitewnym. Z lewej strony, drogą nad rzeką, wysłał Zamoyski oddziały mołdaw
skie, które miały ubezpieczać siły główne przed ewentualnym atakiem z tej strony. Pod
osłoną gęstej mgły udało się Polakom zająć pozycje na przeciwległym do obozu Michała
brzegu potoku Buków.
Pozycja zajmowana przez armię wołoską była bardzo silna. Stanowiła ją równina
otoczona z trzech stron górami, jak to już przedstawiłem wcześniej. Otaczające dolinę
63 Bitwa w Multaniech..., s. 109.
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góry porastał las. Od południa dolina oddzielona była płynącą w tym miejscu z zachodu
na wschód rzeką Teleżyną. Płynie ona dość szeroką, bagnistą doliną. Brzegi doliny są
wysokie i w wielu miejscach strome. Rzeka podzielona jest w tym miejscu na kilka
ramion, tworząc liczne, niekiedy dość duże, wyspy. Wyspy te porośnięte są wikliną bądź
krzakami. Lewy brzeg doliny i brzeg potoku Buków porastał niezbyt głęboki las,
przecięty zabagnionym rowem. Nie był on zapewne zbyt głęboki, a w pobliżu ujścia
potoku do Teleżyny prawdopodobnie nie było go wcale.
Nad brzegiem Teleżyny Michał umieścił swój tabor, w miejscu widocznym dla nad
ciągających wzdłuż rzeki wojsk polskich. W lesie, w pobliżu brodu ukrył piechotę,
natomiast za lasem ustawił resztę swych wojsk, z których jedynie część była widoczna
znad Teleżyny. Zamierzał upozorować odwrót i sprowokować Polaków do ataku na
tabor, a wtedy uderzyć ze skrzydła ukrytymi za lasem oddziałami. Być może hospodar
wołoski zamierzał zaatakować w nocy z 20 na 21 października, w wypadku gdyby nie
uczynili tego Polacy64. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Michał zajął tę
pozycję ze względu na jej walory defensywne i na pewno chciał tu stoczyć bitwę
obronną, której plan starannie przygotował. O przygotowaniu wojsk wołoskich do
bitwy mówią wyraźnie niektóre źródła polskie65. Z kolei niektóre z relacji wspominają
o zaskoczeniu Michała nagłym pojawieniem się Polaków i o pospiesznym ustawianiu
przez niego szyków66. Wynikało to jednak z planów hospodara, który chciał upozoro
wać zaskoczenie, zamęt we własnych szykach, a nawet odwrót taboru. Chciał w ten
sposób ściągnąć żądnych łupu żołnierzy polskich w kierunku taboru, po czym zaatako
wać ich oddziałami ukrytymi za lasem. Zaskoczony został nie samym pojawieniem się
Polaków, lecz kierunkiem, z którego nadciągnęli. Spodziewał się, że armia polska
pojawi się nad rzeką. Teren był tam nisko położony i Polacy widzieliby jedynie upozo
rowane zamieszanie w taborze. Natomiast wojska ukryte za lasem byłyby całkowicie
niewidoczne i plan hospodara zapewne by się powiódł. Jednak pojawienie się armii
polskiej na wzgórzu, nieco na północ, zniweczyło plan Michała, gdyż Zamoyski ze
swego stanowiska widział część oddziałów wołoskich, stojących za lasem67. Wobec tego
wódz wołoski musiał zmodyfikować plan bitwy. W lesie nad potokiem ukrył część
piechoty, a resztę wojska uszykował za lasem w siedem pułków. Być może obsadzenie
lasu przez piechotę nastąpiło wcześniej i było związane z pierwotnym planem, w któ
rym piechocie przeznaczono zadanie osłony głównych sił przed oskrzydleniem. W myśl
nowego planu piechota wraz z artylerią miała powstrzymać przeprawiające się oddziały
polskie. Hospodar spodziewał się zapewne ataku jazdy i liczył, że atak ten, w trudnym
dla jazdy terenie, załamie się pod ogniem piechoty i artylerii. Gdyby jednak udało się
Polakom sforsować rzekę i przełamać obronę piechoty, to na wychodzące z lasu roty
uderzyć miała jazda wołoska. Michał miał nadzieję, że atak ten rozbije polską jazdę,
64
65
66
67

Sugerują to: S. Bartolan, op. cit., s. 1345 i R. Heidenstein, op. cit., s. 426.
Relacya hetmana, s. 178; anonimowa relacja o bitwie w: I. Corftis, Mihai Viteazul..., s. 362.
Wojsko uszykowane, s. 175; List Stanisława Golskiego do Zygmunta III..., s. 353.
Relacyahetmana, s. 178.
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zmieszaną podczas przeprawy przez rzekę i las, a także możliwie mocno wykrwawioną
w walce z piechotą.
Takie usytuowanie pola bitwy najlepiej pasuje do opisów zawartych w relacjach o jej
przebiegu. N a prawym brzegu Teleżyny nie ma bowiem opisywanej w źródłach doliny,
otoczonej z trzech stron górami. Nie jest też prawdopodobne, aby Polacy podeszli od tej
strony, gdyż brak tu dostatecznie wysokich wzniesień, z których obserwowano by
nieprzyjaciela, o czym wspominały niemal wszystkie relacje. Tak więc oba wojska były
rozdzielone nie Teleżyną, a niewielkim i bagnistym potokiem Buków. Potwierdzeniem
tego stanu rzeczy może być to, że niektóre ze źródeł nic nie mówią o przeprawie
polskich oddziałów przez rzekę, traktując potok jako rów68. Taką lokalizację bitwy
przyjmują także historycy rumuńscy69.
Tymczasem ostrożny Zamoyski, uszykowawszy wojsko, zwlekał z rozpoczęciem ata
ku. Oglądając pole przyszłej bitwy, hetman domyślał się istnienia zasadzki w lesie.
Obawy te znalazły odbicie w szyku wojsk polskich, który był mieszanką tradycji i nowa
torstwa. Tradycyjne, zgodne z regułami „starego urządzenia polskiego”, było ustawienie
jazdy, która tworzyła trzy rzuty, w każdym po trzy pułki, z najsilniejszym pierwszym
rzutem70. Dostosowaniem szyku do wymogów stawianych przez ukształtowanie terenu
było ustawienie przed jazdą piechoty (ok. 600 ludzi) i Kozaków zaporoskich, którzy
mieli oczyścić las ze spodziewanej zasadzki. Kozacy stanowili prawe skrzydło, piechota
centrum, lewe zaś skrzydło tworzył, liczący niespełna 100 ludzi, oddział elearów (ochot
ników), wsparty rotami Jakuba Potockiego, Michała Stanisławskiego podkomorzego
kamienieckiego i Broniowskiego. Centrum pierwszej linii stanowił pułk Stanisława
Żółkiewskiego (12 rot)71, prawe skrzydło zajmował pułk Marka Sobieskiego (8 rot)72,
na czele lewego skrzydła stał pułk Mikołaja Uhrowieckiego (6 rot). Za nim w drugim
i trzecim rzucie stały pułki Jana Potockiego (5 rot)73 i Jana Tomasza Drohojowskiego
(3 roty)74. W centrum stały pułki: Zamoyskiego, dowodzony przez Jana Szczęsnego
Herburta (5 rot)75 i Jerzego Strusia (6 rot). Na prawym skrzydle w drugim rzucie stał

68 Wojsko uszykowane; List Bartosza Klickiego do nieznanego adresata..., s. 356-359.
69 Istoria militara a poporului Roman, vol. III, Bucureęti 1987, s. 207.
70 Podział na pułki podczas bitwy różnił się nieznacznie od podziału obowiązującego podczas
marszu.
71 Nominalnie pułk ten liczył 13 rot (patrz Aneks I), lecz rota husarska Michała Stanisławskiego
została wydzielona z pułku i wspierała elearów.
72 Przy czym oddziały Zbaraskich potraktowałem tu jako jedną rotę.
73 Nominalnie pułk ten liczył 6 rot (patrz Aneks I), lecz husarska rota Jakuba Potockiego została
wydzielona z pułku i wspierała elearów.
74 Nominalnie w skład tego pułku wchodziły dwie roty husarskie i oddziały Jeremiego Mohyły
(patrz Aneks I), lecz podczas bitwy wojska hospodara mołdawskiego zostały wydzielone z pułku. Ich
miejsce zajęła rota husarska hetmana Jana Zamoyskiego.
75 Nominalnie pułk ten liczył 10 rot (patrz Aneks I), lecz kozackie roty Pożarowskiego i Hołowińskiego pozostały na straży obozu, kozacka rota Broniowskiego wspierała elearów, kozacka rota
Łobockiego wzmacniała oddziały Mohyły, a husarska rota hetmana wielkiego przydzielona została
do pułku Drohojowskiego.
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pułk Stanisława Golskiego (2 roty), a za nim w trzeciej linii pułk Piotra Myszkowskiego
(2 roty). Zapalczywy Jan Karol Chodkiewicz wraz z bratem prosili Zamoyskiego i Żół
kiewskiego, aby pozwolili im iść razem z elearami. „Pofrasowali się na Jego M. Pana
Hetmana Wielkiego i na mnie, żeśmy ich nie puścili z elearami. Ale jako się to godziło
takowymi ludźmi tak wielkim senatorem zestawiać. Ten zdrajca Michał za paznokieć
ich nie stoi”76. To opinia Żółkiewskiego. Zamoyski zaś miał odpowiedzieć, cytując
Scypiona: „Wolę jednego ze swoich Rzeczpospolitej zachować, niżeli przez jego stratę,
z tysiąca nieprzyjaciół zwycięstwa nabyć”. Tak więc Chodkiewiczowie nie znaleźli się
wśród elearów. By zaspokoić ich ambicje, wyznaczono im miejsce na czele pierwszego
rzutu centrum. Rota ich rzeczywiście należała do pierwszych, które po elearach,
piechocie i Kozakach przekroczyły Teleżynę.
W planie Zamoyskiego główna rola przypadała ustawionej przed głównymi siłami
grupie wydzielonej, złożonej z piechoty, Kozaków i elearów. Miała ona uchwycić przy
czółek na drugim brzegu potoku, utrzymać go, oczyścić las z ewentualnie ukrytych
w nim oddziałów Michała i osłonić przeprawę głównych sił. Od wykonania tego zada
nia zależały, w dużej mierze, losy bitwy. Jedynie bowiem należyte wykorzystanie terenu
przez Wołochów mogło zniwelować przewagę wyszkolenia i uzbrojenia armii polskiej.
Starcie w otwartym polu, przy mniej więcej równej liczebności wojsk, musiało w prak
tyce zakończyć się sukcesem strony polskiej.
By rozpoznać pozycję Wołochów, Zamoyski nakazał ostrzał lasu. Ogień polskiej
artylerii ujawnił w lesie obecność oddziałów nieprzyjaciela. Następnie hetman rozkazał
ostrzeliwanie stojących za lasem wojsk Michała. Dwugodzinna kanonada nie poczyniła
jednak wielkich szkód w armii wołoskiej77. Odwrót taboru, który przez Polaków mógł
być brany za oznakę skuteczności ostrzału artyleryjskiego, był jak już wspomniano,
elementem planu hospodara. W trakcie ostrzału zbiegło z armii Michała dwóch ludzi
(Węgier i Mołdawianin), którzy zdradzili hetmanowi szyk wojsk wołoskich78. Jednak
dopiero na naleganie otoczenia, a zwłaszcza Żółkiewskiego i Sobieskiego, wydał Za
moyski rozkaz do ataku79.
Jako pierwsza ruszyła do natarcia piechota i Kozacy. Wydzielony oddział jazdy posu
wał się nieco z tyłu. Polacy zostali ostrzelani przez ukrytych w lesie Wołochów, na co
też odpowiedzieli salwą. Brnąc po pas w wodzie, szybko przeprawili się przez potok
i dotarli do lasu, z którego po krótkiej walce wyparli przeciwnika. Piechota polska
odniosła sukces wcześniej niż Kozacy i wypierając z lasu piechotę wołoską pierwsza
wyszła na odkryty teren. Tu została zaatakowana przez jazdę nieprzyjaciela. Wywołało
to krótkotrwałe zamieszanie w szeregach polskich. Przez moment piechocie groziło
oskrzydlenie i rozbicie. Jednak sytuacja została opanowana, gdy na prawym skrzydle
Kozacy sforsowali las, a na lewym elearowie rzekę. Kozacy obeszli pozycje nieprzyjaciela
76 List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzydowskiego..., s. 343.
77 List Stanisława Golskiego do Zygmunta III..., s. 354.
78 Relacyja hetmana, s. 178; R. Heidenstein, op. cit., s. 426.
79 List Stanisława Żółkiewskiego do Jakuba Zadzika, Bar, 4 XI 1618 r., w: Starożytności historyczne
polskie..., 1.1, s. 121.
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i natychmiast wsparli piechotę atakiem ze skrzydła, natomiast na elearów natarł od
dział jazdy wołoskiej, liczący według niektórych relacji 1000-3000 żołnierzy. Uważam
te liczby za zawyżone, gdyż przy takiej przewadze liczebnej, minimum 10-krotnej,
Wołosi nie mieliby żadnych problemów z doszczętnym rozbiciem oddziału elearów, gdy
tymczasem starcie zakończyło się sukcesem Polaków. Nawet gdyby wśród elearów byli
sami mistrzowie, jak np. sienkiewiczowski Michał Wołodyjowski, to przy takiej przewa
dze liczebnej żołnierze Michała powinni osiągnąć powodzenie. Chyba że oddział woło
ski cofnął się na widok posuwających się za plecami elearów głównych sił polskich.
Zdaje się, że tak właśnie było. „Elearowie przyszli na kopijniki, których było huf
niemały, coś nad tysiąc koni. Elearowie skoczyli, które przewodził pan Bekiesz z panem
Łaszczem. Ludzie Michałowi poczęli ustępować nie podkawszy się”80. Tak więc sukces
był tu bezkrwawy. Kontratak jazdy Michała załamał się. Jednocześnie przeprawiały się
przez rzekę i las główne siły armii polskiej. W tym momencie plan Michała legł w gru
zach. Powstrzymanie i odrzucenie przeciwnatarcia wołoskiego wywołało zamieszanie
w szeregach armii hospodara, potęgowane przez dalsze posuwanie się zwycięskich
oddziałów i pojawienie się wychodzących z lasu głównych sił polskich. W armii woło
skiej wybuchła panika, być może sam hospodar zwątpił w możliwość odniesienia suk80

Wojsko uszykowane, s. 175.
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cesu. Oddziały wołoskie zaczęły uchodzić z pola boju. „I tak bitwę wygrali tylko elearo
wie i ta piechota. Wojsku się nie przyszło potykać, bo nie było z kim, bo wszyscy [Wołosi
— D. S.] w las skoczyli”81.
Główne siły polskie nie wzięły czynnego udziału w bitwie, o której wyniku przesądzi
ło samo ich pojawienie się na zachodnim brzegu potoku Buków. Natychmiast po
przeprawieniu się ruszyły w pościg za uciekającym przeciwnikiem, który rozsypał się
w panicznej ucieczce. Nikt nie myślał o oporze, czy choćby zorganizowanym odwrocie.
W czasie pościgu zadano nieprzyjacielowi dość duże straty, zwłaszcza na polskim pra
wym skrzydle, gdzie pułk Sobieskiego ścigał wołoską piechotę, która rozproszona,
uciekająca w nieładzie, była łatwym łupem dla jazdy polskiej. Zginąć tu miało podobno
2000 Wołochów. Inne oddziały polskie nie miały większej okazji do walki, chociaż
niektóre relacje wymieniają także przewagi chorągwi Chodkiewicza i Sieniawskiego.
Pościg trwał do wieczora. Ucieczkę ułatwiały Wołochom las i góry, w których chroni
ła się zapewne głównie piechota. Łatwość, z jaką uciekła jazda wołoska, Żółkiewski
tłumaczył tym, że była lżej uzbrojona niż polska oraz miała świeższe konie. Konie jazdy
polskiej były bowiem zmęczone wcześniejszym marszem z obozu.
Jakie straty ponieśli Wołosi, dokładnie nie wiadomo. Źródła polskie mówią
o 5000-6000 zabitych. Źródeł wołoskich niestety brak. Pozostaje jedynie próba szacun
kowego określenia strat wołoskich. Niewątpliwie 5000-6000 zabitych to gruba przesa
da. Oznaczałoby to, że śmierć poniósłby co trzeci żołnierz wołoski. A więc bitwa
musiałaby zakończyć się rzezią. Wprawdzie relacje wspominają o sporych stratach
nieprzyjaciela, zwłaszcza podczas pościgu, jednak nie mówią nic o jakiejś szczególnej
zawziętości Polaków. Prawdą jest więc chyba, iż „nie poległo go [nieprzyjaciela] z tysiąc,
bo las był blisko, a też znać, że mają nogi wyprawne po górach”82. Las i góry stanowiły
dogodne schronienie i kładły kres pościgowi. Zdążyła się tam schronić zapewne więk
szość armii wołoskiej, gdyż do ucieczki rzuciła się wcześnie. Jedynie piechota z lewego
skrzydła, doścignięta przez Sobieskiego, poniosła większe straty. Powtórzmy więc raz
jeszcze, że Michał stracił maksymalnie ok. 1000 zabitych. Reszta wojska poszła w roz
sypkę.
Straty polskie były dużo niższe, według niektórych źródeł zginęło tylko kilku towa
rzyszy jazdy. Źródła te poprzestają na ich wymienieniu i nie podają dalszych strat.
Jednak musiały być one większe. Żółkiewski pisze o „innych drobniejszych z kilkanastą
człowieka”83. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o „drobniejszych” z jazdy, czyli poczto
wych, czy też o piechurów i Kozaków. Właśnie piechota i Kozacy ponieśli pewnie
największe straty, przedzierając się przez las. Jeśli nawet przyjąć, że w jeździe straty
wyniosły kilku towarzyszy i kilkunastu pocztowych, a w piechocie i wśród Kozaków
kilkudziesięciu, to otrzymamy najwyżej stu zabitych. Ale nie jest to chyba prawdą, gdyż

82 Ibid., s. 174-176.
83 List Stanisława Żółkiewskiego do Mikołaja Zebrzydowskiego..., s. 342.
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wtedy źródła wspominałyby o takiej liczbie. Dlatego też myślę, że owych kilkunastu
„drobniejszych” to zarówno pocztowi, jak i piechurzy. Znacznie większe straty przeciw
nika wynikają z tego, że wycięto uciekającą, prawie bezbronną piechotę.
W relacjach nie ma mowy o jakichś oszałamiających łupach. Zdobyto jedynie działa,
podobno wszystkie, jakie miał ze sobą Michał. Źródła nie są jednak zgodne, ile ich było.
Wymieniane są liczby od dwudziestu do czterdziestu, sami Kozacy zdobyli 5 dział. Także
ilość zdobytych chorągwi jest niepewna. Różnice w ich liczbie w różnych relacjach
(95-150) można wytłumaczyć tym, że część chorągwi została pocięta i zużyta przez
żołnierzy na podszewki. Ocalało jednak przynajmniej około stu. „Pruskie chorągwie
w kościele Krakowskim pobutwieli, poodpadali, będzie znowu tamten kościół czym
ozdobić” — cieszył się Żółkiewski.
Natychmiast po bitwie przeniesiono obóz polski na miejsce obozu wołoskiego,
doceniając walory obronne miejsca. Za uciekającym przeciwnikiem wysłano w pościg
Dadźboga (Teodora) Kamkowskiego z kilkoma chorągwiami, głównie po to, aby zo
rientować się w kierunku ucieczki przeciwnika.
Na nowym miejscu pozostał Zamoyski przez trzy dni. W tym czasie przybywały do
niego oddziały wołoskie, przechodząc na jego stronę i godząc się na uznanie władcy,
którego wyznaczy im hetman. Pierwsi Wołosi pojawili się w dzień po bitwie. Także
Mołdawianie, którzy dotąd służyli Michałowi, stawili się w obozie, wracając pod władzę
Jeremiego Mohyły. Jednak część z nich, omijając obóz polski, wróciła do Mołdawii
i tam rozeszła się do domów. Możliwe, że ci, którzy tak uczynili, ominęli obóz Zamoy
skiego, obawiając się represji za wcześniejsze zdradzenie Mohyły.
Do obozu przybywali też Polacy, służący dotąd Michałowi, chociaż ich przybycie było
poprzedzone jakimiś rokowaniami, gdyż żołnierze ci obawiali się, by nie spotkała ich
kara za udział w wojnie przeciw Rzeczpospolitej. „Ja żadnej crudelitatem non exerceo nad
nim”8^ — pisał Zamoyski. Dowódca polskich oddziałów Michała, Walenty Walewski,
został przyjęty tym chętniej, że przywiózł ze sobą szkatułkę z korespondencją hospoda
ra, za co otrzymał nagrodę w postaci tysiąca czerwonych złotych. Proszono też o gwa
rancje dla Trzaski, który w maju poddał Michałowi Suczawę. Czy gwarancji tych
udzielono, nie wiem. Wiadomo natomiast, że sejm 1601 r. wydał konstytucję dotyczącą
dowódców poddających zamki (wymieniając w niej poddanie Suczawy i kapitulacje
twierdz inflanckich)8485. Konstytucja ta nakazywała hetmanom karanie takich dowód
ców, gdy tylko dostaliby ich w swe ręce. Jeśli tak, to pewnie Trzaska jeszcze nie był
wówczas w rękach hetmańskich, a więc albo nie udzielono mu gwarancji, albo im nie
uwierzył.

84 Relacyja hetmana, s. 179.
85 VL, t. II, s. 1498.
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ZAKOŃCZENIE

O

ceniając przebieg bitwy, należy zwrócić uwagę na jej nietypowy charakter. Nie
zwykła była rola, jaką odegrała w niej polska piechota. W polskiej sztuce wojen
nej tego okresu piechota nie odgrywała podczas bitwy większej roli. Pod Bukowem było
jednak zupełnie inaczej. To właśnie piechota przesądziła o wyniku starcia. Wprawdzie
według planów Zamoyskiego decydujące uderzenie miała wykonać jazda, a piechota jej
to jedynie umożliwić, jednak dzięki powodzeniu natarcia piechoty atak jazdy był już
właściwie niepotrzebny.
Wysoko ocenić trzeba wartość bojową armii polskiej. Wysokie było morale, żołnierze
nacierali z dużym entuzjazmem i potwierdzili swoje dobre wyszkolenie. Wykazali się też
odpornością na ogień piechoty i artylerii nieprzyjaciela.
Hetman Jan Zamoyski dowodził sprawnie i skutecznie. Konsekwentnie dążył do
realizacji swojego celu. W skali operacyjnej było nim doprowadzenie do walnej bitwy
i zniszczenie w niej armii Michała. Osiągnął to poprzez stworzenie zagrożenia dla
Tirgowesztu i Bukaresztu, czym zmusił hospodara do obrony tych miast. Podczas bitwy
hetman wykazał się przezornością. Nie pozwolił nieprzyjacielowi wciągnąć się w zasadz
kę i nie stosował się sztywno do schematów, o czym świadczy nietypowy szyk wojsk
polskich oraz rola, jaką pod Bukowem odegrała piechota.
Natomiast Michał popełnił kilka błędów. Największym z nich było przyjęcie bitwy
(nawet w tak sprzyjających warunkach terenowych), zamiast prowadzenia wojny pod
jazdowej, w której miał szansę wykrwawić armię polską i zmusić ją do odwrotu. Podej
mowane częścią sił próby zatrzymania Polaków także okazały się błędem, gdyż niepo
wodzenia, doznane w potyczkach w dniach 15-16 października, wpłynęły niekorzyst
nie na morale armii wołoskiej86. Niewątpliwym błędem było też niedocenianie Zamoy
skiego i armii polskiej, co także przyczyniło się do klęski hospodara.
Jakie były konsekwencje bitwy? Militarnym rezultatem batalii było całkowite rozbi
cie armii Michała, która praktycznie przestała istnieć. Wprawdzie waleczny hospodar
próbował jeszcze odtworzyć swoje oddziały i odniósł nawet sukcesy w walkach z Turka
mi, j ednak nie odzyskał j uż wcześniej szej potęgi, a j ego odtworzona armia została pobita
przez starostę kamienieckiego Jana Potockiego pod Curtea de Arges 25 listopa
da 1600 r. Kocowski stwierdził nawet, że militarne skutki bitwy były porównywalne,
oczywiście przy zachowaniu odpowiednich proporcji, do efektów odsieczy wiedeńskiej
i bitwy pod Parkanami, które zahamowały ekspansję turecką87.
Konsekwencje polityczne bitwy były różnorodne. Po pierwsze — załamała się, pod
jęta przez Michała, próba stworzenia z Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu jedne
go państwa. Państwo takie, zwłaszcza pod energicznym panowaniem Michała Walecz
nego, wyrosnąć mogło na siłę, z którą liczyć musieliby się Turcy, Habsburgowie i Rzecz 86 Zwrócił już na to uwagę K. Górski, Wojna..., s. 270.
87 B. Kocowski, op. cit., s. 29.
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pospolita. Lawirując między trzema mocarstwami, mogło liczyć na zachowanie względ
nej niezależności, szczególnie wtedy, gdy nie drażniłoby Turcji bliskimi związkami
z Habsburgami. Powstanie takiego państwa nie było mile widziane przez sąsiadów, stąd
współdziałanie Polski i Turcji w jego unicestwieniu. Turcja bowiem nie życzyła sobie
żadnych zmian w tym regionie. Powstanie zjednoczonego państwa rumuńskiego nie
przynosiło jej żadnych korzyści. Lepiej przecież mieć do czynienia z trzema słabymi
wasalami, niż z jednym silnym i aspirującym do niezależności. Polsce powstanie takiego
państwa tamowało drogę ekspansji w kierunku Dunaju i Morza Czarnego i było
sprzeczne z zamysłami Zamoyskiego, zamierzającego rozciągnąć zwierzchnictwo Rze
czypospolitej nad księstwami naddunajskimi. Sukces planów zjednoczeniowych Mi
chała mógł, co najwyżej, przynieść korzyści Habsburgom, lecz tylko w przypadku, gdyby
udało się im związać Michała ze sobą. Jednak hospodar starał się uniknąć tej zależności
i stąd poparcie, jakiego Habsburgowie udzielili powstańcom siedmiogrodzkim. Woleli
bowiem rzeczywistą władzę w Siedmiogrodzie od iluzji władzy nad całym regionem,
jaką próbował mamić ich Michał.
Po drugie — wojna spowodowała upadek Michała. Klęski najpierw w Siedmiogro
dzie, a później na Wołoszczyźnie doprowadziły do opuszczenia przez hospodara Woło
szczyzny i szukania protekcji cesarskiej. Rudolf II zamierzał wykorzystać Michała do
swych celów w walce o Siedmiogród, ale gdy nie rezygnujący z niezależności Michał
stał się niewygodny, został zamordowany z rozkazu generała Jerzego Basty, cesarskiego
namiestnika Górnych Węgier.
Trzecią konsekwencją zwycięskiej bitwy była zmiana na tronie wołoskim. Zamoyski
zadecydował, że hospodarem zostanie, zgodnie z prośbami hospodara mołdawskiego
Jeremiego Mohyły, jego brat Szymon. Nie była to jedyna kandydatura. W obozie
znajdowali się i inni pretendenci, np. syn byłego hospodara Piotra Kolczyka, Dymitr,
który obiecywał korzyści finansowe: wypłatę 50 000 talarów, pokrycie kosztów wojny,
wysoką roczną daninę88. Rozważał też Zamoyski możliwość osadzenia na tronie woło
skim Władysława Bekiesza89, lecz w końcu, wobec oporu w stosunku do tego pomysłu
samych Wołochów, zrezygnował z niego. Za Szymonem Mohyłą przemawiało to, że
swego czasu Turcy sami nalegali, by uczynić go hospodarem (lub przynajmniej wyrażali
na to zgodę)90. W chwili gdy wraz z Turkami pojawił się ich obecny kandydat do tronu,
Radu Mihnea, kandydatura Szymona mogła być przedstawiona jako wyjście na przeciw
wcześniejszym tureckim postulatom. Zamoyski zostawił z Szymonem Mohylą część
wojska, ok. 2000 żołnierzy, pod dowództwem Jana Potockiego. Zwycięstwo polskie pod
Curtea de Arges ostatecznie przekreśliło nawet cień szansy na odzyskanie przez Micha
ła tronu własnymi siłami. Sukces ten był jednak krótkotrwały. Pozbawiony polskiej
pomocy Szymon utrzymał się na tronie jedynie do 1602 r.91

88
89
90
91

List J. Zamoyskiego do P. Tylickiego, brak daty i miejsca, A G A D , AZ 867, k. 903-904Ceduła listu Zamoyskiego do nieznanego adresata, ibid., k. 105.
Ahmed Pasza do Zygmunta III, Konstantynopol, jesień 1600 r., w: Documente privitoare..., s. 141.
Jego następcą został Radu Serban.
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Kolejną konsekwencją zwycięskiej bitwy było przywrócenie polskiego zwierzchnic
twa w Mołdawii. Jeremi Mohyła władał Mołdawią do swej śmierci w 1606 r. Po nim na
tronie mołdawskim zasiadali kolejni Mohyłowie, także związani z Rzeczpospolitą (m.in.
w latach 1606-1607 Szymon Mohyła). Jednak Polska nie miała wówczas możliwości
prowadzenia aktywnej polityki w tym regionie. Zajęta na północy wojną ze Szwecją,
a później także z Moskwą, oraz kłopotami wewnętrznymi w postaci rokoszu Zebrzy
dowskiego, nie była w stanie wesprzeć należycie swych lenników. Próbowali interwe
niować na ich rzecz spokrewnieni z Mohyłami magnaci (Michał Wiśniowiecki, Stefan
Potocki, Samuel Korecki), lecz ich możliwości były niewielkie. Nie jest też powiedzia
ne, że gdyby nawet Rzeczpospolita miała możliwość większego zaangażowania w sprawy
mołdawskie, to utrzymałaby swoje wpływy. Turcja bowiem nie reagowała na polską
ekspansję tak długo, jak długo toczyła wojnę z Habsburgami, obawiając się współdzia
łania polsko-habsburskiego. Koniec wojny w 1606 r. pozwolił jej na powrócenie do roli
jedynego zwierzchnika księstw naddunajskich. Odkąd zabrakło Zamoyskiego, a polity
ka polska stała się zbyt prohabsburska, Turcy przestali liczyć się z polskimi aspiracjami
w tym regionie.
Jak oceniać polską politykę wobec Michała? Czy usunięcie go było najlepszym
rozwiązaniem? Wydaje się, że tak, zwłaszcza wobec jego niejasnych zamierzeń w sto
sunku do Polski92. Idei Zamoyskiego uczynienia z Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmio
grodu bariery oddzielającej Rzeczpospolitą od Turcji, można by wprawdzie przeciwsta
wić pomysł stworzenia takiej przegrody z ziem zjednoczonych przez Michała, ale tylko
pozornie ta druga sytuacja mogłaby wydawać się lepszą. Państwo takie, chociaż silniej
sze militarnie niż poszczególne księstwa osobno, było i tak słabe w porównaniu z Tur
cją. Jako bariera militarna przeciw niej nie spełniłoby swej roli. Funkcja bariery, jaką
wyznaczył księstwom naddunajskim Zamoyski, nie polegała na zadaniach militarnych,
gdyż na to brakowało tym państwom sił, z czego kanclerz zdawał sobie sprawę. Ich rola
polegać miała na odsunięciu groźnej Turcji od polskich granic i utrzymywaniu z Wyso
ką Portą poprawnych stosunków, tak by nie dawać jej okazji do interwencji w tym
regionie. Ekspansja turecka kierowała się w tym czasie przede wszystkim w stronę
Węgier i na utrzymaniu tego kierunku zależało Zamoyskiemu, gdyż dawało to Polsce
możliwość utrzymywania z państwem Osmanów pokojowych stosunków. Najlepiej
więc było strzec pokoju z Wysoką Portą i nie wiązać się żadnymi antytureckimi sojusza
mi. Zwłaszcza że, jak wykazał Ryszard Majewski, Turcja nie stanowiła poważnego
zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski93. Zresztą w 1600 r. doszło nawet do faktycznego,
chociaż nieskoordynowanego, współdziałania polsko-tureckiego94. Oczywiście wzglę
dy propagandowe nie pozwalały na oficjalny sojusz z Turcją i stąd odrzucenie ich oferty
wspólnej walki z Michałem. N a odrzucenie tej oferty wpływ miało też to, że obie strony

92 Obawiano się poważnie, że Michał może pokusić się o próbę ataku na Rzeczpospolitą.
93 R. Majewski, Cecora rok 1620, Warszawa 1970, s. 120-126.
94 Turcy wkroczyli na Wołoszczyznę w trzeciej dekadzie września.
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nie ufały sobie. Podobno Turcy obawiali się, iż wojsko Zamoyskiego może być użyte
przeciw nim. Polacy zaś obawiali się, że Turcja zagarnie owoce zwycięstwa nad Micha
łem wyłącznie dla siebie, osadzając w Bukareszcie swojego kandydata. Poprawne sto
sunki utrzymywane też były z Tatarami, chociaż nie uchroniło to przed niewielkim
najazdem tatarskim, który dotknął Mołdawię95.
Na zakończenie trzeba zauważyć, że działalność Michała nie należała do najważniej szych problemów polityki zagranicznej Rzeczpospolitej, a stosunek do hospodara był
ściśle powiązany ze stosunkami Polski z Habsburgami i Turcją. Wojna zaś 1600 r. miała
dla Rzeczpospolitej jedynie charakter interwencyjny, podczas gdy dla Michała okaza
ła się ciosem przesądzającym o klęsce.

95 Jeremi Mohyla do Jana Zamoyskiego, Jassy, 5 I 1601 r., w: Hurmuzaki, s. 2.
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ANEKS I
Armia Zamoyskiego z podziałem na pułki. Kolejność pułków zgodna z uszykowa
niem ich w marszu96. Gwiazdka (*) oznacza roty opłacane ze skarbu państwa.
Pułk Stanisława Żółkiewskiego, hetmana polnego koronnego
Roty husarskie:
Stanisława Żółkiewskiego

100 koni*

Adama Hieronima Sieniawskiego wojewodzica ruskiego

200 koni*

Michała Stanisławskiego podkomorzego kamienieckiego

100 koni*

Stanisława Wapowskiego

80 koni*

Adama Prusinowskiego

71 koni*

Jana Karola i Aleksandra Chodkiewiczów97

150 koni

Marcina Kazanowskiego98

?

poczet Mikołaja Daniłowieża99

?
Roty kozackie:

Jana Zamoyskiego strażnika koronnego

200 koni*

Wacława Zamoyskiego

100 koni*
50 koni*

Dawida
Adama Hieronima Sieniawskiego

200 koni

Kozacy szarogrodzcy100

100 koni
Razem cały pułk:
(w tym ponad 900 koni husarskich i 650 kozackich)

ok. 1600 koni

96 N a podstawie: AGA D, ASK, Rachunek sejmowy nr 35, k. 217-222; Wojsko wszytko spisane...
oraz List Krzysztofa Dzierżka do abp. Karnkowskiego..., s. 351-352. Skład pułków według Wojsko
wszytko spisane..., s. 171—17497 Wymieniana jest m.in. rotami husarskimi (Wojsko wszytko spisane..., s. 172), zapewne więc była
to rota husarska. Także ustawienie tej roty przed bitwą na czele pułku Żółkiewskiego potwierdzałoby
to przypuszczenie.
98 Z. Spieralski, J. Wimmer w Wojsku wszytko spisanym... nie wymieniają tej roty. Występuje ona
jednak jako przynależna do pułku Żółkiewskiego według De eodem progressu, s. 292 wśród rot
husarskich stojących na czele pułku. Zapewne więc także bytu to rota husarska.
99 Z. Spieralski, J. Wimmer w Wojsku wszytko spisanym... nie wymieniają tego pocztu. Występuje on
jednak jako przynależny do pułku Żółkiewskiego według De eodem progressu, s. 292 wśród rot
husarskich stojących na czele pułku. Zapewne więc także był to poczet husarski.
100 Być może jest to rota kozacka hetmana wielkiego koronnego, do którego należał Szarogród. Jeśli
tak, to porucznikiem byl w niej zapewne Maciej Jabłonowski.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Bitwa pod Bukowem 20 października 1600 r.

39

Pułk Marka Sobieskiego, wojewody lubelskiego
Roty husarskie:
Mikołaja Ostroroga

195 koni*

poczet Marka Sobieskiego

? 101

poczet Andrzeja i Gabriela Tyczyńskich

?

Stanisława Cieszanowskiego

78 koni*
Roty kozackie:

księcia Michała Wiśniowieckiego

200 kon i*101102103

Marka Sobieskiego

? 103

Andrzeja i Gabriela Tyczyńskich

?

Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich

600 koni
Razem:

ok. 1300 ludzi

P ułk Mikołaja Uhrowieckiego
Roty husarskie:
Mikołaja Uhrowieckiego

50 koni

księcia Grzegorza Sanguszki kasztelana bracławskiego104
Roty kozackie:

142 konie*
?

Mikołaja Uhrowieckiego
księcia Konstantego Wiśniowieckiego

100 kon i*105

Walentego Kalinowskiego

100 koni

Temruka Szymkowicza

100 koni*
Razem:

ok. 600 koni

101 W 1601 г. według A GA D , A SK , Rachunku sejmowego nr 35, k. 224, husarska rota Sobieskiego
liczyła 100 koni.
102 Według Wojska wszytko spisanego... rota Wiśniowieckiego liczyła 100 ludzi. Jest to jednak błąd,
polegający na pomyleniu tej roty z rotą Konstantego Wiśniowieckiego, liczącą 100 koni, aktora,
według Z. Spieralskiego i J. Wimmera, liczyć miała 200 koni. AGAD, ASK, Rachunek sejmowy nr 35
wyraźnie podaje, że rota Michała Wiśniowieckiego liczyła 200 koni, a Konstantego Wiśniowieckiego
100 koni.
103 W 1601 r. według AGA D, A SK , Rachunku sejmowego nr 35, kozacka rota Sobieskiego liczyła
100 koni.
104 I. Kaniewska, Grzegorz Sanguszko, w: PBS, t. 34, Wrocław—Warszawa-Kraków 1992-1993,
s. 488-490. Autorka myli się najprawdopodobniej, twierdząc, że roty tej nie ma w spisie wojska
walczącego na Wołoszczyźnie i że wobec tego rota ta pozostała w kraju dla osłony granic. Kaniewska
opierała się zapewne na cytowanym już wielokrotnie liście Dzierżka do prymasa (List Krzysztofa
Dzierżka do abp. Karnkowskiego..., s. 351-352), gdzie w pułku Uhrowieckiego zamiast roty San
guszki występuje rota Boryczkowskiego. Jednak Wojsko wszytko spisane..., s. 172, wymienia w tym
miejscu rotę Sanguszki. Prawdopodobnie Sanguszko nie uczestniczył osobiście w wyprawie, a Boryczkowski był porucznikiem, który w zastępstwie Sanguszki dowodził rotą.
105 Patrz przyp. 102.
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Pułk Stanisława Golskiego wojewody podolskiego
Roty kozackie:
Stanisława Golskiego

200 koni*

Jana Golskiego wojskiego trembowelskiego

200 koni106107
r—
0

400

1

Razem:

Pułk Jana Potockiego starosty kamienieckiego
Roty husarskie:
Jana Krzysztofa Buczackiego

150 koni*

Jakuba Potockiego

100 koni*

Andrzeja Potockiego podczaszego kamienieckiego

100 koni*

Stefana Potockiego

100 koni*

Jana Potockiego pisarza polnego koronnego i starosty kamienieckiego
Roty kozackie:

200 koni*

Stefana Zbaraskiego

100 koni*
Razem:

750 koni

Pułk Jana Zamoyskiego hetmana i kanclerza wielkiego koronnego
Roty husarskie:
Jana Zamoyskiego hetmana wielkiego

200 koni*

Jana Szczęsnego Herburta

200 koni*

Jana Tarnowskiego108

100 koni*

Michała Czartoryskiego

100 koni*

poczet Stanisława Włodka wojewody bełskiego109
Roty kozackie:

150 koni
?

Broniowskiego110

106 Według Dzierżka (List Krzysztofa Dzierżka do abp. Kamkowskiego..., s. 352) rota ta liczyła 100
koni.
107 Z. Spieralski i J. Wimmer w Wojsku wszytko spisanym..., s. 172, wymieniają jeszcze rotę Basczona,
która jednak nie jest wymieniana przez inne przekazy.
108 Z. Spieralski i J. Wimmer w Wojsku wszytko spisanym... oraz List Krzysztofa Dzierżka do abp.
Kamkowskiego..., s. 352, wymieniają tę chorągiew jako rotę Grabina. Nie było jednak kogoś takiego.
Słowo to pochodzi od „grabia”, czyli hrabia. „Rota Grabina”, czyli rota hrabiego. W tym przypadku
chodzi zapewne o Jana, który byl szwagrem Zamoyskiego i stąd jego rota w pułku hetmana wielkiego.
109 W liście Dzierżka (I. Corfus, Ms/мг Viteazul..., s. 352), występuje zamiast tego poczet wojewody
lubelskiego, lecz jest to pomyłka wydawcy, gdyż wcześniej wymienione już zostały poczty wojewody
lubelskiego na właściwym miejscu, czyli w jego pułku.
110 Zapewne Krzysztofa Broniowskiego, o którym wspomina Zamoyski w liście do Zygmunta III
z Zamościa, 16 1 1596 r., AGAD, AZ 126, s. 107.
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Pożarowskiego

?

Łobockiego

?

100 koni*

Snopkowskiego
Holowińskiego

82 konie*
Razem: ponad 1000 koni

Pułk Jana Tomasza Drohojowskiego referendarza koronnego
i starosty przemyskiego
Roty husarskie:
Jana Tomasza Drohojowskiego

177 koni*

Jana Herburta starosty skalskiego

100 koni*

oddziały Jeremiego Mohyły

ponad 2000 ludzi
Razem:

ok. 2500 ludzi

Pułk Piotra Myszkowskiego kasztelana lubelskiego
Roty husarskie:
Jana Gratusa Tarnowskiego

100 koni*

Dadźboga (Teodora) Karnkowskiego

100 koni*
Razem:

200 koni

Pułk Jerzego Strusia kasztelana halickiego
Roty husarskie:

100 koni*

księcia Janusza Poryć kiego
Aleksandra Koniecpolskiego

87 koni*

Zygmunta Przerębskiego

50 koni*
Roty kozackie:

200 koni*

Jerzego Strusia
Mileskiego

50 koni*

100 koni

Czarnkowskiego — niezidentyfikowana
Razem:

587 koni

Nie wiemy, do których pułków należały roty: husarska Jerzego Strusia i kozackie
Mikołaja Strusia i Romana Rożyńskiego oraz poczty Stanisława Górskiego i Krzysztofa
Gdeszyńskiego — razem ok. 300 koni.
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P ie c h o ta 111
Roty zaciężne:
Stanisława Otrembusa, rota złożona ze szlachty mazowieckiej

200 ludzi*

Jana Szornela

300 ludzi*

Łysakowskiego

200 ludzi*

Sredzińskiego

200 ludzi*

Ożgi112

100 ludzi*
?

Janusza Zbaraskiego

200 ludzi

Jana Tomasza Drohojowskiego
Razem:

1300 ludzi

Piechota wybraniecka, roty:
Wolskiego113, wybrańcy z województwa podolskiego
(w tym 200 wybrańców i 122 zaciężnych)

322 ludzi*

Fredry, wybrańcy z województw mazowieckiego, rawskiego i płockiego

210 ludzi*

Anzelma114, wybrańcy z województw lubelskiego, podlaskiego i bełskiego

283 ludzi*

Mikołaja Pelickiego115, wybrańcy z województwa ruskiego

100 ludzi*

Klickiego, wybrańcy z województw pruskich

260 ludzi*

Jana Potockiego116

100 ludzi*

konni wybrańcy

200 ludzi*
Razem:

1475 ludzi

Oprócz tego ok. 5000 Kozaków.

111 Z. Spieralski i J. Wimmer w Wojsku wszytko spisanym... oraz List Krzysztofa Dzierżka do abp.
Karnkowskiego..., nie wyszczególniają rot piechoty. Roty te podaję za AGAD, A SK , Rachunkiem
sejmowym nr 35.
112 Być może Adama, rotmistrza piechoty wybranieckiej w 1601 r. (AGAD, ASK, Rachunek sejmowy nr 35).
113 Zapewne Stanisława, który w AGAD, ASK, Rachunku sejmowym nr 35 występuje jako rotmistrz
kamieniecki.
114 Chodzi zapewne o Anzelma Domaszewskiego lub Anzelma Flegera, rotmistrzów piechoty, m.in.
uczestników kampanii inflanckiej z lat 1601-1602, AGAD, ASK, Rachunek sejmowy nr 35, к. 174.
115 Wprawdzie spis wojska (AGAD, ASK, Rachunek sejmowy nr 35) nie wymienia Pelickiego
z imienia, lecz w Liście Zamoyskiego do starostów i dzierżawców królewszczyzn z województwa
ruskiego, wysianym z Zamościa, 28 XII 1599 r., w: I. Corfus, Mihai Viteazul..., s. 260, mowa jest
o rotmistrzu wybrańców z tego województwa, Mikołaju Pelickim.
116 Dowodził nią Mikołaj Łasztowiecki.
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ANEKS II
Wojska Michała Walecznego w październiku 1600 r.
Wojska zaciężne, ocalałe po klęsce pod Miraslau

3000 ludzi

Hajducy Baby Novaka, piechota

4000 ludzi

Jazda mołdawska

1000 koni

Jazda „racka”, pod dowództwem Deli Marca

2000 koni

Szeklerowie

3000 ludzi

Wołoskie pospolite ruszenie, pod dowództwem Raduła

3000 ludzi
Razem:

16 000 ludzi

Wojska zaciężne Michała w pierwszej połowie 1600 r.117
Jazda:
Jazda kozacka
Jazda węgierska

— oddziały Braneckiego, Walawskiego, Ocieszalskiego,
Rastopca
— Jerzy Mąko

2917 ludzi
916 ludzi

Jazda mołdawska

— Mirza Angelachi, Lupul

1452 ludzi

Jazda serbska

— Petco, Necula

1608

Jazda serbska

— Deli Marco

Jazda serbska

— Ivan Brancovici, Caspar Gibri

ludzi

40 ludzi
120 ludzi
Razem:

7053 ludzi

Piechota:
Piechota kozacka

18 ludzi

Piechota118

— Jivico Rosul, Mirda Janos, Nedelco, Radul

4000 ludzi

Piechota119

— Jivco Negrul, Miclaus, Dumitru

2010 ludzi

Piechota węgierska — Ferentz Tury

200 ludzi
Razem:

6228 ludzi

Razem jazdy i piechoty:

13 281 ludzi

117 N a podstawie Documente si insemnari..., s. 123—124.
118 Prawdopodobnie była to piechota wołoska.
119 Patrz przyp. 50.
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BITWA POD MOSKWĄ
1-3 WRZEŚNIA 1612 R.

S

tacjonowanie w Moskwie, w latach 1610-1612, garnizonu polsko-litewskiego —
zarówno z militarnego, jak i politycznego punktu widzenia — było ogromnym
przedsięwzięciem. Powodzenie tej operacji zależało przede wszystkim od rozwiązania
problemów natury logistycznej, których cel sprowadzał się do zapewnienia stałego
zaopatrzenia i wsparcia oddziałom rozlokowanym w mieście. Do marca 1611 r. tego
typu działania podejmowały zwłaszcza pułki garnizonowe, co wobec „pokojowej” jesz
cze sytuacji nie było trudne. Jednak w końcu tego miesiąca uległa ona diametralnej
zmianie. 29 marca dowódca garnizonu, referendarz litewski Aleksander Korwin Go
siewski, aby uprzedzić nieuniknione wystąpienie ludności wobec nadciągania pospoli
tego ruszenia Prokopa Lapunowa i Iwana Zarudzkiego, sprowokował walki w Moskwie,
które doprowadziły do zupełnej pacyfikacji miasta i spalenia Biełgorodu oraz Ziemljannego Gorodu. 4 kwietnia pod murami Kremla i Kitajgorodu pojawił się już główny
przeciwnik, rozpoczynając blokadę. Od tej pory szczególnego znaczenia nabrała pomoc
z zewnątrz.
Początkowo kluczową rolę w dostarczaniu zaopatrzenia i uzupełnień do Moskwy
odgrywał pułk starosty uświackiego Jana Piotra Sapiehy. Po jego śmierci, we wrześniu
1611 r., zadanie to przejął hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz, który po raz
pierwszy udzielił pomocy garnizonowi 5 października. Charakterystyczne, że pierwsza
próba przedarcia się na Kreml, od strony Zamoskworiecza, nie powiodła się. Dopiero
współdziałanie jego oddziałów z garnizonem przyniosło efekt w postaci nawiązania
łączności. Kolejne podejście hetmana wielkiego litewskiego pod Moskwę nastąpiło
13 stycznia 1612 r.
Ciężka zima na przełomie 1611 i 1612 r. oraz chłodna wiosna i dżdżyste lato 1612 r.
spowodowały, że działalność wojskowa stała się niezwykle trudna we wszystkich aspek
tach. Sytuacja taka zmusiła dowództwo garnizonu oraz Chodkiewicza do baczniejszego
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zwrócenia uwagi na kwestię zaopatrzenia oddziałów stacjonujących w Moskwie. Od tej
pory dostawy prowiantu i zaopatrzenia dla oblężonych musiały odbywać się regularnie
i skutecznie.

GARNIZON MOSKIEWSKI — DRUGA TURA

M

oskwę opuściły 27 czerwca 1612 r. — z wyjątkiem pułku chorążego mozyrskiego
Józefa Budziłły (chorągwie: Talafusa, Budziłły, Aleksandra Zborowskiego, Sewe
ryna Wasiczyńskiego, Jakuba Bobowskiego, Kacpra Powały, Mikołaja Bałabana), który
przebywał w mieście od stycznia 1612 r. — oddziały dotąd w niej stacjonujące. Były to
skonfederowane pułki: Aleksandra Korwina Gosiewskiego, Ludwika Wejhera, Stani
sława Żółkiewskiego, Marcina Kazanowskiego oraz Aleksandra Zborowskiego. N a ich
miejsce wkroczył z podległymi sobie jednostkami starosta chmielnicki Mikołaj Struś
(chorągwie: Stefana Snopkowskiego [100], Stanisława Lubomirskiego [200], Jana
Tęczyńskiego [100], Stefana Potockiego [220], Jana Potockiego [100], Mikołaja Stru
sia [208], Stanisława Lanckorońskiego [?], Aleksandra Walentego Kalinowskiego [?],
Adama Olizara Wołczkiewicza [?]), który też zastąpił Gosiewskiego na stanowisku
dowódcy garnizonu. Starosta chmielnicki wprowadził do miasta również 2 chorągwie
piechoty pod regimentem Grzegorza Charlińskiego oraz 4 sotnie Kozaków zaporoskich
(Zastowiecza, Matwieja Seraj a, Aleksieja Maczkowskiego). Wobec niepełnych danych
o liczebności poszczególnych chorągwi trudno z dokładnością stwierdzić, jak liczna
była druga tura garnizonu moskiewskiego. Szacunkowo można jednak określić ją na
między 2500 a 3000 żołnierzyk

SYTUACJA POLITYCZNO-WOJSKOWA
POMIĘDZY CZERWCEM A WRZEŚNIEM 1612 R.

N

a korzyść oddziałów polsko-litewskich stacjonujących od czerwca 1612 r. w Mo
skwie rzutowały dwa czynniki. Pierwszym było trwające od dawna i pogłębiają
ce się rozprężenie, które panowało w taborach Iwana Zarudzkiego i Dymitra1

1 Vojm s Polśeü v 1609—1611 godach, w: Istori&skije materiały F. Vierzbovskij, Warszawa 1898,
s. 67-69; J. Budziłlo, Wojna moskiewska wzniecona i prowadzotta z okazji fałszywych Dymitrów od 1603
do 1612 r., oprać. J. Byliński, J. Długosz, Wrocław 1995, s. 141; Spisek Wojska Stołecznego
P.P. Konfederatów wyszedłszy na odpoczynek na Białą Ruś i jako się położyli, AGA D , AR, dz. II,
ks. 12, k. 642; Sumariusz żołdu wojska stołecznego moskiewskiego po rugu pośledniejszym w obozie
pod Grodkiem uczynionym, w: Porządek i artykuły do Konfederacji należące, BJag., rkps 108, k. 9.
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Trubeckiego, i które wkrótce doprowadziło do ich rozpadu. Co prawda jeszcze w nocy
z 6 na 7 lipca, a więc po opuszczeniu Moskwy przez Chodkiewicza, który podążył na
zachód, aby organizować zaopatrzenie dla Moskwy, pierwsze pospolite ruszenie przypu
ściło szturm do murów Kitajgorodu, ale Budziłło, stacjonujący w tej dzielnicy, odparł
ten atak. 7 sierpnia Zarudzki wraz z wiernymi sobie stanicami odłączył się od Trubec
kiego i oddalił na południe. Oddziałom polsko-litewskim pod dowództwem Strusia
sprzyjało również ich lepsze niż poprzedników przygotowanie do służby w mieście.
Garnizon nie był przeludniony, jak to miało miejsce w przypadku oddziałów Gosiew
skiego. Dodajmy tylko, że za komendy referendarza litewskiego liczył on od 6000 do
7000 żołnierzy.
Oczywiście, druga tura rozpoczęła służbę w zmienionych warunkach i żołnierze
Strusia nie dysponowali już takimi zapasami prowiantu, jakie pozostały w Kitajgorodzie
po pacyfikacji miasta na przełomie marca i kwietnia 1611 r. Sytuację pogarszała nie
sprzyjająca aura, panująca na wiosnę i w lecie 1612 r. Budziłło, który — jak już zwróci
liśmy na to uwagę — przebywał w Moskwie od stycznia 1612 r., wspominał, że „w nie
dostatku gorzałek, ile na wiosnę wielkie się choroby wzmagały, to jest cynga”. Jaw
nie złośliwie dodał, że z powodu braku alkoholu na zdrowiu podupadała zwłaszcza
„Moskwa, która w osadzie z nami siedziała, a tak lada by wódka, by jeno gorzałką
śmierdziała, za kwartę dać złotych 20 musiał” (informację tę chorąży mozyrski zanoto
wał pod datą 16 maja)2. Żarty żartami, ale z pewnością brak wysokoprocentowych
trunków nie był główną przyczyną obniżenia odporności organizmów polsko—litewsko-moskiewskiego żołnierstwa w Moskwie. Nuncjusz Simonetta w liście do kardynała
Borghese, datowanym z Wilna 28 lipca 1612 r., informował: „Mówił mi pewien Polak,
jeden z posłów, ze stolicy wrócił, że na załodze jest tam 1200 Polaków i 1000 Moskali,
którzy cierpią wielki niedostatek”3. Lepiej zrozumiemy znaczenie użytego przez nuncju
sza słowa „niedostatek”, gdy przytoczymy kolejny fragment jego listu do kardynała
Borghese, datowanego z Wilna 16 grudnia 1612 r.: „Od 2 miesięcy prawie ciągle deszcz.
Stąd choroby i śmiertelność wielka. Bojaźń i niebezpieczeństwo zarazy. W Gdańsku
koło brzegu tyle pośniętych ryb, że okręty małe nie mogą przybijać”4. Bez względu na
to, jak potraktujemy owe zgoła apokaliptyczne słowa Simonetty, nie ulega wątpliwości,
że wiosna i lato 1612 r. we wschodniej części Europy były okresem klimatycznych
anomalii.
Mimo rozpadu „Pierwszego Pospolitego Ruszenia”, na północny-wschód od Mo
skwy tworzyły się nowe oddziały, które niebawem będą zagrażały polsko-litewskiemu
garnizonowi. Jego sytuacja pogarszała się nieustannie. Chodkiewicz próbował udzielić
pomocy oblężonym, ale na niewiele się to zdawało. Co prawda 25 lipca Jakub Bobowski
przebił się na Kreml z kilkoma wozami zboża, jednak, jak zauważył Budziłło, „którego

2 J. Budziłło, op. cit., s. 138.
3 BPAN Kraków, rkps 8397, k. 37.
4 Ibid., k. 64.
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tylko się po czapce dostało”5. Hetman litewski przygotowywał odsiecz i dostarczenie
zaopatrzenia garnizonowi. N a przełomie lipca i sierpnia, jeszcze przed opuszczeniem
podmoskiewskich taborów przez Zarudzkiego, Trubecki poinformował przebywającego
w Jarosławiu Dymitra Michajłowicza Pożarskiego, „że wielu litewskich ludzi stoi w Wołockim ujeździe, i pasą zapasy, a chcą przechodzić do miasta, ku Moskwie”6. Równocze
śnie naciskał na wodza moskiewskiego, aby szybciej ściągał pod Moskwę i nie dopuścił
do udzielenia pomocy przeciwnikowi.
3 sierpnia pod Moskwą pojawili się — wysłani przez Pożarskiego — Michaił Samso
nowicz Dmitrijew i Fiodor Lewaszew, którzy — wedle relacji Budziłły — prowadzili
czterystukonny oddział. Po przybyciu zajęli oni pozycje wzdłuż północnej części biełgorodzkiego muru, między bramami Twerską i Piotrowską. Pożarski zabronił im łącze
nia się z siłami Trubeckiego7.
12 sierpnia pod Moskwę przybyli: brat Dymitra Michaj łowicza Pożarskiego, Dymitr
Piotrowicz o przydomku Łopata oraz Siemion Samsonow. Prowadzili oni oddział, liczą
cy 700 koni. Zajęli pozycje na zachód od Dmitriewa i Lewaszewa, pomiędzy bramą
Twerską i Nikicką8.
30 sierpnia nadciągnęły główne siły pod dowództwem kniazia Dymitra Michajłowicza Pożarskiego, który rozłożył swoje oddziały wewnątrz Biełgorodu, na północny
zachód od jednostek swojego brata oraz Dmitriewa i Lewaszewa. Tym samym cały rejon
Ziemljannego Gorodu i Biełgorodu, począwszy od rzeki Nieglinnej aż do Moskwy,
znajdował się teraz w rękach wojsk pod komendą Pożarskiego9.
Trubecki wraz ze swoimi oddziałami obozował na Zamoskworieczu, w pobliżu bramy
Jauzkiej i na Woroncowym Polu. Główna magistrala komunikacyjna Zamoskworiecza,
Bolsza Ordynka, kontrolowana była przez jego oddziały, stacjonujące w cerkwiach
św. św. Klimenta i Georgija na Jandowie. Ta druga, znajdująca się w pobliżu rzeki
Moskwy, strzegła dostępu do mostu Zamoskworieckiego. Z pewnością nie tylko same
świątynie były umocnionymi miejscami na Zamoskworieczu. W pobliżu obu cerkwi
wznosiły się dwa forty, o j eden z których — przy cerkwi św. Klimenta — będą toczyć się
zaciekłe walki. Niezwykle ważną rolę odgrywały także umocnienia ziemne (wały, rowy,
bastiony i gniazda), którymi żołnierze Trubeckiego przeorali niemal całe Zamoskworiecze, a przede wszystkim Bolszą Ordynkę. Boleśnie przekonał się o tym Chodkiewicz,
który mimo zdobycia przyczółka na tym terenie, z powodu wspomnianych niedogodno
ści terenowych nie zdołał wprowadzić nań swoich taborów z prowiantem10.

5 J. Budziłło, op. cit., s. 144.
6 Piskarevskij Letopisec, w: Polnoje Sobranije Russkich Letopisej (dalej: PSRL), t. XXXIV, Moskwa
1978, s. 218.
7 J. Budziłło, op. cit., s. 149; Novyj Letopisec,w: PSRL, t. XIV, Moskwa 1965, s. 122.
8 J. Budziłło, op. cit., s. 149; Novyj Letopisec, s. 122.
9 J. Budziłło, op. cit., s. 150; Novyj Letopisec, s. 124.
10 J. Budziłło, op. cit., s. 152.
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Trudno z dokładnością określić liczebność sił Pożarskiego. G. N. Bibikov uważał, że
łącznie oddziały braci Pożarskich oraz Dmitriewa i Lewaszewa liczyły 6000-7000 żoł
nierzy11. Najpewniej jednak rację miał E G. Liubomirow, który oszacował je na
8000-10 000 ludzi oraz określił skład socjalny Drugiego Opołczenija. Zwrócił on uwagę
na to, że jądro „Ziemskoj Rati” stanowiły oddziały dworian z ujezdów: smoleńskiego,
dorohobużskiego i wiaziemskiego, które — wraz z kontyngentem z Niżnego Nowgorodu — liczyły 3000 żołnierzy. W wyniku późniejszego werbunku siły Pożarskiego zostały
wzmocnione dworiaństwem z Jarosławlia i innych ujezdów zawołżańskich. Dodajmy, że
poważną siłę w jego oddziałach stanowili Kozacy w liczbie ok. 3000 łudzi. Jeśli chodzi
0 strzelców, to było ich niewielu i nie stanowili oni znaczącej siły12. Gdy doliczymy do
tego ok. 2500 Kozaków i dworian Trubeckiego, to siły moskiewskie pod Moskwą
w końcu sierpnia 1612 r. wynosiły od 10 500 do 12 500 żołnierzy13.
Warto w tym miejscu dodać, że pomiędzy Kozakami Trubeckiego a oddziałami dworiańsko—kozackimi, dowodzonymi przez kniazia Pożarskiego, istniała nieufność. Zresztą
1 sami wodzowie nie ukrywali niechęci wobec siebie. Widać to było zarówno przed, jak
i po bitwie z oddziałami hetmana Chodkiewicza. Gdy 30 sierpnia Pożarski przybył pod
Moskwę, na spotkanie z nim wyjechał Trubecki „i wezwał go do stanięcia u siebie,
w ostrogu”. Jawnie prowokacyjna odpowiedź kniazia nie pozostawiała wątpliwości.
Pożarski stwierdził wprost, „że odtąd razem z Kozakami nie będzie przestawać” 14.
Najpewniej w końcu sierpnia pozycja Pożarskiego, choć był tylko stolnikiem, Tru
becki zaś bojarem wyniesionym (co prawda przez drugiego Samozwańca), była z moral
nego punktu widzenia wyższa. Po bitwie sytuacja się zmieniła. To Trubecki, dzięki
niepodważalnie wydatnemu udziałowi swoich podkomendnych, wzmocnił swoją pozy
cję. Jednak dopiero na przełomie października i listopada oficjalnie zawarli oni zgodę,
czemu wyraz dali w kilku zgodnie podpisanych pismach1516.
1 września pod Moskwę, od strony Możajska, przybył hetman Jan Karol Chodkie
wicz, który dysponował nad wyraz skromnymi siłami w porównaniu z zadaniem, jakie
przed nim stało. 22 lipca w liście do żony Zofii trwożliwie zanotował: „gotujemy się na
atak mocny, Pana Boga wziąwszy na pomoc, a p o s i ł k ó w ż a d n y c h d o t ą d
i l e p i e s z y c h n i e s ł y c h a ć ” [podkr. — T. B .jlć. N. I. Kostomarov co prawda
wymienił ich części, ale nie podał pełnej liczebności: „z Chodkiewiczem, oprócz starego
11 G. N. Bibikov, Bo; russkovo narodnovo opolćenia s polskimi mtervientami 22-24 avgusta 1612 g. pod
Moskvoj, „Istorićeskije Zapiski”, t. XXXIX, 1950, s. 177.
12 P. G. Lübomirov, Oćerk istorii Nizegorodskavo opoläznija 1611-1613 gg., „Zapiski istoriko-fflologiCeskavo fakulteta Petrogradskavo universiteta”, ć. CXLI, Petrograd 1917, s. 115-117.
13 Ibid., s. 150.
14 Novyj Letopisec, s. 124.
15 Gramota voevod kniazia Dimitra Trubeckavo i kniazia Dimkra Pozarskavo s tovarisöami v Jariensk,
4-10.1612 g., w: Akty sobrannye v bibliotekach i archivach Rossijskoj imperii Archeografićeskoju Ekspediceju Akademii Nauk, t. II, 1598-1613, Sankt Petersburg 1836, s. 271-273.
16 Korresjtondencye Jana Karola Chodkiewicza, w: Biblioteka Ordynacyi Krasińskich — Muzeum Kon
stantego Swidzitiskiego, t. I, Warszawa 1875, s. 170-171.
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wojska, były nowe siły. — Oddział Litwinów, piętnaście chorągwi, przysłanych z Polski,
kilkaset konnych i stu piechurów przyprowadził mu książę Korecki ze Smoleńska;
pułkownik Niewiarowski stawił się z ośmiuset żołnierzami piechoty; oddziały Grajew
skiego (400 ludzi) i Młockiego (200), 8000 Kozaków ukraińskich i trudną do oszaco
wania liczbę ochotników pod dowództwem rotmistrza Wieliczyńskiego”12. Na ustale
niach Kostomarowa opierał się Bibikow. Według niego Chodkiewicz dysponował
swoim oddziałem, liczącym 2000 żołnierzy oraz 8000 Kozaków, 1400 żołnierzami
w trzech oddziałach i jeszcze dwoma, z których pierwszy składał się z 15 chorągwi,
a drugi liczył kilkuset ludzi. Bibikow łącznie wyliczył te siły na 12 0001718. Ustalenia
Kostomarowa należy zweryfikować, zaś szacunki Bibikowa stanowczo odrzucić.
Budziłło, wspominając o pojawieniu się oddziałów hetmana 1 września pod Moskwą,
przytomnie skonstatował, że „hetman W. Ks. Lit. mało posiłków co doczekawszy, gdyż
wiedział o nastąpieniu moskiewskim, bo mu tylko 15 chorągwi polskiej piechoty od
króla przysłano” 19. Z rachunków wojskowych z lat 1609-1611 wynika, że były to
oddziały piechoty: węgierskiej Feliksa Niewiarowskiego (800 ludzi), polskiej Piotra
Grajewskiego (400), niemieckiej Andrzeja Młockiego (200)20. Dotąd nic nie wiadomo
natomiast o posiłkach, które miał wystawić książę Samuel Korecki i kontyngencie
kozackim. Oczywiście nie oznacza to, że takowych oddziałów w składzie grupy Chod
kiewicza nie było. Brak informacji na ten temat powoduje, iż nie jesteśmy w stanie
określić ich liczby. Z uchwytnych danych wynika zaś, że w sumie roty piesze Niewia
rowskiego, Grajewskiego i Młockiego liczyły 1400 żołnierzy. Jeśli dosłownie potraktu
jemy relację Budziłły o 1500-osobowym kontyngencie piechoty21 w wojskach hetma
na, to można uznać, iż brakującym oddziałem piechoty jest właśnie chorągiew księcia
Koreckiego.
Nie ulega wątpliwości, że Chodkiewicz dysponował kontyngentem piechoty kozac
kiej i być może jakimiś wolontariuszami. Trudno powiedzieć, czy było ich aż 8000, jak
wyliczył Kostomarov. Budziłło wspominał, że 3 września jakiś oddział Kozaków wziął
udział w krwawych walkach o fort i leżącą w jego pobliżu cerkiew św. Klimenta22.
Natomiast 14 października 1612 r. Trubecki wraz z Pożarskim poinformowali wojewodę
jareńskiego Fiodora Osipowicza Janowa o walkach z Chodkiewiczem. Odnotowali oni,
że 1 września wraz z hetmanem litewskim pod Moskwę przybył „Nelewajko z licznymi
Czerkasami”23. Dowódcom moskiewskim chodziło niewątpliwie o Andrieja Nalewajkę, który zasłynął ze współpracy z Aleksandrem Józefem Lisowskim w nękaniu zagona
mi ziem moskiewskich w latach 1612-1614. W marcu 1614 r., podczas bitwy pod

17 N. I. Kostomarov, Smutnoje vremjaMoskovskovo Gosudarstva t>maxie XVII stoletija, Sankt Peters
burg 1904, s. 608.
18 G. N. Bibikov, op. cit., s. 177.
19 J. Budziłło, op. cit., s. 150.
20 Vojna s Polseü..., s. 59.
21 J. Budziłło, op. cit., s. 150.
22 Ibid., s. 152.
23 Akty sobrannye..., s. 272.
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Ołońcem, do niewoli dostali się Kozacy zaporoscy: sotnik Fiedka Butów, sotnik Wasylij
Sawinów Gładki, dziesiętnik Iwaszko Denkow. Przesłuchanie ich w Moskwie przynio
sło bardzo interesujące efekty. Wszyscy oni przyznali się, że należeli do oddziałów
pułkowników Nalewaj ki i Chwostowca, którzy we wrześniu 1612 r. byli wraz z Chod
kiewiczem pod Moskwą. Zeznali ponadto, że po klęsce oddział Nalewaj ki rozpadł się na
dwie części. Oni przyłączyli się do mniejszej, liczącej 1500 ludzi, która zaczęła szukać
szczęścia w północnych ujezdach Państwa Moskiewskiego. Większa zaś część, pod jego
komendą, pozostała na służbie królewskiej. Inni jeńcy, zeznający w tym czasie w Mos
kwie, dodali, że na początku 1614 r. Nalewajko operował w strefie nadgranicznej,
mając do dyspozycji 1500-2000 żołnierzy. Wynikałoby z tego, że we wrześniu 1612 r.
Nalewajko prowadził pod Moskwę 3000-3500 Kozaków. Nie będzie zatem nadużyciem,
jeśli stwierdzimy, że Chwostowiec prowadził wraz z Chodkiewiczem podobną liczbę
mołojców24.
Dysponujemy natomiast dość dokładnymi danymi na temat pułku hetmana litew
skiego. Można by rzec, że Chodkiewicz przybył pod Moskwę ze swoim starym pułkiem,
którym dowodził od czasów udanej kampanii inflanckiej w 1605 r. Składał się on
z 11 chorągwi: Grzegorza Hlebowicza (93 konie), Samuela Wołłowicza (63), Stanisła
wa Koniecpolskiego (89 lub 67), Albrychta Władysława Radziwiłła (112), Tomasza
Dąbrowy (153), Janusza Kiszki (85), Platemberga (71), Mikołaja Korfa (61), Czarowicza — tatarska (100), Okołowicza (100), Bohdana — tatarska (100)25. Prócz nich
w skład pułku hetmana litewskiego weszła chorągiew Aleksandra Zborowskiego (150 lu
dzi), który nie przyłączył się do konfederacji wojska stołecznego pod dowództwem
Józefa Cieklińskiego i wyprawił się z Chodkiewiczem pod Moskwę26.
Posiadamy również informacje, że hetman, operując w Państwie Moskiewskim, nie
rozstawał się z własną piechotą. Gdy podchodził pod Moskwę 4 października 1611 r.,
w skład jego pułku wchodziły dwie chorągwie piechoty: hetmańska, której liczebności
nie znamy oraz Fabiana Rudzkiego (200 żołnierzy)27. Niewykluczone, iż na początku
września 1612 r. mogły one wraz z Chodkiewiczem ponownie znaleźć się pod murami
Kremla. Pułk hetmana litewskiego liczył więc między 1155 a 1177 jazdy oraz 300-400 piechoty. Kończąc charakterystykę tej formacji, warto zwrócić uwagę na jeszcze
jedną kwestię. Otóż tylko sześć z dwunastu chorągwi przekraczało swoim składem
100 koni, a dwie lub trzy były proweniencji tatarskiej. Z obliczeń wynika więc, że
Chodkiewicz mógł rzucić do bezpośredniej szarży, rozcinającej szyki moskiewskie, tylko
ok. 850-950 koni, i to w ograniczonej liczbie rzutów. W takim razie nie było mowy
o nieustannym ponawianiu szarż i nękaniu przeciwnika aż do skutku, na podobieństwo
batalii Żółkiewskiego pod Kłuszynem w 1610 r.

24 Dokomenty do istorii zaporoskogo kozacwa 1613-1620{
Ukrainy, 1.1, Lviv 1998, s. 64-68.
25 Vojna s Polseü..., s. 66.
26 Ibid.
27
Ibid., s. 67.

, w: Dokomenty Rosijskich Archiviv z istorii
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Ogółem więc hetman litewski dysponował 1800-1900 żołnierzami regularnej pie
choty węgierskiej, niemieckiej i polskiej, jazdą w sile 1155-1177 koni oraz oddziałem
kozackim i wolontariuszami, nie przekraczającymi 6000 żołnierzy. Oznaczało to, że
oddziały moskiewskie przewyższają liczebnie siły hetmana. Przewaga jakościowa nato
miast znajdowała się niewątpliwie po stronie oddziałów hetmana litewskiego. Trzon sił
Chodkiewicza stanowiły chorągwie husarii, które wraz z nim brały udział w kilku
kampaniach, począwszy od Inflant. Jeśli idzie o piechotę, to tu także przewaga jakościo
wa była po polsko-litewskiej stronie. Hetman rozporządzał bitnymi i dobrze wyposażo
nymi rotami królewskiej i kozackiej piechoty.

WALKI 1 WRZEŚNIA
ego dnia o świcie oddziały Chodkiewicza przystąpiły do działania niemal prosto
z marszu. Nie powinno to dziwić, jeśli zważymy, że od samego początku w rękach
hetmana znalazło się górujące nad okolicą wzniesienie, tzw. Góra Pokłonna, z którego
wódz litewski zapewne szybko i doskonale rozeznał się w położeniu przeciwnika. Po
przeprawieniu się przez rzekę Moskwę w pobliżu Klasztoru Nowodziewiczego oddziały
polsko-litewskie zaatakowały pułk kniazia Pożarskiego, który zajmował pozycję w oko
licy bramy Czartolskiej. „Kniaź Dymitrij ze wszystkimi zbrojnymi ludźmi wyszedł prze
ciw niemu” — zapamiętał kronikarz28. Wydaje się, że stanowiska zajmowane przez
Pożarskiego pozwalały mu na chociażby nieznaczne skoncentrowanie sił jego brata oraz
Dmitrijewa i Lewaszewa. Od południa oskrzydlenie przez siły polsko-litewskie było
niemożliwe z powodu wpływającej w obręb miasta rzeki Moskwy. Na północy zaś nie
było sensu utrzymywania rozciągniętych sił aż do Nieglinnej. Niewykluczone więc, że
Pożarski podczas pierwszego szturmu Chodkiewicza został wzmocniony częścią oddzia
łów swojego brata oraz Dmitrijewa i Lewaszewa. Takie ześrodkowanie potwierdza
relacja autora Nowego Latopisu: „Hetman nastąpił wszystkimi ludźmi, zaś kniaź Dymitr
i wszyscy wojewodowie, którzy z nim przyszli ze zbrojnymi ludźmi, nie mogąc dać
sprzeciwu hetmanowi, stali konnymi ludźmi”29.
Atak polsko-litewskiej konnicy wraz ze współdziałaniem piechoty spowodował, że
wojska moskiewskie zostały wyparte wpierw z pozycji sprzed Skorodomu, a niebawem
i z wału, na którym niegdyś wznosiła się jego palisada. Budziłło wspominał, że „przełomili wielkość moskiewskich ludzi, w rzekę Moskwę naparli, że z brzegów skakać musie
li, drudzy obóz swój mijali, a trzeci ledwo się w taborach zastali, których dobrze aż
w same tabory wspierając, strzelała [piechota Chodkiewicza]”30. Bój przeniósł się

T

28 Novyj Letopisec, s. 124.
29 Ibid!
30 J. Budziłło, op. cit., s. 150.
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w pobliże obozu wojsk moskiewskich, niedaleko od cerkwi liii Proroka. Tutaj Pożarski
zorganizował rejon obronny, opierający się na umocnieniach obozu (tabor) oraz na
ocalałych tu murach Biełgorodu, przede wszystkim zaś na basztach Czartolskiej i Aleksiejewskiej. Pożarski zdecydował się także spieszyć większość swojej kawalerii. Nowy
Latopis stwierdza wprost, że „polecił całemu swojemu wojsku zejść z koni, i zacząć bić
się pieszo”31.
Nieco wcześniej — tak by wynikało z zapisu w Nowym Latopisie — Pożarski wysłał
Trubeckiemu 5 konnych sotni, który z ich pomocą miał uderzyć na Chodkiewicza od
południa. Jednak w trakcie największego naporu oddziałów hetmana litewskiego Po
żarski nie otrzymał spodziewanej pomocy od Trubeckiego. Widząc to zaniechanie, „te
głowy, które zostały posłane do kniazia Dymitra Trubeckiego, widząc niemoc swoich
pułków, a od niego żadnej pomocy, poszły od niego, z pułku, bez rozkazu, szybką
sprawą. On nie chciał ich puścić. Oni go nie posłuchali i poszli w swoje pułki i wielką
pomoc uczynili”32. Do tych pięciu konnych chorągwi przyłączyła się część Kozaków
Trubeckiego pod dowództwem Fiłata Mieżakowa, Ofonasieja Kołomny, Drużyny Ro
manowa i Makara Kozłowa. Wydaje się, iż uderzenie z flanki było na tyle skuteczne, że
Chodkiewicz zmuszony został do cofnięcia się na Górę Pokłonną. Walki z 1 września
trwały od godz. 13 do 20. Warto przy tym wspomnieć o dywersji oddziałów garnizono
wych. Budziłło wspominał, że żołnierze hetmana litewskiego „przełomili wielkość
moskiewskich ludzi, w rzekę Moskwę naparli, że z brzegów skakać musieli, drudzy obóz
swój mijali, a trzeci ledwo się w taborach zastali. Wtedy to zaatakowały oddziały
garnizonowe. Oblężeńcy, też chcąc rozerwać wojsko moskiewskie, wycieczkę uczynili
do Oleksiejowskiej baszty i do Czartowskiej bramy, ale że Moskwa, mając siła strzelców,
obwarowała to miejsce dobrze i oblężeńców z szkodą niemałą onych chudziąt odpar
ła”3334.
Podsumowując walki z 1 września, należy stwierdzić, że kniaź Pożarski doskonale
wykorzystał dogodności terenowe do usytuowania swojej piechoty i spieszonej jazdy.
Chodkiewicz, aby przedrzeć się na Kreml, musiał pokonać wał Skorodomu i pozostało
ści po jego palisadzie. Dalej, podążając wzdłuż rzeki Moskwy, miał szansę dotrzeć do
oblężonego garnizonu przez styk murów Biełgorodu i Kremla.
W nocy z 1 na 2 września piechota, oddział 600 hajduków węgierskich pod dowódz
twem Feliksa Niewiarowskiego, przez Zamoskworiecze przedarł się na Kreml. Według
autora Nowego Latopisu stało się to dzięki Grigorijowi Orłowowi, który przeprowadził
piechurów na Kreml, ponoć w pobliżu sił Trubeckiego, w okolicach cerkwi św. Georgija
na Jandowie3^.
31 Noiyj Letopisec, s. 124.
32 Ibid, s. 124-125.
33 J. Budziłło, op. cit., s. 150. Dodajmy, że o swoim zamiarze przybycia pod Moskwę 1 IX, Chodkie
wicz poinformował dowództwo garnizonu już 22 VIII.
34 A. Palicyn, Skazanie, w: Russkaa Istorićeskaa Biblioteka, t. XIII, Sankt Petersburg 1909, stolb.
1216.
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WALKI 3 WRZEŚNIA

3

września oddziały polsko-litewskie zaatakowały pozycje moskiewskie na Żarnoskworieczu. Trubecki usytułował swoje oddziały wzdłuż zakola rzeki Moskwy,
mając przed sobą umocnienia, których centralnymi punktami były wspomniane cerk
wie i forty. Pożarski zaś pozostał na swoich pozycjach z poprzedniego dnia, czyli po
lewobrzeżnej stronie rzeki, w pobliżu cerkwi liii Proroka. Swojego brata zaś oraz Dmitriewa i Lewaszewa wysłał na pozycje wdłuż wału, na którym niegdyś wznosiła się
palisada Skorodomu. W związku z taką dyslokacją przeciwnika Chodkiewicz podzielił
swoje siły na dwie części: zadaniem pierwszej było otwarcie drogi na Zamoskworiecze,
poprzez wyparcie z pozycji na wale oddziałów Łopaty-Pożarskiego, Dmitriewa i Lewa
szewa; druga, jako eskorta ruchomego taboru, miała wedrzeć się na Zamoskworiecze
i tam zaatakować Kozaków Trubeckiego, rozlokowanych we wspomnianych gniazdach
oporu oraz — jak się wydaje — wzdłuż całej Bolszoj Ordynki.
Budziłło, w związku z taktyką Chodkiewicza, wspominał: „Pan hetman (...) wszyst
kie swe zmysły na to usadził, obóz wszystek ścisnąwszy, wojsko też wszystkie, które
chocia małe miał, musiał i to na dwoje rozdzielić, bo też Moskwa miała swoje dwoje
wojska, jedno Pożarskiego, które od swego obozu do pana hetmana następowało,
drugie Trubeckiego, które czyniło od swego taboru do pana hetmana. Chorąży mozyrski dodaje, że wojska pana hetmanowego obróciwszy się do Pożarskiego, ścierali się
długo; na ostatek Moskwę wsparli i w rzekę nagnawszy, pole otrzymali. Moskwa ustą
piwszy za rzekę, opuściwszy ręce, patrzyli rychło-li pan hetman do murów żywności
wprowadzi”35.
Zepchnięcie oddziałów Pożarskiego spowodowało, że ruszyły oddziały konwojujące
tabory z prowiantem. Konwój przeszedł przez zgliszcza palisady Skorodomu i znalazł się
na Zamoskworieczu. Po dotarciu w okolice cerkwi św. Kłimenta napotkał on jednak na
silny opór przeciwnika. Z pomocą broni ręcznej i kilku armatek potowych Kozacy
Trubeckiego z powodzeniem zatrzymali pochód przeciwnika. Dlatego też Chodkiewicz
kazał spieszyć się części jazdy, chcąc tym samym wspomóc piechotę i unieszkodliwić
niezwłocznie źródła oporu. Budziłło wspomina, że wałka była bezwzględna. „Gdy się na
to dobrze przygotowawszy, skoczyli Kozacy z piechotą, z szablami mężnie, strzelcy mo
skiewscy nie mogąc strzymać, pierzchać poczęli, naszy, których zastali, siekli” —
zapamiętał chorąży mozyrski36. Po opanowaniu cerkwi św. Kłimenta, konwój zatrzy
mał się w jej pobliżu. W celu opanowania kolejnego punktu oporu, broniącego dostępu
do przeprawy przez Moskwę, cerkwi św. Grigorija na Jandowie, Chodkiewicz wysłał
piechotę pod komendą Piotra Grajewskiego. Posiłkowali ich Kozacy, których do boju
prowadził Aleksander Zborowski. Determinacja oddziału Grajewskiego i Kozaków za
poroskich spowodowała, że ten punkt został szybko opanowany. Jednakże niebawem
35 J. Budziłło, op. cit., s. 151.
36 Ibid., s. 152.
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— jak wspominał Budziłło — „iż go odeszli, nie osadziwszy zaraz, Moskwa widząc to
znowu osadziła swymi, przyszedłszy”37. Równocześnie Chodkiewicz nakazał rozpocząć
roboty inżynieryjne na Zamoskworieczu, których efektem miało być umożliwienie
komunikacji wzdłuż Bolszoj Ordynki.
Budziłło napisał: „Gdy po tej pracy pan hetman chocia by rad ptakiem się wprowa
dził z żywnością, ale że rowy gęste, które Moskwa poczyniła i doły gęste i pieczyska
przeszkadzali, odpoczywali sobie, rozkazawszy kupcom rowy równać”38. Niestety, na
strój zwycięstwa i prawdopodobnie zmęczenie oddziałów hetmana, które toczyły cięż
kie walki niemalże od świtu, spowodowało, że po opanowaniu pozycji przeciwnika
wokół cerkwi św. Klimenta piechota i spieszone oddziały jazdy rozłożyły się na odpoczy
nek. Zaniechano też mocniejszego usadowienia się w zdobytym niedawno forcie. Tym
czasem w szeregach moskiewskich, po chwilowym oszołomieniu, następowało zwiera
nie szeregów, które jednak postępowało z pewnymi trudnościami. Jak zapisał autor
Nowego Letopisu: „Ludzie stojąc w wielkiej trwodze i posyłali po Kozaków, aby razem
przemyśliwali nad [h]etmanem. O n i o d t ą d ni e p o m a g a j ą [podkr. — T. B .j.
W ten czas zdarzyło się być w pułkach u kniazia Dymitra Michaj łowicza Pożarskiego
troickiemu mnichowi Awramijowi Palicynowi, który poszedł w tabory, do Kozaków
i zaklinał ich, a obiecał im bogaty skarb klasztorny”39. Wobec takiego argumentu nie
trzeba było dłużej namawiać Kozaków, którzy przystąpili do działania. Jak wskazują
źródła, atak nastąpił z trzech stron: z obozu Pożarskiego, Trubeckiego i leżącej niedale
ko od tortu cerkwi św. Klimenta. Wyraźnie zaskoczeni piechurzy hetmańscy powoli
ulegali pod naporem nieprzyjaciela. Równocześnie nastąpił szturm na tabor hetmański,
który miał wyraźnie na celu uniemożliwienie Chodkiewiczowi przyjścia z odsieczą
zagrożonej piechocie. W forcie i w jego okolicach zginęła większość żołnierzy, którzy go
obsadzili. Sytuacja była o tyle tragiczna, iż tam właśnie Chodkiewicz utracił większość
swoich piechurów, którymi dysponował. Natomiast atak, który oddziały moskiewskie
przypuściły na jego pozycję, doprowadził do utraty taborów z prowiantem i zmusił
wodza litewskiego do wycofania się. Podobnie jak dwa dni wcześniej, walki trwały
niemal cały dzień. Jak zanotował autor Nowego Latopisu, bój trwał „do rana, do godziny
szóstej”40.
4 września przez cały dzień Chodkiewicz obozował pod Klasztorem Dońskim, zapew
ne nie mogąc otrząsnąć się z szoku, jakim były dla niego walki i straty z dnia poprzed
niego. Ostatecznie 5 września, jak wspomina Budziłło, „iż wody, ani drew nie miał”,
a według nas również z faktu, że dalsze trwanie pod Moskwą z powodu braku sił do
podjęcia kolejnego szturmu oraz — co najważniejsze — utracenia taboru z prowian

37
38
39
40

Ibid.
Ibid.
Novyj Letopisec, s. 125.
Ibid.
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tem, stawało się bezprzedmiotowe — Chodkiewicz „ruszył obóz za Dziewiczy monastyr
i położył się obozem na górze Worobiejowej”^1.
7 września hetman litewski dał znać dowództwu garnizonu, że w wyniku dotkliwych
strat nie jest w stanie udzielić pomocy oblężonym: „Ledwo 400 jezdnych mając, przysłał
do oblężeńców, prosząc, aby byli cierpliwi do 3 niedziel, obiecując się im stawić
w lepszych posiłkach, na co chudzięta strapieni pozwolili” — wspominał Budzilkd2.
Najpewniej swoje zapewnienie o udzieleniu pomocy w przeciągu trzech tygodni
Chodkiewicz traktował poważnie, jednak zdawał sobie sprawę z jego nierealności. Był
świadomy trudnej sytuacji, w której znalazły się jego oddziały oraz z ówczesnych możli
wości mobilizacyjnych Rzeczypospolitej. W wyniku walk toczonych 1-3 września utra
cił on część piechoty, której większość pozostała na placu boju, mniejsza zaś „zasiliła”
szeregi garnizonu moskiewskiego, co — dodajmy — pogorszyło jego trudną sytuację.
Informację Budziłły o tym, że hetmanowi litewskiemu po bitwie pozostało jedynie
400 jazdy, nie należy przyjmować bezkrytycznie. Istotnie, straty, jakie poniosły oddziały
polsko-litewskie, były dotkliwe, ale nie tak znaczne, jak ukazał to chorąży mozyrski.
W latach następnych Chodkiewicz, dowodząc pułkiem niewiele różniącym się skła
dem, działał na terytorium Państwa Moskiewskiego. Pamiętać również należy o póź
niejszej, aktywnej działalności Kozaków pod wodzą Nalewajki i Chwostowca. Podsta
wową trudnością, na jaką napotykamy, analizując dzieje bitwy pod Moskwą w 1612 r.,
jest ustalenie rzeczywistej liczebności sił obu walczących stron. Z tego oczywiście wynika
kolejna kwestia — wielkości i charakteru strat. Prawdopodobnie największy uszczer
bek w oddziałach Chodkiewicza poniosła piechota węgierska, niemiecka i polska.
Hetman litewski nie zdawał sobie w pełni sprawy z panującej na Kremlu sytuacji.
Jednak o wiele większe niezrozumienie stanu, w którym znajdował się garnizon mo
skiewski, wykazywali inni dowódcy i dostojnicy w Rzeczypospolitej, na czele z Zygmun
tem III. Dlatego też nie należy się dziwić niedowierzaniu króla, które okazał w obozie
pod Wołokiem, na początku grudnia 1612 r., na wieść o mającej już miesięczną metry
kę kapitulacji Moskwy.412

41 J. Budzitło, op. cit., s. 152.
42 Ibid., s. 153.
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POWSTANIE KOZACKIE W 1638 R.

P

owstanie kozackie w roku 1638 jest zagadnieniem, które nie zostało jeszcze opra
cowane przez historiografię polską. Nie ukazała się na ten temat żadna pozycja
monograficzna ani żaden artykuł. Nie znaczy to jednak, że nie pisano o nim w ogóle.
Już w XIX i na początku XX w. pojawiały się krótkie wzmianki autorstwa Kazimierza
Kwiatkowskiego1, Jana Nepomucena Czarnowskiego2, Józefa Szujskiego34, Franciszka
Rawity-Gawrońskiego^. W okresie międzywojennym trochę miejsca wydarzeniom ro
ku 1638 poświęcił Władysław Tomkiewicz5. Ze współczesnych pozycji monograficz
nych zajmujących się m.in. powstaniem kozackim mogę wymienić zaledwie dwie: Jana
Widackiego6 i Władysława A. Serczyka7. Dosłownie na kilku stronach opisali oni
powstanie Ostranicy, a są to, jak dotąd, najdokładniejsze prace na ten temat.
Zupełnie inaczej podeszła do tych wydarzeń historiografia ukraińska i radziecka.
Obszerny rys powstania dali: Pantalejmon Kulisz8, Dymitr I. Jawornicki9, Michał
Hruszewski10. Po wojnie o ruchu Ostranicy pisali: Konstanty G. Guslystyj11, Yitalij
1 K. Kwiatkowski, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV, Warszawa 1823.
2 J . N. Czarnowski, Ukraina i Zaporoie, czyli historya Kozaków od pojawienia się ich w dziejach do czasu
ostatecznego przyłączenia do Rosyi według najlepszych źródeł napisana przez--, Warszawa 18543 J. Szujski, Dzieje Polski, t. III, cz. 1, Lwów 1865.
4 F. Rawita-Gawroński, Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII wieku,
Warszawa 1922.
5 W. Tomkiewicz, Ograniczenie swobód kozackich w roku 1638, „Kwartalnik Historyczny”, t. I,
1930, z. 2.
6 J. Widacki, Kniaź Jarema, Katowice 19847 W. A. Serczyk, N a dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do roku 1648, Kraków 1984.
8 P. Kulis, Polsko-kozacka vijna 1638, „Otecestvennyje Zapiski” 1864, nr 9; idem, Otpadienije
Malorossii ot Folii, Moskwa 1888-1889.
9 D. I. Javornicki, Istorija zaporozkych kozakiv, t. II, Kiiv 1990.
10 M. Hrusevski, Istorija Ukrainy-Rusy, t. VIII, cz. 1, Kiiv 1995.
11 К. G. Guslystyj, Vizvol’na borot’ba ukrains'kogo narodu proti slachetskoj Polsi e drugij polovini XVI

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

58

Albert Borowiak

O. Gołobucki*12, Vitalij E. Sutoj13, Miron V. Kaszuba14. Ostatnio, po powstaniu nie
podległego państwa ukraińskiego, temat ten poruszali: Vitalij O. Szczerbak15, V. I. Sergijczuk16 i Jurij Mycyk17.
Powstanie w roku 1638, podobnie jak inne, wcześniejsze bunty na Ukrainie, nie
budziło większego zainteresowania wśród historyków, zajmujących się problematyką
kozacką. W większości skupili się oni na wystąpieniu Bohdana Chmielnickiego, kon
centrując całą uwagę na latach 1648-1654. Powstanie Chmielnickiego bowiem odegra
ło szczególną rolę w dziejach narodu polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Zmieniło
układ sił politycznych we wschodniej Europie, przyczyniając się w dużej mierze do
osłabienia znaczenia Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Nic więc dziwnego,
że wystąpienia Kosińskiego, Nalewajki, Zmajły, Tarasa, Pawluka i Ostranicy zostały
zepchnięte na plan dalszy, nie znalazłszy swoich „odkrywców”. Niniejszy artykuł ma
za zadanie przynajmniej częściowo wypełnić dotkliwą lukę w naszej historiografii i dać
pierwszy, jak sądzę, w miarę dokładny opis powstania kozackiego w roku 1638.
Po klęsce Pawluka pod Kumejkami 16 grudnia 1637 r. i kapitulacji oblężonych
w Borowicy powstańców 24 grudnia 1637 r. mogłoby się zdawać, że bunt kozacki został
zażegnany. Co prawda na Zadnieprzu działały jeszcze zbrojne kupy „rebellizantów”, ale
w dość krótkim czasie zostały one rozbite. Wszyscy, którym udało się unieść głowy
z pogromu, zbiegli na Niż. W celu zlikwidowania tych ocalałych resztek wysłano na
Zaporoże Kozaków rejestrowych pod dowództwem rotmistrza Hiacynta Mieleckiego.
Niestety, wyprawa komisarza zakończyła się fiaskiem. Stało się rzeczą jasną, że nowe
powstanie, nowy bunt jest tylko kwestią czasu.
Kozacy przygotowali się do starcia dosyć dokładnie. Zdając sobie sprawę, że własny
mi silami nie pokonają wojsk koronnych, rozpoczęli starania o uzyskanie pomocy
z zewnątrz. Już na początku marca Dymitr Hunia wysłał do kalgaja tatarskiego Islam
Gireja posłów, „prosząc i żądając (...), aby wojska swego przysłał na posiłek”18. Wypra
wił również swych ludzi do Kozaków dońskich. „Do monastyrów i miast pisma i listy
rozesłali popów, czerńców do Podola, Pokucia i Wołynia, aby animowali i kommodowali na wojnę (...), którym z tern że poselstwem i do szlachty religii greckiej przychodzili,
nawet i czernic na to zażywali”19.

i v persij XVII stoi, Kiiv 1941; K. G. Guslystyj, O. Apanovyc, Zaporozka Sić ta ii progresyma roi
v istorii ukrainskolw narodu, Kiiv 1954.
12 V. O. Gołobucki, Zaporozskoe kazacestvo, Kiiv 1957.
12 V. E. Sutoj, Kamm osvoboditelnoj vojny ukrainskogo naroda 1648-1654 gg. Krestjansko-kozackoe
vosstanie na Ukraine 1637-1638 gg., „Istorićeskie Zapiski”, t. XLVI, 195414 M. V. Kasuba, Z istorii borotbi proti unii, Kiiv 1976.
15 V. O. Sćerbak, A ntyfeodalni ruchi na Ukraini naperedodtii vyzwlnoi vijny 1648-1654 r., Kiiv 1989.
16 V. I. Sergijćuk, Imenem vijska Zaporozkogo: Ukrains'ke kozactvo v miznarodnych vidnosynach
XVI-seredyny XVII stolittja, Kiiv 1991.
17 J. Mycyk, S. M. Plochij, I. S. Storożenko, Jak kozaky vojuvaly, Kiiv 1991.
18 S. Okolski, Kontynuacja diariusza transakcji wojennej między wojskiem koronnym a zaporoskim
w roku 1638, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 144.
19 Ibid., s. 90.
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Pomoc ze strony tatarskiej, na którą tak bardzo liczyli powstańcy, była jednak mało
realna. Zadecydowała o tym trudna sytuacja, w jakiej znalazło się Imperium Osmań
skie i Chanat Krymski. Inaczej miała się sprawa z Kozakami dońskimi. Już w roku 1632
zawarli oni z Zaporożcami „ugodę o wzajemnej pomocy”20. Poddani Rzeczypospolitej
wypełnili swoją część umowy, biorąc udział w walkach o Azów. Mogli więc liczyć, że ich
pobratymcy wesprą ich w walce z wojskiem koronnym. Kozacy dońscy jednak całą swą
uwagę skupili wówczas na zdobytym przez siebie Azowie, dlatego też ich posiłki miały
charakter symboliczny.
O ile pomoc zewnętrzna zawiodła niemal całkowicie, o tyle propaganda prowadzona
na włości, to jest osiadłej Ukrainie naddnieprzańskiej, odniosła spodziewany skutek.
Zwykła swawola nieoplacanego żołnierza, gwałty dokonywane na bezbronnej ludności,
nie przysparzały Rzeczypospolitej wiernych poddanych, wręcz odwrotnie — budziły
chęć odwetu, szerzyły „złe zamysły”. Nastroje ludności były spotęgowane przez głód,
jaki panował na Naddnieprzu. W roku 1637 „nieurodzaj był bardzo wielki, tak że zboże
zielone koszono. I jedli ludzie liście i ziele rozmaite (...), żeby nie rzepa, gryka i proso,
to ludzie by z głodu poumierali”21. Wiosna roku 1638 nie zapowiadała zmiany na
lepsze. Przez trzy miesiące nie było deszczu, a „co kto posiał, to robaki wszystko
wyjadły”22. W tak ciężkich warunkach, gdy żołnierz kwarciany zabierał ostatki, musia
ło to wpływać nadzwyczajnie na rozdrażnienie miejscowej ludności. Czekała ona teraz
z utęsknieniem na zew z południa, na wybuch nowego powstania.
Nieudana wyprawa Mieleckiego na Zaporoże przekonała ostatecznie Stanisława
Potockiego o możliwości wybuchu nowego buntu. Nie zwlekając, jeszcze pod koniec
marca wysłał listy do starostów i podstarościch ukrainnych. Polecał im, „aby żadnego
[człowieka — przyp. A. B.] ani Dnieprem, ani lądem na Zaporoże nie przepuszczali”.
Kazał również tych, którzy gromadzili broń, żywność i środki przeprawowe, niezwłocz
nie odprowadzać „na zamek albo urząd”. Majątek takich osób miał być konfiskowany,
a one same powinny ponieść karę śmierci23. Działania, które przedsięwzięli urzędnicy
ukrainni, nie były jednak skuteczne. Zbyt wielu było dobrze życzących buntownikom:
„jedni proch gotowali, drudzy ludzie, ci pieniądze, ci prowiant”24. Miejscowi „stada
zajmowali, mięso w beczkach solili, żywność sobie szykowali”25. Nie odstraszyły ich
surowe kary, dosięgające zapewne nie tylko ich samych, ale również ich rodzin.
Potocki nie omieszkał także wysłać uniwersału do „wojska zaporoskiego, aby pomnąc
na miłosierdzie od JKMci (...) i na dobrodziejstwa pokazane chcieli się do przysięgi swej
konformować”26. Przede wszystkim jednak zadbał o wzmocnienie załóg najbardziej
20
21
22
23
24
25
26

Istorija Ukraińskoj RSR, red. V. O. Golobucki, 1.1, Kiiv 1979, s. 199.
Letopis Samovidca, Kiev 1878, s. 77-78.
Lvovska Russka Letopis, „Russkij Istorićeskij Sbom ik”, t. III, cz. 3, Moskva 1838, s. 259—260.
List S. Potockiego do M. Potockiego, Borszna, 30 III 1638 r., BCzart., rkps 135, s. 139.
S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 91.
Lvovska Russka Letopis, s. 258.
List S. Potockiego do M. Potockiego, Borszna, 30 III 1638 r., s. 140.
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zagrożonych miejscowości. W Czehryniu zostawił pułk czehryński, a w Krzemieńczuku
białocerkiewski. Oba miasteczka miały duże znaczenie strategiczne. Pierwsze z nich
stało na drodze z Zaporoża na zachodnią część Naddnieprza. Drugie w doskonały
sposób kontrolowało Dniepr. Krzemieńczuk bowiem leżał w miejscu, gdzie rzeka ta
płynęła jednym korytem. Posuwając się w górę Dniepru, wodą czy też lądem, powstań
cy „żadnym sposobem” nie mogli pominąć tej osady. Tu również przebiegała granica
między zamieszkałą i nieosiadłą częścią Ukrainy. Stanisław Potocki postanowił zagro
dzić drogę buntownikom właśnie tam, na styku Dzikich Pól. Zdawał sobie sprawę, że
po wkroczeniu na włość siły swawoleństwa nieuchronnie uległyby zwiększeniu. Zatrzy
manie albo osaczenie ich w okolicy Krzemieńczuka mogło doprowadzić do stłumienia
buntu w zarodku.
Wojsko, które miał do dyspozycji pułkownik, składało się z 1850 żołnierzy jazdy,
750 dragonów, 160 pieszych i 4500 Kozaków rejestrowych. Razem dawało to 7260 lu
dzi, z czego w pole mógł pułkownik wyprowadzić co najwyżej 7000. Ponadto miał on do
dyspozycji osiem dział27.
Plan wojewodzica bracławskiego, mający na celu przerzucenie wojska w rejon Krze
mieńczuka i właśnie tam pobicia wkraczających na włość powstańców, spalił na pa
newce. Nim Potocki wydał wojskom koronnym odpowiednie rozkazy, na początku
kwietnia doszły do Niżyna niepokojące wieści. Słudzy księcia Jeremiego donieśli, że
„w okolicy rzeki Worskli” zebrało się 3000 Kozaków. Według ludzi Wiśniowieckiego
mieli oni zamiar uderzyć na Hadziacz i zdobyć tamtejszą artylerię. Potocki zebrał
pośpiesznie nieznaną liczbę chorągwi stacjonujących na lewym brzegu Dniepru i część
rejestrowych. Po przybyciu na miejsce zorientował się, że nie było tam „nie tylko trzech
tysięcy, ale i trzech” buntowników. Okazało się, że „trzydzieści hultajstwa” wyszło
z Putywla i w okolicy Ozowa (?) zagarnęło piętnaście sztuk bydła28. W czasie nieobec
ności wojewodzica w Niżynie doszło do zamieszek. Głowy wystawione na widok pu
bliczny jeszcze przez hetmana polnego zostały pozdejmowane z pali, a około dwustu
ludzi „wyszło na swawolę”. W połowie kwietnia Potocki wrócił do miasta. N a samą
wieść o tym buntownicy rozpierzchli się „w drobne robaczki”. Wojewodzie kazał odszu
kać odpowiedzialnych za zdjęcie głów, a podejrzanych o wszczęcie zamieszek wsadził do
lochu29.
Całe to zdarzenie, aczkolwiek samo w sobie niezbyt groźne, pokazało, jak kruche
i chwiejne było panowanie polskie na tych terenach. W takich warunkach pułkownik,
choćby chciał, nie mógł iść z wojskiem w stronę Krzemieńczuka. Gdyby to zrobił,
prawdopodobnie całe Zadnieprze, ogołocone z kwarcianych, stanęłoby w ogniu. Nic
więc dziwnego, że postanowił czekać na ruchy przeciwnika. Oddawał co prawda w ten

27 S. Okolski, Diariusz transakcji wojennej między wojskiem koronnym a zaporoskim w rokit 1637, wyd.
K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 73.
28 List S. Potockiego do M. Potockiego, Borszna, 30 III 1638 r., s. 165.
29 Ibid., s. 167.
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sposób inicjatywę operacyjną w ręce wroga, ale nie miał chyba innego wyjścia. Nie
wiedział przecież, kiedy Zaporożcy zdecydują się zaatakować. Czy nastąpi to jeszcze
w kwietniu, czy dopiero w maju lub latem?
Pierwsze sygnały o wkroczeniu Kozaków na włość zaczęły nadchodzić do Niżyna na
początku kwietnia. Były one jednak mało wiarygodne i nie miały potwierdzenia w rze
czywistości. 20 kwietnia major Denhoff został powiadomiony przez uciekinierów
z Krzemieńczuka o pierwszych starciach z powstańcami30. Niezwłocznie przesłał tę
wiadomość do Perejasławia, do rąk rotmistrza chorągwi kozackiej Hieronima Chrząstowskiego. Początek rebelii nie zaskoczył rotmistrza. Jeszcze przed jej wybuchem
porozumiał się z majorem i Iliaszem Karaimowiczem. Po „konsulcie” wspólnie postano
wili skupić cały regiment Denhoff a do obozu pod Arklejem i silnie umocnić pozycje
„cudzoziemców”, Karaimowicz miał natomiast stanąć obozem pod Helmazonem31,
w połowie drogi z Arkleja do Perejasławia.
Kozacy, nie doczekawszy się pomocy od chana krymskiego, opuścili Niż
i ok. 20 kwietnia wkroczyli na osiadłą Ukrainę. Całość sił powstańczych liczyła
6000-8000 ludzi32. W większości składała się z weteranów powstania Pawłuka. Reszta
to chłopi i zbiegli rejestrowi. W danym momencie swawoleństwo dysponowało ponad
to pięcioma armatami. Główne siły, dowodzone przez Jacka Ostranicę (Ostrzanina),
poruszały się na czółnach w górę Dniepru. Zaskoczyły one załogę rejestrowych w Krzemieńczuku, wycinając jej znaczną część. Z osiemdziesięciu kilku żołnierzy uratowało się
zaledwie dwudziestu. W krótkim czasie, najpóźniej do 21 kwietnia, powstańcy zdobyli
Piwę, Maksimówkę i Czarną Dąbrowę33. Miejscowe załogi zostały częściowo zlikwido
wane lub rozproszone, a przeprawy na Dnieprze opanowane.
Tymczasem drugi oddział powstańców, dowodzony przez Pawła Skidana, posuwa
jąc się prawym brzegiem Dniepru, zdołał opanować Czehryń i pochwycić pułkownika
czehryńskiego. Jeszcze 21, ewentualnie 22 kwietnia, jak twierdził naoczny świadek,
podstarości białocerkiewski Zygmunt Czerny, watażka przeprawił się z całym swoim
pułkiem pod Piwami na wschodni brzeg rzeki34. Po opanowaniu brodów i rozproszeniu
pułku czehryńskiego czekało powstańców znacznie trudniejsze zadanie, a mianowicie
opanowanie Perejasławia i likwidacja Iłiasza oraz pozostałej starszyzny. Główną siedzibą
buntowników został Krzemieńczuk. Tam sprowadzano z opanowanych rejonów broń,
żywność, a także organizowano nowe oddziały. W stronę Arklejów i w kierunku
wschodnim wysłali powstańcy dwie grupy. Jedna z nich, licząca 2000 konnych, uda
ła się nad rzekę Worsklę. Miała ona zapewne zorganizować powstanie na Lewobrzeżu,
a nade wszystko wejść w kontakt z Dońcami. Druga grupa, licząca 300 konnych,
wieczorem 22 kwietnia zaatakowała stanowiska regimentu Denhoffa. Po stracie kilku
30
31
32
33
34

List H. Denhoffa z Arkleja, 22 IV 1638 r., BCzart., rkps 135, s. 183.
List H. Chrząstowskiego, 23 IV 1638 r., ibid., s. 192.
Ibid., s. 191.
Ibid., s. 189.
Ibid., s. 192.
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nastu ludzi wycofała się na południe35. Ten krótki rekonesans przekonał powstańców
o silnej obronie umocnionego obozu „cudzoziemców”. W tej sytuacji marsz w kierunku
Perejasławia czy też na Helmazon, w celu pochwycenia starszyzny rejestrowych i prze
ciągnięcia Kozaków rejestrowych na swoją stronę, był dla buntowników bardzo ryzy
kowny.
Widząc silnie umocnione pozycje wojsk koronnych oraz zdając sobie sprawę z nie
możności ich szybkiego zdobycia, powstańcy postanowili zmienić plany. Ostrzanin
zostawił nieliczne załogi w Maksimówce, Piwach i Czarnej Dąbrowie oraz silniejszy
oddział w Krzemieńczuku. Wyznaczenie straży w tych miejscowościach świadczy
0 tym, jak dużą wagę przywiązywał on do połączenia z Prawobrzeżem. Nie miał zamiaru
przenosić teatru operacyjnego na wschód, a po wykonaniu postawionego sobie zadania
chciał wrócić w rejon Krzemieńczuka i być może wtedy pokusić się o pokonanie wojsk
koronnych. Gdyby akcja na Zadnieprzu nie powiodła się, a siły powstańców nie były
wystarczające, aby stawić czoło wojskom koronnym, rebelianci mogli wycofać się na
Zaporoże.
Po 23 kwietnia Ostrzanin ruszył w górę Psioły i na rzekę Chorol, w kierunku północ
no-wschodnim. Głównym celem tej wyprawy było wzmocnienie sił, zebranie żywności
1 zorientowanie się, jakie są możliwości szybkiego uzyskania posiłków od Kozaków
dońskich. Wódz kozacki nie docenił dowództwa wojsk kwarcianych. Sądził, że rozrzu
cone po Zadnieprzu chorągwie nie zostaną szybko skoncentrowane. Uważał, że ma
dość czasu na uzupełnienie szeregów i powrót do Krzemieńczuka. Po 23 kwietnia
Stanisław Potocki stanął pod Perejasławiem. Rozesłane w dół Dniepru chorągwie
dotarły aż do Krzemieńczuka. Straż pozostawioną tam przez Ostrzanina żołnierze
„wysiekli, czółna i insze przeprawy (...) popalili”36. Pułkownik dosyć szybko zoriento
wał się, że główne siły powstańców pomaszerowały na wschód. Korzystając z dogodnej
okazji, w ostatnich dniach kwietnia ruszył w ślad za Ostrzaninem. Wódz kozacki w tym
momencie był już odcięty od Dniepru. Pozostało mu albo iść na północ i na te tereny
przenieść żagiew powstania, albo umocnić się w jakimś miejscu i czekać na odsiecz od
Kozaków dońskich. Ostrzanin wybrał drugie wyjście. W tym celu zajął Hołtew, położo
ną na granicy Dzikich Pól. „Horod” ten zamieszkany był w tym czasie przez kilkuset
mieszkańców, a zdecydowana większość ich zaliczana była w rejestrach podymnego do
tzw. ludności nieposłusznej. Hołtew z trzech stron, to jest od północy, wschodu i połu
dnia, otoczona była wodami Psioły. Rzeka ta, niezbyt szeroka w tym miejscu, miała
jednak wyjątkowo błotniste brzegi, porośnięte trzciną i sitowiem. Sam ten fakt czynił
z niej przeszkodę trudną do przebycia. Dodatkowo otaczały ją gęste lasy, usiane masą
parowów i jarów. Stanowiły one doskonały teren do obrony, wymarzony wprost dla
Kozaków. Jedyne przejście przez las znajdowało się od strony południowej. W tym
miejscu oba brzegi rzeki połączone były drewnianym mostem, od którego szła droga.

35 Ibid., s. 189.
36 Novyj dokument do istorii povstania Ostranicy, „Litopys Cervonoj Kalyny” 1936, nr 7-8, s. 37.
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Od zachodu dostęp do Hołtwy nie sprawiał żadnych trudności. Dlatego właśnie to
miejsce zostało najlepiej umocnione przez Kozaków. Tuż przed miastem, w miejscu,
w którym oba brzegi Psioły były położone najbliżej siebie, powstańcy zbudowali wał
ziemny, wzmocniony drewnianą palisadą, odgradzając nim drogę do miasta. Umocnili
go ponadto licznymi basztami. Przed wałem, na pobliskim pagórku, „szaniec potężny
obrócili”37. N a wypadek gdyby wojskom koronnym udało się zająć wyżej opisane
pozycje, ufortyfikowali również samą Hołtew. Tu sprawa była znacznie łatwiejsza.
Zarówno miasto, jak i znajdujący się w nim zamek miały silne obwarowania. Dodatko
wo Kozacy umocnili je okopami i wałami, a bramy „zatarasowali mocno i zakopali”.
Po macoszemu potraktowali tereny położone na południe od Hołtwy, zwłaszcza nie
zatroszczyli się o silne umocnienie pozycji przedmostowych. Ich utrzymanie w razie
przewlekłego oblężenia mogło ułatwić, a wręcz umożliwić odwrót armii powstańczej.
Wojska koronne nadeszły 5 maja od zachodu. N a miejsce obozowania Potocki
wyznaczył teren położony naprzeciwko wału kozackiego. Niezwłocznie rozkazał drago
nom wykopanie naprzeciwko pozycji powstańców okopu, „uczynienie wałku od rzeki
do rzeki” oraz postawienie trzech szańców. Umocnienia te w przyszłości miały uniemoż
liwić buntownikom wydostanie się z kotła od strony zachodniej. W tym czasie wysłał
na czatę, w celu pochwycenia języka i rozpoznania terenu, kilka chorągwi kwarcianych
i Kozaków rejestrowych. Po zorientowaniu się w sytuacji i dokładnym rozpoznaniu
terenu postanowił nie atakować umocnionych pozycji wroga, tylko zastosować blokadę
i głodem zmusić go do poddania się. W tym celu jeszcze 5 maja wysłał na południowy
brzeg Psioły większe siły. Składały się one z chorągwi kozackiej Mieleckiego, ok. 2000 Ko
zaków rejestrowych pod dowództwem Karaimowicza i dwóch kompanii dragonów:
Mikołaja Bieganowskiego i nieznanego z nazwiska „kapitana niemieckiego”38. Całość
tych sił mogła liczyć z górą 2250 ludzi. Zadaniem Mieleckiego było opanowanie mostu
na Psiole i odcięcie pozycji kozackich od południa. Być może również w zależności od
rozwoju sytuacji miał on spróbować zaatakować samo miasto. Zęby jednak nie tracić
kontaktu z grupą rotmistrza i uzyskać lepsze połączenie z jego oddziałem, Potocki kazał
zbudować koło obozu wojsk kwarcianych most. Umożliwiał on znacznie szybsze prze
rzucanie oddziałów koronnych z jednej strony rzeki na drugą. Po przeprawieniu się na
drugi brzeg i zajęciu pozycji koło mostu kozackiego Mielecki zaatakował szaniec przymostowy. Po krótkiej walce powstańcy zostali wyparci ze swoich pozycji i poprzez most
zaczęli się wycofywać w stronę miasta. Iliasz Karaimowicz, korzystając z zamieszania
w szeregach przeciwnika, zajął most i uderzył na bramę. Kozacy opamiętali się jednak
w porę i „nawałnością strzelby” odparli atak, zadając rejestrowym spore straty i raniąc
samego Iliasza. Ponowne natarcie zostało przerwane na skutek podpalenia mostu przez
obrońców39.

37 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 95.
38 Ibid., s. 98.
39 Ibid., s. 98.
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Atak na miasto co prawda się nie powiódł, ale główne zadanie postawione Mielec
kiemu zostało wykonane. Pozycje kozackie zostały odcięte, a możliwość wydostania się
z miasta od południa uniemożliwiona. Kozacy sami spalili most, który był ich „furtką
na świat”. Zdobyty szaniec przedmostowy obsadzony został przez dragonów. Kozacy
rejestrowi zajęli pozycje bardziej na południe, w głębi lasu, natomiast chorągiew Mie
leckiego stanęła przy samej rzece, naprzeciwko obozu koronnego. Przez kilka najbliż
szych dni powstańcy „wycieczki porządne na wojska (...) nocą czynili”. Oddziały
koronne nie pozostawały dłużne i parokrotnie starały się zdobyć miasto, „ale rzecz była
niepodobna szturmem ich wziąć”'*0. Blokada zaczęła przynosić spodziewane efekty.
Kozacy, nie chcąc zostać zmuszeni do kapitulacji, musieli za wszelką cenę przerwać
oblężenie. W nocy z 10 na 11 maja Ostrzanin przeprawił przez Psiołę dwie grupy.
Pierwsza z nich miała obejść posterunki dragonów i części rejestrowych, odciąć ich od
wojska koronnego i zniszczyć. Aby uniemożliwić udzielenie im pomocy, Kozacy jedyną
drogę wiodącą do obozu koronnego „kłodami, gałęziami zawalili”. Druga część miała
„po jarugach i wertepach” od zachodu podejść pod obóz koronny i zaatakować go od
tej strony. Celem całej operacji miało być odblokowanie Hołtwy i zniszczenie wojsk
nieprzyjaciela, położonych na południe od rzeki Psioly.
Jeszcze przed świtem 11 maja powstańcy zaatakowali rejestrowych i rozbili, zadając
im poważne straty. Z dragonami nie poszło tak łatwo, a szturmy kozackie okupione
zostały ciężkimi stratami. Walka w tym miejscu trwała aż do wieczora, kiedy to „elierowie niemieccy” z powodu braku kul i prochu padli niemalże „jeden do jednego”. Próby
przybycia z odsieczą „nieprzełamanego serca dragonom” nie powiodły się'*1. Zasieki
porobione przez powstańców były dla jazdy nie do przebycia. Po stracie wielu koni
zmuszona była się wycofać. Los dragonów przypieczętowały ataki drugiego oddziału
kozackiego, prowadzone na tyły obozu wojsk koronnych. Odwróciły one uwagę do
wództwa wojsk kwarcianych i związały skutecznie część chorągwi koronnych.
Całodzienna bitwa zakończyła się sukcesem taktycznym Kozaków. Blokada została
przerwana, a straty, jakie poniosło wojsko kwarciane, napawały buntowników pełnym
optymizmem. Dowódcom kozackim należą się słowa uznania za dobrze zaplanowaną
i doskonale przeprowadzoną akcję. Inaczej, niestety, należy ocenić dowództwo wojsk
koronnych. Pośrednio winny jest Stanisław Potocki, który nie wysłał na południowy
brzeg Psioły większej liczby chorągwi kwarcianych, tym bardziej że na brak jazdy nie
mógł narzekać. Bezpośrednim sprawcą nieszczęścia był prawdopodobnie Mielecki. Nie
utrzymywał on stałego kontaktu z dragonami i rejestrowymi, nie zauważył przygotowań
kozackich, robienia zasiek, a przecież nie mogło to być wykonane bez żadnego hałasu.
Straty, jakie poniosły obie strony w walkach pod Hołtwą, są trudne do ustalenia.
Strona polska utraciła dwie kompanie dragonów, to jest ok. 200 ludzi i nieznaną liczbę
żołnierzy jazdy. Nie była ona z pewnością większa niż kilkudziesięciu zbitych. Rejestro-401

40 Novyj dokument..., s. 38.
41 Rozprawa z Kozakami, „Przyjaciel Ludu”, t. I, 1844, s. 59.
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wi stracili w sumie 200-300 ludzi. Straty powstańców zdają się być większe. Szymon
Okolski z pewną przesadą pisze o 2000. Wydaje mi się, że jest to liczba co najmniej
podwojona, a rzeczywiste straty buntowników nie sięgały zapewne 1000 zabitych i ran
nych.
Po porażce, bo nie można tego starcia nazywać klęską, Potocki zwołał radę, na której
zgodnie postanowiono odstąpić od Holtwy. Były przynajmniej dwie przyczyny takiej
decyzji. Cały plan wygłodzenia powstańców wobec zaistniałej sytuacji stawał się niere
alny, a szturmowanie umocnionych pozycji kozackich mijało się z celem i nie mogło
przynieść żadnego sukcesu. Można było co prawda spróbować odzyskać utracone
pozycje, ale na to nie pozwalały kończące się zapasy amunicji42. To właśnie była druga
i chyba najistotniejsza przyczyna, dla której zdecydowano się wycofać. Odwrót zapla
nowany przez dowództwo wojsk koronnych miał być przeprowadzony w taki sposób,
aby przekonać powstańców, że jest to zwykła ucieczka, przeprowadzona co prawda
w zupełnym porządku, ale jednak „rejterada”. Potocki bowiem po odejściu ok. 16 kilo
metrów na północ stanął w polu i czekał na Ostrzanina przez dwa dni. Chciał stoczyć
bitwę w miejscu dogodnym dla jazdy kwarcianej. Niestety, Kozacy nie dali się wciągnąć
w pułapkę.
Po bezowocnym oczekiwaniu na przeciwnika wojewodzie ruszył, kierując się na
Łubny (Lubno, Lubnie). Miejscowość ta nie została wybrana przypadkowo. Tutaj
znajdowały się spore zapasy prochu, warsztaty artyleryjskie, a zapewne również mały
arsenał. Można w nim było zostawić rannych, uzupełnić zapasy żywności. Okolice
miasta były bardzo zasobne w paszę dla koni, co miało duże znaczenie w czasie tak
suchego lata, jakie wtedy panowało. Do tego miejsca ściągała okoliczna szlachta,
przerażona nasilającym się buntem chłopskim. Ale najistotniejsze było to, że Łubny
posiadały ważne znaczenie operacyjne. Były najlepszym na tym terenie węzłem komu
nikacyjnym. Wojska koronne nie wkroczyły jednak do miasta, lecz rozbiły się obozem
na lewym brzegu rzeki Suły, naprzeciwko Lubien43. Potocki liczył bowiem na to, że
powstańcy pójdą jednak w ślad za jego wojskiem. W takim przypadku oddanie im
wschodniego brzegu rzeki, gdzie mogliby się bez przeszkód okopać, byłoby błędem.
Tymczasem zaraz po wycofaniu się wojsk koronnych Ostrzanin wysłał do Czehrynia
Skidana na czele 500 ludzi44. Zadaniem pułkownika kozackiego miało być organizowa
nie powstania na prawym brzegu Dniepru i odcięcie Zadnieprza od realnej pomocy
z Prawobrzeża. Ponadto wódz kozacki nawiązał w końcu kontakt z Dońcami. Z kilku
stron otrzymał wieści, że idą mu w sukurs oddziały Siekierawego, Sołomy i innych
watażków45. Postanowił więc połączyć się niezwłocznie z nadciągającymi posiłkami,
uderzyć na Potockiego i zniszczyć wojska kwarciane. Po ich likwidacji Ostrzanin został
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Novyj dokument..., s. 38.
Ibid, s. 38.
Vossoedinienie Ukrainy s Rossiej. Dokumenty i materiały, red. А . I. Baranowić, Moskva 1954, s. 221.
Rozprawa z Kozakami, s. 59.
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by panem całej lewobrzeżnej Ukrainy, a pokonanie go kosztowałoby Rzeczpospolitą
wiele wysiłku. Prawdopodobnie, aby zaoszczędzić na czasie, postanowił nie czekać na
ściągające do niego kupy i wyznaczył miejsce koncentracji w okolicy Lubien. Sam
szybkim marszem posunął się w kierunku Mirhorodu. Tu wódz kozacki zostawił zbędne
ciężary, łupy i część wozów, i pomaszerował na stolicę „państwa Wiśniowieckiego”.
Żeby przedwcześnie nie został zauważony, ostatni etap marszu wykonywał w nocy, tak
aby zająć upatrzone pozycje jeszcze przed świtem. Jakież musiało być jego zdziwienie,
gdy na swojej drodze natknął się na gotowe do walki oddziały wojsk koronnych.
Potocki, dzień wcześniej powiadomiony o ruchach wojsk kozackich, przez całą noc
z 15 na 16 maja trzymał swe oddziały w gotowości bojowej46. Miejsce wybrane przez
pułkownika doskonale nadawało się na stoczenie bitwy w otwartym polu. Równinny
teren umożliwiał mu użycie jazdy, która była główną siłą uderzeniową armii koronnej.
Od północy miejsce przyszłej bitwy ograniczone było przez wody Suły, a od południa —
bagienne tereny, rozciągające się wzdłuż Sołonicy. Odległość między dwoma rzekami
wynosiła 4—5 kilometrów. Pole, na którym miał rozegrać się bój, było jednak węższe,
a szerokość frontu wojsk koronnych mogła wynosić jeden kilometr. Wojewodzie braćławski chciał rozbić przeciwnika, a jeżeliby to się nie powiodło, osaczyć go w szczerym
polu w miejscu bezwodnym, nie dopuszczając Kozaków do brzegu żadnej z rzek.
Kwarciani niezwłocznie po pojawieniu się przeciwnika uderzyli na tabor, urywając
jego część i zdobywając ok. 200 wozów47. Ten atak nie przełamał jednak obrony wroga.
Dalej bitwa potoczyła się zgodnie z zasadami ówczesnej taktyki polskiej. Wojska koron
ne otoczyły przeciwnika i ze wszystkich stron atakami jazdy starały się rozerwać tabor
kozacki. W momencie kiedy chorągwie zawracały po nieudanej szarży, do głosu docho
dziła artyleria oraz dragoni i Kozacy, którzy ogniem muszkietów i rusznic osłaniali
odwrót jazdy. Ci ostatni ostrzeliwali przeciwnika zza przemyślnych zasłon, zwanych
hulajgorodami. Były to swego rodzaju ruchome, osadzone na kołach ściany drewniane
z wyciętymi otworami strzelniczymi. Stanowiły one dobrą zasłonę przed ogniem z broni
ręcznej i umożliwiały bliższe podejście do pozycji nieprzyjaciela.
Ataki ponawiano wielokrotnie, nacierając z różnych stron. Jednak taktyka, która
święciła triumf pod Kumejkami, tutaj nie sprawdziła się. Co prawda kilkakrotnie uda
ło się rozerwać tabor, ale na tym kończył się sukces wojsk koronnych. Mimo to nie
zaprzestano ataków, a żołnierze „aż do zmierzchu bello in bello odprawowali”, a dopiero
noc zakończyła walkę48. Kozacy, stojąc w miejscu bezwodnym, zdawali sobie sprawę, że
na drugi dzień nie będą w stanie się obronić i albo ulegną siłom koronnym, albo będą
musieli się poddać. Dlatego też, nawet za cenę pozostawienia części wozów i sprzętu,
powstańcy postanowili wycofać się z rejonu Lubien. Korzystając z bezksiężycowej,
ciemnej nocy postanowili użyć podstępu, który miał duże szanse powodzenia. Ostrza-

46 Novyj dokument..., s. 38.
47 List H. Chrząstowskiego, 24 VI 1638 r., BCzart., rkps 135, s. 347.
48 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 110.
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nin zebrał większość koni i wypuścił je na stanowiska rejestrowych i dragonów. Ci
sądząc, że Kozacy następują komunikiem, „potężnie ognia dali, który przez dwie
godziny trwał”. W powstałym zamieszaniu Ostrzanin „dochrapawszy się zaraz tejże
nocy” do Suły, od której dzieliły go zaledwie dwa kilometry, idąc w górę rzeki wycofał
się na Wołczek49.
Wojsko koronne według Chrząstowskiego nie mogło od razu udać się w pościg za
Kozakami. Rotmistrz tłumaczy to tym, że w czasie bitwy „wszystkie łoża się potrzaskały
i koła od częstego strzelania”50. Pułkownik, nie chcąc dopuścić do zbyt dalekiego
oddalenia się przeciwnika, posłał za nimi chorągwie kozackie J. Giżyckiego, M. Pawłow
skiego i A. Kazanowskiego oraz kilkuset Kozaków rejestrowych51. Ich zadanie miało
polegać na związaniu powstańców walką i opóźnianiu ich odwrotu, aż do nadejścia sił
głównych. W tym czasie w Lubnach dokonywano prowizorycznych napraw łóż i kół
armatnich.
Giżycki rozpuścił chorągwie we wszystkie strony, dzięki czemu dość szybko zoriento
wał się, że powstańcy idą na północ. Wieszając się przy przeciwniku ciągłymi szarżami,
niepokoił go i utrudniał mu odwrót. W międzyczasie Potocki, obawiając się, że Ostrzanin posuwa się w stronę Mirhorodu, gdzie znajdowały się duże zapasy prochu, wysłał za
Giżyckim dwóch komorników. Mieli oni przekazać rotmistrzowi, aby zajął most pod
miastem i nie dopuścił do niego powstańców. Obaj powstańcy natrafili na nieznane
sobie wojsko. Słusznie mniemając, że nie są to rejestrowi, a tym bardziej chorągwie
kwarciane, zawrócili do obozu, powiadamiając o tym pułkownika. Stanisław Potocki
wysłał niezwłocznie dwie chorągwie kozackie. Miały one pochwycić „języka” i dowie
dzieć się, jaki oddział zmierza w kierunku Lubien. Podjazd spisał się na medal, przypro
wadzając wkrótce upragnionego jeńca. Z jego zeznań pułkownik dowiedział się, że jest
to grupa Putywlca Murki i Rzepki. Liczyła ona 2300-2600 ludzi, w tym 2000 „strzelców
nad wybór (...) przednich”. W skład tego pułku wchodzili także Kozacy dońscy w sile
500 mołojców52. Pułkownik rozkazał dowódcom chorągwi związać siły nieprzyjaciela
do czasu nadejścia z odsieczą. Sam zostawił część oddziałów w obozie pod Lubnami,
a z resztą chorągwi kwarcianych, zabrawszy ledwo naprawione armaty, ruszył na spot
kanie przeciwnika.
Wodzowie kozaccy, zobaczywszy nowe oddziały, zaczęli przygotowywać tabor do
obrony. „Wozy gęsto spiąwszy, hołobłe na kształt spisów obrócili”. Ponadto przed samym
taborem, który miał kształt koła, wykopali rowy53. Tak umocnione pozycje kozackie
były dla jazdy niemal nie do zdobycia. Słabym punktem Kozaków było to, że podobnie
jak Ostrzanin, stali oni w szczerym polu bez dostępu do wody. Po otoczeniu taboru
49 S. Szymonowski, Mars sauromatski, tj. od szczęśliwej koronacyjej Naj. Władysława IV Icrotlde opisanie
różnych ekspedycyj J.M .O .X J.M . Jeremiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1642, s. 74.
50 List H. Chrząstowskiego, 24 VI 1638 r., s. 347.
51 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 111.
52 List H. Chrząstowskiego, 24 VI 1638 r., s. 348.
53 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 117.
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kozackiego zaczęły się ataki chorągwi koronnych. I znowu powtórzyła się sytuacja spod
Lubien. Chorągwie kwarciane „piersiami swymi i końskimi bardziej niźli jakimiś tara
nami” atakowały tabor równie bezskutecznie, jak w starciu z Ostrzaninem. „Wszystkie
husarskie (...) spieszyli się i tak nastąpili blisko na tabor tych zdrajców, że ledwie zrącz
się nie siekli”54. Straty, które ponieśli kwarciani, musiały być duże. Przeciwnik bowiem
„wielu miał z janczarkami strzelców dobrych”. Nadchodząca noc, wieńcząca dzień
17 maja, zakończyła walkę. Zapewne z rozkazu pułkownika, nauczonego smutnym
doświadczeniem z Ostrzaninem, wojsko koronne „na oko obstąpionych odstąpić nie
chcieli i noc całą na pilniejszym oku (...) onych mieli i do dnia przyszłego dotrzymali”55.
Rano 18 maja powstańcy rozpoczęli pertraktacje, które prowadzono cały dzień.
Dopiero rankiem 19 maja zdecydowali się na kapitulację. Tymczasem, gdy nadal trwały
rozmowy w obozie Potockiego, „rycerstwo (...) pod chorągwiami wielu towarzystwa
swego dla zranienia i zabicia nie widzą, koni swych nazabijanych wiele pod taborem
baczy, żalem wielkim zdjęci (...) wpadłszy do taboru wszystkich powycinali”56. Po
bitwie, a raczej rzezi dokonanej na oddziale Murki i Rzepki, wojska koronne zmuszone
były wrócić do obozu pod Lubnami. Armaty bowiem „tak się od bardzo nawalnego
strzelania potrzaskały, że gołe sztuki na wozach do okopu wieziono”57.
Liczba poległych w obu starciach pod Lubnami nie jest znana. We wszystkich
źródłach mówi się jedynie o dużych stratach, lecz nie podaje się cyfr. Wydaje się jednak,
że musiały one sięgać stu kilkudziesięciu kwarcianych. Straty rejestrowych, którzy nie
brali wydatnego udziału w walce, były zapewne znacznie mniejsze. Można jedynie
w miarę dokładnie ustalić liczbę powstańców zabitych w drugiej bitwie pod Lubnami.
Wynosiła ona 2200-2500 ludzi, po odliczeniu stu, którzy według naocznego świadka
mogli ujść z życiem, pochowawszy się „między trupem albo rejestrowymi”58. Straty
Ostrzanina również nie są znane. Wziąwszy jednak pod uwagę, że na początku bitwy
Polacy zdobyli 200 wozów, zapewne obsadzonych przez Kozaków, a jeszcze kilkakrotnie
tabor powstańców ulegał rozerwaniu, to liczba zabitych mogła sięgać 1000 ludzi.
Obie bitwy pod Lubnami wykazały, że Kozacy nie dotrzymują pola wojskom koron
nym. Jedynie tabor chronił ich od całkowitej porażki. Dotkliwie dawał się we znaki
powstańcom brak jazdy, a właściwie nie tyle jej brak, co wyjątkowo słaba jakość. N a
uwagę zasługuje takt, że ani razu nie doszło do starcia konnicy obu stron. Trudno sobie
wyobrazić, jak buntownicy w otwartym polu chcieli pobić armię koronną, przyjmując
wyłącznie taktykę defensywną.
19 maja pogromem oddziału Putywlca i Rzepki zakończył się pierwszy etap powsta
nia. Stanisław Potocki zdawał sobie sprawę, że własnymi siłami nie pokona buntowni
ków. Taktyka, którą przedsięwziął, nie przyniosła spodziewanych rezultatów. W tych
54
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Ibid., s. 118.
Ibid., s. 118.
Ibid., s. 122.
List H. Chrząstowskiego, 24 VI 1638 r., s. 349.
Ibid., s. 348-349.
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warunkach należało zmienić pierwotne plany, które miały na celu jak najszybsze
stłumienie buntu i zastąpić je nowymi. Dowództwo wojsk koronnych postanowiło
czekać na odsiecz, obiecaną przez hetmana polnego i Jeremiego Wiśniowieckiego. Nie
miało to być jednak czekanie bezczynne. Potocki wiedział, że szybkie przybycie nowych
oddziałów polskich jest uzależnione od tego, w czyich rękach będą znajdowały się
przeprawy na Dnieprze. Aby nie dopuścić do ich opanowania przez swawoleństwo
i rozbić wałęsające się w okolicach Dniepru watahy, pułkownik wysłał w dół Dniepru
Chrząstowskiego. Rotmistrz na czele 1000 Kozaków rejestrowych udał się w kierunku
na Jeremijówkę, gdzie „zastał sto trzydzieści swawoleństwa (...), którzy postrzegłszy lud
do dwóch chałup zamknęli się i bronili; doszedł ich pan rotmistrz i fagirem, albo
ogniem zniósł”. Po rozbiciu tej niewielkiej watahy odszedł w kierunku północnym na
Perejasław, oczyszczając po drodze lewy brzeg Dniepru59.
Ostrzanin, jak pisałem wyżej, po sprawnym odwrocie z pola bitwy skierował się na
Łochwicę, gdzie stanął już 18 maja. Jak twierdzi ukraiński historyk Michał Hruszewski:
„był to nieszczęśliwy marsz i mało zrozumiały, bo zmieniał plan kampanii, zrywał
połączenie z Poddnieprzem”60. Nie zwrócił on jednak uwagi na to, że była to jedyna
dogodna droga odwrotu. Ponadto tereny, na które skierował się Ostrzanin, należały do
najlepiej zaludnionych na całym Zadnieprzu. Napływ ochotników do obozu powstań
ców był tak duży, że zaskoczył chyba wodza kozackiego. Zewsząd, z górnego dorzecza
Suły, ze „wszystek cokolwiek osad jest” nad Chorolem, a także Psiołą, spieszyły do niego
kupy zbrojne. Chrząstowski z pewną przesadą pisze o tym, że „do dziesiątku tysięcy
przybyło chłopstwa”61. Zapewne było ich mniej. Wystarczyło jednak na tyle, aby
Ostrzanin zdecydował się podejść pod obóz wojsk koronnych. Nie zamierzał on jednak
wdawać się w żadną walkę z kwarcianymi. Postanowił obejść wojska koronne od
wschodu i stanąć obozem na południe od Lubien. Nowa taktyka, jaką przedsięwziął
wódz kozacki, polegała jedynie na odcięciu armii koronnej od dowozu żywności i wy
głodzeniu jej.
Przywódca powstańców podszedł pod Łukomlę od południa. Nie wkroczył j ednak do
samego miasta, lecz okopał się na południowym brzegu Suły. Do nowego obozu
powstańców dołączył wkrótce, najpóźniej do 1 czerwca, oddział Skidana. Potocki
dowiedziawszy się o obecności głównych sił kozackich w rejonie Łukomlyi przeprawił
wojsko na prawy brzeg rzeki Suły i rozbił obóz na zachód od Lubien62. Nowa pozycja
wojsk koronnych umożliwiała lepsze kontrolowanie ruchów kozackich, a ponadto
zapewniała dostatek paszy na nieużywanych do tej pory pastwiskach.
Po umocnieniu obozu nad Sułą powstańcy zaczęli realizację swojego planu. Wysłane
przez Ostrzanina czaty przerwały połączenie między Lubnami a Perejasławiem, „przez
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S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 127.
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co wojsko [koronne] żywności nie miało”63. Jednocześnie Ostrzanin rozpoczął rozmo
wy z pułkownikiem. Żądał przywrócenia warunków ugody kurukowskiej lub perejasławskiej. Według Potockiego jednak „z wyszydzeniem układy traktował”, dlatego wo
jewodzie „prędzej się spodziewał hałasu z nim niżeli zgody”64. W nocy z 1 na 2 maja
Potocki posłał pod obóz powstańców 1000 „człowieka” pod dowództwem Mikołaja
Dłotowskiego. Był to zwykły podjazd, który miał na celu rozpoznanie sił i pozycji
przeciwnika. Pułkownik musiał już bowiem wiedzieć o nadciąganiu wojsk panięcych
i szykował się do generalnej rozprawy. Dłotowski całkowicie zaskoczył buntowników,
a żołnierze „nie tylko onych nasiekli, ale też i żywcem gwałt mieli, Ostrzanina, Skidana
i kilku innych starszych, aż na błota pozapędzali”65.
Po 2 czerwca wódz kozacki na wieść o przekroczeniu Dniepru przez armię Wiśniowieckiego przeniósł swój obóz nad rzekę Sleporod. Stanął między Lubnami a Jabłono
wem. Nowa pozycja leżała na prawym (zachodnim) brzegu rzeki i odgradzała go,
a jednocześnie ubezpieczała przed atakiem wojsk koronnych. Ponadto stała ona na
drodze, którą, jak mniemał Ostrzanin, miały podążać wojska magnackie. Wódz kozacki
za wszelką cenę nie chciał dopuścić do połączenia się dwóch armii i postanowił
pokonać oddziały Potockiego przed nadejściem posiłków. W tym celu wyprawił pod
obóz wojsk koronnych Siekierawego na czele 2500 łudzi. Ten, idąc różnymi „wertepami
i łuchami”, miał wojsku konie odgarnąć i zająć od północy i wschodu Łubny. Następnie
od strony miasta powinien był uderzyć na obóz Potockiego. Tymczasem sam Ostrzanin
z 7000 ludzi po sforsowaniu Śleporodu miał zaatakować wojska koronne od zachodu.
Ponadto wódz kozacki rozesłał liczne czaty, w większości w celu osaczenia obozu pod
Lubnami ze wszystkich stron. Jednocześnie wysłał w kierunku Jabłonowa 1000 łudzi.
Mieli oni ostrzec wodza kozackiego przed naciągającymi wojskami pod dowództwem
Jeremiego Wiśniowieckiego, a w razie konieczności opóźniać marsz jego armii66. Plan
Ostrzanina spalił na panewce. Wojska magnatów ukrainnych szły na Łubny nie od
zachodu, jak sądził Ostrzanin, lecz od północy. Nie przechodziły więc przez Jabłonowo,
lecz przez Piriatyn, czego wódz kozacki w ogóle się nie spodziewał.
8 czerwca, w samo południe, do obozu pod Lubnami wkroczyła armia Wiśniowiec
kiego. Całość sił przyprowadzona przez księcia liczyła: 2100 jazdy, 1000 „ludzi ukrain
nych”, 100 dragonów, 500 pieszych, co daje 3700 koni i porcji. Po odjęciu ślepych
pocztów liczba ta zmniejszyła się niechybnie do ok. 3150 żołnierzy. Ponadto książę
przyprowadził ze sobą 15 dział „ze wszystkim aparatem wojennym”67. Po przybyciu

63 Ibid., s. 349.
64 List S. Potockiego do M. Potockiego, Borszna, 30 III 1638 r., s. 319.
65 Ibid., s. 319^320.
66 List H. Chrząstowskiego, 24 VI 1638 r., s. 353.
67 Stan armii na podstawie: S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 129-130; List A. Chojeńskiego
do D. Ostrogskiego, 17 VI 1638 r., w: Starożytności historyczne polskie, czyli pisma i pamiętniki do
dziejów dawitej Polski, listy królów i znakomitych mężów przypowieści, przysłowia itp., wyd. A . Grabow
ski, t. I, Kraków 1840, s. 349-350. Okolski wymienia jeszcze oddziały Stanisława Lubomirskiego
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Wiśniowieckiego siły polskie, po odliczeniu oddziału Chrząstowskiego (1000 ludzi),
znajdującego się w Perejasławiu i strat poniesionych pod Hołtwą i Lubnami, wzrosły
zapewne do 9300-9400 ludzi. To dawało nie tylko przewagę jakościową nad przeciwni
kiem, ale również korzystny dla armii koronnej stosunek liczbowy (1,2:1). Ostrzanin
bowiem w tym momencie, po rozesłaniu licznych czat, dysponował zaledwie 7000 mołojców.
Po krótkim, ale niewątpliwie radosnym przywitaniu dowódcy zebrali się na naradę.
Trudno powiedzieć, kto podsunął myśl, żeby zaskoczyć przeciwnika na Sleporodzie,
w miejscu gdzie rzeka ta jest wyjątkowo błotnista i trudna do przebycia. Faktem jest, że
właśnie od tej strony, „czego się nigdy nie spodziewał Ostrzanin”, postanowiono
uderzyć na powstańców. Plan przewidywał natarcie frontalne. Dowódcy nie zdobyli się
znowu na jakiś manewr, np. obejście sił kozackich od południa, zmuszenie ich do
stoczenia bitwy w miejscu wybranym przez siebie. Uparcie dążyli do starcia czołowego.
Połączone oddziały koronne i wojska panięce 10 czerwca opuściły obóz pod Lubnami
i skierowały się na Sleporod. Jeszcze tego dnia, późnym popołudniem oczom kozackim
ukazały się pierwsze chorągwie kwarciane. Zaskoczony Ostrzanin nie stracił głowy.
„Harcownika wyprawił niemało i piechoty z kilka tysięcy”. Zostali oni jednak dość
szybko rozbici i spędzeni na drugi brzeg Sleporodu. Po zajęciu lewego brzegu rzeki
„zaraz armatę zatoczono i z góry potężnie bito w tabory”. Kanonada nie trwała jednak
zbyt długo, bo „prędko noc zaszła”68.
Ostrzanin wiedział, że nazajutrz nie uda mu się powstrzymać oddziałów koronnych
i czeka go klęska. Swoim zwyczajem „tabor zlekcywszy, zawadę porzuciwszy, armatę
jeno wziąwszy, nazad do Łukomla począł uchodzić”69. Dowódcy polscy znowu zanied
bali pilnowania przeciwnika. Dopiero rano spostrzegli się, że w obozie kozackim nie ma
żywej duszy. Tymczasem jeszcze w nocy pod obóz koronny przybył oddział Siekierawego. Ten „dawny kozak”, jak go nazywa Okolski, „świadomy morza i buntów pryncypał”,
podszedł prosto pod pozycje Kozaków rejestrowych. Widocznie nie zgadzało się coś
watażce kozackiemu, gdyż „dla lepszego rozeznania co za obóz i lud, odszedłszy od
swoich dla buku, na dęba wpiął się i tak się przypatrował”. N a nieszczęście dla siebie
został on dostrzeżony przez Kozaków rejestrowych, którzy złapali go i z wielką radością
oddali w ręce Wiśniowieckiego70.
Jedną część czaty Siekierawego, kilkuset ludzi liczącą, Polacy znieśli, a druga, „w któ
rej było lepiej niż 1500 [ludzi] w lesie, w wodzie, pod samym obozem zarąbała się”. Nie
pomogły ataki rejestrowych, dragonów i piechoty. Nacierający osiągnęli jedynie to, iż
w „dalsze błota kozaków zepchnęli”71. Pułkownik zdawał sobie sprawę, że najważniejsze
i Eugenii Wiśniowieckiej. Jest to pomyłka. W tym czasie bowiem wyżej wymienione wojska stacjo
nowały w okolicach Białej Cerkwi, a na teren działań wojennych przybyły dopiero na początku lipca.
68 List H. Chrząstowskiego, 24 VI 1638 r., s. 352.
69 Ibid., s. 352.
70 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 134—135.
71 List A . Chojeńskiego do D. Ostrogskiego, 17 VI 1638 r., s. 248.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

72

Albert Borowiak

było prowadzenie pościgu za Ostrzaninem. Aby przyspieszyć następowanie za główny
mi siłami powstańczymi, wojsko koronne i rejestrowi ruszyli różnymi drogami. Posuwa
nie się koroniarzy inną trasą ułatwiało jednocześnie likwidowanie „kup ściągających ku
Ostrzaninowi”. Jedną z takich czat, idącą od Jabłonowa i liczącą ok. 1000 ludzi, „w po
lu zaskoczyli, z których i jeden nie uszedł, lubo się wielu spieszyło do biota, ale nasi
spieszywszy się z błota wywłóczyli i łby ucinali”. Rozbito również inny oddział, działają
cy w rejonie Aleksandrówki72.
Utrata większości czat, wysłanych wcześniej z obozu na Sleporodzie a znoszonych
teraz przez wojska koronne, osłabiła znacznie siły Ostrzanina. Również strata Siekierawego, „na którego radzie wiele przestawał a prawie jego głową Ostrzanin szedł i wojo
wał” nie rokowała nic dobrego dla Kozaków. W pościgu za Ostrzaninem Potocki wysłał
kilka chorągwi z Markiem Gdeszyńskim i Hiacyntem Mieleckim. Ich zadaniem było
opóźnianie marszu Ostrzanina, przechwycenie przeprawy i mostu na Sule. Wódz ko
zacki, widząc, że ściga go jedynie kilka chorągwi, pozwolił im swobodnie przeprawić się
przez rzekę, a następnie uderzył na nie taborem. Obaj rotmistrze zostali odrzuceni od
mostu i „straciwszy niewiele czeladzi” musieli wycofać się na wschód w stronę Mirhorodu. Walka z kwarcianymi opóźniła podpalenie mostu przez Kozaków. Chorągwie
Kazanowskiego, Giżyckiego i Komorowskiego po ciężkiej walce zdołały opanować prze
prawę i ugasić pożar mostu. Ułatwiło to znacznie wojskom koronnym przeprawę przez
Sułę i przyspieszyło pościg za buntownikami.
Ostrzanin chciał skierować tabor na wschód, „ale czerń przemogła, aby na dół Sułą
ku Dnieprowi uchodził a Dnieprem ku Zaporożu”73. Po całodziennej i całonocnej
pogoni 13 czerwca, w niedzielę, „przednie pułki z księcia Jeremiego ludźmi doszły
Ostrzanina równo ze świtem niżej Żołnina”74. Kozacy zdążyli jednak ustawić tabor
w zakolu Suły, tak że pozycja ich z trzech stron otoczona była wodą. Aby nie pozwolić
powstańcom na okopanie się, wojsko koronne spiesznie zajęło pozycję naprzeciw czoła
taboru. Centrum szyku zajął „taborek mały z Niemcami, ze czterema działami”. N a
prawym skrzydle stanęły wojska prywatne pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego, a na lewym kwarciani75. Całość sił polskich mogła dochodzić do 1700-1800 ludzi.
Chorągwie koronne bez żadnego rozpoznania niezwłocznie nastąpiły na tabor. Ude
rzenie Wiśniowieckiego było tak silne i wykonane z takim impetem, że piechota znaj
dująca się przed taborem została zniesiona, a niemalże połowa taboru rozerwana. Po
sforsowaniu kilku rzędów wozów żołnierze zdobyli wszystkie zapasy prochu i cztery
działka, które jednak szybko porzucono, zajmując się łapaniem koni, „na których
wojsku wiele zbywało”76. W tym czasie piechota niemiecka, która podeszła do pozycji
kozackich, zamiast walką zajęła się rabunkiem. W taborze wybuchła panika. Część
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powstańców zaczęła uchodzić w głąb taboru i dalej na błota. „Ostrzanin obaczywszy
gwałt i upadek swój przez rzekę Sułę wpław uszedł, przy jednym buńczuku tylko
zostawszy”77. Tymczasem Wiśniowiecki, widząc ucieczkę części Zaporożców i wdziera
jącą się do taboru piechotę niemiecką i sądząc zapewne, że zostało jedynie dorżnąć
Kozaków, ruszył w pościg za uciekającymi w błota powstańcami. To „nieobyczajne
zagnanie się nie tylko uszczupliło wojsko koronne”, ale dało czas buntownikom na
opanowanie paniki. Pod dowództwem Korniła Kudry i Romana Peszty Kozacy wycięli
zajętą rabunkiem piechotę niemiecką i innych amatorów szybkiego wzbogacenia się,
odparli ataki kwarcianych i zajęli się ustawianiem taboru. Wiśniowiecki, zaabsorbowa
ny wycinaniem kryjącego się między wozami, w błocie i wodzie hultajstwa, w dużej
mierze z powodu „rozruszonego tumanami i srogiej kurzawy” nie zauważył, że powstań
cy „na nowo się taborzą”. Kiedy się spostrzegł i zebrał chorągwie, okazało się, że jest już
za późno na odwrót, że został odcięty. Jedyną szansą na wydostanie się z matni było
uderzenie na ledwo co ustawione wozy, zasłaniające drogę odwrotu. Właśnie to miej
sce, niedawno rozerwane, było najsłabszym punktem taboru kozackiego. Dwie kolejne
szarże, którym przewodził osobiście Wiśniowiecki, zakończyły się niepowodzeniem.
W czasie jednej z nich „pod księciem konia postrzelono, ale wnet mu innego zaraz
odmieniono”78. Dopiero w wyniku trzeciego, szaleńczego ataku, przełamał dziurę tym
chorągwiom, które z ciężkością wielką a z utraceniem swym z taboru wybiły się”. Słowa
te świadczą o tym, iż nie wszystkim udało się przebić. Łatwo sobie wyobrazić los tych,
którzy nie wydostali się z taboru, tym bardziej że „z obu stron tak były ku sobie
zajątrzone serca i do zguby jeden drugiego wabiące, iż jeden drugiemu ani ustępo
wał”79.
Błąd księcia, to nazwane przez Okolskiego „nieobyczajne zagnanie się”, kosztowało
wojska koronne wiele. Bitwa, która mogła zakończyć się całkowitym pogromem sił
powstańczych, mało nie skończyła się tragedią. Wiśniowiecki, zamiast po przerwaniu
taboru niezwłocznie uderzyć na broniących się przed atakami kwarcianych Kozaków,
zaczął ścigać spanikowanych uciekinierów, którzy nie stanowili w tym momencie żad
nego zagrożenia. Co prawda winnym niepowodzenia, jak sądzi uczestnik bitwy —
Andrzej Chojeński, byli „Niemcy”. Twierdzi on, że gdyby „Niemcy na łupie nie padli
i drudzy niektórzy, już by skończona sprawa była”80. Być może ma rację, nie zwalnia to
jednak księcia z winy za błędy, jakie popełnił.
Jeszcze tego samego dnia ponowiono ataki na tabor kozacki, „ale oni nowego sobie
starszego obrawszy Dymitra Hunię, przy którym tak surowy Mars sobie Stańce zapisował, do nocy trwali”81. Szturmy te powiększyły jedynie liczbę poległych. A straty były
duże i wyniosły ponad stu zabitych, i co najmniej drugie tyle rannych. Zginęli m.in.
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trzej dowódcy kwarcianych chorągwi husarskich: porucznik Władysław Taszycki, po
rucznik Bylina, porucznik Piotr Wróblowski. Poległ również rotmistrz Andrzej Ołdakowski, a ranni zostali rotmistrze: Jan Przyłuski, Snitowski i Mołszan82.
W nocy Kozacy nie próżnowali. Wokół taboru, a raczej wzdłuż jego czoła nie osło
niętego przez wody Suły, wykopali okop. Również Polacy „szańce porobili tak blisko
[pozycji przeciwnika], że z szańca do szańca kamieniem dorzuci”. Ponadto wojsko
kwarciane, stojące obozem na prawym skrzydle, wybudowało naprzeciw swoich stano
wisk most. To samo uczynili Kozacy rejestrowi, stojący na lewym skrzydle. W ten
sposób po obu stronach zakola Suly wojska koronne miały dogodne przeprawy, umoż
liwiające w przyszłości otoczenie stanowisk powstańców. Nic więc dziwnego, że ci
ostatni robili wszystko, aby zniszczyć mosty na rzece. Szczególnie duże zagrożenie
widzieli w przeprawie kolo obozu Kozaków rejestrowych. Utrudniała ona bowiem
marsz w dół Suły, w kierunku Dniepru.
14 czerwca Wiśniowiecki „sam siebie nie szanując przywodził swoich do ochoty,
szańce zasadzał”. Ataki te, o których nic bliższego nie wiadomo, jak również przybycie
tego dnia wieczorem głównych sil koronnych, skłoniły Kozaków do rozpoczęcia roz
mów. Szybko się okazało, że nie myślą oni w ogóle o żadnych ustępstwach. Warunki,
jakie postawili Potockiemu, zakrawały na jawną kpinę. Ich żądania były tak daleko
idące, jakby to nie oni prosili o rozmowy i nie oni byli oblężeni, lecz wojska koronne.
„Takiej nadzwyczajnej śmiałości dodała okazja ta chłopom, iż dano im pewną wiado
mość, że Skidan (...) już się przeprawuje przez Dniepr i tejże nocy do nich ma przycho
dzić”8384.
O zbliżaniu się nowych oddziałów kozackich wiedziano i w obozie wojsk koronnych.
Aby niedopuścić do połączenia się powstańców, Potocki wysłał niezwłocznie cztery
chorągwie kwarciane i Iliasza Karaimowicza z rejestrowymi, którzy odparli Skidana od
Dniepru, „czółna przy rzece zostawione i straż nad nimi posiekli, popsowali”8! Sam
watażka ranny w czasie walki próbował się ukryć wśród poległych, ale rozpoznany przez
rejestrowych został aresztowany.
20 czerwca do obozu koronnego przyszła wiadomość, „iż hetman polny komunikiem,
zostawiwszy działa, kule i inne ciężary pod Kijowem, do Perejasławia przybieżał”. Ta
informacja dotarła również do powstańców. Skłoniła ona Hunię do przesunięcia się
w kierunku Dniepru. Obrona pozycji żołnińskiej z braku przede wszystkim dostatecz
nej ilości paszy i żywności, skazana była na niepowodzenie. W nocy z 21 na 22 czerwca
powstańcy wybudowali most na Sule i wycofali się w dół rzeki, zajmując tam dogodną
pozycję na uroczysku Starzec.
W czasie gdy Stanisław Potocki czekał na posiłki Wiśniowieckiego, gdy obaj razem
toczyli zacięte walki nad Śleporodem i pod Łukomlem, nad Dnieprem trwała batalia

82 List J. Dzika do K. Zamoyskiej, f8 VI 1638 r., AGAD, Archiwum Zamoyskich, nr 939.
83 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 139.
84 List H. Chrząstowskiego, 24 VI 1638 r., s. 356.
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0 opanowanie wszystkich przepraw na tej rzece. Zgodnie z planami Ostrzanina, organi
zowane na Prawobrzeżu oddziały powstańcze miały odciąć wojska Stanisława Potockie
go od wszelkiej pomocy z zachodniego brzegu Dniepru. W tym celu powinny one
opanować wszystkie przeprawy, zanim dojdą do nich wojska Jeremiego Wiśnio wie ckiego i Mikołaja Potockiego. Kontrolowanie linii Dniepru miało uniemożliwić tym ostat
nim przerzucenie wojsk na Lewobrzeże, a w najgorszym wypadku utrudnić i opóźnić
nadejście pomocy dla wojsk koronnych, obozujących pod Lubnami.
Aby przyspieszyć działania na Prawobrzeżu, Ostrzanin jeszcze pod koniec maja, „listy
rozsyłał prosząc, aby się kupili, a na Dnieprze skupiwszy się, przewozy popsowali”85. Te
działania jednak były trochę spóźnione. Zabrakło tutaj najpewniej Skidana, który, jak
pisałem wyżej, nieoczekiwanie, zamiast organizować powstanie na Prawobrzeżu, prze
prawił się na lewy brzeg Dniepru i stanął pod Łukomlem.
Jak wiadomo, armia posiłkowa księcia Jeremiego przeprawiła się na Lewobrzeże
właśnie w tym czasie, kiedy wódz kozacki wysyłał swoje płomienne listy. N a te gorące
wezwania zebrało się w dole Dniepru ok. 4000 „hultajstwa” pod dowództwem Nestora
Bardaczenki i Sołomy. Ruszyli oni w górę rzeki i zajęli Trechtymirów. W mieście tym
zostawili kilkuset ludzi załogi i ruszyli w kierunku Rzyszczewa. Tu „przewóz zagrzebli
(...) i zamek z gruntu znieśli i spustoszyli”86. To samo zrobili w pobliskich Stajkach.
4 czerwca oddział Bardaczenki wkroczył do Trypola. Jak donosi nam Mikołaj Proński,
sługa Maksymiliana Brzozowskiego, Kozacy „zamek trypolski, wsie i wszystkie włości
trypolskie przez dni kilka, bez wszelkiego miłosierdzia, bojaźni bożej, wstydu, różne
zbytki, gwałty, okrucieństwa, zabójstwa, łupy naczynili”8b Wszystkie miejscowości
znajdujące się na trasie przemarszu oddziałów Bardaczenki były starannie łupione.
Bydło z posiadłości szlacheckich z miejsca wybijali, a mięso solili w beczkach. Tak
przygotowaną do transportu żywność ładowali na bajdaki i przewozili w dół Dniepru88.
Hieronim Chrząstowski, stacjonujący z załogą w Perejasławiu, szybko się zoriento
wał, że powstańcy idą prosto na Kijów. Chcąc wspomóc załogę miasta, wysłał im na
pomoc 250 ludzi z Zachariaszem Jahotyńskim i Michałem Zalewskim. Przybyli oni na
miejsce jeszcze przed buntownikami. Szybko się jednak okazało, że na pomoc miesz
kańców nie mogą zbytnio liczyć. To skłoniło obu watażków do zamknięcia się w zamku
1 bronienia go za wszelką cenę.
Tymczasem „hultajstwo lądem i wodą nastąpiło”, bajdaki i promy zniszczyło, zakła
dając 11 czerwca swój obóz pod miastem. Zachariasz i Zalewski „wycieczkę uczynili
i cały dzień z tym hultajstwem hałasowali się”. Nie na wiele jednak zdałaby się odwaga
obu rejestrowych, gdyby nie przyszły im z pomocą chorągwie tatarska i wołoska Samu
ela Łaszcza (razem 400 koni). Niespodziewanym uderzeniem od zachodu zepchnęły
85 Ibid., s. 350.
86 Ibid., s. 350.
87 Archiv Jugo Zapadnoj Rossii izdamjemyj vremennoju Kommissieju dla razbora drevnich aktov, cz. III,
t. 1, Kiev 1859, s. 380.
88 Ekscerpt z listu Ł. Brzozowskiego o Kozakach, 14 VII 1638 r., BCzart., rkps 135, s. 399.
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one buntowników do Dniepru, gdzie wielu z nich potonęlo. Reszta grupy Bardaczenki
rozpierzchła się, a duża jej część osiadła na „ostrowie nad Czartorią”. Kozacy próbowali
jeszcze bronić przeprawy przez rzekę, ale strażnik wojskowy Jerzy Łowczycki na czele
trzech chorągwi jazdy zmusił ich do wycofania się. Część oddziałów Bardaczenki ruszyła
czółnami w dół Dniepru, a reszta konno lewym brzegiem rzeki. Za tym drugim oddzia
łem Mikołaj Potocki wysłał kilkuset rejestrowych z Zachariaszem i chorągiew tatarską
księcia Samuela Koreckiego. Nie udało im się jednak dopaść przeciwnika. Tymczasem
Chrząstowski, dowiedziawszy się o komuniku kozackim, wyruszył ok. 17 czerwca z Perejasławia, chcąc zastąpić drogę uciekającym Kozakom. Ci jednak, uprzedzeni o marszu
rotmistrza, przeprawili się pod Stajkami na prawy brzeg rzeki, unikając w ten sposób
starcia.
Cała operacja nie przyniosła powstańcom spodziewanego rezultatu. Co prawda
opanowali oni część przepraw na Dnieprze, ale nie zdołali zająć Kijowa. Klęska Barda
czenki umożliwiła przeciwnikowi przerzucenie wojsk na lewy brzeg rzeki i udzielenie
wsparcia Stanisławowi Potockiemu i Jeremiemu Wiśniowieckiemu. 17 czerwca het
man polny „w kilkaset zbieranego wojska” ruszył w stronę Kijowa. W mieście pozosta
wił trzy kompanie dragonów, 200 pieszych i chorągiew bojarów barskich. Z resztą
wojska, składającą się z jazdy, spiesznym marszem ruszył pod Zołnin — ok. 200 kilome
trów na południe od Kijowa.
22 czerwca nad ranem hetman polny stanął na północ od Zołnina. Minął się on
z wycofującymi się oddziałami Huni zaledwie o kilka godzin. Nie zwlekając i nie dając
wytchnienia swoim ludziom, ruszył natychmiast w kierunku ujścia Suły. Gdy dotarł do
nowego obozu kozackiego, okazało się, że jeszcze nie wszyscy powstańcy zdołali się
ukryć za umocnieniami. Potocki wysłał przeciwko nim kilka chorągwi, „ci zaraz wsiedli
na nich i tak ich potężnie parowali, że jak bydła tego w wodę napędzili, gdzie wiele ich
potonęlo i niemało trupem położyli”89.
O szturmie nowej pozycji powstańców nie można było nawet myśleć. Stanowiska ich
były bowiem doskonale przystosowane do obrony. „Miało to miejsce dosyć drzew
i paszy dla koni, i brzeg Dniepru bezpieczny, które teraz tak mocno jest ufortyfikowane
i wewnątrz, i od pola, iż brama ich zawsze otworzona bywa. Dziwił się tam niejeden
inżynier pracy i dobrej inwencji grubego chłopa, patrząc na ugruntowane wały, szańce,
baterie, zasłony; bo chociażby wojsko koronne bystrością koni i wspaniałością serc
przenikało było ich doły, przekopy ziemne, dziury, a piersiami łamali dębowe ich pale
i gęstokoły, przywałki i wały mężnie przeszli, jeszcze większych sił potrzeba było i nowej
odwagi zażyć, opanowawszy ich wały, zażyć na to, aby ich wewnątrz dostać miano”90.
Dokładne miejsce, w którym znajdował się obóz kozacki, nie jest znane. Obecnie na
tym terenie znajdują się wody Zalewu Krzemieńczuckiego. Jak wynika jednak z powyż
szego opisu i z danych przekazanych przez Mikołaja Potockiego, dostęp do stanowisk

List M. Potockiego do S. Koniecpolskiego ze Starca, 23 VI 1638 r., ibid., s. 34490 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 140-141.
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powstańczych był możliwy tylko z jednej strony. Od południa i wschodu obóz kozacki
otoczony był nieprzebytym pasmem bagien i wodami Suły. Dojście do pozycji powstań
ców z tego kierunku było więc niemożliwe. Od zachodu dostęp do obozu buntowników
odgradzał Dniepr. Jedynym miejscem w tej sytuacji, z którego można było podjąć próbę
zdobycia stanowisk kozackich, była strona północna. Tu jednak również sama natura
przyszła Kozakom na pomoc. Od ataku wojsk koronnych chroniła ich bagnista, ale
z pewnością niezbyt szeroka i głęboka rzeczka Starzec. Ponadto od tej strony rosły
„dąbrowy wielkie”, utrudniające dostęp do rzeczki jeździe polskiej. Nie zajmowały one
jednak całej przestrzeni, a jedynie wschodni brzeg Starca. Kozacy doskonale zdawali
sobie sprawę, że właśnie od północy są najbardziej narażeni na ataki wojsk koronnych.
Dlatego też wzdłuż całej rzeczki powstańcy wybudowali wał ziemny, wzmocniony
dębowymi palami i bastionami. Za pierwszą linią obrony znajdowały się jeszcze potęż
niejsze obwarowania, stanowiące drugą linię umocnień. Wnętrze obozu kozackiego
było bardzo przestronne, poprzecinane całą masą strumieni i rzeczułek. Przy nich
również wykopano okopy, rzucono wały. Miały one stanowić ostatnią linię obrony.
Wojska koronne podeszły do Starca w nocy 23 czerwca i rozbiły obóz „na strzelenie
z łuku” od pozycji przeciwnika. Oddziały panięce stanęły obozem na prawym skrzydle
i w centrum, kwarciani natomiast zajęli lewe skrzydło. Wzdłuż całego obozu i umoc
nień kozackich postawione zostały wały ziemne, obsadzone przez piechotę i drago
nów91. Miały one przede wszystkim ułatwić obronę obozu przed ewentualnymi „wy
cieczkami” powstańców.
24 czerwca, około południa, Kozacy zaatakowali stanowiska polskie. Walka, o której
nic nie wiemy, trwała do wieczora. „I prawie na każdy dzień, bez odpoczynku, utarczki
i mordowania wojenne z obu stron bywały. Czyniono to, aby swawolny odpoczynku nie
mając prochy swe niszczył”92. Hetman czekał również na przybycie armat, zostawio
nych w Kijowie. Po ich nadejściu chciał spróbować zdobyć pozycje buntowników. Do
tego czasu wiązał jedynie przeciwnika walką, a 26 czerwca wysłał do obozu kozackiego
dwa listy. Jeden z nich adresowany był do czerni, a drugi do starszyzny kozackiej. Obie
grupy namawiał Potocki do poddania się i obiecywał wszystkim uczestnikom buntu
amnestię. „Stał się między nimi wielki rumor, bo czerń wszystka krzyknęła zezwalając
na upokorzenie (...) w końcu przeważyła starszyzna”93. Nie wiem, jakich argumentów
użyli wodzowie kozaccy, aby przekonać swoich współtowarzyszy. Zapewne jednak nie
omieszkali postraszyć prostych Kozaków i przypomnieć im, jaki los spotkał poddają
cych się mołojców z oddziału Putywlca. Prawdopodobnie również musieli im obiecać
wywalczenie lepszych warunków kapitulacji, a być może nawet zwycięstwo. Do obozu
kozackiego bowiem już 22 czerwca wkroczyło kilka tysięcy „hultajstwa”, a co dzień
dobijały tu nowe grupy powstańców. Z pewnością nie przybyły one po to, żeby się

91 Ibid., s. 148.
92 Ibid., s. 148.
93 List M. Potockiego do S. Koniecpolskiego ze Starca, 30 VI 1638 r., s. 364-
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poddać. Hetman polny pisał, że „co dziś ich tak wiele zginie, nazajutrz drugiego,
trzeciego dnia na to miejsce więcej tej swawoli (...) przybywa”94. Większość posiłków
nadciągała od strony Dniepru. Aby nie dopuścić do przychodzenia, co i rusz, transpor
tów żywności i nowych watah, Mikołaj Potocki wysłał na prawy brzeg rzeki kilkuset
rejestrowych i bliżej nie znaną liczbę chorągwi jazdy. Ponadto polecił stojącemu z ludź
mi Stanisława Lubomirskiego i Eugenii Wiśniowieckiej w okolicach Białej Cerkwi
Maksymilianowi Brzozowskiemu, aby zajął pozycje na zachodnim brzegu Dniepru. Tam
również miał ściągnąć na czele chorągwi tatarskiej i wołoskiej strażnik koronny Samuel
Łaszcz. Hetman polny szykował się do pełnej blokady stanowisk kozackich. Nie liczył
on zbytnio na pozytywny wynik zaplanowanego szturmu. Taktyka przedsięwzięta przez
Potockiego miała być wojną na przetrwanie. Jej pozytywny wynik zależał właśnie od
tego, czy uda się odciąć oddziały na Starcu.
Sytuacja w wojsku koronnym nie była w tym czasie godna pozazdroszczenia. W pie
chocie, „między kompaniami cudzoziemskimi po połowicy zdrowych ledwie zostało, bo
jednych w tych kilku utarczkach wyzabijali, drudzy ranni, tym zaś będąc w ustawicznej
pracy bardzo się już naprzykszyło”. Co gorsza głód, który panował na Ukrainie, porząd
nie dał się we znaki wszystkim oddziałom. W chorągwiach jazdy: „większa jest część
takiego towarzystwa, że od trzech, od czterech niedziel chleba nie jedzą”95. Zaopatrze
nie piechoty i dragonii musiało być znacznie słabsze.
W pierwszych dniach lipca Piotr Komorowski przyprowadził „armatę koronną”.
Wraz z nim do obozu wkroczyły nowe oddziały „królewiąt kresowych”. W ich skład
wchodziło: 1400 jazdy, 550 pieszych, 340 dragonów i nieznana liczba ludzi Jerzego
Niemirycza96 (łącznie ok. 2300-2500 żołnierzy). Całość sił polskich, znajdujących się
nad Starcem, wzrosła do 11 600-11 900 ludzi. W tym czasie oblężone oddziały kozac
kie mogły liczyć kilkanaście tysięcy powstańców97. Pod względem uzbrojenia, szczegól
nie w broń ognistą i wyszkolenia, wojsko kozackie nie było w stanie dorównać armii
polskiej, a przewaga liczebna, jaką posiadało, nie mogła zniwelować tej różnicy.
Chorągwie Łaszcza, oddziały Lubomirskiego i Wiśniowieckiej (łącznie 1400-1500 lu
dzi), zajęły pozycje na zachodnim brzegu Dniepru. W ten sposób całość sił, stacjonują
cych po prawej stronie rzeki, wzrosła do ponad 2000 łudzi. Ich dowódca, prawdopodob
nie Brzozowski lub Łaszcz, miał nie dopuścić do obozu kozackiego żadnych transportów
żywności i likwidować wszystkie watahy zbrojne, podążające na pomoc Huni. Od tego
momentu rozpoczęła się faktyczna, szczelna blokada Starca.
14 lipca hetman zarządził szturm, zakończony, podobnie jak poprzednie, niepowo
dzeniem. Następnego dnia Hunia wywiódł część sił przed okop, resztą wojska osadzając
wały. Chciał on wciągnąć przeciwnika pod swoje pozycje, aby z wałów zadać mu
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95
96
97

List M. Potockiego do S. Koniecpolskiego ze Starca, 23 VI 1638 r., s. 343.
List M. Potockiego do S. Koniecpolskiego ze Starca, 30 VI 1638 r., s. 363.
S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 149-150.
Vossoedinienie..., s. 245. Autor relacji z dużą przesadą pisze o 20 000 powstańców.
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poważne straty. Potocki jednak nie dał się wprowadzić w zasadzkę, a widząc pozycję
samego Huni, kazał niezwłocznie ostrzelać ją z trzech armatek. W odwecie wódz
kozacki polecił swoim, aby ostrzelali stanowisko hetmana. W wyniku wymiany ognia ze
strony kozackiej zginął buńczuczny, a po stronie polskiej zraniono Jakuba Kiełczowskiego98 Żadna ze stron nie odniosła wyraźnego sukcesu taktycznego.
Po tym starciu Potocki zwołał naradę. Postanowiono na niej w ciągu najbliższych
dziesięciu dni wybudować dębową baterię, a na jej górze postawić ziemny blokhauz.
Z jej wierzchołka widoczny byłby cały obóz przeciwnika, co znacznie ułatwiałoby
ostrzał pozycji kozackich, a tym samym z pewnością zwiększyło ich straty.
Powstańcy zdawali sobie sprawę, czym grozi im powstanie blokhauzu. „Obaczywszy
tak nową machinę potężną, zrobioną i usypaną, z której w okopie wszystkie kąty,
fortele, persony widziano”, Kozacy postanowili ją zniszczyć. Wiedząc, że trudno będzie
im się dostać do obozu koronnego, postanowili poznać hasło. W tym celu wysłali
w okolice baterii kilku ludzi. Ci, udając Kozaków rejestrowych, podeszli blisko stano
wisk wybrańców, zagadując tych ostatnich. Załoga szańców nie dochowała tajemnicy,
skoro w krótkim czasie powstańcy znali hasło. To pozwoliło innej grupie Kozaków,
liczącej kilkudziesięciu ludzi, bez żadnego problemu wejść do obozu koronnego. Zas
koczyli oni piechotę czuwającą przy szańcach, wycinając jej znaczną część, po czym
„chcieli baterię znieść, zepsować na niej blokhauz i działa naruszyć, jakoż wpadli byli
na wierzch; ale, iż huk czule wojsko na miejsce przyprowadził, a prędko, musieli kozacy
z baterii na szyję skakać, a szczęściem zdrowie ratować”99. Ten hałas w obozie oblega
jących powstańcy będący na Starcu zinterpretowali jako wzięcie stanowisk koronnych.
Tłumnie wylegli przed własne umocnienia i tam zostali zaatakowani przez chorągwie
jazdy i w większości wybici. Prawdopodobnie jednak cała wycieczka zakończyła się
sukcesem powstańców, którym udało się przynajmniej częściowo zniszczyć blokhauz.
Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby Polacy nie skorzystali w przyszłości z tak dogodnej
pozycji, a źródła całkowicie pomijają użycie tej „machiny” w dalszej części walk na
Starcu.
W tym samym czasie do Huni dotarły niepokojące wieści. Silny, liczący ponad tysiąc
ludzi oddział Sawy Kijowianina, który szedł powstańcom na pomoc, został rozbity. Sam
watażka wpadł w ręce wojsk koronnych. Inne grupy buntowników, zmierzające w kie
runku Starca, również były skutecznie likwidowane100.
Pod koniec lipca do powstańców dotarła wiadomość o zbliżaniu się do obozu na
Starcu oddziału Filonenki. Nim jednak nadszedł ataman, Hunia wysłał do Potockiego
2 sierpnia nowy list. Różnił się on jednak od pozostałych. Wódz kozacki prosił hetma
na, aby ten zgodził się na utrzymanie punktów kurukowskich do przyszłego sejmu, na
który Kozacy wyprawią swoich posłów i zastosują się do postanowień królewskich.

98 S. Okolski, Kontynuacja diariusza..., s. 158.
99 Ibid., s. 158-159.
100 Ibid., s. 159.
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„Wtedy nie tylko komisarza, ale i chłopca jego przyjmiemy i uważać będziemy” — pisał
Hunia101. Był to zwykły podstęp powstańców. Z jednej strony miał uśpić czujność
polską i tym samym pomóc Filonence w dotarciu do Starca. Z drugiej strony, gdyby
hetman przyjął warunki powstańców, ci ostatni nic by na tym nie tracili. Wręcz
przeciwnie, wydostawali się z trudnego położenia w zamian za czcze obietnice.
Jednakże Potocki zrozumiał grę kozacką i, zamiast rokowań, przypuścił 4 sierpnia
szturm generalny. Tego dnia hetman wyprowadził przed obóz koronny wszystkie od
działy piechoty, Kozaków rejestrowych i większość jazdy. Kolejne szturmy do obozu
kozackiego były jednak krwawo odpierane. „Zażywali tam swoich sztuk zdradliwych
swawolni, bo wyszedłszy z okopu gdy następowały chorągwie, tedy oni obracali samo
pały swoje do okopu i ku okopowi strzelali, aby żołnierz następujący rozumiał, że to są
rejestrowi kozacy, a gdy już chorągwie minęły (...) z okopu ku naszym” strzelali. „Uga
niały się tam raz chorągwie koronne, drugi raz kozackie, jako to biera wojenna zwykle
niesie, ale z obu stron nie bez szkody. Ta wyrównana, jak wynika z opisu, walka
zmniejszyła i tak już nikłe zapasy prochu Kozakom, i zmordowała ich samych tak
dalece, że „na wejście i bronienie Filonenki mniej sposobnymi się stawali”102.
Tymczasem do Starca zbliżał się od północy oddział wyżej wspomnianego atamana,
liczący 2000 ludzi. Część jego sił posuwała się prawym brzegiem Dniepru, a cześć
płynęła na czółnach w dół rzeki. Filonenko wiózł ze sobą znaczne zapasy żywności, kul
i prochu. Potocki za wszelką cenę musiał zatrzymać pułk atamana i nie pozwolić mu na
wkroczenie do obozu kozackiego. Przepuszczenie Filonenki było równoznaczne z po
niesieniem porażki. W tych warunkach bowiem hetman zmuszony byłby albo pójść na
ustępstwa, albo zwinąć oblężenie.
Kozacy przygotowywali się do ostatecznego starcia bardzo starannie. Większość
oddziałów na Starcu zajęła pozycje na pierwszej linii wałów. Tam umieszczono wszystkie
armaty, ściągnięto proch i kule. Z tego miejsca mieli Kozacy osłaniać wkraczające do
swego obozu nowe oddziały powstańców. Według planu kozackiego Filonenko miał
wejść do obozu od strony zachodniej, to jest od Dniepru. Aby jednak tego dokonać,
Kozacy musieli zneutralizować wojska koronne, związać je walką, tak żeby nie mogły
przeszkodzić oddziałom posiłkowym wkroczyć do taboru.
6 sierpnia, zapewne późnym popołudniem, posuwająca się prawym brzegiem Dnie
pru część oddziału Filonenki została zaatakowana przez stacjonujące tam oddziały
Łaszcza i Brzozowskiego. Po uciążliwej walce zdołały one rozbić idących lądem pow
stańców. Niestety, przeciwko płynącym na czółnach buntownikom dowódcy polscy byli
bezradni. Jedyne co mogli robić, to ostrzeliwać ich z broni ręcznej i kilku armat. Nie
uczynili j ednak wielkiej szkody powstańcom, gdyż ci pochowali się wśród licznych w tym
miejscu wysepek, które stanowiły doskonałą zasłonę przed ogniem przeciwnika103.

101 Ibid., s. 163-164.
102 Ibid., s. 167.
103 Ibid., s. 168.
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W środku nocy flotylla Kozaków dobiła do wschodniego brzegu Dniepru. Od półno
cy chroniły ich wody rzeki Starycy, której brzegi obsadzone były przez oddziały Huni.
Miały one osłaniać lądujące wojska przed spodziewanym atakiem przeciwnika. Główne
siły kozackie w tym czasie dokonały wypadu w kierunku obozu koronnego, wiążąc
większość sił hetmana. Potocki doskonale zdawał sobie sprawę, że losy bitwy, a może
nawet powstania, ważą się na brzegu Dniepru. Dlatego też wysłał na południowy brzeg
Starycy cztery chorągwie jazdy. Miały one uderzyć na lądujących na brzegu oddział
Filonenki. W tym czasie hetman nacierał w stronę okopu kozackiego, nie podchodząc
jednak zbyt blisko wałów przeciwnika. Celem jego bowiem nie było zdobycie pozycji
kozackich, ale jedynie odcięcie oddziału Filonenki. Poza tym atak samych okopów
i wałów przyniósłby wojskom koronnym zbyt duże straty. A Kozacy bardzo się starali,
żeby Potocki pokusił się o zdobycie ich umocnień. Zostawili nawet otwartą bramę,
licząc, że chorągwie jazdy nie omieszkają przez nią wkroczyć do obozu kozackiego.
Gdyby to zrobiły, znalazłyby się między dwoma liniami wałów i nieuchronnie musiałyby
ulec zagładzie. Bitwa toczyła się przez całą noc, a jej dokładna rekonstrukcja jest
niemożliwa. Okolski nie opisuje bowiem jej przebiegu, a głównie zajmuje się wylicza
niem osób najbardziej zasłużonych. Ostatecznie „wszedł Filonenko do okopu, ale ze
wstydem swoim i wielkim. Naprzód, iż stracił większą część wojska, gdyż w kilkaset
człeka tylko uszedł. Drugiej, iż żywności, której się od niego spodziewali, zaledwie na
dwa dni było104.
Nie wykonał więc on zadania operacyjnego, nie zasilił odpowiednio załogi Starca.
Z drugiej strony wojska koronne również nie zdołały wykonać w stu procentach swoje
go planu. Mimo zażartych ataków sił polskich atamanowi udało się wkroczyć do obozu
kozackiego. Nie na wiele zdała się jednak ta pomoc. Kozacy, rozwścieczeni na Filonenkę, „jego przysługę zdradziectwem ochrzcili. Na koniec jego samego wprzód komeszyną
jawnie skarano i łańcuch na szyję włożono”105.
Taki stan rzeczy odebrał oblężonym wszystkie nadzieje. Straciwszy ducha i ochotę do
dalszej walki, powstańcy wysłali do Potockiego delegację z prośbą o pokój. Tymczasem
Hunia i „nieszczęsny” Filonenko cichaczem opuścili obóz kozacki i uciekli za granicę
moskiewską106. Roman Peszta, który stanął na czele posłów kozackich, zwrócił się
z prośbą do hetmana, aby ten przystał na zawieszenie wykonania postanowień sejmo
wych. Potocki, który sam zapewne miał już dość walki, zgodził się na „lamenta”
powstańców. Zażądał jednak wydania armat, złożenia przysięgi na wierność, przyjęcia
wyznaczonej przez siebie starszyzny. Ponadto polecił im pogodzić się z rejestrowymi
i zjechać na wspólną radę, która miała się odbyć 9 września w Kijowie. Tam zebrani
mieli wybrać posłów do króla, a po powrocie tych ostatnich z Warszawy wszyscy winni
104 Ibid., s. 173.
105 Ibid., s. 173.
106 M. Hrusevski, op. cit., s. 309; Hunia przystał do Kozaków dońskich i wraz z nimi brał udział
w obronie Azowa przed Turkami. Por. Z. Wójcik, Hunia Dymitr Tomaszewicz, w: PSB, t. X, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964-
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udać się na komisję na Masłowym Stawie. Kozacy przystali na postawione przez
hetmana warunki i jeszcze tego samego dnia, to jest 7 sierpnia, przystąpili do przysięgi.
Tym wydarzeniem skończyło się ponad trzymiesięczne powstanie kozackie. Straty
wśród poległych i rannych w wojsku koronnym i wojskach panięcych były bardzo duże.
Współcześni twierdzą nawet, że „więcej tam zginęło weteranów żołnierzy odważnych,
niżeli na wojnie pruskiej z Gustawem Adolfem”107. Okolski podaje „rejestr wielmoż
nych mężów”, zawiera on, niestety, jedynie 29 chorągwi, z czego dokładne dane doty
czą dwudziestu czterech chorągwi kwarcianych. Reszta z nich, jak również wojska
panięce i oddziały dragonów i piechoty, nie zostały w tym spisie uwzględnione. Nota
bene rejestr Okolskiego również budzi pewne zastrzeżenia, a cyfry tam podawane mogą
być zaniżone. Na podstawie danych zawartych w rejestrze dominikanina można jednak
obliczyć, jakie straty przypadały na jedną chorągiew i odnieść je do tych oddziałów,
które nie zostały w rejestrze uwzględnione.
Wszystkich pozostałych chorągwi było ok. 45108, a straty w nich mogły wynieść
w ludziach: zabitych — 429, rannych — 488, w koniach: zabitych — 433, rannych
— 662. Po dodaniu do tych liczb cyfr wymienionych w rejestrze przez Okolskiego,
otrzymamy następujące dane: w ludziach: zabitych — 648, rannych — 1000, w ko
niach: zabitych — 654, rannych — 737.
Liczby te jednak, mimo że zawierają pewną dozę prawdopodobieństwa, nie mogą być
traktowane jako całkowicie wiarygodne. Są one najprawdopodobniej zaniżone, a straty
były znacznie większe, być może ponad 1000 zabitych i 2000 rannych. Pokazują nam
one natomiast, że „zwykłe” powstanie kozackie przyniosło wojskom koronnym większe
straty niż niejedna wojna. Liczba poległych i rannych żołnierzy dragonii i piechoty nie
jest możliwa do ustalenia. Wiemy jedynie, że pod Hołtwą zginęło ok. 200 dragonów, tak
więc straty wśród tych formacji były z pewnością większe.
Powstanie kozackie w roku 1638 było niewątpliwie najsilniejszym buntem na zie
miach Rzeczypospolitej przed słynnym wystąpieniem Bohdana Chmielnickiego. Swoim
zasięgiem objęło większą część Zadnieprza i niewielkie tereny położone na Prawobrzeżu. Nie budziło ono jednak większego zainteresowania wśród ludzi rządzących ówczes
ną Rzecząpospolitą. 16 sierpnia król, nie mając jeszcze wieści o likwidacji powstania,
wyjechał za granicę, skąd wrócił dopiero we wrześniu. Hetman Koniecpolski w końcu
maja bawił się na weselu swojej kuzynki w Krakowie, w lipcu wyjechał do uzdrowiska

107 J. T. Józefowicz, Kronika miasta Lwowa od roki i 1634 do 1690, Lwów 1854, s. 34; P. Piasecki,
Kromka biskupa przemyskiego, wyd. J. Bartoszewicz, Kraków 1870, s. 422; Pamiętniki do panowania
Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, wyd. K. Wójcicki, Warszawa 1846, t. 1, s. 253.
O dużych stratach pisa! także P. Chevalier, Istorija vijny Kozakivproty Polśi, Kiev 1912, s. 37; Lvovska
Russka Letopis, s. 259; A. Rigelman, Letopisnoe povestvovarüe o Maloj Rossii, Moskva 1874, s. 45.
108 Były to: 15 chorągwi przyprowadzonych przez Wiśniowieckiego, 3 chorągwie hetmana polnego,
14 przybyłych na początku lipca; przyjąłem, że Niemirycz przyprowadził 1 chorągiew. 1000 „ludzi
ukrainnych” policzyłem za 10 chorągwi. Zostają jeszcze dwie, wymienione w rejestrze przez Okol
skiego. W sumie daje to 45 chorągwi jazdy.
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w Drużbak na Słowacji, a na początku sierpnia odpoczywał sobie najspokojniej u A b
brychta Radziwiłła w Ołyce109. Obaj sprawę kozacką zostawili Mikołajowi Potockiemu,
który nie spieszył się z przybyciem na teatr działań wojennych, tłumienie powstania
zlecając swemu bratu. N a wieść o rozruchach Ostrzanina ruszyli się głównie magnaci
zadnieprzańscy, zainteresowani osobiście jak najszybszym zakończeniem powstania.
Ruch Ostranicy był dla władz Rzeczypospolitej kolejnym buntem kozackim, z któ
rym, jak sądzono, z łatwością dadzą sobie radę wojska koronne. Ta lekceważąca posta
wa elit politycznych w dużej mierze wynikała ze zwycięstwa, jakie odniósł Mikołaj
Potocki pod Kurnej kami. Wtedy to kilkakrotnie słabsze pod względem liczebnym
wojsko polskie w ciągu zaledwie kilku godzin pobiło na głowę armię Pawluka. Opty
mizm władz Rzeczypospolitej miał się okazać przedwczesny. W roku 1638 powstańcy
dosyć długo potrafili skutecznie wiązać wojska kwarciane i znaczne siły magnatów
kresowych, zadając im przy tym znaczne straty. Sukcesy, które odnieśli, były głównie
następstwem błędów, popełnionych przez dowództwo wojsk koronnych. To ono wła
śnie, nie doceniając „grubego chłopa”, dopuściło się całkowitego niedbalstwa. Jedynie
raz nie pozwoliło przeciwnikowi, konkretnie Putywlcowi, wywieść się w pole. W in
nych przypadkach Kozacy z wielką łatwością wydostawali się z trudnego położenia.
Wojsko koronne w ciągu całego powstania było zawsze krok za przeciwnikiem. Do
wództwo nie potrafiło się zdobyć na zastosowanie jakiegoś manewru okrążającego czy
wyprzedzającego ruchy wojsk powstańczych. Niemalże wszystkie działania wojenne
można scharakteryzować w kilku słowach. Najpierw była bitwa, po niej ucieczka wojsk
kozackich, pogoń armii koronnej i znowu bitwa. Dowództwo wojsk koronnych niemal
że w ciągu całego powstania stosowało taktykę wypróbowaną pod Kumejkami. Cho
rągwie kwarciane czołowym atakiem, nie zważając na duże straty w koniach i ludziach,
uderzały na tabor, dążąc z uporem do jego rozerwania.
Warto się zastanowić, dlaczego dowództwo wojsk koronnych z takim uporem stoso
wało nienajlepszą chyba taktykę uderzenia czołowego jazdy na często umocniony tabor
przeciwnika? Co zadecydowało o tym, że właśnie w ten sposób chciano rozstrzygnąć
bitwę? I ostatnia sprawa: czy istniała jakaś alternatywa? Wydaje się, że skład wojsk
koronnych warunkował w pewien sposób zastosowanie konkretnej taktyki. Zdecydo
wana przewaga jazdy nad dragonią i piechotą, wynosząca prawie 3:1, a po bitwie pod
Hołtwą 4:1, słabość „ludu ognistego” i nieliczna artyleria zmuszały dowódców do
staczania bitew głównie siłami jazdy. Ponadto doskonale pamiętano przebieg bitwy pod
Kumejkami, w której natarcie chorągwi kwarcianych na tabor kozacki zakończyło się
sukcesem wojsk polskich. Co prawda w starciu tym kwarciani ponieśli spore straty —
ponad 200 zabitych i rannych, ale jednak niewspółmiernie mniejsze niż Kozacy —
ok. 6000 zabitych. Nic więc dziwnego, że dowódcy wojsk koronnych konsekwentnie
trzymali się taktyki uderzenia czołowego. Pomagała im w tym zapewne postawa żołnie
rzy jazdy, którzy z pogardą śmierci śmiało i zażarcie atakowali umocnienia przeciwnika,
109

^

Tomkiewicz, op. cit.,

s.

168.
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nie szczędząc własnej krwi. Mało tego — straty, jakie śmiało im zadać to „hultajstwo”,
ich poddani, rozjuszały jeszcze żołnierzy i skłaniały ich do dalszego wysiłku.
Dowódcy wojsk koronnych nie wykazali się zbyt dużymi umiejętnościami w prowa
dzeniu działań wojennych. Nie brakowało im odwagi i często poszczególni wodzowie
z narażeniem własnego życia rzucali się w wir walki, ale przecież nie taka była ich rola.
Mieli oni przede wszystkim kierować bitwą, a osobisty udział w starciu przy „ochotnej”
postawie rycerstwa nie był konieczny. Niestety, dowództwo polskie nie posiadało zbyt
wielkiej wiedzy operacyjnej, nie przywiązywało uwagi do manewrów. Żaden z wodzów
nie był z pewnością godnym następcą hetmana Koniecpolskiego. Umiejętnościami
dowodzenia na szczeblu taktycznym, jakie posiadali Mikołaj Potocki, Stanisław Potocki
i Jeremi Wiśniowiecki, mógł się poszczycić zapewne niejeden rotmistrz czy też porucz
nik chorągwi kwarcianej łub panięcej.
Lekceważenie przeciwnika i zbytnia pewność siebie dały o sobie znać dziesięć łat
później. W roku 1648 u Żółtych Wód i pod Korsuniem wojska koronne zostały pobite
przez armię kozacką.
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OBYWATELE CZY KONDOTIERZY?
Postawy obywatelskie i moralne żołnierzy
narodowego autoramentu wojsk Rzeczypospolitej
w pierwszej połowie XVII w.

Uchowaj Boże synów koronnych,
aby z niezbożnymi żołdatami cudzoziemskimi
mieli mówić: „By mi, prawi, i diabeł pieniądz dawał,
tedy mu służyć będę”1.
/

Ś

wiat Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVII w., barwny i różnorodny, przywołuje
przed nasze oczy korowód postaci najróżniejszych, często niejednoznacznych, nie
poddających się łatwym osądom.
Koncentrując się na środowisku żołnierskim, odnajdziemy w nim zarówno wzoro
wych dragonów Wołodyjowskiego, jak i kompanię wyrzutków pod wodzą Andrzeja
Kmicica. Który z tych dwóch skrajnych typów bliższy był „przeciętnemu” żołnierzowi
narodowego autoramentu w XVII w.? Co powodowało szlacheckimi towarzyszami
w ich wojennych przygodach? Co było motorem ich działań: żołd i łupy, czy sława
i patriotyzm? Co droższe było sercu: Ojczyzna czy życie? Czy byli oni jedynie kondotie
rami pożądającymi łupów i przygód, czy świadomymi swych obowiązków wobec ojczyz
ny obywatelami?
Zęby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należałoby przede wszystkim zastanowić się
nad postawami ogółu społeczeństwa szlacheckiego i jego stosunkiem do rzeczywistości
społeczno-politycznej Rzeczypospolitej. Skoro mamy mówić o postawach obywatel
skich żołnierzy, trzeba by rozważyć, czy w owym czasie w ogóle możemy mówić o społe
1 S. Starowolski, Prawy Rycerz, wyd. K. J. Turowski, w: „Biblioteka Polska”, seria III, z. 36, Kra
ków 1858 (starodruk: Kraków 1648), s. 18-19.
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czeństwie obywatelskim oraz co znaczyło pojęcie „moralny” w ówczesnym rozumieniu
i jakie normy postępowania były ogólnie akceptowane przez szlachtę — uznawane za
słuszne, właściwe.
Pierwsza połowa XVII w. to czas wojny trzydziestoletniej w Europie, czas rozkwitu
wojsk najemnych, czas kondotierów, najemników, żołnierskich gwałtów i rozbojów,
służby wyłącznie dla złota, bez idei. Jak na tym tle wypada żołnierz narodowego
autoramentu w wojskach Rzeczypospolitej ? Czy był on takim samym kondotierem, jak
żołnierze Wallensteina, czy może myśl o ojczyźnie, patriotyzm, troska o dobro własnego
kraju zajmowały chociaż nieznaczne miejsce w jego świadomości?
Wiek XVII także w Polsce upłynął w znacznej mierze pod znakiem Marsa. Wojny
zaczepne i wojny obronne, państwowe i prywatne wyprawy awanturnicze, konfedera
cje i rokosze, wszystko to musiało wywrzeć piętno na ówczesnym społeczeństwie Rze
czypospolitej, zwłaszcza na społeczeństwie politycznym, na homines politicos, czyli
szlachcie, i na wzorcach osobowych dostarczanych jej szeroko czy to przez ideologię
kościelną, reformację, pedagogów, czy przez literaturę piękną2.
Przyjrzyjmy się zatem ideałowi szlachcica — cząstki narodu polskiego (utożsamiane
go w XVII w. ze szlacheckim). Szlachcic polski powinien przede wszystkim spełniać
dwie powinności: względem religii i ojczyzny. Miał bronić34wspólnoty od zagrożenia
zewnętrznego, ale także strzec jej przywilejów (i obowiązków) wewnątrz państwa.
Ksiądz Piotr Skarga pisał na początku XVII w., że idealny szlachcic powinien służyć
ojczyźnie, w razie potrzeby przelać za nią krew, bronić wiary i Kościoła, na wojnie
nabywać sławy**. Przy tym wszystkim przeciętny ziemianin odnosił się na ogół z lekce
ważeniem i pogardą do ludzi zawodowo zajmujących się wojaczką5 i traktował ich jako
niebezpieczną zgraję o grabieżczych i zbrodniczych skłonnościach, a że miał ku temu
pewne podstawy, świadczy lament wytrwałego moralizatora, Szymona Starowolskiego:
„żołnierz, nie mając do mnie żadnego prawa za pozwoleniem wszystkiej zwierzchności
i władzy sejmowej, ubogiemu chłopkowi wszystek dobytek jego, co jeno w domu mieć
może bierze, samego zbije, zrani i zabije podczas, bez wszelkiego za to karania, żonę jego

2 J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, t. LXXXIII,
1976, nr 4, s. 787-788.
3 Wynikało to z faktu, że obowiązki rycerskie pojmowano głównie w wymiarze defensywnym, a nie
zaczepnym, por. J. Dzięgielewski, Pokój i wojna w opinii szlachty Rzeczypospolitej czasów Władysława
IV, w: Kultura, polityka, dyplomacja. Studia ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdzie
siątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1990. Już w XVI w. szlachta zagwarantowała sobie, że król nie
będzie wykorzystywał pospolitego ruszenia do podboju ziem ościennych.
4 P. Skarga, Kazania sejmowe, Wrocław 1995, s. 30-52: „Bo nie tylko majętności dla miłej braciej
i Rzeczypospolitej nie żałować, ale i umierać winni jesteśmy, jako Jan święty mówi: «Jeśli Chrystus za
nas zdrowie swoje położył i my je kłaść za bracią naszą mamy». Skąd jest i u Pana Boga zapłata, bo
jest własne Chrystusa naśladowanie i u ludzi wieczna sława”.
5 Por. M. Nagielski, Opinia szlachecka o gwardii królewskiej w latach 1632-1668, „Kwartalnik Histo
ryczny”, t. XCII, 1985, nr 3, s. 549-576.
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i córkę zgwałci, sodomię pogańskim sposobem popełni, a gdy się o takowy eksces
ujmie, kupa na dom najedzie, znieważy”6.
Sami „rycerze” zdawali sobie sprawę, że zawód żołnierza może im utrudnić, jeśli nie
uniemożliwić, udział w rządach państwem. Próbowali więc bronić swoich praw, dość
skutecznie zresztą7.
Ceniono wysublimowane cechy, wiązane tradycyjnie z etosem rycerskim, takie jak:
honor, męstwo i wielkoduszność; funkcjonowały one jednak niejako w oderwaniu od
rzeczywistego zadania żołnierza, jakim byl udział w wojnie i — co ważniejsze — jej
wygrywanie. Wiązało się to z wielokrotnie udowadnianym, obsesyjnym niemal lękiem
szlachty polskiej przed widmem absolutum dominium, którym mogła (ale nie musiała)
grozić wojna wygrana8. Przegrana zaś skutkowałaby najpewniej zniszczeniem kraju
przez nieprzyjaciela. Stąd zapewne płynęła niechęć szlachty do prowadzenia jakichkol
wiek działań wojennych (wystarczy przypomnieć udaremnienie planów Władysła
wa IV, dotyczących wojny z Turcją w latach czterdziestych XVII w.9), chyba że były one
absolutnie konieczne10.
W zestawieniu z powyższymi wywodami zdumiewająco przedstawia się fakt prowa
dzenia przez XVII-wieczną Rzeczpospolitą ciągłych niemal wojen! Pozornie tylko tkwi
w tym sprzeczność: co innego wszak konieczność wynikająca z sytuacji międzynarodo
wej bądź interesu królewskiego, a co innego tęsknoty szlacheckie do pacyfizmu. Z tej
sprzeczności wyrasta zresztą trudność jednoznacznego określenia postaw obywatel
skich i moralnych żołnierzy Rzeczypospolitej11. Wojowniczość i pacyfizm, postawy zda
wałoby się nie do pogodzenia, jak się okazuje, funkcjonowały wśród szlacheckich
obywateli równolegle, jednako sławione i propagowane.

6 S. Starowolski, Zguba Ojczyzny stacje, wyd. F. Cezary, Kraków 1632—1633; por. z bardzo znanym
starodrukiem: Rozmowa żołnierza z plebanem o stacją, Kraków 1624.
7 Por. J. Urwanowicz, Wojskowe „sejmiki”. Kola w wojsku Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, Biały
stok 1996.
8 Relacje nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce, wyd. E. Rykaczewski, t. I, Berlin-Poznań 1864, s. 172-173.
9 W. Czapliński, Władysław TV i jego czasy, Warszawa 1976, s. 357-381; H. Wisner, Litwa i plany
wojny tureckiej Władysława IV. Rok 1646, „Kwartalnik Historyczny”, t. LXXXV, 1978, nr 2,
s. 255-268.
10 Por. J. Dzięgielewski, op. cit., s. 138-139. Obrona Prus Królewskich, a przede wszystkim arterii
wiślanej w dobie wojny ze Szwecją Gustawa X Adolfa (1626-1629), jest przykładem pozytywnego
stosunku szlachty do instytucji wojska, gdy zagrożone są jej własne podstawy ekonomiczne. Sejmy
lat 1626-1629 uchwalały bardzo wysokie podatki na wojsko, aby odzyskać Prusy Królewskie, zob.
J. Wimmer, Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i pierwszej pobwie XVII wieku, SMHW,
t. XIV, Warszawa 1968, cz. 1, s. 43-54.
11 Przez pojęcie „żołnierze Rzeczypospolitej” i „żołnierze polscy” będziemy rozumieć żołnierzy naro
dowego autoramentu, zarówno w wojsku litewskim, jak i koronnym, bo tę część armii Rzeczypospo
litej, jako złożoną w ogromnej przewadze ze szlachty, poddawać będziemy analizie.
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Kończąc rozważania o ideale szlacheckim w odniesieniu do szlachcica—żołnierza,
należy postawić akcent na sprawę przywiązania szlachty do wolności, poszanowania
swobód jednostki, jej suwerenności w państwie.
W badaniach zajmowano się najczęściej albo szlachcicem-żołnierzem, albo szlachcicem-obywatelem, jak gdyby żołnierskie powołanie automatycznie wykluczało ze
społeczności obywatelskiej. A przecież tak nie było. Żołnierz nie przestawał być szlach
cicem, wręcz przeciwnie — to kariera wojskowa często otwierała zaryglowane drzwi do
świata szlachetnie urodzonych12.
Jak najdalsi od wybielania (a tym samym spłaszczania) obrazu polskich sił zbrojnych
narodowego autoramentu, możemy stwierdzić, na podstawie zgromadzonego materiału
źródłowego, że żołnierz szlachecki różnił się zasadniczo od zachodnioeuropejskiego
kondotiera czasów wojny trzydziestoletniej.
Rozpoczniemy od kwestii podstawowej: wielu zasłużonych badaczy historii wojsko
wości polskiej popełnia w swoich pracach zadziwiający błąd, lub jeśli ktoś woli, delikat
niej powiedziawszy — nieścisłość. Mianowicie nagminnie mylone są dwa całkowicie
różne pojęcia — żołnierza najemnego i zaciężnego13. Dopiero Jerzy Urwanowicz
w książce Wojskowe „sejmiki"... zauważa brak tożsamości znaczeniowej obu określeń.
Błędne bądź zamienne stosowanie terminów: najemnik i zaciężny przez historyków
nawet w nowszych pracach jest tym bardziej zadziwiające, że już Karol Koranyi w arty
kule Żołnierz najemny i żołnierz zaciężny, zamieszczonym w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” w 1948 r., wyjaśnia znaczenie obu pojęć.
Żołnierz zaciężny, tak jak i najemny, otrzymywał żołd za swoją służbę — i jest to
jedyne podobieństwo. Najemnik, kondotier walczył w obcej sprawie, nie utożsamiał się
z racją strony, po której występował, stąd łatwo mu było zmienić pracodawcę, gdy ten
nie wypełniał warunków umowy. Przysięgę składał dowódcy—przedsiębiorcy, który mógł
nim dysponować dowolnie. Żołnierz zaciężny natomiast służył własnej Ojczyźnie łub
sprawie grupy społecznej, narodowej (np. interesom narodu szlacheckiego), z którą się
identyfikował. Wierność zachowywał w ostatecznej instancji własnemu monarsze
i krajowi. Oczywistą sprawą jest przynależność oddziałów narodowego autoramentu
w Rzeczypospolitej do drugiej z omówionych grup.
W myśl definicji „kondotierstwa”, pojmowanego jako uprawianie rzemiosła wojsko
wego w cudzej sprawie i tylko dla zysku, nawet postawa służących Łżedymitrowi od
działów odstaje nieco od kanonu. Wszak swoją obecnością na terenie państwa mo

12 Por. W. Nekanda-Trepka, Liber generationis plebanorum, wyd. W. Dworzaczek, Wroclaw 1963.
13 Np. J. Teodorczyk, Wyprawa szwedzka z Meklemburgii do Prus Królewskich 1627 r., SMHW, t. VI,
1960, cz. 2, s. 109, 167; H. Wisner, Kampania inflancka Krzysztofa Radziwiłła w latach 1617-1618,
„Zapiski Historyczne”, t. XXXV, 1970, z. 1, s. 24; J- Staszewski, Bitwa pod Trzcianą, „Przegląd
Historyczno-Wojskowy”, t. IX, 1937, z. 3, s. 405; W. Polak, O Kreml i Smoletiszczyznę. Polityka
Rzeczypospolitej wobec Mosktvy w latach 1607-1612, Toruń 1995, s. 77; S. Woliński, Urzędy hetmań
skie w świetle ustawodawstwa polskiego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. VI, 1933, z. 1, s. 62.
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skiewskiego służyli interesom własnego monarchy, stanowiąc element nacisku w kon
taktach dyplomatycznych strony polskiej z bojarami.
Niezwykle często zdarzało się, że oddziały najemne zdradzały swoich dotychczaso
wych pracodawców i przechodziły na stronę przeciwnika, który lepiej płacił. Bicie się
do ostatniej kropli krwi nie było ich najmocniejszą stroną1^. Cóż w tym zresztą dziwne
go: wojaczka stanowiła dla nich zawód, którego dalsze wykonywanie było uzależnione
w zasadniczy sposób od ocalenia własnej skóry, stąd ofiarność kondotierska kończy
ła się często już przy pierwszych trudnościach. Odzwierciedla to fraszka Adama Władysławiusza:
To jest fortel nawiętszy na Niemca zbrojnego,
Otoczyć go ze wszech stron, uczynić głodnego.
Zastąpić wszystkie drogi, żywność zahamować,
Nie trwa długo w taborze, musi wnet rokować1415.
Nie zdarzało się natomiast, aby oddziały polskie przechodziły na stronę wroga (poza
nielicznymi wyjątkami, jak np. postawa Wolmara Farensbacha podczas wojny w Inflan
tach, który zresztą z Rzecząpospolitą czuł się dość luźno związany16) . Takie zachowanie
nie mieściło się w ogóle w normach postępowania żołnierskiego. Co innego wszak
przejawy niesubordynacji, odmawianie posłuszeństwa dowódcom, a co innego przejście
na drugą stronę barykady i zbrojne występowanie przeciwko własnym „braciom”.
Poza tym, jak napisał Jerzy Maroń, najemników cechowała „niemal całkowita pogar
da dla istniejących instytucji społecznych, obowiązujących norm etycznych i praw
nych”17. Natomiast szlacheckie wojsko Rzeczypospolitej było produktem i ofiarą syste
mu administracyjno-skarbowego i polityczno-społecznego własnego kraju. Żołnierze
narodowego autoramentu głęboko wrastali w tradycje prawne obowiązującego systemu
społecznego. Czymże wszak były konfederacje wojskowe, jak nie zastosowaniem prawa
do oporu przeciwko monarsze, w razie gdyby ten naruszał zaciągnięte względem nich
zobowiązania (obietnica żołdu) ?18 Gdyby skarb i administracja funkcjonowały popraw
nie, a żołnierze mieli na czas żołd (nagrodę), byliby posłuszniejsi, nie zawiązywaliby
konfederacji. Jeżeli zaś chodzi o wzorzec życia polityczno-społecznego, to przecież

14 T ak byto np. pod Kłuszynem, kiedy na stronę polską przechodziły cafe oddziały Francuzów
i Niemców, zaciągniętych do sił szwedzkich pod komendą Jakuba de la Gardie i Everta Н о т а ;
podobnie Koniecpolski z łatwością zdobył Puck w 1627 r., broniony przez najemników, pomimo
realnej możliwości dalszej obrony.
15 A . Władysławiusz, N a żołnierza cudzego, w: K. Badecki, Polska fraszka mieszczańska. Minucje
sowizdrzalskie, Kraków 1948.
16 S. Herbst, Farensbach Włodzimierz Wolmar, w: PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 371.
17 J. Maroń, Wojna 30-letnia na Śląsku — wojną totalną?, „Zaranie Śląskie”, t. LIII, 1990, z. 3—4,
s. 220.
18 Sankcjonowały to już artykuły henrykowskie, a potwierdzały konstytucje z lat: 1576, 1607, 1609,
zob. VL, t. II, s. 160, 433, 462; J. A. Gierowski, Konfederacje a postawa polityczna szlachty, w: Dzieje
kultury politycznej w Polsce, Warszawa 1977, s. 3—13.
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w wojsku służyła brać—szlachta, przenosząc mentalność sejmikową, zasady demokracji
szlacheckiej na grunt wojskowy. Szlachtę charakteryzowało poczucie własnej kompe
tencji w sprawach publicznych, wyraźnie uświadamiano sobie fakt przynależności do
„narodu politycznego” — grupy mającej prawo decydować, wespół z monarchą,
o wszystkich najważniejszych sprawach państwa. Jeśliby więc winić żołnierzy za brak
poczucia obywatelskiego, to należałoby winę rozciągnąć na całe społeczeństwo szla
checkie. Najlepszym dowodem na szacunek i skwapliwe korzystanie z instytucji syste
mu politycznego było np. nadanie formy konfederacji oddziałom pod dowództwem
Jana Piotra Sapiehy, zmierzającym na kondotierską służbę do drugiego Dymitra19.
Z całą pewnością chcieli łupów, sprężyną poruszającą ich do walki był pieniądz, a jed
nak odwołali się do mechanizmu dobrze im znanego i usankcjonowanego przez prawo
Rzeczypospolitej. Nie można więc powiedzieć, że pogardzali tym prawem.
Najwyższym przejawem determinacji nieusatysfakcjonowanego wojska były konfe
deracje wojskowe20. Polegały one na wypowiedzeniu posłuszeństwa zwierzchności
wojskowej, ustanowieniu własnych władz z marszałkiem i zastępcą, uchwaleniu przepi
sów prawnych i porządkowych, powołaniu własnego sądownictwa, spisaniu aktu kon
federacji i wstrzymaniu się od prowadzenia działań wojennych. Udział w kole konfederackim, zwoływanym bez akceptacji hetmańskiej, był uznawany za przestępstwo.
W rzeczywistości konfederacje często uzyskiwały swoistą sankcję legalności przez akces
do nich hetmana lub poparcie, jakiego im udzielał. Podczas kampanii inflanckiej Jan
Karol Chodkiewicz niejednokrotnie stawał w obliczu deklaracji konfederackiej i wybo
ru: albo przystąpi do związku z nadzieją zatrzymania przy sobie żołnierzy, albo odetnie się od żądań podkomendnych i pozostanie w obozie sam. Przystępując do konfede
racji w Grodnie, uznał zasadność postulatów żołnierskich. Perypetie podobne do tych,
które były udziałem Chodkiewicza, przechodzili również inni hetmani, np. Stanisław
Koniecpolski w Prusach. Aprobata hetmańska dla konfederacji wypływała najczęściej
ze zrozumienia trudnej, czy nawet beznadziejnej sytuacji żołnierzy oraz chęci zachowa
nia częściowej chociaż kontroli nad podległymi oddziałami. Trzeba powiedzieć, że wyżej
wspomnianym dowódcom najczęściej się to udawało. Żołnierze godzili się na funkcjo
nowanie następującej sytuacji: formalnie wypowiadali posłuszeństwo i zawiązywali
konfederację, a faktycznie nadał służyli lub byli gotowi służyć w obronie kraju. N a
przykład konfederaci pod wodzą swojego marszałka Józefa Cieklińskiego odpierali ataki
czambułów tatarskich na Podolu21.
Próbowano zapobiegać konfederacjom wojskowym na drodze ustaw sejmowych,
grożąc najsurowszymi karami tym, którzy chcieliby tworzyć związki wojskowe22. Jedno
19 J. P. Sapieha, Dziennik, w: Polska a Moskwa w I poi. wieku XVII, wyd. A. Hirschberg, Lwów 1901,
s. 175.
20 O kolach konfederackich zob. J. Urwanowicz, op. cit., s. 75-102.
21 A. Michałek, Konfederacja wojska stołecznego pod regimentem imć Cieklińskiego Józefa, „Teki
Historyczne”, t. XVI, Londyn 1969-1970, s. 193.
22 O zapobieżeniu konfederacji żołnierskiej i wszelakiej nawahtej domowej swywoli, w: VL, t. III, Peters
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cześnie zrozumienie powodów buntu przez najwyższe dowództwo, milczące uznawanie
zasadności żądań żołnierskich przez elity polityczne i elastyczna postawa samych żoł
nierzy, gotowych prowadzić działania wojenne pomimo formalnego pozostawania
w konfederacji, przyczyniały się do uchwalania przez kolejne sejmy szeregu „asekura
cji”, „amnestyj” i „przebaczeń”.
Angażowanie konfederatów w sprawy polityki państwowej, w rozgrywki wewnętrz
ne, było uprawiane od początków związków wojskowych. Natomiast konfederacja
pochocimska Aleksandra Kowenickiego stanowi cezurę zmiany charakteru tego zaan
gażowania23. Poprzednio żołnierze stanowili niejako przedmiot manipulacji, bierny
obiekt zabiegów polityków, próbujących użyć ich jako argumentu we własnych mani
pulacjach. Konfederaci lwowscy wysunęli własne dezyderaty polityczne, i to nawet
przed płacowymi. Stawali się w związku z tym podmiotem polityki wewnętrznej kraju.
Dowodzi to dużej samodzielności myślenia środowiska żołnierskiego, zaangażowania
w sprawy kraju, poczucia współodpowiedzialności za los ojczyzny, i to nie tylko na polu
bitwy, ale również w życiu politycznym. Problem żołdu niewątpliwie pozostawał ich
najgłębszą troską, nie ograniczali się jednak do sfery czysto materialnej. Ich ogląd
sytuacji sięgał dużo głębiej. Sprzeciwiali się ograniczaniu swoich praw w momencie
podejmowania służby. Szlachcic-obywatel-żołnierz, wychowany wśród rozlicznych
przejawów demokracji szlacheckiej, nie chciał ze swoich przywilejów rezygnować,
wstępując do wojska. Tymczasem ustawodawstwo (1587, 1591 r.) zawieszało na okres
pozostawania w wojsku takie prawa obywatelskie szlachcica—żołnierza, jak udział
w wolnej elekcji czy obradach sejmikowych.
Dla jasności obrazu należy dodać, że najemnicy żądań politycznych raczej nie
wysuwali. W przeciwieństwie do wojska Rzeczypospolitej, zainteresowanie ich ograni
czało się jedynie do sfery płacowo-bytowej.
Większą skłonność do konfederowania się miała jazda narodowego autoramentu.
Wynikało to niewątpliwie z niższego poziomu posłuszeństwa dowódcom niż w autora
mencie cudzoziemskim oraz z silnych związków formacji narodowych z cywilnym spo
łeczeństwem szlacheckim. Obie przyczyny wypływały naturalnie z systemu zaciągu
towarzyskiego.
Szlachcic-żołnierz nie przestawał być szlachcicem-obywatelem, z pełnią praw i obo
wiązków mu przysługujących. Konfederacje wojskowe były przejawem tych praw, pro
duktem demokracji szlacheckiej.
W wojsku najemnym żołd wyprzedzał służbę (nawet jeśli był wypłacany po zakoń
czeniu działań), w Rzeczypospolitej szlacheccy żołnierze traktowali pieniądze otrzymy
wane za służbę jako nagrodę za trudy ponoszone w imię obrony kraju: „boć miło
dobrym być w cnotach zwyczajnemu, ale milej wdzięcznością nagrody wspartemu. Co

burg 1859, f. 449—450; zob. też M. Pietrusewicz, Konstytucje sejmowe wobec konfederacji wojskowych
w latach panowania Zygmunta III, w: Kultura, polityka, dyplomacja..., s. 293-297.
23 J. Urwanowicz, op. cit., s. 85; por. J. Pietrzak, Konfederacja lwowska w 1622 r., „Kwartalnik
Historyczny”, t. LXXX, 1973, nr 4, s. 845-870.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

92

А ппа Czekaj

większa, że i święci propter retributionem służyli Bogu, a gdyby im nie obiecano nieba,
żadnego by nie było męczennika”2'*.
Czyli zachodzi tu mechanizm odwrotny, nie żołd — służba, ale służba — żołd
(w rozumieniu nagrody). A na nagrodę tę musieli najczęściej czekać wiele miesięcy:
„obawiamy się jednak, patrząc na zatrzymanie w wielu województwach podatki, aby
mogło się długom wydołać wojskowym, zaczyni przyjdzie Uprzejmości Waszej (o co
pilnie żądamy) z innymi komisarzami wszelkich środków zażyć, które do zatrzymania
wojska od szkodliwych zamysłów służyć będą. Tymczasem Rzeczpospolita, aby to, które
w służbie zostanie cierpliwie oczekując zapłaty, ukontentowane w zasłużonem zostawało na blisko przyszłym sejmie obmyśli, co już na sejmiki podaliśmy”2425.
Należy uświadomić sobie specyfikę zaciągu w ówczesnej Rzeczypospolitej. Choćby to
wyglądało na prezentyzm, trudno oprzeć się pokusie porównań do sytuacji chociażby
dzisiejszych armii obywatelskich. Żołnierzowi zapewniało się umundurowanie, wyży
wienie, opiekę lekarską, transport, wszelkie środki walki, a oprócz tego wypłacało
niewielki żołd. Siedemnastowieczny żołnierz-ochotnik musiał przyodziać się sam, wy
ekwipować, utrzymać siebie i swój poczet, zadbać o jedzenie, ubranie i schronienie. Jak
więc w takich warunkach mógł służyć bez żołdu! Jeśli skonfrontujemy ewentualne
profity z nędzą, cierpieniem, trudami kampanii czy wreszcie zagrożeniem życia, to
okaże się, że trzeba czegoś więcej niż żądzy przygód i żołdu, aby podjąć decyzję o zaciąg
nięciu się, zwłaszcza że służba była w pełni dobrowolna (pomijamy tu oczywiście
obowiązek stawiania się na pospolite ruszenie).
Władze Rzeczypospolitej nie zawsze postępowały uczciwie ze swoimi obrońcami.
Uciekano się niekiedy do manipulacji, np. za pomocą zwykłego przekupstwa. Płacono
mianowicie tylko niektórym chorągwiom albo co bardziej wpływowym towarzyszom,
żeby rozerwać solidarność żołnierzy. Zdarzało się, że król wystawiał przywileje na
jurgielty, z wolnymi miejscami na wpisanie nazwiska, i przesyłał je hetmanowi, ten
wybierał towarzyszy, których należało obdarować, aby pozbawić wojsko oparcia w au
torytetach, którym ufało26.
Zasadą typową (przynajmniej w tym okresie) dla demokracji szlacheckiej był kom
promis, podejmowanie decyzji w drodze negocjacji, wymiany argumentów, procesu
„ucierania” stanowisk. Uczyło to trudnej sztuki ustępliwości wobec cudzego stanowi
ska. Negocjacje komisarzy królewskich czy hetmańskich z wojskiem były takim właśnie
dochodzeniem do kompromisu możliwego do przyjęcia dla wszystkich. Nikt chyba nie

24 Petita do Króla]. M. od wojska w Prusiechm służbie]. К. M. będącego (...) 4 V 1627 r., w: Pamiętniki
o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku, wyd. S. Przyłęcki, Lwów 1842, s. 48-53.
25 Władysław IV do S. Koniecpolskiego, Wielkolasy 10 XI 1634 r., w: Władysława IV, króla
pobkiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego etc. Ibty i inne pisma urzędowe (...), wyd. A. Grabowski,
Kraków 1845, s. 38.
26 Władysław IV do P. Gembickiego, Warszawa 3 X 1634 r., w: Władysława IV (...) listy..., s. 56-57;
S. Żółkiewski do J. Zamoyskiego, Gródek 17 VII 1597 r., w: Listy Stanisława Żółkiewskiego
1584-1620, wyd. T. Lubomirski, Kraków 1868, s. 57.
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uwierzy, że zbuntowani żołnierze trwali przy swoich żądaniach i nie dopuszczali jakich
kolwiek ustępstw. Chcąc otrzymać należne nagrody, musieli dawać posłuch przynaj
mniej niektórym argumentom strony królewskiej.
Z problemem żołdu wiąże się sprawa grabieży, zdzierstw i innych przestępstw żołnier
skich. Po każdej praktycznie kampanii pojawiały się w kraju gromady niepłatnego
żołnierza, które przerzucały się z miejsca na miejsce, rabując po drodze nie tylko ubogie
chaty chłopskie, lecz także nierównie bogatsze i obficiej zaopatrzone dwory szlachec
kie. We wszystkich niemal aktach grodzkich, w wielu laudach sejmikowych występują
liczne skargi na luźnych lub skonfederowanych, zdemoralizowanych żołnierzy27. Trzeba
przyznać, że rabujący żołnierz często był pozbawiony wszelkich skrupułów: niszczył
inwentarz, zagarniał żywność i furaż. Pozbawiony ram dyscypliny, we własnym kraju
niewiele różnił się od nieprzyjaciela. Wędrując od miasteczka do miasteczka, od wsi do
wsi, wymuszał stację albo okup w pieniądzach. Swawolne gromady żołnierzy musiały
stanowić poważne zagrożenie porządku publicznego, skoro do walki z nimi używano
nawet regularnych oddziałów kwarcianych28.
Należy podkreślić, że nie zawsze jednak żołnierze byli stroną krzywdzącą. Zdarza
ło się, że oddział przychodził na wyznaczone mu przez hetmana leże i spotykał się z aktywną
wrogością miejscowych mieszkańców, i to wojskowi bywali krzywdzeni i okaleczani29.
Gwałty i rozboje żołnierskie są faktem niepodważalnym, przerażającym szlachtę tak
dalece, że stały się nawet jednym z argumentów, przemawiającym za wtrąceniem się
w wewnętrzne sprawy Moskwy czasów Wielkiej Smuty. Przeciętny, krótkowzroczny
hreczkosiej pragnął przede wszystkim jak najszybszego pozbycia się „kłopotu”, bez
zastanowienia nad ceną, jaką być może trzeba będzie zapłacić za takie rozwiązanie.
Rzadko natomiast sięgano do korzeni problemu — wadliwości istniejącego systemu
skarbowego30. Jak wyglądało wybieranie i dostarczanie podatków koniecznych do pro
wadzenia wojny, plastycznie opisał Lew Sapieha: „Inflanty bardzo in malis terminis, bo
nieprzyjaciel potężnie się na to przygotował, nos inparatos zastał, i teraz słabo na odpor
bierze się nam, pieniędzy nie masz, nervus belli deest, wojsko być nie może, i tak facile est
27 Por. np. Instrukcja wiszeńska 10 XII 1607 r., w: AGZ, t. XX, wyd. A. Prochaska, Lwów 1909,
s. 127; Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego, 1 .1, cz. I, wyd. W. Dworzaczek, Poznań,
s. 380 i nn.
28 Por. uniwersały S. Zókiewskiego z Żółkwi, 15 III 1607 r., w: Pisma Stanisława Żółkiewskiego
kanclerza koronnego i hetmana, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861, s. 180-181; ze Lwowa „do ludzi
bawiących się kupami bez służby w X. Mazowieckim”, 12 I 1608 r., BCzart., rkps 104, s. 11.
29 S. Żółkiewski do J. Zamoyskiego, Bar 2 II 1590 r., w: Listy Stanisława Żółkiewskiego..., s. 13-14;
por. M. Nagielski, Opinia szlachecka..., s. 549-576. Autor uwagę swoją kieruje co prawda na
żołnierzy zaciągu cudzoziemskiego, lecz mechanizm ten możemy zastosować również w odniesieniu
do zaciągu narodowego, z niewielkimi jedynie zmianami.
30 Problem żołdu zajmował poczesne, niestety, miejsce w korespondencji najwyższych dowódców
i króla — por. Władysław IV do Komissarzów zapłaty wojskowej, Warszawa 6 X 1634 r., w:
Władysława IV (...) łisty..., s. 58-59; S. Żółkiewski do J. Zamoyskiego, Żółkiew, 24 IV 1603 r., w: Listy
Stanisława Żółkiewskiego..., s. 122-123; S. Żółkiewski do J. Zamoyskiego, Lwów, 20 VII 1603 r., ibid.,
s. 123-124; S. Żółkiewski do J. Zamoyskiego, Lwów, 30 VII 1603 r., ibid., s. 124-
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vincere non repugnantes i te powiaty, które z przeszłego sejimu pozwolili dwa pobory nie
dają ich, bo zlej monety namnożyło się, której Poborcowie brać od szlachty nie chcą,
bo też PP. Podskarbiowie od PR Poborcow nie bierą, i tak jeno protestacjami Xięgi
napełniają, Skarb na Poborcy, Poborcy na Skarb, albo na Szlachtę, Szlachta też na
Poborcę protestują się, i tak protestacjami się certują, a pieniędzy nie masz, a żołnierz
grassatur in visceribus Regni, boi się, że się droga ściele dla szkodliwej konfederacji”31.
Mądrzejsi dowódcy, jak Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stanislaw
Koniecpolski, zwracali uwagę na przyczynę rabunków — głód32. Niejednokrotnie
obrońcy ojczyzny byli zmuszeni zjadać własne wierzchowce, żeby nie pomrzeć z głodu,
jak zaświadcza sam Chodkiewicz: „Głód potężniej nad nieprzyjaciela wszystkich uciska,
a prawie ad extrema pędzi i do tego już przyszło, iż konie swe jezdne, na których częste
wiktoryje fortunne odnosili, nie mając czym i siebie karmić z wielkim żalem swym
strzelają i tymiż się żywią”33.
Brak żołdu, niedochodzącego na czas, zmuszał żołnierzy do rekwizycji żywności
i paszy dla koni. Trudno było w takiej sytuacji uniknąć nadużyć. Wymienieni już
dowódcy piętnowali rozboje, lecz rozumieli ich genezę. Tylko bogatszych towarzyszy
stać było na służbę za własne pieniądze do czasu nadejścia zapłaty. Ubożsi żołnierze,
głodni — a takich było bardzo wielu — żywili się grabiąc, i dlatego już sam przemarsz
nowych zaciągów do obozu bywał udręką dla ludności cywilnej34. Samuel Maskiewicz
beznamiętnie wspomina: „Tam chłopi zbuntowawszy się, nie chcieli do wsi chorągwi
puścić, aże ich nasieczono i nabito”35.
Żywienie żołnierzy kosztem społeczeństwa jako rozbudowany proceder narodziło się
na zachodzie Europy w czasie wojny trzydziestoletniej. System kontrybucji i rekwizycji
do perfekcji doprowadził sam Albrecht Wallenstein36. Praktycznie każdy z dowódców
starał się na własną rękę wycisnąć z ludności tyle, ile się dało. Dowódcy polscy,
przeciwnie — starali się zawsze, w miarę swoich możliwości, uchronić ludność miejsco
wą przed skutkami występków żołnierskich37, posuwając się nawet niejednokrotnie

31 L. Sapieha do Prymasa Gembickiego, 30 XI 1621 r., w: Źródła do dziejów polskich, t. I, wyd.
M. Grabowski, A. Przeździecki, Wilno 1843, s. 104—106.
32 S. Koniecpolski do króla, obóz pod Grudziądzem 11 IX 1628 r., w: Pamiętniki o Koniecpolskich...,
s. 122; J. K. Chodkiewicz do króla, 24 I 1609 r., w: Źródła do dziejów..., s. 76-79.
33 J. K. Chodkiewicz do króla, Ryga 19 III 1604 r., w: H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów,
Warszawa 1977, s. 40M1.
34 Por. A. Sawczyński, Polskie instytucje wojskowe w XVII wieku, „Bellona” 1954, z. 2; A. S. Radziwiłł
do A . Piaseczyńskiego, 4 XII 1634 r., w: Źródła do dziejów..., s. 113.
35 S. Maskiewicz, Pamiętnik, w: Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów (wiek XVII), oprać.
A. Sajkowski, wstęp W. Czapliński, Wrocław 1961, s. 100.
36 Por. J. Maroń, op. cit., s. 219.
37 Rozprawa szczęśliwa z Tatary JMct Stanisława Koniecpolskiego, hetmana polnego koronnego na Podolu
pod Szynańkowcami tu roku 1624, 6—ta februarii, wyd. A. Czolowski, „Kwartalnik Historyczny”, R. VI,
Lwów 1892, s. 99.
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do płacenia podległym chorągwiom z własnej kieszeni, żeby poprawić ich byt, a tym
samym zmniejszyć skłonność do rabunków.
Zresztą stopień zdyscyplinowania był różny w różnych rodzajach wojska narodowe
go. Inaczej zachowywali się kwarciani, a inaczej wojsko powiatowe, prywatne poczty
panięce czy wolontariusze. Chorągwie powiatowe zawsze stanowiły element niepewny
— zarówno ze względu na fakt, że czas służby zależny był od decyzji poszczególnych
sejmików, jak i niską wartość bojową. Pospolitego ruszenia nie wymieniamy w ogóle,
jako że charakterystyczny opis „działań” tej formacji widać w kampanii cecorskiej,
a także pod Chocimiem (chociaż nie należy zapominać, że była to najtańsza armia
świata). Wojska prywatne w ogóle nie były zobowiązane do posłuszeństwa hetmanom,
ani nawet królowi. Finansowane przez magnatów — im służyły. Wolontariusze, jak
wynika z definicji, służyli na własną rękę jedynie w nadziei łupów wojennych.
Żołnierze wojsk zaciężnych często pogardzali i skarżyli się na inne rodzaje zaciągów:
„Ale jaki pożytek i przysługę z tych pocztów i woluntariuszów miał król jmć, doznali
tego kraje litewskie na sobie i Biała Ruś, gdzie i tam, i sam przechodząc szkody wielkie
poczynili; doznało tego i wojsko pieniężne, których bardzo prędko w żywność zgłodzili,
wyganiając często i wielkimi stady dobytki za granicę”38. Autor tej wypowiedzi, w da
nym momencie żołnierz „pieniężny”, wyraźnie dystansuje się od ekscesów żołnierzy
służących w innego rodzaju formacjach.
Należy również odpowiedzieć na pytanie: co pociągało szlachcica ku wojsku, jaka
była jego motywacja przystąpienia do służby? Co innego kierowało magnatem stojącym
na czele chorągwi (czy nawet kilku), co innego średnio zamożnym posesjonatem,
a jeszcze coś innego mazowieckim „szaraczkiem”, dzielącym jedną wieś z rodzeństwem.
W pierwszym przypadku wydaje się, że kapitalne znaczenie miała kwestia prestiżu
i władzy. Wszak o pozycji decyduje nie tylko pieniądz, ale również, a może przede
wszystkim, szacunek społeczności, do której się przynależy. Dla drugiej z wymienionych
grup służba wojskowa była jednym z etapów kształcenia, nabierania doświadczenia
w sprawach publicznych. Procentowało to później przy kandydowaniu do urzędów
lokalnych. Jak magnat zyskiwał prestiż, tak szlachcic posesjonat lokalny. Każdy na
miarę swoich możliwości i oczekiwań.
Uboga szlachta najbardziej liczyła na uzyskanie środków utrzymania. Dla nich żołd
był najważniejszy, ale równie ważne stawało się znalezienie miejsca w życiu, zajęcia
dającego utrzymanie, a nie deklasującego39.
Czy w motywacjach wszystkich wyżej wymienionych grup jakiekolwiek miejsce zaj
mowała chęć obrony ojczyzny, służenia jej dobru? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie
na powyższe pytanie. Zapewne stopień udziału tego argumentu w decyzjach grup, które

38 S. Maskiewicz, op. cit., s. 111.
39 Najszerzej o motywach podejmowania służby w wojsku przez szlachtę: W. Majewski, Wojsko
i służba żołnierska, w: Tradycje polityczne dawnej Polski, pod red. A. Sucheni-Grabowskiej i A. Dybkowskiej, Warszawa 1993, s. 219-258.
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zostały tu omówione, a również w indywidualnych wyborach był bardzo różny —
najmniejszy w przypadku żołnierzy najuboższych, a największy u średnio zamożnej
szlachty, stosunkowo najlepiej wykształconej i świadomej swoich obowiązków wzglę
dem państwa. Oni właśnie tworzyli doborowe chorągwie husarii. Nie można odmówić
również najbogatszym troski o sprawy publiczne — chociaż ich zaangażowanie często
bywało skażone dumą i chęcią wyniesienia rodu ponad inne, do czego służba wojskowa
mogła być dobrym, ale ani tanim, ani bezpiecznym środkiem40.
Należy uwzględnić również naturalną w młodym wieku (a tacy byli najczęściej żoł
nierze) ciekawość świata i żądzę przygód. Jeśli wyprawa wojenna dawała szansę wyrwa
nia się z granic parafii, to młody szlachcic zapewne chętnie korzystał z takiej możliwości
spożytkowania kipiącej w nim energii.
Nie wszyscy żołnierze Rzeczypospolitej byli zagorzałymi, pełnymi uniesień patriota
mi, co nie znaczy, że nie kochali ojczyzny i nie chcieli jej bronić, a liczyli jedynie na
korzyści osobiste. Jeśli weźmiemy pod uwagę niebezpieczeństwa związane z pełnieniem
służby wojskowej, niepewność rezultatów kampanii, trudności i opóźnienia w otrzymy
waniu żołdu, to oczywista się staje niedostateczność argumentu ekonomicznego. Mu
siały kierować nimi jakieś wyższe pobudki, np. miłość ojczyzny.
Szacunek do własnego kraju i króla nie opuszczały żołnierzy nawet daleko od domu.
W czasie Dymitriad żołnierze tuszyńcy mogli targować się twardo z królem, lecz nigdy
nie odcięli się od związków z Rzecząpospolitą, nie negowali osoby królewskiej. Obawia
li się jedynie „nastawania” na ich żołnierskie, krwawo wypracowane zasługi. Żołnierze
znani byli ze swej regalistycznej postawy, co udowodnili, odmawiając przystąpienia do
rokoszu sandomierskiego.
Ambiwalentnemu stosunkowi do wojny domowej dal wyraz Samuel Maskiewicz:
„Najdowały się w wojsku bunty między towarzyszami, wykrzykując na rokosz, czego nie
mniejszą przyczyną było danie po gębie od p. Strusia towarzyszowi jednemu z roty
p. Święcickiego w kole generalnym (...) ledwo temu zabieżał p. hetman”41.
N a postawę żołnierzy zasadniczy wpływ miały uczucia, jakimi darzyli swojego dowód
cę. Jeśli cieszył się ich zaufaniem, szacunkiem i miłością, gotowi byli do największych
poświęceń. Chętnie szli wtedy za jego rozkazami — nawet najtrudniejszymi. Jeżeli
natomiast zawiódł, utracił ufność swoich podkomendnych, nie mógł liczyć ani na
dyscyplinę, ani na efektywne działanie. Oprócz tego żołnierze dostrzegali i cenili coś

40 Stanisław Lubomirski w listach do swoich synów, uczących się za granicą, konieczność pilnych
studiów często motywował miłością ojczyzny. Pisał np.: „ucz się znać, boć na tym sieła należy,
chceszli być wziętym i przygodnym w ojczyźnie człowiekiem”, i dalej: „Bierz ze mnie wzór i przykład,
że oto i o tej dobie i o tym wieku, służywszy lat kilka trzydzieści continuo Królom, Panom swoim
i Rzeczypospolitej, nie pozostaję (dłużen) mojej powinności; miły mi niewczas, miła przy odwagach
praca i czujność, aeque et placide fero wszystkie iniurias caeli, zarabiając na dobrą potomności sławę;
dla was to wszystko, żebyście exemplum meum imitati, w godnych i Panu, i ojczyźnie ludzi, da Pan Bóg,
evadere mogli”; wszystkie fragmenty w dodatkach do L. Kurdybachy, Wychowanie Aleksandra i Jerze
go Lubomirskich w XVII wieku, Lwów 1930, s. 14-20.
41 S. Maskiewicz, op. cit., s. 103.
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tak mało uchwytnego, jak szczęście wojenne. Odmawiali służenia pod rozkazami
Aleksandra Gosiewskiego, kiedy uznali, że opuściło go szczęście42.
Autorytet hetmana musiał być podbudowany osobistym przykładem43. Żołnierze
bardzo cenili dzielność i ofiarność wodza. Jan Zamoyski tak opisywał idealnego dowód
cę: „Hetman przed żołnierzami, gdy co trudnego nalega, albo bitwa być ma, twarz
wesołą niech pokazuje, rzeczą niech ich pobudzi i napomina, albowiem jeśli twarz
pokaże niewesołą, ulęknie się żołnierz (...). Hetmańskie życie i obcowanie miasto
zwierciadła niech będzie wszystkim, iżby z niego dobrzy żołnierze brali przykład, żeby
byli czujni, pilni i ostrożni, nie opili, nie łupieżcy; a o co drugich karze, żeby sam tego
nie czynił (...), a tak niech sam rządzi, jakoby go dobrzy miłowali, a źli żeby go się
bali”44.
W taki właśnie sposób animował żołnierzy do boju, podbudowywał ich morale uczeń
Jana Zamoyskiego — hetman Stanisław Żółkiewski: „Gdy już tak wojsko stanęło
w sprawie, objeżdżając pan hetman od hufu do hufu animował swoich, ukazując, jako
necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria, i kazał uderzyć w bębny, w kotły do
potkania”45.
Wspaniali dowódcy, jak Żółkiewski, Chodkiewicz, Koniecpolski, potrafili świecić
przykładem, podczas trudnych kampanii cierpieli takie same niewygody, jak ich pod
komendni. Doceniali wpływ, jaki na morale wojska wywiera świadomość oparcia
w dowódcy. Oparcie to wyrażało się również w popieraniu postulatów żołnierskich,
wysuwanych podczas konfederacji.
Autorytet to nie było coś, co osiągało się raz na zawsze. Stanisław Żółkiewski pod
Kłuszynem wykrzesał ze swoich żołnierzy najwyższe poświęcenie i dzielność. Ten sam
człowiek pod Cecorą i Mohylewem nie potrafił nawet utrzymać porządku w obozie
i taborze. Hetman Lubomirski, kiedy zastąpił Jana Karola Chodkiewicza pod Choci
miem: „posłał do różnych kwater towarzystwa, p r o s z ą c [podkr. — A. Cz.], aby choć
po dziesięciu spod chorągwi na ratunek Lissowczyków posłali”46.
Zły przykład płynący z góry bardzo szybko demoralizował podwładnych. Nie mogło
dobrze dziać się w Inflantach w 1628 r., gdy całością wojska dowodził starosta orleński
Henryk Szmeling, zaś hetman wielki Lew Sapieha i wojewoda smoleński Aleksander
Gosiewski spierali się o możliwość opuszczenia żołnierzy i wyjazdu do domu47.

42 H. Wisner, Wojna inflancka 1625-1629, SMHW, t. XVI, 1970, cz. 1, s. 81.
43 Jakóba Sobieskiego wojewódzka lubelskiego dziennik wyprawy chocimskiej r. 1621, w: Pamiętniki
o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskie
go i Jakóba Sobieskiego, wyd. Z. Pauli, Kraków 1853, s. 127; Pamiętniki o Koniecpolskich..., dodatki,
s. 270.
44 J. Zamoyski, Rada sprawy wojennej, przez nieboszczyka Jatm Zamoyskiego, kanclerza i hetmana
koronnego spisana, w: Zbiór pamiętników do dziejów polskich, wyd. W. S. hr. de Broel-Plater, Warsza
wa 1855, s. 235-236.
45 S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, oprać. J. Maciszewski, Warszawa 1966,
s. 138.
46 Jakóba Sobieskiego (...) dziennik..., s. 155.
47 H. Wisner, Wojna inflaricka..., s. 36.
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Dyscyplina wojskowa w oddziałach narodowego autoramentu, pomimo istnienia
surowych artykułów hetmańskich i konstytucji sejmowych obostrzających zasady za
chowania w ciągnieniu, obozie i w bitwie, często zawodziła. Stanowiło to prostą konse
kwencję szlacheckiego poczucia suwerenności. Podporządkowanie się żołnierzy wyni
kało z dobrowolnej zgody, płynącej z szacunku dla dowódcy i poczucia odpowiedzialno
ści za losy kampanii. Jeśli któryś z tych powodów stawał się niewystarczający, szlacheccy
żołnierze przekraczali ramy dyscypliny, sprawiając poważne kłopoty. Ślepe posłuszeń
stwo, nabyte na drodze surowych ćwiczeń i strachu przed karą, byłoby na pewno
wygodniejsze dla dowództwa, natomiast dobrowolne przyjęcie ograniczeń jest stanem
bardziej naturalnym, dowodem autoświadomości tak jednostki, jak i grupy.
Wojna wymuszała na żołnierzach określone, specyficzne podejście do kwestii moral
nych. Podstawową sprawą, do której musiał odnieść się każdy żołnierz, była powszech
ność śmierci. Ten aspekt wojny był najczęściej postrzegany jako naturalna konsekwen
cja tak działań własnych, jak i nieprzyjaciela. Szokować może niekiedy beznamiętne
podejście do tragedii umierania48, ale czy żołnierzom nie pozostawało nic innego, jak
oswoić się z tym zjawiskiem, przywyknąć? Czy byłby dobrym żołnierzem wojskowy,
którego głęboko poruszałaby każda śmierć?
W pamiętnikach, które są najbardziej osobistym źródłem każdej epoki, rzadko poja
wia się refleksja nad własnym okrucieństwem. Oburzenie wzbudza jedynie zabójstwo,
którego winowajcą jest zawsze, rzecz jasna, strona przeciwna49.
Maskiewicz bez odrobiny współczucia opisuje: „Wprzód Poddubskiego, który był na
palu od godziny do godziny żyw, a gdyby go tak w łecie wbito na pal, mógłby być żyw ze
trzy godziny, tak kat wygodził dobrze”50.
Obojętność żołnierzy sięgała cynizmu. Niekiedy przy łatwości zabijania jednostron
na walka przeradzała się w polowanie z nagonką: „Jednąśmy mieli u c i e c h ę j a k o b y
n a ł o w a c h [podkr. — A. Cz.], bo nieprzyjaciel, uchodząc błotami i rowami, każdy
z osobna chciał się ukryć, ale że gołe były chrusty, każdego widać było z góry: których
nasi z góry jedni z ptaszynek, drudzy z muszkietów, każdy swego ubijał”51.
Powyższy opis nie oznacza jednak, że żołnierze jedynie pogardzali wrogiem, odma
wiali mu wszelkiej dzielności. Podczas wojny inflanckiej, w czasie jednej z potyczek
udało się Krzysztofowi Radziwiłłowi przy pomocy zaledwie dwóch chorągwi pokonać
silniejszy oddział szwedzki, a mimo to doceniono niezwykłą waleczność przeciwnika:
„Katanowie nasi, którzy w dawnych inflanckich ekspedycjach bywali, podobnej rezolu
cji i męstwa nie pomną”52.
48 J. P. Sapieha, op. cit., s. 230: „Die 3 Julii przyjechali gońcy od Jego Mości Pana Zborowskiego,
dając znać, iż pod Starzicą pogromił zmienników kilka tysięcy, zamek i miasto spalił, z wielą dusz
niewinnych. Po tej potrzebie, w tydzień ruszył się (...) do Torżek”.
49 Ibid., s. 209. Absolutny wyjątek stanowi szczere potępienie wymordowania kupców wołoskich,
zob. Jakóba Sobieskiego (...) dziennik..., s. 133.
50 S. Maskiewicz, op. cit., s. 266.
51 Ibid., s. 264.
52 K. Radziwiłł, Księcia Krzysztofa Radziwiłła Iwtmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego sprawy
wojenne i polityczne, Paryż 1859, s. 533.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obywatele czy kondotierzy? Postawy obywatelskie i moralne żołnierzy...

99

Żołnierze zawodowi53 dostrzegali profesjonalizm własny i przeciwnika. Zacietrzewie
nie bojowe, które w bitwie prowadziło do zaślepienia i zadawania śmierci bez względu
na wszystko, po bitwie często ustępowało miejsca „zawodowej solidarności”. Po zdoby
ciu Pucka w 1627 r., Stanislaw Koniecpolski wyprawił z radości bankiet szwedzkim
oficerom5^. W czasie układów pod Chocimiem żołnierze polscy i tureccy odwiedzali się
nawzajem w obozach, dokonując najróżniejszych handlowych wymian55.
Męstwo cenione było zawsze, tak u swoich, jak i u przeciwnika, stanowiło wyznacz
nik wartości bojowej żołnierza56. Uwagi typu: „zaraz w potkaniu R Gierlichowski, mąż
serca wielkiego i dzielności nieporównanej, w łeb postrzelony, gloriosam pro patria
oppetiit mortem”57 pojawiają się rzadko, stąd wnioskujemy, że nie są jedynie figurą
retoryczną, ale wyrażają rzeczywisty podziw.
N a drugim biegunie umieścić można tchórzostwo i dezercję. Tchórzostwo było rze
czą najbardziej hańbiącą i potępianą u żołnierza—szlachcica. Można mu było w ówczes
nym rozumieniu wybaczyć gwałty, kradzieże, ale nie dezercję. Wśród postulatów,
wysuwanych przez konfederatów Aleksandra Kowenickiego po kampanii chocimskiej,
pojawiło się żądanie surowego ukarania uciekinierów z pola walki58. Jednak w usta
wach woj skowych tego okresu nie istniało poj ęcie dezercji59. Ogólnie można by kwestię
służby ująć jako obopólną zgodę na pozostawanie żołnierza czy oddziału w dyspozycji
dowodzącego, przy jednoczesnym spełnieniu najróżniejszych warunków, jak np. wypła
ta żołdu, warunki klimatyczne umożliwiające jakiekolwiek działania, zaufanie do do
wódcy.
Towarzyszyła żołnierzom świadomość niejednakowego traktowania, jak pisze Maskiewicz o bitwie pod Guzowem: „W tej potrzebie uniósł koń twardousty jednego pana,
co był przy królu, a mianowicie Daniłowicza wojewodę ruskiego, zięcia hetmana,
natenczas jeszcze krajczym był koronnym, za mil 12, aż się trzeciego dnia wrócił. By był
to chudszy uczynił, szkodziłoby mu to bardzo, a temu kat wadzi”60. Uderza w tym
fragmencie gryzący sarkazm autora.

53 M. Wagner, Podoficerowie armii koronnej w drugiej połowie XVII w., SMHW, t. XXXIV, 1992,
s. 73, za zawodowych autor uważa żołnierzy służących co najmniej pięć lat, jako towarzysze chorągwi
narodowego autoramentu; M. Nagielski (Chorągwie husarskie Aleksandra Hilarego Połubińskiego
i króla Jana Kazimierza w latach 1648-1660, „Acta Baltico-Slavica”, t. XV, 1983, s. 102 i nn.)
wydłuża ten okres do 10 lat.
54 J. Teodorczyk, Wyprawa szwedzka..., s. 166.
55 Jana hrabi z Ostroroga wojewody poztiańskiego dziennik wyprawy cltocimskiej, w: Pamiętniki o wypra
wie clwcimskiej..., s. 37; Jakóba Sobieskiego (...) dziennik..., s. 174.
56 Transakcja albo Diariusz chocimskiej ekspedycji, Prokop Zbigniewski, BOssol., rkps 226,
s. 487-489, por. z wersją drukowaną: Prokopa Zbigniewskiego dziennik wyprawy chocimskiej r. 1621,
w: Pamiętniki o wyprawie clwcimskiej..., s. 43-64.
57 Pamiętniki o Koniecpolskich..., s. 32.
58 J. Pietrzak, Konfederacja lwowska w 1622 r., „Kwartalnik Historyczny”, t. LXXX, 1973, nr 4,
s. 848.
59 Por. S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w., Kraków 1937.
60 S. Maskiewicz, op. cit., s. 107.
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Żołnierzom Łżedymitra na pewno daleko było do kryształowych postaci rycerzy
z eposów średniowiecznych, podobnie jak daleko jest każdej rzeczywistości do ideału,
co nie znaczy, że nie cenili honoru i godności osobistej. Mikołaj Scibor Marchocki
przytacza bardzo ciekawą historię, która dowodzi, jak wielkim szacunkiem obdarzano
ludzi honoru: „Widziała Moskwa siła ochotnych, aby tylko wyjść z tern poselstwem,
upatrzyli między wszystkiemi więźniami Stanisława Paczanowskiego, który na to nie
porywał się. Tego wysłać kazali. Ten przyszedłszy do nas, poselstwo od więźniów
odprawiwszy, odniósł taki respons: że wiedzą dobrze nasze intencyą, na którą i sami
odważyli zdrowia swoje, że pomrzeć raczej wszyscy gotowiśmy, aniżeli dać się przywieść
do tego, żebyśmy od przedsięwzięcia naszego odstąpić mieli; miłe nam ich zdrowie, jako
naszych pokrewnych i towarzyszów, ale milsza dobra sława, której gwoli tuśmy zaszli.
Z takim responsem czy się wrócić, czy się z nami zostać, miał wielkie tentacyje Paczanowski: jedni go do tego wiedli, aby się nie wracał w niewolą, będąc wolnym; drudzy
radzili, aby towarzystwa swego, z którymi go Pan Bóg chciał mieć w niewoli, nie wydal
na srogie męki. Przewiodła u niego ta poślednia rada, wrócił się do więzienia, za co
był u Mo s k wy w p o s z a n o w a n i u i l żej s zym wi ę z i e ni u, a u s woi c h
g o dz i e n zawsze i u p o t o m n y c h wieków p o ch w a ł y
[podkr. —
A. Cz.]”61.
Towarzystwo broni, długotrwałe wspólne prowadzenie działań wojennych owocowalo pojawieniem się zjawiska solidarności żołnierskiej, poczucia odrębności jednostki
bojowej, narodzinami esprit de corps. Żołnierze Krzysztofa Radziwiłła w Inflantach,
podczas jego nieobecności, wymogli na aktualnym dowódcy — Aleksandrze Gosiew
skim gwarancję, że nie podzieli ich pułku62.
Niewątpliwie czynnikiem współkreującym „ducha korpusu” była postawa dowódcy.
Jak wspomniano, dowódca o dużym autorytecie, potrafiący utożsamić się z potrzebami
żołnierzy, dotrzeć do ich psychiki, był w stanie dokonać wraz ze swoimi podkomendny
mi rzeczy pozornie niemożliwych. Mógł utrzymać dyscyplinę i posłuch nawet wśród tak
niesfornej formacji, jaką była jazda narodowego autoramentu.
Ostatnią kwestią dotyczącą moralności żołnierskiej, którą warto poruszyć, jest reli
gijność żołnierska, ich stosunek do Boga i kultu.
Żołnierze reprezentowali typ religijności gorliwej, lecz powierzchownej. Ogranicza
ło się to do zewnętrznych praktyk religijnych, chociaż nie należy niedoceniać wpływu
uczuć religijnych na morale wojska. Przed bitwą pod Kircholmem Jan Karol Chodkie
wicz zarządził czterdziestogodzinne nabożeństwo, żeby zagrzać chorągwie do walki, ale
jednocześnie musiał sam wyznaczać kolejność modlitw dla poszczególnych oddziałów.
Modlono się więc niejako na rozkaz. Charakterystycznym zjawiskiem było poczucie, iż
„Bóg jest zawsze po naszej stronie”.

61 M. Marchocki, Pamiętnik wojny moskiewskiej, Poznań 1841, s. 53-54.
6~ H. Wisner, Wojna inflancka..., s. 73.
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Nie można powiedzieć, że żołnierze Rzeczypospolitej lekko i cynicznie podchodzili
do spraw religii, czasami brak szacunku dla symboli religijnych kończył się dla winnego
najwyższą karą63. Poza tym uniesienia religijne mogły dobrze wpływać na morale
wojska64.
Pobożność nie szła jednak w parze z tolerancją — w czasie wojen moskiewskich
żołnierze polscy niejednokrotnie łupili cerkwie prawosławne65.
Często również dochodziły do głosu zabobony, np. przed wyprawą cecorską Żółkiew
skiego widziano na niebie kometę, a piorun roztrzaskał znak hetmański. Wróżono
z tego niepowodzenie, co obniżało odporność psychiczną wojska66.
Literatura tego okresu, zwłaszcza sowizdrzalska, przedstawia żołnierza w zdecydowa
nie negatywnym świetle. Jeśli dodamy do tego zawartość ksiąg sądowych, to wykrysta
lizuje nam się postać tchórza, pijanicy, bezbożnika, złodzieja i zdziercy. Byłby to jednak
obraz jednostronny, równie zafałszowany, jak gdybyśmy korzystali tylko z panegiryków
i opisów zwycięskich bitew.
Prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku. Żołnierze na pewno nie byli święci, ale
również nie byli pozbawieni pewnych zasad i troski o Rzeczpospolitą. Samo społeczeń
stwo skąpiło przecież grosza publicznego na utrzymanie wojska, zarzucając mu niekarność i tchórzostwo w obliczu wroga. Problemem trudnego współżycia pomiędzy woj
skiem a społeczeństwem zajęli się historycy podczas konferencji: „Bellona, Klio, Kame
na... Literatura wobec wojen”67.

63 S. Maskiewicz, op. cit., s. 137.
64 Ibid., s. 128.
65 J. P. Sapieha, op. cit., s. 194; S. Żółkiewski, op. cit., s. 192.
66 J. Szujski, Cecora i Choctm, Kraków 1886, s. 26.
67 Materiały z tej konferencji znalazły się w tomie VII „Napisu”. Z wielu artykułów na uwagę
zasługują: S. Borsza, Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem Anno Domini 1604, oprać. J. Byliński, „Napis”, seria VII, Warszawa 2001,
s. 89—109; R. Gałaj, Szlak bojowy i wizerunek wojsk Ja m Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów
wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczm, ibid., s. 111-134; P. Borek, Obraz wojen kozackich za
czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie, ibid., s. 201-218; M. Nagielski, Stosunki woj
ska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okoliczno
ściowej, ibid., s. 219-233.
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DYSCYPLINA I MORALE ARMII KORONNEJ
W OKRESIE POMIĘDZY PIŁAWCAMI
A KAMPANIĄ ZBOROWSKĄ 1649 R.

o klęsce piławieckiej kwestia dyscypliny wojskowej i morale wojska przedstawia
ły się bardzo źle. Świadczyć o tym może dobitnie wysoki żołd, na jaki zaciągano
żołnierzy we Lwowie. Rozprzężenie było tak wielkie, że wielu zbiegów piławieckich
zatrzymywało się dopiero za Wisłą. Nie przypadkiem zapewne bezpośrednio po tragedii
piławieckiej dowódca armii litewskiej, hetman polny litewski Janusz Radziwiłł, ogłosił
13 października 1648 r. w obozie pod Hłuskiem artykuły wojskowe, które zapobiec
miały osłabieniu dyscypliny wojsk litewskich, czego być może obawiał się pod wpływem
wydarzeń w Koronie. Podajemy dla przykładu kilka punktów: Bunty i konfederacje
karane gardłem (śmiercią). Rozruch w obozie karany gardłem. Za dobycie broni —
ucięcie ręki. W ciągnieniu każdy dowódca ma dbać, by towarzysze i czeladź porządnie
szli, „nie inaczej jeno jako nieprzyjaciela przed oczami mając”. Kto wyciągnie wóz
z miejsca przeznaczonego mu w obozie — karany gardłem. Po otrąbieniu hasła do snu
nie wolno odprawiać pijatyk i wrzasków — pod gardłem. Kto by idąc na wartę, „nie
tam stanął, gdzie strażnik ukaże, (...) na gardle bez miłosierdzia karany być ma”1.
Wiemy skądinąd, że Radziwiłł potrafił utrzymać porządek. W Koronie natomiast po
rozbiciu armii polowej trzeba było zza murów bronić twierdz zamykających drogę
w głąb Polski. Być może wskutek świadomości najwyższego niebezpieczeństwa, a także
dzięki osłonie murów, morale obrońców stało na wysokim poziomie. We Lwowie
mocno osadzono mury żołnierzem, a odpór dany Bohdanowi Chmielnickiemu był silny.*S.

P

1 Artykuły wojskowe hetmana polnego litewskiego publikowane w obozie pod Hłuskiem 13 X 1648 r., w:
S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV-XVIII wieku, Kraków 1937, s. 261—267.
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Sprawną obroną własnego klasztoru upamiętnili się bernardyni12. Mieszczanie zdecydo
wani byli na obronę, zgromadzona szlachta była wielce rezolutna3. Obawiano się
jedynie buntu mieszkańców przedmieść. Aby temu zapobiec, mieszano razem Ormian,
Rusinów, katolików i szlachtę do każdej straży, dokonywano „wycieczek” podczas obro
ny45.Po otrzymaniu od Lwowian okupu, Chmielnicki podążył pod Zamość. W twierdzy
tej znajdował się regiment piechoty niemieckiej pod dowództwem Ludwika Wejhera.
Jednostka ta nie zdążyła pod Piławce. N a podkreślenie zasługuje zgoda panująca wśród
obrońców i poddanie się zgromadzonego tam wojska pod jedną komendę. Bohdan
Chmielnicki próbował przekupić Wejhera, ale w odpowiedzi usłyszał odeń, że jest
polskim szlachcicem5. W twierdzy znajdowało się 3500 obrońców, z dużym zapasem
amunicji i prowiantu. Warto jeszcze napomknąć o składzie narodowym piechoty Wej
hera — tworzyli ją przeważnie Prusacy, Pomorzanie, Kurlandczycy, Kaszubi i Inflant
czycy67,i dlatego zapewne trudno było „Chmielowi” ich podburzuć.
Ciekawe pod kątem dyscypliny było stanowisko szlachty sanockiej: w specjalnym
laudum z 20 października 1648 r. zobowiązywała się ona być posłuszna urzędnikom,
wyznaczonym przez kasztelana na pospolite ruszenie. Obiecywała także, gdy będzie
potrzeba, stawić się szybko pod groźbą kary, w razie niezrealizowania tego2. Świadczy to
o teoretycznym przynajmniej zrozumieniu, na czym polega kryzys wojskowości, którego
skutki szlachta ta odczuwała na własnej skórze.
Zpoziomu morale po Piławcach, nie tylko wojskowych, ale całego narodu, zdawano
sobie sprawę i proponowano różne środki w celu jego poprawy. Mniej więcej z tego
właśnie okresu pochodzi utwór Jana Karola Dachnowskiego, który starał się przede
wszystkim wykazać nicość przeciwnika kozackiego: „trudno zwać żołnierzem gołego
Kozaka, bo i sam niećwiczony, i broń lada jaka”. Wojsko jednak ogarnął strach, co
autora bulwersowało. Poprzez obrazowe przedstawienie ich zbrodni chciał wzbudzić
nienawiść (a przez to i odwagę) względem Kozaków. Utwór kończy się przypomnie
niem, że Polacy byli niegdyś straszni Bisurmanom, Tatarom i Wołochom8. Świadczy to
jednocześnie o tym, jaki był w opisywanym okresie stan morale, i jakie wrażenie fakt
ten wywierał na ówczesnych.
Nieco inną drogę do pobudzenia dawnego ducha widział biskup kujawski Mikołaj
Gniewosz. Będąc niegdyś przeciwnikiem wojny z Tatarami, obecnie uważał, iż nale
1 Pamiętniki o wojnach kozackich za Chmielnickiego przez nieznanego autora, wyd. Z. Schletter, Wroc
ław 1842, s. 26.
3 Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, z rękopisu wyd.
K. W. Wójcicki, t. 1-2, Warszawa 1846, t. 2, s. 32.
4 W. Kochowski, Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora, wyd. z rękopismu
przez E. Raczyńskiego, t. I-II, Poznań 1840, s. 245 Pamiętniki..., t. 2, s. 35—37.
6 W. Kochowski, op. cit., s. 28.
7 Laudum ziemian sanockich 20 X 1648 r., w: AGZ, t. XXI, wyd. A. Prochaska, Lwów 1911, s. 37-38.
8 J. K. Dachnowski, Trąba na rozproszonych do obozu przeciw Kozakom, 1648 (b.m.w.); z jego treści
wynika, że powstał po Piławcach.
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ży się do niej szykować, gdyż „inaczej stawy narodów naszych tak szkaradnie zdeptanej
nie możemy u postronnych narodów rekuperować [odzyskać — T. Sz.-S.] ”9.
Na stan dyscypliny stricte wojskowej narzekała wówczas cała Rzeczypospolita. O ska
li problemu może świadczyć fakt, że podejmowano w tej sprawie specjalne uchwały
sejmowe. W jednej z nich, podjętej na sejmie koronacyjnym 1649 r., Jan Kazimierz
zobowiązywał się jako najpilniejszą rzecz wykorzenić z wojska luxum (przepych, zbytek),
który się tak głęboko zakorzenił. Żołnierze znajdujący się w pobliżu granicy mają nie
łupić okolicznych terenów. Nowo zaciągane wojsko ma jak najszybciej podążać ku
Ukrainie10.
Kilka ciekawych prawidłowości dotyczących morale i dyscypliny da się zaobserwo
wać na podstawie „podjazdowej” kampanii wiosennej 1649 r. Dnia 12 marca posiano
kilka chorągwi pod Stanisławów, m.in. kozackie Jana Sokoła i Marka Gdeszyńskiego
pod dowództwem Jana Dzika. Przez samego regimentarza Mikołaja Ostroroga chorąg
wie te określone są jako bardzo dobre11. Przy ich udziale uwolniono Bar, następnie pod
Szarogrodem odparto silny atak kozacki, a podczas przeprowadzonego kontrataku
zadano nieprzyjacielowi niemałe straty. Znaczną „kupę” wyciął Adam Hieronim Sieniawski, starosta lwowski pod Suczyńcami (zapewne chodzi o Sulżenice)12. W źród
łach moskiewskich wojsko polskie, które podeszło pod Bar, określane jest jako silne, do
tego stopnia, że Chmielnicki posłał po pomoc do chana Islam Gereja i murzów13.
Według Albrychta Stanisława Radziwiłła po tych walkach w okolicach Baru „wzrósł
u naszych animusz dla sprawy”1"1. Kilkakrotnie jeszcze znoszono pojedyncze oddziały
pod dowództwem pułkowników kozackich, jak Dunica czy Tysza, przy czym ludzie tego
drugiego od razu uciekli w las. Najbardziej zasłużeni polscy oficerowie w trakcie tych
walk to: Romaszewski, Jan Kłodziński, Aksak15, Czarnecki, Olbrycht Mogilnicki,
Mikołaj Kazimierz Kossakowski, Rozmotowski, Strzyżewski16. Pod Ostropolem syn
Krzywonosa umknął, niewytrzymawszy szturmu17.

9 Diariusz sejmu koronacyjnego, za: S. Ochmann, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r.,
Wrocław 1985, s. 112.
10 VL, t. IV, Petersburg 1859, s. 121-122.
11 Zob. Diariusz pogromu Kozaków jorzez JP. Mikołaja Ostroroga podczaszego koronnego napisany roku
1649, w: Ojczyste spominki, wyd. A. Grabowski, Kraków 1845, s . 78.
12 Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 30.
13 Notatka moskiewskiego posła do Chmielnickiego G. Unkowskiego dla cara, 4 IV 1649 r., w:
Vossoedinienie Ukrainy s Rossijej. Dokumenty i materiały v triech tomach, t. II, 1648-1651, Moskva
1953, s. 168.
14 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, t. III, s. 196.
15 Zapewne chodzi o jednego ze znanych rotmistrzów, podstolego kijowskiego Michała Aksaka lub
starostę ostrskiego Jana Aksaka, zob. J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebmści
armii koronnej w latach 1648-1655, SMHW, t. V, 1960 (tekst tabelaryczny niepaginowany).
16 Zapewne byl nim Jan Strzyżowski, porucznik chorągwi kozackiej Aleksandra Koniecpolskiego,
por. J. Wimmer, op. cit.
17 Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 30-32; por. Pamiętniki..., t. 2, s. 57-58.
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Jednakże już ok. 20 maja 1649 r. nadchodzą wieści, że wybuch wielkiej wojny jest
nieunikniony i że całość sił kozackich szykuje się do walki, a z pomocą im „potężne
ordy przyszły”. Do Kozaków masowo garnęło się chłopstwo, które dodatkowo przeszka
dzało w przesyłaniu wiadomości18. Pogłoska o zbliżaniu się głównych sił Chmielnickie
go z Tatarami wywołała nastrój paniki w tym nieźle przecież radzącym sobie dotychczas
ugrupowaniu: chorągwie rwały się coraz bardziej, a żołnierze grozili utworzeniem „rady
czernieckiej”19.
Według ówczesnych przekazów Andrzej Firlej, choć jego rola w dowództwie była
znaczna, nie posiadał takiej powagi w wojsku, jak np. Jeremi Wiśniowiecki. Większą
miał mieć Aleksander Koniecpolski20. W obozie pod Konstantynowem zrodziła się
ponoć taka trwoga, że już szykowano się do ucieczki i dopiero częściowo opanowali to
wodzowie, mówiąc, że wszyscy wycofają się razem21. Wówczas nastąpiła owa „retirada”
pod Zbaraż, podczas której doszło do zamieszania w rozkazach i w wyniku której nie
wykonano polecenia króla. Temu odwrotowi towarzyszyły liczne dezercje22. O nastroj ach wśród polskich żołnierzy może świadczyć także bardzo duża szybkość j ego odwrotu.
Wojsko nie liczyło na zwycięski koniec walki i reagowało nerwowo — żołnierze podjaz
du rotmistrza Łukasza Hulewicza, starosty zwinogrodzkiego, spotkawszy oddział Tata
rów i Wołochów, idący od Jeremiego Wiśniowieckiego, zbiegli, myśląc, że to siły nie
przyjacielskie. Z trudem opanowano zamieszki wśród czeladzi, gotowej do ucieczki23.
Nastroje apatii i postępującej demoralizacji podsycał chroniczny brak pieniędzy na
żołd. O wywiązanie się państwa z zobowiązań wobec armii regimentarze wielokrotnie
apelowali do króla, senatorów i dygnitarzy Rzeczypospolitej. Ze względu na brak zapła
ty Mikołaj Ostroróg określał sytuację jako bardzo trudną, gdyż nawet towarzystwo
odjeżdżało spod chorągwi2^. Dodać należy, że brak pieniędzy, który zdarzał się często
i zazwyczaj jakoś sobie z nim radzono, tym razem mógł być doskonałym argumentem
dla bojaźliwych, by opuścić oddział. Żołnierze mieli ponadto poczucie, że ojczyzna
o nich zapomniała, nie dbając o terminowe wypłacenie żołdu25. Z nastrojami wojska

18 Relacja Olszewskiego kozaka Śmiarowskiego z końca maja 1649 r., w: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, s. 397; por. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, t. III, s. 198.
19 W. Majewski, Posłowie. Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648-1651, w: O. Górka,
„Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1986, s. 251; por. L. Frąś, Obrona Zbaraża
w 1649 roku, Kraków 1932, s. 9.
20 Pamiętnik Mikołaja Jemiolowskiego towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa belzkiego
obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679, spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane, wyd. A. Bielowski, Lwów 1850, s. 15.
21 Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 34.
22 L. Frąś, op. cit., s. 9, 11.
23 Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 34; L. Frąś, op. cit., s. 11-12.
24 List A. Firleja do Jana Kazimierza spod Zasławia, 2 VI 1649 r., w: F. Rawita-Gawroński, Sprawy
i rzeczy ukraińskie. Materiały do dziejów Kozaczyzny i Hajdamaczyzny, Lwów 1914, s. 124.
25 M. Frykacz, Zabawy rycerstwa polskiego po szczęśliwej electiej niezwyciężonego Jana Kazimierza
szczęśliwie panującego Króla Jego Mości, 1649 (b.m.w.).
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współgrały niewątpliwie nastroje ogólne, wzajemnie się zresztą kumulując i podkreśla
jąc grozę sytuacji. Te drugie były bodaj czy nie bardziej grobowe niż morale wojska.
Wojciech Miaskowski pisał do biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego, że Rzeczpos
polita nigdy nie była bliższa ostatecznej klęski niż w nadchodzącym maju. Z Warszawy
nie ma żadnej zbawiennej nadziei, a z Kamieńca „uchodzi wszystko, co żywo”26*.
Tymczasem nastroje wojska pod Zbarażem poprawiły się wraz z przybyciem Jeremie
go Wiśniowieckiego. Ci, którzy podobno już chcieli uciekać, nabrali odwagi. Dnia
10 lipca 1649 r. podeszli Kozacy, przeciw którym „nasi” wyszli uszykowani należycie,
odbyli popis, ustawiając się w szachownicę, aby pokazać napastnikom, iż nie myślą
o ucieczce22. Mimo tego podczas pierwszego potężnego szturmu w dniu następnym,
tj. 11 lipca „wielki strach na niebywałych nastąpił” i dopiero „procesje ze świętym
sakramentem ich otrzeźwiły”28. Według jednego z pamiętników tego okresu wśród
środków mobilizujących żołnierzy do walki znaleźć się też miała groźba decymacji29.
Szturm ten odparto, co na pewno miało istotne znaczenie psychologiczne. Wiele źródeł
podkreślało również wojskowe sukcesy Aleksandra Koniecpolskiego w pierwszych
utarczkach, także przed wałami30.
Dnia 13 lipca tr. podczas szturmu Jeremi Wiśniowiecki i Jacek Rozrażewski wyszli
z jazdą w pole, odrzucając hordy atakujące odcinek okopów Andrzeja Firleja. Tego
samego dnia regimentarze zamierzali przenieść się do zamku, ale sprzeciwił się temu
Wiśniowiecki, natychmiast inicjując dla dodania animuszu towarzystwu wycieczkę, do
której ruszyli się ciurowie i czeladź. Sukces wycieczki „przyczynił” serca obrońcom
Zbaraża31. Dodajmy, iż sam Andrzej Firlej podczas szturmu na jego odcinek odzna
czył się bohaterską postawą. Aleksander Koniecpolski także stawał odważnie jako
prosty żołnierz32. Byl to ów niezwykle ważny element osobistego przykładu dowódców,
którego zabrakło pod Pilawcami. Zaznaczmy od razu, iż Wiśniowiecki okazywał szacu
nek Firlejowi i innych nakłaniał do karności33, co bez wątpienia miało pozytywny
wpływ na dyscyplinę. W dniu 18 lipca, po kolejnym szturmie, obrońcy Zbaraża złożyli
przysięgę, że prędzej padną jeden na drugim, niż poddadzą się Chmielnickiemu i Tata-

26 W. Miaskowski podkomorzy lwowski do P. Gembickiego biskupa krakowskiego z Młynowców
28 IV 1649 r., w: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, s. 392.
21 Pamiętniki o wojnach kozackich..., s 37; por. L. Frąś, op. cit., s. 20-21.
28 Zob. Dyariusz krótszy oblężenia Zbaraża, w: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, s. 445.
29 Pamiętniki..., t. 2, s. 66.
30 Zob. Dyariusz albo krótkie opisanie impetów nieprzyjacielskich wojska kozackiego i ordy pod Zbarażem,
w: Starożytności historyczne polskie, czyli pisma i pamiętniki do dziejów dawnej Polski, listy królów
i znakomitych mężów przypowieści, przysłowia itp., wyd. A. Grabowski, t. I, Kraków 1840, s. 254-255;
por. J. Widacki, Kniaź Jarema, Katowice 1984, s. 173; Pamiętniki..., t. 2, s. 64.
31 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, t. III, s. 252; por. Pamiętniki o wojnach kozackich,.., s. 38-39, a także
L. Frąś, op. cit., s. 31.
32 J. Widacki, op. cit., s. 176, 179.
33 L. Frąś, op. cit., s. 32, 66.
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rom. Otuchy dodawały pogłoski o nadchodzącej odsieczy oraz o sukcesach idących od
Dniepru wojsk litewskich Janusza Radziwiłła3^.
Po wspomnianym szturmie zbyt obszerna jednak okazała się linia wałów do obrony,
co oznaczało konieczność ich skrócenia, a zatem zmniejszenia obozu. Czynności tej
dokonano w nocy 19 lipca, a godne odnotowania jest to, iż Chmielnickiemu udało się
zaskoczyć Polaków podczas „przeprowadzki”. Stąd wybuchła panika, opanowana
wszakże dzięki Wiśniowieckiemu, który potrafił jeszcze zmusić oddziały do przeprowa
dzenia kontrataku3435. Nie powiodła się także „Chmielowi” próba zbuntowania piechoty
niemieckiej, co świadczyło o jej dużym poczuciu godności i wierności wobec Rzeczy
pospolitej, pomimo pewnych należności płatniczych w skarbie publicznym36. Pamiętaj
my o podobnym zachowaniu tej formacji w Zamościu. W momentach pewnej słabości
psychicznej żołnierzy na wysokości zadania potrafili stanąć dowódcy średniego szczebla
dowodzenia, jak np. Zygmunt Przyj emski, który zachował zimną krew, gdy piechota
węgierska broniąca stawu nie wytrzymała naporu ataku Kozaków Burłaja. Zawrócił
wtedy własną piechotę i błyskawicznie posłał posiłki37. Drugim doświadczonym do
wódcą tego zaciągu był pułkownik Rozrażewski, który wspomagał Przyjemskiego
w przywracaniu dyscypliny piechoty niemieckiej. N a podkreślenie zasługuje fakt, że
przy kopaniu nowych wałów pracowali na równi towarzysze husarscy z piechotą i dra
gonia. Wszyscy brali również udział w odprawowywaniu straży obozowych, co istotnie
integrowało oddziały obu zaciągów38.
Mniej więcej od 21 lipca tr. „Chmiel”, widząc bezskuteczność szturmów, zdecydo
wał się przystąpić do regularnego oblężenia. Nasilony został ostrzał polskiego obozu.
Coraz bardziej dotkliwy był brak żywności oraz świeżej wody3940. Pogorszenie się warun
ków aprowizacyjnych i wszechobecność śmierci (Kozacy usypali wysokie aprosze, wyż
sze od polskich wałów, i z nich skutecznie razili obóz regimentarzy, tak że trzeba było
zasłaniać „prospekt” płachtami namiotów i ryć jamy w ziemi) spowodowały pewien
upadek ducha, ale podtrzymał go Jeremi Wiśniowiecki, m.in. przez obdarowywanie
rannych i pilnowanie cyrulików, aby sumiennie wykonywali swoje obowiązki^0. Rów
nież księciu wojewodzie ruskiemu przypisywana była inicjatywa wystrzelenia strzały
z listem, która spadła w polskim obozie. Pismo to rzekomo miało pochodzić od zwolen
nika oblężonych, w niewoli będącego u Kozaków. Informowało bowiem o złej sytuacji
Chmielnickiego, a jednocześnie o nadciąganiu odsieczy dla oblężonych, tj. armii same
go Jana Kazimierza. Spierano się o autentyczność tej wiadomości. Prawdopodobnie
podrzucił ją jeden z żołnierzy Wiśniowieckiego dla podtrzymania morale oblężonych
34
35
36
37
38
39
40

Dyariusz obszerny oblężenia Zbaraża, w: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, s. 454.
Ibid.
Ibid., s. 457; por. L. Frąś, op. cit., s. 52.
W. Kochowski, op. cit., s. 54.
Pamiętniki..., t. 2, s. 63; por. L. Frąś, op. cit., s. 52.
L. Frąś, op. cit., s. 52—53.
J. Widacki, op. cit., s. 185; por. L. Frąś, op. cit., s. 55.
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i wykazania im konieczności dalszej mężnej obrony41. Bezpośredni związek ze sprawami
ducha bojowego i honoru wojskowego miała motywacja „Jaremy”, gdy sprzeciwiał się
wyjściu z obozu jazdy i pozostawieniu piechoty z mieszczanami i chłopami. Należy
bowiem wstyd nad życie położyć i zostać wiernym przysiędze JKMci i Rzeczpospolitej.
Inna droga to postawienie życia nad wstydem i ucieczka, do czego nie można dopuścić.
Takie stanowisko poparli młodzi dowódcy na naradzie wojennej42.
Do ujemnych natomiast zjawisk należy zaliczyć istnienie „przedawczyków”, którzy
uczynili najwięcej szkód, dając często nieprzyjacielowi znać, co dzieje się u oblężonych.
W ten sposób zdradzono tajemnicę o planowanej w nocy z 19 na 20 sierpnia „wyciecz
ce”, którą musiano odwołać. Donosiciele ci znajdowali się nawet w najbliższym otocze
niu regimentarzy. Szereg prób przedarcia się ku wrogowi powodowanych było niewąt
pliwie zwykłym strachem — złapano jednego szlachcica mającego taki zamiar i za karę
obcięto mu rękę i nogę43.
Ogół wojska i dowódców nie zgodził się natomiast na kilkakrotnie ponawiane
propozycje Bohdana Chmielnickiego, aby wydano mu Jeremiego Wiśniowieckiego
i Aleksandra Koniecpolskiego, w zamian za co wódz kozacki obiecywał ocalenie reszcie
„zbarażczyków”44. Żądanie wydania Koniecpolskiego obok wojewody ruskiego potwier
dzać może istotną rolę tego pierwszego w toczących się działaniach wojennych. Można
przyjąć, że kryzys odporności psychicznej w Zbarażu został, mimo przejściowych trud
ności, opanowany. Dowodem na to niech będzie list Stanisława Lanckorońskiego do
króla z 22 sierpnia 1649 r., gdy hetman kozacki chciał wyłudzić okup za oblężeńców:
„umierać a dobrą zatrzymać sławę wolimy aniżeli okup, którego żadną mieć nie może
my miarą, na większą chlubę tego nieprzyjaciela dawać”45. Męstwo Jeremiego Wiśnio
wieckiego, podkreślane wielokrotnie przez różne źródła, w opinii Jakuba Łosia miało
decydujące znaczenie dla pomyślnie zakończonej obrony Zbaraża46. Inicjowane i nie
kiedy osobiście kierowane przez księcia „wycieczki”, według Ludwika Frąsia miały duże
znaczenie nie tylko taktyczne i rozpoznawcze, lecz także „rozrywkowe”, co z psycholo
gicznego punktu widzenia jest istotne, biorąc pod uwagę marazm i bezczynność wojska
pozostającego w oblężeniu47.

41 Jawein Mecula, tj. Bagno głębokie. Kronika zdarzeń z lat 1648-1652, napisana przez Natana Hannomera z Zasławia i wydana po raz pierwszy w Wenecji w roku 1656, oprać. M. Balaban, w: F. Rawita-Gawroński, op. cit., s. 58; por. Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 51.
42 Pamiętniki..., t. 2, s. 69.
43 Dyariusz obszerny oblężenia Zbaraża, s. 464-466; Pamiętniki..., t. 2, s. 7444 W. Rudawski, Historia polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego, t. I, Petersburg-Mohylew 1855, s. 74; por. Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 45.
45 S. Lanckoroński do Jana Kazimierza ze Zbaraża, 22 VIII 1649 r., w: H. Walewska, Listy staropol
skie z epoki Wazów, Warszawa 1959, s. 337.
46 J. Łoś, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej, oprać. R. Śreniawa-Szypiowski, Warszawa 2000,
s.58.
47 L. Frąś, op. cit., s. 39.
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Na podstawie powyższego materiału przede wszystkim rzuca się w oczy różnica
między stanem armii regimentarzy po odejściu spod Konstantynowa w przeddzień
zamknięcia się w Zbarażu a jej kondycja podczas samych starć. Nie do przecenienia
była rola autorytetu Wiśniowieckiego dla przywrócenia dyscypliny cofających się
wojsk. Żołnierze uwierzyli, że dowodzi nimi wódz zdolny przeciwstawić się Kozakom
i Tatarom, mający w tej materii nie tylko porażki (regimentarze), ale i znaczące sukce
sy. Postępowanie wojewody ruskiego świadczy nie tylko o jego talencie operacyjnym czy
taktycznym, ale także o doskonałej znajomości psychologii wojennej i psychiki zwykłe
go wojaka. Kapitalne znaczenie miało tu np. wyprawienie hucznej uczty w pierwszych
dniach oblężenia, pomimo trudności aprowizacyjnych48.
Podstawowe znaczenie w podbudowywaniu morale wojska spełniał pomyślny prze
bieg wydarzeń. Okazało się, że Kozaków i Tatarów razem wziętych można bić również
w polu, czego dowodem „harce” przed szańcami i „wycieczki” organizowane poza
szańce polskiego obozu. Nie mniej doniosłą rolę spełniał osobisty przykład dowódców,
którzy tym razem nie zawiedli. Walki zbaraskie potwierdzają w pełni postawioną przez
autora tezę, że nawet wodzowie piławieccy, nie dorastający talentem Jeremiemu Wiśniowieckiemu (tj. Mikołaj Ostroróg czy Aleksander Koniecpolski), mogliby sporo
dokonać, gdyby tylko działali w klarownej sytuacji strategiczno-politycznej i mieli
powierzone konkretne zadania oraz sprecyzowany zakres odpowiedzialności i inicjaty
wy (w Zbarażu każdy regimentarz bronił swego odcinka obozu). Jak widać, nawet ich
doświadczenie wojskowe, co do którego można mieć zastrzeżenia, okazało się zupełnie
wystarczające do wykonania węższego niż pod Pilawcami zakresu zadań (gdzie dowo
dzić mieli całą główną armią) i pod sprawną komendą (Andrzej Firlej i Jeremi Wiśniowiecki, a nie książę Dominik Władysław ZasławskmOstrogski).
Nieco inne i wzbudzające liczne kontrowersje było zachowanie wojsk idących z Ja
nem Kazimierzem na odsiecz Zbaraża. Trapione ono było przez liczne dezercje, a i mo
rale musiało przedstawiać się nie najlepiej, skoro Krzysztof Arciszewski, generał artyle
rii koronnej, nie bardzo wierzący w zapewnienia kanclerza Jerzego Ossolińskiego, że
Kozacy ukorzą się przed majestatem, zapytywał, co będzie, jeśli nieprzyjaciel zostawi
część sił pod Zbarażem i podąży, by walczyć z armią królewską?49
Mówiliśmy o okolicznościach, w jakich armia królewska została zaskoczona nad
Strypą pod Zborowem. Według Natana Hannowera, gdy zobaczono wroga „zamarło
Polakom serce w piersiach i nikt nie dobył miecza”50. Twierdzenie takie miało pewne
podstawy, choć nie było do końca ścisłe. Istotnie, atak na nieprzeprawioną część
taborów sprawił wiele zamieszania i trwogi. Przede wszystkim nie było początkowo
nikogo, kto by koordynował obronę. Dopiero później skoczył na odsiecz podkanclerzy
litewski Leon Sapieha z siedmioma chorągwiami i znany nam Stanisław Witowski

48 J. Widacki, op. cit., s. 175.
49 L. Kubala, Jerzy Ossoliński, Warszawa 1924, s. 298.
50 JeweinMecula..., s. 59.
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z pięcioma rotami pospolitego ruszenia. Istotne jest, że byli to głównie ochotnicy
i wolontariusze. Tatarzy jednakże nacierali bardzo odważnie i z wielką determinacją,
tak że trudno było powtórnie nabijać strzelbę. Poniesiono duże straty (głównie pospo
lite ruszenie lwowskie, sanockie i przemyskie), dwie chorągwie dragonii wycięto
w pień. Pomimo tego zanotowano tegoż dnia (15 sierpnia 1649 r.) niezwykłe przykłady
bohaterstwa — np. chorąży ziemi lwowskiej Stanisław Kowalski51 bronił sztandaru,
nawet gdy obcięto mu w walce obie ręce. Dzielnie walczyło także przemyskie pospolite
ruszenie52. Gdy Samuel Korycki (vel Korecki), który został za wozami (szedł w tylnej
straży, broniąc wcześniej przeprawy pod Meteniowem) wezwał na pomoc idące w przodzie oddziały, to cofnęli się od przeprawy m.in. kasztelan sandomierski Stanisław
Witowski, starosta dobczycki Baldwin Ossoliński oraz starosta urzędowski Jerzy Rzeczycki, ale „wszyscy z pułkami od ordy pogromieni”53.
Tymczasem na lewym skrzydle, gdzie równolegle toczyła się druga część bitwy
z udziałem króla, nie wytrzymało lewe skrzydło, tj. chorągwie kozackie, czyli towarzy
stwo narodowego znaku. „Sprawiła się jedynie chorągiew pana starosty krakowskiego,
posłana w pomoc, jeszcze zanim skierowano przeciwko nacierającej ordzie rajtarię
i piechotę pod dowództwem majora Mikołaja Gizy. Część tych, którzy nie wytrzymali
naporu Tatarów, zbiegła, tak że „nie tylko żołnierza, ale i chorągwi zbyło, któreśmy
potem w konopiach najdowali!”54. W sumie straty wynosiły ok. 2000-3000 poległych
i zaginionych, a o mało nie doszło do powtórki spod Piławiec55.
Po bitwie miało miejsce w nocy wiele ucieczek5657, w tym niechlubny przykład dało
kilku rotmistrzów z Bełżeckim i Gidzińskim na czele, którzy korzystając z ciemności po
tragicznej w skutkach bitwie z 15 sierpnia umknęli z obozu. Następnego dnia bój
przebiegał o wiele sprawniej, a ci, których wcześniej ogarnął strach, teraz ponoć męst
wem zamierzali nadrobić poprzednią słabość. Jakoż w czasie boju szyki utrzymywały
plac, a posiłki nadchodziły sprawnie. Chmielnickiego odparto, choć z dużymi strata
mi52. Po ataku Kozaków na Zborów królowi nie udało się jednak zmobilizować nowych
sil spośród szlachty i towarzystwa chorągiewnego, gdyż wielu z nich chowało się pod
wozami przed pościgiem do boju, a monarcha osobiście musiał ich kłuć rapierem, aby

51 Zastępował on zapewne właściwego chorążego lwowskiego, którym był od 1644 r. Mikołaj
Bieganowski, zob. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, oprać. K. Przyboś, t. III/I,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 110-111.
52 Pamiętniki..., t. 2, s. 84; por. W. Kochowski, op. cit., s. 69-70; T. Wasilewski, Ostatni Waza na
polskim tronie, Katowice 1984, s. 84.
53 Zob. List sekretarza JKM ci Wojciecha Miaskowskiego do niewiadomego pisany spod Zborowa
22 VIII 1649 r., w: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, s. 435-436.
54 List z obozu pod Zborowem (nie tożsamy z cytowanym w poprzednim przypisie), 23 VIII 1649 r.,
BN, mf. nr 4551.
55 Ibid.
56 Zob. Notatka gońca moskiewskiego G. Kunakowa z grudnia 1649 r., s. 301.
57 W. Kochowski, op. cit., s. 74-75; por. Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 62.
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wyszli i stanęli w szyku. W wielu wypadkach nie dało to pożądanego efektu58. Wów
czas zmobilizowano do walki czeladź, wydając jej dla nabrania odpowiedniego wigoru
trunki, które podochociły ją tak skutecznie, że odparła około dwudziestu szturmów
nieprzyjaciela59. Z tej przyczyny że wojsku zdecydowanie „przybyło serca” i Kozaków
ostatecznie odrzucono spod polskich wałów60.
Mikołaj Jemiołowski określił polski opór pod Zborowem jako mężny61. Obserwator
moskiewski Grigorij Kunakow twierdził natomiast, że Jan Kazimierz musiał rozpocząć
układy z chanem Islam Gerejem, widząc upadek duchowy swojego wojska. Przytacza
on również mowę, jaką monarcha wygłosił po bitwie do wojska. Miały tam paść bardzo
ostre zarzuty pod adresem armii, zakończone stwierdzeniem, że król nie chce więcej
wałczyć na ich czele i wynajmie żołnierzy cudzoziemskich, którzy nie zwykli czynić
takich zdrad62. Nawet jeśli przyjąć za pewnik istnienie tej przemowy, to należy pamię
tać o wadach charakteru samego Jana Kazimierza, wśród których jedną z głównych
było krzywdzące traktowanie ludzi (np. poniżający sposób odebrania Wiśniowieckiemu
buławy na sejmie koronacyjnym 1649 r.), a zatem ostre słowa zawarte w jego wystąpie
niu nie musiały do końca odpowiadać prawdzie, tym bardziej że sam monarcha okazał
w bitwie zborowskiej hart ducha i to głównie jemu zawdzięczała strona polska uratowa
nie własnych oddziałów okrążonych przez przeważające siły kozacko-tatarskie.
Różnica w stosunku do „zbarażczyków” polegała niewątpliwie na tym, iż tamto
wojsko spisało się jednoznacznie i w całości w sposób godny i skuteczny, a „zborowczycy” doczekali się — i słusznie — krytycznej oceny już u współczesnych opisywanym
wydarzeniom. Może właśnie dlatego Kozacy określali wojsko spod Zbaraża jako serdite,
a te spod Zborowa jako makkire63. Uważam wszakże, iż w świetle zaprezentowanych
faktów najuczciwsze i najbliższe prawdy będzie stwierdzenie, że wojsko idące z królem
pod Zborów reprezentowało po prostu bardzo różny poziom morale i dyscypliny. Byli
tacy żołnierze, którzy z obciętymi obiema rękami bronili sztandaru własnej jednostki,
ale byli i tacy, których musiano kłuć sztychem w zadki, aby siedli na koń i stanęli
w szyku. Spotykamy i takich, którzy dobrowolnie w beznadziejnej niemal sytuacji, przy
znacznej przewadze wojsk nieprzyjacielskich, szli na odsiecz własnych towarzyszy, znaj
dując śmierć w walce z Tatarami.
W kontekście omawianych przez nas spraw na wspomnienie zasługuje napisany
niedługo po omawianych wydarzeniach utwór literacki pt. Lament Korony Polskiej.
Zawarty jest w nim żal z powodu upadku cnoty i niedorównywania „dzisiejszych” żoł
nierzy dawnym wodzom: „Abyć to można wzbudzić przodków dawnych, albo ożywić

58 Zob. Notatka gońca moskiewskiego G. Kunakowa z grudnia 1649 r., s. 302.
59
Wasilewski, op. cit., s. 86.
60 Zob. List sekretarza JKMci Wojciecha Miaskowskiego do niewiadomego pisany..., s. 438.
61 M. Jemiołowski, op. cit., s. 13.
62 Notatka gońca moskiewskiego G. Kunakowa z grudnia 1649 r., s. 304-306.
62 Dyariusz obszerny oblężenia Zbaraża, s. 469.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Dyscyplina i morale armii koronnej...

113

nam hetmanów sławnych”6'*. Utwór ten dowodnie świadczy, iż ówczesna opinia pu
bliczna doskonale zdawała sobie sprawę, może nawet z pewną przesadą, z najważniej
szych przyczyn polskiego kryzysu staropolskiej sztuki wojennej.
Możemy jednak zaryzykować tezę o pewnej poprawie poziomu dyscypliny i morale
wojska w rezultacie działań wiosenno-letnich 1649 r. tak pod Zborowem, jak i pod
Zbarażem. Przede wszystkim niezależnie od wyniku starć w poszczególnych etapach
obu kampanii niedoświadczeni żołnierze uzyskali nieodzowną zaprawę w boju, do
świadczenie i ostrzelanie w obliczu nieprzyjaciela. Doskonałą szkołą walki był Zbaraż,
gdzie, jak wiadomo, znajdowali się przemieszam razem żołnierze „bywali” i „młodzi”.
Układ taki jest obustronnie mobilizujący — starsi wojacy czują odpowiedzialność za
świeżo zaciągniętych, którzy mają się od nich uczyć, a młodsi starają się dorównać
swoim nauczycielom. W ten sposób ze Zbaraża wyszło już wojsko o znacznym stopniu
doświadczenia, choć znędznione do granic możliwości6465. Należy pamiętać, iż dotyczy to
również wojska Zborowskiego, tj. nowego zaciągu, którego niejeden żołnierz dopiero
pod Zborowem zobaczył, jak wygląda atak ordy i w jaki sposób można mu się przeciw
stawiać.
Ciekawym elementem zachowania się wojska były walki toczone pomiędzy marcem
a końcem czerwca 1649 r. Po pomyślnych utarczkach z wysuniętymi do przodu siłami
kozackimi, armia koronna uległa panice na wieść o zbliżaniu się głównych sił Bohdana
Chmielnickiego z posiłkami tatarskimi. Trudno powiedzieć, co bardziej strwożyło żoł
nierzy — obecność Tatarów, czy świadomość przewagi liczebnej wojsk hetmana zapo
roskiego. Bez względu jednak na to, jaka będzie ostateczna odpowiedź, fakt owej
„retirady” równej ucieczcie (określenie Andrzeja Firleja), nawet po udanych początko
wych starciach z Kozakami, świadczyć musi o skali urazu psychiczno-moralnego po
klęsce pilawieckiej oraz o tym, że odbudowa podstaw morale i dyscypliny przebiegała
stopniowo i bardzo powoli, choćby ze względu na nowozaciężnego żołnierza. Można
przypuszczać, iż gdyby Chmielnickiemu wyszła naprzeciw armia z Wiśniowieckim wo
jewodą ruskim na czele i po doświadczeniu zbaraskim, jej zachowanie byłoby zupełnie
inne niż w czerwcu 1649 r. Są to jednak jedynie dywagacje i hipotezy. Na podstawie
faktów stwierdzić natomiast należy, że w pierwszym okresie odzyskiwania zdolności
bojowej przez armię koronną znacznie łatwiej było przełamać lęk podczas obrony zza
murów lub zza wałów (czego przykładem była także obrona Lwowa i Zamościa 1648 r.),
niż wytrzymać psychicznie konfrontację z głównymi silami przeciwnika w otwartym
polu.
Niemniej jednak zrobiono istotny krok do przodu w zakresie poprawy dyscypliny
i morale w stosunku do tego, co zaprezentowały polskie oddziały w 1648 r., zwłaszcza
w potrzebie pilawieckiej. Najistotniejszą rolę odegrały opisane wcześniej zmiany na
najwyższych szczeblach dowodzenia, a także przykład osobistej odwagi Jana Kazimie

64 Lament Korony Polskiej, w: J. Michałowski, Księgapamiętnicza, s. 473.
65 Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 69.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

114

Tomasz Szul-Skjoeldkrona

rza. Duże zdecydowanie, gdy zorganizował w krytycznym momencie bitwy nad Strypą
odwód w postaci czeladzi obozowej, co, jak wiemy, podniosło ducha wśród innych
oddziałów, w tym dragonii, i zapewne wpłynęło mobilizująco na szlachtę. Możliwe,
choć nie ma na to bezpośrednich świadectw, iż uspakajająco i mobilizująco oddziaływa
ły na armię koronną sukcesy Litwinów pod komendą hetmana polnego litewskiego
Janusza Radziwiłła, tj. w lutym 1649 r. udany bój pod Mozyrzem, a w lipcu tr. pokona
nie blisko 30-tysięcznej armii pułkownika Stanisława Krzyczewskiego pod Łojowem.
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WYPRAWA ŁOJOWSKA
JANUSZA RADZIWIŁŁA W 1649 R.

B

itwa pod Łojowem pomiędzy siłami kozackimi, dowodzonymi przez Stanisława
Michała Krzyczewskiego a armią litewską, dowodzoną przez Janusza Radziwiłła,
to jedno z nielicznych zwycięstw wojsk polskich w kampanii przeciwko zbuntowanym
Kozakom Bohdana Chmielnickiego w 1649 r. Ta bitwa zasługuje na uwagę nie tylko
ze względu na takt, iż dzięki temu zwycięstwu znaczne połacie Litwy uniknęły spusto
szenia przez wojska kozackie, lecz również ze względu na specyficzny przebieg starcia.
31 lipca 1649 r. Krzyczewski zaskoczył Radziwiłła na przeprawie pod Łojowem i zaata
kował siły litewskie, osłabione odejściem silnych podjazdów Komorowskiego i Pawło
wicza. Według wszelkich reguł sztuki wojennej Janusz Radziwiłł powinien tę bitwę
przegrać. Jednak stało się inaczej. Wojska litewskie szybko otrząsnęły się z popłochu,
odparły Kozaków, a gdy na tyły pułku kijowskiego uderzył wracający z podjazdu Komo
rowski, starcie skończyło się kompletną klęską Krzyczewskiego. Pod Łojowem nie było
jednak Tatarów. Czyżby zatem potwierdzało to tezę, głoszoną przez wielu polskich
historyków, że wojska Rzeczypospolitej bez problemów wygrywały starcia z Kozakami,
były natomiast bezbronne wobec połączonych sił tych armii?
Dokładna analiza batalii łojowskiej rzuca także nowe światło na szereg zagadnień
związanych z wojskowością kozacką, a zwłaszcza z podziałem armii Chmielnickiego na
jazdę i piechotę. Ważne jest również, że bitwa pod Łojowem została doskonale opisana
w licznych źródłach historycznych, wśród których wymienić należy zarówno Dyariusz
kancelaryjny Janusza Radziwiłła, przechowywany w dziale VI Archiwum Radziwiłłów
znajdującym się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, jak również
liczne listy Radziwiłła i konfesaty jeńców kozackich. Łojów doczekał się także licznych
wzmianek w źródłach obcych, wśród których wymienić należy przede wszystkim relację
z bitwy, umieszczoną w tomie VI „Theatrum Europaeum”, XVII-wiecznego wydawnic
twa źródłowego, a także zawarty w tym źródle plan bitwy łojowskiej, wykonany przez
Krzysztofa Ejgirda, kapitana artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego.
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o wybuchu powstania Chmielnickiego na Ukrainie odziały kozackie wtargnęły na
terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w lipcu 1648 r. Pierwszym dowódcą
kozackim, który przekroczył granicę korony z Litwą, był kozacki pułkownik czernihowski Głowacki, który zdobył Czernihów, wymordował broniącą się w mieście szlachtę,
po czym ruszył na północ. Już wkrótce w Ziemi Czernihowskiej wybuchł bunt chłopski,
a liczbę zbuntowanych chłopów oceniano na ok. 30 000, co jest, rzecz jasna, wielką
przesadą1. Wkrótce niemal bez walki padły kolejne ważne miasta w południo
wo-wschodniej części Wielkiego Księstwa — Starodub, Baturyn i Homel2, potem
wojska kozackie opanowały bez trudu Mozyr, Turów i Rzeczycę. Wkrótce Kozacy
dokonali dalszych podbojów. Zaporożcy i chłopi pod wodzą Krzywoszapki ruszyli pod
Mohylew34,natomiast w sierpniu siły kozackie opanowały Pińsk i obsadziły linię Prypeci, przepływającej przez błota poleskie.
Początkowo wojska litewskie zachowywały się biernie. Dopiero w sierpniu przeciwko
Kozakom wystąpiły oddziały prywatne, wojska powiatowe i pospolite ruszenie. Najsil
niejszy odpór dawały oddziały zebrane naprędce przez kniazia Horskiego, chorążego
litewskiego Jana Paca i Władysława Chaleckiegoh Jednak działania tych wojsk nie były
skoordynowane, co umożliwiło Kozakom oblężenie Słucka, a nawet zadanie klęski
podjazdowi Hrehorego Mirskiego pod Horwolem5.
Poważniejsze działania wojenne rozpoczęły się na Litwie dopiero w październiku
1648 r. Wcześniej sejm konwokacyjny, obradujący w Warszawie, uchwalił podatki,
pozwalające na wystawienie ok. 5000 wojska litewskiego. Aby przyśpieszyć zaciągi, na
żołd państwowy przyjęto wiele chorągwi prywatnych i powiatowych6. Dowództwo
oddano w ręce hetmana polnego Janusza Radziwiłła, jako że stan zdrowia hetmana
wielkiego Samuela Kiszki nie pozwalał mu wyruszyć w pole.
Niestety, hetman polny nie śpieszył się do wyruszenia w pole. Radziwiłł rozpisał wiele
listów zapowiednich, nakazał także zgromadzić się wojsku pod Mińskiem, potem
przesunął obóz armii litewskiej pod Hłusk. 13 października wydał w obozie artykuły
wojskowe, a następnie... udał się do Warszawy na elekcję, a prowadzenie działań
wojennych zlecił Hrehoremu Mirskiemu. W końcu października wojsko litewskie pod
jęło działania wojenne na Polesiu. Korzystając z faktu, iż mróz ściął większość błot,
Mirski zdobył Pińsk, wycinając znaczną liczbę obrońców i mieszczan, którzy sprzyjali

1
2
3
4
5
6

E. Kotłubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Dyneburg 1855, s. 113.
O. Pereiaslavski, Loiv, Kalisz 1935, s. 13.
H. Wisner, Działalność wojskowa Janusza Radziwiłła, „Rocznik Białostocki”, t. XIII, 1976, s. 62.
H. Wisner, op. cit., s. 63; E. Kotłubaj, op. cit., s. 114.
E. Kotłubaj, op. cit., s. 114.
H. Wisner, op. cit., s. 66.
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Kozakom. Po wyjściu z Pińska wojsko litewskie rozłożyło się obozem pod Noblem, gdzie
pozostawało aż do stycznia 1649 rJ
Janusz Radziwiłł przyjechał do wojska dopiero 20 stycznia. Natychmiast postanowił
rozpocząć operację wymierzoną przeciwko kozackim umocnieniom na Prypeci. 5 lute
go dywizja Radziwiłła dotarła do Turowa, który opuszczony został przez Kozaków.
Hetman pozostawił tutaj tabory i wyruszył komunikiem pod Mozyr. Po początkowych
niepowodzeniach Radziwiłł zdobył miasto i surowo ukarał mieszkańców78. Później woj
sko litewskie wyruszyło na Bobrujsk. Mieszczanie, przerażeni losem, jaki spotkał Mozyr,
poddali miasto. Jedynie kozacka załoga miasta schroniła się w jednej z wież, gdzie
podpaliła się, woląc zginąć, niż dostać się w ręce Litwinów.
Po zdobyciu Bobrujska działania wojenne zostały przerwane. Radziwiłł rozłożył trzy
pułki litewskiego wojska na leżach zimowych. Pod Rzeczycą, która także bez walki
poddała się wojskom litewskim, znalazł się pułk Hrehorego Mirskiego, pod Rohaczewem pułk Wincentego Gosiewskiego, zaś pod Zahalem (Zahałem) pułk hetmański,
dowodzony przez Władysława Wołłowicza9.

ŻAHAL I RZECZYCA

K

ampania wojenna 1649 r. przeciwko Kozakom była jedną z najsłabiej przygotowa
nych wypraw wojskowych w ciągu całego XVII w. Ani nowo wybrany król, ani też
senatorowie koronni i litewscy nie mieli jasno określonego planu działania. W wypad
ku Litwy, na kampanii 1649 r. zaciążyły także prywatne animozje nowo wybranego
monarchy Jana Kazimierza, który nienawidził hetmana polnego litewskiego Janusza
Radziwiłła. Radziwiłł popierał bowiem początkowo na elekcji kandydaturę księcia
siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Dopiero w zamian za ustępstwa na rzecz inno
wierców zgodził się opowiedzieć po stronie Jana Kazimierza10. Jednak pomimo tego król
w dalszym ciągu pozostawał nieufny wobec hetmana. N a początku 1649 r., rozważając
wojnę z Kozakami Chmielnickiego, zażądał na przykład, aby do Korony przysłano
połowę wojska litewskiego. Żądanie to uznać można za wprost przerażające, bowiem
gdyby armia litewska została podzielona, południowa granica Wielkiego Księstwa
byłaby niemal bez obrony. N a szczęście wkrótce doszło w Wilnie do narady senatorów
litewskich, na której uchwalono, aby poprosić króla o nierozdzielanie wojska. Osta
tecznie Jan Kazimierz dał się przekonać i nie podzielił wojska, jednak w dalszym ciągu
był uprzedzony do Janusza Radziwiłła.
7 E. Kotłubaj, op. cit., s. 124.
8 Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów, oprać. A. Sajkowski, W. Czapliński, Wroc
ław 1961, s. 263.
9 H. Wisner, op. cit., s. 72.
10 Ibid., s. 67.
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Najsłabszą stroną kampanii 1649 r. był kompletny brak planu działania. Na początku
1649 r. Jan Kazimierz zakładał, że regimentarze wysłani z wojskiem na Ukrainę rozbiją
tam drobniejsze watahy czerni i powstrzymają główne siły Chmielnickiego, aż do
nadejścia sił głównych pod wodzą króla. Natomiast armia litewska miała przeprowadzić
pomocnicze uderzenie na Kijów, a po rozgromieniu Kozaków w tym rejonie wyruszyć
na Zadnieprze lub Bracławszczyznę — zaatakować tyły Kozaków i wspomóc armię
koronną, zajętą walkami z głównymi siłami kozacko-tatarskimi11. Janusz Radziwiłł,
pomimo sporu z królem, w miarę możliwości starał się pomóc wojskom koronnym,
jednak na pierwszym miejscu stawiał zabezpieczenie granic Wielkiego Księstwa Litew
skiego. Rozkazy, które wydał wojsku w czerwcu 1649 r. — koncentracji armii litewskiej
pod Rzeczycą i przygotowania promów oraz łodzi12 — świadczą, że hetman pomimo
słabości sił litewskich zamierzał dopaść Kozaków już poza terytorium Wielkiego Księ
stwa i wydać im walną bitwę, która rozstrzygnęłaby o losach kampanii w tej części
Ukrainy.
Działania wojenne na Litwie były jednak opóźnione w stosunku do działań w Koro
nie. Regimentarze, stojący z wojskiem koronnym pod Ostropolem i Zasławiem,
na wieść o marszu armii Chmielnickiego wycofali się do Konstantynowa, w którym
stanęli 24 czerwca, a potem do Zbaraża, w którym znaleźli się 30 czerwca, i postanowili
tutaj bronić się przed Chmielnickim. Natomiast wojska litewskie stoczyły kilka poty
czek z Kozakami, ale wyruszyły w stronę Kijowa dopiero 18 lipca — a więc w chwili,
gdy pod Zbarażem wojsko koronne znajdowało się już w ogniu walk i odpierało pierw
sze poważne szturmy Kozaków i Tatarów.
Strona kozacko-tatarska w pełni doceniała znaczenie litewskiego teatru działań
operacyjnych. Bohdan Chmielnicki liczył się z możliwością wykonania uderzenia na
kozackie tyły przez wojsko Janusza Radziwiłła. Gdy w 1649 r. wyruszał razem z armią
tatarską przeciwko wojskom Rzeczypospolitej, zadbał o zabezpieczenie północnej gra
nicy Ukrainy. Już 10 czerwca Chmielnicki rozkazał zaatakować Litwę wydzielonymi
siłami. Kozacki hetman wiedział doskonałe, że armia litewska została rozłożona na
znacznej przestrzeni i nie było przy niej hetmana Janusza Radziwiłła. Dlatego właśnie
wysłał na północ dwa oddziały. Pierwszy z nich, liczący ok. 3 000 Kozaków, był najpraw
dopodobniej częścią pułku czemihowskiego pod dowództwem Eliasza Hołoty. Jego
celem był rozłożony na leżach pod Zahalem pułk hetmański Władysława Wołłowicza,
który składał się z ok. 1000 polskich Kozaków, 400 dragonów i ok. 300 piechoty
niemieckiej13. Chmielnicki wysłał też na Litwę drugi, mniejszy oddział kozacki pod
dowództwem Głowackiego, który miał uderzyć na stojący pod Rzeczycą pułk litewski
Hrehorego Mirskiego. Chmielnicki liczył bez wątpienia na zbrojne wystąpienie chłop

11 Krzysztof Chodkiewicz do Janusza Kiszki, AGA D , AR, dz. V, rkps 2052.
12 E. Kotłubaj, op. cit., s. 136.
13 Dyariusz kancelaryjny Janusza Radziwiłła, AGA D , AR, dz. VI, rkps 36, materiały niezinwentaryzowane, nlb. — regestr towarzystwa pozabijanego, postrzelanego w potrzebie pod Zahalem.
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stwa na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i był przekonany, że nieliczne od
działy Hołoty i Głowackiego zostaną wsparte przez chłopów14. Dzięki temu spodzie
wał się zatrzymać armię litewską na terytorium Wielkiego Księstwa przynajmniej do tej
chwili, gdy rozprawi się już z wojskiem koronnym.
Działania wojenne rozpoczęły się na Litwie około połowy czerwca 1649 r. Wówczas
to Radziwiłł wyruszył do obozu pod Rzeczycą, a wcześniej wysłał uniwersały do szlachty,
apelując o stawienie się na pospolite ruszenie i wystawienie chorągwi powiatowych.
Wojsku natomiast nakazał zgromadzenie się w obozie pod Rzeczycą15. Niestety, pospo
lite ruszenie Wielkiego Księstwa zawiodło i nie stawiło się w obozie, nie wystawiło też
prawie żadnych chorągwi powiatowych.
Nie zawiedli jednak Kozacy. Eliasz Hołota zaatakował rozłożony pod Zahalem pułk
hetmański, dowodzony przez Władysława Wołłowicza. Kozacy działali z zaskoczenia.
17 czerwca podeszli skrycie pod obóz litewski, niespodziewanie pojawili się przed strażą
przednią i zmusili ją do ustąpienia i schronienia się w okopach obozu. Dalej jednak
natarcie kozackie utknęło w miejscu. Hołota nie zraził się tym faktem, przegrupował
swoje siły, podzielił czerń i Kozaków na trzy kolumny i rozpoczął atak na obóz. Jednak
nie uzyskał powodzenia, a gdy pod Zahal przybyły posiłki z Rzeczycy — dragonia
i piechota niemiecka, przysłane przez Hrehorego Mirskiego — wojska litewskie zmusiły
Kozaków do odstąpienia, a potem wpędziły ich w błoto16. Kozacy bronili się do zmierz
chu, po czym ich niedobitki wymknęły się poprzez bagna, pozostawiając w obozie
umierającego Hołotę.
Mniej więcej w tym samym czasie doszło pod Rzeczycą do starcia z siłami Głowac
kiego. Gdy Hrehory Mirski dowiedział się o nadciągających Zaporożcach, przekupił
pewnego poleskiego chłopa i wysłał go do Kozaków. Chłop doniósł Głowackiemu,
że wojska litewskie są rozproszone, a w jednej z wsi nieopodal Rzeczycy znajduje się
kilkuset pachołków. Gdy wojska kozackie wkroczyły do wskazanego sioła, zastały tam
przygotowane do boju chorągwie litewskie i zostały przez nie doszczętnie rozbite17.
Na potyczkach pod Rzeczycą i Zahalem zakończyły się pierwsze działania wojenne
w Wielkim Księstwie Litewskim. 3 lipca do obozu przybył wreszcie Janusz Radziwiłł.
Planując rozpoczęcie kampanii i marsz w dół Dniepru, wysłał na południe podjazd,
który miał dowiedzieć się o siłach i zamiarach nieprzyjaciela. Już wkrótce powrócił on
do obozu, a żołnierze zawiadomili Radziwiłła, że na południe od Rzeczycy, przy przepra
wie pod Łojowem znajdują się znaczne siły kozackie Stiepana Pobodajły, które umoc
niły się na lewym brzegu rzeki. Pobodajło spalił Łojów, aby nie dawał osłony wojskom
litewskim, ale zarówno w jego wojskach, jak i wśród innych kozackich załóg panowało

14
15
16
17

O. Pereiaslavski, op. cit., s. 25.
E. Kotłubaj, op. cit., s. 136.
Ibid., s. 136; Dyariusz kancelaryjny Janusza Radziwiłła.
J. Michałowski, Księgapamiętnicza, s. 416.
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przerażenie i panika18. Spodziewano się bowiem nadejścia potężnej armii litewskiej.
Największy strach panował w Homlu, który został opuszczony przez Kozaków. Jedno
cześnie do Janusza Radziwiłła przybył posłaniec z wojsk koronnych, który doniósł
o odwrocie regimentarzy pod Zbaraż i o tym, iż Chmielnicki razem z chanem i całą
potęgą kozacką rozpoczął marsz na spotkanie armii koronnej. To wszystko sprawiło, że
Radziwiłł postanowił jak najszybciej rozpocząć operację wojskową. Hetman litewski
nakazał sprowadzenie do obozu pod Rzeczycą wszystkich wojsk litewskich, a także
ściągnięcie czółen i bajdaków, na których płynąć miała w dół Dniepru piechota19.
Hetman zatroszczył się także o przewodników, a także o prochy i żywność, które kazał
sprowadzić ze Słucka20.

ŁOJÓW

K

olejny posłaniec od regimentarza Andrzeja Firleja, jednego z dowódców zamknię
tej w Zbarażu armii koronnej, przybył do obozu Radziwiłła 10 lipca. Prosił on
hetmana litewskiego o jak najszybszy marsz na Kijów w celu odciążenia armii koronnej.
Kilka dni po tym Radziwiłł otrzymał list od króla Jana Kazimierza, w którym król także
nalegał, aby hetman litewski wyruszył z wojskiem na Kijów21.
Widząc, jak stoją sprawy, Radziwiłł zwołał radę wojskową. Najprawdopodobniej
wspólnie z pułkownikami postanowił iść w dół Dniepru prawym brzegiem rzeki, pobić
siły Pobodajły, przeprawić się pod Łojowem na lewy brzeg i pomaszerować w stronę
Kijowa.
Armia Janusza Radziwiłła składała się z 822 husarzy, 2000 Kozaków, 600 rajtarów,
1660 dragonów, 1510 piechoty niemieckiej i 700 piechoty polsko-węgierskiej22. Od
liczając z tej liczby ślepe stawki, przeznaczone na żołd dla oficerów, uzyskujemy
ok. 6800 żołnierzy. Jednak Radziwiłł pozostawić musiał nieco piechoty w Słucku czy
w Nieświeżu. Obsadzone były także z pewnością zarówno twierdze znajdujące się na
pograniczu, jak i sam Smoleńsk. W dodatku w pustym obozie pod Rzeczycą Radziwiłł
pozostawił dwie chorągwie kozackie i część piechoty niemieckiej23. Dlatego siły, które
wyruszyły z nim pod Łojów, oceniać należy na co najwyżej 5800 żołnierzy. Wojska te
podzielone były na 4 pułki: hetmana Janusza Radziwiłła, wojewody smoleńskiego

18
19
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E. Kotłubaj, op. cit., s. 140.
Ibid., s. 138.
Ibid., s. 138.
Jan Kazimierz do Janusza Radziwiłła, ibid., s. 357.
Komput Wojska WXL, BCzart., TN, nr 144, s. 849.
Dyariusz kancelaryjny Janusza Radziwiłła.
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Karola Hlebowicza, stolnika litewskiego Aleksandra Gosiewskiego, a także strażnika
Wielkiego Księstwa Litewskiego Hrehorego Mirskiego.
Wojsko litewskie wyruszyło na wyprawę łojowską 18 lipca 1649 r. Piechota polska
i niemiecka pod dowództwem Wincentego Gosiewskiego płynęła w dół Dniepru bajdakami i czółnami. Jednak droga trwała długo, bowiem w XVII w. Dniepr powyżej Prypeci wił się i skręcał, tworząc liczne zakola rzeki. Opóźniało to ruchbajdaków, dlatego też
dopiero 20 lipca wojsko dotarło do uroczyska pod Ziębinem, położonego o 3 mile
staropolskie, czyli ok. 21 kilometrów na północ od Łojowa24. Tutaj wojsko połączyło się
z piechotą, a Radziwiłł dał przez dwa dni odetchnąć swoim żołnierzom.
Następnie hetman litewski wyprawił się z niewielkim podjazdem pod Łojów. Zorien
tował się wkrótce, że Kozacy usypali za brodem, na lewym brzegu rzeki silne szańce
i umocnienia ziemne. Jak wynika z planu bitwy pod Łojowem, sporządzonego przez
kapitana artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztofa Ejgirda25, Kozacy usypali
za Dnieprem potężną lunetę, a wzdłuż całego lewego brzegu Dniepru aż do ujścia Soży
szańce, z których mogli prowadzić skuteczny ostrzał celów znajdujących się na rzece.
Kozacki obóz znajdował się z kolei w zakolu Soży, przegrodzonym przez kilka rzędów
taborowych wozów. Siły Pobodajły oceniano na ok. 3000 ludzi. Kozacy mieli też pod
Łojowem kilka dział. Pozycja Pobodajły była zbyt silna, aby Janusz Radziwiłł mógł
pokusić się o bezpośredni szturm umocnień. Kozacy mieli pod ostrzałem cały Dniepr,
niemożliwe zatem byłoby spławienie piechoty poniżej zaporoskich pozycji. Z kolei na
tyłach pozycji Pobodajły znajdowały się gęste, podmokłe lasy i chaszcze. Bez wyelimi
nowania wojsk kozackich za przeprawą dalszy marsz sił litewskich był po prostu
niemożliwy.
Radziwiłł zrezygnował z bezpośredniego ataku na kozackie pozycje. Postanowił wy
sadzić piechotę Gosiewskiego i kilka dział na lewym brzegu Dniepru, powyżej obozu
Pobodajły, a następnie zaatakować Kozaków od północy, poprzez Soż. Jazda natomiast
miała obejść Łojów, przeprawić się przez Dniestr poniżej brodu i zaatakować Kozaków
od południa26.
23 lipca o północy wojsko litewskie ruszyło do Łojowa. Ruiny spalonego miasteczka
osiągnęło o świcie. Radziwiłł natychmiast nakazał usypać szańce na prawym brzegu
Dniepru na wprost kozackich pozycji, zatoczyć na nie 6 dział i otworzyć ogień27.
W odpowiedzi przemówiła kozacka artyleria i rzekę spowiły dymy prochowe. W tym
samym czasie czeladź rozpoczęła rozkładanie warownego obozu położonego na płasko
wyżu, na zachód od spalonego miasteczka. Miał on kształt koła i składał się z 4 rzędów
wozów spiętych łańcuchami. W taborze znajdowały się 4 bramy obozowe, otwarte
kolejno na zachód, wschód, północ i południe.

24 Ibid.; Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów, s. 268.
25 TE, t. VI, 1663, s. 816.
26 Dyariusz kancelaryjny Janusza Radziwiłła.
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Tymczasem piechota Gosiewskiego dotarła do Łojowa dopiero wieczorem 23 lipca.
Muszkieterzy i piechurzy węgierscy wylądowali na lewym brzegu, wpadli szybko w zaro
śla i chaszcze, po czym zaczęli razić Kozaków z muszkietów i arkebuzów. W gęstwinie
wybuchły ciężkie walki, okazało się bowiem, że Kozacy przygotowali kilka niebezpiecz
nych zasadzek. Walki przeciągnęły się zatem do zmierzchu. Dopiero po zmroku Zaporożcy wycofali się do obozu, a piechota Gosiewskiego przystąpiła do sypania szańców na
wprost umocnionych pozycji Pobodajły. Nad ranem zaprowadzono na nie kilka dział
i rozpoczęto ostrzał obozu kozackiego z dwóch stron — zza Dniepru i zza Soży28.
Sytuacja wojsk litewskich po pierwszym dniu walk nie była dobra. W ciągu całego
dnia walk nie udało się zmusić Kozaków do wycofania się z szańców, a piechota
Gosiewskiego nie była w stanie przekroczyć Soży. Dlatego Radziwiłł zmienił swój plan.
N a naradzie wojennej 24 lipca postanowiono przeprawić część jazdy i piechoty powyżej
Łojowa przez Dniepr, a potem przeprowadzić ją lasami i bezdrożami na tyły pozycji
Pobodajły. Następnie piechota Gosiewskiego zaatakowałaby Kozaków od północy,
a pozostałe siły od wschodu29. Rozpoczęcie działań nastąpić miało w dniu następnym,
czyli 25 lipca. Jednak faktycznie do zrealizowania tego planu nie doszło.
25 lipca, na godzinę przed rozpoczęciem operacji, niespodziewanie do obozu litew
skiego przybył podjazd prowadzony przez porucznika Pawszę. Przywiózł on wieść, że od
strony Kijowa następują na Rzeczycę — a więc na tyły armii litewskiej — ogromne
oddziały wojska, dowodzone przez pułkownika kozackiego Stanisława Michała Krzyczewskiego. Wkrótce przybył także goniec z Rzeczycy, który podał, że Krzyczewski
przeprawił się już przez Prypeć30. Wiadomości te przeraziły Litwinów, bo nikt nie
spodziewał się w okolicy poważnych sił kozackich. Zajęcie Rzeczycy dawałoby Kozakom
wielką przewagę nad Litwinami, miasto położone było bowiem dokładnie na tyłach
armii litewskiej. Dlatego Radziwiłł natychmiast posłał do Rzeczycy rotmistrza Adama
Pawłowicza na odsiecz obozu. Jego grupa liczyła niemal 800 koni, bowiem w skład tego
podjazdu weszła: chorągiew rajtarów Jerzego Tyzenhauza, dwie chorągwie kozackie —
Janusza Radziwiłła i Barszczewskiego, dwie chorągwie tatarskie — Romanowicza
i Dowgiałły, a także chorągiew dragonii pod dowództwem Rajeckiego i Elsnitza. Pawło
wicz otrzymał jasne i precyzyjne instrukcje — miał udać się na odsiecz Rzeczycy, pobić
oblegających ją Kozaków, a potem udać się na rozpoznanie na południowy zachód od
miasta — do Brahimia, gdzie także ponoć przebywali jacyś Kozacy. Radziwiłł wysłał
także kolejny podjazd, liczący ok. 1000 koni, pod dowództwem Samuela Komorowskie
go, porucznika hetmańskiej chorągwi husarskiej. Według Dyariusza kancelaryjnego
Janusza Radziwiłła podjazd miał składać się z połowy chorągwi husarskiej Janusza
Radziwiłła, połowy chorągwi husarskiej Bogusława Radziwiłła i z chorągwi husarskiej
Hrehorego Mirskiego. Hetman dołączył do tych sił jeszcze kilka chorągwi dragońskich

28 Ibid.
29 Ibid.; J anusz Radziwiłł do J ana Kazimierza, ibid.
30 Ibid.
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i kozackich, a także zebrane naprędce znaczki z obozowej czeladzi. Komorowski wypra
wiony został pod Brahim, a jego zadanie polegało na dokładnym wywiedzeniu się co do
ruchów kozackich. Pod Brahim miał udać się także Pawłowicz, a zatem oba podjazdy
miały połączyć się pod tym miastem31 i odtąd działać wspólnie. Niemal natychmiast po
odejściu podjazdów Janusz Radziwiłł nakazał ścieśnić wozy i otoczyć obóz wałami. Sam
osobiście wyjechał dla dopilnowania tej pracy, której jednak nie zdołano ukończyć3234.
Jak widać, sytuacja armii litewskiej nie przedstawiała się zbyt pomyślnie. Została ona
podzielona na 4 grupy — piechotę Gosiewskiego, przebywającą w umocnieniach na
prawym brzegu Dniepru, część wojska pozostałą z hetmanem polnym oraz dwa silne
podjazdy — Komorowskiego i Pawłowicza. W dodatku wojsko litewskie nie miało
żadnych informacji na temat nieprzyjaciela. Wszystko wróżyło klęskę.
Aby dokładniej zrozumieć, skąd pojawił się na Polesiu kozacki pułkownik Stanisław
Michał Krzyczewski, należy cofnąć się w czasie do okresu poprzedzającego oblężenie
Zbaraża w Koronie. 10 lipca, gdy armia kozacko—tatarska dotarła pod Zbaraż, Chmiel
nicki dowiedział się o tym, iż oddziały Hołoty i Głowackiego poniosły klęskę pod
Zahalem i Rzeczycą. Wieść o tym zaniepokoiła kozackiego hetmana i Kozaków, którzy
obawiali się, że wojsko litewskie lada dzień wpadnie na Ukrainę. Schwytani pod
Zbarażem przez wojska polskie Kozacy zeznawali, że armia litewska zbliża się już do
oo
Dniepru .
Około 10 lipca Bohdan Chmielnicki postanowił zatem wysłać na Polesie pułk
kijowski pod wodzą pułkownika Stanisława Michała Krzyczewskiego, mianowanego na
czas wyprawy hetmanem nakaźnym3h Pułk ten należał do największych jednostek
w całym wojsku kozackim, a w chwili gdy wyruszał na Polesie, liczył ok. 10 000 jazdy.
Chmielnicki nakazał jednak, aby do Krzyczewskiego przyłączyły się inne jednostki. Były
to: pułk czernobylski dowodzony przez Michajła Pankiewicza, liczący ok. 2000 Koza
ków, oraz pułk owrucki Jana Brujaki, liczący 3000 konnych i 500 pieszych Kozaków,
a także oddział Hryszy Hołoty, liczący ok. 1500 konnych i 500 pieszych mołojców
i trudne do oszacowania tłumy chłopskiej czerni35. Chmielnicki wyprawił Krzyczew
skiego z obozu pod Zbarażem najprawdopodobniej pomiędzy 10 a 13 lipca 1649 r.
Krzyczewski posuwał się szybko w stronę Kijowa. Wacław Lipiński twierdzi, że spod
Zbaraża udał się pod Konstantynów, następnie pociągnął na Polesie kijowskie, a potem
wprost do Czernobyla, skąd zabrał nieco dział, wozów i prochy36. Tutaj też połączył się

31 Relacya zwycięstwa odniesionego nad Kozakami pod Łojowem, w: E. Kotfubaj, op. cit., s. 416.
32 Ibid., s. 141.
33 Dyariusz obszerny oblężenia Zbaraża, w: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, s. 45434 W. Lipiński, Stanisław Michał Krzyczewski, w: Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci
Włodzimierza Antonowicza, Paula Święcickiego i Tadeusza Rylskiego, Kijów 1912, s. 432.
35 Confessata więźnia, w potrzebie pojmanego szlachcica spod Owrucza ze wsi Linwic na imię Jana
Nieumierickiego, który pisarzem był u pułkownika owruckiego Jana Brujaki, też szlachcica z województwa
kijowskiego, w: E. Kotfubaj, op. cit., s. 417.
36 W. Lipiński, op. cit., s. 433.
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z oddziałami Jana Brujaki. Następnie Krzyczewski wyruszył w kierunku Rzeczycy, spo
dziewając się, że zastanie tam główne siły litewskie37. Wojsko kozackie poruszało się
komunikiem i oderwało od niewielkiego taboru. Krzyczewski zamierzał uderzyć z zas
koczenia i nie przejmował się radami swoich podkomendnych, którzy radzili mu czekać
na posiłki od Chmielnickiego38.
Krzyczewski poszedł na zachód południowym brzegiem i 24 lipca był już w Babiczach
nad Prypecią. Stamtąd pociągnął na północny wschód, w stronę Rzeczycy, omijając
szerokim lukiem od zachodu obóz Radziwiłła. Jednak 28 lub 29 lipca Kozacy pojmali
kilkunastu pachołków, od których dowiedzieli się, że z obozu litewskiego wyszły znacz
ne podjazdy, które osłabiły siły Radziwiłła, a wojsko litewskie stoi pod Łojowem.
Krzyczewski zatem wbrew radom starszyzny zdecydował się zaatakować obóz litewski
i w tym celu zawrócił na południe, aby uderzyć na wojska Radziwiłła. Wysłał też
posłańców do taboru kozackiego, każąc mu postępować w stronę Łojowa39.
30 lipca część wojsk kozackich, korzystając zapewne ze zdrady mieszczan, zajęła
Chołmecz, leżący w połowie drogi pomiędzy Łojowem a Rzeczycą. To był poważny
błąd, bowiem Radziwiłł natychmiast dowiedział się o tym i wezwał podjazdy Komorow
skiego i Pawłowicza z powrotem do obozu. Jak się potem okazało, była to decyzja, która
zaważyła na przebiegu bitwy pod Łojowem40. Radziwiłł wysłał także w nocy z 30 na
31 lipca w podjazd porucznika Smolskiego z chorągwią kozacką, aby wywiedział się co
do zamiarów Kozaków. Smołski szybko zorientował się, że pod Łojów ciągnie z północy
armia kozacka i zawiadomił o wszystkim Radziwiłła. Krzyczewski przeczuł jednak, że
został odkryty i dlatego postanowił po raz kolejny zaskoczyć Litwinów. Dlatego idąc od
Rzeczycy na południe skręcił, obszedł od zachodu Łojów i stanął z jazdą w lesie na
południe od Radziwiłła. W tę stronę kierował się także idący od Babicz tabor zaporoski.
31 lipca Janusz Radziwiłł wyjechał z obozu razem z Mirskim i Tyzenhauzem, aby
skontrolować prace ziemne nad umacnianiem obozu. Niespodziewanie jednak do
obozu wpadł jeden z towarzyszy husarskich spod chorągwi Barczykowskiego, który
wyjechał nad ranem z czeladzią po zboże i zakrzyknął, że pół mili od obozu widział
nieprzyjaciela. Radziwiłł natychmiast kazał zatrąbić na alarm i zapewne wówczas wydał
rozkaz, aby znaczna część piechoty niemieckiej pozostającej na drugim brzegu Dniepru
wróciła do obozu. Jednak zanim wszystkie chorągwie zdołały wsiąść na koń, Kozacy
wyszli już z lasów na otwartą przestrzeń. Ponad 10 000 jazdy pojawiło się na połach
przed obozem litewskim41. Rozpoczęła się bitwa pod Łojowem.
Kozackie sotnie zaczęły szarżować w stronę obozu litewskiego. Pędząc przez pola
łojowskie hałłakowali po tatarsku, pamiętając zapewne, jak wielką trwogę wzbudzał ten
okrzyk wśród szlachty koronnej. Radziwiłł jednak nie dał się ponieść panice. Natych
37
38
39
40
41

Confessata więźnia...., s. 417.
Ibid.
Ibid.
Janusz Radziwiłł do Jana Kazimierza.
Ibid.; Relacya..., s. 416; Dyariusz kancelaryjny Janusza Radziwiłła.
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miast kazał gotowym chorągwiom szarżować na nieprzyjaciela. Wcześniej Kozacy do
stali się pod ostrza! piechoty polsko-węgierskiej z chorągwi Podlewskiego i hetmana
polnego. Hajducy stali przy przeprawach przez Łojówkę, zasiedli w młynie i oddali kilka
salw do atakujących Kozaków. W dymy po wystrzałach wpadła od razu nadworna
chorągiew kozacka Janusza Radziwiłła, dowodzona przez porucznika Łukasza Chodorkowskiego, który zaatakował centrum szyków Krzyczewskiego. Zaraz po tym Radziwiłł
nakazał szarżować wyprowadzonej z obozu husarii42. Były to najprawdopodobniej czę
ści chorągwi husarskich Hlebowicza i Bogusława Radziwiłła, a także chorągiew Alek
sandra Hilarego Połubińskiego. W sumie do szarży ruszyło ok. 400-500 koni. Husarze
wpadli na Kozaków jak orkan, przełamali ich szyki i wstrzymali w pędzie. Po skruszeniu
kopii husarze sięgnęli po szable i koncerze i wsiedli na karki Zaporożcom.
Atak skierowany był przeciwko prawemu skrzydłu kozackiemu. Natomiast lewe, na
który spadł mniejszy impet, zaczęło przesuwać się coraz bardziej do przodu, grożąc
odcięciem chorągwi Radziwiłła od obozu. Najprawdopodobniej chorągwie husarskie
zapędziły się zbyt daleko za przeciwnikiem i odsłoniły swoją prawą flankę. Krzyczewski
spostrzegł to i postanowił zaatakować tyły husarii. Zanim jednak to nastąpiło, na tyłach
wojsk kozackich pojawiły się nie wiadomo skąd nowe chorągwie husarskie, po czym
uderzyły w tył wojsk Krzyczewskiego. Atak ten okazał się wprost druzgocący. Okaza
ło się, że właśnie powrócił z podjazdu Komorowski i zaatakował Krzyczewskiego od
tyłu! Kozackie prawe skrzydło wycofujące się pod naporem husarii pękło i rozpierzchło
się w panice. Lewe zachwiało się i rozpadło, gdy uderzył na nie Wincenty Gosiewski
z dragonią i kilkoma chorągwiami kozackimi43.
Bitwa była skończona. Starcie, początkowo rozgrywające się przed litewskim tabo
rem, tuż obok niewielkiej rzeczki Łojówki, przeniosło się teraz do okolicznych lasów.
Część Zaporożców pierzchła, część jednak schroniła się w bagnistych, gęstych lasach
nad brzegiem Dniepru. Zaporożcy wpadli w gęstwinę i szybko poczęli się umacniać.
W przeciągu niespełna kwadransa Kozacy zasiedli w chrustach i umocnili się na tyle,
żeby ochłonąć po bitwie.
Niespodziewanie, gdy część jazdy litewskiej rozsypała się w pogoni za uciekającymi
Kozakami, od strony Dniepru odezwały się strzały. Okazało się, że w chwili gdy armia
litewska walczyła z siłami Krzyczewskiego, Stiepan Pobodajło zaczął przeprawiać się
przez Dniepr, aby przyjść swoim z pomocą. Kozacy przepłynęli rzekę na czółnach,
wyskoczyli na prawy brzeg i zaczęli okopywać się i umacniać pozycje44. Radziwiłł pozo
stawił zatem jazdę na straży wokół prowizorycznych zasieków Krzyczewskiego, nakazał
oberszterowi Ganhoffowi uderzyć na przeprawę wraz z piechotą niemiecką i kilkoma
chorągwiami kozackimi. W tym starciu uczestniczyła zapewne kompania kapitana
Bolta, kompania Przypkowskiego i kompania Montgomery’ego, wsparte kilkoma cho

42 Janusz Radziwiłł do Jana Kazimierza; Relacya..., s. 416; Dyariusz kancelaryjny Janusza Radziwiłła.
43 Janusz Radziwiłł do Jana Kazimierza; Relacya.,., s. 416; Dyariusz kancelaryjny Janusza Radziwiłła.
44 Relacya..., s. 416.
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rągwiami kozackimi i chorągwią dragońską Janusza Radziwiłła. Niemcy i dragoni dali
kilkakrotnie ognia do Kozaków, a potem wpadli na nich z dobytą białą bronią. Zaporożcy bronili się mężnie, odstrzeliwali zawzięcie. W starciu postrzelony został kapitan
Bolt i jego porucznik, a także chorąży dragonów radziwiłłowskich. Jednak po krwawej
walce Niemcy wyparli Kozaków z prowizorycznych umocnień ziemnych. Zaporożcy
w panice rzucili się do czółen, ale nie zdążyli zepchnąć ich na wodę, bowiem wpadła na
nich piechota litewska. Kozacy rzucili się zatem wpław ku drugiemu brzegowi. Ganhoff
nakazał Niemcom i dragonom strzelać do uciekających. Wnet Dniepr zabarwił się
krwią. Według źródeł z liczącego ok. 2000 oddziału wyszło na drugi brzeg tylko kilkuset
Zaporożców45.
Po odparciu Pobodajły wojska polskie pozwoliły sobie na chwilę wytchnienia. Ra
dziwiłł nakazał ściągnąć z drugiego brzegu Dniepru resztę piechoty niemieckiej Ottenhauza, której zamierzał użyć do szturmu na pozycje Krzyczewskiego. Hetman przegrupowywał wojska, gdy przed jego oblicze przyprowadzono kilku jeńców. Ci, mając sztych
szabli na karku, zeznali, że na pole bitwy ciągnie kozacki tabor z piechotą i kilkunasto
ma działami. Hetman polny litewski wysłał zatem strażnika litewskiego Hrehorego
Mirskiego z misją rozbicia taboru i w tym celu oddał pod jego komendę chorągiew
husarską Mirskiego, radziwiłłowską chorągiew kozacką, dwie chorągwie tatarskie,
dragonię Wichmana oraz piechotę niemiecką Jerzego Tyzenhauza. Radziwiłł nakazał
rozerwać i zniszczyć tabor, zanim pojawi się on na polu bitwy.
Mirski wyruszy! co koń wyskoczy. Od tej chwili los kozackiego taboru był przesądzo
ny. Zaporoska piechota prowadząca wolno wozy nie zdawała sobie sprawy z tego, że
bitwa została już przegrana, a oni idą wprost w ręce tryumfujących oddziałów litew
skich. Tabor złożony z 6 rzędów wozów posuwał się wolno gościńcem i dlatego przybył
na pole bitwy dopiero późnym popołudniem. Mirski nie czekał, aż wozy podjadą na pole
bitwy. Dopadł taborek w odległości ok. 2 kilometrów od szańców Krzyczewskiego
i zaatakował go z trzech stron. Z lewego boku na wozy taborowe runęła piechota
Tyzenhauza, z przodu własna chorągiew husarska pana strażnika, z prawej zaś strony
Kozacy i dragoni. Zaporożcy stawili słaby opór. Jazda i dragoni szybko wdarli się między
wozy, wysiekli i rozproszyli piechotę zaporoską, zdobyli spore zapasy żywności i kilka
lekkich działek46.
Większe niebezpieczeństwo zawisło w tym samym czasie nad resztą wojska litewskie
go. Krzyczewski bowiem, gdy usłyszał odgłosy bitwy w taborze, spróbował dokonać
ostatniej, desperackiej próby przedarcia się przez kordon wojsk litewskich w stronę
taboru. Radziwiłł jednak nie dopuścił do tego. Na lewym skrzydle uszykował swoją
piechotę węgierską, na prawym dragonię Donowaya, a kilku chorągwiom kozackim
i własnej chorągwi husarskiej nakazał spieszyć się i ruszyć środkiem szyku. Tymczasem
nadeszła także piechota Ottenhauza, która wspomogła walczących, wsparli ich też

45 Ibid., s. 417.
46 Janusz Radziwiłł do Jana Kazimierza.
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spieszeni towarzysze i pocztowi z chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego Karola
Hlebowiczach
Niespodziewanie Krzyczewski i jego Kozacy stawili twardy opór. Przez dwie godziny
odpierali ataki Litwinów. Kozacy postrzelili m.in. kapitanów Rappa i Przypkowskiego,
obersztera Tyzenhauza, Wichmanna i Juszkiewicza z dragonii. Poza tym zginęło ponad
stu ludzi i innych oficerów. N a kozackim wale poniósł śmierć towarzysz spod husarskiej
chorągwi hetmańskiej — Kotowski4748. Ponieważ już wkrótce zapadła noc, a piechota
miała mało kul, Radziwiłł zarządził odwrót i postanowił kontynuować szturm w dniu
1 sierpnia. Jednocześnie, obawiając się innych oddziałów kozackich, nakazał pozapalać
okoliczne chaty i resztki kozackich wozów. Na straży wokół umocnień Krzyczewskiego
stanęli tymczasem Wincenty Gosiewski z husarią oraz Jerzy Tyzenhauz z rajtarią, a tak
że część piechoty niemieckiej.

PO BITWIE

N

oc upłynęła spokojnie. Straże litewskie słyszały wprawdzie w obozie zaporoskim
zgiełk i krzyki, Litwini sądzili jednak, że są to zwykłe porachunki pomiędzy
mołojcami, jakie zdarzały się nie raz w kozackich obozach po nieudanej wyprawie.
O świcie Radziwiłł znów uszykował wojsko do szturmu. Wysłał jednak wcześniej na
zwiady Smolskiego z chorągwią tatarską. Gdy jednak Lipkowie podjechali pod obóz
kozacki, okazało się, że na szańcach nie było żywej duszy, a wszyscy Zaporożcy opuścili
w nocy obóz, przekradli się przez bagna i zbiegli, pozostawiając w obozie tylko trupy
ludzi i koni. Wojska litewskie znalazły w obozie niefortunnego wodza kozackiej wypra
wy — Stanisława Michała Krzyczewskiego, który został postrzelony w czasie bitwy.
Obok niego Litwini znaleźli też innego zdrajcę — syna wojskiego witebskiego, szlach
cica Szapkę, któremu wystrzał z działa urwał nogę49. Szapka zmarł wkrótce z upływu
krwi, jednak Krzyczewski żył jeszcze jakiś czas. Radziwiłł wypytywał go o liczebność
wojska kozackiego. Krzyczewski zeznał, że poza chłopstwem, które znajdowało się
w taborze, miał przy sobie ok. 15 000 Kozaków z pułków kijowskiego i owruckiego,
a także niedobitki z oddziału Hołoty, rozbitego pod Zahalem. Kiedy Krzyczewski zmarł,
hetman polny litewski wezwał swojego nadwornego malarza Abrahama van Wester
welda i nakazał mu sporządzić portret pośmiertny zmarłego. Rycina ta została umiesz
czona później na stronie 815 w tomie VI „Theatrum Europaeum”.
2 sierpnia Radziwiłł objechał pole bitwy i obejrzał zarówno reduty Krzyczewskiego,
jak i opuszczone umocnienia Pobodajły. Źródła polskie nie podają dokładnie, co sta
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Relacya..., s. 416.
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ło się z Kozakami na drugim brzegu Dniepru, nie wspominają jednak o jakichkolwiek
utarczkach z Zaporożcami.
Po bitwie odnaleziono i pochowano w czterech mogiłach ponad 2700 ciał Kozaków.
Nie byli to jednak na pewno wszyscy zabici w czasie bojów przed litewskim obozem
i obrony umocnień. N a przykład w obozie Krzyczewskiego odkryto dalsze mogiły ko
zackie, a wielu Zaporożców utopiło się w Dnieprze, podczas nieudanej próby przyjścia
z pomocą Krzyczewskiemu. W sumie zatem liczba zabitych Kozaków mogła dojść do
4000 zabitych i rannych. W wyniku bitwy pod Łojowem przestały istnieć pułki: kijow
ski i owrucki, które odtworzono dopiero na jesieni, przed sporządzeniem rejestru
Zborowskiego50.
Straty litewskie oceniać należy na ok. 200-300 zabitych i rannych. W krwawych
szturmach na umocnienia Krzyczewskiego zginęło ponad stu towarzyszy i żołnierzy.
Przynajmniej drugie tyle musiało polec lub zostać rannych w trakcie bojów pod obozem
litewskim. Wśród rannych było wielu dowódców — m.in. kapitan Bolt, kapitan Rapp,
Tyzenhauz, Wichmann, Juszkiewicz i inni. Armia litewska wyszła z bitwy poważnie
osłabiona. Okolica była spustoszona, a żywności mało. Jak pisał Radziwiłł, w obozie
pozostały tylko 3 beczki prochu, a nie nadeszły transporty z Bychowa i Mohylewa.
W dodatku do żołnierzy nie doszły pieniądze za trzeci kwartał służby, a wysłane po
bitwie łojowskiej podjazdy przyniosły wieści o nowych oddziałach kozackich, które
koncentrowały się na Czernihowszczyźnie. W tych warunkach hetman litewski uznał,
że wypełnił swoje powinności i obronił Wielkie Księstwo przed atakiem Kozaków,
a także odciągnął spod Zbaraża i zniszczył część oddziałów wroga. W tych warunkach
Janusz Radziwiłł nakazał 5 sierpnia odwrót pod Rzeczycę i wkrótce rozpoczął rozpusz
czanie zagonów.
9 września do wojsk litewskich dotarł posłaniec od króla, przynosząc wiadomość
o zawarciu rozejmu pod Zborowem. Radziwiłł wyznaczył zatem swoim chorągwiom leża
zimowe i 24 września wyjechał z obozu. Wyprawa łojowska była skończona.

OCENA BITWY

H

enryk Wisner w Działalności wojskowej Janusza Radziwiłła tak pisał o bitwie
łojowskiej: „Sukces Janusza Radziwiłła był sukcesem zachodnioeuropejskiej sztu
ki wojennej”. Trudno jednak zgodzić się z tą opinią. Spotkaniowy bój wielkich mas
jazdy pod bojówką, błyskawiczne manewry oskrzydlające Radziwiłła, działania silnych
zagonów Pawłowicza i Komorowskiego nie mają wiele wspólnego z zachodnioeuropej
skimi zasadami sztuki wojennej. W dodatku starcie pod Łojowem rozstrzygnięte zostało
przez jazdę, a piechota użyta została tylko do zdobywania taboru i umocnień kozackich.
50

Ibid.,

s.

419.
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Niewątpliwie Janusz Radziwiłł popełnił wiele błędów w czasie bitwy, co omal nie
skończyło się klęską. Przede wszystkim postępował bardzo wolno, podzielił swoje
wojsko na kilka grup. Szwankowało także litewskie rozpoznanie — Radziwiłł i jego
dowódcy nie wiedzieli, gdzie w danej chwili znajduje się nieprzyjaciel, a 31 lipca zostali
niemal zaskoczeni przez jazdę kozacką. Armia litewska, podzielona na grupy, z częścią
piechoty przebywającą po drugiej stronie Dniepru, zaskoczona przez siły Krzyczewskiego, znalazła się w niekorzystnym położeniu. Jednak pomimo tego Janusz Radziwiłł
wygrał bitwę pod Łojowem.
Dlaczego tak się stało? W latach 1648—1649 w starciach z armią kozacko—tatarską
wojska polskie ponosiły klęski, których przyczynę upatrywać należy w ogromnej ruch
liwości tatarskiej konnicy, wspartej przez tabor zaporoski, dysponujący ogromną silą
ognia. Oddziały polskie zaskakiwane były zwykle przez bardzo szybkie manewry
oskrzydlające przeciwnika. Podobną taktykę zastosował pod Łojowem Krzyczewski.
Podobnie jak Chmielnicki i Islam Gerej pod Zborowem, kozacki pułkownik liczył na
zaskoczenie i wybuch paniki w obozie przeciwnika. Okazało się jednak, że Janusz
Radziwiłł zastosował podobną taktykę. Tuż przed bitwą wysłał w teren dwa silne
podjazdy, których odejście z jednej strony osłabiło siły litewskie, ale z drugiej strony —
ich niespodziewany powrót na pole bitwy zmienił sytuację na korzyść strony litewskiej.
Można by zatem powiedzieć, że Krzyczewski pobity został własną bronią, a dodatkowo
popełnił kika błędów, np. 31 lipca nie wydzielił ze swojej armii odwodów i zaatakował
obóz litewski całością sił.
Bitwa pod Łojowem pokazuje wyraźnie jeszcze jeden ważny szczegół: żołnierz kozac
ki, pozbawiony wsparcia tatarskiego, nie przedstawiał poważniejszego niebezpieczeń
stwa dla wojsk polsko-litewskich. Podobnie jak w czasie powstań kozackich przed
1648 r., armia Rzeczypospolitej bez trudu rozbijała kozacką jazdę, a potem oblegała
i zdobywała ufortyfikowany obóz kozacki. Tak właśnie było pod Łojowem, gdzie jednak
w bitwie — w przeciwieństwie do Zborowa, Żółtych Wód i Korsunia — nie brały
udziału oddziały tatarskie.
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okonanie i rzeź wojsk polskich pod Batohem w czerwcu 1652 r. umożliwiły Bohda
nowi Chmielnickiemu rozciągnięcie wpływów kozackich na Mołdawię. Tym len
nem tureckim rządził wtedy hospodar Bazyli Lupul, przyjazny Polsce i szczycący się
nawet polskim indygenatem (warto wspomnieć, że jego zięciem byl hetman polny
litewski J anusz Radziwiłł). Chmielnicki przymusił Lupula do soj uszu, żeniąc swego syna
Tymosza z młodszą córką hospodara, Domną Rozandą. Było to nie do przyjęcia tak dla
Rzeczypospolitej — szykującej się w 1653 r. do rozprawy z Kozakami — jak i dla
skłóconych z Lupulem sąsiadów: księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego II i hospoda
ra Wołoszczyzny Mateusza Basaraby. W kwietniu 1653 r. osadzili oni na tronie moł
dawskim nowego hospodara, Jerzego Stefana i jednocześnie zaproponowali Polsce
sojusz przeciw Kozakom. Jego przyjęcie przez króla Jana Kazimierza zaowocowało
wysłaniem w sierpniu 1653 r. 4000 jazdy polskiej pod dowództwem pułkownika Jana
Kondrackiego do Mołdawii1. N a początku września dotarł pod Suczawę także regiment
dragonów Henryka Denhoffa w sile ok. 450 ludzi. W połączeniu z ok. 10 000 sprzymie
rzonych Polacy obiegli obóz kozacki pod Suczawą, broniony przez ok. 9000 Kozaków
pod wodzą Tymosza Chmielnickiego. Przybył on tu z odsieczą dla zamkniętej w twier
dzy suczawskiej żony hospodara Bazylego, przy której znajdowały się żona Tymosza
i osławione skarby hospodara, przedmiot pragnień wszystkich walczących. Mimo pona
wianych szturmów oblężenie nie przynosiło rezultatów. Wreszcie, 12 września 1653 r.,
Tymosz został postrzelony z działa i — ku radości oblegających — zmarł trzy dni później
wskutek gangreny2.

P

1 Było to 5 pułków w sile 38 chorągwi i 4061 koni, należących do wojewody ruskiego Stanisława
Lanckorońskiego, księcia Dymitra Wiśniowieckiego, Sebastiana Machowskiego, Jana Kondrackiego
1 Jana Kłodzińskiego (zob. D. Milewski, Wyprawa płk. Jana Kondrackiego na Suczawę 16 VIII
—9 X 1653 r., mps pracy magisterskiej, Instytut Historyczny UW, Warszawa 1998, s. 73—74).
2 Tymosz Chmielnicki został ranny odłamkami wozu, rozbitego przez kulę armatnią, zob. D. Milew
ski, Wyprawa..., s. 105.
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Śmierć Tymosza, według niektórych źródeł i późniejszych autorów3, miała decy
dujące znaczenie dla dalszej obrony Suczawy, przyczyniając się bezpośrednio do jej
kapitulacji. Do tej pory Kozacy bili się za swego wodza, broniąc jego i jego rodziny.
Odtąd mogli myśleć o obronie zgromadzonych tu skarbów. Kiedy jednak głód w twier
dzy zaczął narastać, a wyczekiwana odsiecz nie nadchodziła, nawet owe skarby przesta
ły być wystarczającym motywem dla dalszej wałki. Wszystkim zaczęło zależeć przede
wszystkim na ocaleniu życia4.
Tymczasem wszakże, skoro stracili wodza, wybrali sobie Kozacy jego następcę. Został
nim niejaki Mikołaj Fedorowicz5. Kronika wypadków... mówi o nim jako o Polaku,
„który się był przedtem przedał do Kozaków”6. Z kolei Wespazjan Kochowski uważa go
za pułkownika kozackiego, podobnie jak Doni7. Tenże Fedorowicz, niedługo po śmierci
Tymosza8, poprowadził niespodziewaną wycieczkę na stanowiska oblegających.
Od ciężkiej klęski uratowała ich wtedy interwencja Kondrackiego i Denhoffa9.
Sami oblegający, dowiedziawszy się o śmierci Tymosza, nabrali przekonania o rych
łym upadku Suczawy. Chcąc wykorzystać wrażenie tego faktu, „nasi i Węgrowie przez
cały dzień i noc szturmy czyniąc nic nie wskórali i owszem, wielką szkodę w ludziach
3 Paweł z Aleppo, Puteśeswie antiochiskago patriarcha Makariä ч Rossiü v polovinie XVII veka opisaniioe jego synom, archidiakonom Pavlom A leppskim, w: Cleniti v imperatorskom obśćeswe istorii i drevnostej
rossijskich, wyd. G. Murkosa, t. 4, Moskva 1896, s. 107, opisawszy śmierć Tymosza, stwierdza, że
położenie Kozaków stało gibel'nym. Por. też T. Józefowicz, Kronika miasta Lwowa od roku 1634
do 1690, wyd. W. Maniecki, Lwów 1854, s. 164; M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający
(1648-1679), oprać. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 109; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki,
Wrocław 1988, s. 195; K. Szajnocha, Domna Rozanda, w: Dzieła, t. 3, Warszawa 1876, s. 323;
C. §erban, Vasile Łupu, domn al Moldovei (1634—1653), Bucureęti 1991, s. 209.
4 Morale obrońców miało upaść tak dalece, że, jak pisze M. Costin (Latopis ziemi mołdawskiej i inne
utwory historyczne, wyd. I. Czamańska, Poznań 1998, s. 220), pewnej nocy, pobudzeni strachem,
rzucili się Kozacy z obozu na most do zamku, gdzie tłocząc się i popychając wielu wpadło do fosy
i tam zginęło. Por. też M. Hrusevskij, Istoria Ukrainy—Rusy, t. 9, Kijów 1996, s. 590.
5 Czasami zwany Chodorowiczem (por. Kronika wypadków historycznych od r. 1598-1699, BPAN
Kraków, rkps 967, s. 254; S. Tenrberski, Roczniki 1647-1656, w: Scriptores rerum Polonicarum, wyd.
W. Czermak, t. XVI, Kraków 1897, s. 248, używa formy: Hodorowicz). O jego obiorze por. nr.in.
M. Costin, op. cit., s. 220; Kronika wypadków..., s. 254; W. Rudawski, Historia polska od śmierci
Władysława IV aż do pokoju oliwskiego, wyd. W. Spasowicz, Petersburg 1855, s. 233.
6 Kronika wypadków..., s. 254; P. Doni, Listy korolivskogo sekretarä Paolo Doni do rimskago nuncia
Pietro Vidoni z 1653 r,, w: Jubilejnyj zbirnik na pośanu akademika Dmitra Ivanovi&i Bagalija, wyd.
S. Tomasevskij, Kijów 1927, XXVa, s. 556 nazywa go nobile polacco. U M. Golińskiego, Terminata
różnych rzeczy, które się działy od 1648 do r. p. 1664 [1665], BOssol., rkps 189, s. 549, w awizach
spod Zwańca z 12 X 1653 r. znajdujemy wiadomość, że był szlachcicem litewskim.
7 P. Doni, op. cit., XXI, s. 560. Wydawca listów Doniego, Tomasevskij, nazywa go pułkownikiem
kalnickinr. Według M. Hrusevskiego, op. cit., s. 567, pułkownikiem kalnickim był wtedy Bohun.
G. Gajecky, The Cossack Administration of the Hetmanate, t. 2, Cambridge 1978, s. 602 pisze, że
Bohun zastępował wtedy na tym stanowisku Iwana Fedorenkę. Por. też V. Zamlijskij, Bogdan
Chmelnickij, Moskva 1989, s. 271, który Fedorowicza zwie Iwanem, nie Mikołajem.
8 W. Rudawski, op. cit., s. 233, twierdzi, że nazajutrz.
9 Ibid., s. 233; M. Hrusevskij, op. cit., s. 592.
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odnieśli”10. Nic też dziwnego, skoro, jak chce Kochowski, w ciągu całego oblężenia
sojusznicy „kilka szturmów przypuszczali bez skutku, bo multańskie wojsko do dobycia
fortec nie jest sposobne, tylko jak Polacy na wały leźli, oni hałasem narabiali” 11.
Węgrzy też nie lepiej się spisywali — u Albrychta Stanisława Radziwiłła znajdujemy
wiadomość, że, gdy w którymś ze szturmów znowu opuścili Polaków, „Konradzki gnie
wem uniesiony kilku Węgrów poranił, łając ich za małoduszność. Przyrzekli jednak
lepiej pomóc innym razem”12.
Tymczasem właśnie druga połowa września 1653 r. upłynęła pod Suczawą pod
znakiem dużo energiczniejszych działań, niż to się działo do tej pory13. Skoro bowiem
znowu rozeszły się pogłoski, że Chmielnicki przygotowuje odsiecz, król rozkazał Kon
drackiemu i Kłodzińskiemu, „żeby przynaglając tym pilniej oblężonym, im Chmielnicki
bliższy, głów swych odżałowali” 14. Sam Kondracki zapewniał w tym czasie, że Kozacy
tak już są przyciśnięci, że w ciągu kilku dni albo spróbują się przebić — do czego on nie
dopuści — albo przystąpią do rozmów. Dlatego też prosił króla o przysłanie jakiegoś
znacznego senatora, który swym autorytetem mógłby skłonić Kozaków do podda
nia się1516789.
Wreszcie też i książę siedmiogrodzki zdecydował się wspomóc wojska oblegające
Suczawę. W liście do hetmana Stanisława Potockiego z 14 września 1653 r. zapowiadał
wysłanie w ciągu najbliższego tygodnia Jana Kemenya, na czele bliżej nieokreślonej
jeszcze liczby wojska do Mołdawii . G eor| Kraus liczy je na zaledwie 2000 żołnierzy12,
ale pojawiają się też liczby 9000 i 12 0 0 0 . Te ostatnie wydają się chyba przesadzone.
Z pewnością było to „kilka tysięcy” z większymi armatami , gdyż miały to być wojska
zdolne do przeprowadzenia szturmu obozu i twierdzy20. Ponieważ większość przekazów

10 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 259a, s. 670.
11 W. Kochowski, Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora, wyd. z rękopismu
przez E. Raczyńskiego, t. 1-2, Poznań 1840, s. 228.
12 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, s. 396.
12 Aczkolwiek nieznana jest ich chronologia.
14 S. Twardowski, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Kalisz 1681, s. 100. Por. też S. Vielicko, Letopis
sobytij v jugozapadnej Rossii v XVII viekie, wyd. Vremennoju kommisieju dla razbora drevnich aktov,
Kijów 1848, s. 147.
15 P. Doni, op. cit., XXII, s. 561 i XXIIa, s. 562. Oba listy P. Doniego z 25 IX 1653 r.
16 J. Rakoczy do S. Potockiego, Segesvar, 14 IX 1653 r., w: Documente privitoare la istoria Romanilor
adese din archivele polane. Secolul al XVII-lea, t. 2, ed. I. Corfus, Bucureęti 1983, nr 129, s. 205.
17 G. Kraus, Siebenbürgische Chronik, w: Fontes rerum Austriacarum, Abt. 1, Bd. 3, Graz 1969, s. 214.
18 Krótka narratywa ekspedycyi w roku 1653 po świątkach przeciwko rebelii kozackiej z potęgą
tatarską po szósty raz stoczonej, BCzart., TN, rkps 147, s. 148. Miała to być piechota i większe
działa. Tę drugą liczbę podają: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 264, s. 679 i P. Doni, op. cit.,
XXIV, s.5 6 4 ." 1
19 Jak określił to S. Temberski, op. cit., s. 246.
20 Por. P. Doni, op. cit., XXIV, s. 564, pisze, że „dziś”, tj. 8 X 1653 r., spróbuje się szturmu dlatego
właśnie, że dołączyli Węgrzy.
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podaje siłę tego wojska na 6000 ludzi wraz z armatami burzącymi21 — raz mamy nawet
wyszczególnione, że były to 4 działa, ciągnięte każde przez 30 par wołów22 — możemy
przyjąć, iż taką właśnie siłą dysponował Jan Kemeny. Zjawił się on pod Suczawą
3 października23. Zajął miejsce, w którym dotąd przebywał Stefan Petki, „osadzając
cały tabor węgierski jeszcze bliżej szańców kozackich”24. Przejął też od niego dowódz
two nad wojskami siedmiogrodzkimi25.
Zdaje się, iż przybycie Kemenya, zamiast oczekiwanej odsieczy, a także podjęty
przezeń natychmiastowy ostrzał pozycji kozackich, przyczyniły się w sposób decydujący
do załamania się dalszej obrony26. Kozacy próbowali co prawda wypadów przeciw
stanowiskom artylerii sojuszniczej. Podczas jednego z nich o mało nie opanowali blok
hauzu, z którego Denhoff prowadził ostrzał ich obozu: „w kilka dni na ten Blokhaus,
który P Denhoff z Niemcy był wysoko wystawił zazierając do obozu; potem ich upat
rzywszy w ciemną noc, tak niespodziewanie nastąpili potężnie, że gdyby byli granatami
trochę wstrętu im ręcznemi nie dali, nim jazda nastąpiła, posiłkując ich, pewnie by go
byli znieśli”27. Przeciwko działom siedmiogrodzkim Kemenya również poprowadzili
wycieczkę, tak iż trzeba było przeprowadzić te armaty w inne miejsce, zapewne bardziej
oddalone od kozackich szańców28. Udało się im również niespodziewanym nocnym
napadem spędzić z pola chorągiew kozacką Jana Kłopotowskiego, raniąc samego rot
mistrza i zabijając — inter alios — Stefana Mączyńskiego29. Wreszcie też, co zasługuje
na podziw, podczas kolejnego szturmu, nie czekając nieprzyjaciela na szańcach, uderzyli
Kozacy na atakujących Mołdawian i spędzili ich z pola, przerywając szturm30. Następ
nej nocy odważyli się uderzyć na samych Polaków, ale tym razem nie poszczęściło się
im, gdyż Kondracki, uprzedzony przez zbiega z Suczawy, stał w pogotowiu i odparł atak
kozacki, zadając napastnikom niemałe straty31.
21 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 269, s. 685; ibid., nr 276, s. 691; M. Costin, op. cit., s. 220
— za nim przyjął tę liczbę N. Jorga, Istoria armatei romäneyti, Bukareszt 1970, s. 34422 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 264, s. 679; W. Kochowski, Histcrrya..., s. 229, również
wymienia „cztery armaty burzące”.
23 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 264, s. 679. Por. też ibid., nr 276, s. 691 — w liście
z 20 X 1653 r. jest mowa o tym, że Kemeny przyszedł „świeżo” pod Suczawę. Zob. też P. Doni,
op. cit., XXIV, s. 564 (list z 8 X 1653 r.).
24 M. Costin, op. cit., s. 220.
25 Wynika to z jego stanowiska — Rakoczy w jego osobie posyła equitatus aulici supremum capitaneum, exercituumque campestrium generałem supremum (Documente privitoare..., nr 129, s. 205) —
oraz roli, jaką odegrał przy kapitulacji Suczawy.
26 W J. Michałowskiego, Księdze pamiętniczej, nr 276, s. 691, czytamy, że przybycie Kemenya za
trwożyło Kozaków. O wzmożonym ostrzale, jaki wtedy rozpoczęto, patrz m.in. W. Kochowski,
Historya..., s. 229.
27 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 259 a, s. 670.
28 W. Kochowski, Annalium Poloruae ab obku Vladislai IV, Climacter I, Kraków 1683, s. 38429 Ibid., s. 385.
30 Ibid.
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Mimo tak dzielnej postawy obrońców, ich sytuacja pogarszała się z każdym dniem.
W odciętej twierdzy wzmógł się głód, który już nie zwierzętom tu zgromadzonym, ale
ludziom począł zagrażać. Zrazu Kozacy poczęli zjadać własne konie32, potem przeszli do
smażenia i żucia skór z nich ściągniętych, a nawet z własnych butów. Zjadali też wy
ciągnięte z ziemi korzenie33. Wielu też spośród nich uciekało do Polaków34. Chociaż
prochu i amunicji mieli pod dostatkiem35, to właśnie głód, brak perspektyw na odsiecz
i wzmożony po przybyciu Kemenya ostrzał artyleryjski, który szczególnie dawał się im
we znaki36, zaczęły ich skłaniać do myśli o poddaniu się37.
Hospodarowa, dla której kapitulacja byłaby równoznaczna z ostateczną utratą wła
dzy przez jej męża, a ją samą wydawałaby w ręce nieprzyjaciół, nie chciała do tego
dopuścić i wszelkimi sposobami starała się zachęcić Kozaków do wytrwania w oporze.
Jeszcze za życia Tymosza wpływała na zięcia, by wytrwał, Kozaków starała się przekupy
wać, a między wszystkich dzieląc żywność, sama świeciła przykładem męstwa38.
Po śmierci Tymosza wyszła wraz z brzemienną córką i damami dworu do Kozaków,
z płaczem ich prosząc, aby nie porzucali jej, wdowy po swym wodzu, która wkrótce
urodzi jego dziecko39. Tak ich wtedy sobie ujęła, że przysięgli uroczyście bronić jej4041.
Później, gdy głód ostudził zapał kozacki, obiecywała hospodarowa rozdać wśród nich
wszystkie skarby, byle się trzymali, a nawet córkę za któregoś z nich wydać. Zapowiada
ła też rychłe nadejście chana z odsieczą i rzekomy bunt w wojsku polskim — wszystko
naprozno 41 .
Kozacy bowiem, raz skłoniwszy się ku myśli o traktatach, nie dali się od niej odwieść.
Tym bardziej że oblegający czynili już od jakiegoś czasu zabiegi, by do tego doprowa
dzić42.
Już 23 września, odpowiadając na wezwania Kondrackiego i licząc zapewne na
większą ustępliwość Kozaków po śmierci Tymosza, wysłał król z obozu pod Kamieńcem
- •

32 Paweł z Aleppo, op. cit, s. 108. W relacji o upadku Suczawy, AGA D , AR, dz. II nieup., rkps 541,
czytamy, że „zdechlizną żyli”.
33 M. Costin, op. cit, s. 220; Akty otmsiaśćesia к istorii übtoj i zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye
Archeografi&skoju Kommisieju (dalej: AOJZR), t. 10, Petersburg 1878, s. 53.
34 P. Doni, op. cit, XXIII, s. 563.
35 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 268, s. 683. Pod koniec oblężenia jednak i tego zaczęło im
brakować — AGA D, AR, dz. II, rkps 541.
36 W. Kochowski, Historya..., s. 229; S. Temberski, op. cit., s. 248.
37 S. Temberski, op. cit., s. 248.
38 W. Kochowski, Annalium Poloniae..., s. 386.
39 Ibid., s. 386; Paweł z Aleppo, op. cit., s. 108, pisze, że Rozanda jeszcze w Suczawie urodziła
dwóch chłopców.
40 W. Kochowski, Annalium Poloniae..., s. 386; TE 1663, t. VII, s. 417.
41 W. Kochowski, Annalium Poloniae..., s. 388. Rozanda miała być oddana Fedorowiczowi — por.
K. Szajnocha, op. cit., s. 324.
42 M. Jemiołowski, op. cit., s. 109.
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Sebastiana Machowskiego, aby doprowadził do rozmów z obrońcami Suczawy i skłonił
ich do poddania się^5. Znużony też przeciągającym się oblężeniem4344, zwołał Jan Kazi
mierz naradę wojenną, na której — wbrew zdaniu Jerzego Lubomirskiego — przefor
sowano pomysł ruszenia na Ukrainę przeciw Chmielnickiemu45. Wymarsz nastąpił
30 września 1653 r., a kierowano się na Bar46. Jednak już dwa dni później przyszły listy
od Jerzego Stefana, w których ten zawiadamiał, że chan, przekonany wreszcie przez
Chmielnickiego do sojuszu, połączył się z Kozakami47. Skłoniło to armię polską do
zaniechania wyprawy i powrotu nad Dniestr — obawiano się m.in. odcięcia i zniszcze
nia stojących pod Suczawą wojsk polskich48.
8 października zatoczono obóz pod Zwańcem, w miejscu przez „Pana generał majora
Ubalda obranym”49. Chodziło zarówno o lepszą łączność ze sprzymierzeńcami w Moł
dawii, jak i niedopuszczenie do wysłania odsieczy pod Suczawę50. Teraz bowiem, kiedy
Chmielnicki połączył się z Tatarami, miał dość sił, by to przeprowadzić. Chcąc również
przyspieszyć zdobycie twierdzy, postanowiono wysłać pod Suczawę Krzysztofa Houwal
dta51. Myślano bowiem o przeprowadzeniu kolejnego szturmu, wspólnie z przybyłymi
niedawno wojskami siedmiogrodzkimi52. Zanim jednak doszło do wymarszu oddziału
Houwaldta, nadeszły wieści o skutkach zabiegów Machowskego i planowana wyprawa
stała się niepotrzebna. Król zatrzymał Houwaldta niemal w ostatniej chwili przed jego

43 Diariusz obozowy z r. 1653, BKórn., rkps 353, k. l-26v., 23 IX. W Kronice wypadków..., s. 253
czytamy, że Machowski podążył razem z Mariuszem Jaskólskim, strażnikiem wojskowym i Obuchowiczem, wojewodą smoleńskim. Kazimierz Filip Obuchowicz w swym Diariuszu, opisując oblężenie
i kapitulację Suczawy, ani słowem nie wspomina, aby miał być tam obecny (K. F. Obuchowicz,
Diariusz, w: Pamiętniki historyczne do wyjaśniania spraw publicznych w Polsce XVII wieku posługujące,
wyd. M. Baliński, Wilno 1859, s. 42). Autor Kroniki wypadków... pomylił go z mniej znanym
podkomorzym mozyrskim, Michałem Teodorem Obuchowiczem, którego udział w komisji traktato
wej byłby tym zasadniejszy, że był on już pod Suczawą posiany z Denhoffem. Obecność Jaskólskiego
potwierdza list Kemenya do króla spod Suczawy, 11 X 1653 r. (Zerela do istorii Ukrainy Rusy, t. 12,
wyd. M. Korduba, Lwów 1911, 317, s. 268). Posłował on już wcześniej do Siedmiogrodu, był przeto
wprowadzony w sprawy sojuszu. Co do Machowskiego, to znajdujemy wiadomość, że sami Kozacy
o niego właśnie mieli prosić (J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 269, s. 685). Zapewne nie jest to
jedyny powód, dla którego go posiano — pamiętajmy, że miał pod Suczawą własny pułk! — ale nie
należy też tego wykluczać.
44 Por. J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 259a, s. 670 i nr 260, s. 673.
45 Być może odbyła się 27 IX, pod którą to datą Diariusz obozowy... notuje „consilium tajemne”.
Mowę Jerzego Lubomirskiego zob. też w: J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 261, s. 673-675.
46 Diariusz obozowy..., 30 IX.
47 Diariusz obozowy..., 2 X. Wojsko stało wtedy pod Zieleńcami (por. też J. Michałowski, Księga
pamiętnicza, nr 264, s. 678). Chan ruszył 28 września - P. Doni, op. cit., XXIII, s. 563.
48 Krótka narratywa..., s. 150; J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 264, s. 678.
49 Diariusz obozowy..., 8 X.
50 P. Doni, op. cit., XXIV, s. 563; J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 264, s. 678.
51 P. Doni, op. cit., XXIVa, s. 564.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kapitulacja Suczawy

137

wymarszem z obozu żwanieckiego — nie zdążył on zatem pojawić się pod Suczawą
i wziąć udziału w walkach, jak sądził Kochowski53.
Nie wiemy, kiedy dokładnie pojawił się Sebastian Machowski pod Suczawą54, ani jak
przebiegały rozmowy, które prowadził z Kozakami55. Wiadomo tylko, że we wrześniu
doszło w oblężonym obozie do bliżej nieokreślonego buntu czy też zamieszek wśród
Kozaków, które z trudem tylko zdołano opanować56. To zaś miało zachęcić Fedorowi
cza57 do przystąpienia do traktatów, z którymi dotąd zwlekano58. Oblegający ze swej
strony bardzo chcieli zakończyć jak najszybciej oblężenie — przejęto bowiem list
Lupula do żony, wzywający, aby obrońcy wytrzymali tydzień jeszcze, a odsiecz nieza
wodnie nadejdzie59.
Według Wawrzyńca Rudawskiego60 z Suczawy przybył do obozu polskiego pewien
trębacz, który w imieniu dowództwa załogi zaproponował Kondrackiemu poddanie się
na określonych warunkach. Kondracki omówił sprawę z Machowskim, a potem z Ja
nem Kemenyem61. „Stanęła tedy w jednym niemal dniu transakcja”62, jak czytamy
w relacji o kapitulacji Suczawy. Kochowski pisze, że sprzymierzeni postanowili podać
Kozakom łagodne warunki, ponieważ sprzykrzyło im się oblężenie63. U Temberskiego
znajdujemy wiadomość, że ich ledwie Polacy przy oblężeniu zatrzymali64. Jest to opinia

53 W. Kochowski, Annalium Poloniae..., s. 385. Powtórzył zanim tę wiadomość L. Kubala, Wyprawa
iwaniecka, w: Szkice historycznie, Seria II, Lwów 1880, s. 232. O okolicznościach niedoszłej wyprawy
Krzysztofa Houwaldta por. P. Doni, op. cit., XXVh, s. 567.
54 Zapewne nie dalej niż w ciągu tygodnia. Tyle czasu potrzebowały szczegółowe wiadomości
o upadku Suczawy — 9 października — aby dotrzeć do obozu polskiego (16 października znane są
autorowi Diariusza obozowego...).
55 W relacji o upadku Suczawy czytamy, że „P. Machowski od KJmci do Wołoch zesłany, skoro się
Kozakom dal z tem słyszeć, że ma moc zupełną do traktowania z Kozaki, zaraz ich do traktatów
wciągnął (bo też ani prochów, ani żywności, zdechliną żyjący, nie mieli i bydlęcymi skórami żyli).
Stanęła tedy w jednym niemal dniu transakcja” (AGAD, AR, dz. II, rkps 541).
56 Pamiętniki o wojnach kozackich za Chmielnickiego przez nieznanego autora, wyd. Z. Schletter,
Wrocław 1840, s. 124; S. Wieliczko, op. cit., s. 146. Tumult ów miał zostać uspokojony przez
hospodarową. Co gorsza jednak, doszło do zatargów pomiędzy Kozakami a Mołdawianami: „Kozacy
z Wołochami poróżnili się w oblężeniu i kilku znacznych bojarów wielkich zabili i pościnali; ostatek
bojarów uciekło było z taboru do zamku i z semenami, a potem do naszych się przedali. Hospodarowa dopiero tem się potrwożywszy, poczęła traktować” (J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 276,
s. 691).
57 W. Rudawski, op. cit., s. 324, twierdzi, że już nawet za zgodą i zachętą hospodarowej, która miała
nadzieję uzyskać lepsze warunki, gdy twierdza sama się podda, niż gdyby miała być zdobyta.
58 P. Doni, op. cit., XXIVa, s. 567, twierdzi, że Kozacy bronili się tak długo, wciąż wyglądając
odsieczy od Chmielnickiego.
59 Krótka narratywa..., s. 151; J. Michałowski, Kięgapamiętnicza, nr 271, s. 686.
60 W. Rudawski, op. cit., s. 233. Podobnie rzecz tę przedstawia S. Temberski, op. cit., s. 248.
61 Obecność Węgrów przy traktatach potwierdza Kronika wypadków..., s. 253.
62 AGA D, AR, dz. II, rkps 541.
63 W. Kochowski, Historya..., s. 231.
64 S. Temberski, op. cit., s. 248.
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zapewne przesadzona i wynika z oceny późniejszej postawy naszych sojuszników, kiedy
to długo trzeba było prosić ich o przesłanie obiecanych posiłków65. Faktem jest jednak,
że tym, co oblegających najbardziej zachęciło do zaproponowania łagodnych warun
ków traktatu, była świadomość zagrożenia ze strony Chmielnickiego i obawa przed
odsieczą66. Sprzymierzonym chodziło więc o to, by kończyć oblężenie jak najszybciej.
Ponieważ tego samego pragnęli, aczkolwiek z innych powodów, zamknięci w Suczawie
Kozacy, doszło do zawarcia porozumienia i podpisana warunków kapitulacji67. Została
ona zaprzysiężona przez Kozaków w dniu 9 października 1653 r. Z tą chwilą oblężenie
suczawskie dobiegło końca.
Zapoznajmy się zatem z tekstem układu, na który zgodziły się obie strony68:
Punkta kapitulacji Kozaków
poddających się w Soczawie i przysięga
Soczawa 9 października 1653
Primo. Facient de facto Serenissimo Poloniae Regi ac Reipublicae fidelitatem ac celsi
ssimo Transylvaniae principi, duobusąue Palatinis utriusque Valachiae ad bonam
vicinitatem, et quod nunquam inimici illorum forent.
Secundo. In signum humilitatis et gratitudinis vexilla reliqua coram Generalibus
et Commissariis deponunt, quae manebunt pro Serenissimo Rege ac Trartsilvaruae
Principe, retentis apud se ex benigna Generalis ac Commissarii annuentia nomine
Serenissimi ac celsissimi Transilvaniae Principis facta, decem vexillis.
Tertio, Arma autem et sclopeta majora (hactenus offensiva) similiter coram iisdem
humi posita, praemisso juramento in facto ipsis iterum reddantur.
Quarto, Nihil ex bonis in arce tempore adventus ipsorum repertis secum auferant ullo
praetextu: super hoc jurent.
Quinto, Bona Timotei similiter relinquantur prae manibus nostris una cum Dominis
Officialibus Polonicis et Hungaricis: ac bona ex ecclesiis Moldavicis ablata restituantur.
Sexto, Neminem ex arce secum abducant vel minimum hominum aut animalium.
Septimo. In egressu damnum regnicolis non inferant.
Octavo, Rebus Palatini, Baronum ac ullius in arce existentibus se non immisceant,
neque illis quidquam patrocinentur. Super his omnibus sub bona fide Christiana
observanda singuli jurent.
65 Por. m.in. AGA D, AR, dz. II, rkps 541. Przybycie właśnie w tym czasie Kemenya wskazuje na coś
zupełnie innego. Faktem jest natomiast, że Węgrzy wycofali się szybko spod Suczawy, już po jej
upadku, na wieść o nadchodzącej odsieczy (por. ibid; Diariusz obozowy..., 16 X).
66 Krótka narratywa..., s. 154- Por. też M. Hrusevskij, op. cit., s. 591.
67 Co stało się „po wielu uczynionych z Hospodarową Lupułową i z oblężonemi Kozakami umo
wach”, jak uważa autor Krótkiej narratywy..., s. 15468 Punkta kapitulacji Kozaków poddających się tu Soczawie i przysięga..., za: J. Michałowski, Księga
pamiętnicza, nr 267, s. 682-683.
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Rota juramenti
Ja, Mikołaj Chwedorowicz natenczas zostający starszy wojska Zaporoskiego z kollegami z pułkownikami swemi, przysięgamy na imię Trójcy Przenajświętszej, N a j
świętszej Panny i wszystkich Świętych: Iż my uznawszy łaskę i miłosierdzie na
przód K JM ci Pana Naszego Miłościwego i Xięcia JM ci Siedmigrodzkiego, jak też
i Hospodarów IchMciów; jako wierne poddaństwo JK M ci Panu Naszem u M iłoś
ciwemu i posłuszeństwo na tak Miłościwą łaskę poprzysięgamy, tak i Xięciu JM ci
Siedmigrodzkiemu od tego czasu poprzysięgamy, jako nie mamy nijakim sposo
bem ani na osobę Xięcia JMci, ani na Państwa jego następować, ale i owszem na
nieprzyjaciół onego zarówno przeciwko nieprzyjacielowi stawać. Toż H ospoda
rom IchMciom a zatem kondycjom w punktach opisanym. N iech Pan Bóg
m ści się krzywdy imienia swego, na które przysięgamy, na nas samych, żonach
i dziatkach naszych. Tak nam Panie Boże dopomóż i ta św. Ewangelia.
Działo się pod Soczawą die 9 Octobris 1653.

Same punkty kapitulacji, jak też rotę przysięgi, przytoczone bądź też omówione,
znajdujemy w wielu źródłach historycznych69.
Jak widzimy, były one istotnie bardzo łagodne70. Kładły nacisk na bezpieczeństwo
samego zamku, który sprzymierzeni chcieli dostać w swoje ręce w stanie nienaruszo
nym, spodziewając się tam bogatych łupów w nagrodę za walkę, a także samej Mołda
wii, by nie była wystawiona na grabież ze strony powracających Kozaków. Im samym
zostawiono broń i własny dobytek, z którym przyszli pod Suczawę.
Jak się zdaje, ową wspaniałomyślność zwycięzców łączyć należy tak z chęcią jak
najszybszego zakończenia oblężenia, zanim nadejdzie odsiecz, jak i z tajną deklaracją
Mikołaja Fedorowicza, złożoną Sebastianowi Machowskiemu. Obiecał on nie tylko,
że nie zbuntuje się więcej przeciw królowi i Rzeczypospolitej, co znalazło się w punk
tach traktatu, ale też, że na czele oswobodzonych właśnie z oblężenia Kozaków pociąg
nie do obozu królewskiego i będzie walczył po stronie Polaków71. Fedorowicz mógł to
traktować jedynie jako wybieg, pozwalający uzyskać lepsze warunki kapitulacji. Ma
chowski, jak się zdaje, uwierzył, że rzecz rzeczywiście dojdzie do skutku72.
69 Por. m.in. M. Goliński, Terminata..., s. 649 — rota juramentu i s. 650 — punkty kapitulacji
w języku łac.; Krótka narratywa..., s. 155-156; S. Temberski, op. cit., s. 248-249; W. Kochowski,
Annalium Poloniae..., s. 388-389 (idem, Historya..., s. 232—233); W. Rudawski, op. cit., s. 233—23470 M. Hrusevskij, op. cit., s. 593, posuwa się nawet do przypuszczenia, iż zacytowany tekst był tylko
polskim projektem, a w rzeczywistości Kozacy wytargowali jeszcze łagodniejsze warunki.
71 Por. J. Michałowski, Księga pamiętmcza, nr 276, s. 691: „Kozacy, którzy przysięgali, wszyscy do
obozu wnijść mieli do Króla JMci i z Panem Machowskim” i W. Kochowski, Annalium Poloniae...,
s. 389: Convenerat cum Fedorovicio in arcano, ituros sub signis ad Castra Regia Cosacos, per evidentem
submissionis actum, ubi Regi militant, diluendae rebellionis culpae. Credidere nostri pactum ex fide
exsolvendum (zob. też idem, Historya..., s. 233). Por. też M. Hrusevskij, op. cit., s. 593-594.
72 P. Doni, op. cit., XXVb, s. 567, informuje o powszechnej opinii, że to raczej pieniędzmi skłonili
Kozacy Machowskiego do podyktowania im tak łagodnych warunków. Por. też Diariusz obozowy...,
16 X.
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Jednak ewentualne porozumienie zostało przekreślone, zaraz po poddaniu się Koza
ków, przez samych zwycięzców. Kozacy bowiem, wygłodzeni, udali się masowo do
obozów sprzymierzonych, gdzie kupowali żywność i konie do taboru. Tych ostatnich
nabyli, według różnych źródeł, ok. 500, przy czym Polacy, Węgrzy i Mołdawianie
sprzedawali im je, zaślepieni chciwością pieniądza, nie bacząc, że sami zostają bez
wierzchowców73. Przy okazji jednak Polacy, mszcząc się za Batoh, a Mołdawianie za
grabieże ich kraju, wymordowali skrycie kilkuset Kozaków74. Jeden Machowski, jakby
widząc, że morduje się tu jego myśl porozumienia z Zaporożcami, próbował ich rato
wać75 — nie zdołał jednak zapobiec rzezi.
Kozacy, widząc co się dzieje, wycofali się zaraz z zakupioną żywnością i końmi do
okopów, które ponownie zaczęli umacniać76. Groziło to wznowieniem oblężenia. Prze
rażeni tą perspektywą sojusznicy pośpieszyli z zapewnieniem Kozakom bezpieczeństwa.
Hospodar Jerzy Stefan dał im „salwa gwardię” na swobodne przejście przez Mołdawię77
i zaprzysiągł bezpieczeństwo78. Ze swej strony Polacy, na żądanie Kozaków, dali im
zakładników — na ochotnika zgłosili się rotmistrz Olbrycht Mogilnicki i „dwóch
Towarzystwa”79. Ich życie z kolei miało gwarantować czterech Kozaków, których wzięli
Polacy80. N a drugi dzień zatem, 10 października, Kozacy opuścili obóz suczawski,
oddając zamek sprzymierzonym8182.
Według Kochowskiego mieli zostawić tam 7 armat polnych i ponad 50 śmigownic,
które dostały się Polakom87. Gdzie indziej czytamy o trzech oktawach i 40 hakownicach83. Co do chorągwi, to oddać je mieli wszystkie, do podziału po połowie między
Polaków i Węgrów, z których dziesięć Kemeny pozwolił im zostawić, by nie wracali

73 Por. Krótka narratywa..., s. 156; S. Temberski, op. cit., s. 249; Diariusz obozowy..., 16 X; P. Doni,
op. cit., XXVa, s. 566 i XXVb, s. 567.
74 Krótka narratywa..., s. 156, mówi, iż kilkuset; P. Doni, op. cit., XXVa, s. 566, że wielu; S. Tem 
berski, op. cit., s. 249, podaje liczbę 300 zakłutych Kozaków; Diariusz obozowy..., 16 X zaś „pod
600”. W rzezi tej brali udział też Węgrzy.
75 Diariusz obozowy..., 16 X.
76 Krótka narratywa..., s. 156; S. Temberski, op. cit., s. 249.
77 M. Costin, op. cit., s. 221.
78 Paweł z Aleppo, op. cit., s. 108.
79 Diariusz obozowy..., 16 X; por. też Krótka narratywa..., s. 156; S. Temberski, op. cit., s. 249;
W. Kochowski, Historya..., s. 233; M. Jemiołowski, op. cit., s. 109.
80 W. Kochowski, Historya..., s. 233.
81 Obsadziło go „tysiąc piechoty niemieckiej”, czytamy w J. Michałowskiego, Księdze pamiętniczej,
nr 276, s. 691. Musiało tu jednak chodzić ogólnie o liczbę wojsk pozostawionych w Suczawie — na
zamku i w mieście — bądź też w rzeczywistości zostawiono ich mniej. Sprzymierzeńcy opuścili
bowiem rejon Suczawy niedługo po jej kapitulacji, sam Jerzy Stefan także tam nie pozostał (por.
Paweł z Aleppo, op. cit., s. 109). Liczebność załogi musiała być zresztą ograniczona przez małą
powierzchnię samego zamku.
82 W. Kochowski, Historya..., s. 234.
83 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 276, s. 691. Ibid., nr 274, s. 689, czytamy, że Machowski
oddał Kozakom szable i samopały.
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zupełnie bez znaków84. Stanęło jednak na tym, że „Kozacy, nakupiwszy u naszych
żywności, prochów i więcej tysiąca koni, wyszli numero 4000, działa wszystkie z sobą
pobrali (tylko jedno działo i dziesięć chorągwi Węgrom oddawszy), z chorągwiami
rozpostartemi, w bębny bijąc i z muzyką, taborem dobrze sprawionym, w którego pośrzodku wieziono ciało Tymoszowe pod znakiem, który przy trumnie niesiono, i poszli
sobie ku Raszkowu, gdzie Dniestr przechodzić chcieli”85. Costin powiada, że Kozacy
przeszli przez miasto nad brzeg rzeki Suczawy, skąd przeprawiwszy się pomaszerowali
brzegiem Seretu ku Ukrainie86.
Ciągnących Kozaków spotkał w drodze pisarz polny Jan Sapieha, który wybrał się
w tym czasie pod Suczawę87. Zauważył on, że nowy wódz kozacki, Fedorowicz, cie
szy się znacznym szacunkiem i otacza go zbrojna asysta. Ciało Tymosza, wiezione na
wozie, okryte było długim i szerokim płótnem z białej bawełny, oznaczonym czarnymi
i czerwonymi krzyżami88. Doni nic nie pisze, żeby pomiędzy Sapiehą a Kozakami doszło
do jakichś zatargów, a samo spotkanie miało charakter przypadkowy. Inaczej autor
Diariusza obozowego..., który twierdzi, że „poszedł był p. pisarz polny z panem
J. Ruszczycem w kilkuset koni rwać ich [Kozaków — przyp. D. M.] na przeprawach, ale
nic nie wskórali i sami się strachu nabrali”89. Jeśli byłaby to próba powstrzymania
Kozaków w drodze na Ukrainę, to, przyznajmy, podjęta zbyt małymi siłami. Co prawda
gdzie indziej czytamy, że Sapieha i Ruszczyć szli „w tysiąc circiter kommunika” na
Kozaków, ale „quo consilio, wiedzieć trudno”, a sami Kozacy Połakom ledwie że „nie dali
po drodze pamiętnego”90. Być może, iż Sapieha, przypadkowo natknąwszy się na
Kozaków, mogący też nie wiedzieć o zawartym już porozumieniu — przypomnijmy, że
szedł spod Żwańca, dokąd pierwsze wieści o kapitulacji dotarły 12 października91 —
o mało nie stoczył z nimi bitwy. Gdy sprawa się wyjaśniła, zostawił ich i sam pociągnął
pod Suczawę.
Znalazł się tu w chwili, kiedy decydowano o losach jeńców i zdobyczy. Bojarowie
mołdawscy, stronnicy Lupula, którzy zdążyli się przed upadkiem twierdzy pokłócić
z Kozakami — kilku z nich przypłaciło to nawet życiem99 — teraz prosili Polaków
o protekcję. Odmówiono im jej, argumentując, że król polski nie może brać w opiekę845679012

84 A GA D , AR, dz. II, rkps 541.
85 Ibid.; Paweł z Aleppo, op. cit., s. 108, pisze, że Kozacy wzięli ze sobą swoje armaty. W AOJZR,
t. 10, s. 58, czytamy, że pozwolono im wziąć ze sobą tylko trzy działa. Por. też Diariusz obozowy...,
16 X; S. Temberski, op. cit., s. 249; P. Doni, op. cit., XXVb, s. 567.
86 M. Costin, op. cit., s. 221.
87 P. Doni, op. cit. XXVb, s. 568.
88 Ibid.
89 Diariusz obozowy..., 16 X.
90 AGA D, AR, dz. II, rkps 541.
91 Diariusz obozowy..., 12 X.
92 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 276, s. 690.
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cudzych poddanych — obiecano wszakże wstawić się za nimi do nowego hospodara93.
Jerzy Stefan obiecał im łagodne traktowanie i tymczasem zostali przy życiu94.
Opuszczona przez Kozaków hospodarowa, żona Lupula, dostała się wraz z dziećmi
w ręce Jerzego Stefana. Gdy przybył Sapieha, udało się jej spotkać z nim. Prosiła go
o wstawiennictwo u nowego hospodara, aby pozwolił jej wraz z dziećmi wyjechać do
Polski, pod opiekę króla, a w ostateczności zaś, aby nie oszpecał jej syna przez obcięcie
uszu i nosa, jak to zwykle robiono z synami obalonych władców i innymi pretendenta
mi do tronu hospodarskiego w Mołdawii. Jerzy Stefan wszakże ani myślał wypuszczać
żony swego przeciwnika. Nie godził się też na żadne deklaracje względem nietykalności
jej syna, mówiąc, że do niczego takiego nie zobowiązywał się podczas rozmów kapitułacyjnych95. Odrzucił też prośbę Polaków, przedstawioną w imieniu Janusza Radziwiłła,
który pragnął, by jego teściowej pozwolono przyjechać na Litwę pod opiekę hetmana96.
Ostatecznie też pozostała w Mołdawii, odesłana na wieś, gdzie trzymano ją pod strażą97.
Przyszło teraz do najprzyjemniejszej dla zwycięzców czynności, czyli do podziału
legendarnych skarbów Lupulowych. Tu jednak spotkał ich niemiły zawód: „Skarby,
które wszystkie najwięcej w ochędostwie, szatach, srebrze stołowym i w siedzeniach
(bo pieniędzy tylko sto tysięcy talarów lewkowych znaleziono) popięczętowane leżą;
jaka ich dispositia będzie, trudno wiedzieć, atoli nie było dla czego szyi łamać”98.
Różnica między wygórowanymi oczekiwaniami i marzeniami oblegających a rzeczywi
stością, która objawiła się ich oczom po dostaniu się do upragnionej twierdzy, wywołała
rozczarowanie, którego echa znajdujemy w wielu źródłach. Ujrzawszy wyśnione skarby,
zdobywcy własnym oczom nie wierzyli, że było ich tak mało — zwłaszcza że do podziału
„wielu kompetytorów było”99. Uderza fakt, że ogólne rozczarowanie wzbudził przede

93 W. Kochowski, Historya..., s. 232.
94 Paweł z Aieppo, op. cit., s. 108. W J. Michałowskiego, Księdze pamiętniczej, nr 276, s. 690, znaj
dujemy wiadomość, że po kapitulacji Kozacy „starszyzny wydali 16 Królowi JMci, których w obozie
pościnano, a Polaka jednego na pal wbito”. Nie potwierdzają tego jednak inne źródła, a kłóci się to
z ogólnie łagodnymi warunkami kapitulacji. Por. też M. Hrusevskij, op. cit., s. 594.
95 P. Doni, op. cit., XXVb, s. 568-570.
96 Krótka narratywa..., s. 157; S. Temberski, op. cit., s. 249.
97 O losach hospodarowej por. Paweł z Aleppo, op. cit., s. 108; M. Costin, op. cit., s. 221; AGAD,
AR, dz. II, rkps 541; Diariusz obozowy..., 16 X oraz Krótka narratywa..., s. 157; S. Temberski,
op. cit., s. 249. W tych dwóch ostatnich źródłach czytamy, że hospodarową wywiózł Kemeny do
Siedmiogrodu, co wszakże, w świetle innych świadectw, jest błędne. W J. Michałowskiego, Księdze
pamiętniczej, nr 276, s. 691, czytamy: „Hospodarowej dano na wolą, jeżeli chce do męża w Ukrainę,
jeżeli też do Polski, przy woli jej gdzie sobie wybierze”. Jednakowoż „Nowy Hospodar (...) tego jej nie
dotrzymał, że ją miał, gdzie by chciała, wolno puścić, ale jej naznaczę! Roman klucz ze włościami na
jej sustentację” (AGAD, AR, dz. II, rkps 541). Dodajmy, że według autora Diariusza obozowego...
pozostawiono hospodarową „tylko przy ochędowstwie swoim białogłowskim”, wymuszając też zgodę
na kontrolę korespondencji (Diariusz obozowy..., 16 X). O późniejszych losach rodziny Lupula por.
też K. Szajnocha, op. cit., s. 326-327 i M. Hrusevskij, op. cit., s. 600-601.
98 A GA D , AR, dz. II, rkps 541.
99 Pamiętniki o wojnach kozackich..., s. 125; S. Twardowski, op. cit., s. 101.
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wszystkim brak gotowizny, na którą powszechnie liczono100. Nie wierząc, iżby Lupul był
tak biedny — sam co innego wciąż powiadał, Tatarów na odsiecz Suczawy wabiąc
właśnie wizją tamtejszych skarbów101 — tłumaczono sobie, że albo w Suczawie mało co
pieniędzy zostawił102, albo że większa część tego, co tam było, poszła na przekupywanie
Kozaków w czasie obrony, bądź została zakopana przez hospodarową103. Najczęściej
i najchętniej wyjaśniano sobie, że chytry Lupuł nie trzymał swych skarbów w jednym
miejscu, ale większą ich część zawczasu porozsyłał do różnych krajów, trzymając w de
pozytach w bankach gdańskich, weneckich, amsterdamskich i stambulskich10“1.
To co znaleziono, miało jednak dla wojska swoją wartość. Mamy opisy pięknych szat,
na sposób turecki szytych, sukien aksamitnych, długich do ziemi, z otwartymi rękawa
mi, zapinanych guzikami, ozdobionymi najcenniejszymi diamentami. Była tam także
czapka okrągła, szyta z najpiękniejszych soboli, ozdobiona wielkimi perłami, związany
mi na kształt łańcucha105. Paweł z Aleppo wśród zdobyczy nowego hospodara wymie
nia złoto, ogromne ilości srebra, broń, drogie siodła, srebrne zastawy, sobolowe futra,
perły, „wszystko takie rzeczy, że i carowie ich nie mieli” 106.
Wszystko to rozgrabili pomiędzy siebie Mołdawianie i Węgrzy, ani myśląc słuchać
Polaków, którzy proponowali obrócić te skarby na przekupienie i zjednanie sobie
Turków oraz chana107. Autor Krótkiej narratywy... powiada, że „temperaverunt nasi od
tamecznych soczawskich dostatków, kontentując się sławą i dobrego imienia naby
ciem”108, z czym zgadza się też Wawrzyniec Rudawski, powiadając, że „łupy bogate
poszły na dział Węgrom i Mołdawianom, a król polski odniósł stąd jedyny plon —
nieśmiertelną sławę” 109. Skoro jednak chciwość złota wśród polskich żołnierzy była tak
wielka, że nie wahali się własnych wierzchowców odsprzedawać Kozakom110, jest
100 AGA D, AR, dz. II, rkps 541; S. Twardowski, op. cit., s. 100; Pamiętniki o wojnach kozackich...,
s. 125.
101 W czym mu Chmielnicki dzielnie sekundował, chcąc w ten sposób skłonić chana do sojuszu, co
też mu się udało. Por. też J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 270, s. 685; W. Kochowski,
Historya..., s. 235.
102 S. Twardowski, op. cit., s. 100.
103 W. Kochowski, Historya..., s. 234.
104 S. Twardowski, op. cit., s. 100; W. Kochowski, Historya..., s. 234- Jeden z takich depozytów
Lupul owych, złożony w pewnym klasztorze, wart 40 000 złotych, zajął w lutym 1654 r. wielki wezyr
(M. Hrusevskij, op. cit., s. 597). Sam chan, zawiedziony, że nie dostał suczawskich skarbów,
wydostał Lupula od Kozaków, by wydobyć od niego, gdzie ukrył pieniądze. Potem, na żądanie rządu
tureckiego, odesłano obalonego hospodara do Stambułu. Por. K. Szajnocha, op. cit., s. 326; M. Hru
sevskij, op. cit., s. 597-598.
105 P. D on i,oP. cit.,XXVb, s.570.
106 Paweł z Aleppo, op. cit., s. 108.
107 „Zamek Soczawski in rapinam Multanów, Wołoszy i Siedmiogrodzianów poszedł” (Krótka narratywa..., s. 156-157); W. Rudawski, op. cit., s. 234.
108 Krótka narratywa..., s. 157.
109 W. Rudawski, op. cit., s. 234.
110 Co sam autor Krótkiej narratywy... (na s. 156) poświadcza.
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wątpliwe, aby wspaniałomyślnie odstąpili od udziału w zdobyczy, na którą tak krwawo
zapracowali, choćby nie było w niej zbyt wiele brzęczącej gotówki. Poświadcza to
zresztą pamiętnikarz Jemiołowski, sam żołnierz, i pewnie możemy mu wierzyć — z pu
stymi rękami Polacy spod Suczawy nie wracali, choć może i nie tak bogaci, jakby się
spodziewali111.
Ow podział łupów musiał się też szybko odbywać, gdyż nie było czasu, by zbyt długo
„popięczętowane leżały”112. Oto bowiem „interim przyszła wiadomość, że Chmielnicki
z chanem i ze wszystkimi ordami już się w Raszkowie przez Dniestr przeprawuje ze sta
rem hospodarem. Panowie Węgrowie jak na poczcie do domu pomknęli i nazad nie
oglądając się. P. Kondracki z ostatkiem swych, śpieszno też do JKMci pod Żwaniec
udał się, żeby go od tego wojska nie odsączono, nabuzowawszy i nażydowawszy nowe
mu hospodarowi, który i sam gdzieś w strachu”11314.
Bohdan Chmielnicki dość długo wahał się, czy pilnować Ukrainy, czy też iść synowi
na odsiecz. Stał właśnie z wojskiem pod Borkiem11,1, kiedy otrzymał wiadomość, że
Tymosz został ciężko ranny. Postanowił tedy iść pod Suczawę. Swój sprzeciw zgłosili
jednak pułkownicy, którzy nie chcieli zostawiać Ukrainy bez obrony i wałczyć na
„cudzej ziemi”. Podpity Chmielnicki zareagował na to dobyciem szabli, którą poranił
pułkownika czerkaskiego115. Opamiętawszy się jednak, kazał Kozakom wytoczyć becz
kę miodu, kłaniał się im i prosił, by go nie opuszczali. Zmiękczył ich tak i uzyskał zgodę
na wyprawę116.
Namówił na nią również chana, którego kusił mirażem suczawskich skarbów117.
Przejęty przez Polaków list Lupula do obrońców Suczawy głosił, że na wyprawę ruszyli
osobiście Chmielnicki z chanem „w wielkiej liczbie wojska” 118, o czym też czytaliśmy
w przytoczonym wyżej fragmencie relacji o upadku Suczawy. Inne źródła nie mówią
jednak wprost o udziale Chmielnickiego i chana, a czasem wręcz powiadają, że były to
wydzielone wojska, bez głównych wodzów119. Podobnie niepewne są dane co do liczby
wojsk tatarskich i kozackich, które wysłano ze spóźnioną odsieczą do Mołdawii.
111 „Skarby przecię hospodarskie, które były w Suczawie, Konradzki z sobą zabrał, i tak między
swoje jako i między węgierskie wojsko rozdał” — M. Jemiołowski, op. cit., s. 109.
112 AGA D, AR, dz. Ik rkps 541.
113 Ibid.
114 S. Solovev, Istoria Rossii z drevneßych vremien, t. 10, Moskva 1888, s. 273 (powiada, że z 60 000
wojska); M. Kostomarov, Bogdan Chmielnickij, Moskva 1994, s. 535; M. Hrusevskij, op. cit., s. 659.
Był to koniec września 1653 r.
115 Był to Jaśko Sorchomienko — por. M. Hrusevskij, op. cit., s. 566.
116 S. Solovev, op. cit., s. 273; M. Hrusevskij, op. cit., s. 659-660. W J. Michałowskiego, Księdze
pamiętniczej, nr 257, s. 668, czytamy, że Chmielnicki już wcześniej trzy uniwersały rozesłał do
Kozaków, by szli na odsiecz Tymoszowi, ale bez skutku.
117 W. Kochowski, Historya..., s. 234. Nie przyszło to łatwo, gdyż trzeba było pokonać opór murzów,
niechętnych wyprawie na ziemie podległe sułtanowi — por. konfesata posła chańskiego, Documente
privitoare..., nr 138, s. 215; M. Hrusevskij, op. cit., s. 665-666.
118 P. Doni, op. cit., XXVb, s. 568.
119 M. Costin, op. cit., s. 221, pisze, że dowodził nimi Szirim bej, a szli traktem sorockim. Paweł
z Aleppo, op. cit., s. 109, jako dowódcę 28 000 Tatarów i 40 000 Kozaków, przysłanych od Chmiel-
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Wojska te miały przeprawić się przez Dniestr 2 października 1653 r. i dotrzeć na
niewielką odległość od Suczawy, idąc traktem sorockim*120. Przyszedłszy tak blisko,
spotkały się jednak z Kozakami powracającymi z Suczawy. Było ich ok. 4000121. Dowie
dziawszy się, że Suczawa padła, a skarby, na które liczyli, już rozgrabili zwycięzcy, idący
na odsiecz zawrócili i razem z Kozakami suczawskimi powrócili na Ukrainę122. Poszedł
z nimi również Olbrycht Mogilnicki, którego Kozacy nie wypuścili i o którym po
wszechnie mniemano, że albo sami go zabili, albo Chmielnickiemu przywiedli na
zemstę za syna, by sam go uśmiercił. Mamy też jednak wiadomość — i to od strony
przeciwnej123 — że rotmistrz dotarł żywy na Ukrainę i tam przebywał w niewoli
u Chmielnickiego 12h W niepamięć poszła obietnica poddania się królowi — Kozacy
suczawscy bezpiecznie dotarli do Chmielnickiego125. O to też rozpętała się największa
burza w obozie polskim i z tego powodu crucifige na Machowskiego wołano: dopuścił
wszak, by Chmielnicki otrzymał wsparcie przed generalną rozprawą126. „Sprawował się
z tego E Machowski, ale ex nihilo nihil”, jak czytamy u Michałowskiego127. Trumnę
nickiego (liczby, jak zwykle u tego autora, są przesadzone), wymienia kałgę Szerif beja. O osobnym
dowódcy tatarskim czytamy w Pamiętnikach o wojnach kozackich..., s. 126. Samych Kozaków miało
być 50 000 według posłów moskiewskich (AOJZR, t. 10, s. 54). M. Hmsevskij, op. cit., s. 664-665,
liczy ich na 20 000 i 50 000 (!) Tatarów, wyprawionych znad Bohu ok. 15 X 1653 r. Nie uważa też,
by towarzyszył im Chmielnicki, jak to czytamy u S. Solovieva, op. cit., s. 273 i w RMssfcłm biograficeskim slovare, t. 11, Petersburg 1901, s. 359. L. Kubala, op. cit., s. 235-236, powiada, że na wyprawę
ruszyła część Tatarów tylko dlatego, że reszta ordy nie zdążyła się przeprawić przez Dniestr, nim
przyszła wieść o upadku Suczawy.
120 P. Doni, op. cit., XXVb, s. 568. Miały one znajdować się o 2 dni drogi od Suczawy (AOJZR,
t. 10, s. 109).
121 AGA D, AR, dz. II, rkps 541; AOJZR, t. 10, s. 58. Spotykamy się też z innymi cyframi, które
jednak wynikają z uprzedniego przyjęcia zawyżonej liczby Kozaków w samej Suczawie. I tak
A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, s. 397, pisze o 5800 Kozakach; w konfesacie posła chańskiego (Docttmente privitoare..., nr 138, s. 215) jest mowa o 7000; Krótka narratywa..., s. 156 i S. Temberski, op. cit.,
s. 249 wymieniają 5000.
122 Paweł z Aleppo, op. cit., s. 109.
123 Konfesata posła chańskiego, DocMmente privitoare..., nr 138, s. 215; por. też M. Hrusevskij,
op. cit., s. 674.
124 M. Jemiołowski, op. cit., s. 109, pisze, że „[Kozacy] w Ukrainę wyszedłszy, Mogilnickiego tyrańsko ubili”. Autor Krótkiej narratywy..., s. 156, sądzi, że „tegoż pana Mogilnickiego albo na granicach
wołoskich rozsiekali, albo tego Chmielnickiemu, śmierci się Tymoszowej mszczącemu, na sztych
i tyrańską śmierć podali”. W. Kochowski pisze tylko, że Mogilnicki został uprowadzony na Ukrainę
i narzeka, że „nieostrożny był, co z niemi [Kozakami] traktował, że pułkownika znacznego w zastaw
nie wziął, nie czterech hultajów, o których mniej dbali” (W. Kochowski, Historya..., s. 234). Rów
nież autor Diariusza obozowego..., 16 X, nie jest pewny, czy Mogilnicki i jego dwaj towarzysze zginęli.
Możemy przyjąć, że wiadomość o jego śmierci zawdzięczają Kozacy swej zlej sławie u Polaków
i pechowy rotmistrz zdrowo dotarł do Chmielnickiego.
125 Autor Krótkiej narratywy..., s. 156, oburza się, że nawet „żadnego posła z podziękowaniem do
JKM ci nie posłali”.
126 Por. AGA D, AR, dz. II, rkps 541; Diariusz obozowy..., 16 X. Jednakże Chmielnicki nie wykorzy
stał tych sil, gdyż rozpuścił je do domów — por. AOJZR, t. 10, s. 54 i 58.
127 J. Michałowski, Księgapamiętrdcza, nr 274, s. 689.
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z ciałem Tymosza przewieziono do Czehrynia, gdzie go pochowano128. Sam Bohdan
Chmielnicki połączył się z chanem, by iść przeciw Polakom pod Żwaniec129.
Tak więc odsiecz, podjęta zbyt późno, w ogóle nie doszła pod Suczawę. Jednakże
wiadomości o niej, jak widzieliśmy, bardzo przestraszyły sprzymierzonych. W obozie
żwanieckim zwołano 17 października naradę wojenną, na której odczytano listy Rako
czego i Jerzego Stefana, proszące króla o przybycie do Mołdawii w celu przeciwstawie
nia się przeciwnikowi. Po burzliwej dyskusji odrzucono ten pomysł, gdyż narażałby
wojsko na niespodziewany atak nieprzyjacielski w czasie marszu. Podniesiono też zno
wu stary argument o niemożności tak jawnej interwencji na ziemiach podległych
Turcji. Były też głosy uważające, że wiadomość o wkroczeniu chana i Chmielnickiego
na Mołdawię to tylko wybieg Lupula, który chciał złudną nadzieją podtrzymać opór
obrońców suczawskich. Ostatecznie też zamiast ruszać do Mołdawii, posłano Mariusza
Jaskólskiego, strażnika wojskowego, aby wymógł na Węgrach przysłanie obiecanych
posiłków130.
O gotowości wywiązania się z przyjętych wobec Polski zobowiązań zapewniał dowo
dzący wojskami siedmiogrodzkimi pod Suczawą Jan Kemeny w listach do hetmana
Potockiego i Jana Kazimierza, pisanych w dniach kapitulacji twierdzy131. Nie inne
deklaracje składali posłowie hospodara, przybyli do obozu polskiego 10 października.
Jako dowód wdzięczności za okazaną pomoc podarowali oni królowi konie, woły
i wino13213. Przyjmowano ich tedy wdzięcznie i przy dźwiękach Te Deum laudamus feto.
i
wano zwycięstwo .
Jednakże na wieść o nadchodzącym nieprzyjacielu Węgrzy, jak to już widzieliśmy,
zamiast pod Żwaniec, wybrali się czym prędzej do domu134. Ze swej strony Kondracki,
128 Ciało Tymosza dotarło tam 2 XI 1653 r. Por. AOJZR, 1 .10, s. 54; M. Hrusevskij, op. cit., s. 599;
C. §erban, op. cit., s. 211; S. Soloviev, op. cit., s. 273; V. Zamlinskij, op. cit., s. 271, powiada, że
Chmielnicki spotkał kondukt z ciałem Tymosza w drodze. Jednak w AOJZR, t. 10, s. 54, czytamy, że
wysłał po nie pułkownika kijowskiego Pawła (zapewne chodzi tu o Pawła Janenkę Chmielnickiego,
nakaźnego pułkownika kijowskiego, por. M. Hrusevskij, op. cit., s. 599). M. Hrusevskij, op. cit.,
s. 599, twierdzi, że w istocie nie doszło do tego spotkania.
129 Koncentracja nastąpiła pod Białą Cerkwią, na początku października 1653 r., por. M. Hrusev
skij, op. cit., s. 672.
130 Narada w dniu 17 X 1653 r. — P. Doni, op. cit., XXVb, s. 568-569. O wysłaniu Jaskólskiego,
który tymczasem musiał wrócić z wieściami o warunkach traktatu spod Suczawy, gdzie przebywał
jako jeden z komisarzy, zob. Diariusz obozowy..., 17 X. Por. też J. Michałowski, Księga pamiętnicza,
nr 273, s. 688, gdzie czytamy, że „chce się Król JMć złączyć z tem wojskiem, które jest pod Soczawą,
żeby go ten nieprzyjaciel nie zniósł” (list z 15 X 1653 r.).
131 J. Kemeny do S. Potockiego, spod Suczawy, 8 X 1653 r., w: Żerela..., t. 12, nr 316, s. 267 i do
Jana Kazimierza, spod Suczawy, 11 X 1653 r., ibid., nr 317, s. 268.
132 Diariusz obozowy..., 10 X; S. Twardowski, op. cit., s. 101, wymienia 100 jałowic, podobnie autor
Pamiętników o wojnach kozackich..., s. 125. W J. Michałowskiego, Księdzepamiętniczej, nr 276, s. 691,
czytamy, że było to „jałowic sto, baranów 300, miodu prasnego beczek 80 i wina beczek także 80”.
133 Krótka narratywa..., s. 157, podaje, że działo się to 15 X. Por. też M. Hrusevskij, op. cit., s. 670.
134 Stwierdza to Diariusz obozowy..., 16 X. Zapewne pragnęli odwieźć łupy, pomijając już strach
przed odsieczą.
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j uż wtedy chory, zarządził powrót do Żwańca133. Nie wiemy, kiedy Polacy wyruszyli spod
Suczawy — w każdym razie 16 października wiedziano już w obozie polskim o ich
marszu135136. Zdążyli już przejść rzekę Suczawę i Seret „pod ten czas bardzo zebrane, na
których przeprawach srodze się topili, śpiesząc się do obozu, bo od hospodara nowego
przybiegł był karałasz z pewną o ordzie się do Wołoch przeprawującej wiadomością,
zaczym spodziewali się wszyscy, że ich miała pewnie orda potkać” 137. Nie uniknęli też
Polacy tego spotkania, bo gdy pod komendą Jana Kłodzińskiego, zastępującego ciężko
już chorego Kondrackiego, nieporządnie dosyć szli, niedaleko samego Zwańca dopadli
Tatarzy trzy chorągwie. „Towarzystwo i czeladź w rozsypkę, gdzie kto mógł, plurimis
captis, non paucis interfectis przymusili i chorągwie prima insignia nostra imprudentia,
a swojej rezolucji, pobrali” 138. Stracono przy tym również kilka wozów139.
Nieco lepiej wiodło się Henrykowi Denhoffowi, który musiał iść inną drogą, gdyż
„Dragonia JMPana Denhoffa, dwa tysiące Węgrów z Mikisz Michałem, tysiąc Wołoszy
z Jonaszkiem perkułabą chocimskim podług umowy z Posłami uczynionej, ostrożnie
idąc secure i bezpiecznie, wolni od zagonów Tatarskich tu przyszli”140. Z tekstu tego
wynika, że Denhoff zjawił się w obozie później, idąc razem z posiłkami od sprzymierzo
nych. Zadeklarował je bowiem wreszcie poseł węgierski, przybyły 20 października do
obozu141, jak również hospodar Jerzy Stefan. Ten w liście do hetmana Potockiego,
pisanym 18 października, zapowiada, że posiłki „dziś się ruszają”142. Nie mogły zatem
iść razem z Kondrackim, którego tegoż dnia, 18 X 1653 r., „ciężko chorego już do
Chocimia przywieziono”143. Zmarł też wkrótce w obozie, złożony dyzenterią, z wielkim
żalem wojska144.

135 Kronika wypadków..., s. 254, „P. Kondracki, na ten czas chory będąc bardzo, zlecił p. Kłodziń
skiemu komendę nad wojskiem, aby co prędzej szło ku królowi pod Zwaniec”.
136 Diariusz obozowy..., 16 X.
137 Ibid.
138 Krótka narratywa..., s. 160.
139 Por. Kronika wypadków..., s. 254. Zob też W. Rudawski, op. cit., s. 238. Być może chodzi tu
o dwie chorągwie kozackie z pułku J. Kondrackiego: J. Ruszczyca (139 koni) i D. Sulatyckiego
(140 koni) oraz chorągiew arkebuzerską z pułku J. Kłodzińskiego, pod dowództwem K. Zegockiego
(90 koni). Chorągwie te nie figurują w kompucie armii koronnej według popisu za I kwartał 1654 r.
Możliwe więc, że to one zostały rozbite przez Tatarów w czasie powrotu grupy Kondrackiego spod
Suczawy.
140 Krótka narratywa..., s. 160.
141 Diariusz obozowy..., 20 X.
142 Jerzy Stefan do S. Potockiego znad Mołdawy, 18 X 1653 r., w: Documente privitoare..., nr 134,
s. 211.
143 Diariusz obozowy..., 18 X.
144 Krótka narratywa..., s. 160; W. Kochowski, Historya..., s. 234; M. Costin, op. cit., s. 221; P.
Doni, op. cit., XXVb, s. 570; Kronika wypadków..., s. 254, powiada, że zmarł już w Zwańcu, a list
z 19 X mówi o nim jako o zmarłym (J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 274, s. 689). Dokładną
datę śmierci Kondrackiego — 26 X 1653 r. podaje Diariusz obozowy...
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Z Węgrami długo trzeba było się targować, zanim zgodzili się na przysłanie posiłków,
a i to tylko 2000 ludzi, i pod nazwą ochotników, aby nie drażnić sułtana. Zastrzegli
sobie również, że tyko przeciw Kozakom będą walczyć, gdyż z Tatarami, jako jednego
pana poddanymi, nie godzi im się. Zażądali też żywności dla siebie i furażu dla koni, tak
jak oni pod Suczawą dawali Polakom. Dowództwo nad nimi objął Michał Mikesz145.
Hospodar Jerzy Stefan przysłał ze swej strony 1000 ludzi pod perkułabemjonaszkiem
„pokornie upraszając — jak pisał — aby Najjaśniejszy Majestat WKMci PMego
Miłościwego tę małą garstkę ludzi przyjąć raczył, gdyż więcej posłać nie mogę, dla wielu
przyczyn”146.
Podobnie 1000 żołnierzy posłał hospodar wołoski Mateusz Basaraba, przy czym tak
mołdawskie, jak i wołoskie posiłki składały się z jazdy147.
Jemiołowski wspomina, że gdy te posiłki wraz z oddziałami polskimi przechodziły
przez most na Dniestrze, do obozu żwanieckiego, ten załamał się pod nimi „i tak
w Węgrach jako i Polakach niemałą uczynił szkodę” 148.
Byłyby to ostatnie straty, jakie poniosły wojska polskie, biorące udział w wyprawie
suczawskiej. Brało w niej udział 4500 ludzi. Ustalenie szczegółowej liczby strat jest
niemożliwe z powodu dużej rozbieżności danych źródłowych. Szczęśliwie dla nas Wespazjan Kochowski, nie wyjawiając wprawdzie źródeł, na których się opierał, podaje
cyfrę ogólnych strat polskich: „więcej czterech set naszych tam zginęło, szturmując do
Suczawy” 149.
Jedyna weryfikacja, jaką możemy przeprowadzić, to porównanie stanów liczebnych
jednostek, biorących udział w wyprawie Kondrackiego według popisów za czwarty
kwartał 1653 r. i pierwszy 1654 r. Uwzględnić przy tym musimy wszakże, że dojść tu
mogą straty poniesione już pod Zwańcem, po powrocie spod Suczawy, oraz że niektóre
jednostki mogły już dokonać uzupełnień i nie wykazywać żadnych zmian liczebnych
w omawianym okresie, tak jak to się ma z regimentem Denhoffa, który, według kilku
źródeł, poniósł szczególnie wysokie straty, a mimo to w pierwszym kwartale 1654 r.
nadal wykazywał stan 502 ludzi150.

145 Przy okazji prosili też o indygenaty dla Franciszka Rakoczego, syna księcia i kilku panów sied
miogrodzkich, co tymczasem odłożono do sejmu (Krótka narratywa..., s. 158; S. Temberski, op. cit.,
s. 250; W. Rudawski, op. cit., s. 236—237). Syn Rakoczego rzeczywiście otrzyma! indygenat — por.
Materiały genealogiczne, riobilitacje, iridygeriaty tu zbiorach A G A D w Warszawie, oprać. A. Wajs,
Warszawa 1995, s. 99. Przebieg rozmów z Węgrami o sojuszu i liczbę przysłanych wojsk znajdziemy
także m.in. w Kronice wypadków..., s. 254; AGA D , AR, dz. II, rkps 541; J- Michałowski, Księga
pamiętnicza, nr 274, s. 689; A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, s. 397.
146 Jerzy Stefan do Jana Kazimierza, znad Mołdawy, 29 X 1653 r., w: Documente privitoare..., nr 135,
s. 212.
147 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 274, s. 689.
148 M. Jemiołowski, op. cit., s. 110. Wiąże to jednak z przybyciem Kondrackiego, sądząc, że przy
szedł on razem z Węgrami.
149 W. Kochowski, Historya..., s. 234150 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1648-1655,
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Jeśli chodzi o pułki jazdy, sytuacja przedstawiała się następująco:
IV kwartał 1653 r.

I kwartał 1654 r.

Różnica

S. Lanckorońskiego

589

562

27

D. Wiśniowieckiego

712

612

100

S. Machowskiego

614

588

26

J. Kondrackiego

1481

1176

305

J. Kłodzińskiego

665

542

123

4061

3480

581

Pułk

Razem

Powyższe zestawienie ukazuje nam jedynie różnicę w liczebności pułków, które brały
udział w wyprawie suczawskiej. Nie jest to, trzeba zastrzec, wykaz ich strat tam ponie
sionych. Z braku jednak lepszych źródeł może nam posłużyć do wyrobienia sobie opinii
na interesujące nas zagadnienie151.
Pamiętając o wyrażonych wcześniej zastrzeżeniach co do możliwych strat pod Zwańcem i porównując te dane z wiadomością Kochowskiego o ponad 400 zabitych, może
my przypuszczać, że w wyprawie suczawskiej zginęło ok. 450-500 ludzi, i to z samej
jazdy. Wielkość strat, jakie poniósł regiment Denhoffa, pozostaje niestety poza możli
wościami naszych badań. Możemy jedynie przyjąć, iż nie były one nadmiernie wielkie,
skoro i sam regiment powrócił do Zwańca, i już w pierwszym kwartale 1654 r. nie
zmienił swej liczebności.
Ostatecznie więc możemy uznać, że straty pod Suczawą były nie mniejsze niż 10%
ogółu wysłanego tam wojska. Moim zdaniem jest to dużo, ale też trzeba widzieć
przyczynę tego stanu rzeczy. Leży ona w tym, że do zdobywania twierdzy użyto wojsk
nienadających się do tego, złożonych przede wszystkim z jazdy152. Mogły one co
najwyżej blokować Suczawę, a tymczasem zmuszone były do brania jej szturmem, bez
należytego wsparcia ogniowego153 i przy zawodzącej współpracy z sojusznikami. Skut
kiem tego były duże straty przy minimalnych, bądź wręcz żadnych, osiągnięciach.
W takiej sytuacji zmuszenie do kapitulacji załogi suczawskiej i związane z tym usu
nięcie wpływów kozackich z Mołdawii było niemałym osiągnięciem militarnym i poli
tycznym. Wobec mizernych wyników kampanii żwanieckiej zdobycie Suczawy stało się
jedynym poważniejszym sukcesem polskim w 1653 r. Sukces ten, osiągnięty mimo
wskazanych wyżej trudności, zasługuje na tym wyższą ocenę.
SMHW, t. VI, 1960, s. 502-503.
151 Zestawienie sporządzono na podstawie danych z Komputu żwanieckiego, AGAD, ASW , dz. 85,
nr 89, s. 1-8 i wyliczeń J. Wimmer a, op. cit., s. 488-503.
152 P. Doni, op. cit., XXa, s. 559, wyraża to wprost, przytaczając zdanie obecnego pod Suczawą
Michała Obuchowicza.
153 Pamiętajmy, co zostało napisane wcześniej, że dopiero działa Denhoffa i ciężka artyleria
Kemenya naprawdę dokuczyły Kozakom.
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OBRONA SMOLEŃSKA W 1654 R.

W

ydarzenia na froncie polsko-moskiewskim XVI-XVII w. wiązały się nierozer
walnie z rywalizacją o Smoleńsk1. Spowodowane to było strategicznym znacze
niem, jakie od wieków posiadała centralna część Grzędy Smoleńsko-Moskiewskiej.
Obszar ten, znajdujący się dokładnie na dziale wód Morza Bałtyckiego i Czarnego,
szeroki na ok. 80 km, nazwany został przez historyków wojskowości „bramą smoleń
ską”. Począwszy od XV w. koncentrowały się tu zmagania litewsko-moskiewskie,
a strategiczne znaczenie tego obszaru doceniano również w XIX i XX w. Przez ten czas
był to najdogodniejszy teren dla ruchu wielkich jednostek wojskowych w tej części
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie stanowił on tak wielkiej przeszkody, jaką napoty
kały armie, operujące na północ i południe od „bramy smoleńskiej”. Teren był tam
bowiem poprzecinany przez rzeki, płynące w kierunku południkowym (Dniepr i Dźwina z dopływami) oraz przez gęste lasy, pełne jezior i bagien (szczególnie na północ od
Smoleńska)2. Strategiczne znaczenie „bramy smoleńskiej” i leżącego w jej centrum
Smoleńska najtrafniej scharakteryzował S. Platonów: „W XVI-XVII w. Smoleńsk na
zywano kluczem Moskwy (clavis Moscuae) . Można go było nazwać także kluczem Litwy,
ponieważ kto nim władał, posiadał możliwość ekspansji na obszary zachodniej Dźwiny
i górnego Dniepru, jeśli celem ekspansji była Litwa. Jeśli Smoleńsk stanowił bazę
operacyjną przeciw Moskwie, to z niego można było iść nie tylko na Moskwę, ale i na
Twer i całą północną Ruś”3. Tak więc ze względów strategicznych „brama smoleńska”
była bazą wypadową w kierunku Wilna i Moskwy, stąd też była obszarem ciągłych
zmagań litewsko-moskiewskich. Obie strony zdawały sobie również sprawę z gospodar
czych korzyści, jakie przynieść mogło panowanie nad tym terenem4.
1 Wyjątkami były kampanie Stefana Batorego i wyprawa zadnieprzańska Jana Kazimierza.
2 R. Umiastowski, Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych, Warszawa 1924,
s. 120-122; D. Kupisz, Smoleńsk 1632-1634, Warszawa 2001, s. 9-13.
3 S. Platonov, Oćerki po istorii Smuty moskovskom gosudarstve XVI-XVII v., Moskva 1901, s. 54,
cyt. za: D. Kupisz, op. eit., s. 13.
4 D. Kupisz, op. eit., s. 13.
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Działaniom wojennym, prowadzonym w 1654 r. na wschodniej Białorusi, poświęco
no w literaturze przedmiotu wiele uwagi5. Niestety, obrona Smoleńska nie doczeka
ła się, poza nielicznymi i przestarzałymi publikacjami, odrębnego opracowania6.
A przecież muszą budzić ciekawość przyczyny upadku tej twierdzy, po tak niezwykle
krótkim (w porównaniu z poprzednimi oblężeniami) oporze. Kto zawinił, że ten nie
zwykle ważny dla Litwy i jej systemu obronnego punkt poddał się po zaledwie trzymie
sięcznym oblężeniu?
Potężne mury Smoleńska powstały na przełomie XVI-XVII w. Całkowita ich dłu
gość wynosiła 6500 m, wysokość od 10 do 15 m, a grubość 5-6 m. Ich dolną część, do
wysokości 2 m, zbudowano z białego kamienia, a resztę z czerwonej cegły. Wewnętrzna
strona murów została wzmocniona przyporami, wybudowanymi w formie arkad. W co
drugiej arkadzie umieszczono otwór strzelniczy, usytuowany na przemian w dolnej lub
górnej partii muru. Szerokie otwory strzelnicze zwężały się w miarę wgłębiania w mur,
tak że na zewnątrz miały nie więcej niż 18-20 cm i tworzyły dwa rzędy wąskich szpar.
Do górnych strzelnic i na wierzch muru prowadziły schody. Mury zwieńczono blankami
o wysokości ok. 2,5 m, a co drugi z nich miał wcięcie, tworzące wąski otwór strzelniczy.
Koronę murów przykrywał dwuspadowy dach, chroniący załogę zarówno przed nie
przyjacielem, jak i przed deszczem. Prowadzenie prac minierskich przez oblegających
miały utrudniać 2—metrowy kamienny cokół oraz fundamenty o głębokości 4 m i gru
bości 6,5 m. W celu ich szybszego zlokalizowania na zewnątrz murów urządzono spe
cjalne „podsłuchy”, czyli rowy o ponad 2-metrowej głębokości, szerokie na 1,25 m,
przysypane 70-centymetrową warstwą ziemi. Usytuowano je co kilkadziesiąt kroków,
w odległości kilku metrów od obwarowań.
Mury wzmocniono wysokimi do 21 m basztami, rozmieszczonymi co 150-300 m.
Posiadały one kształt czworokątny lub okrągły i wysunięte zostały przed mury
na 3/4 swej szerokości. Każda baszta miała trzy piętra, oddzielone od siebie drewnianą
podłogą, wspartą na dębowych belkach. Czwarte piętro znajdowało się między blanka
mi a stożkowatym dachem. Z piętra na piętro prowadziły drewniane schody. N a mury
można się było dostać furtami, usytuowanymi na drugim piętrze każdej baszty. N a
zewnątrz miasta prowadziły bramy, znajdujące się przeważnie pod basztami.
Obronność twierdzy wzmacniały warunki naturalne i położenie miasta. Jego północ
ną ścianę osłaniał Dniepr, mający tu 310 m szerokości. Brzeg, na którym wznosiła się

5 Wystarczy wymienić najważniejsze: E. Kotlubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno 1859; L. Kubala,
Wojna moskiewska 1654-1655, Warszawa 1910; H. Wisner, Janusz Radziwiłł 1612-1655, Warszawa
2000; I. I. Orlovskij, Smolenskij pochod cara Aleksieja Michajloviäa v 1654 g., Smoleńsk 1904;
A. N. Malcev, Rossija i Belarussija seredine XVII v., Moskva 1974; idem, Vojna za Belarussiju
i osvobozdenie Smnolenska v 1654 g., „Istorićeskije Zapiski”, nr 37, Moskwa 1951; G. SaganoviC,
Nevjadomaja vajna 1654-1667 gg., Mińsk 1995.
6 I. I. Orlovskij, Smolenskaja stena 1602-1902. Istorićeskij oćerk smoleńsko) kreposti v svazi s istoriej
Smoleńska, Smoleńsk 1903; R. Mienicki, Utrata Smoleńska w roku 1654 i sprawa Obuchowicza,
Wilno 1924.
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twierdza, był wysoki i charakteryzował się kilkudziesięciometrowym spadkiem.
Wschodnią ścianę murów zabezpieczał płytki, lecz szeroki parów, za którym płynął
niewielki strumień. Zbudowano na nim groblę, tworząc w pobliżu Dniepru dwa stawy.
Od strony zachodniej do murów dochodził głęboki parów oraz strumień wpadający do
Dniepru. Jedynie południowa i południowo-wschodnia część obwarowań pozbawiona
była przeszkód terenowych.
Dodatkowo wzmocniono twierdzę dwoma dziełami fortyfikacyjnymi ziemno—drew
nianymi. Pierwszy, pięcioramienny fort, zwany Fortalicją Zygmuntowską (lub wałem
większym), zbudowano pod koniec łat dwudziestychXVII w. w zachodniej części obwa
rowań. Panował on nad parowem i uniemożliwiał wykorzystanie go przez nieprzyjaciela
jako osłony w czasie ataku. Ogień z wału pokrywał całe przedpole murów od strony
zachodniej i południowo-zachodniej. Drugi fort, mniejszy od poprzedniego, zwany
Fortalicją Władysławowską (lub wałem mniejszym), zbudowano między bramami Jeleńską a Małachowską, na miejscu zniszczonego w czasie ostatniego oblężenia
300-metrowego odcinka murów. Wał ten wzmocnił obronę od strony południo
wo-wschodniej, skąd groziło miastu największe niebezpieczeństwo. Po wewnętrznej
stronie murów znajdował się jeszcze wysoki wał z drewna i kamienia, tworzący drugą
linię obrony od bramy Małachowskiej do bramy Abramowskiej7.
Jednak stan umocnień Smoleńska przed oblężeniem był fatalny. Inwentarz miasta
Smoleriska...8, sporządzony na początku 1654 r., pełen jest informacji o popękanych
bramach, dziurawych mostach, przegniłych dachach i porysowanych murach. Część
baszt według tego raportu nie miała nawet dobrego pokrycia. W opisie pojawiają się
sformułowania typu „w pomoście trochi dziury, pomost nadpsowany”, dach tu i ówdzie
„na sążni dwa plus minus po jednej stronie od zamku wichr zerwał”. Dalej znowu „mur
potrzebuje naprawy” oraz „baszta mała czworograniasta bliska upadku”. Mur miejscami
był „nadrysowany” bądź „porysowany nieszkodliwie”. Jeszcze gorszy był stan wału
większego: „wał większy wszystek zrujnowany, potrzebuje naprawy; na przywałku os
tróg, w koło szoff kilkanaście ziemią nasypanych, a drugie po ziemi nie nasypane leżą”.
Stan umocnień obrazuje również Sejmowy dekret przeciw obwinionemu smoleńskiemu
wojewodzie Filipowi Obuchowiczowi o zdanie Smoleńska moskiewskim wojskom w 1654 r.
Napisano w nim, „że pograniczna forteca, której securitatem Rzeczpospolita na sejmach
prowidowała i tak wielkie na reperację expensa włożyła, penitus przez lat dwadzieścia
zaniedbana, wały albo przełomy oba funditus zrujnowane, przez które nieprzyjaciel, jako
przez wrota otwarte mógł wjechać; mury na wielu miejscach do gruntu porysowane, że
mógł w niektórych chłop w nie przez rysy przeleźć; dwie kwatery przed tym zbite gliną
a gruzem polepione i z wierzchu pobielone (...); łoża u dział pogniłe; drugich po ulicach
bez łóż rozrzucone; kagańce i inne żelaza z cekhauzu in privatos usus obrócone, które się

7 Opis obwarowań na podstawie: D. Kupisz, op. cit., s. 16—21.
8 Inwentarz miasta Smoleńska i smoleńskiego województwa, w: Archeografićeskij sbornik dokumentov
otnosiaśćejesja к istorü Severo—Zapadnoj Rusii (dalej: ASZR), t. XIV, Wilno 1904, s. 41.
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podczas oblężenia z wielką odrabiać trudnością musiały; za murem rydlem ziemie,
czyniąc fosę nie ruszoną, aby tak snadnie do murów nieprzyjaciel nie miał przystępu;
którą fosę erito conatu podczas oblężenia czynić musieli z niemałą utratą ludzi”9.
Na murach i na wałach znajdowała się cała artyleria forteczna, licząca 42 działa,
przeważnie 4—i 6—funtowe. Z dział o większym kalibrze wymienić można dwa działa
10-funtowe („Lis” i „Niedźwiadek”) — znajdujące się na basztach: Łuczyńskiej i Wysoluchej (obie po północno-wschodniej stronie twierdzy); dwa 12-funtowe — oba
stały na wale większym razem z 13-funtowym „Lewkiem” oraz jedno 15-funtowe,
znajdujące się w bramie wału wielkiego. Naprzeciwko bramy Małachowskiej (połud
niowa strona obwarowań) znajdowało się 35-funtowe działo „Panna”, a na wale więk
szym stał 30-funtowy „Szturmak” 10.
Całość artylerii fortecznej dopełniały dwa działa, leżące na ziemi naprzeciwko wału
mniejszego: 55-funtowy „Bazyliszek” i 40-funtowy „Witold” oraz czternaście dział 6-,
5-, 3 - i 1,5-funtowych, znajdujących się w cekhauzie („trzy na łożach i kołach dobrze
naprawionych, a trzy gołych”) i osiem tzw. szturmaków: „trzy na łożach i kołach dobrze
naprawionych, a pięć gołych w korytach, serpentynów piętnaście gołych bez łóż. Hakownic czterdzieści cztery, między którymi 31 w naprawie, a 13 starych, rozerwanych,
ni na co nie zgodnych śmigownic dwie w łożach nowych” 11.
W cekhauzie, mieszczącym się w bramie wału większego, oprócz dział znajdowały się
również zapasy wojenne. Przechowywano tam „prochu moskiewskiego fas wielkich
i małych 77, rzadko która pełna; prochu gdańskiego i wileńskiego solanek [tj. beczek
— przyp. P. K.] osiem; (...) prochu dorohobużskiego barył 11, a trzy baryły, które
rozsypały się, wielkich fas półtorej nasypano”12. Znajdowało się tam również kilkana
ście baryłek materiałów potrzebnych do produkcji prochu (siarka, saletra) oraz amuni
cja do dział i broni ręcznej. Kul żelaznych dużego kalibru naliczono ok. 4300 sztuk,
a mniejszego — ok. 11 300. Amunicji do muszkietów było 7 beczek miary smoleńskiej,
petard okowanych 7, nieokowanych 10, granatów spiżowych 86. Wśród broni ręcznej
trzymanej w cekhauzie znajdowało się też 220 bandoletów z patronami13.
Za stan obronności Smoleńska odpowiadał miejscowy wojewoda, a obowiązek obro
ny twierdzy ciążył na wszystkich posiadaczach dóbr ziemskich i miejskich, posiadanych
na terenie województwa. Było to spowodowane trudnościami w wyposażeniu Smoleń
ska w stałą i liczną załogę, złożoną z wojsk zaciężnych14.

9 Sejmowy dekret przeciw obwinionemu smoleńskiemu wojewodzie Filipowi Obuclwwiczowi o zdanie
Smoletiska moskiewskim wojskom w 1654 r., w: ASZR, t. XIV, s. 40.
10 Inwentarz--., s. 2-3.
11 Ibid., s. 3-4.
12 Ibid., s. 4.
13 Ibid., s. 5.
14 Więcej na temat roli i organizacji pospolitego ruszenia zob. B. Ostrowski, Pospolite ruszenie
szlachty smoletiskiej w XVII wieku, „Acta Baltico-Slavica”, t. XIII, Warszawa 1980, s. 143-185.
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Taki był stan najważniejszej twierdzy litewskiej, kiedy wjeżdżał do niej jej siedemna
sty z kolei wojewoda, Filip Kazimierz Obuchowicz. Według Kaspra Niesieckiego po
chodził on ze starej ruskiej szlachty wołyńskiej, która na Litwę przeniosła się w czasach
Aleksandra Jagiellończyka. Zanim został wojewodą, od 1649 r. pełnił urząd pisarza
wielkiego litewskiego, a rok wcześniej marszałkował na sejmie elekcyjnym. Albrycht
Stanislaw Radziwiłł pisał o nim jako o „obywatelu dobrym, uczonym i dobrze zasłużo
nym”15. Nie wiadomo, co skłoniło króla do powierzenia tak ważnego wobec zbliżające
go się konfliktu stanowiska człowiekowi bez doświadczenia wojskowego, bardziej
politykowi, który „wojny nie znał i serca do walki nie miał”16. Wydaje się, że zawiniła
w tym przypadku królewska polityka personalna. Jan Kazimierz ze wszech miar dążył
do ograniczenia wpływów hetmana polnego Janusza Radziwiłła na Litwie, organizując
własne stronnictwo. W jego szeregach znalazł się też i Obuchowicz, który, jako czło
wiek nowy, był całkowicie posłuszny królowi. Jego nominacja była zaskoczeniem,
wywołała niezadowolenie nie tylko u konkurenta do urzędu wojewody — Piotra Wiaziewicza (dotychczasowego podwojewodziego smoleńskiego), lecz także samego Janu
sza Radziwiłła. „Województwo smoleńskie — pisał hetman do Bogusława Radziwiłła
w październiku 1653 r. — że tak poszło, wszyscy się temu dziwować musimy, ale i sam
profesor [tj. Obuchowicz — przyp. R K.] gdzieś zdumiewa się nad sobą, ile gdy sobie
przypomni, że pan ojciec, czyli też dziad niedawno w Mozyrze był woźnym. N a taki czas
i wiszące od Moskwy niebezpieczeństwo, miejsce to, jedyna prawie granic naszych
obrona i tak sąsiadowi temu na oku, nie zniósłszy się z hetmany, takiemu powierzać”17.
Hetman podjął kroki, mające na celu niedopuszczenie Obuchowicza do objęcia władzy
nad Smoleńskiem. N a prośbę króla wysłał do twierdzy dwa regimenty piechoty (Wil
helma Korffa i Mikołaja Tyzenhauza). Komendę nad miastem zlecił Korffowi, a Smoleńszczanom nakazał, „aby nikomu innemu, tylko Korffowi byli posłuszni”18. Stronnik
hetmański, Wiaziewicz, początkowo nie chciał wpuścić nowego wojewody do miasta,
a później, zmuszony do ustąpienia, przekazał klucze do bram i komendę nad piechotą
wojewodzińską, a tym samym i władzę nad twierdzą, Korffowi. To samo uczynił z cek
hauzem. Buntował szlachtę przeciwko wojewodzie, „udając jakoby na opressyą szlachty
i wdów od Jego Królewkiej Mości miał być przysłany, aby im nadane daniny odbie
rał”19. Czynił to wszystko na polecenie Janusza Radziwiłła, gdyż „książę hetman na to

15 A. Przyboś, Obucltowicz Filip Kazimierz (zm. 1656), w: PSB, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 473—479;
A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, s. 396.
16 H. Wisner, op. cit., s. 169.
17 E. Kotłubaj, op. cit., s. 386, list z 18 X 1653 r.
18 L. Kubala, op. cit., s. 226. Była to próba rozdziału władzy cywilnej wobec sprzeciwu wojewody,
zob. H. Wisner, op. cit., s. 169.
19 Sejmowy dekret..., s. 39; Diariusz Kazimierza Filipa Obuchowicza, wojewody smoleńskiego i marszałka
koła rycerskiego, w: Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku
posługujące, wyd. M. Baliński, Wilno 1859, s. 45; Dekret sejmowy w sprawie na instancją instygatora
koronnego z sukcesorami Filipa Obuchowicza wojewody smoleńskiego o poddanie Smoleńska zapadły
10 VI 1658 r., w: Zbiór dyplomatów rządowych i aktów prywatnych, pod red. M. Krupowicza, cz. I,
Wilno 1858, s. 102.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

156

Piotr Kroll

się usadził, aby (...) pana wojewodę smoleńskiego per subordinatas personas do Smoleń
ska nie wpuszczono”20. Ta działalność odniosła skutek przynajmniej wśród części
szlachty, zwłaszcza tej niezbyt gorliwej w wypełnianiu swych wojskowych obowiązków.
Przez dłuższy czas niemal wszyscy odmawiali posłuszeństwa Obuchowiczowi. N a pier
wszym sejmiku smoleńskim, przywódcy stronnictwa radziwiłłowskiego w Smoleńszczyźnie, Jan Chrapowicki i Stanisław Unichowski, oskarżyli wojewodę o opresję
szlachty i ubogich wdów oraz zapewniali, że Smoleńskowi żadne niebezpieczeństwo nie
grozi, co skłoniło szlachtę do rozjechania się do domów. Sejmik został zerwany21.
Przez kilka miesięcy po przybyciu nowego wojewody w Smoleńsku panowała bez
czynność, chociaż już 31 stycznia Obuchowicz wysłał do hetmana Radziwiłła wieści,
uzyskane od powracającego z Moskwy gońca królewskiego Jana Młockiego o „wielu
pewnych wojny znakach, zdradą pokrytych, o których tam wyrozumiał, okrom tego,
że lud gotowy, potężnego wojska, żywności mają wiele, (...) armata do Wiążmy zawie
zione”. Głównym celem ataku miał być Smoleńsk, a tymczasem jego stan przedsta
wiał się fatalnie: „jak wielkie defekta księciu denunciunt, że piechota od lat szesnastu
niepłacona, w murach i wałach ruiny nienaprawione, prochów i lontów defect barfdjzo
wielki, z powiatu nic nie masz tak dawnemu, jako i świeżemu na mury praesidio”2223.
Prosił hetmana, aby zechciał wpłynąć na podskarbiego litewskiego Wincentego Go
siewskiego, żeby wysłał do Smoleńska pieniądze na piechotę i na prowiant. Prosił
również o zwrot pożyczonego z twierdzy kilka lat temu prochu. Ze swojej strony Radzi
wiłł w liście z dnia 12 lutego poinformował wojewodę, że nakazał generałowi artylerii
litewskiej natychmiastowe wysłanie amunicji. Obiecał też szybkie „sposobienie” p ro
wiantu 23 .
Z pomocą swojemu stronnikowi pośpieszył Jan Kazimierz, deklarując w liście
z 11 stycznia szybkie osądzenie, po stawieniu przed sądem królewskim tych, którzy nie
chcieli wpuścić wojewody do Smoleńska24. Przykrości, jakie spotkały Obuchowicza,
były przyczyną tego, że kilkakrotnie dawał znać królowi o chęci złożenia urzędu, „nie
życząc, aby to ante murale ojczyzny propter odium privatum prijuditari miało”. Lecz
monarcha nakazał pozostać wojewodzie na miejscu, obiecując naprawę fortyfikacji
i szybką odsiecz w razie oblężenia25.

20 Sepnowy dekret..., s. 39.
21 L. Kubala, op. cit., s. 227; J. A. Chrapowicki, Diariusz, cz. I, oprać. T. Wasilewski, Warsza
wa 1978, wstęp, s. 35. W instrukcji sejmikowej, ułożonej na następnym sejmiku, szlachta poleciła
swoim posłom wystąpić z protestem przeciwko powiększaniu przez króla załogi smoleńskiej: Instruk
cja od nas obywatelów województwa smoleńskiego JM Panu Janowi Chrapowickiemu chorążemu
smoleńskiemu i JM Panu Stanisławowi Unichowskiemu podsędkowi smoleńskiemu posłom naszym
na sejm sześć niedzielny warszawski, Smoleńsk, 31 XII 1653 r., BCzart., TN , t. 147, nr 158,
s. 761-764; Relacyja o obsydei i dedycyi Smoleńska, ibid., nr 182, s. 880.
22 Sejmowy dekret..., s. 48-49, F. K. Obuchowicz do J. Radziwiłła, Horki, 31 I 1654 r.
23 Ibid., s. 49, J. Radziwiłł do F. K. Obuchowicza, Zabłudów, 12 II 1654 r.
24 Ibid., s. 51, Jan Kazimierz do F. K. Obuchowicza, Warszawa, 11 I 1654 r.
25 Ibid., s. 40.
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W trzech kolejnych uniwersałach: do pułkowników Korffa i Tyzenhauza (8 kwiet
nia); do pułkowników i oficerów (29 kwietnia) i do szlachty (8 czerwca) król nakazy
wał, aby okazywano posłuszeństwo wojewodzie i przypomniał, że wojsko w Smoleńsku
podlega jurysdykcji wojewody. Były one odpowiedzią na uniwersał Janusza Radziwiłła,
nakazujący tym wszystkim, którzy władzy hetmańskiej jako załoga Smoleńska podlega
ją, aby byli posłuszni jedynie Korffowi. W podobnym tonie wysłany został 28 maja
uniwersał do szlachty smoleńskiej, która miała z Korffem jako komendantem wspólnie
naradzać się i jemu, a nie wojewodzie być posłuszna26.
Przez pierwszy kwartał 1654 r., w czasie którego trwała powyższa wymiana korespon
dencji, nie robiono nic, aby przygotować twierdzę do obrony. Winą za ten stracony czas
obie strony konfliktu obarczały siebie nawzajem. Dopiero pod koniec kwietnia król
zawiadomił Obuchowicza o wysłaniu do Smoleńska królewskiego inżyniera Jana Jaku
ba Bonellego, polecając, aby zapewniono mu ludzi potrzebnych do prac przy naprawie
fortyfikacji27. Oprócz tego Jan Kazimierz pisał kilkakrotnie do podskarbiego litewskie
go, prosząc go o przysłanie do Smoleńska prochów i innych „potrzeb wojennych” oraz
żołdu. Zwrócił się również do Janusza Radziwiłła, „aby pilne na Smoleńsk miał oko,
praesidio sufficienti opatrzył i wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego za Smoleńsk
pomykać się rozkazał, obiecując to po nich, że obydwa [tj. Gosiewski i Radziwiłł]
powinnościom swym dosyć uczynić mieli”28.
Wraz z przybyciem do Smoleńska Bonellego rozpoczęto naprawę obwarowań oraz
inne przygotowania do oblężenia. Wojewoda zatrudnił przy robotach wszystkich miesz
kańców miasta, starając się doprowadzić do należytego stanu oba wały. Robotami przy
wale większym kierował Korff, własną osobą dając przykład innym obrońcom: „sam
dyrygując, kosze rękami swemi wijąc, darń z oficerami odkładając i wszystko co do
obrony należało sporządzając”2930. Naprawą małego wału i reszty obwarowań kierował
sam Bonelli. Obuchowicz zajął się poprawą stanu artylerii miejskiej i ustawianiem jej
na basztach. Zabarykadowano ziemią i kamieniami bramy i zbudowano przed nimi
palisady jako dodatkową osłonę przed próbami wysadzenia ich przez nieprzyjaciela.
Jedynie bramy Królewską (od strony Dniepru) i Małachowską (w południowej części
murów) zostawiono wolne. Bramę Królewską zabezpieczono przed ostrzałem artyleryj
skim z rejonu położonej na drugim brzegu rzeki i górującej nad miastem Pokrowskiej
Góry. Przed bramą zbudowano blokhauz, umocniony kamieniami, otoczony wałem
i palisadą. Obrońcy spodziewali się, że — tak jak w czasie ostatniego oblężenia —
właśnie tędy będą wprowadzane do miasta posiłki. Brama Małachowska została zabez
pieczona dziełem fortyfikacyjnym w postaci „przywałku”, obsadzonego przez piecho-

26
27
28
29
30

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.

s. 49 (uniwersał J. Radziwiłła), s. 51 (uniwersały królewskie).
s. 42 i 51.
s. 51.
s. 42.
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W czasie gdy do granicy zbliżała się armia moskiewska, Obuchowiczowi z trudem
udało się zwołać do Smoleńska szlachtę na popis generalny. Został on przeprowadzony
9 czerwca. Stawiło się na nim osobiście 349 szlachty, 156 dało zastępców, a 6 było
nieobecnych. Łącznie z pocztami liczba pospolitego ruszenia wyniosła 978 ludzi31, lecz
prawdopodobnie jeszcze w czerwcu uległa zmniejszeniu. Wtedy bowiem upomniany
przez króla Radziwiłł, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, przekazał wojewodzie
komendę nad Smoleńskiem32. Stronnicy radziwiłłowscy i ludzie niechętni wojewodzie
wpadli w popłoch i „co żywo się z murów ruszyło pod pretekstem, aby żywności dla
siebie do zamku sprowadzić, drudzy zaś incognito w siermięgach, w pałubach pouchodzili, chłopami prostymi potrzebę murową osadziwszy”33.
Dużym problemem jest ustalenie liczebności pozostałych sil, jakimi dysponował
Obuchowicz. We wszystkich znanych relacjach źródłowych i w opracowaniach spoty
kamy się z dużą rozbieżnością — od 1200 do 8000 ludzi34. Prawdopodobnie obydwa
regimenty piechoty niemieckiej i piechota polska mogły liczyć ok. 1500 żołnierzy.
Dochodziły do tego trzy chorągwie Kozaków i jedna bojarów gruntowych — łącznie
410 ludzi, mieszczanie — ok. 600 i wolontariusze, których miało być w twierdzy
ok. 600. Ogółem siły obrońców mogły wynosić ok. 3500 ludzi35. Gorzej przedstawia
ła się sprawa z zapasami żywności, gdyż szlachta nie wywiązała się należycie z obowiąz
ku dostarczenia prowiantu na pół roku, piechota niemiecka nie miała go zbyt wiele,

31 Komput Ichmościów pp. obywatelów województwa smoleńskiego od cara moskiewskiego Aleksieja
Michajłowicza i wojsk jego w oblężeniu na Smoleńsku, przy JW. Jmpanu Filipie Kazimierzu Obuchowiczu,
wojewodzie smoleńskim, osobami swemi zostających, z czeladzią swą i z temi, z których niektórzy пл
miejscu swoim poczty swe, sami się absentując stawili, także z gospodarzów, z deputowania tegoż]W. Jm p.
wojewody smoleńskiego przez Ichm. pp. Samuela Druckiego Sokolińskiego podkomorzego, Jmp Stanisława
Unichowskiego podsędka, Jmp. Aleksandra Parczewskiego pisarza ziemskich, Jmp. Olbrychta Golmonta
podczaszego lidzkiego i sędziego grodzkiego, urzędników smoleńskich, zordynowany w roku 1654 miesiącu
Junii 9 dnia, w: ASZR, t. XIV, s. 18-36.
32 Sejmowy dekret..., s. 40; L. Kubala, op. cit., s. 228; R. Mienicki, op. cit., s. 50.
33 Protestacja Pana Filipa Obuchowicza wojewody smoleńskiego i inszych obywatelów wojewódz
twa smoleńskiego, Dokszyce, 23 X 1654 r., BCzart., TN , t. 147, nr 135, s. 662-663; Sejmowy
dekret..., s. 41.
34 A. N. Malcev, Vojna..., s. 139. Autor podaje na podstawie relacji jednego z uciekinierów, że
26 VI 1654 r. w Smoleńsku było 1200 żołnierzy, a wszystkich mieszkańców ok. 6000. L. Kubala
(op. cit., s. 229), powołując się na ustalenia E. Kotłubaja, nie podającego źródła, przyjmuje liczbę
załogi Smoleńska na 8400 ludzi, w tym ok. 4000 szlachty.
35 L. Kubala, op. cit., s. 229. N a temat Kozaków zob. W. Lipiński, Początek działań rosyjskich
w wojnie smoleńskiej (1632-1634), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. V, Warszawa 1932, z. 1,
s. 39; R. Mienicki, op. cit., s. 49. N a temat mieszczan: B. Ostrowski, op. cit., s. 181. Autor skorzystał
z nieznanych badaczom zajmującym się oblężeniem Smoleńska w 1654 r. listów Obuchowicza,
znajdujących się w BOssol., rkps 13621 /III. Trudno stwierdzić, czy wolontariusze zdążyli znaleźć się
w Smoleńsku. Wiadomo, że król pozwolił wojewodzie zaciągnąć 600 ludzi pod komendą Hrehorego
Gruszeckiego, ale ten jeszcze 3 lipca prowadził zaciąg. Zob. List F. Obuchowicza do szlachty,
Smoleńsk, 23 VI 1654 r., BOssol., rkps 13621/III, s. 43-44- Według współczesnych załoga
smoleńska liczyła 3500 ludzi, por. Sejmowy dekret..., s. 4 L
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a piechota wojewodzińska nie miała wcale. Obuchowicz ze swojej strony nie mógł
uzupełnić braków w zaopatrzeniu, gdyż, jak twierdził, dobra woje Wodzińskie zostały
ogołocone z zapasów36.
W trakcie popisu, 9 czerwca, wyznaczono dowódców kwater, tzw. kwatermistrzów
(dowódców odcinków muru pomiędzy sąsiadującymi basztami), a wojewoda powołał
swoją radę przyboczną, tzw. kompanię J. M. pana wojewody. W jej składzie znaleźli się:
podkomorzy smoleński Samuel Drucki Sokoliński, sędzia grodzki smoleński Albert
Golmont, podsędek smoleński Stanisław Unichowski oraz pisarz ziemski smoleński
Aleksander Parczewski37. Członkowie rady byli odpowiedzialni za ilość stanowisk oraz
rozmieszczenie ludzi na murach. Ponadto, rewidując poszczególne stanowiska, czuwali
nad porządkiem oraz ogólnym przygotowaniem załogi do obrony.

Tabela 1. Wykaz kwater i ich dowódców — kwatermistrzów
Oznaczenie
odcinków murów

Liczba
kwater

Dowódcy odcinków

Liczba
obrońców

1.

od małego wału
do bramy Małachowskiej

2

Stanislaw Unichowski,
podsędek smoleński

93

2.

od bramy Małachowskiej
do baszty Koziodalowskiej

2

Aleksander Parczewski,
pisarz ziemski smoleński

86

3.

od baszty Koziodalowskiej
do baszty Tupińskiej

2

Albrecht Golmont,
sędzia grodzki smoleński

110

4.

od baszty Tupińskiej
do baszty Kopycińskiej

2

Kazimierz Drucki Sokoliński,
pisarz grodzki smoleński

80

5.

od baszty Kopycińskiej
do wielkiego wału

1

Walerian Stanislaw Zaleski

44

6.

od wielkiego wału
do baszty Szeynowskiej

2

Jan Wilhelm Ragiński

61

7.

od baszty Szeynowskiej
do baszty Bohuslawowskiej

2

Zachary Parega

Kozacy
+ 3

8.

od baszty Bohuslawowskiej
do bramy Piatnickiej

2

Prokop Kamiński

59

9.

od bramy Piatnickiej
do baszty Siemionowskiej

2

Samuel Bakanowski

76

10.

od baszty Siemionowskiej
do bramy Królewskiej

2

Krzysztof Adamowicz

mieszczanie

11.

od bramy Królewskiej
do baszty Wodnej

2

Jan Adam Wierchowski

mieszczanie
+ 15

12.

od baszty Wodnej
do baszty Krylosańskiej

2

Jan Stankiewicz

mieszczanie
+ 4

Lp.

36 Sejmowy dekret..., s. 40—41 37 Zob. B. Ostrowski, op. cit., s. 169.
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13.

od baszty Krylosańskiej
do baszty Wysoluchy i za nią

3

Wacław Denisewicz

bojarzy
+ 82

14.

od narożnej baszty
do bramy Abramowskiej

2

Fomin Radwański

Kozacy
+ 4

15.

od bramy Abramowskiej
do małej narożnej baszty

2

Jan Baka

Kozacy

16.

od małej narożnej baszty
do kwatery za basztą
Dołbaczewską

2

Jan Grymajło Krzemieniewski

117

17.

od małej baszty
do baszty Antyopijskiej

2

Jakub Szmurłowski

72

18.

od baszty Antyopijskiej
do małego wału

2

Paweł Onikiejewicz

75

Borykając się z trudnościami w zapewnieniu fortecy ludzi do obrony i zapasów do
przetrzymania oblężenia, Obuchowicz nie zaniedbał obserwacji granicy. Prosił hetmana
o listy przypowiednie dla ludu prostego, który chciał bronić przepraw przed wojskiem
moskiewskim. Donosił do obozu pod Orszą o ruchach wojsk przeciwnika. Na koniec,
trzy dni przed pojawieniem się nieprzyjaciela pod Smoleńskiem, wojewoda rozkazał
spalić przedmieścia, oczyszczając w ten sposób przedpola fortecy. Wywołał tym postęp
kiem bunt w mieście38.
Przed samym oblężeniem zjawił się w mieście podjazd litewski, dowodzony przez
chorążego derpskiego Erdmanna Ganskopfa, który przywiózł ze sobą uniwersał het
mański, podporządkowujący wojewodzie wszystkich obrońców miasta. Tym samym
Janusz Radziwiłł złożył na barki Obuchowicza odpowiedzialność za obronę twierdzy3940.
Armia moskiewska, wkraczająca na Litwę, została podzielona na trzy samodzielne
jednostki operacyjne. Od strony Wielkich Łuk maszerowały oddziały Wasyla Piotrowi
cza Szeremietiewa (ok. 13 000 ludzi), od strony Briańska — oddziały AleksiejaNikity
cza Trubeckiego (ok. 18 000 ludzi), a od strony Wiążmy — oddziały głównej armii pod
osobistym dowództwem cara (ok. 41 000 ludzi) ^°. Im przypadło zadanie zdobycia
Smoleńska. W ich składzie znalazło się 28 000 żołnierzy tzw. nowego stroju oraz ok.
12 000 żołnierzy jazdy szlacheckiej, Kozaków i strzelców. Tylko część z nich została
użyta do bezpośrednich działań oblężniczych. Reszta, głównie mało przydatna przy
oblężeniu jazda, pod dowództwem Jakowa Czerkasskiego, została przeznaczona do
działań osłonowych i wiązania armii litewskiej. Nie wiemy nic o ilości dział, jaką

38 Sejmowy dekret..., s. 41 •
39 Ibid., s. 40.
40 A. N. Malcev, Rossija..., s. 25, 29; A. A. Novoselskij, Ocerk voennych dejstvij bojarma Vasilija
Petrovica Seremeteva v 1654 g■ na novgorodskom fronte, w: idem, Issledovanija po istorii epochii feodalizma, Moskva 1994, s. 118; Encyklopedyja gistoryi Belarusi, podred. В. I. Cacanka, t. II, Mińsk 1994,
s. 192.
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rozporządzał car pod Smoleńskiem. Z kilku wzmianek w źródłach wiadomo, że w oblę
żeniu uczestniczyły 4 działa 55-funtowe i 19 dział burzących41.
Pierwsze oddziały moskiewskie pojawiły się w okolicy Smoleńska 4 lipca. Była to
straż przednia armii carskiej, dowodzona przez Fiodora Nikitycza Odojewskiego. Po
stoczeniu, w dniach 5-6 lipca, potyczek z oddziałem Ganskopfa, Odojewski rozpoczął
6 lipca budowę obozu i mostów na Dnieprze w rejonie Bogdanowej Okolicy (na
wschód od miasta)42. Dwa dni później, 8 lipca, do straży przedniej dołączyła cała armia
z carem. W tym dniu rozpoczęło się według polskich źródeł oblężenie43. 10 lipca
oddział moskiewski zajął Pokrowską Górę i rozpoczął przygotowywanie stanowisk arty
leryjskich. Pięć dni później, 15 lipca, obóz carski został przeniesiony na Dziewicze
Wzgórze (na wschód od Pokrowskiej Góry, na prawym brzegu Dniepru), a większa
część piechoty obsadziła leżące po południowej i wschodniej stronie murów stare
szańce, zbudowane jeszcze w czasie ostatniego oblężenia. Tymi oddziałami dowodził
Aleksander Lesley, który dwadzieścia lat wcześniej z tych samych pozycji próbował
zdobyć Smoleńsk. Piechota moskiewska zajęła również stanowiska przy leżącej za
murami od strony dużego wału cerkwi św. Michała44. Oddziały oblężnicze rozpoczęły
sypanie szańców, podsuwając je coraz bliżej w stronę murów. Obrońcy próbowali od
samego początku przeszkadzać w tych pracach, ostrzeliwując żołnierzy moskiewskich
z dział ustawionych na najbliższych basztach, lecz mimo wyrządzenia znacznych strat
wśród kopiących nie udało się powstrzymać robót i szańce — zwłaszcza Lesleya —
znalazły się w odległości 170 metrów od murów45. Kiedy to nastąpiło, artyleria mo
skiewska, dysponująca ciężkimi działami, rozpoczęła ostrzał Smoleńska od strony Pok
rowskiej Góry, cerkwi św. Michała i szańców Lesleya. Bateria stojąca na Pokrowskiej
Górze szybko wstrzeliła się w bramę Królewską i pociski zaczęły przebijać nie tylko
zbudowany jako osłona blokhauz, ale również i samą bramę, powodując jej uszkodzenie
i raniąc obrońców46. Duże szkody wyrządzały też baterie Lesleya. Aby zapobiec niepo
trzebnym stratom wśród załogi, wojewoda nakazał zbudować na murach izbice (blok
hauzy), obłożone gliną i umocnione kamieniami. Ale kule przebijały nie tylko blanki,
lecz również i owe izbice, zabijając i raniąc obrońców. Wzmagający się ogień artylerii
moskiewskiej spowodował, że coraz trudniej było bronić się na murze. Postanowiono
więc odrestaurować wał wzniesiony przed poprzednim oblężeniem wzdłuż wewnętrznej
strony murów między obydwiema fortalicjami. Zbudowano na nim nowe blokhauzy,
zasypując je z wierzchu ziemią, gruzem i kamieniami, a na szczycie wału postawiono
równą z murami palisadę. Ta fortyfikacja miała pełnić rolę drugiej linii obrony, w razie

41
42
43
44
45
46

Sejmowy dekret..., s. 43.

Ibid., s. 40.
Relacyja..., s. 867.
Sejmowy dekret..., s. 43M4. Zob. 1.1. Orlovskij, Smolenskijpochod..., s. 27.
Sejmowy dekret..., s. 43.
Ibid, s. 42.
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gdyby nieprzyjaciel zniszczy! bądź zdobył mury47. Z powodu budowy najbardziej ucier
piała ludność cywilna, gdyż nie tylko musiała pracować przy jego wznoszeniu, ale
dodatkowo część z niej straciła swoje domy, użyte do budowy blokhauzów i palisady.
Jeszcze trwały prace przy restaurowaniu wału, gdy wojewoda otrzymał wieści, że nie
przyjaciel w kilku miejscach prowadzi podkopy pod mury z zamiarem ich wysadzenia.
Zaniepokojony tym faktem Obuchowicz zebrał tylu ludzi, ilu tylko mógł i nakazał im
kopać w pobliżu murów rów, głęboki aż do fundamentów i szeroki na ok. 2,5 metra.
Wykopano go od strony południowej, między obydwoma wałami. Podobnym rowem
otoczono wszystkie baszty, zabezpieczając je w ten sposób przed skutkami wybuchu
min, gdyż siła eksplozji skierowana była nie do góry, a na boki. Oprócz tego, aby
dokładniej zabezpieczyć się przed nieprzyjacielskimi podkopami, pod fundamentami
murów wydrążono podsłuchy, w których miano nasłuchiwać, czy nie zbliżają się pod
kopy przeciwnika48. Prace te, prowadzone pod kierunkiem Bonellego oraz kilku innych
oficerów, posuwały się powoli z powodu zawalania się podkopów, zalewanych przez
wody podskórne. Mimo dużego nakładu pracy ta podziemna wojna nie zakończyła się
sukcesem którejś ze stron. Pozostało tylko zabezpieczyć litewskie podkopy przed ni
espodziewanym pojawieniem się w nich przeciwnika. W tym celu Obuchowicz rozka
zał postawić straż przy wylocie podkopów i przy rowach oraz zgromadzić na murach
gruz, kamienie i kloce drewniane, którymi miano zasypać rowy, gdyby pojawił się
w nich nieprzyjaciel49.
Załoga twierdzy nie ograniczała się tylko do biernej obserwacji poczynań moskiew
skich. W celu przeszkadzania w pracach oblężniczych urządzano wycieczki. W anoni
mowym liście, pisanym z Wilna 20 października, a więc już po kapitulacji, autor —
najwyraźniej przeciwnik wojewody smoleńskiego — stwierdził, jakoby Obuchowicz,
nie zasięgając rady wojskowych, miał wysiać za mury oddział 200 ludzi, uzbrojonych
w obuchy, kije i berdysze. Broni palnej im nie dano, gdyż nie chciano, aby dostała się
w ręce przeciwnika. Jako jedyną obronę przed nieprzyjacielem miały im służyć mury
fortecy, pod które rozkazano schronić się, w razie gdyby „ciężko było im od nieprzyja
ciela”. W taki sposób zorganizowany wypad musiał zakończyć się niepowodzeniem.
Zginąć miało 70 ludzi, a reszta z trudem dotarła do bram miasta. Całe to zdarzenie
autor tłumaczy tym, że wypad ten miał pokazać obrońcom potęgę przeciwnika i uspra
wiedliwić przyjęcie biernej postawy przez dowódcę twierdzy50.

47 Ibid., s. 42M3.
48 Ibid., s. 43.
49 Ibid.
50 J. Michałowski, Księga pamiętnicza, s. 728. Być może autor tej relacji pomylił opisane wyżej
wydarzenie z wycieczką dokonaną przez 400-osobowy oddział obrońców pod dowództwem Platera
na kopiących okopy żołnierzy moskiewskich. Początkowo obrońcy zdołali opanować pierwszą linię
szańców, ale pod naporem przeciwnika, który zdążył otrząsnąć się z zaskoczenia, musieli ustąpić,
tracąc 36 ludzi. Zob. W. Kochowski, Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznanego autora,
wyd. z rękopisu przez E. Raczyńskiego, t. I-II, Poznań 1840, t. I, s. 181.
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Wojsko moskiewskie główne uderzenie na umocnienia Smoleńska skierowało od
strony szańców Lesleya (strona południowo-wschodnia), licząc na słabość murów
nadwerężonych w czasie ostatniego oblężenia oraz na najdogodniejszy dostęp do nich.
Drugim celem był duży wał, atakowany z szańców przy cerkwi św. Michała. Właśnie
na te odcinki murów skierowany został najsilniejszy ogień artyleryjski. Działom mo
skiewskim odpowiadała artyleria obrońców i kanonada trwała od rana do wieczora.
Działa litewskie, ustawione na dużym wale, przeważnie o dużym kalibrze, ostrzeliwały
baterie i okopy przy cerkwi św. Michała na tyle skutecznie i celnie, że zmusiły żołnierzy
moskiewskich do porzucenia swych stanowisk i zniszczyły kilka armat nieprzyjaciel
skich. Skuteczny ogień prowadziła również bateria dział małego wału, złożona tylko
z czterech armat 4 - i 2-funtowych, lecz wspomagana ogniem z dział ustawionych na
sąsiednich basztach (m.in. 35-funtowe działo, stojące na bramie Małachowskiej)51.
Wymiana ognia trwała każdego dnia, nasilając się niekiedy, jak np. 26, 28, 30 łipca,
7 i 10 sierpnia. 26 łipca prowadzono również wymianę ognia z broni ręcznej. W nocy
wojewoda zgromadził oddział kilkuset ochotników z zamiarem uderzenia na nieprzyja
cielskie umocnienia, ale padający do świtu deszcz spowodował zaprzestanie wymiany
ognia i Obuchowicz odwołał wycieczkę52.
W nocy z 27 na 28 łipca litewski oddział „berdyszników” wyszedł z twierdzy i uderzył
na szańce Lesleya, zdobywając je przez zaskoczenie. Jednostki nieprzyjacielskie, stojące
na nich, wycofały się na drugą linię umocnień i po otrząśnięciu się z zaskoczenia
przeszły do kontrataku, odzyskując utracone pozycje. Następnie rzuciły się w pościg za
wycofującymi się Litwinami, lecz — znalazłszy się na przedpolu twierdzy — dostały się
pod silny ogień artylerii smoleńskiej i ręcznej broni piechoty z małego wału, i wycofa
ły się na swoje pozycje. Lesley, mszcząc się za tę porażkę, nasilił ostrzał miasta, wprowa
dzając do akcji m.in. 180-funtowe moździerze. Ten zmasowany ogień spowodował
znaczne szkody na małym wale. Pociski moskiewskie porozbijały kosze, a wojewoda był
zmuszony wydać Tyzenhauzowi rozkaz ściągnięcia z wału armat i zbudowania umocnio
nych blokhauzów na miejscu zniszczonych stanowisk ogniowych53.
Następnego dnia, 29 łipca, nie ustawał ostrzał artyleryjski miasta, a kule moskiew
skie uszkodziły nie tylko mury, ale i budynki. Przez całą noc wojewoda, obawiając się
szturmu, trzymał załogę na stanowiskach. O świcie, 30 łipca, znowu rozpoczęła się
kanonada. Ta wzmagająca się wymiana ognia trwała aż do 7 sierpnia, kiedy to oddziały
moskiewskie rozpoczęły sypanie szańca nad Dnieprem, po północno-wschodniej stro
nie umocnień miejskich. Musiały jednak przerwać pracę i wycofać się na pozycje
wyjściowe, gdyż baterie moskiewskie nie unieszkodliwiły artylerii smoleńskiej, a ta
51 Sejmowy dekret..., s. 4452 Ibid. Nasilenie ostrzału miasta zostało spowodowane ucieczką budowniczego smoleńskiego Jaku
ba Foulara. Był on odpowiedzialny za naprawę murów, uszkodzonych w trakcie ostatniego oblężenia.
Nie wywiązał się należycie z tego zadania i pod koniec łipca uciekł do cara, wskazując odcinki
murów szczególnie źle naprawione. Zob. L. Kubala, op. cit., s. 230.
53 Sejmowy dekret..., s. 44-
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celnym ogniem wyrządzała zbyt duże szkody wśród pracujących żołnierzy carskich.
Dowódcy moskiewscy, niezrażeni tym niepowodzeniem, przypuścili w nocy, od strony
rzeki, szturm na umocnienia miejskie. Atak ten, wspomagany bezpośrednio przez
działka połowę, trwał przez godzinę i zakończył się niepowodzeniem.
10 sierpnia naprzeciw bramy Jeleńskiej (wschodnia część murów) na szańcach
Lesleya stanął hulajgorod. Oblężeni próbowali, bez powodzenia, zniszczyć go ogniem
swojej artylerii, na co odpowiedzią było otwarcie ognia przez działa moskiewskie. Przez
kilka następnych dni trwała kanonada, czyniąc znaczne szkody murom smoleńskim.
Na odcinku murów znajdujących się pod komendą Stanisława Onikiejewicza pociski
nieprzyjacielskie zrujnowały jedną z baszt, a druga rozpadła się po kilku trafieniach.
Poważnych uszkodzeń doznał również mur między obiema basztami, a także zostały
zniszczone blokhauzy na kilku sąsiednich kwaterach. Ostrzał był tak silny, że załoga
odmówiła wejścia na ostrzeliwany odcinek umocnień. Ten coraz bardziej nasilający się
ogień artyleryjski świadczył o zbliżającym się szturmie.
Nastąpił on 26 sierpnia. Circa horum noctis 12, korzystając z poczynionych wyłomów
oraz ciemności nocy, żołnierze moskiewscy weszli po gruzie na jedną ze zrujnowanych
baszt na odcinku Onikiejewicza. Straż zastali śpiącą, więc opanowanie baszty nie
sprawiło im większej trudności. Lecz mimo że miasto stanęło przed nimi otworem, to
jednak, obawiając się zasadzki, postanowili zaczekać do szturmu54. Zbytnia ostrożność
i niezdecydowanie dowództwa moskiewskiego ocaliło Smoleńsk. Można również przy
puszczać, że ta bezczynność żołnierzy w opanowanej baszcie była częścią planu.
Atak rozpoczął się ok. 3 nad ranem55. Sygnałem do niego były trzy wystrzały
armatnie. Ponieważ atak nastąpił bez przygotowania artyleryjskiego, wynika z tego, że
chciano zaskoczyć obrońców. Żołnierze moskiewscy ruszyli do szturmu, niosąc ze sobą
szerokie drabiny w liczbie dochodzącej do 4000 sztuk (sic!). Najpierw zaatakowano
większy wał i sąsiednią narożną basztę, lecz szturmujący wobec zaciekłej obrony pie
choty niemieckiej musieli się wycofać, ponosząc znaczne straty. N a narożną basztę
nieprzyjaciel zaczął się już wspinać i sytuacja stawała się coraz groźniejsza, lecz Korff
w porę to zauważył i przysłał w sukurs zagrożonemu odcinkowi kompanię piechoty.
W tym czasie trwał już zażarty bój pod bramą Królewską. Z Pokrowskiej Góry obserwo
wał go sam car. Według obrońców do szturmu rzucono tutaj kilka tysięcy żołnierzy.
Atakujący nieśli ze sobą petardy, aby wysadzić wrota i wedrzeć się do miasta. Zanim
jednak nieprzyjaciel dotarł do bramy, musiał najpierw sforsować ochraniające ją umoc
nienia. Zaczęto więc, mimo rozpaczliwych wysiłków obrońców, rąbać palisadę. Załogę
tego i sąsiednich odcinków umocnień miejskich stanowili przede wszystkim mieszcza
nie smoleńscy, wspomagani przez 15-osobowy oddział szlachty oraz rotę piechoty pod
komendą Ościka. Robili oni wszystko, by powstrzymać napór nieprzyjaciela. Najpierw
prowadzili ogień z broni ręcznej oraz jedynego, 6-funtowego działa ustawionego na

54 Zob. Relacyja..., s. 867 oraz W. Kochowski, op. cit., s. 180.
55 Opis szturmu oparty został na relacji, zamieszczonej w Sejmowym dekrecie..., s. 45—46.
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bramie. Wspomagała ich artyleria, znajdująca się na sąsiednich odcinkach. Kiedy
jednak nieprzyjaciel mimo znacznych strat opanował i zniszczył osłonę bramy i zna
lazł się pod murami, zaczęto rzucać na niego kamienie, cegły i kłody. N a pomoc
obrońcom przyszły ich żony. Lano na atakujących wrzątek i sypano popiół. W końcu
udało się odeprzeć atak, lecz palisada i blokhauz zostały całkowicie zniszczone.
Największe niebezpieczeństwo groziło miastu od strony wschodniej, gdzie w baszcie
przyczaił się oddział moskiewski. Odcinków między basztą Kryłosańską do mniejszego
wału broniły: chorągiew bojarska (110 łudzi), dwie chorągwie kozackie (200 ludzi) oraz
szlachta (350 ludzi). Dysponowali oni dziesięcioma działami, przeważnie o dużym
kalibrze. Gdy dano sygnał do szturmu, ukryci żołnierze carscy „z okrzykiem na kwarturę
wysypali, a drudzy na baszcie zostawszy chorągwiami z okien wywijając, a gęstą strzelbą
i cegłą naszych rażąc wołali: nasz gród, nasz gród”56. Na ten odcinek, od Dniepru aż do
stanowisk Onikiejewicza, Lesłey rzucił do ataku 12 chorągwi piechoty57. Wojewoda
Obuchowicz, powiadomiony o tych wydarzeniach, przyjechał w zagrożony rejon. Przy
był w chwili gdy obrońcy, mimo poświęcenia ze swojej strony, zostali wyparci z sąsiadu
jących z basztą odcinków muru. Obuchowicz, widząc powagę sytuacji, zawrócił chorą
giew kozacką rotmistrza Owruckiego i nakazał jej odzyskać zniszczoną basztę. Atak
Kozaków, wobec przewagi przeciwnika, zakończył się niepowodzeniem. Wojewoda
posłał wtedy po posiłki do Korffa, samemu ściągając je z niezagrożonych części twier
dzy. Kontruderzenie Owruckiego i postawa części obrońców powstrzymały napór nie
przyjaciela na tyle długo, by zdążyła nadciągnąć na zagrożony odcinek piechota Korffa
i odsiecz z innych kwater. Przybyli w samą porę, gdyż „już z baszty do murów wpadli, ale
że lud nasz zmordowany ustawał i strzelba rozpalona gęstym długim strzelaniem niepożyteczna była, już naówczas obłężeńcy extrema fata zamku i samych siebie wyglądali,
zwłaszcza że wielu obywatelów uciekło, kryjąc się po izbach [blokhauzach], a drudzy do
domów precz uchodzili”58. Sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna, gdyż
nieprzyjaciel zaczął ostrzeliwać obrońców, zadając im znaczne straty. Zginęło m.in.
kilku puszkarzy smoleńskich, zabitych przy działach, z których ostrzeliwali przeciwnika.
Poważne straty poniosła piechota niemiecka Korffa i polska, rotmistrzów Madakaskiego i Dziatkowskiego. Na zdobytą basztę zaczął nieprzyjaciel wciągać dwa działka, które
mogłyby przesądzić o losie twierdzy, gdyż „niepochybnie ostatek ludu postrzelawszy, by
za tym szturmem opanowali”59. Wtedy jeden z pocisków artylerii smoleńskiej trafił
w pomost na baszcie, zbijając kilku żołnierzy carskich oraz powodując wybuch pro
chów. Obrońcy skorzystali z powstałego zamieszania i przeszli do kontrnatarcia, prowa
dzeni przez Bonellego, Unichowskiego i Parczewskiego. Udało im się wyprzeć oddziały
moskiewskie z murów i odzyskać ruiny baszty.

56
57
58
59

Relacyja..., s. 868.
Sejmowy dekret..., s. 45.
Ibid.
Ibid.
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Równie ciężkie chwile przeżywała załoga mniejszego wału, sąsiadującego z odcin
kiem Onikiejewieża. Nieprzyjaciel, chociaż poniósł w czasie podejścia do umocnień
duże straty, zdołał wedrzeć się na koronę wału, niszcząc po drodze palisady. Żołnierzom
Tyzenhauza przyszedł z pomocą, dowodzący sąsiadującym odcinkiem umocnień (do
bramy Małachowskiej), Stanisław Unichowski. Jego oddział włączył się do walki, gdy
nieprzyjaciel wdzierał się już do środka fortalicji. Z powodu tłoku i zbyt bliskiej odległo
ści nie mogąc użyć broni palnej, żołnierze Unichowskiego zmuszeni byli walczyć
berdyszami. Ta pomoc pozwoliła obrońcom powstrzymać natarcie żołnierzy moskiew
skich, którzy, nie otrzymawszy wparcia, musieli się wycofać. Gdyby dowództwo carskie
w odpowiednim momencie wsparło atak, to „niechybnie by był do zamku przez wał
wpadł [nieprzyjaciel], bo nasi strzelbę porzuciwszy, ręce opuścili, a sekundować komu
nie było”60. Gdyby oddziałom moskiewskim, atakującym odcinek Onikiejewicza i wał
mniejszy, udało się połączyć, to los miasta, a przynajmniej pierwszej linii obrony —
murów miejskich — byłby przesądzony. Przez powstałą wyrwę nieprzyjaciel mógł
bowiem wedrzeć się do środka twierdzy.
Nie powiódł się również atak na umocnienia w rejonie baszty Wysołuchy. Gdy
obrońcom zabrakło amunicji i kamieni, rzucili na szturmujące oddziały dwa ule
z pszczołami, których żądła „prędko Moskwę do szańców wpędziły”61.
Szturm zakończył się więc niepowodzeniem, choć mogło być inaczej. Dlaczego
oddziały atakujące z pozycji Lesleya na dwa sąsiadujące ze sobą odcinki nie otrzymały
wsparcia, kiedy już praktycznie przerwały linię obrony? Zawiodło współdziałanie na
tym odcinku, gdyż wycofanie się jednostek atakujących wał mniejszy pozwoliło obroń
com na przerzucenie części sił na zagrożony sąsiedni odcinek. Znamienny jest fakt, że
operacji nie poprzedziło bezpośrednie przygotowanie artyleryjskie — co można wytłu
maczyć próbą zaskoczenia obrońców — oraz niewykorzystanie artylerii w trakcie sztur
mu do wsparcia zmęczonych i przegrupowujących się oddziałów (np. przy natarciach
na wał większy i bramę Królewską). Na niepowodzeniu operacji zaważył brak współpra
cy oddziałów szturmujących oraz niewykorzystanie przez wojsko moskiewskie swojej
przewagi ogniowej i liczebnej.
Szturm trwał siedem godzin i obrońcy ponieśli w czasie jego trwania duże straty; „ale
i w naszych ludziach wielka clades była, bo niemało znacznej szkody piechoty niemiec
kiej i polskiej, i Kozaków poległo, wielka część postrzelonych, którzy się wyleczyć nie
mogli dla kul jadem napuszczanych, a najwięcej gruzem i cegłą poranionych”. Według
Regestru ludzi zostających na kwaterach, zdrowych do obrony po szturmie, który był
26 Augu[sta] 1654 w Smoleńsku62 wynika, że siły obrońców zmalały do 2591 łudzi.
Straty wśród pospolitego ruszenia sięgały ponad 35% stanu wyjściowego. Stan piechoty

60 Ibid., s. 45-46. Prawdopodobnie dopiero po odparciu tego ataku żołnierze Unichowskiego zostali
rzuceni na odcinek Onikiejewicza.
61 Ibid., s. 45.
62 BOssoI., rkps 13621/III, s. 47-50.
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cudzoziemskiej i polskiej zmniejszył się również o 35 % (wynosił teraz 1160 żołnierzy).
Zginęło ok. 200 mieszczan63. W wyniku dotychczasowych działań oblężniczych dużych
uszkodzeń doznały obwarowania. W murach i basztach zostały powybijane dziury,
blokhauzy porozbijano, palisady porąbano, a mały wał był częściowo zniszczony. Wiele
dział nie nadawało sie do użytku. Obrońcy skorzystali więc z propozycji dwudniowego
zawieszenia broni, aby przeprowadzić niezbędne naprawy.
Straty oblegających były również duże. Według litewskich źródeł zginąć miało
7000 żołnierzy, a rannych miało być 15 000. Liczby te są przesadzone, gdyż sam car
w liście do swoich sióstr pisał, że w szturmie zabito 300 ludzi, a ok. 1000 zostało
rannych64. Intensywność walk świadczy jednak, że i ta liczba była nieprawdziwa.
Ponieważ nie znamy liczebności oddziałów biorących udział w szturmie, trudno jest
więc ustalić wysokość strat. Jakakolwiek by ona nie była, to i tak procentowo wyższe
straty ponieśli obrońcy. Oddziały oblegające miały możliwość ich nieustannego uzupeł
niania, w przeciwieństwie do obrońców. W wyniku dotychczasowych walk załoga
twierdzy straciła 28,6 % całości swych sił (prawie 1000 zabitych i rannych), a wojsko
moskiewskie ok. 5-7 %.
Straty poniesione do tej pory przez oblężonych spowodowały, że nie było kim
obsadzić murów smoleńskich, gdyż — jak stwierdził autor Regestru... — po wyliczeniu
ludzi potrzebnych do obsadzenia obu wałów i zagrożonych odcinków murów (łącznie
2600 ludzi), na pozostałe odcinki i baszty „jednego nie dostaje człowieka”65. A przecież
trzeba było także zająć się naprawą zniszczonych oraz budową nowych umocnień.
Szczególnie zła sytuacja była od strony południowo-wschodniej, gdzie prawie całkowi
cie zostały zniszczone dwa odcinki murów, jedna baszta i mały wał. Doszło do tego, że
obrońcy wyznaczeni do pilnowania tego odcinka narzekali, „że ich, jako banitów, na
jawną śmierć wydają”66 oraz odmawiali zajęcia na nim pozycji. Również Korff odmówił
wysłania tam swoich żołnierzy, tłumacząc to tym, że „utraciwszy większą część ludu, nie
mógł i cudzych posiłkować, gdyż ledwie i wału in tanto paucitate mógł bronić”67. W ten
sposób odcinek murów długości 310 m został opuszczony i nieprzyjaciel mógł „kiedy
chciał (...) libere, jak przez szerokie wrota do Smoleńska wjechać”68.

Ilość szlachty z pocztami wynosiła teraz 731 ludzi. Piechoty niemieckiej pozostało 860 żołnierzy,
a polskiej 300. Żadnych strat nie wykazali Kozacy, ale to dlatego, że nie brali — prawdopodobnie —
udziału w walce, gdyż odcinki przez nich bronione nie były atakowane. Najbardziej ucierpiały
oddziały walczące w rejonie zrujnowanego odcinka murów. Oddział Onikiejewicza stracił 35% ludzi,
oddział Szmurłowskiego — 30%. Pozostałe oddziały, broniące zaatakowanych odcinków, poniosły
straty rzędu 20% stanu wyjściowego. Według N. A . Szefora obrońcy stracili w czasie szturmu
200 zabitych, N. A. Sefor, Samyje znamietyje vojny i bitvy Rossii, Moskva 1999, s. 145.
64 ASZR, t. XIV, przedmowa, s. XXXVII; N. A. Śefor, op. cit., s. 145.
65 BO ssol, rkps 13621/III, s. 50.
66 Sejmowy dekret..., s. 46.
67 Ibid.
68 Ibid.
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Skurczył się też zapas prochu, którego teraz pozostało 23 fasy po niecałe 400 funtów
każda, czyli ok. 9200 funtów. Po rozdzieleniu na każdego członka załogi po funcie
pozostało 18 niepełnych fas (ok. 7200 funtów), przeznaczonych dla artylerii. Zapas ten
wystarczyłby na cztery godziny intensywnego strzelania w czasie szturmu69. Nieprzyja
ciel czynił widoczne przygotowania do kolejnego ataku. N a szańcach Lesleya, naprze
ciw bramy Jeleńskiej, zbudowano nową baterię i ustawiono na niej 19 dział burzących.
Do obozu carskiego ściągano posiłki, a pod niurami założono miny. W trzy dni po
szturmie, 29 sierpnia, do obozu moskiewskiego przybyła wieść o zwycięstwie Trubeckiego pod Szepielewiczami nad armią litewską. Carskie dowództwo postanowiło wykorzy
stać ten fakt, odbierający obrońcom jedyną nadzieję odsieczy, aby skłonić ich do
kapitulacji. N a szańcach pokazano zdobyte w bitwie chorągwie litewskie i przekazano
do miasta wieść o klęsce wojsk litewskich. Oddano też wojewodzie, znaleziony po
bitwie w prywatnych papierach Radziwiłła, jego własny list pisany do hetmana, opisu
jący wszystkie defekty smoleńskich obwarowań. Aby ostatecznie przekonać obrońców,
pozwolono na rozmowy z wziętymi do niewoli w bitwie oficerami litewskimi: Ewal
dem von Sackenem oraz rotmistrzami Jundziłłem i Stępkowskim. Rozmowy te odby
ły się 30 sierpnia w obozie carskim. Szczególnie długo konferowali ze sobą Tyzenhauz
i Sacken. W trakcie prawie dwugodzinnej rozmowy Tyzenhauz dowiedział się o całko
witym zniszczeniu wojsk litewskich, z których ocalał jedynie hetman z garstką żołnierzy
oraz o tym, że „nie masz żadnej nadziei tego roku posiłków”. Sacken poinformował go
również, prawdopodobnie za namową dowódców moskiewskich, o transportowanych
wodą kilkudziesięciu działach burzących70. Chcąc wywrzeć większy nacisk na obroń
ców, nie przerwano prac oblężniczych i twierdza nadal była ostrzeliwana z ciężkich
dział. Ze strony obrońców nie nastąpiło żadne przeciwdziałanie, gdyż Obuchowicz, nie
chcąc tracić ludzi, zakazał wycieczek za mury71. W mieście zaczęło brakować żywności
i wojewoda „żywić musiał, niemal gwałtem biorąc od pp. obywatelów póki u nich
stawało, dając im rekognicyję do skarbu”. Głód odczuła przede wszystkim biedota oraz
ta część szlachty, która bez zapasów schroniła się za murami. Pojawiły się pierwsze
wypadki chorób zakaźnych, na które umierało po kilka osób dziennie. Brak żywności
doprowadził do nocnych rozbojów i kradzieży oraz napaści na co bogatszą szlachtę,
posiadającą w swoich spichlerzach ziarno i żywność72.
Pogarszające się położenie stało się tematem narady szlachty, odbytej 30 sierpnia
w domu podkomorzego smoleńskiego Samuela Stanisława Druckiego-Sokolińskiego.
Wojewoda przedstawił wszystkie defekty obwarowań i problemy związane z obroną,
pytając zebranych o radę, „jak by się dalej trzymać mogli”. Wśród wymienionych spraw
poruszył jedną szczególną i wielce interesującą: „wielka na murach obywateli nieczu-
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łość dla ustawicznych pijatyk, dla nieposłuszeństwa schodzenia do domów z quartier,
niesłuchania trąby, kiedy na trwogę uderzano”73. Narada była pierwszym krokiem do
rozpoczęcia rokowań z carem. Świadczyła również o charakterze dowódcy twierdzy,
który sam nie mógł sobie poradzić w coraz trudniejszej sytuacji. Szlachta domyśliła się
tego i podzieliła się na dwa obozy. Część z niej, w tym i mieszczanie, pragnęła kontynu
ować obronę w oparciu o posiadane zasoby ludzkie i materiałowe, ale pozostała chciała
rozpocząć rokowania. Ponieważ narada nie doprowadziła do konkluzji, postanowiono
ją przełożyć. Tego dnia Obuchowicz swoim postępowaniem doprowadził do powolnego
rozprzężenia wśród szlacheckich obrońców. W nocy do obozu moskiewskiego uciekł
szlachcic Jan Miładowski, donosząc carowi o sytuacji w mieście74. Przykład ten podzia
łał na resztę szlachty.
Przed następną naradą szlachta, pragnąca kontynuować obronę, próbowała za po
mocą jezuitów wpłynąć na wojewodę. Obuchowicz odpowiedział im, że „niepodobna
mi zamku dotrzymać przy takiej nieprzyjacielskiej potędze, o takich naszych defektach,
gdzie ani prochów, ani łudzi nie masz (...). Wolę zamek tylko stracić, aniżeli i zamek
i lud wszystek, który zapewne szturmem wziąwszy w pień wysieką”75. Od tego czasu
wojewoda zaczął unikać kontaktów z obrońcami, którzy zaczęli zarzucać mu brak
kwalifikacji wojskowych76.
Korzystając z bierności Obuchowicza, miasto zaczęło zmieniać się w małą Rzeczpo
spolitą. W klasztorze dominikanów, na przypominających sejmiki zebraniach (sesjach),
spotykało się pierwsze stronnictwo — „obrońcy”. N a jednym z nich „miasto się dekla
rowało z taką ochotą, że jeżeliby były defekta jakie, dla których musiałoby się skłaniać
do traktatów, tedy według możności dopomagać chciało. To jest jeżeli potrzeba barwy
na piechotę, wszystkie sukna, które są w bramach, niech biorą. Jeżeli żywności, tedy
każdy z nas bierzemy do siebie: po jednemu, po dwóch albo i po trzech jako czyja znosi
kondycyja, a ludu z luźnych przydawali człowieka sto”77. Odmiennie postępowała
szlachta, która, utraciwszy nadzieję na odsiecz, urządzała narady, odmawiając stania na
murach i wykonywania prac przy nich. Kozacy, gdy Bonelli chciał ich zapędzić do pracy,
o mało nie zabili go, a wśród piechoty niemieckiej, nieopłacanej od pięciu kwartałów,
zaczęła szerzyć się dezercja na stronę przeciwnika78.
Wkrótce potem w Smoleńsku, poza mieszczanami, nie było już zwolenników dalszej
obrony. Obuchowicz, stojący na czele swojego stronnictwa, nie pragnął już stawiania
oporu. W manifeście, wydanym 20 września, usprawiedliwiał swoje postępowanie tym,
że „nie mogąc tak ciężkich szturmów i potęgi nieprzyjacielskiej strzymać, na traktaty
z nieprzyjacielem, nie dlatego, aby się tak prędko poddać onemu mieli zezwolił, ale
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dlatego, aby z niemi traktując jakiejkolwiek odsieczy i obrony, której się spodziewali,
doczekać się mogli”79.
Drugie stronnictwo, o wiele liczniejsze od poprzedniego, na czele z młodym Ka
zimierzem Druckim Sokolińskim oraz Albrychtem Golmontem, straciwszy wiarę w po
tęgę Rzeczypospolitej, a mając carskie poparcie, zaczęło buntować mieszkańców, zam
kową oraz niemiecką piechotę, a także część niezdecydowanej szlachty. Wiedział o tym
wszystkim wojewoda, lecz nie interweniował, swoim milczeniem pozwalając na tę
działalność.
Pod koniec września Golmont wraz ze Stanisławem Unichowskim jawnie już spoty
kali się z oficerami moskiewskimi, pijąc i ucztując z nimi, a nawet zapraszając ich do
miasta. Rozprężenie wśród obrońców, utrata nadziei na odsiecz oraz powyższe wydarze
nia doprowadziły do podpisania 29 września przez wojewodę smoleńskiego aktu kapi
tulacji miasta. Część obrońców nie chciała czekać na wyznaczony przez cara termin
wkroczenia armii do Smoleńska i w pierwszych dniach października siłą wdarła się do
kwatery Obuchowicza, skąd — zabrawszy chorągiew wojewody — udała się do cara,
otwierając bramy i składając przysięgę wierności. Tego samego dnia do twierdzy wkro
czyło kilka tysięcy żołnierzy wroga, zajmując wszystkie strategiczne punkty80.
Warunki podpisanego aktu pozwalały tylko szlachcie opuścić Smoleńsk. Skorzystała
z tego tylko jej niewielka część. Obuchowicz wraz z garstką obrońców opuścił fortecę
3 października, przechodząc wzdłuż szpaleru ustawionych, tryumfujących oddziałów
przeciwnika. Regestr ichmościów panów obywatelów, którzy wyszli z smoleńskiego
oblężenia81 wymienia nazwiska 35 szlachty oraz 10 pocztów, które wraz z wojewodą
opuściły miasto. Wbrew temu, co twierdzi Kochowski, na Litwę wyruszył również Korff,
prowadząc ze sobą 300 żołnierzy82.
Car, zająwszy Smoleńsk, przede wszystkim nakazał naprawić uszkodzone w trakcie
oblężenia obwarowania, a następnie polecił wykopać rów wzdłuż południowej ściany
murów. Obsadziwszy twierdzę liczną załogą pod komendą Artemiona Matwiej ewa,
15 października wyruszył w stronę Wiążmy.
Od tej pory Smoleńsk stał się główną bazą dla wszystkich operacji wojskowych,
skierowanych przeciwko Litwie. Od razu zaczęto gromadzić zapasy i tutaj naznaczono
punkt zborny dla wszystkich jednostek w przyszłej kampanii. Twierdza smoleńska
stała się kluczowym punktem w moskiewskim systemie obronnym. Dla Litwy utrata jej
była brzemienna w skutkach. Upadek Smoleńska spowodował opanowanie przez woj
sko moskiewskie wschodniej Białorusi, a przede wszystkim zniszczenie wschodniej linii
obronnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, które teraz stanęło przed wrogiem otworem.
Zatrzymać przeciwnika mogła jedynie działająca w polu armia litewska.
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Oblężenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo przemyślany, chociaż nie wyko
rzystano szansy opanowania miasta w trakcie szturmu w dniu 26 sierpnia. Cel osiągnię
to, wykorzystując wrażenie, jakie na obrońcach wywarła klęska wojsk litewskich,
pozbawiając ich nadziei na szybką odsiecz. Jedynie w jej szybkim przybyciu widzieli
oblężeni ratunek. Zastanawiająca jest również rola, jaką odegrał wojewoda Obuchowicz. Wacław Lipiński, pisząc o oblężeniu z lat 1632-1633, twierdził, że „zarówno
celowe rozmieszczenie oddziałów, skuteczne ich użycie pod względem taktycznym,
podział służb i konieczność rozporządzania silnym odwodem — wymagały od dowódcy
Smoleńska pełnych umiejętności wojskowych”83. Tych umiejętności zabrakło Obuchowiczowi. Jako „człowiek niewojenny”, korzystał z rad doświadczonych oficerów: Korffa
i Bonellego oraz Samuela Druckiego Sokolińskiego, sprawnie dowodząc obroną. Mak
symalnie wykorzystał wszystkie walory twierdzy i wszystkie zasoby ludzkie. Potwierdze
niem tego może być fakt, iż Smoleńsk skapitulował, przymuszony sytuacją wewnętrzną,
a nie w wyniku działań wojennych. Obrona miasta w ogólnym zarysie przypominała
ostatnie oblężenie. Zarzucić można wojewodzie brak ducha walki, energii, zdecydo
wania w kryzysowych momentach.
Nie umiał pozyskać wszystkich i zapalić ich do walki84. Jako dowódca twierdzy i jej
załogi dopuścił do rozprzężenia wśród szlachty oraz do nawiązania kontaktów części
obrońców z przeciwnikiem. Chociaż akurat to było konsekwencją walki stronnictw
z przełomu roku, po nominacji Obuchowicza. To działalność Radziwiłła doprowadziła
do powstania nieufności szlachty wobec wojewody, która zaowocowała nieprzygotowaniem twierdzy do długotrwałej obrony, a także brakiem autorytetu Obuchowicza wśród
podkomendnych. Wojewoda, załamany brakiem nadziei w skuteczność oporu, los
twierdzy złożył w ręce szlachty, która, ratując swój stan posiadania (car obiecał uszano
wać jej przywileje i majątki), wołała skapitulować, niż czekać na niepewną odsiecz. Jej
to bowiem postawa przesądziła o losie Smoleńska. Żołnierze i oficerowie z Korffem na
czele, mimo iż początkowo wykorzystywani byli do personalnych rozgrywek hetmana,
nie zawiedli, trwając na posterunku do końca. N a stronę wroga zaczęli przechodzić
dopiero po podpisaniu przez wojewodę aktu kapitulacji.
Czy można było się bronić dłużej? Obuchowicz chciał, przeciągając rokowania aż do
końca października, utrzymać twierdzę w rękach litewskich. Czy jednak wytrzymano by
do tego czasu bez zapasów prochu, żywności i z coraz mniej skłonną do walki szlachtą?
W Manifeście szlachty województwa smoleńskiego o obronie Smoleńska i umowie z carem
wśród powodów kapitulacji wymieniono m.in. nieprzygotowanie twierdzy do obrony
pod względem zaopatrzenia i stanu fortyfikacji, poważne straty wśród obrońców, brak
nadziei na odsiecz po rozbiciu armii litewskiej i opanowaniu znacznego terytorium
wschodniej Białorusi. Pojawiły się również i inne powody: zastosowanie przez nieprzy

83 W. Lipiński, Działania wojenne polsko-rosyjskie pod Smoletiskiem do nadejścia odsieczy, „Przegląd
Historyczno-Wojskowy”, t. V, Warszawa 1932, z. 2, s. 17.
84 A . Przyboś, op. cit., s. 475.
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jaciela w trakcie oblężenia nowoczesnej techniki (kule ogniste, nowego rodzaju grana
ty, zatrute kule), czy też chęć uratowania jak największej części załogi, którą można
byłoby użyć do dalszych walk w polu oraz troska o życie dzieci i żon szlachty smoleń
skiej85.
Jednak przy znacznej przewadze technicznej, materiałowej i liczebnej wojsk mo
skiewskich dalszy opór przy złym stanie umocnień i znacznym wyczerpaniu zapasów był
niemożliwy. Zabrakło wsparcia z zewnątrz, które w poprzednim oblężeniu zapewniały
wojska Krzysztofa Radziwiłła, dostarczając posiłki i dając obrońcom nadzieję na od
siecz. Teraz, wraz z klęską pod Szepielewiczami i odejściem armii litewskiej za Berezynę,
załoga twierdzy została zdana na własne siły. Przewaga wroga była znaczna, a dalszy
opór wydawał się bezsensowny. Można było przeciągać rokowania, ale w końcu groźba
szturmu zmusiłaby obrońców do kapitulacji. Błędem było doprowadzenie twierdzy do
stanu nieprzygotowania do oblężenia, a w sytuacji, w jakiej znalazła się ona we wrze
śniu, jedynym wyjściem była szybka odsiecz. Ta jednak nie mogła nadejść.

85

Regestr..., s. 53-54.
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KAMPANIA ZIMOWO-WIOSENNA
WOJSK JANUSZA RADZIWIŁŁA
1654-16551

A

rtykuł ten jest praktycznie pierwszym całościowym opisem działań militarnych,
prowadzonych przez wojska dowodzone przez Janusza Radziwiłła na pograniczu
moskiewsko—litewskim w okresie od grudnia 1654 r. do maja 1655 r. Jedyna monogra
fia, poświęcona wojnie Rzeczypospolitej z państwem Romanowów w latach 1654-1655, traktuje wydarzenia te powierzchownie2. Ponadto nie zapominajmy, że książka
ta została napisana przez znakomitego lwowskiego historyka Ludwika Kubalę już ponad
90 lat temu, a możliwość korzystania z wielu niedostępnych wówczas archiwaliów,
a także postęp w krytyce źródeł powodują, iż wiele ustaleń autora wymaga weryfikacji.
Naukowcy następnych pokoleń nie zajmowali się szerzej tym tematem, pomimo że
wydarzenia z pierwszej połowy 1655 r. znacząco zmieniły sytuację zewnętrzną państwa
polsko-litewskiego3.

1 Artykuł powstał na podstawie mojej pracy magisterskiej: O d Szepielewicz do Kiejdan. Geneza,
przebieg i skutki kampanii zimowo-wiosennej wojsk hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radzi
wiłła 1654-1655, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Nagielskiego i obronionej na
Wydziale Historycznym UW w lipcu 2001 r.
2 L. Kubala, Wojna polsko-moskiewska 1654-1655, Szkice Historyczne, seria III, Warszawa 1910.
Oblężeniu Nowego Bychowa i Mohylewa autor poświęci! zaledwie cztery strony.
3 Następstwem kampanii zimowo-wiosennej było przede wszystkim zajęcie po zaledwie dwumie
sięcznej kampanii latem 1655 r. niemal całego terytorium Wielkiego Księstwa przez wojska mo
skiewskie. Ten fakt z kolei w największym stopniu wpłynął na decyzję dużej części magnatów
i szlachty o przyjęciu protekcji szwedzkiej w sierpniu 1655 r. Ponadto porażki sil litewskich na
Białorusi, a także fiasko ofensywy armii koronnej na Ukrainie wydatnie przyczyniły się do klęski
w walkach ze Szwedami w drugiej połowie 1655 r.
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Podstawę do badań nad przebiegiem działań militarnych podczas wojny z Moskwą
w latach 1654-1655 stanowią przede wszystkim dokumenty archiwalne4. Z pamiętni
ków wypada wymienić na pierwszym miejscu dzieło Macieja Vorbek-Lettowa, które
cytuje wiele niezachowanych do naszych czasów listów, często jedynych relacji o po
szczególnych aspektach kampanii5. Sporo wartościowych informacji zawierają dwie
prace poświęcone życiu koniuszego litewskiego, Bogusława Radziwiłła6. Ciekawymi
źródłami są również pamiętniki Stefana Medekszy7 i Albrychta Stanisława Radziwiłła
(III tom)8.
Przy zbieraniu materiałów, przedstawiających punkt widzenia strony moskiewsko-kozackiej, pomocne są przede wszystkim XIX-wieczne edycje źródłowe, zawierają
ce bogaty materiał z archiwów rosyjskich9. Cennym uzupełnieniem są opracowania
historyków rosyjskich, ukraińskich i białoruskich, którzy badaniom nad konfliktem
polsko-moskiewskim z lat 1654-1655 poświęcili dużo więcej czasu niż ich polscy
koledzy. Wypada tu wspomnieć o fundamentalnych książkach Sołowiewa10 i Hruszewskiego11, a także o pracach Małcewa (choć wiele hipotez tego naukowca jest mocno
dyskusyjnych, a niekiedy nie wytrzymują one krytyki w świetle dostępnych nam źró
deł12) i niedawno wydanej monografii pióra białoruskiego historyka młodego pokole
nia, Saganowicza13.

4 Przede wszystkim zbiory z Archiwum Radziwiłłów (AGAD, AR), Teki Naruszewicza (BCzart.,
rkps 147-148), korespondencja wojewody łęczyckiego Jana Leszczyńskiego (BCzart., rkps 384) oraz
spuścizna rodziny Połubińskich (BCzart., rkps 2749).
5 M. Vorbek-Lettow, Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, wyd. E. Galos,
F. Mincer, Wrocław 1968.
6 B. Radziwiłł, Autobiografia, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1979; Żywot Jaśnie Oświeconego Księcia
Bogusława Radziwiłła, wyd. E. Raczyński, Poznań-Trzemieszno 1840.
7 S. Medeksza, Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-68, wyd. W. Seredyński,
w: Scriptores rerum Polonicarum, t. III, Kraków 1875.
8 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik.
9 Przede wszystkim: Akty otnosiaśćesia к istorii üznoj i zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye Archeografi&skoju Kommisieju (dalej: AOJZR), t. XIV, Sankt Petersburg 1889; Akty Moskovskovo gosudarswa,
izdannye Imperatorskoju Akademieju Nauk (dalej: AM G), t. II, pod red. N. A. Popova, Sankt
Petersburg 1894; Dvorcovye rozrody (dalej: DR), t. III, Sankt Petersburg 1852. W przypadku korzy
stania ze źródeł moskiewskich dla uporządkowania chronologii ujednolicamy kalendarz według
formuły gregoriańskiej.
10 S. M. Solovev, Istoria Rossii s dremejsich weinen, t. X, Moskva 1961.
11 M. Hrusevski, Istoria Ukrainy — Rusi, t. IX, cz. 2, New York 1957.
12 Kompilacją badań A. N. Malceva jest wydana już po jego śmierci praca Rossija i Belorussija
v seredine XVII veka, Moskva 197413 H. Saganovit’s, Nevjadomaja vajna, Mińsk 1995.
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N

a skutek walk, prowadzonych od czerwca do października 1654 r., w rękach wojsk
moskiewskich znalazła się trzecia część terytorium Wielkiego Księstwa Litewskie
go, z takimi miastami, jak Smoleńsk, Połock, Mścisław, Homel, Mohylew, Dubrowna,
Hory. Ponieważ wszystkie cele kampanii zostały wypełnione, armię rozpuszczono,
pozostawiając jedynie załogi w zdobytych twierdzach. Inicjatywa strategiczna przecho
dziła w ręce strony litewskiej, która pospiesznie odtwarzała siły zbrojne, rozbite 24 sier
pnia pod Szepielewiczami. W obozach pod Mińskiem hetman wielki Janusz Radziwiłł
rozpoczął koncentrację resztek dawnej armii14. Z kierunku Wilna napływały oddziały
nowego zaciągu, prowadzone przez hetmana polnego Wincentego Gosiewskiego15. Na
pomoc podążył też posiłkowy korpus koronny, którego brak tak fatalnie zaciążył na
wyniku kampanii letniej16. Na duży wysiłek zdobyła się litewska szlachta, wystawiając
chorągwie powiatowe, które już w październiku liczyły ok. 2000 ludzi17. Jednostki
prywatne tworzyli miejscowi magnaci, przede wszystkim Sapiehowie18. Ogółem w listo
padzie zgromadzono do 12 000 żołnierzy litewskich (13 200 porcji i koni), a razem z kor
pusem koronnym, oddziałami prywatnymi i wyprawami powiatowymi ok. 20 000 ludzi19.

14 12 IX oceniano ich liczebność na 3000 ludzi (Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski,
wyd. A. Grabowski, t. 1, Kraków 1845, s. 129), nieco później S. Medeksza (op. cit., s. 1) szacował je
na 4000. Do grudnia jednostki te suplementowano do stanów przewidzianych w kompucie (nieco
ponad 8000 żołnierzy).
15 Teoretycznie powinny one liczyć 5600 koni i porcji (E. Kotlubaj, Dzieje wojenne Polski, t. 1,
BPAN Kraków, rkps 1404/1, s. 154-156), w rzeczywistości jesienią 1654 r. zgromadzono do 3500 lu
dzi (J. Radziwiłł do obywateli powiatu Słonimskiego, 7 IV 1655 r., BCzart., TN, rkps 148, nr 26,
s. 132); także wzmianka w liście A . Trzebickiego do A. Leszczyńskiego (11 X 1654 r., Grodno,
BCzart., rkps 384, nr 61, s. 133), szacującego całość sił litewskich w tym okresie na 8000 żołnierzy.
Część oddziałów nowego zaciągu (ok. 1000 ludzi) weszła do służby dopiero wiosną 1655 r.
16 Liczył on ok. 6000 koni i porcji, w tym doborowe regimenty gwardii królewskiej, dowodzone
przez Fromholda Wolffa, Fryderyka Molla i Henryka Wallenrodta, całą rajtarię koronną i większość
chorągwi tatarskich (wykaz jednostek: BCzart., TN , rkps 148, nr 191, s. 905; A G A D , ASW , dz. 85,
nr 72, s. 107-111, 175-176; ich stany: J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności
armii koronnej w latach 1648-1655, SMHW, t. V, 1960, s. 477-509).
17 A. Trzebicki do A . Leszczyńskiego, 11 X 1654 r., s. 133. Wiele jednostek tego typu, jak choćby
chorągiew kozacka powiatu wołkowyskiego rotmistrza Jana Tryzny, nie osiągnęło jednak przewidy
wanego w listach przypowiednich stanu (AGAD, AR, dz. X, nr 220 b).
18 Nie znamy liczebności tych oddziałów, według jednego z zestawień Sapiehowie wystawili chorą
giew kozacką, trzy chorągwie dragońskie i kompanię piechoty polskiej (BCzart., rkps 2749, nr 112,
s. 407-410).
19 Obliczeń tych dokonano przede wszystkim na podstawie zachowanych ksiąg komisji skarbowej
w Wilnie z 1662 r., zawierającej stany jednostek z lat 1654-1662 (Lietuvoj Mokslu Akademijos
Bibliotekos w Wilnie, fond DA nr 4106, k. 1-284), a także Rachunku sławnej pamięci JO KsJM
pana wojewody wileńskiego hetmana wielkiego W KsL o zasługi ludzi KsJM winne, doskonale
sporządzonego (AGAD, AR, dz. XI, nr 39, s. 121-139) oraz komputu z komisji mińskiej z listopada
1654 r. (BCzart., TN , rkps 121, nr 151, s. 575-578).
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Plan kontrofensywy został przeforsowany zapewne podczas konwokacji senatorskiej
w Grodnie (21-22 października 1654 r.). Zwolennikiem podjęcia walk z carem w porze
jesienno-zimowej był przede wszystkim Jan Kazimierz. Według jego koncepcji natarcie
Litwinów na Białorusi miało być skorelowane z uderzeniem armii koronnej na Braćławszczyźnie. Użycie do tych działań bardzo licznych jak na możliwości państwa
wojsk20 miało odwrócić koleje wojny z Moskwą i zmusić Kozaków do powrotu pod
władzę Rzeczypospolitej. Ponadto miano nadzieję, że ewentualne sukcesy pomogą
ułożyć po myśli Polaków stosunki ze Szwecją. W styczniu 1655 r. do Sztokholmu
przybył wysłannik króla, Andrzej Morsztyn, który m.in. miał prowadzić negocjacje
w sprawie sojuszu wojskowego przeciwko carowi21. Wielu senatorów uważało, że za
warcie takiego porozumienia jest możliwe, gdyż Szwedom nie na rękę będzie wzrost
potęgi Moskwy, burzący dotychczasowy układ sił w basenie Morza Bałtyckiego22. Gdy
by zawarcie sojuszu okazało się niemożliwe, zamierzano wykorzystać sukcesy na froncie
wschodnim, aby odciągnąć Szwedów od planów ataku na Rzeczpospolitą.
Zamierzenia monarchy napotkały na wiele przeszkód, które znacznie opóźniły roz
poczęcie operacji przeciwko Moskalom. Przede wszystkim żołnierze nie chcieli podjąć
służby, czekając na wynik obrad komisji skarbowej2324.W szeregach wojska od przybycia
Gosiewskiego pod Mińsk w drugiej połowie września, wybuchł poważny konflikt
w związku z próbą realizacji przez niego planu królewskiego, mającego na celu osłabie
nie pozycji w armii Radziwiłła — głównego przywódcy opozycji magnackiej. Hetman
polny, wykorzystując fakt, iż zgodnie z prawem litewskim mógł samodzielnie dowodzić
zaciągniętymi przez siebie oddziałami, odmawiał oddania pod komendę wojewody
wileńskiego jednostek lewego skrzydła. Oddziały starego i nowego zaciągu przebywały
w osobnych obozach (w Smiłowiczach i Rakowie). Dochodziło do licznych kłótni,
a nawet do rękoczynów pomiędzy hetmanami i ich oficerami2,1. Przeciwko Radziwiłło
wi buntowali się dowódcy regimentów koronnych, domagając się wyjścia w pole25.
20 Armia koronna na Ukrainie miała liczyć w listopadzie 1654 r. ok. 22 000-23 000 żołnierzy
(J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej pobwie XVII w., Warszawa 1965, s. 83). Razem z silami przeby
wającymi na Litwie do walk z Moskwą wystawiono do 40 000 żołnierza komputowego.
21 L. V. Zaborovski, Rossija, RećPospolita i Svecija v seredine XVII v., Moskva 1981, s. 98.
22 Takiego zdania był m.in. Janusz Radziwiłł, który w liście do J. Leszczyńskiego z 31 XII 1654 r.
pisał: „pewna, że im [Szwedom — przyp. К. B.] tak wielkie moskiewskie incrementa podejrzane
i niesmaczne” (BCzart., rkps 384, nr 76, s. 177). Także zgodę hetmana na rozpoczęcie kampanii
miała warunkować, z czym należy się zgodzić, nadzieja na uzyskanie pomocy od Szwedów (T. Wasi
lewski, Ostatni Waza na polskim tronie, Wrocław 1984, s. 151).
23 Komisja skarbowa w Mińsku obradowała od 3 XI do 23 XII 1654 r. Po burzliwych dyskusjach
(Diariusz komisji mińskiej, BCzart., TN , rkps 147, nr 139, s. 677-681) zawarto kompromis, częścio
wo zadowalający żołnierzy (por.: A. Rachuba, Konfederacja wojska litewskiego w Wierzbołowie
w 1655 r., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. IV, 1994, s. 17-18).
24 Np. Jakie dysgusty ponosi Gosiewski od Komorowskiego i inszych, BCzart., TN, rkps 147, nr 174,
s. 825-827; J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, 6 XII 1654 r., Goślin, BCzart. rkps 384, nr 72,
s. 166.
25 9 XI, po powrocie z podjazdu, dowódca regimentu piechoty gwardii królewskiej Fromhold Wolff
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Gosiewski, będąc zarazem podskarbim, wysuwał pod adresem swojego starszego kolegi
zarzuty o malwersacje finansowe26. Trwała wojna propagandowa na manifestacje
i paszkwile, mające kompromitować działania obu stron w oczach szlachty.
Sam Janusz Radziwiłł był przeciwnikiem podjęcia walk z Moskalami przed wiosną
1655 r. Kierował się nie tylko osobistymi animozjami do króla i Gosiewskiego, ale po
prostu realistycznie oceniał możliwości żołnierzy. Już 8 września 1654 r. w liście do
biskupa wileńskiego Jerzego Tyszkiewicza pisał: „Pora wojenna schodzi, zimno, pluty
nadchodzą. Co tu by największe wnet pocznie wojsko? Kraj wszystek zniszczony i spa
lony, gdzie obozy, gdzie pożywienie? Tak wiele miast, przedzierając się do Smoleńska,
dobywać trzeba, tak wiele nie praesidia, ale takie wojska znosić, czy jesiennej to
pory?”27. Radziwiłł miał bardzo złe zdanie o wartości bojowej oddziałów nowego zacią
gu i wypraw szlacheckich28. Swojego zdania nie zmienił nawet po przybyciu posiłków
koronnych i koncentracji całej armii pod Mińskiem. Mimo że obrady komisji skarbowej
zbliżały się do końca, a siły moskiewskie w większości opuściły terytorium Rzeczypos
politej, armia ciągle bezczynnie marnotrawiła czas29.
Takie postępowanie hetmana spotkało się z kontrakcją dworu. Na przełomie listopa
da i grudnia król zamierzał odebrać mu naczelne dowództwo i powierzyć komendę
Gosiewskiemu. Zamysły te z całą pewnością doprowadziłyby do eskalacji konfliktu, co
uniemożliwiłoby prowadzenie jakichkolwiek działań wojennych. Ich szkodliwość pod
kreślało wielu dygnitarzy, zdających sobie sprawę, że pozycja hetmana wielkiego jest na
tyle silna, iż wszelkie próby odsunięcia go od kierowania wojskiem skazane są z góry na
porażkę. Zwrócił na to uwagę w jednych ze swoich listów wojewoda łęczycki Jan
Leszczyński: „ [gdyby — przyp. К. B.] polnemu rząd zleciwszy, miano przeciw nieprzyja
cielowi kazać [walczyć], tak bowiem potężny nie będzie, żeby nieprzyjaciela zniósł, bo
wielki hetman pułków swoich pod regiment jego nie posłałby”30. Działania regalistów

miał powiedzieć Radziwiłłowi, że „nie na to od Króla JM posiany, aby (...) w pustkach, w błotach
i w wielkiej nędzy lud Króla Jmci gubił marnie, ale żeby ojczyźnie i państwu utrapionemu, już
tonącemu, rękę podał i ratował” (Diariusz komisji mińskiej, s. 679).
26 S. Medeksza, op. cit., s. 1.
27 J. Radziwiłł do J. Tyszkiewicza, 8 IX 1654 r., Mińsk, BPAN Kraków, rkps 1017, k. 78.
28 Ibid., k. 79.
29 Aktywność przejawiały jedynie oddziały woluntarskie sędziego mozyrskiego Samuela Oskierki,
które w październiku stoczyły kilka zwycięskich potyczek z przeciwnikiem w okolicach Borysowa
1 Bobrujska (AOJZR, t. XIV, s. 424-426,'’ 433-434; S. Oskierko do B. Radziwiłła, 13 X 1654 r.,
Bobrujsk, BCzart., TN, rkps 147, s. 133, s. 657-658). Konto Radziwiłła obciąża przede wszystkim
nieudzielenie odsieczy Witebskowi, który po bohaterskiej, trzymiesięcznej obronie, skapitulował
2 XII przed wojskami Wasyla Piotrowicza Szeremetiewa. Oddziały wysłane przez hetmana wielkiego
(ok. 3000 ludzi pod oboźnym litewskim Samuelem Komorowskim) opuściły Mińsk dopiero 27 XI,
a pod Witebskiem pojawiły się 9 XII (A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, s. 438; J. Radziwiłł do J. Tyszkiewi
cza, 21 XII 1654 r., Mińsk, BO ssol, rkps 3564/11, k. 324 v-325).
20 J. Leszczyński do W. Cieciszowskiego, 6 XII 1654 r., Goślin, BCzart., rkps 384, nr 73, s. 171.
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spotkały się zresztą z kontrakcją Radziwiłła, który podczas jednego ze sporów publicz
nie upokorzył przed starszyzną podskarbiego31.
Na wyjście wojska w pole hetman wielki zgodził się dopiero pod koniec grudnia.
Dłuższy opór przeciw rozkazom królewskim, które były poparte opiniami m.in. prymasa
Andrzeja Leszczyńskiego, tracił sens. N a Ukrainie w listopadzie i grudniu trwała już
ofensywa armii koronnej, początkowo przynosząca sukces. Wydawało się, że istnieje
realna szansa na zwycięski zwrot w wojnie z Moskwą, do czego nieodzowny był atak
armii litewskiej na Białorusi32. Ponadto zgromadzone dużym wysiłkiem organizacyjnym
wojsko nie mogło zimować pod Mińskiem, gdyż narażało to skarb na ogromne wydatki,
nie przybliżając wcale Litwinów do pokonania cara. Jednak licząc na sukcesy, stara
no się nie zauważać kilku istotnych czynników: niezażegnanego konfliktu wewnątrz
armii, warunków pogodowych i fatalnego stanu parku artyleryjskiego33, który wyklu
czał plany zdobycia lepiej ufortyfikowanych miast.
Jedynym korpusem polowym, uznającym władzę carską i przebywającym na przeło
mie 1654 i 1655 r. na Białorusi, były kozackie oddziały Iwana Zołotarenki, po wycofa
niu się spod Starego Bychowa obozujące od końca listopada za fortyfikacjami Nowego
Bycbowa. Plany rozbicia przeciwnika w walnej bitwie były zatem nierealne. Dlatego też
skoncentrowano się na odzyskaniu zajętych przez Moskwę miast. Opracowując plany
kampanii, Janusz Radziwiłł zrezygnował ze skierowania swoich oddziałów, podobnie jak
w 1649 i 1651 r. (i w niewielkim zakresie wiosną 1654 r.), na północną Ukrainę, w celu
współdziałania z armią koronną. W początkach 1655 r. manewr taki był naturalnie
niemożliwy ze względu na stacjonowanie na Białorusi licznych załóg moskiewskich.
Pomijając niezwykle ciężkie o tej porze roku warunki pogodowe, nawet gdyby zdecydo
wano się na przerzucenie oddziałów na Ukrainę, przeciwnik mógłby przeciąć ich linie
31 Por.: opis grudniowego „starcia” hetmanów w obozie mińskim: BCzart., TN , rkps 147, nr 177,
s. 837-841.
32 Opinie takie wygłaszali nie tylko regaliści, ale również osoby politycznie związane z J. Radziwiłłem
(np. J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, 6 XII 1654 r., s. 165-168).
33 Armia litewska na wyprawy wojenne wyprowadzała z reguły niewielką ilość działek polowych,
które mogły stanowić wsparcie jedynie podczas starć w polu, a w trakcie oblężeń były praktycznie
bezużyteczne. Permanentnie brakowało pieniędzy na modernizacje i zakupy, pomimo przeznaczenia
na potrzeby tej broni od 1641 r. wpływów z tzw. nowej kwarty. Dlatego też ciężkie działa trzeba było
sprowadzać z cekhauzów miast prywatnych, często nie gorzej zaopatrzonych niż najbardziej zasobne
arsenały koronne, np. inwentarz cekhauzu w radziwiłłowskim Słucku z r. 1620 (AGAD, AR,
dz. VII, nr 641-1). Armia litewska boleśnie odczuwała brak prochu i ołowiu (choć przed kampanią
1655 r. znaczne zapasy, 200 cetnarów prochu, w sierpniu 1654 r. sprowadził do Wilna Gosiewski
(Źródła do dziejów Polski, wyd. F. Nowakowski, t. I, Berlin 1841, s. 145-146). Zdarzały się też takie
sytuacje, iż nie dowożono do obozu dział i materiałów wojennych, bo nie było gotówki na wynajęcie
podwód i furmanów (kampanie letnie 1654 i 1655 r.). Brakowało też wykwalifikowanych puszkarzy.
Ich fatalną pracę przy obsłudze armat podczas szturmów na Mohylew opisał dobitnie w jednym
z listów do króla J. Radziwiłł: „Puszkarze i wszyscy oficjalistowie tej artylerii tak źli i na nic się prawie
nie zdadzą, że przez ten wszystek czas szturmu, jeden tylko granat do miasta trafił, inne wszystkie
jedne przeniosły, drugie nie doniósłszy miasta i swoich tylko ludzi raziły” (BCzart., TN, rkps 148,
nr 217, s. 1043).
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komunikacyjne, albo nawet zaatakować pozbawione osłony tereny na zachód od
Berezyny.
Dowództwo litewskie za priorytetowe uznało w pierwszym rzędzie wyparcie załóg
carskich z twierdz położonych na linii Dniepru (Nowego Bychowa, Mohylewa, Kopysi,
Szkłowa, Orszy, Dubrowny). Ponieważ miasta te nie miały nowoczesnych umocnień
i z reguły nie były obsadzone przez większe siły carskie, spodziewano się, że ich zajęcie
nie zajmie wiele czasu. Dopiero potem, w zależności od postępów armii koronnej,
zamierzano podjąć marsz w głąb Moskwy, aby na terytorium przeciwnika szukać rozstrzygnięcia34 .
•

POCZĄTEK WALK. OBLĘŻENIE NOWEGO BYCHOWA
(styczeń-luty 1655 r.)

P

ierwsze informacj e o wzmożonej aktywności wojsk litewskich pochodzą z ostatnie
go tygodnia 1654 r. Do akcji przystąpiły wówczas oddziały woluntarskie Samuela
Oskierki. Jak donosił jeniec złapany przez załogę Mohylewa, rankiem 28 grudnia
z Bobrujska do Starego Bychowa przybyło ok. 10 chorągwi jazdy i piechoty sędziego
mozyrskiego. Po trzech dniach, 31 grudnia, pod twierdzą pojawiło się jeszcze pięć
chorągwi3435. Inne oddziały litewskie miały stacjonować w tym czasie w Bobrujsku (dy
wizja Gosiewskiego), Mińsku i Borysowie (oddziały Janusza Radziwiłła i starosty
żmudzkiego Jerzego Karola Hlebowicza) oraz Łukomlu, Czerei i Tołoczynie (pułk
Sapiehów)36 i przygotowywać się do planowanego po nowym roku ataku na Mohylew.
Większość jednostek jeszcze 31 grudnia przebywała w obozie w Smiłowiczach37, skąd
wymaszerowały w pole zapewne w pierwszych dniach stycznia.

34 Zeznania jeńców, schwytanych w styczniu 1655 r. przez Konstantego Pokłońskiego i wojewodę
smoleńskiego Grigorija Puszkina, świadczą o tym, że istniała wówczas realna obawa, że po opanowa
niu Mohylewa i Szklowa wojska litewskie pójdą na Smoleńsk, a następnie miną go i uderzą w głąb
państwa moskiewskiego, na jego stolicę (AOJZR, t. XIV, s. 487M-88, 495M 96, także komentarz
S. M. Soloveva, op. cit., s. 642). O planie takim pisał jeszcze do J. Radziwiłła w marcu 1655 r., nie
uwzględniając zmienionej sytuacji militarnej, J. Leszczyński: „[aby] zostawiwszy przy pograniczach,
tak w Wielkim Księstwie Litewskim, jako w Koronie, pospolite ruszenie, dla tych wojsk, które tu
u nas są nieprzyjacielskie, dla defensy samej, złączywszy litewskie i koronne wojska i z Tatarami (...)
do Moskwy udać się” (30 III 1655 r., Łowicz, BCzart., rkps 384, nr 90, s. 205).
35 AOJZR, t. XIV, s. 465^168, 481M 84. Moskwa przesadnie szacowała oddziały Oskierki na
ok. 4000 żołnierzy.
36 Ibid., s. 465M 68. Złapani przez załogę Mohylewa oraz Kozaków Pokłońskiego i Zołotarenki jeńcy
podawali fantastyczne stany liczebne armii litewskiej, szacując ją nawet na 40 000 ludzi (ibid.,
s. 481M 84).
37 J. Radziwiłł do J. Leszczyńskiego, 31 XII 1654 r., obóz pod Śmiłowiczami, BCzart., rkps 384,
nr 76, s. 179.
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Początek kampanii przebiegał po myśli Litwinów. Zajęto Hołowczyn, oczyszczono
z oddziałów przeciwnika teren pomiędzy Berezyną i Dnieprem38. 8 stycznia pomiędzy
Starym Bychowem a Mohylewem doszło do nierozstrzygniętego starcia z korpusem
Konstantego Pokłońskiego (4000 ludzi), który wycofał się w stronę Mohylewa39.
10 stycznia obaj hetmani z większością swoich wojsk podeszli pod Stary Bychów40.
Część oddziałów operowała bliżej Mohylewa, zajmując położony 25 km od miasta
klasztor w Borkułabowie i pustosząc okoliczne wsie41. Jednak Janusz Radziwiłł nie
zdecydował się na atak na to miasto, postanawiając, że najpierw rozprawi się z Zołotarenką. 12 stycznia oddziały litewskie pojawiły się w odległości ok. 2 mil od Nowego
Bychowa, zakładając dwa obozy. Do pierwszych starć doszło 14 stycznia. Litwini
spędzili z pola Kozaków, rozpoczynając oblężenie42.
Nowy Bychów, należący w połowie XVII w. do Słuszków, leżał nad Dnieprem,
ok. 20 km na południe od Starego Bychowa. Miasto otaczały nieco już przestarzałe, ale
utrzymane w dobrym stanie i dodatkowo zmodernizowane przez Zołotarenkę fortyfi
kacje ziemne, wzmocnione siedmioma bastionami. „Z jednej strony, z której szerokie
w równinie rozciągają się poła, było wałem opasane, drugą stronę rzeka Dniepr płyną
ca, także mocne sztakiety, palisady i grube dęby broniły”43. Walory obronne podnosiła
lokalizacja na wysokim brzegu oraz zbudowany przy rzece zamek, posiadający solidne
umocnienia drewniano—ziemne44. W mieście zgromadzono duże zapasy żywności, pro

38 AOJZR, t. XIV, s. 468M70.
39 Pokloński byl szlachcicem z powiatu pińskiego, w lipcu 1654 r. za pośrednictwem B. Chmielnic
kiego został rekomendowany carowi jako przedstawiciel szlachty zamierzającej przyjąć zwierzchnic
two Moskwy. Po przejściu na służbę Aleksego Michajlowicza uzyskał stopień pułkownika i został
wysiany na początku sierpnia z dworzaninem Michaiłem Wojejkowem pod Mohylew, aby doprowa
dzić do kapitulacji miasta. 3 IX, po długich negocjacjach, namówił mieszczan do złożenia przysięgi
na wierność Moskwie. Pojawienie się Pokłońskiego w Mohylewie zrodziło rychło jego konflikt
z Zołotarenką, który myślał o podporządkowaniu miasta Chmielnickiemu. W listopadzie 1654 r.
nad Dnieprem dochodzi do licznych walk nowo powstałych oddziałów pułkownika z Ukraińcami.
W przededniu kontrofensywy litewskiej Pokloński, rozczarowany brakiem poparcia cara w sporach
z Zołotarenką oraz stosunkami z dowództwem moskiewskim, a być może nie wierząc w możliwość
obrony przed wojskami Radziwiłła, podjął decyzję o powrocie na służbę Rzeczypospolitej (por.
AOJZR, t. VIII, Sankt Petersburg 1875, s. 383-384; t. X, Sankt Petersburg 1880, s. 681-682;
t. XIV, s. 185-236, 421—454; A. Rachuba, Pokloński Konstanty Wacław, w: PSB, t. XXVII, Wroc
ław 1983, s. 234-235).
40 AOJZR, t. XIV, s. 485-486.
Ibid., s. 487-488. Według relacji Pokłońskiego, w klasztorze miał przebywać m.in. pułk jazdy
stolnika litewskiego Krzysztofa Potockiego (8 chorągwi kozackich). Ogółem wojsko stojące w Bor
kułabowie szacował on przesadnie aż na 3000 ludzi, liczne jednostki miały też obozować w okolicach
klasztoru (ibid., s. 487-489).
42 Ibid., s. 495-496 (list K. Pokłońskiego do W. Buturlina, 20 I 1655 r.). M. Vorbek-Lettow
(op. cit., s. 211) podaje datę 15 I 1655 r., ale pisaną na bieżąco relację Pokłońskiego należy uznać za
źródło bardziej wiarygodne.
4( Żywot (...) Bogusława RadziwMa, s. 114.
44 M. A. Tkacov, Zamki i Ijudi, Mińsk 1991, s. 89-90.
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chu i kul oraz silną artylerię, liczącą 30 dział45. Siły kozackie, rachowane w źródłach na
5000 do 12 000 ludzi, liczyły zapewne ok. 8000 żołnierzy46. Nie udało się ich wzmocnić
wysłanym spod Witebska pułkiem brata Zołotarenki, Wasyla, który, nie mogąc dotrzeć
do twierdzy, wycofał się pod Starodub47.
Armię litewską otaczającą miasto szacujemy na ok. 12 000-14 000 żołnierzy48.
Zanim przystąpiono do prac obłężniczych, wzmocniono artylerię, sprowadzając za
zgodą Kazimierza Leona Sapiehy kilka armat ze Starego Bychowa49. Niestety, próby
zniszczenia umocnień nie przynosiły zamierzonych efektów. Były problemy, ze względu
na zmarzniętą ziemię, z wykonaniem podkopów i założeniem min50. Armia ponosiła
znaczne straty na skutek wypadów przeciwnika. Podczas jednej z wycieczek Kozacy
mieli pobić Tatarów kniazia nieświeskiego (zapewne chorągiew tatarską pułku Michała
Kazimierza Radziwiłła) i pojmać dwóch jeńców5152. W trakcie innego starcia w ogniu
walki znalazł się książę Bogusław Radziwiłł, który został lekko ranny w potyczce z pie
chotą kozacką57.

45 M. Vorbek—Lettow, op. cit., s. 211.
46 Liczba 8000 pada z ust bezpośredniego obserwatora wydarzeń, wysianego do cara Mohylewianina
Semena Martynowa (AOJZR, t. XIV, s. 468-470). N a 5000, ale bez mieszkańców miasta, siły
obrońców szacuje autor anonimowej relacji, Extrait d’une Lettre ecrite par un Officier de l’armee de
Lithuanie logee dans la ville basse de Mohilev du 19 fevrier 1655 (BN, mf. 379 A ), aż na
12 000 oddziały Zołotarenki ocenia się w TE, t. VII, 1685, s. 765. O 2000 „Kozaka ukrainnego”
i 8000 chłopstwa pisze M. Vorbek-Lettow (op. cit., s. 212). Warto zaznaczyć, iż od początku wojny
korpus kozacki utracił ponad 50% swojego pierwotnego stanu, nie tylko na skutek strat bojowych,
ale głównie w następstwie masowych dezercji chłopów, latem ochotniczo zgłaszających się do służby,
a teraz masowo uciekających z szeregów.
47 AOJZR, t. XIV, s. 503-504, 515-518, 519-521.
48 Najwyższą liczbę, 24 000, podał Iwan Zołotarenko, bazując na zeznaniach jeńców (ibid.,
s. 513-516). N a 12 000 wojsko Radziwiłła szacował Aleksy Michajłowicz (S. M. Solovev, op. cit.,
s. 641). W TE, t. VII, s. 765 zawarta jest informacja, że cała armia litewska liczyła u progu kampanii
20 000 ludzi, ale pewne oddziały blokowały w tym czasie Mohylew i Szkłów, część jednostek wysłano
na front inflancki, wzmocniono też załogi Słucka i Starego Bychowa. Nie wiemy również, czy pod
Nowy Bychów powrócił z rejonu Witebska korpus Komorowskiego.
49 Działa te ściągnął W. Gosiewski, por. A. H. Połubiński do K. L. Sapiehy, 31 I 1655 r., obóz pod
Nowym Bychowem, Teki Prochaski w Bibliotece Akademii Nauk im. W. Stefanyka we Lwowie
(dalej: BANLw, TP), nr 149/Va, k. 279; także Jan Kazimierz do K. L. Sapiehy, 17 II 1655 r.,
Warszawa, BCzart., rkps 2105, s. 117. Latem 1655 r., według zeznań mieszkańców Starego Bychowa
pojmanych przez Zołotarenkę, w twierdzy miały znajdować się 4 ciężkie armaty i 26 polowych
(AOJZR, t. XIV, s. 715-716).
50 Analizując po kilku miesiącach przyczyny niepowodzeń pod Nowym Bychowem Janusz Radziwiłł
pisał 7 IV do szlachty Słonimskiej: „ [że nie można było] albo rydla, ani motyki zażyć i zwyczajnymi
w dobywaniu miast fortelami rem agere, czas zimowy niesposobny nie pozwalał, a nade wszystko
mocne siły nieprzyjacielskie, które przełamać bez fortelów, które alio tempore służyć by mogły, nie
dały” (s. 133).
51 AOJZR, t. XIV, s. 519-521, 521-524.
52 Żywot (...) Bogusława Radziwiła, s. 115-116.
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Podobne wydarzenia z pewnością utrudniały przygotowania do ataku na miasto, ale
Litwinom nie brakowało w tym czasie dużo większych problemów. Pojawiały się pierw
sze trudności z aprowizacją. Okolice Nowego Bychowa były wyniszczone kilkumie
sięcznym pobytem korpusu Zołotarenki, który na dodatek, aby utrudnić życie Litwi
nom, dokładnie spustoszył teren w promieniu wielu kilometrów. Żołnierze obozowali
w strasznych warunkach, cierpiąc dodatkowo na skutek ostrych mrozów i znacznych
opadów śniegu53. Już na początku walk armia litewska utraciła swojego wodza. Janusza
Radziwiłła zaczęły trapić nieznane bliżej problemy zdrowotne, które na kilkanaście dni
odsunęły go od osobistego dowodzenia. Choroba hetmana zrodziła szereg obaw co do
dalszych losów kampanii, gdyż powszechnie zdawano sobie sprawę, że nie było w szere
gach wojska osoby zdolnej go zastąpić5! W zaistniałej sytuacji naczelną komendę
powinien sprawować Wincenty Gosiewski. Tymczasem Bogusław Radziwiłł, przejmując
dowództwo dywizji prawego skrzydła, nie uznał w świetle znanych nam źródeł zwierz
chności hetmana polnego. Opisy natarcia na Nowy Bychów świadczą o tym, że pomię
dzy koniuszym a Gosiewskim nie było praktycznie żadnej zależności, co niewątpliwie
utrudniało koordynację działań na polu walki.
Generalny szturm na miasto miał miejsce 24 stycznia. Jego przebieg znamy z kilku
relacji, które odmiennie przedstawiają niektóre fakty. Wiemy, iż atakiem osobiście nie
dowodził ciągle chory Janusz Radziwiłł. Wojsko nacierało dwoma grupami, na prawym
skrzydle dowodził Bogusław Radziwiłł, a na lewym Wincenty Gosiewski i Fromhold
Wolff. Jako pierwsze do boju przystąpiły oddziały księcia koniuszego, który zamierzał
wedrzeć się do twierdzy w miejscu, gdzie u brzegu rzeki dostępu broniły tylko dębowe
palisady, wzmocnione ziemnymi przyporami. Kozacy spodziewali się ataku od tej strony
i dlatego wyrąbali w lodzie pokrywającym Dniepr przeręble. Zdobycie miasta poprzez
natarcie z innego kierunku było raczej niemożliwe, gdyż obrońcy polewali wały wodą,
co po zamarznięciu praktycznie uniemożliwiało próby ich sforsowania. Szturm rozpo
czął się pół godziny przed świtem. Kozacy nie dali się zaskoczyć i rozlokowali swoje
oddziały i działa wzdłuż rzeki. Litwini „brzegiem wysokim Dniepru się okrywając,
[podeszli] po lodzie aż pod same parkany; także nasza dragonija w dziury parkanowe
muszkiety kładąc ognia dawała, ale bez breszy [wyłomów] i bez siekier trudno się było
włamać do parkanu”55. N a skutek kontruderzenia obrońców po godzinnym boju
natarcie przerwano. Litwini utracili ok. 30 zabitych i 60 rannych, głównie z regimentu
piechoty niemieckiej Jerzego Niemirycza, dowodzonego przez Bogusława Przypkow
skiego, który został dwa razy ranny56.

53 Ibid., s. 115; TE, t. VII, s. 765; L. Kubala, op. cit., s. 274.
54 Troskom tym dal m.in. wyraz 30 I w liście do swojego szwagra, Wilhelma Tyzenhauza, przebywa
jący na pograniczu inflanckim Mikołaj Korff: „Książę JM pan hetman wielki bardzo chory, którego
niech Najwyższy do pierwszego przywróci zdrowia” (AGAD, Archiwum Tyzenhauzów, nr F -l 15).
55 B. Radziwiłł, op. cit., s. 135.
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Do dzisiaj kontrowersje wywołuje postawa oddziałów lewego skrzydła w trakcie
szturmu. Otóż nie przystąpiły one do walki, biernie oczekując na załamanie się natarcia
dywizji Bogusława. Sam koniuszy obciążył winą za porażkę Gosiewskiego, uznając, że
na skutek jego nieudolności, a być może i celowych działań, „na mnie jednego wszystek
impet się obrócił, a zatem infectis rebus wróciliśmy się”57. Natomiast w świetle naj
obszerniejszej relacji, sporządzonej przez anonimowego oficera litewskiego, na taki
przebieg walki wpłynęły inne czynniki. Otóż dywizja koniuszego uderzyła na Kozaków
przedwcześnie, bez wydania sygnału mającego poderwać do ataku czekające w zagajni
ku po drugiej stronie miasta jednostki Gosiewskiego58. Szybki odwrót oddziałów Bogu
sława spowodował, iż podskarbi nie zdążył na plac boju. Zresztą należy wątpić, czy
wobec braku odpowiedniego wsparcia artylerii nawet skoordynowane natarcie całej
armii litewskiej przyniosłoby powodzenie.
Po porażce z 24 stycznia Janusz Radziwiłł nie zdecydował się na kolejne szturmy59.
Wojsko przebywało pod twierdzą jeszcze ponad dwa tygodnie, aż do 10 lutego, mając
coraz większe trudności ze zdobyciem żywności i paszy dla koni60. Powodem koncen
tracji armii w tym rejonie było zapewne oczekiwanie na wieści z Ukrainy, gdzie w tym
czasie w decydującą fazę wkraczała ofensywa armii koronnej. Od 29 stycznia pod
Ochmatowem trwały zacięte walki, które co prawda przyniosły zwycięstwo Polakom,
ale nierozbite oddziały przeciwnika wycofały się w porządku w kierunku Kijowa. Po
bitwie, 2 lutego, hetman wielki koronny Stanisław Rewera Potocki zadecydował
o przerwaniu ofensywy i z większością piechoty i artylerią odszedł na zachód. Wkrótce
na Ukrainie pozostało jedynie kilka tysięcy jazdy pod komendą wojewody czernichow
skiego Krzysztofa Tyszkiewicza i liczne czambuły tatarskie, doszczętnie pustoszące kraj.
Doszło nawet do tego, że Polacy byli zmuszani przez ordyńców do napędzania im jasyru.
Kontrofensywa na Ukrainie zakończyła się zatem kompletnym fiaskiem i przyniosła
jedynie ogromne zniszczenia61. Niepowodzenia te musiały wpłynąć na weryfikację
zamierzeń Radziwiłła. Zrezygnowano z planu marszu w głąb Moskwy, nierealne stawa
ły się zatem nadzieje na zadanie zimą decydującego ciosu przeciwnikowi. Praktycznie
sens straciło też dalsze przeciąganie kampanii na Białorusi, gdyż przynosiła dotkliwe
straty, nie tyle na skutek starć z wrogiem, ale raczej w następstwie mrozów, głodu,5789601
57 Ibid. Opinię tę podchwycił i wykorzystał do oskarżenia Gosiewskiego o niepowodzenia podczas
walk pod Nowym Bychowem E. Kotłubaj (Zycie i działalność Janusza Radziwiłła, Wilno-Witebsk 1859, s. 198-199).
58 Extrait d’une Lettre...
59 Uzasadniając swoje stanowisko, J. Radziwiłł pisał 7 IV 1655 r. w liście do szlachty powiatu
Słonimskiego (s. 134): „Nie chciałem głowami ludzkimi miejsca tego więcej dobywać ani krwią,
której szafunek mam sobie powierzony i własnej sławie parentando ludzi tych non hos in usus
zaciągnionych, (...) a prędko przyjdzie, potrzebniejsi będą, gubić nie zdało się”.
60 Extrait d’une Lettre...
61 Dobitnie podsumował to w liście do J. Radziwiłła Tyszkiewicz: „Pola tu będą, tylko Bracław
a Humań ledwie się osiedzą, ale 270 miast między Bohem a Dniestrem popiołem będą od Ordy”
(19 III 1655 r., Bracław, A G A D , AR, dz. VI, ks. II—51, s. 47).
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dezercji. Nie rekompensowały tego odniesione sukcesy, choć tych w początkach
1655 r. nie brakowało.
Dużym echem na Litwie odbił się wyczyn rotmistrza chorągwi kozackiej, Krzysztofa
Stetkiewicza, który, jak zanotował Albrycht Stanisław Radziwiłł, „z setką żołnierzy
wtargnąwszy po cichu do Orszy, wpadł do izby wojewody moskiewskiego, wziął go
i związanego oddał hetmanowi przy stracie niewielu ze swoich”62. Ten brawurowy atak
był możliwy na skutek nieuwagi nielicznej załogi carskiej, a ponadto fatalny stan
umocnień ułatwiał niespodziewane wtargnięcie do miasta63. Z innych większych
ośrodków naddnieprzańskich w pierwszym etapie kampanii w ręce Litwinów dostały
się Dubrowna i Kopyś. Zajęcie Dubrowny nie było zadaniem trudnym, gdyż Moskale po
zdobyciu miasta w październiku 1654 r. wywieźli z niego niemal całą ludność i częścio
wo zburzyli umocnienia. Większego oporu nie napotkano też w Kopysi, gdyż miejscowa
załoga uciekła w grudniu, pozostawiając samego wojewodę Fedora Małygina. Gdy pod
miastem pojawiły się chorągwie Radziwiłła, mieszczanie 23 stycznia otworzyli bramy,
wydając w ich ręce Małygina64. N a prawym brzegu Dniepru Litwini oswobodzili do
lutego teren aż po Dorohobuż, zajmując Mścisław, Radoml, Hory, Horki, Krzyczew,
Czausy. Oczywiście nie odważono się na atak na twierdzę smoleńską, choć sam car
obawiał się buntu miejscowej szlachty i rozruchów wewnętrznych w mieście65. Do
walki z Moskwą wystąpili masowo miejscowi chłopi, często odnosząc znaczne sukce
sy66. Porażką zakończyły się za to działania na froncie naddźwińskim. Ataki partii
woluntarskich Samuela Łukomskiego na Witebsk (30 stycznia, 28 lutego/1 marca,
3 czerwca) oraz Karola Lisowskiego na Dzisnę, Druję i Uświat przyniosły dotkliwe
porażki, a nieliczne oddziały carskie bez problemu radziły sobie z niezdyscyplinowany
mi i słabo wyszkolonymi ochotnikami67.
Pod koniec stycznia załogi carskie obsadzały jedynie dwa miasta na linii Dniepru —
Szkłów i Mohylew. Ich zdobycie stało się głównym celem przyszłych działań litewskich.
Radziwiłł nie chciał kończyć kampanii i wycofywać się za Berezynę bez odniesienia
żadnego poważnego sukcesu. Wojewoda wileński miał nadzieję, że kontakty nawiązane
62 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik, s. 439.
63 Stetkiewicz pochodził z okolic miasta (od 1658 r. był podkomorzym orszańskim). Znajomość
terenu i wiedza na temat słabych punktów fortyfikacji niewątpliwie była mu bardzo pomocna przy
przeprowadzaniu ataku. Ponadto umocnienia Orszy, po dwukrotnych pożarach w 1653 i 1654 r.,
znajdowały się w tragicznym stanie. Niegdyś potężny, kamienny zamek miał połamane blanki,
brakowało bram i baszt, a część murów po prostu się zawaliła.
64 Russko-belomsskie svazi. Sbomik dokumentov (1570-1667), wyd. L. S. Abecedarski, Mińsk 1963,
nr 311, s. 335-337; M. A. Tkaćov, Zamki i Ijudi, s. 61.
65 Witebska Starina, wyd. A. Sapunov, t. IV, cz. 2, Witebsk 1885, nr 11, s. 42; AOJZR, t. XIV,
s. 572-574.
66 A. N. Malcev, op. cit., s. 211-216.
67 Vitebska Starina, t. I, Witebsk 1881, nr 72, s. 141; t. IV, cz. 2, nr 1, s. 17, nr 11, s. 42; A. N.
Malcev, op. cit., s. 73-74, 82; AMG, t. II, nr 633, s. 395—396. Jedynym sukcesem Litwinów na tych
terenach było opanowanie Ozieryszcza przez partię Jana Mężyńskiego (Vitebska Starina, t. IV, cz. 2,
nr 11, s. 42).
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z mieszkańcami Mohylewa i Szkłowa68, a przede wszystkim z Pokłońskim, pozwolą mu
na szybkie opanowanie obu miast kosztem minimalnych ofiar.

WALKI O MOHYLEW
(luty-maj 1655 r.)

W

ojska litewskie 10 lutego opuściły obóz pod Nowym Bychowem i podążyły
w kierunku odległego o ok. 60 km na północ Mohylewa. Armia przemieszczała
się w kilku grupach. W awangardzie szła komunikiem jazda, znacznie wyprzedzając lud
ognisty. Część regimentów pieszych, komenderowanych przez oberszterlejtnanta Jana
Berka, podążała daleko w tyle, eskortując liczny tabor69. W trakcie odwrotu spod
Nowego Bychowa wojsko minęło Stary Bychów, wprowadzając do miasta posiłki70. Pod
Mohylewem oddziały litewskie pojawiły się 13 lutego, w „same dni zapustne”7172. N a
czele armii postępowały: pułk jazdy Bogusława Radziwiłła oraz piechota węgierska
Samuela Juszkiewicza. Dalej maszerowała dragonia i rajtaria, a „wojsko wszystko na
sześć pułków sprawione po zadzie ciągnęło”77.
Mohylew był jedynym miastem białoruskim, którego umocnienia tworzyły aż trzy
linie obrony7374.Najstarszą częścią miasta był zamek, zbudowany u ujścia rzeczki Dubrowienki do Dniepru w pierwszej połowie XVI w. Jego walory obronne podnosiła lokali
zacja na wzgórzu Kościami, górującym o 20-25 m nad miastem położonym na równi
nie A Umocnienia — ziemny wał oraz drewniane ściany, zwieńczone galerią obronną
(wysokość do 5 m) i 7 basztami, tworzyły pięciobok o obwodzie nieco ponad 600 m7S.
Od reszty miasta zamek oddzielał głęboki rów oraz wody Dniepru i Dubrowienki.
Drugą linię obrony, mającą ponad 1400 m długości, stanowiły umocnienia dawnego
podzamcza, a obecnie centrum administracyjno-ekonomicznego Mohylewa (stary gorod, górne miasto). Z zamkiem łączył je podnoszony most na palach. Fortyfikacje tej
części miasta zbudowane zostały głównie w pierwszej dekadzie XVII w. Tworzył je
68 Podobno mieszkańcy Szkłowa mieli obiecywać Radziwiłłowi dobrowolną kapitulację i udział
w walce z załogą moskiewską, prosząc o przysłanie żołnierzy do miasta (AOJZR, t. XIV, s. 487-489).
69 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 214.
70 Ibid., s. 212. Zapewne do miasta skierowano jakieś jednostki prywatne K. L. Sapiehy, biorące
wcześniej udział, pod kontrolą kuzyna podkanclerzego A. H. Połubińskiego, w walkach pod Nowym
Bychowem (A. H. Połubiński do K. L. Sapiehy, 31 1 1655 r., obóz pod Nowym Bychowem, BANLw,
TP, nr 149/Va, k. 279; AOJZR, t. XIV, s. 495-496).
71 B. Radziwiłł, op. cit., s. 135; datę 13 II podajemy za L. Kubalą, op. cit., s. 274. Występuje ona
także w źródłach moskiewskich (np. AOJZR, t. XIV, s. 573-578).
72 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 215.
72 V. A. Ćanturia, Istoria architektury Belorussii, Mińsk 1985, s. 46.
74 Encyklopedia wojskowa, pod red. O. Laskowskiego, t. V, Warszawa 1936, s. 546-547.
75 M. A. Tkaćov, Zamki Belorussi, Mińsk 1987, s. 73-74.
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wysoki ziemny wał, zwieńczony drewnianymi ścianami z tarasami i wzmocniony liczny
mi bastionami. Wały były dodatkowo chronione z dwóch stron przez wody rzek, a od
zachodu zabezpieczono je głębokim rowem i podwójnym parkanem76. Trzecia, najbar
dziej rozległa linia umocnień, otaczała dawne przedmieścia, zwane nowym gorodem.
W okresie rozkwitu gospodarczego wchłonęły one wielotysięczną rzeszę przybyszów do
miasta i stały się integralną częścią Mohylewa. Fortyfikacje te (wał połowy, dalszy)
zostały w zasadniczym zarysie zbudowane do lat trzydziestych XVII w., aczkolwiek
w wielu miejscach pozostawały niewykończone jeszcze w czasie walk w 1655 r. Ich
obwód wynosił ok. 5250 m. Umocnienia te tworzył ziemny wał z bastionami, ubezpie
czony fosami77. Własne fortyfikacje posiadały przedmieścia położone na drugim brzegu
Dniepru — Łupułów i Zarzecze. Były to prowizoryczne umocnienia połowę, w razie
oblężenia zbyt słabe, aby powstrzymać szturmujące oddziały przeciwnika.
W okolicach Mohylewa Dniepr ma średnio szerokość ok. 90 m. W drugiej połowie
XX w. pierwsze mrozy miały miejsce ok. 2 października, natomiast pokrywa lodowa
utrzymywała się do 2 kwietnia78. Zapewne na skutek zmian klimatycznych obecnie
Dniepr jest zamarznięty przez krótszy okres niż w XVII w. Nie jest to oczywiście regułą,
gdyż np. wiosna 1655 r. przyszła wcześnie i już pod koniec marca miało miejsce znaczne
ocieplenie. Za to zima tego roku, jak już wiemy, była niezwykle ostra79. Dlatego też na
rzece leżał gruby lód, co umożliwiało przemieszczanie się oddziałów z jednego brzegu na
drugi.
Umocnienia Mohylewa, o ile były dobrze utrzymane i obsadzała je liczna załoga
wsparta silną artylerią, mogły wytrzymać długie oblężenie. Jednak jesienią 1654 r.
w fatalnym stanie znajdowały się fortyfikacje nowego miasta. Jak donosił w piśmie
dostarczonym carowi 11 grudnia 1654 r. wojewoda Iwan Alferiew, nieprzygotowane do
obrony były fosy, a w dalszym wale natrafiano na znaczne ubytki, przerywające ciągłość
umocnień. Dostęp do miasta ułatwiały też położone na krańcu obwarowań sady
i ogrody. Brakowało zabezpieczeń od strony Dniepru, gdzie ze względu na mrozy nie
można było sypać fortalicji ziemnych (Alferiew rozkazał budować tam drewniane
przeszkody)80. Nie do końca jeszcze odrestaurowane po pożarze z 1633 r. były umocnie
nia zamkowe81. Pomimo naprędce przeprowadzanych prac, nie udało się usunąć tych
wszystkich zaniedbań.

76 Ibid., s. 77, 80-84; E. D. Kvetnicka, Architektura Belorussii XVII w., w: Vseobsäija istoria architek
tury, t. VI, cz. III, Moskva 1968, s. 473—474.
77 T. Cernavska, Architektura Mohileva, Mińsk 1973, s. 11; M. A. Tkacov, Tamki Belorussi, s. 77-78,
85.
78 N. Kliukin, Mogilev. Istoriko-geografićeskij i ekonomiceskij oćerk, Mińsk 1963, s. 7.
79 Temperatury w rejonie Mohylewa nawet w XX w. bardzo często spadają zimą do -20°C.
80 AMG, t. II, nr 617, s. 388. Także relacja moskiewskiego pułkownika I. Nirotmorcowa (AOJZR,
XIV, s. 465M 68).
81 M. A. Tkaćov, Zamki Belorussi, s. 79.
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Natomiast zdołano na czas obsadzić Mohylew silną załogą. Jeszcze w listopadzie car
wysłał do miasta pułk sołdacki i dwa prikazy strzeleckie (razem 1105 łudzi)82. 11 stycz
nia do Łupułowa przybył pułk Pokłoftskiego83. Ponadto 7 stycznia z Wiążmy wyruszył
korpus pod wodzą kniazia Jurija Romodanowskiego — 400 konnych i 3 pułki sołdackie. Razem z nim po raz kolejny odkomenderowano do Mohylewa Michaiła Wojejkowa84. Oddziały te, wbrew temu co twierdzi Malcew, nie zdążyły dotrzeć do miasta przed
rozpoczęciem oblężenia. Natomiast na czas przybył Wojejkow, przejmując urząd woje
wody po zmarłym w grudniu Alferiewie85. Już po rozpoczęciu walk, zapewne jeszcze
13 lutego, do Mohylewa zdołał się przedostać przysłany ze Szkłowa pułk sołdacki
Hermana van Stadena (1500 ludzi)86. Ogółem w połowie lutego załogę miasta tworzy
ło, oprócz zdolnych do służby mieszczan, ok. 2600 żołnierzy moskiewskich i 4000 Ko
zaków. Do Mohylewa przetransportowano też znaczne zapasy prochu i ołowiu, wzmoc
niono artylerię. We wrześniu 1654 r. w zamku były zaledwie 4 armaty, na wałach
miejskich stało 5 dział większych, 7 średnich i mniejszych. W miejscowym cekhauzie
znajdowało się 60 hakownic, 50 muszkietów i 30 „grzywien” prochu armatniego,
brakowało za to ołowiu, lontów i prochu do broni ręcznej87. Działa sprowadzono m.in.
z Kopysi i Szkłowa, natomiast materiały wojenne przewieziono ze Smoleńska88.
W ujeździe mohylewskim, po rabunkach Kozaków Zołotarenki i Pokłoftskiego, brako
wało żywności, czemu starał się zaradzić jeszcze wojewoda Alferiew, gromadząc zapasy
żyta i owsa, niewystarczające jednak dla licznej załogi89.
Przybywając pod Mohylew, Janusz Radziwiłł liczył, że agitacja Pokłoftskiego dopro
wadzi do dobrowolnej kapitulacji załogi. Sam wysłał pismo do mieszczan, grożąc, iż
w razie próby oporu „nie tylko człowieka, ale i psa żywić nie będę”90. Odpowiedzią na
propozycje hetmana było wyjście przed wały pułku Pokłoftskiego i regimentu piechoty
z Wojejkowem na czele. Kozacy, kierowani przez sotnika Ilię Buszaka, spędzili do miasta
miejscową szlachtę, która „z naszymi zjeżdżała się i jedni z nich poznawszy się, drudzy
pokumawszy z sobą, ze łzami, że wyswobodzenia swego wyglądają, deklarowali”91.
Następnie doszło do starcia z pułkiem Aleksandra Hilarego Połubiftskiego, zakończo
nego zwycięstwem Litwinów. Natomiast próba ataku na umocnienia została odparta
ogniem artylerii i broni ręcznej załogi. W starciach tych brał również udział zmuszony
przez okoliczności Pokłoftski, nie angażując się jednak w walkę.
82 AOJZR, t. XIV, s. 465M 68. Wielu żołnierzy z tych oddziałów było chorych i tymczasowo nie
zdolnych do służby.
83 Ibid., t. VIII, s. 384-385.
84 Ibid., t. XIV, s. 471-474, 473-474.
85 A. N. Malcev, op. cit., s. 67.
86 AMG, t. II, nr 638, s. 398.
87 AOJZR, t. XIV, s. 338-339.
88 Ibid., s. 425-429, 455M 56, 465-468, 501-504; AMG, t. II, nr 617, s. 388.
89 AOJZR, t. XIV, s. 433-436; AMG, t. II, nr 617, s. 388.
90 J. Radziwiłł do króla, 21 II 1655 r., Mohylew, BCzart., TN , rkps 148, nr 11, s. 47M8.
91 Ibid., s. 48.
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Po tej potyczce Radziwiłł stracił nadzieję, że uda mu się bez walki nakłonić załogę do
otwarcia bram. Rozpoczęto przygotowywania do generalnego szturmu, planowanego
na wczesny ranek 16 lutego. Hetman nadal liczył na współdziałanie z Pokłońskim.
Pułkownik zapewniał go przez wysłanników, że „z ludźmi swoimi, ilu ich będzie miał,
obviam wyjdzie i bramę otworzy”92. Jednak tuż przed rozpoczęciem walki nagle zmienił
zdanie i poprosił o odłożenie szturmu93. Było już jednak za późno, „dzień następował
i fortele nasze odkrywać się poczęły”9495. Dwie godziny przed świtem Pokłoftski opuścił
miasto, „ale za nim zaraz bramy zawarto195. Towarzyszyło mu tylko ok. 400 ludzi, gdyż
reszta pułku została za wałami.
Jako pierwsze do ataku ruszyły oddziały prawego skrzydła, nacierając na kierunku,
gdzie umocnienia były najsłabsze, czyli od północy, przez zadnieprzańskie przedmieście
Łupułów. Najpierw jedną z bram bezskutecznie atakował pułk jazdy księcia koniuszego.
Wkrótce udało się jednak uzyskać powodzenie, dzięki wkroczeniu na plac boju piecho
ty węgierskiej Juszkiewicza i Stanisława Skarbka: „bramę wysiekłi, drudzy przez wały
i parkany przewaliwszy się, nieprzyjaciela w niej znieśli i onę otworzyli, nie bez szkody
jednak, bo zaraz kilka towarzystwa zabito i postrzelono i pacholików siła narażono”96.
Litwini wdarli się do miasta, wypierając obrońców z Łupułowa. N a lewym skrzydle,
gdzie walczyła dywizja Gosiewskiego, opanowano Zarzecze. Oddziały wyszły nad
Dniepr i rozpoczęły natarcie po skutej lodem rzece na nowe miasto, „gdzie parkany
tylko i ulice zabudowane były”97. Dywizja prawego skrzydła szybko sforsowała te prze
szkody, opanowując w walce kolejne kwartały Mohylewa. Pobito kontratakujący regi
ment van Stadena, który „od kawaleriej rozerwany, straciwszy pół pułku niemal i cho
rągwi kilka, ustąpić do zamku musiał”98. Litwini również ponosili niemałe straty,
głównie od ognia obrońców z broni ręcznej. Szczególnie duże ubytki były w oddziałach
gwardii — dragonii Molla i rajtarii Wallenrodta. W opresji znalazł się też książę Bogu
sław, gdyż jego konia raniono w łeb99. Podczas walk odznaczyli się ludzie Pokłońskiego,
którzy na przedmieściu szkłowskim utracili 70 zabitych100.
Ciężkie walki na lewym skrzydle toczyły jednostki Gosiewskiego. Po przeprawie przez
Dniepr 3 chorągwie jazdy próbowały się wedrzeć od strony rzeki na teren górnego

92 Ibid., s. 49.
92 Extrait d’une Lettre...
94 M. Vorbek-Lettow, ор. cit., s. 215. Także relacja Wojejkowa dla cara z 22 V 1655 r. (AOJZR,
t. XIV, s. 587-590).
95 J. Radziwiłł do króla, 21 II 1655 r., s. 50.
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ibid., s. 52.
99 Ibid. O postrzeleniu konia Bogusława możemy dowiedzieć się również z jego Autobiografii (s. 135)
i Żywota (...) Bogusława Radziwiłła (s. 118). Natomiast relacja Extrait d’une Lettre... zawiera infor
mację nie tylko o zranieniu konia księcia, ale i o odniesieniu przez niego lekkiej kontuzji.
100 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 216.
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miasta101. Obrońcy odcięli te oddziały od reszty dywizji. Żołnierzom groziła zagłada
albo niewola. Dopiero po dramatycznym, trzygodzinnym boju, kosztem znacznych
strat102, Litwinom udało się wycofać w południowe rejony nowego miasta i dołączyć do
reszty oddziałów. Hetman wielki podobno już nie liczył na to, że ujrzy wśród żywych
tych ludzi, „żadnej nadziei nie mając, żebyśmy mieli wynijść będąc w niewielkiej
gromadzie, w zawarciu u nieprzyjaciela jako w skrzyni”103. Dopiero pod wieczór do
miasta nadciągnęła grupa Jana Berka. Dzięki jej wsparciu obsadzono przedmieścia:
wileńskie i zadubrowieńskie. Nie udało się natomiast zdobyć zamku i górnego miasta,
gdzie wycofała się załoga i większość mieszczan. Można przypuszczać, iż gdyby podjęto
atak na te umocnienia zaraz po rozbiciu pułku van Stadena i opanowaniu dużej części
nowego miasta, byłaby duża szansa na sukces. Niestety, wobec zbyt późnego nadciąg
nięcia jednostek Berka, okazja została zaprzepaszczona.
Niemniej jednak dnia 16 lutego armia litewska odniosła największy sukces militarny
podczas kampanii, zadając przeciwnikowi znaczne straty104. Podczas wałki znakomicie
ze swojej roli wywiązał się hetman wielki. Na wyróżnienie zasługuje postawa Bogusła
wa, który wykazał się dużymi zdolnościami dowódczymi oraz odwagą osobistą. Należy
też, co podkreślał w swoich listach Janusz Radziwiłł, wysoko ocenić postawę szerego
wego żołnierza105.
Kompletnym fiaskiem zakończyły się za to polityczne plany wojewody wileńskiego.
Jak już wspominano, na służbę Rzeczypospolitej przeszło tylko ok. 400 łudzi z oddziałów
Pokłońskiego106107. Przyczyny pozostania w mieście ok. 90% pułku były zróżnicowane,
a ich przedstawienie wykracza poza obręb tego artykułu.
Po wydarzeniach z 16 lutego wydawało się, że kapitulacja obrońców jest kwestią
kilku tygodni. Na niewielkim obszarze górnego miasta i zamku skupiło się bowiem
ok. 5000 żołnierzy oraz kilkanaście tysięcy mieszczan102. Bardzo szybko pojawiły się
101 Były to: chorągwie husarska (pod porucznikiem Kazimierzem Żeromskim) i kozacka (pod po
rucznikiem Janem Aleksandrem Łubiańskim-Ihnatowiczem) Gosiewskiego oraz husarska chorą
giew powiatowa województwa nowogrodzkiego pod Stefanem Frąckiewiczem (List Krzysztofa Vorbek-Lettowa, 26 II 1655 r., w: M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 219).
102 Zginął m.in. porucznik husarskiej chorągwi nowogrodzkiej, dwa postrzały otrzymał K. Żeromski
(J. Radziwiłł do króla, 21 II 1655 r., Mohylew, s. 53; M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 215-216, 221).
Podczas walki utracono też proporczyk hetmana polnego.
103 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 221.
104 Według relacji starszyzny pułku Pokłońskiego, która pozostała w mieście i brała udział w jego
dalszej obronie, 16 II miało zginąć ponad 300 Moskali i ok. 1000 Kozaków (AMG, t. II, nr 638,
s. 398). Strat litewskich nie znamy, ale z pewnością nie były one małe.
105 W piśmie do króla z 21 II hetman pisał: „W czym cieszę się, że mi posłuszeństwo, które alias
w szturmach krwią oblanych cessare zwykło i rzadko to, żeby ardens vindicta miles in ipso fervore miał
być pohamowany, wojsko abunde wyświadczyło, bo i chorągwi swych i miasta, na które zawiedzione
było, pilnowało” (s. 52).
106 AMG, t. II, nr 638, s. 398. Dowództwo nad pułkiem przejęli teraz Ilia Buszak i sędzia Paweł
Okurkiewicz.
107 Pamiętnikarze i obserwatorzy wydarzeń często znacznie zawyżali liczebność Mohylewian, którzy
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problemy z aprowizacją i dostępem do wody pitnej. Ponieważ w górnym mieście nie
było młynów, zaprzestano wypieku chleba108. Brakowi żywności starano się zaradzić
korzystając z zapasów mieszczan. Znaleziono też praktyczne sposoby na uzupełnienie
deficytu wody: „z dachów śniegi piją i z ulic błoto”109. Obrońcy ponosili duże straty od
ostrzału piechoty litewskiej. Szczególne niebezpieczeństwo groziło im ze strony żołnie
rzy Juszkiewicza i Skarbka. Przygotowali oni stanowiska dla artylerii i strzelców w ko
pule cerkwi górującej nad wałami, skąd był doskonały wgląd w pozycje nieprzyjaciela.
W ciągu kilkunastu dni załoga utraciła ok. 500 rannych i zabitych110. Dlatego też
Moskale próbowali zmusić przeciwnika do opuszczenia świątyni: „z dział ustawicznie
biją, ognie przyprawne rzucają, ale on Quszkiewicz] wszystkiemu temu odpór daje, nie
bez znacznej szkody w piechocie”111. Podczas ostrzału kolejną kontuzję odniósł przeby
wający akurat w cerkwi książę Bogusław112.
Oprócz nękania obrońców ostrzałem, Litwini podejmowali również próby skłonienia
obrońców do uległości środkami dyplomatycznymi. Już 22 lutego Janusz Radziwiłł
wysłał do Mohylewian pismo, w którym wzywał ich do kapitulacji, ofiarując zachowa
nie życia i majętności113. Moskwa i Kozacy, wspierani przez część mieszczan, katego
rycznie odmawiali zgody na rozpoczęcie układów. Aby podnieść morale żołnierzy
i utwierdzić ich w nienawiści ku Litwinom, rozgłaszano wieści, jakoby podczas szturmu
z 16 lutego doszło do rzezi na mieszkańcach nowego miasta, i wielu ludzi, a w szczegól
ności kobiety, wymordowano w wyrafinowany sposób114. Potopiono też w Dnieprze
oskarżanych o zdradę miejscowych Żydów, mimo iż ci przechrzcili się wcześniej na
prawosławie115. Obrońcom nie brakowało armat i prochu, a w najbliższych dniach
spodziewano się przybycia odsieczy. Nic zatem dziwnego, że duch załogi był dobry i nie
tracono nadziei na szczęśliwy obrót wypadków.
Wiadomość o zbliżaniu się posiłków moskiewskich, wiozących do Mohylewa znacz
ne zapasy żywności i amunicji, dotarła do Janusza Radziwiłła przed 21 lutego. Hetman
zastanawiał się, czy wysłać część oddziałów przeciwko nieprzyjacielowi, czy też najpierw
podjąć natarcie na górne miasta i zamek116. W końcu zdecydował się na pierwsze
rozwiązanie, ordynując przeciwko Romodanowskiemu pisarza polnego z kilkunastoma
chorągwiami jazdy polskiej, dwoma skwadronami rajtarii i dragonią. Połubiński chciał
schronili się w starym gorodzie: według M. Vorbek-Lettowa miało ich być nawet 30 000 (op. cit.,
s. 216). Natomiast J. Radziwiłł 21 II 1655 r. pisał do króla, iż do górnego miasta i zamku uciekło
16 000 mieszczan (s. 54).
108 Extrait d’ une Lettre...
109 J. Radziwiłł do króla, 21 II 1655 r., s. 55.
110 Ibid., s. 54.
111 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 217.
112 B. Radziwiłł, op. cit., s. 135-136. Także Żywot (...) Bogusława Radziwiłła, s. 118.
113 AOJZR, t. XIV, s. 577-578.
114 M. Vorbek- Lettow, op. cit., s. 216.
115 J. Radziwiłł do króla, 21 II 1655 r., s. 55.
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uderzyć na wroga na trakcie prowadzącym do Radomia, ale ten, „wziąwszy wiadomość,
żem już w mieście mohylowskim i żem zamek ścisnął, nie dutając swej sprawiedliwości,
rzucił się na gościniec szkłowski”117. Pisarz początkowo minął jego oddziały i dopiero
później w „mili go od tego gościńca, wychodzących ze wsi jednej, dopadłszy, z tyłu nań
uderzyć musiał”118. Zaskoczony przeciwnik podjął obronę w trzech taborach. Po zacię
tym boju, w którym obie strony poniosły znaczne straty, Litwinom udało się zdobyć dwa
z nich. Po natarciu na trzeci część Moskali złożyła broń. Jednak większość, razem ze
swoim wodzem, korzystając z zamieszania i silnych opadów śniegu, uciekła w kierunku
Szkłowa119. Przez następne dni wielu żołnierzy, nie znając terenu, nie mogło trafić do
tego miasta. Część z nich wyłapał niebiorący udziału w bitwie pułk chorążego nadwor
nego Zygmunta Adama Słuszki120. Do Szkłowa dotarło razem z Romodanowskim tylko
ok. 700 ludzi121. Ogółem Moskale mieli utracić ok. 400 zabitych, 2 działa, 3 sztandary
i minimum 50 wozów z bagażami122.
Janusz Radziwiłł liczył, że wieść o rozbiciu odsieczy skłoni załogę Mohylewa do
zaprzestania oporu123. Kiedy jednak okazało się, że obrońcy nie zamierzają kapitulo
wać, zaczął przygotowywać nowy szturm. Przed bojem hetman liczył, że nadzieja
zdobycia łupów wpłynie korzystnie na morale i waleczność żołnierzy12'1. 28 lutego przed
świtem rozpoczęto natarcie na górne miasto, przerwane po kilkugodzinnych wał
kach125. Nie udało się odnieść żadnego sukcesu „dla własnych naszych tak w armacie
mankamentów, jako i w egzekwowaniu ordynansów pewnych” 126. Okazało się, że bez
zdetonowania min i wybicia wyłomu w wałach, dostanie się w obręb umocnień będzie
możliwe tylko kosztem bardzo wielu ofiar. Rozpoczęto zatem prace nad wykonaniem
podkopu. Były one utrudnione ze względu na mrozy, dlatego też ładunek prochowy
założono dopiero w połowie marca. Ale jego detonacja, 18 marca, na skutek złego
usytuowania komory minowej, zakończyła się tragedią. Zginęło 5 żołnierzy litewskich,
a tyle samo zostało rannych127. Podobnie zakończyły się też inne marcowe próby
podkopania się pod obwarowania128. Prace oblężnicze były dodatkowo utrudniane

117 J. Radziwiłł do króla, ceduła do listu z 21 II 1655 r., BCzart., TN , rkps 148, nr 10, s. 43.
118 Ibid., s. 44.
119 Ibid., s. 44M 5. O dopuszczenie do ucieczki Moskwy Radziwiłł obwiniał też żołnierzy Połubińskiego, którzy zajęci byli braniem łupu (BCzart., TN , rkps 148, nr 217, s. 1041-1042).
120 J. Radziwiłł do króla, ceduła do listu z 21 II 1655 r., s. 45-46.
121 J. Radziwiłł do króla [25 IV 1655 r., Mohylew], ibid., nr 217, s. 1042.
122 TE, t. VII, s. 766. Szczególnie ta ostatnia liczba wydaje się mocno zaniżona.
123 J. Radziwiłł do króla, ceduła do listu z 21 II 1655 r., s. 46.
124 M. Vorbek—Lettow, op. cit., s. 217.
125 AOJZR, t. XIV, s. 587-590.
126 J. Radziwiłł do o b y w a t e l i p o w i a t u S ł o n i m s k i e g o , 7 IV 1655 r., s . 136.
127 TE, t. VII, s. 768. Także: Zapiski ihumena Oresta, w: Archeografićeskij sbornik dokumentov oinosiaś&sja к istorii severozapadnoj Rusi, t. II, Wilno 1867, s. XIV (prilofenie); także AOJZR, t. XIV,
s. 587-590.
128 Jak pisano w liście z Tołoczyna z 2 IV 1655 r. (BCzart., TN , rkps 148, nr 23, s. 117): „podkopy
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przez ciągłe wypady załogi, które były niezwykle uciążliwe ze względu na konieczność
nieustannego utrzymywania pod bronią części oddziałów129. Wielkie straty w obozie
litewskim powodowały siarczyste mrozy, w wyniku których miało zamarznąć aż
1200 osób130. Zarówno w szeregach oblegających, jak i w znacznie większym stopniu
wśród obrońców obfite żniwo zbierały choroby. Zdarzały się też przypadki śmierci na
skutek głodu. Sytuacja nie zmieniła się znacząco wraz z nadejściem ocieplenia wiosen
nego. „Obóz na przedmieściu stojący, przy następującej wiośnie, w błocie i roztoczy
prawie pływał” 131. Rosła liczba dezercji, wiele chorągwi jazdy krążyło po okolicznych
wsiach i miasteczkach, łupiąc je w poszukiwaniu prowiantu. Spustoszone zostały m.in.
naddnieprzańskie włości Sapiehów132.
Zniechęcenie do dalszej walki rosło również wśród części obrońców Mohylewa. Już
od lutego szczególne niezadowolenie okazywali cudzoziemscy oficerowie pułków soldackich. Ponieważ car zalegał im z wypłatą żołdu, nie mieli oni żadnej motywacji do
dalszej służby133. Była to jednak wśród załogi mniejszość, a reszta, kierowana silną ręką
przez Wojejkowa, trwała w oporze. Oprócz patriotyzmu żołnierzy i ich ślepego posłu
szeństwa, dużą rolę odgrywał tu zapewne strach przed represjami ze strony cara.
Odrzucano kolejne propozycje kapitulacji, wysuwane nie tylko przez Radziwiłła, ale
i przez innych dowódców litewskich134. Liczne pisma wysyłał też Konstanty Pokłoński,
obiecując Mohylewianom zachowanie przywilejów i wolność135. Mediacji podjął się
archimandryta słucki Teodozy Wasilewicz, bliski współpracownik metropolity kijow
skiego Sylwestra Kossowa i przedstawiciel prawosławnej części duchowieństwa, rozcza
rowanej dotychczasową współpracą z carem136. Wasilewicz kilkakrotnie wysyłał listy
do obrońców, przekonując ich o bezsensowności dalszej walki137. Wezwania te nie
robili i te się nie udały, jeden pól wału wyrwawszy, naszych ze kilkadziesiąt przytłukl bryłami zmarzłej
ziemi, drugi podkop teraz po świętach [Wielkanocy] świeżo, gdy słońce ugrzało ziemię, zapadł
i działko od nich ku naszym spadło”.
129 J. Mierzeński do K. Dowgiałły-Stryżki, 20 IV 1655 r., Wilno, AGAD, AR, dz. V, nr 9646.
130 -pg^ t y jp s>
Zapewne głównie z szeregów piechoty cudzoziemskiego autoramentu, której
żołnierze nie posiadali z reguły odpowiedniego ekwipunku (namiot, ciepła odzież).
131 Żywot (...) Bogusława Radziwiłła, s. 119.
132 Termina z listu z Tołoczyna, 2 IV 1655 r., s. 116.
133 Extrait d’une Lettre...
134 Listy do załogi wysyłał m.in. Zygmunt Adam Słuszka (AOJZR, t. XIV, s. 615-618).
135 Ibid., s. 543—546. Osobne pisma Pokłoński kierował do swoich byłych żołnierzy (ibid.,
s. 542-544). Pułkownik został w tym czasie przywrócony do łaski królewskiej (list Jana Kazimierza
do K. L. Sapiehy, b.d., w: S. Kognowicki, Zycie Sapiehów i listy monarchów, książąt i różnych panują
cych do tychże pisarie, t. III, Warszawa 1792, s. 356—357.
136 Szerzej o konflikcie patriarchy moskiewskiego Nikona z Kossowem na tle próby ograniczenia
suwerenności metropolii kijowskiej pisze A . Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana
Kazimierza, Białystok 1997, s. 126; idem, Teodozy Wasilewicz. Archimandryta słucki, biskup białoruski,
Białystok 1997, s. 8—11. O roli Wasilewicza w kontaktach Kossowa z J. Radziwiłłem oraz o okolicz
nościach, które spowodowały, że duchowny znalazł się w obozie litewskim pisze M. Hrusevski,
op. cit., s. 949-950, 1071, 1081, 1085.
137 AOJZR, t. XIV, s. 578-584.
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odniosły żadnego skutku. Co więcej, mieszczanie uprowadzili pertraktującego z nimi
w imieniu archimandryty mnicha Arseniusza138.
W marcu 1655 r. Janusz Radziwiłł podjął działania dyplomatyczne, mające na celu
rozerwanie sojuszu Kozaków ukraińskich z Moskwą. Hetman próbował przeciągnąć na
swoją stronę oddziały Iwana Zołotarenki, namawiając ich dowódcę do porzucenia
służby u cara139. Propozycje te Zołotarenko kategorycznie odrzucił, a listy Radziwiłła
odesłał z zapewnieniami wierności do Aleksego140. Jego korpus, po odstąpieniu Litwi
nów spod Nowego Bychowa, przez około miesiąc nie przejawiał żadnej aktywności.
Dopiero po przybyciu posiłków, przyprowadzonych z rejonu Staroduba przez brata
Wasyla, rozpoczął działania. Liczne oddziały kozackie zapuszczały się w głąb Białorusi,
dezorganizując zaplecze oblegającej Mohylew armii. 22 marca spalono Bobrujsk i Kró
lewską Swobodę. Złapano licznych jeńców, w tym przebywającego w majątku 2 mile od
Bobrujska dworzanina królewskiego Dominika Kazimierza Paca141. 25 marca o świcie
Kozacy napadli na Hłusk, miasteczko Połubińskicb, rozbijając przebywające tam na
leżach chorągwie142. Koło Mohylewa działały w tym czasie oddziały Wasyla Zołotaren
ki, zadając duże straty kwaterującym po okolicznych wsiach jednostkom143. Nie podej
mowano natomiast, zapewne ze względu na małe siły własne i warunki pogodowe, prób
odblokowania samego miasta144.
Wraz z nadejściem wiosny coraz większe niebezpieczeństwo groziło Litwinom także
ze strony oddziałów carskich. Już w końcu stycznia Aleksy Michajłowicz rozkazał
Aleksemu Trubeckiemu, aby ten udał się z Wiążmy do Briańska w celu przeprowadze
nia koncentracji wojska przed nową kampanią145. Gromadzenie oddziałów rozpoczęto
w drugiej połowie lutego. Chociaż na front mogły one dopiero wyruszyć w maju, to już
wcześniej, w początkach kwietnia, obawiano się ich wkroczenia na Białoruś. 21 marca
stolicę opuścił Aleksy, 10 kwietnia przybywając do Smoleńska146. Po Litwie zaczęły

138 Ibid., s. 580-583. Wydarzenia to miało miejsce pod koniec marca, barwnie opisano je w jednym
z listów, błędnie podając, iż uprowadzonym był sam Wasilewicz (BCzart., TN, rkps 148, nr 23,
s. 117-118).
139 AOJZR, t. XIV, s. 535-536, 541-542, 546-548, 548-550, 549-552.
140 Ibid., s. 535-539.
141 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 217; AOJZR, t. XIV, s. 533-534 (pismo Zołotarenki do cara
z 19 III 1655 r., w którym podaje się o kilka dni wcześniejszą datę spalenia Bobrujska i Królewskiej
Swobody).
142 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 217-218; AOJZR, t. XIV, s. 540.
143 AOJZR, t. XIV, s. 527-532.
144 Ibid., s. 527-534. Zołotarenko skarżył się w liście do cara, że marsz większej ilości żołnierzy pod
Mohylew jest niemożliwy ze względu na zbyt wysokie śniegi (człowiek na koniu miał się w nich
zapadać) oraz trudności ze zdobyciem zaopatrzenia. Pewną rolę mogły tu również odgrywać zadaw
nione spory Zołotarenki z Wojejkowem, a co za tym idzie, niechęć do ratowania miasta, które
jesienią odrzuciło protekcję Chmielnickiego.
145 AMG, t. II, nr 639, s. 398-399; A. N. Malcev, op. cit., s. 68.
146 AMG, t. II, nr 641, s. 399-400; DR, t. III, s. 460, 463-464.
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krążyć wieści, „że car moskiewski z większą aniżeli tak rok wybiera się potęgą na
nas”147. Znaczną aktywność w tym czasie przejawiały załogi w okupowanych miastach
białoruskich. Szczególnie niebezpieczne dla armii litewskiej były działania podejmowa
ne przez jednostki stacjonujące w Szkłowie, z którymi liczne utarczki toczyły w okoli
cach miasta chorągwie tatarskie Janusza Radziwiłła148.
Wszystkie te czynniki wpłynęły na znaczne pogorszenie się przebywających pod
Mohylewem oddziałów. Praktycznie nawet zmuszenie obrońców do kapitulacji nie
miało większego znaczenia w skali strategicznej. Zniszczone fortyfikacje miast nad
dnieprzańskich nie dawały większych szans na powstrzymanie na linii Dniepru armii
carskich. Ogromne straty, niskie morale żołnierzy, ciągle nieuregulowana sprawa wy
płaty żołdu stawiały pod dużym znakiem zapytania dalszą przydatność wojska do
działań w polu149. W tej sytuacji powszechnie zdawano sobie sprawę, że dalsze oblega
nie Mohylewa traciło wszelki sens150.
Mimo to Janusz Radziwiłł nie decydował się na wydanie rozkazu odwrotu, wiedząc,
że będzie to dla niego oznaczało prestiżową porażkę. Skoncentrowana ogromnym
wysiłkiem, bardzo liczna jak na litewskie warunki armia od ponad dwóch miesięcy
bezskutecznie usiłowała zdobyć twierdzę, która nie zaliczała się do najlepiej ufortyfiko
wanych na pograniczu litewsko-moskiewskim. Hetman zdawał sobie sprawę, że jeżeli
powróci spod Mohylewa bez sukcesu, to doczeka się nowej fali oszczerstw i pomówień
o nieudolność i zdradę. Dlatego też wszystkie wysiłki skupił na przygotowaniu decydu
jącego szturmu. Od początku kwietnia trwały prace nad wykonaniem kilku podkopów
pod wały, w których zamierzano założyć znacznie silniejsze niż poprzednio ładunki151.
Jednak wybuch min 19 kwietnia, pomimo pewnych zniszczeń, nie zrobił wyłomu
w umocnieniach. Dlatego też porażką zakończył się szturm prowadzony pod komendą
Ernesta Jana Korffa i Jana Berka152.
Cztery dni później armia litewska przeprowadziła kolejne natarcie. Oddziały podzie
lono na pięć grup, zamierzając zaatakować obwarowania ze wszystkich stron153. Warto
147 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 221.
148 J. Radziwiłł do króla [25 IV 1655 r., Mohylew], s. 1042.
149 Oceniając tę sytuację hetman wielki pisał 7 IV do szlachty Słonimskiej (s. 136-137): „Koronne
posiłki zimową pracą do końca zniszczały... Wojsko nowego zaciągu zaraz ciężką pracą zimową
zrobione, jakoż zniszczało i evanuit, tak że go ledwie znać, a starego zaciągu po tak ciężkich w zimie
i w lecie bez odpoczynku kontynuowanych pracach, stratach i iacturach, że się jeszcze jakokolwiek
trzyma, w wielkim to u mnie i wszystkich podziwieniu, ale i to, jeśli respirium jakiego nie będzie
miało, pewnie zginie”.
150 Dlatego już w początkach kwietnia pojawiały się niesprawdzone wiadomości o odstąpieniu
oddziałów Radziwiłła od miasta. Przykładowo w nowinach z Warszawy z 3 IV 1655 r. pisano: „W Li
twie nasi odstąpili od Mohilowa... Ichmść panowie hetmani litewscy obaj do domów swych na
odpoczynek powrócili, jeżeli tylko im pauzować pozwolą” (BCzart., rkps 3355, nr 50, s. 111-112).
151 J. Radziwiłł do obywateli powiatu Słonimskiego, 7 IV 1655 r., Mohylew, s. 136.
152 Awizy z obozu mohylewskiego, 24 IV 1655 r., BCzart., TN , rkps 148, nr 31, s. 163 (tu Berka
błędnie nazwano oberszterem gwardii królewskiej, być może pomylono go z Wolffem). Relacje
moskiewskie: AOJZR, t. XIV, s. 587-590, AMG, t. II, nr 662, s. 408M 09, nr 704, s. 430.
153 Awizy z obozu mohylewskiego, 24 IV 1655 r., s. 163-164.
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zaznaczyć, że oprócz piechoty i dragonii w szturmie miały uczestniczyć spieszona rajta
ria i husaria, co zdarzało się niezwykle rzadko154. Bój rozpoczęła przed świtem piechota
Juszkiewicza. Celem jej było, aby „obudziwszy ze snu nieprzyjaciela i onego na ową
zwabiwszy stronę”155, ułatwić działania pozostałym jednostkom. Atak ten nie stanowił
jednak dla obrońców zaskoczenia. Rozpoczęli oni silny ostrzał, który zmusił szturmują
cych do odwrotu, przy czym ciężką ranę w rękę otrzymał Juszkiewicz. Następnie do
natarcia przystąpił pułk stolnika litewskiego, Krzysztofa Potockiego, wsparty woluntarzami. Godzinna walka o zdobycie bram miejskich, w celu ułatwienia ataku kawalerii
na centrum górnego miasta, nie przyniosła jednak powodzenia. Doborowe jednostki
litewskie i koronne atakowały zamek. Na lewym skrzydle nacierał pułk gwardii królew
skiej Wolffa, wsparty dragonią Ludwika Weyhera i Korffa. Na flance prawej, przy
brzegu dnieprowym, działała dragonia Molla, Eberharda Puttkamera i Hermana Ganskopfa. Wcześniej do akcji przystąpili ochotnicy, próbując podpalić umocnienia. Wtedy
jednak „nieprzyjaciel chyżo bramką, co obok rogu jego, wypadłszy, impedivit zapalenie
i jednego z nich ułupił, drudzy się ledwie salwowali. A już niektórzy te ogniste rzeczy
podsadzili byli”156. Tymczasem inna grupa woluntarzy przystąpiła do rąbania siekierami
palisad. Nad brzegiem Dniepru dragoni Molla wycięli pierwszy rząd parkanów. Jak pisał
hetman wielki: „Kiedy nasi z muszkietów wzajem ich macać poczęli i z baterii mojej
z działek im dobrze dawano i kiedy im samym na kilku miejscach prochy się zajęły
i działa na pierwszym rogu rozerwaniem prochu, siła im się nie udało, słabieć jakoś
i tępieć, a nawet już bez kul strzelać poczęli. Dragoni już się byli do samego zamkowego
sztachetu przypięli, tylko tego nie dostawało, żeby ich dziury swymi muszkietami
opanowali”157. Litwini wdarli się na wały i poczęli spychać z nich przeciwnika. Żołnie
rze Berka i Przypkowskiego „już i muszkiety w dziurach parkanowych mieli” 158. Ale
oto w pewnym momencie żołnierze walczący na lewym skrzydle, a więc przede wszyst
kim piechurzy doborowego regimentu gwardii, zaczęli uciekać z pola walki. Rejterady
nie mogli powstrzymać nawet Radziwiłł z Gosiewskim. Pod murami zostało zaledwie
kilkuset żołnierzy oraz liczni oficerowie. „[Nieprzyjaciel] że już strzelbą tak dalece
radzić nie mógł, grad srogi balek, cegły i kamieni spuścił, który wielką w ludziach
uczynił szkodę” 159. Z wałów musiał pospiesznie uciekać oddział porucznika dragonii
sapieżyńskiej, Wilhelma von Klodta, „bo go okryto mocno różnym orężem”160. Ciężkie

154 Jak podaje H. Wisner (Wojsko litewskie 1. połowy XVII w., cz. III, SMHW, t. XXI, 1978, s. 88),
podobne precedensy miały miejsce podczas szturmu Mozyrza w 1648 r. i w czasie pierwszej bitwy
lojowskiej w 1649 r.
155 J. Radziwiłł do króla [25 IV 1655 r., Mohylew], s. 1036.
156 Ibid., s. 1037.
157 Ibid., s. 1038.
158 Ibid., s. 1040.
159 Ibid. Także: awizy z obozu mohylewskiego, 24 IV 1655 r., BCzart., TN , rkps 148, nr 21, s. 164.
160 H. Lipski do E. Brzostowskiego, 28 IV 1655 r., Toloczyn, ibid., nr 33, s. 169.
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rany odniosło wielu oficerów, m.in. Ganskopf i oberszterlejtnant pułku Wolffa, Mikołaj
Konstanty Giza.
Przyczyny ucieczki żołnierzy z poła walki starano się wyjaśnić poprzez gruntowne
dochodzenie. Jak ustalono, żołnierzom „się przywidziało, jakoby nieprzyjaciel bramę
otworzyć i wypadać miał, a za tym ktoś rzekł: «curyk», drudzy: «curyk», a chorążowie
rzucili się w zad żołdatów z chorągwiami 161. Opis ten świadczy o tym, jak bardzo
podczas oblężenia miasta spadła w armii dyscyplina i jak niska była wiara w odniesienie
zwycięstwa. Wobec winnych Janusz Radziwiłł wyciągnął surowe konsekwencje, zamie
rzając przeprowadzić w oddziałach, które uciekły z pola walki, decymację162.
Po raz ostatni próbę zdobycia Mohylewa armia litewska podjęła 11 maja163. Wybuch
kolejnej miny, a także szturm przyniosły tylko nowe straty. Tymczasem od wschodu
dochodziły już sprawdzone wiadomości o koncentracji oddziałów carskich, które za
kilka tygodni miały wyruszyć na front164. Rosło też zagrożenie ze strony korpusu
Zołotarenki. 4 maja Kozacy ruszyli całością sił w kierunku Mohylewa, wysyłając przo
dem pułkownika Jachno Korobkę z 2000 ludzi165. Dalsze przebywanie w okolicach
miasta narażało zatem Litwinów na dodatkowe niebezpieczeństwo. Z tego powodu,
a także żeby dać wojsku czas na odpoczynek i reorganizację sił przed nowymi walkami,
Janusz Radziwiłł wydał rozkaz odwrotu za Berezynę. Wymarsz rozpoczęto już 11 maja,
uprowadzając liczne wozy z łupami i wielu mieszczan. Kampania kończyła się zatem
powrotem armii litewskiej na pozycje wyjściowe. Wobec braku szans na utrzymanie
zdobytych miast ściągnięto załogi z Kopysi, Orszy i Dubrowny. Terenów pomiędzy
Drucią, Berezyną a Bobrem miał bronić Konstanty Pokłoński, mianowany uniwersa
łem Radziwiłła z 10 maja „pułkownikiem nad wszystkimi krajami białoruskimi”166. Do
jego dyspozycji przekazano jednak tylko wykrwawione jednostki wołuntarskie, co
z góry skazywało go na klęskę w starciu z armiami carskimi.
Wojsko litewskie odchodziło spod Mohylewa zdziesiątkowane mrozami, chorobami,
walkami z wrogiem, zniechęcone do dalszej służby, rozbite fizycznie i moralnie. „A tak
co trudu, kosztu ważono i tak wiele zacnych kawalerów poległo, z dymem pójdzie,
a nieprzyjaciel się cieszyć będzie i triumfować” 167. Żołnierz stracił wiarę w możliwość
pokonania wroga, a armia litewska w przededniu ofensywy Moskwy praktycznie nie
była zdolna do walki168.
161 J. Radziwiłł do króla [25 IV 1655 r., Mohylew], s. 1041.
162 W liście do Jana Kazimierza Radziwiłł pisał: „Jutro egzekucja sześciu, albo ośmiu oficerów będzie
i żołdacy z tych kompanii [będą] grać w kostki o śmierć” (ibid.). Wątpliwe jednak, czy do egzekucji
doszło, gdyż wydarzenie takie na pewno zostałoby odnotowane w źródłach.
163 AOJZR, t. XIV, s. 587-590; AMG, t. II, nr 662, s. 408-409, nr 704, s. 430.
164 17 IV car wydal polecenie Zamiatni Leontiewowi, aby ten udał się ze swoim oddziałem do wsi
Krasne i tam oczekiwał na dalsze rozkazy (AMG, t. II, nr 650, s. 403-404).
165 Ibid., nr 663, s. 409.
166 AOJZR, t. XIV, s. 621-622.
167 Morsztyn do pocztarza wileńskiego, b.d., w: M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 225.
168 W wyniku strat poniesionych w czasie kampanii zimowo-wiosennej i odejścia jednostek koron
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Mohylew za heroiczny opór zapłacił straszliwą cenę. N a początku maja obrońcy nie
mieli już praktycznie żywności, ratując się resztkami zapasów i koniną. Pito skażoną
wodę, co spowodowało dziesiątkującą mieszczan zarazę169. W trakcie oblężenia wy
marła zapewne większa część Mohylewian, ale liczby podawane w źródłach budzą
wątpliwości170. Ogromne były również straty materialne. Spalona lub rozebrana na
opał została niemal cała drewniana zabudowa nowego miasta171. Od ostrzału i prób

nych w początkach sierpnia 1655 r. pod komendą Janusza Radziwiłła pozostało ok. 4000-5000 ludzi
(dane te są zamieszczone w wielu źródłach, np. TE, t. VII, s. 784; M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 226).
169 Akty sobrannye w bibliotekach i archivach Rossijskoj imperii archeografićeskoju ekspediceju Imperatorskoj Akademii Nauk, t. IV, Sankt Petersburg 1836, s. 128.
170 Ibid. — 13 000 ludzi; bardziej realne dane zawarte są w TE, t. VII, s. 768 — 8000 ludzi.
171 Russko-belorusskie s v a z i nr 308, s. 331-333.
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podpalenia „kulami ognistymi” znacznie ucierpiał stary gorod i zamek172. Ogółem,
biorąc pod uwagę cały okres okupacji moskiewskiej do 1661 r., w Mohylewie miało
ubyć aż 75,6% dymów173. Załoga carska w wyniku walk i chorób utraciła w zabitych
i rannych ponad 2500 ludzi174.
Podsumowując nasze rozważania, warto poświęcić kilka słów ocenie postawy Janusza
Radziwiłła podczas opisywanych walk. Hetman wielokrotnie potwierdził swoje zdolno
ści dowódcze, ale niestety nie ustrzegł się również wielu błędów. W działaniach strony
litewskiej uderza brak szerszej koncepcji działań. Fiasko planu marszu z armią koronną
w głąb Moskwy praktycznie czyniło dalsze prowadzenie kontrofensywy bezsensownym.
Mimo to Radziwiłł na niemal trzy miesiące koncentruje pod Mohylewem większość
wojska, które wykrwawia się w walkach, nawet w razie sukcesu niegwarantujących
zbudowania podstawy do obrony przed ofensywą Moskali latem 1655 r. Na skutek
błędów hetmana już pod koniec marca inicjatywa strategiczna przechodzi w ręce
przeciwnika, który bezkarnie dezorganizuje zaplecze armii. Ponadto Radziwiłł dopuścił
właściwie już po rozpoczęciu oblężenia Mohylewa do wzmocnienia załogi pułkiem van
Stadena, nie wyeliminował też w początkach stycznia silnego korpusu Pokłońskiego.
Błędem było też ordynowanie zbyt małych sił do działań w okolicach Witebska, Połocka i Smoleńska, gdyż efektowne sukcesy w tych rejonach miałyby duże znaczenie
psychologiczne, dając nadzieję mieszkańcom pograniczna na zwycięstwo Rzeczypospo
litej w wojnie z Moskwą. Uchybienia te w połączeniu z wieloma czynnikami spowodo
wały, iż mimo ogromnego wysiłku mobilizacyjno-finansowego kampania zimowo-wiosenna zakończyła się kompletnym niepowodzeniem.

172 Jak podaje S. Wysłouch (Uwagi o przyczynach rozwoju Mohylewa w XVI i XVII w., Wilno 1938,
s. 358) w 1661 r. z 71 1/8 placów zamkowych zabudowanych było tylko 30.
173 Z 2367 dymów zostało tylko 577 (J. Morzy, Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w IIpołowie
XVII w., Poznań 1965, tab. 46).
174 Dzięki zachowanym raportom dowódców prikazów strzeleckich Abrahama Łopuchina (AMG,
t. II, nr 662, s. 409) i Logina Aniczkowa (ibid., nr 704, s. 430) wiemy, iż straty w ich oddziałach
wynosiły 31%. Jeżeli podobne ubytki były w pułkach sołdackich, to ogółem załoga moskiewska
zmniejszyłaby się o ok. 800 żołnierzy. Z pułku Pokłońskiego 16 II poległo 1000 ludzi. W mieście
pozostało ok. 2500 Kozaków; licząc 30% na zabitych i rannych, szacujemy straty na ok. 800 ludzi.
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JAN SOBIESKI JAKO
HETMAN POLNY KORONNY
(maj 1666 r.-luty 1667 r.)

D

ziałalność wojskowa Jana Sobieskiego w pierwszym okresie jego hetmaństwa (do
śmierci hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego), gdy nie posiadał
on jeszcze faktycznego zwierzchnictwa nad armią koronną, nie doczekała się dotych
czas osobnego opracowania1. Najobszerniej o powyższej sprawie pisał Tadeusz Korzon
w znanej biografii Sobieskiego, opisującej przedkrólewski okres jego życia. Praca ta
jednak, jeżeli chodzi o przedział czasowy, będący przedmiotem niniejszego artykułu,
koncentruje się bardziej na politycznych aspektach działalności przyszłego króla oraz
jego osobistych sprawach niż na działalności wojskowej. Autor zresztą nie znał wszyst
kich źródeł dotyczących tego zagadnienia, dostępnych obecnie2. Pozostałe biografie
Jana Sobieskiego, autorstwa Ottona Laskowskiego3, Ottona Forsta de Battaglii4 czy też
Zbigniewa Wójcika5, poświęcają dość mało miejsca początkowemu okresowi hetmań1 Niniejszy artykuł nie zajmuje się kwestią legalności nominacji hetmańskiej (oraz marszałkowskiej)
Jana Sobieskiego, co zależy oczywiście od prawomocności wyroku skazującego Jerzego Lubomirskie
go w grudniu 1664 r. O tej ostatniej sprawie pisali: T. Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego
1629—1674, t. I, Kraków 1898, s. 256-278; W. Czerniak, Sprawa Jerzego Lubomirskiego w roku 1664,
w: idem, Ostatnie lata Jana Kazimierza, wyd. A. Przyboś, Warszawa 1972, s. 69-222, W. Klaczewski,
W przededniu wojny domowej w Polsce. Walka sejmowa lat 1664-1665, Lublin 1984, s. 73-91.
2 T. Korzon, op. cit. Autor nie dotarł m.in. do diariusza sejmu wiosennego 1666 r. z BKórn.,
rkps 362, opisującego okoliczności nominacji hetmańskiej J. Sobieskiego oraz do znajdującego się
obecnie w A G A D rękopisu 42/56 ze zbioru Branickich z Suchej (dalej: Zb. Bran.). Nie wykorzysta!
ponadto wszystkich materiałów z Tek Lukasa, BOssol., rkps 2986-2987.
3 O. Laskowski, Jan III Sobieski, Lwów 1933.
4 O. Forst de Battaglia, Jan Sobieski König von Polen, Zürich 1946. Tłum. polskie: Jan Sobieski król
Polski, Warszawa 1983.
5 Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629-1696, Warszawa 1994-
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stwa swego bohatera, podobnie zresztą czyni artykuł zawarty w Polskim słowniku biograficznym6. Niewiele również piszą na ten temat autorzy wojskowych biografii Sobieskiego, wspomniany Otton Laskowski7 oraz Marek Wagner8. O militarnej działalności
bohatera niniejszego artykułu podczas rokoszu Jerzego Lubomirskiego w 1666 r. pisał
w swym artykule dotyczącym wojennych zmagań tego okresu Marian Leczyk9, udział
Sobieskiego w bitwie pod Mątwami przedstawił Wiesław Majewski10, natomiast dys
kusje na sejmie jesiennym 1666 r., dotyczące odebrania Sobieskiemu jednego z urzę
dów: laski lub buławy, omówił Maciej Matwijów11.
Pierwszy rok rokoszu Jerzego Lubomirskiego (1665) przyniósł zasadnicze zmiany
w życiu Jana Sobieskiego. Ślub z Marysieńką oraz przyjęcie urzędu marszałka wielkiego
koronnego po Lubomirskim umieściły go w toczącej się rozgrywce wewnętrznej w spo
sób trwały po stronie dworu królewskiego, ściągnęło to również nań ogromną niechęć
szerokich mas szlacheckich, popierających rokoszanina. Ponadto król oraz hetman
wielki koronny Stanisław Potocki nie dopuszczali Sobieskiego do kierowniczych funk
cji w działaniach wojennych przeciwko oddziałom Śreniawity. Świeżo kreowany mar
szałek wielki koronny nie czuł się więc w takiej sytuacji dobrze i zastanawiał się nawet
nad rezygnacją z otrzymanego urzędu12.
W końcu marca 1666 r. Jan Sobieski przebywał w Żółkwi, nie zamierzając zjechać na
odbywający się w Warszawie sejm13. Pomimo próśb i nalegań żony oraz mandatów
królewskich wolał zostać w swych dobrach, aniżeli pojawić się na obradach, podając
w listach do Marii Kazimiery przyczyny takiego postępowania. Najwięcej pisał o nie
przychylnej sobie opinii szlacheckiej, obawiając się zlekceważenia swego urzędu mar
szałka wielkiego koronnego, ponadto tłumaczył pozostanie w województwie ruskim
koniecznością zajęcia się garnizonem lwowskim oraz pilnowania, aby z terenu Ukrainy
nie przeszły posiłki dla Jerzego Lubomirskiego14. Oprócz tego nie był on zadowolony
6 Redakcja Polskiego słownika biograficznego, Jan III Sobieski, w: PSB, t. X, Wrocław 1962-1964,

S.413M22.
7 O. Laskowski, Młodość wojskowa Jana Sobieskiego, Warszawa 1929.
8 M. Wagner, Jan Sobieski, w: Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pod red. M. Nagielskiego,
Warszawa 1995, s. 215-233.
9 M. Leczyk, Wojskowy przebieg rokoszu Lubomirskiego, „Biuletyn Wojskowej Akademii Politycznej
im. F. Dzierżyńskiego”, Seria historyczna 1, R. IV, Warszawa 1958, nr 2, s. 3-34.
10 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, SMHW, t. VII, Warszawa 1961, nr 1, s. 41-90.
11 M. Matwijów, Sprawa buławy wielkiej koronnej na sejmach lat 1666-1668, „Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka”, R. LI, Wroclaw 1996, nr 1-3, s. 93-104.
12 Działalność J. Sobieskiego w 1665 r. omawiają następujące prace: T. Korzon, op. cit., s. 273-385;
Z. Wójcik, op. cit., s. 95-108; M. Nagielski, Działania zbrojne rokoszu Jerzego Lubomirskiego
w 1665 r., SMHW , t. XXXIV, Wroclaw 1991, s. 101-148; M. Leczyk, op. cit., s. 3-21. Paszkwile
dotyczące J. Sobieskiego opublikował J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Święconego i rokoszu
Lubomirskiego, wyd. J. Nowak-Dłużewski, Wroclaw 1953, s. 154-155, 211-215.
13 J. Sobieski do żony, Żółkiew, koniec III 1666 r., w: J. Sobieski, listy do Marysieńki, wyd. L. Kukul
ski (dalej: Kukulski), wyd. II, Warszawa 1970, s. 97.
14 Postawa Marysieńki była wynikiem presji królowej Ludwiki Marii, zob. Listy Sobieskiego do żony,
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z propozycji ofiarowania mu urzędu hetmana polnego koronnego przez dwór, pisał
bowiem: „To tym kształtem i buławę mnie ofiarują, żeby mi więcej przyczynić konfuzji,
kiedy wojska asekurowanego sobie nie mają, ani są pewni jeszcze de leur fidelite"15.
Nalegania żony odniosły jednakże skutek i marszałek pojawił się w Warszawie w Nie
dzielę Palmową 18 kwietnia16.
Obawy Jana Sobieskiego, że spotka go na sejmie lekceważenie, okazały się niebezpodstawne. Już bowiem w dniu jego przyjazdu na sejm miała miejsce audiencja dla
posłów od wojska związkowego, podczas której wymienili oni wszystkie tytuły Jerzego
Lubomirskiego17. Dzień wcześniej ogromne kontrowersje wzbudziła na sejmie sprawa
buławy polnej, obiecanej już przecież przez dwór Sobieskiemu. Anonimowy autor
diariusza pisał: „Buława p. Lubomirskiego i ordinatia pp. Zamoyskich miesza wszystek
sejm. Król z senatem wszystko przywracając buławy propter metum przywrócić nie chcą
p. Lubomirskiemu, a wojsko związkowe i większa połowa posłów przy p. Lubomirskim
i buławie jego fortissime stoją”18. Dalsze obrady przyniosły kolejne wydarzenia nieprzy
jemne dla Sobieskiego. Część posłów sejmowych, nie uznając jego marszałkostwa,
odmówiła udania się do izby senatorskiej, senatorowie stwierdzili natomiast, że Sobie
ski powinien pełnić swój urząd19.
Nominacja Jana Sobieskiego na urząd hetmana polnego koronnego nastąpiła
30 kwietnia 1666 r. w dość szczególnych okolicznościach. Otóż tego dnia król wyzna
czył 12 senatorów, a izba poselska 12 posłów w celu doprowadzenia do zgody pomiędzy

3-13 IV 1666 r., w: J. Sobieski, Listy do żony Maryi Kazimiry, wyd. A. Helcel (dalej: Helcel),
Kraków 1860, nr 52—56, s. 50—59; Kukulski, s. 98—110; T. Korzon, op. cit., s. 397^-00; Z. Wójcik,
op. cit., s. 114—116.
15 J. Sobieski do żony [Pielaskowice], 4 IV 1666 r. (Helcel, nr 52, s. 51; Kukulski, s. 100). Buławę
miał on obiecaną jeszcze w roku 1665. T. Korzon, op. cit., s. 398 pisał, że J. Sobieski „hetmaństwo
polne od pół roku miał sobie obiecane tajemnie”. Wiadomo, że kandydował on do tego urzędu już
w lutym 1665 r. po śmierci Stefana Czarnieckiego, ale wówczas bliższymi uzyskania tego urzędu byli
wojewoda ruski Stanisław Jan Jabłonowski oraz wojewoda bełski ks. Dymitr Wiśniowiecki. M. Nagielski, Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku, Warszawa 1994, s. 80; M. Wagner, Stanisław
Jabknowski (1634—1702). Polityk i dowódca, t. I, Siedlce 1997, s. 86. O woli dworu nadania buławy
polnej J. Sobieskiemu mówił poemat Echo żałosne z głosu i wieści przechodzących przez Polskę obozów
o uszy pustelnicze obite, w: Poezja Związku Święconego..., s. 155. Ponadto już po ogłoszeniu nominacji
hetmańskiej J. Sobieskiego ambasador francuski pisał do Paryża, że [la charge] de petit general ayant
ete donrtee depuis six mois ä M. Sobieski et Vayant declaree publiąuement ces jours passes, P. de Bonzy do
H. de Lionne’a, Warszawa, 7 V 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 148.
16 J. Sobieski do żony, pod Rawą, 27 VI 1666 r. (Helcel, nr 63, s. 68; Kukulski, s. 128).
17 T. Korzon, op. cit., s. 402. Les deputes des confederes eurent audience du roi de Pologne que se
contenta de les faire taire lorsquüs nommerent Lubomirski avec ses ąualites de grand-miarechal, de
petit-general et de gouvemeur de Cracovie, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 30 IV 1666 r.,
BO ssol, rkps 2986, k. 134.
18 AGA D, Zb. Bram, rkps 42/56, s. 402.
19 T. Korzon, op. cit., s. 402^-05. O opozycji posłów wobec J. Sobieskiego pisze ambasador francu
ski, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 30 IV 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 134-135.
Przebieg dyskusji w izbie poselskiej 28-30 IV: BKórn., rkps 362, s. 229-240.
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stronami konfliktu wewnętrznego w Rzeczypospolitej, „jakoby (...) mógł clementiam
pokazać, a dać salvo honore Majestatis”. Komisja ta uradziła przywrócić Jerzemu Lubo
mirskiemu wszystkie starostwa, a w zamian za urząd marszałka wielkiego koronnego
dać województwo sandomierskie. Sprawa buławy polnej zakończyła się rozwiązaniem
kompromisowym: „Stetit in illa deliberatione takowe medium, aby buławy Król JM przez
dwie lecie nie oddawał. Interim będzie campus jmp. Lubomirskiemu przyjść do łaski
i konfidencje Króla JM ”. Z trudem wypracowany kompromis został zniweczony przez
postawę dworu, ponieważ kiedy Jan Kazimierz dowiedział się o przyjętych przez grupę
senatorów i posłów postanowieniach, „zaraz convocatis paucis ad consilium Król JM dał
buławę panu Sobiewskiemu i na wielkie instancje Francuzów przywilej podpisał”.
Możliwe, że wpływ na decyzję króla miał hetman wielki koronny Stanisław Potocki,
który z tego powodu „winszował mu zaraz publice”, a na następnej sesji sejmowej
(1 maja) został ostro zaatakowany przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego,
który zarzucił mu rozrywanie pokoju20. Jakakolwiek byłaby tu rola hetmana wielkiego
koronnego, nominację dla Jana Sobieskiego należy uznać jako przejaw dążenia dworu
do rozstrzygnięcia konfliktu z Jerzym Lubomirskim i jego stronnikami drogą konfronta
cji zbrojnej, wskazuje na to odrzucenie przez króla wypracowanej ugody, co musiało
sprowokować gwałtowną reakcję drugiej strony, dla której taka postawa Jana Kazimie
rza nie mogła oznaczać nic innego, jak brak woli restytucji Sreniawity. Nadanie buławy
polnej osobie tak znienawidzonej przez opozycję, jak Jan Sobieski, było raczej pewnym
sposobem sprowokowania zwolenników Lubomirskiego do zerwania sejmu, za co moż
na było oczywiście zrzucić na nich odpowiedzialność, a dwór zdawał sobie przecież
sprawę z tego, że zerwanie sejmu i brak restytucji Sreniawity będzie oznaczać wyjście
województw w pole. Sobieski, przyjmując urząd hetmana polnego, nie mógł nie wie
dzieć, że będzie to przyczyną dalszej wojny domowej21.
20 BKóm., rkps 362, s. 226—227- Nic nie wiadomo o dyplomie nominacyjnym dla J. Sobieskiego
oraz brak jest wpisu o nominacji w Metryce Koronnej. Informacji o nich nie zawiera praca Urzędnicy
centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1992, s. 46.
21 O restytucji J. Lubomirskiego oraz o wsiadaniu szlachty na koń w wypadku zerwania sejmu
mówiły uchwały sejmików przedsejmowych, T. Korzon, op. cit., s. 387-388. Zresztą postanowienie
to w przypadku zerwania sejmu podjęty województwa wielkopolskie jeszcze w listopadzie 1665 r.,
por. M. Nagielski, Rokosz..., s. 205. Dwór zrzucił rzeczywiście winę na opozycję za zerwanie sejmu
w manifeście, datowanym 11 V 1666 r. a rozsyłanym do województw. W tekście tym nie ma nic
o sprawie buławy polnej koronnej, zob. Akta sejmikowe województwa krakowskiego (dalej: ASejmKr.),
wyd. A. Przyboś, t. III, Kraków 1959, nr 52, s. 124-128. Według T. Korzona powyższy manifest jest
„od początku do końca tkaniną rażących kłamstw i wykrętów, zmierzających do zwalenia win
własnych na barki stronnictwa przeciwnego” (T. Korzon, op. cit., s. 395). O machinacjach dworu,
związanych ze wspomnianą ugodą i nadaniem buławy polnej J. Sobieskiemu, traktuje natomiast
anonimowy tekst, autorstwa być może jednego z posłów sejmowych, będący odpowiedzią na królew
ski manifest: „Nawet kontentować się gotowiśmy byli takową JKM ci deklaracyją, która w poniedz
iałek deputatom naszym uczyniona była, iż do roku in suspenso miała zostać buława, na którą miał
bette mereri p. Lubomirski. Cóż kiedy po takowej deklaracyjej zaraz wieczorem oddano ją p. Sobie
skiemu”, Respons ślachcica polskiego tta manifest abo raczej litteras universales po sejmie zerwanym roku
1666to die 4ta Maii z kancelaryjiej wielkiej na pokrycie imprez dworskich wydanej, w: Pisma polityczne
Z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648-1668, t. III, zebr. i oprać. S. Ochmann-Staniszew-
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Nominacja hetmańska dla Jana Sobieskiego została ogłoszona przez kanclerza wiel
kiego koronnego Mikołaja Prażmowskiego 2 maja22. Spowodowało to niezadowolenie
izby poselskiej i gwałtowną reakcję biskupa Trzebickiego, co nie może dziwić, ponieważ
w roku poprzednim włożył on wiele wysiłku w pogodzenie zwaśnionych stron23. N a
stępnego dnia odbyła się sesja u hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego,
w której oprócz senatorów uczestniczyli delegaci od wojska, zarówno królewskiego, jak
i związkowego. Ci ostatni wypowiedzieli się dość ostro w sprawie restytucji Jerzego
Lubomirskiego, twierdząc: „żeśmy tu nie po pieniądze przyszli, ale z tą declaratią, że
gardeł naszych nie odstępujemy hetmana naszego w jego tak jawnej niewinności,
a jeżeli go i nas odstąpi Rzeczpospolita, inszego pana sobie szukać będziemy”24. Nawet
taka postawa związkowych nie wpłynęła na zmianę stanowiska dworu, co potwierdza
opinię, że nie pragnął on pokojowego rozwiązania istniejącej sytuacji. Zresztą również
Sobieski nie uczynił nic, aby pokój ratować, tzn. nie zrzekł się hetmaństwa. Następnego
dnia spotkał go kolejny despekt ze strony posłów — znowu odmówili oni uznania go
marszałkiem wielkim koronnym. Tego dnia (4 maja) sejm został zerwany przez posła
poznańskiego Adriana Miaskowskiego, ale faktycznie sprawcą takiego zakończenia
obrad był dwór25.
Dlaczego Jan Sobieski zdecydował się przyjąć buławę, wiedząc, co będzie skutkiem
tej decyzji? Możliwe, że zdecydowała tu ambicja żołnierza, ale nie ma na to wyraźnych
świadectw. N a pewno duży wpływ miał także nacisk pary królewskiej, bowiem pisał on
we wrześniu tr. do żony, w sytuacji gdy król posyłał go do armii, że „Królestwo IchMć
nie uważa nic, tylko powiadają i piszą, że «hetman niech tam jedzie, jego to rzecz
i powinność», a nie chcą tego wiedzieć, jakim to kształtem na mnie narzucili, że to o to
hetmaństwo już dwie lecie wojna, a może być i drugie dwie”26. O wręcz wymuszeniu

ska, Wrocław-Warszawa 1991, s. 148. O opozycji niekontentującej się warunkami dworu i chcącej
wymóc na królu przywrócenie buławy J. Lubomirskiemu oraz o prawdopodobnym zerwaniu sejmu
pisał kanclerz wielki litewski do traktujących z Moskwą komisarzy, К. Pac do komisarzy, 4 V 1666 r.,
BCzart., rkps 160, nr 69, s. 265.
22 Um alle Hoffnung auf Wiedereinsetzung Lubomirski s in das Generalat abzuschneiden, hat der König
vorgestern desselbe Sobieski übertragen, ]. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa,
4 V 1666 r., w: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Kurfürsten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg (dalej: UuA), t. XII, Berlin 1892, s. 292. Diariusz sejmowy podaje również, iż stało się
to 2 V (BKórn., rkps 362, s. 227). Ambasador francuski nie podaje dokładnej daty, pisze tylko 7 V,
że ogłoszenie nominacji nastąpiło ces jours passes, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa,
7 V 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 148. O ogłoszeniu nominacji (nadanej kilka dni wcześniej) dla
J. Sobieskiego przez kanclerza wielkiego koronnego pisała pod datą 4 V relacja zawarta w TE, t. X,
1677, s. 223.
23 BKórn., rkps 362, s. 227. O działalności A. Trzebickiego w 1665 r. zob. M. Nagielski, Rokosz...;
A. Przyboś, M. Rożek, Biskup krakowski Andrzej Trzebicki, Warszawa-Kraków 1989.
24 BKórn., rkps 362, s. 227-228.
25 Ibid., s. 228; T. Korzon, op. cit., s. 407M09.
26 J. Sobieski do żony, Żółkiew, 24 IX 1666 r. (Helcel, nr 80, s. 89-90; Kukulski, s. 166-167).
N a zły wpływ królowej na J. Sobieskiego zwraca uwagę T. Korzon, op. cit., s. 542-543.
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przez dwór przyjęcia urzędów można dowiedzieć się z innych jego listów do Marysieńki.
Przed Mątwami pisał, iż nie brał „urzędów z żadnego gustu ani z (...) prywaty, tylko dla
Królestwa samych IchMć”27. Po klęsce w starciu z rokoszanami Sobieski twierdził,
możliwe że nieco pod wpływem zaszłych wydarzeń, iż przyjął urząd hetmana właściwie
tylko na skutek dużej presji dworu: „Jam co inszego zawsze rozumiał, i zarazem o to
prosił, aby mię było w tern zaniechano, widząc, że żadnego nie miało w nich [tzn.
w parze królewskiej — przyp. A. H.] uczynić eflektu”28. Opinia szlachecka widziała
wpływ Marysieńki na nominację hetmańską Sobieskiego, stąd odnoszące się do niego
określenie „hetman Derkin” (od nazwiska d’Arquien)29. Być może była ona i w tej
sprawie narzędziem nacisku na Jana Sobieskiego w ręku królowej, namawiając go, aby
nie rezygnował z buławy. Tadeusz Korzon tłumaczy zachowanie swego bohatera (przy
jęcie hetmaństwa w powyższych okolicznościach) tym, że znajdował się on w złym
towarzystwie (chodzi o parę królewską i kanclerza Prażmowskiego)30.
W momencie otrzymania nominacji hetmańskiej Sobieski posiadał w kompucie
koronnym chorągiew kozacką oraz regiment dragoński31. Miał on także chorągiew
kozacką nowozaciężną32, której data utworzenia nie jest znana — istniała ona jednak

27 J. Sobieski do żony, obóz koło Konina, 6 VII 1666 r. (Helcel, nr 66, s. 71-72; Kukulski,
s. 134-135).
28 J. Sobieski do żony, obóz kolo Strykowa, 23 VII 1666 r. (ibid., nr 72, s. 78-79; ibid., s. 146).
29 Poezja Związku Święconego..., s. 178. Zresztą sam Jan Kazimierz miał stwierdzić, że J. Sobieski
otrzymał urzędy przez wzgląd na Marysieńkę, J. Sobieski do żony, w obozie, 17 VI 1667 r., Helcel,
nr 93, s. 106/
30 T. Korzon, op. cit., s. 410-411.
31 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1660-1667,
SMHW, t. VI, Warszawa 1960, s. 226-227, 248-249. Oberszterlejtnantem regimentu dragonii
J. Sobieskiego byl już w czerwcu 1665 r. Krzysztof de Bohan (Boham), M. Nagielski, Działania
zbrojne..., s. 111. Wymieniony przez M. Wagnera, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej pofowie
XVII wieku, Toruń 1995, s. 161 na tym stanowisku w latach 1660-1667 Gabriel Zaklika Wolski byl
w listopadzie 1666 r. majorem tego regimentu. Instrukcja od wojska JKMci i Rzeczypospolitej (...)
posłom na sejm walny koronny (...) dana. Pamiętniki historyczne, t. II, wyd. L. Hubert (dalej: Hubert),
Warszawa 1861, s. 43. Wymieniona przez J. Wimmera (Materiały..., s. 224-225) chorągiew husarska
dowodzona przez Aleksandra Polanowskiego, którą J. Sobieski miał przejąć 1 VII 1663 r. po Jerzym
Lubomirskim, należała do końca rokoszu do tego ostatniego. E. Janas, Aleksander Polanowski, w:
PSB, t. XXIII, Wroclaw 1983, s. 278; M. Nagielski, Andrzej Prusinowski, ibid., t. XXVII, Wroclaw
1984-1985, s. 558; W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 84. Chorągiew husarska J. Lubomirskiego
występuje jeszcze 10 XI 1666 r., Instrukcja..., t. II, s. 43.
32 O tym, że J. Sobieski miał dwie chorągwie kozackie, świadczy fragment relacji tzw. Kruszwickiej,
o tym, że zginął „porucznik (jm) pana marszałka tej chorągwi, którą wodził (wodzi) Pan Detynicki
(Detiniecki)”, BCzart., rkps 160, nr 185, s. 760; AGA D , Zb. Bran., rkps 42/56, s. 424. Porucznikiem
drugiej z chorągwi kozackich J. Sobieskiego byl najprawdopodobniej Aleksander Wronowski, wy
mieniany jako dowódca tej chorągwi przez J. Wimmera, Materiały..., s. 226-227. M. Wagner, Kadra
oficerska..., s. 87 na podstawie listu J. Sobieskiego do żony z obozu pod Koninem z 8 VII 1666 r.
(Helcel, nr 67, s. 72; Kukulski, s. 135) twierdzi, że porucznikiem kozackiej chorągwi hetmana
polnego koronnego byl w lipcu 1666 r. skarbnik podolski Aleksander Sulatycki. Jest to błąd,
ponieważ w powyższym liście chodzi o chorągiew A. Sulatyckiego (świadczy o tym wyraźnie „towa
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najprawdopodobniej już około połowy czerwca 1666 r.33 Dowodził również jednym
z pułków w armii koronnej, składającym się z 6 łub 9 chorągwi34.
Jan Sobieski podczas kampanii przeciw rokoszanom w 1666 r. wydawał własne pie
niądze na opłacenie wojska — była to na pewno suma co najmniej 8000 zł35. W maju
przeznaczył on 600 zł na kopie i przekazał zapewne jakieś pieniądze chorągwi kozackiej
pod komendą Krzysztofa Łasko36. W czerwcu natomiast, podczas przemarszu armii
królewskiej opłacał lenungi dla 60 dragonów37.
Natychmiast po zerwaniu sejmu Jan Kazimierz zwołał radę wojenną, która zdecydo
wała, że nowo mianowany hetman polny ma zebrać wojska królewskie pod Kazimie
rzem Dolnym i sprowadzić je pod Garwolin38. Podobny rozkaz dla kasztelana sanockie
go Mariusza Stanisława Jaskólskiego wydał hetman wielki koronny Stanisław Potocki.
Miał on zebrać chorągwie i także ściągnąć pod Garwolin, o czym Sobieski dowie
dział się dopiero 18 maja39. Powyższa decyzja świadczyć może o braku zaufania hetma
na wielkiego koronnego do swego nowego kolegi, co nie dziwi w świetle wydarzeń
z roku poprzedniego, kiedy to król i Potocki nie dopuszczali Sobieskiego do poważniej
szego wpływu na działania wojenne40. Wziął on udział w posejmowej radzie senatu,
zakończonej 10 maja, brak natomiast informacji o zabieraniu przez niego tamże gło
rzysz de M. Sulatycki”), najprawdopodobniej nowozaciężną wołoską, na którą otrzymał on list
przypowiedni z datą 8 I 1666 r., BOssol., rkps 139, к. 1 (odpis z rękopisu pozostałego we Lwowie,
udostępnionymi przez prof. Mirosława Nagielskiego).
33 Jest to zapewne chorągiew, o której pisał J. Sobieski w listach do Marysieńki i która stanęła
w obozie wojsk królewskich dopiero 27 VI. Listy J. Sobieskiego do żony: koło Ojrzanowa, 22 VI
1666 r. (Helcel, nr 61, s. 66; Kukulski, s. 126), w obozie, 22 VII 1666 r. (ibid., nr 62, s. 67; ibid.,
s. 127), obóz pod Rawą, 27 VI 1666 r. (ibid., nr 64, s. 69; ibid., s. 130). Natomiast zdanie T. Korzona
dotyczące końca maja, że J. Sobieskiego dużo kosztowało wystawienie chorągwi, która stała w Łasku,
a którą niepotrzebnie ściągnięto do Garwolina (T. Korzon, op. cit., s. 419) wynika z błędnej inter
pretacji listu hetmana polnego do żony z 25 V (Helcel, nr 57, s. 60; Kukulski, s. 115), gdzie
J. Sobieski pisze: „chorągwi te, co pod Łaskiem, szkoda było pod Garwolinem trudzić”. Chodzi tu
o chorągiew kozacką, której porucznikiem byl Krzysztof Łasko, a która przeszła od rokoszan na
stronę króla.
34 W. Majewski, Bitwa..., s. 84.
35 T. Korzon, op. cit., s. 413; M. Leczyk, Wojskowy przebieg..., s. 22.
36 J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 25 V 1666 r. (Helcel, nr 57, s. 60; Kukulski, s. 115-116). Pisze
on: „Widzę, i «Bóg zapiać» nie rzeczono za tę chorągiew; a mnie co kosztuje wyprowadzenie ich, sam
Pan Bóg lepiej wie i widzi”. Nie wiadomo jednak, czy chodzi tu o koszta pieniężne, czy też o trud
J. Sobieskiego.
37 Listy J. Sobieskiego do żony: obóz [pod Błoniem], 21 VI 1666 r. (Helcel, nr 60, s. 65; Kukulski,
s. 124-125), obóz pod Rawą, 27 VI 1666 r. (ibid., nr 63, s. 68; ibid., s. 129).
38 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa 7 V 1667 r., BOssol., rkps 2986, k. 159. T. Korzon,
op. cit., s. 416 podaje, że powyższe polecenie wydala rada senatu, sugeruje się on zapewne informac
ją zawartą w TE, t. X, s. 227, mówiącą o powierzeniu J. Sobieskiemu przez radę senatu dowództwa
nad wyprawą wojenną przeciwko J. Lubomirskiemu. Nie potwierdzają jednak tego inne źródła.
39 J. Sobieski do żony, Pielaskowice 19 V 1666 r. (Helcel, nr 56, s. 60; Kukulski, s. 112).
40 T. Korzon, op. cit., s. 349-385; M. Nagielski, Działania zbrojne..., passim. Zob. J. Sobieski do
żony, Pielaskowice, 25 V 1666 r. (Helcel, nr 57, s. 59-60; Kukulski, s. 114).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

206

Andrzej Haratym

su41. Następnie wyjechał do swych dóbr w województwie lubelskim — w Pielaskowicach był już 19 maja42. Ambasador francuski biskup Pierre de Bonzy wysoko oceniał
zdolności Sobieskiego, licząc na lepszy wynik zmagań z Lubomirskim niż w roku po
przednim43.
Po przybyciu do Pielaskowic posłał Jan Sobieski do Kazimierza, aby dowiedzieć się
czegoś o skupianiu się tam chorągwi. W międzyczasie dotarła doń wiadomość od
Jaskólskiego o rozkazach, które ten otrzymał od hetmana wielkiego koronnego. Czekał
zarazem na informacje od rotmistrza Jana Piwo, które ów (posłany zapewne przez
Sobieskiego) miał uzyskać od posłów wojska związkowego do króla44. Hetman polny
niecierpliwił się oczekiwaniem na zebranie się chorągwi i wołał udać się do Warszawy,
gdy dotarł do niego ordynans królewski, nakazujący mu gromadzenie wojska. Spowo
dowało to niezadowolenie nie chcącego wypełnić tego polecenia Sobieskiego, który,
zdając sobie sprawę ze swej słabej pozycji w armii, pisał: „Ja jeszcze tej powagi mej mieć
nie mogę, bo mię ledwo dziesiąta część Polski zna za marszałka i hetmana”. Jednocześ
nie radził, aby nie skupiać wojska w jednym obozie, ponieważ mogłoby ono się bunto
wać45. Pomimo swego niezadowolenia i niechęci do dowodzenia wojskami Jana Kazi
mierza, postanowił jednak Sobieski wyruszyć ku Łysobykom i czekać tam na ściągnięcie
wojska, „według woli i ordynansu Króla Jmci”. Obawiał się wówczas zrzucenia na siebie
odpowiedzialności, gdyby wojsko nie chciało się kupić lub poszło do związku, mimo że
był on według własnej opinii hetmanem „lubo to prawie malowanym”46. Zanim Jan
Sobieski ruszył w kierunku Łysobyk, odwiedził go kasztelan sądecki Aleksander Lud
wik Niezabitowski, porucznik chorągwi husarskiej Jana Kazimierza, nieznany pozostaje
jednak cel jego przybycia, możliwe że chodziło o ponaglenie hetmana do wyjazdu.
W Pielaskowicach Sobieski był jeszcze 29 maja i miał zamiar wyruszyć stamtąd dnia

41 Senatus consultum, Warszawa [?], 8 V 1666 r., BCzart., rkps 401, nr 24, s. 77—79 (oryg.) oraz
AGA D, Zb. Bran., rkps 124/147, s. 317-318; TE, t. X, s. 224-226 (tutaj błędna data końca rady:
12 V).
42 J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 19 V 1666 r. (Helcel, nr 56, s. 57; Kukulski, s. 112). Według
T. Korzona, op. cit., s. 418 wyjechał on z Warszawy ok. 15 V.
43 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 14 V 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 165: ] ’cu tant fait
que M. le grand-marechal et M. Pacs sont de la meHlieure intelligente du monde et que celui-ci voit mieux
que l’annee demiere la necessite de finiri’affaire он de perdre, (...) il у alieude croire que le general Sobieski
et le general Pac etant bien unis, pourront faire quelque chose de mieux que l'annee passee.
44 J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 19 V 1666 r. (Helcel, nr 56, s. 57-58; Kukulski, s. 112);
W. Majewski, Jan Piwo, w: PSB, t. XXIV, Wrocław 1981, s. 612.
45 Hetman polny pisał, że wojsko „kupić powinien jmć pan sanocki, bo jego w swych jmp. wojewoda
krakowski mianował uniwersałach. Toć by tedy insze trzeba jako znowu wyprawić jmp. wojewodzie
krakowskiemu uniwersały, aby się ogłosiło, że ja tam sam będę, bo inaczej wiedzieć nie będą
i żadnego to nie uczyni effektu. Mnie też wydać uniwersały pod imieniem moim, to jest się zaraz
wadzić i kłócić z jmp. wojewodą krakowskim, po czym mi cale nic”, J. Sobieski do żony, Pielaskowi
ce, 25 V 1666 r. (Helcel, nr 57, s. 59-62, Kukulski, s. 114-118).
46 Listy J. Sobieskiego do żony: Pielaskowice, 25 V 1666 r. (Helcel, nr 57, s. 62; Kukulski, s. 116—117), Pielaskowice, 27 V 1666 r. (ibid., nr 58, s. 62-63; ibid., s. 119).
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następnego, aby 31 maja stanąć pod Łysobykami47. Zapewne wkrótce ruszył przez
Łysobyki do Garwolina, gdzie wojsko było zebrane już 4 kwietnia. Tam przyjechała do
niego żona i oboje przenieśli się do Warszawy48.
Już w drugiej połowie maja, niecały miesiąc po nadaniu Janowi Sobieskiemu buławy
polnej, pojawił się na dworze problem złożenia przez niego urzędów, gdyby to było
konieczne z uwagi na restytucję Lubomirskiego. Pomysł ten przekazała hetmanowi
polnemu Marysieńka, lecz nie uzyskał on akceptacji zainteresowanego49. Taki projekt,
zapewne autorstwa królowej, nie wzbudził wówczas akceptacji ambasadora francuskie
go, pamiętającego naciski Ludwiki Marii na Sobieskiego, aby ten przejął urzędy po
Sreniawicie. Biskup beterański uważał jednak, że hetman polny jest skłonny na żądanie
dworu złożyć urzędy i zaraz potem opuścić Polskę50. W połowie czerwca królowa do
magała się od ambasadora, aby ten starał się usposobić Sobieskiego do rezygnacji
z urzędów, gdyby Lubomirski żądał ich zwrotu pour la prix de Гelectiori51. W zamian za
utracone godności zamierzano dać Sobieskiemu urząd marszałka Francji52. Szukano
także innych możliwości zaspokajania ewentualnych żądań Sreniawity, chociaż według
opinii ambasadora, Jan Sobieski miał chętnie złożyć urzędy dla sprawy elekcji53. Posta
nowiono jednak zachować go nadal w posiadanych godnościach, albowiem 6 lipca
pisał do żony: „А M. ГAmbassadeur pokłonisz się Wć ode mnie, który pisał do mnie, że
mię tu zostawi content, dans des grandes charges et heureux. Racz mu Wć powiedzieć, że
jakom ich nie brał z żadnego gustu i nie z mej prywaty, tylko dla Królestwa samych ich
IchMć, tak skoro obaczę taki koniec, na jaki się zanosi, zaraz one oddać gotówem.
Wiem, że to żarty jegomości; ale patientia, kiedyśmy tacy prostacy, żeśmy się odrwić
i obietnicami zwieść dali”54. Powyższe przykłady dość jasno ukazują instrumentalne
traktowanie Sobieskiego przez dwór, który najpierw nadawał mu urzędy, wręcz przymu
szając do ich przyjęcia, a potem gotów był je odebrać dla pozyskania Jerzego Lubomir
skiego dla sprawy elekcji Francuza.

47 J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 29 V 1666 r. (ibid., nr 59, s. 6 3 - 64; ibid., s. 120-121).
48 J. Sobieski do żony, w obozie, 17 VI 1667 r., Helcel, nr 83, s. 106 oraz P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa 4 VI 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 189. Zob. też T. Korzon, op. cit., s. 422—423.
49 „Złożyć zaś z siebie te urzędy, jakoś Wć to wspomniała, byłaby la plus grande infamie, jakiej
i przykładu nie znajdzie i boby to różnie różni tłumaczyć musieli”, J. Sobieski do żony, Pielaskowice,
25 V 1666r. (Helcel, nr 57, s. 61; Kukulski, s. 116-117). O sprawie złożenia urzędów przez J. Sobie
skiego w maju i czerwcu 1666 r. nie pisał wcale T. Korzon.
50 Pisał on o J. Sobieskim: Je sais quii a toujours dit que si la necessite ou la faiblesse de cette cour
1’obligeait de les rendre, il le ferait sans peine pour le bien de sa patrie et quitterait la Pologne aussitót,
P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 25 V 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 181.
51 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 18 VI 1666 r., ibid., k. 200-201.
52 H. de Lionne do P. de Bonzy, Fontaineblau, 25 VI 1666 r., ibid., k. 20453 P. de Bonzy do Ludwika XIV, Warszawa, 25 VI 1666 r., ibid., k. 211-212, 214. Por. K. Waliszewski, Polsko-francuzkie stosunki w XVII wieku, 1644-1667. Opowiadania i źródła historyczne ze zbiorów
archiwalnych francuzkich publicznych i prywatnych, Kraków 1889, s. 156-157.
54 J. Sobieski do żony, koło Konina, 6 VII 1666 r. (Helcel, nr 66, s. 71-72; Kukulski, s 134-135).
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Jan Sobieski wymaszerował 20 czerwca z Warszawy z żołnierzami, którzy wcześniej
byli zgromadzeni pod Garwolinem. Wojska te miały liczyć 4000 ludzi55. Następnego
dnia dotarł on do obozu wojsk królewskich, znajdującego się pod Błoniem. Dzień
wcześniej odczytano tam list od związkowych do hetmana wielkiego koronnego Stani
sława Potockiego; w piśmie tym tytułowano Jerzego Lubomirskiego marszałkiem i het
manem. Brakowało pieniędzy na 60 dragonów pełniących służbę przy Janie Sobieskim,
który musiał ich opłacać z własnej kieszeni56. Następnie maszerował on wraz z wojska
mi królewskimi, nie mając jednak większego wpływu na kierunek przemieszczania się
armii57. Nie pełnił więc w obozie funkcji kierowniczej, oprócz Jana Kazimierza realną
władzę nad wojskiem sprawował hetman wielki koronny Stanisław Potocki. To on
właśnie traktował z posłami od skonfederowanego wojska oraz korespondował z woje
wództwami, które poparły rokoszanina58.
Hetman polny domagał się bardziej stanowczych działań wojsk królewskich wobec
Lubomirskiego, do czego nie był w stanie przekonać króla i hetmana wielkiego koron
nego. On właśnie i kanclerz wielki litewski Krzysztof Pac byli uważani w obozie za
osoby niepragnące pokoju z rokoszanami59. Postawa Sobieskiego była powodowana
tym, że sądził on, iż Lubomirski stara się zwodzić króla i grać na zwłokę, mogąc
wiedzieć, że Francuzi nie opłacą wojskom królewskim następnego kwartału60. Sfrustro
wany działaniami wojsk królewskich oraz brakiem szacunku dla swej osoby hetman
polny prosił 4 lipca o zwolnienie ze służby. Z uwagi jednak na to, iż zanosiło się na
bitwę, zrezygnował on na razie ze swej prośby61. Zresztą dwór nie był zadowolony

55 T. Korzon, op. cit., s. 424. Przed opuszczeniem Warszawy J. Sobieski uczestniczył w konferen
cjach z udziałem królowej, ambasadora francuskiego oraz kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa
Paca, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 18 V I 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 200 oraz idem
do Ludwika XIV, Warszawa, 25 VI 1666 r., ibid., k. 207.
56 J. Sobieski do żony, obóz [pod Błoniem], 21 V 1666 r. (Helcel, nr 60, s. 65; Kukulski, s. 124).
T. Korzon, op. cit., s. 424- Instrukcja dla posłów związkowych z 16 VI, zawierająca tytulaturę
J. Lubomirskiego, BCzart., rkps 160, nr 138, s. 585-588.
57 Listy J. Sobieskiego do żony z obozu wojsk królewskich, z dni: 21, 22, 27 VI (Helcel, nr 60-64,
s. 65-69; Kukulski, s. 124-131). Nie zawierają one wielu informacji o działalności wojskowej autora.
Zob. też T. Korzon, op. cit., s. 425.
58 Mogło to być także związane ze stosunkiem rokoszan do J. Sobieskiego. Korespondencja woje
wództw z hetmanem wielkim koronnym (23, 29 VI), ASejmKr., t. III, nr 61-62, s. 138-139. O roz
mowach S. Potockiego z deputatami związkowych pisał ambasador francuski, P. de Bonzy do
H. de Lionne’a, Warszawa, 2 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 216.
59 J. Sobieski do żony, obóz pod Łęczycą, 30 VI 1666 r. (Helcel, nr 65, s. 69-70; Kukulski,
s. 131-132). Po bitwie pod Mątwami król zrzucał winę za pasywność wojsk królewskich na początku
lipca właśnie na hetmana polnego, zob. J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 VII 1666 r.
(ibid., nr 72, s. 79; ibid, s. 146—147).
60 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 2 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 217.
61 „Jam dnia onegdajszego, z różnych dysgustów i okazyj, prosił Króla JMci o conge, abym był
odjechać mógł, ile widząc, że tu, miasto nabycia, ostatek przyjdzie stracić reputacji. Jestem tu jako
błędny, przy żadnym mi niepodobna być poselstwie, bo inaczej nigdy nie nazwą p. Lubomirskiego,
tylko marszałkiem i hetmanem, przez co i tu u naszej strony niepodobna mieć takiej powagi, jakby
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z hetmaństwa Sobieskiego — królowa zamierzała bowiem wypłacić gratyfikacje tylko
dwóm pozostałym hetmanom, tzn. Stanisławowi Potockiemu i Michałowi Kazimie
rzowi Pacowi62. Nie otrzymał również żadnego ze starostw po domniemanej śmierci
podczaszego koronnego Mikołaja Danilewicza63. W dniach 7-11 lipca Sobieski raczej
niewiele działał na polu wojskowym, jednak w liście z 11 lipca nadmienił, że miał
wyruszyć z wojskiem następnego dnia o trzeciej rano64.
Pierwszym starciem zbrojnym, w którym uczestniczył Jan Sobieski jako hetman
polny koronny, była bratobójcza bitwa pod Mątwami, stoczona 13 lipca 1666 r.65
Pomimo aktywnego uczestnictwa w powyższych wydarzeniach, pozostawił on w swych
listach do żony jedynie skąpy i fragmentaryczny opis walki, zwłaszcza jeżeli chodzi
o własny udział w bitwie6667. Dużo więcej na temat działań Sobieskiego pod Mątwami
(i to bardzo przychylnie) mówi anonimowa relacja francuska, powstała w najbliższym
otoczeniu Jana Kazimierza62. Wynika z tego, że hetman polny nie chciał wiele pisać
o swym udziale w bitwie mątewskiej, nie uważając go raczej za chlubny epizod w swej
karierze. Pewne znaczenie mogła mieć tu wspomniana wyżej okoliczność nadania mu
buławy oraz niedopuszczanie przez króla i hetmana wielkiego koronnego do rzeczywi
stego dowodzenia68. Jan Sobieski wziął udział 12 lipca w radzie wojennej, która zdecy
dowała o wymarszu z obozu w celu zaatakowania grupy wojsk rokoszowych, dowodzo
nej przez kasztelana poznańskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego, pisał bowiem do
żony: „Dowiedziawszy się Król JMć w poniedziałek, że pan poznański w sześciu tysięcy
wojska przyszedł był pod wojsko pour nous surprendre, konkludował, i my z nim wszyscy,

należało. (...) Ze się jednak zanosiło, żeśmy mieli bić batalię, zatrzymałem się, prosząc przędę zaraz
po potrzebie o permisję”, J. Sobieski do żony, kolo Konina, 6 VII 1666 r. (Helcel, nr 60, s. 70;
Kukulski, s. 134-135).
62 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 9 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 233.
63 Starostwo parczewskie otrzymał Jan Karol Danilowicz, medyckie hetman wielki koronny Stani
sław Potocki, J. Sobieski do żony, obóz pod Kazimierzem, 11 VII 1666 r., Helcel, nr 68, s. 73.
64 Bardzo krótkie są ostatnie dwa listy J. Sobieskiego do Marysieńki, napisane: przed bitwą pod
Mątwami z obozu pod Koninem, 8 VII 1666 r. (Helcel, nr 67, s. 72; Kukulski, s. 135-136), z obozu
pod Kazimierzem, 11 VII 1666 r. (ibid., nr 68, s. 73; ibid., s. 136-137).
65 Zajmuję się w tym miejscu wyłącznie analizą działań J. Sobieskiego pod Mątwami. Szczegółowy
opis bitwy zob. W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 64-90. Nazwy relacji o bitwie (prócz listów
J. Sobieskiego oraz P. de Bonzy) stosuję według tego opracowania.
66 Listy J. Sobieskiego do żony: pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 73-75; Kukulski,
s. 137-139), obóz pod Nożęcinem, 17 VII 1666 (ibid., nr 70, s. 75-76; ibid., s. 140-141), obóz pod
Strykowem, 23 VII 1666 r. (ibid., nr 72, s. 77-80; ibid., s. 143-147). Prawdopodobniej. Sobieski
przesiał relację o bitwie ambasadorowi francuskiemu, nie udało się jednak tego przekazu odnaleźć
(ibid., s. 43).
67 Relation de ce qui s’est passe le 13 Juillet entre l’armee du roi de Pologne et celle de rebelles,
Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 236-238. Bliżej omawia ją W. Majewski, Bitwa pod
Mątwami, s. 42—43. Z relacji tej najprawdopodobniej korzystał T. Korzon, nie umieścił jednak
informacji o niej w przypisach swojej biografii J. Sobieskiego.
68 W. Majewski (Bitwa pod Mątwami, s. 88) uważa, że bezowocność kampanii roku 1665 wywołała
u J. Sobieskiego zniechęcenie do wojny z rokoszanami.
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że tamta strona o pokoju nie myśli. Tak tedy stanęło między nami, aby tę fintę uczynić,
tj. posłać niektóre chorągwie i les cjuartiers-mailres w inną stronę, a samym [iść] w trop
za panem poznańskim na tę tu mątewską przeprawę”69. Zarówno król, jak i hetman
polny mieli błędne informacje (wysłane na rekonesans siły rokoszan liczyły tylko
2000 koni), ponadto dziwi tu przekonanie, na co zwrócił uwagę Tadeusz Korzon, że
6000 jazdy mogłoby zaskoczyć 20-tysięczną armię królewską70.
13 lipca rano Sobieski wyruszył spod Wilczyna (Wójcina) z trzema pułkami jazdy
(swoim, strażnika koronnego Mikołaja Hieronima Sieniawskiego oraz strażnika polne
go Andrzeja Modrzejowskiego) oraz całą dragonią w kierunku mątewskiej przeprawy.
Była to druga partia wojsk królewskich, na przedzie szli bowiem Litwini71. W grupie,
w której maszerował Jan Sobieski, musieli znajdować się Jan Kazimierz oraz hetman
wielki koronny Stanisław Potocki, ponieważ przeprawiali oni potem pod Mątwami
wojsko, a jest raczej niemożliwe, aby szli w straży przedniej z Litwinami72. Sobieski
dotarł nad przeprawę o godzinie 8 rano73. Po przybyciu króla i hetmanów odbyła się
rada wojenna, na której zdecydowano o przeprawianiu wojsk królewskich na drugą
stronę Noteci, gdzie znajdowały się oddziały rokoszan7'1'. Dowództwo królewskie miało
mylne informacje, na co zwrócił potem, już po bitwie, uwagę Sobieski, że pomiędzy
siłami królewskimi a wojskiem Lubomirskiego znajdują się dwie przeprawy, a nie jedna.
Mogło to mieć wpływ na podjętą decyzję75.

69 J. Sobieski do żony, pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 73-74; Kukulski, s. 137).
70 T. Korzon, op. cit., s. 432-433; W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 64—65.
71 Relacja Inowrocławska, BCzart., rkps 160, nr 200, s. 827 oraz J. Sobieski do żony, pod Mątwami,
14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski, s. 137). Wilczyn jako punkt wymarszu wymienia
Relacja Inowrocławska (BCzart., rkps 160, nr 200, s. 827), Relacja Kruszwicka (ibid., rkps 160,
nr 185, s. 759, nr 208, s. 855) nazywa tą miejscowość Wojczynem albo Wojszynem, najprawdopobniej chodzi tu o dzisiejszy Wójcin, położony za Wilczynem na drodze do Inowrocławia.
72 O obecności króla i hetmana wielkiego koronnego przy przeprawie pisze J. Sobieski w listach do
żony: pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski, s. 137), obóz pod Strykowem,
23 VII 1666 r. (ibid., nr 72, s. 79; ibid., s. 147). Por. W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 65.
73 J. Sobieski do żony, pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (ibid., nr 69, s. 74; ibid., s. 137).
74 J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 VII 1666 r. (ibid., nr 72, s. 79; ibid., s. 147).
75 „Udano, że jeszcze tam druga była przeprawa między nami a nieprzyjacielem”, J. Sobieski do żony,
pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (ibid., nr 69, s. 74; ibid., s. 137). Jedna z relacji o bitwie mątewskiej
sugeruje, że J. Sobieski wywarł wpływ na decyzję króla, podając mu błędne informacje o przeprawie:
„Jm.p. marszałek świeżo nominowany Sobieski prowadzi! te ludzie, udając królowi JM., że niewielka
przeprawka Mątwy i nie głęboka”, J. W. Poczobut Odlanicki, Pamiętnik, oprać. A. Rachuba, War
szawa 1987, s. 218. Relacja ta, jak słusznie zauważył już W. Majewski (Bitwa pod Mątwami, s. 46),
jest kompilacją, a większość jej treści pochodzi z Relacji Artylerzysty. Powyższy ustęp ma tam nastę
pujące brzmienie: „Jm Pan Marszalek nasz Koronny przywodził. Udawano królowi, że tylko mała
przeprawka Montwy, у niegłęboka”, Relacja Artylerzysty, w: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego,
wyd. F. Kluczycki (dalej: Kluczycki), t. I, Kraków 1880, nr 68, s. 246. Zmianę treści tej relacji
u J. Poczobuta Odlanickiego n a nieprzychylną dla J. Sobieskiego można wytłumaczyć pomyłką przy
przepisywaniu i łączeniu kilku relacji w jedną oraz faktem, że autor pamiętnika byl podczas rokoszu
stronnikiem J. Lubomirskiego. Świadczy o tym umieszczony przed relacją o bitwie mątewskiej frag-
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Jaki był udział Sobieskiego w decyzji o przeprawie? Sam hetman polny, odpowiada
jąc na zarzuty króla, twierdził, że był jej przeciwny, jednak nie występował tutaj dość
zdecydowanie, obawiając się zrzucenia potem naft odpowiedzialności za pasywną po
stawę wobec rokoszan76. Ambasador francuski pisał do Paryża trzy dni po bitwie:
M. le grand marechal ayant apprehende ce ąui en arriverait passa la riwere77. Informacja ta
jednak może mieć dwojakie znaczenie: że hetman był przeciwny przeprawie lub że
obawiał się bałaganu, jaki mógłby powstać na drugim brzegu wśród oddziałów pozba
wionych jednego dowódcy78. Istnieją relacje wskazujące na to, że rozkaz przeprawia
nia się wojska pochodził od Jana Kazimierza, który zresztą miał chcieć przeprawy79. Nie
musiało to jednak oznaczać, że Sobieski nie przyczynił się w jakiś sposób do takiej
decyzji króla80. Mamy zresztą relacje, które przypisują hetmanowi polnemu znaczny
wpływ na taki a nie inny obrót spraw81. Wiadomo także, że zaraz po bitwie obwiniano
go z tego powodu, a czynił to zwłaszcza Jan Kazimierz82. Przyczyny tych oskarżeń mogły
być jednak nieco inne. Ambasador francuski donosił bowiem do Paryża: Les Lubomirsqui et les battus chargent un peu le grandmarechal de trop d’ardeur et de complaisance pour

ment, oceniający bardzo negatywnie ówczesną postawę dworu. O przyczynach mylnego wyobrażenia
0 dwóch przeprawach pod Mątwami pisał W. Majewski, Bitwa pod Mąt wami, s. 66—67.
76 Tout ce ąuil a ecrit Apothicaire [tzn. Jan Kazimierz] au Hamaleon [tzn. do Ludwiki Marii], il se
dedira bien; car la Poudre [tzn. J. Sobieski] lui donnait des conseils tous contraires, J. Sobieski do żony,
obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r., Helcel, nr 70, s. 76. „Tedy kiedyśmy przyszli ä la vue des
ennemis, nie radziłem, aby się do nich przeprawić, i żaden mi tego zadać nie może; alem też nie
kontradykował tak bardzo, żeby było o mnie nie napisano, żem ja był okazją, żeśmy do nich nie szli”,
J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 VII 1666 r. (ibid., nr 72, s. 79; Kukulski, s. 147).
Le grand-marechal mande quii a resiste ä l’avis du roi, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa,
23 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 249.
77 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa 16 VII 1666 r., ibid., к. 240.
78 Zwrócił na to uwagę W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 87-88.
79 „Nazajutrz kazał król przeprawić się na tamtą stronę”, J. Ch. Pasek, Pamiętniki, oprać. R. Pollak,
Warszawa 1987, s. 173. Le roi de Pologne ayant ordonne aux dragons de passer une petite riviere,
P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 16 V I I 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 240. Onpretend que
les avis ne furent pas conformes dans le conseil du roi de Pologne lä-dessus, mais prendre ä personne le fait
a ete que le roi Гayant voulu, Relacja Francuska, к. 237. „Rozkazuje Król JMć Panu Sobieskiemu jako
Hetmanowi polnemu, aby wziąwszy wojska (...) przeprawił się przez bioto”, J. Jerlicz, Latopisiec albo
kroniczka, wyd. K. W. Wójcicki, t. II, Warszawa 1853, s. 110.
80 Pisząc o odwrocie wojsk królewskich, J. Jerlicz podaje: „Jako sprawca i hetman polny Sobieski do
biota się pospieszył”, ibid. Nie wiadomo jednak, skąd czerpał autor pamiętnika informacje o bitwie
1 na ile są one wiarygodne.
81 „Wyprawił tedy JKM za radą jm. pana Sobieckiego marszałka w. kor. za tamtę przeprawę”,
Relacja Najpewniejsza, BCzart., rkps 160, nr 207, s. 849. Nieznany towarzysz z armii królewskiej
pisał po bitwie o J. Sobieskim, że „on byl authorem tej wojny”, Z listu pewnego jednego towarzysza
z wojska KJM, AGA D, Zb. Bram, rkps 42/56, s. 424. Relacja ta (nie znal jej W. Majewski) jest dość
krótka i opisuje tylko udział J. Sobieskiego w bitwie.
82 „Wszyscy narzekają i przypisują JmPanu Marszalkowi to nieszczęście, że on radził Królowi JMci
za przeprawę przebywać”, Relacja Artylerzysty, Kluczycki, nr 68, s. 247. Oskarżenia Jana Kazimierza
wobec J. Sobieskiego — por. przyp. 76.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

212

Andrzej Haratym

к sentiment du roi qui dans ses propres kttres en partage к doute avec lui. Chodziłoby tu
więc raczej o zbyt wiele zapału i chęć przypodobania się królowi (powolność względem
jego pomysłu), a nie o decydujący wpływ na rozkaz o przeprawie83.
Przeciwko temu, że to Sobieski był autorem koncepcji przeprawy pod Mątwami,
świadczy dość pasywne jego zachowanie na polu bitwy (na co zwrócił uwagę Wiesław
Majewski), cechujące raczej człowieka, który musi wykonać coś tylko z obowiązku,
a nie kogoś, kto realizuje swój własny pomysł84. Zresztą sam hetman polny pisał do
Marysieńki, tłumacząc się wobec zarzutów wysuwanych przez króla: „Zem się też tam
przeprawił za drugimi, uczyniłem to, jako mi moja każe powinność kredensować
Królowi Jmci i wprzód zawsze chodzić do okazji”85. Wydaje się to w świetle powyższych
rozważań dość wiarygodne. Ponadto jest raczej rzeczą nieprawdopodobną, aby Jan
Kazimierz i hetman wielki koronny Stanisław Potocki, którzy przez cały okres rokoszu
nie dopuszczali Jana Sobieskiego do faktycznego kierowania działaniami przeciwko
wojsku Lubomirskiego, nagłe zmienili swą postawę8687.
W bitwie pod Mątwami wziął udział regiment dragoński Sobieskiego oraz jego pułk
jazdy83. Pułk ten podczas przeprawy składał się z 6 chorągwi88. Musiały do niego
należeć chorągwie, których rotmistrzem był Sobieski, a wiadomo, że miał on w tym
czasie 2 chorągwie kozackie (w tym jedną nowozaciężną). W walkach na pewno wzięła
udział jedna z tych chorągwi — dowodzona przez Stanisława Detynieckiego89.

83 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 23 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 249.
84 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 88-89.
85 J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 VII 1666 r. (Helcel, nr 72, s. 79; Kukulski, s. 147).
86 Może się wydawać, że działania pod Mątwami (koncepcja przeprawienia silnej straży przedniej)
przypominały plany J. Sobieskiego z roku poprzedniego, lecz wówczas pomysł byl inny — straż
przednia miała ścigać rokoszan, aby zmusić ich do walki, pod Mątwami chodziło natomiast o stwo
rzenie silnego przyczółka, który by osłonił przeprawę piechoty i artylerii, W. Majewski, Bitwa pod
Mątwami, s. 88-89.
87 Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 237; P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 16 VII
1666 r., ibid., k. 240; Relacja Artylerzysty, Kluczycki, nr 68, s. 246; Relacja z obozu, Kluczycki,
nr 69, s. 248; Relacja Inowrocławska, BCzart., rkps 160, nr 200, s. 828; Relacja Kruszwicka,
AGA D, Th. Bran., rkps 42/56, s. 423 oraz BCzart., rkps 160, nr 185, s. 759, nr 208, s. 855; Relacja
Najpewniejsza, ibid., rkps 160, nr 207, s. 849. Zob. też J. W. Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 220.
Sam hetman polny nie wymienia z nazwy żadnego z regimentów dragonii, które brały udział w bit
wie, J. Sobieski do żony, pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski, s. 138).
Również W. Kochowski, Annalium Poloniae Climacter III, Cracoviae 1698, s. 45, nie wymienił
regimentu J. Sobieskiego. Podobnie czyni Relacja Brzeska, BCzart., rkps 160, nr 205, s. 844. O po
wodach, które miały kierować W. Kochowskim (usunięcie z relacji regimentu i pułku J. Sobieskie
go) pisał W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 45.
88 Relacja Inowrocławska, BCzart., rkps 160, nr 200, s. 828. Według skombinowanych danych
z rachunków wojskowych pułk ten powinien liczyć 9, a nie 6 chorągwi — W. Majewki, Bitwa pod
Mątwami, s. 84- Możliwe jednak, że nie wszystkie chorągwie pułku wzięły udział w działaniach.
89 Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 238; Relacja Kruszwicka, AGAD, Zb. Bran., rkps 42/56,
s. 423M 24 i BCzart., rkps 160, nr 185, s. 760, nr 207, s. 850 oraz P. de Bonzy do H. de Lionne’a,
Warszawa, 16 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 241.
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Sobieski przeprawił się w grupie jazdy koronnej (raczej na jej końcu), która posuwa
ła się za dragonią90. Miał on skłonić do przeprawy (bez jego regimentu) Marcjana
Ścibora Chełmskiego, obersztera gwardii rajtarskiej JKMci91. Nie wiadomo dokładnie,
jaki był cel przeprawienia się hetmana polnego. Możliwe, że udał się tam, aby objąć
dowództwo, ale brak na to wyraźnych świadectw92. Sam Sobieski twierdził, że miał on
tylko obejrzeć przeprawę, przez którą miał przechodzić Jan Kazimierz i dopilnować tam
sypania szańców, był on zresztą przekonany o istnieniu drugiej przeprawy, za którą
dopiero mieli znajdować się rokoszanie93. Potwierdza to w pewien sposób anonimowa
relacja francuska: Le grand mare'chal voulant aller voir ce qui se passait passa ce defile ä la
nage avec quelques vohntaires9^. Taka postawa Jana Sobieskiego wynikała zapewne
z przekonania o braku większego zagrożenia ze strony rokoszan dla przeprawionych
oddziałów, powodem tego były zapewne błędne informacje o drugiej przeprawie. Zde
cydować tu mógł również wspomniany wcześniej brak przekonania do koncepcji króla.
Według Majewskiego J an Sobieski pojawił się za przeprawą zapewne na krótko przed
klęską prawego skrzydła wojsk Jana Kazimierza95. Zaraz po jego przybyciu została
zaatakowana dragonia królewska, nie miał więc czasu, aby uszykować wojsko96. Po
klęsce dragonii, walcząc na czele dwóch chorągwi: własnej oraz starosty parczewskiego
Jana Karola Daniłowicza, starał się zebrać uciekinierów97. Ponadto związanie się walką
z oddziałami rokoszan umożliwiło wycofanie się jazdy królewskiej oraz regimentu dra-

90 J. Sobieski do żony, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski, s. 13); Relacja Najpewniejsza,
BCzart. rkps 160, nr 207. s. 850; Relacja Francuska, BO ssol, rkps 2986, k. 237-238; Relacja z obozu,
Kluczycki, nr 69, s. 248; Relacja Artylerzysty, Kluczycki, nr 68, s. 246; M. Jemiolowski, Pamiętnik
dzieje Polski zawierający (1648-1679), oprać. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 364.
91 Tak twierdzi Relacja Najpewniejsza, BCzart., rkps 160, nr 207, s. 851.
92 Można się tego ewentualnie domyślać z poniższego fragmentu listu ambasadora francuskiego:
M. le grand-marechal ayant apprehende ce qui en arriverait passa la riviere, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 16 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 240.
93 Listy J. Sobieskiego do żony: pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski, s 138),
obóz podNożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr 70, s. 75; ibid., s. 140). Por. W. Majewski, Bitwa pod
Mątwami, s. 71.
94 Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 237.
95 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 71.
96 J. Sobieski do żony, pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74, Kukulski, s. 138); Relacja
Artylerzysty, Kluczycki, nr 68, s. 246; Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 237-238.
97 Relacja Najpewniejsza (BCzart., rkps 160, nr 207, s. 850) podaje, że J. Sobieski „niesłychanie byl
strwożony za tąż przeprawą, gdy dragonia zaszła i naszych 13 chorągwi wyprawiono”. Nie musi to być
wiarygodne, ponieważ ta właśnie relacja wcześniej twierdzi: „JM pan marszałek wielki koronny
zaprowadziwszy za przeprawę, sam nazad wrócił się, nim tę przeprawę przebył”, co oczywiście nie
odpowiada prawdzie. Relacja powstała w obozie rokoszan podaje, że J. Sobieski uciekł, zostawiwszy
wojsko, co nie zgadza się z innymi przekazami (Relacja Brzeska, BCzart., rkps 160, nr 205, s. 844).
II tint ferme autant qu’il put sa compagnie et celle de son cousin Parceski dont le lieutenant fut tue, et apres
avoir couru tout le peril qu'on peut s'immaginer et fait tous ses efforts pour rallier les fuyards, il passa
la riviere demier, Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 238.
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gonii hetmana wielkiego koronnego989. Ambasador francuski był zadowolony z postawy
Jana Sobieskiego, pisząc, że у a fait des merveilles de sa personne" .
Hetman polny znajdował się podczas bitwy w wielkim niebezpieczeństwie, tuż obok
niego miał polec St. Germain100, a sam Sobieski „speciali Dei gratia ledwie uciekł,
z pistoletami nad nim goniono, ledwo protectus od swoich, którzy broniąc pana zdro
wiem i gardłem swoim zastąpili” 101. Jako ostatni miał wycofać się na drugi brzeg102.
Podczas odwrotu „zgubił szablę od boku, misiurkę z głowy, luk z sajdaku, karwasze
z rąk, wojłok spod kulbaki, podpierścień z konia”103. Stało się to, gdy uciekający
zepchnęli hetmana z mostu104. Zapewne to właśnie wydarzenie było źródłem pogłosek
o śmierci Jana Sobieskiego w obozie rokoszan105.
Hetman polny był niezadowolony z faktu, że został zmuszony walczyć z tak małą
ilością wojska przeciwko całej armii Jerzego Lubomirskiego oraz pospolitemu ruszeniu
województw106. Oburzenie wywołało u niego okrucieństwo rokoszan107. Brak nato
miast w zachowanych listach Sobieskiego do żony analizy przyczyn klęski108.
Znaczne straty poniosły oddziały Jana Sobieskiego, biorące udział w bitwie. Jego
regiment dragoński znajdował się pośród tych, które miały wyginąć prawie w cało
ści109. Ocalał oberszterlejnant Krzysztof de Boham i wszyscy kapitanowie, polegli
98 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 16 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 240-241;
W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 72.
99 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 16 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 240.
100 Ibid., k. 241.
101 Relacja Kruszwicka, BCzart., rkps 160, nr 208, s. 858. Podobnie podaje inna wersja tej relacji —
ibid., nr 185, s. 762. Der Obrist Brion, Böckum und der Cron-Marschall Sobieski selbst sind kaum
entrunnen, TE, t. X, s. 239.
102 Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 238. Jest to przekaz dość wiarygodny, ponieważ autor
znajdował się w otoczeniu króla i prawdopodobnie był za przeprawą, W. Majewski, Bitwa pod
Mątwami, s. 42^-3.
103 Relacja Najpewniejsza, BCzart., rkps 160, nr 207, s. 850. Według J. Jerlicza, który nie był jednak
świadkiem tych wydarzeń, J. Sobieski „do błota się pośpieszył, tamże konia pozbył, aż go ratowano,
że go mało końmi nie zadeptano”, J. Jerlicz, op. cit., s. 110-111.
104 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 72.
105 „Moją śmierć już cale w tamtym byli ogłosili obozie, ale oto przecie P. Bóg zachował jeszcze do
jakiegoś czasu”, J. Sobieski do żony, pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski,
s. 139).
106 Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 238.
107 J. Sobieski do żony: pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski, s. 138-139),
obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr 70, s. 75; ibid., s. 140).
108 Możliwe, że pisał o tym w niezachowanym liście do ambasadora francuskiego. List ten dotarł do
Warszawy pomiędzy 16 a 23 VII, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 23 V I I 1666 r., BOssol.,
rkps 2986, k. 249.
109 J. Sobieski do żony, pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s. 74; Kukulski, s. 138);
Relacja Kruszwicka, AGA D, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 423 i BCzart., rkps 160, nr 185, s. 761, nr 208,
s. 857; W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 74. Według zestawienia J. Wimmera, Materiały...,
s. 248-249 regiment dragoński J. Sobieskiego liczył w III ćwierci 1666 r. 455 porcji (o 100 więcej niż
w ćwierci poprzedniej). Nie widać tu również ogromnych strat pozostałych regimentów. Można to
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natomiast wszyscy porucznicy i chorążowie z tego regimentu*110. Trudno ocenić straty
chorągwi kozackich Sobieskiego. Wiadomo tylko, że każda z chorągwi uczestniczących
w bitwie straciła przynajmniej 20-30 ludzi111. Miał zginąć Stanisław Detyniecki, po
rucznik jednej z tych chorągwi112. Nie jest to jednak zbyt prawdopodobne, ponieważ
Sobieski pisząc o poległych oficerach swojej chorągwi nie porusza tej sprawy113.
Oceniając działania Jana Sobieskiego pod Mątwami można się przychylić do opinii
Marka Wagnera, według którego hetman „popełnił wyraźne błędy taktyczne, wynika
jące gównie z niechęci do aktywnych dzialan”114, z tym jednak zastrzeżeniem, że owe
błędy należy odnieść do spóźnionej przeprawy Sobieskiego, ponieważ nie można go
winić za decyzję o przeprawie wojska. Zbyt późna przeprawa hetmana miała wpływ
na złe ustawienie jazdy (część chorągwi przed dragonią), wynikiem czego było strato
wanie dragonów przez własną konnicę115. N a wysokie uznanie zasługuje natomiast
postawa Sobieskiego na drugim brzegu Noteci, dzięki czemu przynajmniej część wojsk
królewskich mogła się wycofać i uniknąć zniszczenia116.
Sobieski był obciążany odpowiedzialnością za Mątwy, zarówno wśród rokoszan, jak
też po strome królewskiej117. List powstały po bitwie w obozie Lubomirskiego wypowia

wytłumaczyć zawyżeniem strat w relacjach lub wcieleniem po ugodzie w Łęgonicach do regimentów
dragonii królewskiej żołnierzy z rozwiązanej dragonii J. Lubomirskiego, J. Wimmer, Wojsko polskie
w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 148.
110 Relacja Francuska, BOssol., rkps 2986, k. 238; J. Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem,
17 VII 1666 r. (Helcel, nr 70, s. 75; Kukulski, s. 140); Relacja Artylerzysty, Kluczycki, nr 68, s. 247;
J. W. Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 221. Relacja Najpewniejsza (BCzart., rkps 160, nr 207, s. 850)
podaje, że zginęło dwóch kapitanów z regimentu J. Sobieskiego. Jest to błędna informacja, ponieważ
sam hetman polny pisał w powyższym liście, że wszyscy jego kapitanowie ocaleli.
111 Relacja Najpewniejsza, BCzart., rkps 160, nr 207, s. 850. Liczebność komputowej chorągwi
kozackiej J. Sobieskiego wynosiła w III ćwierci 1666 r. 136 koni, o 10 mniej niż w poprzednim
kwartale, J. Wimmer, Materiały..., s. 226-227. Nie wiadomo jednak, czy wzięła ona udział w bitwie.
Brak jakichkolwiek danych na temat chorągwi nowozaciężnej. Mogła ona zostać zniszczona pod
Mątwami lub rozwiązana po ugodzie w Łęgonicach.
112 Relacja Kruszwicka, AGAD, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 424 i BCzart., rkps 160, nr 185, s. 761.
O tej samej sprawie nie piszą inne relacje. Jedynie Relacja Najpewniejsza (BCzart., rkps 160, nr 207,
s. 850) podaje informację, że poległo dwóch poruczników. Jednym z nich był na pewno J. Kossakow
ski, porucznik chorągwi J. K. Daniłowicza (W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 75), drugim mógł
być S. Detyniecki.
113 J. Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (Helcel, nr 70, s. 75; Kukulski,
s. 140); W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 75.
114 M. Wagner, Jan Sobieski, s. 220.
115 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 70-71; Z. Wójcik, op. cit., s. 110.
116 Por. M. Leczyk, op. cit., s. 32-33. Z. Wójcik, op. cit., s. 111 pisze o hetmanie polnym, że „trudno
wyłączyć go całkowicie z odpowiedzialności za tragedię pod Mątwami”. Brakuje oceny działań
J. Sobieskiego pod Mątwami u T. Korzona, który, starając się jakoś usprawiedliwić swego bohatera,
pisze: „Wobec hetmana wielkiego i samego króla hetman polny nie mógł rozrządzać wojskiem wedle
swej myśli, nie mógł też poczynić przygotowań do akcyi, której nie planował i nie przewidywał”,
T. Korzon, op. cit., s. 439.
117 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 23 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 249.
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dał się z dużą wrogością: „Pan Sobieski szykował wojsko z Brionem, ale obaj uciekli;
primum facinus novi principatus hetmana nowego, który chciał zaprawić tyrocinia in
sanguine civium (...) zapomniawszy, że consilia w niebie inaksze, a inaksze dworskie”118.
Nieprzychylnie pisał o Sobieskim Jan Władysław Poczobut Odlanicki, nastawiony
niewątpliwie opozycyjnie wobec dworu119. Za Mątwy obwiniał go także Joachim Jerlicz120. Kwestionowano również zdolności dowódcze hetmana polnego, zarówno
w paszkwilach, jak i też przy innych okazjach121. Postawę taką można wytłumaczyć
w dwojaki sposób: po pierwsze Sobieski byl szczególnie znienawidzony przez opozycję
jako ten, który przejął urzędy po Lubomirskim, po drugie — rokoszanie raczej unikali
atakowania króla, a na kogoś trzeba było przecież zrzucić odpowiedzialność122.
Za klęskę obwiniała Jana Sobieskiego również strona królewska. Jan Kazimierz
w listach do Ludwiki Marii obciążał hetmana polnego odpowiedzialnością za decyzję
o przeprawie123. Podobne opinie krążyły zresztą wśród wojsk królewskich zaraz po
bitwie12^1. Nieprzychylnie wyrażały się o roli marszałka niektóre relacje o starciu pod
Mątwami, powstałe niewątpliwie w obozie Jana Kazimierza125. Możliwe, że wynikało to
z cichej sympatii autorów tych przekazów dla Jerzego Lubomirskiego. Stronnicy Śreniawity znajdowali się przecież także wśród wojsk królewskich, przykładem może być tu
118 Relacja Brzeska, BCzart., rkps 160, nr 205, s. 844. Wyraźnie antysobieszczański charakter ma
Vera relatio Victoriae quam habuit Dominus Georgius Lubomirski ex Domino Joanne Sobieski ad
Jundislaviam penes paludes Montwy nominales Anno Domini 1666 die 13 Julii Vratislavia scripta,
BJag., rkps 5, s. 525-527 (łacińska przeróbka Relacji Inowrocławskiej); W. Majewski, Bitwa pod
Mątwami, s. 44M 5.
119 Pisał on o hetmanie polnym: „Tak zacny kawaler, który był nie mniejszą okazyją do tak wielkiej
zguby tak zacnych kawalerów, co wszytko jego nieszczęściu przypisywali, a na inną wojnę ojczyźnie
potrzebnych”, J. W. Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 220.
120 J. Jerlicz, op. cit., s. 110-111. Oceniał on bardzo pozytywnie J. Lubomirskiego, ibid., s. 115.
121 Wiersz o marszałkach, w: Poezja Związku Święconego..., s. 170, a także Z. Wójcik, op. cit.,
s. 118-119. N a sejmie jesiennym 1666 r. Stefan Księski, poseł krakowski, zwolennik J. Lubomirskie
go, miał stwierdzić: „Pan Sobieski burki odbieżał w potrzebie”, co odnosić się musiało do bitwy
mątewskiej, G. Krasiński, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej, oprać. M. Korolko, Warszawa 1996, s. 206.
Do odpowiedzialności J. Sobieskiego za Mątwy nawiązywał także anonimowy, opozycyjny wobec
dworu tekst, powstały w styczniu 1667 r., oceniający hetmana polnego następująco: „imperfectus
medicus — perfectus homicida. Zaczem też niedoskonały wódz — doskonała Rzpltej zguba”, Zdanie
o sejmikach szlachcica polskiego pro die 7 menjsis] Februar[ii\ 1667 złożonych, które subicitur akioribus
indiciis, w: Pisma polityczne..., t. III, s. 182.
122 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 89-90.
123 Listy J. Sobieskiego do żony: obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (Helcel, nr 70, s. 76), obóz
pod Strykowem, 23 VII 1666 r. (ibid., nr 72, s. 79; Kukulski, s. 146-147). Do ambasadora francu
skiego pisał król o hetmanie polnym bardziej powściągliwie, biskup beterański donosił bowiem, że
Jan Kazimierz dans ses propres lettres en partage le doute avec lui, P. de Bonzy do H. de Lionne’a,
Warszawa, 23 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 249. Por. T. Korzon, op. cit., s. 439—440;
W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 87-89.
124 „Wszyscy narzekają i przypisują JmPanu Marszałkowi to nieszczęście, że on radził królowi Jmci
za przeprawę przebywać”, Relacja Artylerzysty, Kluczycki, nr 68, s. 247.
125 Relacja Najpewniejsza, BCzart., rkps 160, nr 207, s. 849-851; Z listu pewnego..., , s. 424.
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postać Jana Chryzostoma Paska, którego chorągiew przez cały okres rokoszu stała po
strome Jana Kazimierza126. Natomiast w przypadku dworu obwinianie Sobieskiego
było raczej spowodowane chęcią zrzucenia na kogoś odpowiedzialności za tak znaczną
klęskę. Hetman polny stanowił tu o tyle wygodny cel oskarżeń, że byl szczególnie
znienawidzony przez stronę przeciwną. Dobrym komentarzem do tego są słowa amba
sadora króla Francji, stanowiące jednocześnie ocenę stosunku Ludwiki Marii do osób,
którymi posługiwała się ona w realizacji swych politycznych celów: Sobieski demeurerait
expose ä la rage des ennemis de la France sans а и с т е protection de la reine cjui ne se soucie
plus gens, quand eile nen a point besoin127.
Zaraz po bitwie Sobieski był przekonany o niskim morale żołnierzy armii królewskiej:
„Nie wiem, co dalej będziem czynić; bo goniąc ich przy ich fortelu, zawsze jaką musimy
odnieść szkodę, ile przy nieżyczliwości de notre armee, z których siła nie mają apetytu
de se battre”128. Już trzy dni potem jego sceptycyzm przeminął i widział on o wiele lepiej
sens prowadzenia dalszej ewentualnej walki: „Tej straty u nas prawie nie znać w wojsku.
Jest się z kim bić jeszcze; ale widzę, że nas tamci ludzie zwłóczyć chcą traktatami do
jakiegoś czasu129. Gdyby jednak tymi czasy przyszło do bitwy, tak wszyscy tuszymy, żeby
się nasi dobrze bili żołnierze, bo bardzo rozdrażnieni tym ich niezwyczajnym tyraństwem”130. Jednocześnie hetman starał się o pieniądze dla regimentu gwardii rajtarskiej
JKMci pod komendą Scibora Chełmskiego, poważnie rannego pod Mątwami131.
Podobnie jak król, Sobieski obawiał się ataku rokoszan na Warszawę, zatem na
polecenie Jana Kazimierza przesiał tam ostrzeżenie. Pisał: „są pewne przestrogi, że
tamci ludzie chcą Warszawie jakąś złość wyrządzić. Trzeba się tedy obawiać, żeby albo
przedmieścia nie zapalili, albo żeby jakiej w nocy nie uczynili surprise”. Traktował
widocznie tę sprawę bardzo poważnie, skoro pomimo napisania tego dnia (17 lipca) już
jednego listu do żony, wysiał następny, napisany w nocy o godz. 23132. Hetman polny
126 „I ja też musiałem być, choć mi się nie chciało, regalistą, bo chorągiew w tym tu była wojsku; ale
po staremu, chocieśmy tu byli, tośmy tamtej stronie bardziej wygranej życzyli widząc imuriam
Lubomirskiego, a w jego osobie totius nobilitatis”, J. Ch. Pasek, op. cit., s. 167. Nie można jednoznacz
nie stwierdzić, jak to czyni T. Korzon (op. cit., s. 439-440), że pochwała J. Ch. Paska (op. cit.,
s. 175-178) dla Stefana Czarnieckiego oznacza jednocześnie naganę dla J. Sobieskiego. Relacja
Inowrocławska (BCzart., rkps 160, nr 200, s. 827-831) tytułuje J. Lubomirskiego marszałkiem (tak
jak J. Sobieskiego), może więc i tutaj byl cień sympatii dla rokoszanina.
127 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 23 V I I 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 252. Wcześniej
w tym liście biskup beterański wspomina znowu o naciskach, jakie wywierała swego czasu królowa
na J. Sobieskiego, aby przyjął urzędy po J. Lubomirskim.
128 J. Sobieski do żony, pod Mątwami, 14 VII 1666 r. (Helcel, nr 69, s.
74-75; Kukulski, s. 139).
129 J. Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr
70, s. 75;ibid., s.
140).
130 J. Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr
71, s. 77;ibid., s.
142).
131 J. Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr 70, s. 75-76; ibid.,
s. 140-141).
132 J. Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr 71, s. 76; ibid., s. 141).
Ostrzeżenie było w tym liście na samym początku, więc raczej stanowiło powód jego napisania.
Zresztą już w poprzednim liście hetman polny pisał na ten temat: „Dla Boga, będzie tam Wć (Wcie)
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odczuwał także niepokój związany z końcem kwartału, za który wojsko królewskie
miało zapłacony żołd (miało to nastąpić 31 łipca). Obawiał się ewentualnego buntu
i była to sprawa, która zajmowała go bardzo — świadczy o tym fakt, że pisał na ten
temat w dwóch kolejnych listach do żony133134.
Posłowie od rokoszan, wysłani do obozu królewskiego niedługo po bitwie mątewskiej, domagali się zwrotu buławy polnej Jerzemu Lubomirskiemu lub przynajmniej
odebrania tejże Janowi Sobieskiemu13,1. Zapewne ta właśnie sprawa wywołała kolejne
narzekania tego drugiego, związane z faktem przymuszania go swego czasu przez dwór
do przyjęcia buławy: „Powiadałem, że tak będąc, jakom był, mogłem więc i lepiej
usłużyć Królestwu JchMć, bez wszelkiej będąc inwidii, którą teraz tak mam wielką, że
to tamte publice deklarowało wojsko, że chcieli iść na Ukrainę pod regimentarzem,
którego im Król JMć naznaczy, byłe nie pode mną”. Jednocześnie hetman polny nie
wierzył w możliwość prędkiego zawarcia pokoju, obawiając się przy tym przeprawie
nia się sił Lubomirskiego na prawy brzeg Wisły, co jego zdaniem mogłoby mieć kata
strofalne skutki135. Pojawił się więc znowu problem złożenia urzędów przez Sobieskie
go. W wypadku gdyby dwór został zmuszony mu je odebrać, zamierzał on opuścić
Polskę, ponieważ nie mógłby tu już mieszkać z honorem. W tym wypadku pragnął on
przenieść się do Francji136.

w Warszawie ostrożni”, Jan Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr 70,
s. 75; ibid., s. 140).
133 „Do ćwierci skończenia nie mamy już, tylko od jutra dwanaście dni. Nie wiem, co się dalej dziać
będzie”, J. Sobieski do żony, obóz pod Nożyczynem, 17 VII 1666 r. (ibid., nr 71, s. 77; ibid., s. 142).
„Teraz gdy jeszcze ćwierć ekspiruje od której P. Bóg wie, co się dalej dziać będzie, i na piądź od
wojska odjechać niepodobna”, J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 V I I 1666 r. (ibid., nr 72,
s. 78; ibid., s. 145).
134 Les deputes des rebelles (...) venient (...) qu'on rende la charge de general ä Lubomirski ou du moins
qui’on l’öte ä Sobieski, comme trop attache ä la France et que le roi de Pologne la donnę ä qui il lui plaire,
P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 23 VII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 252.
135 J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 VII 1666 r. (Helcel, nr 72, s. 78-79; Kukulski,
s. 146).
136 Według relacji ambasadora francuskiego: le grand—marechal dit que, s'il avait desire ses charges ou
qu'il neut pas declare de les prendre pour servir la France, il supporterait ce malheur, si cette cour est forcee
ä lui öter, et quitterait la Pologne ой il ne pourrait demeurer avec honneur, mais que s’etant confie ä la
France, il espere de nen etre pas abondonnee, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 23 VII
1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 252. Tej sprawy dotyczy dość zagadkowy fragment listu J. Sobieskiego
do Marysieńki: „Z jakich racyj Bouquet nie ma wspominać o złożeniu z siebie des charges, i komu je
ma donner, prosi o wiadomość przez Sliwowskiego, którego zaraz tegoż dniu nazad do mnie expedyować”, J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 VII 1666 r., Helcel, nr 72, s. 79. W tekście
występuje pomyłka, ponieważ słowo Bouquet oznacza w listach J. Sobieskiego Marysieńkę. Według
A. Z. Helcia, ibid., przyp. 6 zamiast tego powinno być zapewne Beaulieu (chodzi o obersztera
Henryka de Beaulieu). Jednakże H. de Beaulieu nie miał urzędów, które mógłby złożyć. Bouquet
odnosi się tu do J. Sobieskiego, świadczy zresztą o tym fragment jednego z następnych listów:
„Wczora dobrze przed wieczorem oddany mi list od Wci par le page de M. Cltemlier, to jest respons
na mój przez Sliwowskiego posłany”, J. Sobieski do żony, obóz pod Łęgonicami, 28 VII 1666 r.
(Helcel, nr 74, s. 80; Kukulski, s. 149).
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Tymczasem Sobieski maszerował z armią królewską w stronę Wisły137. Obawiał się
jednocześnie, że będzie musiał pozostać dość długo z wojskiem, z czego nie był zadowo
lony. „Jeśli się kto nade mną nie zmiłuje, a nie przyjmie, albo przyjąć nie zechce ode
mnie komendy, to mnie do domu i na zimę powrócić będzie niepodobna. Bo komuż się
zechce za kogo darmo pracować i przy wojsku mieszkać, nad co nie masz nic na świecie
uprzykrzeńszego i co by z większym mogło być kosztem! Jeśli tedy będzie pokój, to
z wojskiem trzeba iść zaraz w Ukrainę albo do Litwy, jakom to zawsze mówił, bo się tam
pewnie żaden wypchać nie da i rzeknie każdy, że to hetmanowi należy”138. Nie wierzył
on zresztą w trwały pokój, obawiając się podstępu ze strony rokoszan. Swój los widział
raczej w dość niewesołych barwach: „Owo zgoła, w którą się wejrzy stronę, to le mak
heur inevitable czeka la Poudre [tzn. Sobieskiego]. Sam zresztą nie znał szczegółów
prowadzonych ze stroną przeciwną rokowań, pisał bowiem: „Jeśliby zaś prawdziwie
traktowali, to już by Król JMć z tego się nie oddalał miejsca”139. Jan Kazimierz nadał
nie traktował więc poważnie hetmana polnego, nie dopuszczając go do powyższych
spraw.
Jan Sobieski podpisał jako jeden z komisarzy królewskich ugodę zawartą 31 lipca
w Łęgonicach, zwaną „deklaracją łaski JKMci”140. Zrzeczenie się przez Jerzego Lubo
mirskiego pretensji do urzędów marszałka wielkiego i hetmana polnego koronnego
stawiało Sobieskiego zupełnie w innej sytuacji niż w poprzednim okresie, gdy po
wszechnie kwestionowano prawomocność posiadania przez niego tych godności. Het
man polny wziął następnie udział w ceremonii przeprosin króla przez Lubomirskiego
pod Jaroszynem (8 sierpnia)141. Po Sreniawicie przejął po zakończeniu rokoszu chorą
giew husarską, dowodzoną przez Aleksandra Polanowskiego142. Po ceremonii przepro
sin króla hetmani koronni zmieszali chorągwie związkowe z tymi, które stały podczas
rokoszu po stronie Jana Kazimierza, zwijając jednocześnie niektóre nowozaciężne
chorągwie królewskie. Jednocześnie nakazali całemu wojsku udać się do obozu pod
Krupą nad Horyniem (województwo wołyńskie) pro 15 Septembris, i tam oczekiwać
zapłaty przyobiecanej według ugody oraz dalszych rozkazów143. Powyższe decyzje były
przede wszystkim dziełem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego, So
bieski miał tu o wiele mniej do powiedzenia144. Przybył on potem do Warszawy i wziął
udział w zebraniu rady senatu 14 sierpnia145.

137 J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 23 VII 1666 r. (ibid., nr 72, s. 78; ibid., s. 145).
138 J. Sobieski do żony, obóz pod Strykowem, 24 VII 1666 r. (ibid., nr 73, s. 80; ibid., s. 148).
139 J. Sobieski do żony, obóz pod Łęgonicami, 28 VII 1666 r. (ibid., nr 74, s. 81; ibid., s. 148).
140 AGA D, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 428; BCzart., rkps 1656, s. 74; W. Kochowski, op. cit., s. 247.
141 P. de Bonzy do Ludwika XIV, Warszawa, 13 VIII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 274.
142 E. Janas, op. cit., s. 279. Zob. także przyp. 31.
143 AGA D, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 424.
144 Jan Kazimierz w uniwersale do armii koronnej z 13 VIII pisał, że przemarsz do obozu na Wołyń
został nakazany ordynansem S. Potockiego, zob. Kluczycki, nr 70, s. 249-250; AGAD, Zb. Bran.,
rkps 42/56, s. 435.
145 Senatus consultum, Bielany к. Warszawy, 14 VIII 1666 r., BCzart., rkps 401, nr 31, s. 103-105
(oryg.).
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Z Warszawy wydal Sobieski 16 sierpnia uniwersał, który nakazywał oddziałom armii
koronnej natychmiastowy marsz do obozu pod Krupą i groził nieposłusznym surowymi
karami. Jest to pierwszy znany uniwersał Jana Sobieskiego jako hetmana polnego,
wydany przez niego dopiero trzy i pół miesiąca po otrzymaniu buławy146147. Zresztą
dokument ten wydał Sobieski w zastępstwie nieobecnego hetmana wielkiego koron
nego Potockiego142. Świadczy to więc o jego dalszej słabej pozycji w armii.
Pewną formą zapłaty Janowi Sobieskiemu za trudy poniesione dla dworu podczas
rokoszu był zapewne list przypowiedni, wydany 18 sierpnia dla jego siostrzeńca, księcia
Aleksandra Zasławskiego-Ostrogskiego na 150-konną chorągiew kozacką po wojewo
dzie kijowskim Janie Wyhowskim148. Jesienią tego roku obiecywano hetmanowi pol
nemu także starostwo gniewskie w województwie pomorskim149.
Sobieski przyrzekł spędzić zimę z wojskiem pour 1'amour de la France. Uważał jednak,
że nie podoła wydatkom przez tak długi czas bez francuskiego zasiłku. Pieniądze były
mu potrzebne na utrzymanie żołnierzy oraz przeszkodzenie ewentualnej konfederacji,
co mogło dopomóc przyszłej elekcji. Ambasador francuski udał głuchego na prośby
hetmana, mając już wyraźnie dosyć jego ciągłych starań o dotacje: mais d’en demander
toujours les moyens au roi, cest ce que je nai pas la force de faire150. Pomimo jednak
powyższej reakcji ambasadora Sobieski wyjechał z Warszawy, aby dotrzeć na 15 wrześ
nia do oddziałów armii koronnej, które miały zgromadzić się w Wołyniu. Wyjazd
hetmana nastąpił 27 lub 28 sierpnia151. Być może zamiast dotacji pieniężnej obiecano
mu wówczas wspomniane starostwo gniewskie152.
146 Kluczycki, nr 71, s. 250-251. Uniwersał ten stanowił niejako powtórzenie uniwersału Jana
Kazimierza, wydanego w tej samej sprawie 13 VIII, AGA D , Zb. Bran., rkps 42/56, s. 435; Kluczycki,
nr 70, s. 249-250.
147 Król pisał w swym uniwersale z 13 VIII: „Gwoli czemu w niebytności wielmożnego wojewody
krakowskiego hetmana wielkiego koronnego takoweż uniwersały swoje wielmożny Sobieski marsza
łek wielki jako hetman polny koronny wydaje”, AGA D , Zb. Bran., rkps 42/56, s. 435; Kluczycki,
nr 70, s. 250.
148 BOssol., rkps 139, k. 85.
149 J. Sobieski do żony, Lwów, 2 X 1666 r., Helcel, nr 83, s. 93; Kukulski, s. 171.
150 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 20 VIII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 286.
O problemach finansowych J. Sobieskiego w tym okresie zob. T. Korzon, op. cit., s. 466^-68.
151 M. le grand-marechal port pour etre ä Гагтёе le 15 de 7bre qui est le terme de paiement, P. de Bonzy
do Ludwika XIV, Warszawa, 27 VIII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 292. „Pierwszy nocleg w Dziecinowie dość mieliśmy nieszczęśliwy (...). Dziś w Żelechowie nocować mam wolę, dwanaście już mil od
wszystkich pociech moich”, J. Sobieski do żony, wieś pod Garwolinem [29 VIII 1666 r.], Kukulski,
s. 153; Kluczycki, nr 63, s. 241 (tu błędna data: 7 VI 1666 r.).
152 „Przywiley na Starostwo Gniewskie każ WMć moia Panno napisać, у dać go podpisu bez daty, to
jest z okienkiem; prosić też o to imieniem moim Królowey JeyMci, aby stamtąd byli zwiedzeni ludzie
P. Debuiego, a żeby do czasu dał tam swoich M. Korycki, póko z mego nie nadeydą Reimentu ludzie;
inquantum-by tamta miała umrzeć osoba”, J. Sobieski do żony, wieś pod Garwolinem [29 VIII
1666 r.], Kluczycki, nr 63, s. 241. Starostwo to otrzymał J. Sobieski dopiero w 1667 r., po śmierci
dotychczasowej posesorki ks. Anny Radziwiłłowej, zmarłej 16 lub 17 III 1667 r., ks. P. Czapiewski,
Seitatorowie świeccy, podskarbowie i starostowie Prus Królewskich w latach 1454-1722, „Roczniki T o
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W sierpniu wróciła znów sprawa zrzeczenia się przez Jana Sobieskiego urzędów
i osiedlenia się we Francji. Problem ten był rozważany w Paryżu, chociaż miano tam
nadzieję, że będzie mógł on zatrzymać swe godności153. Jan Sobieski wyjeżdżając
z Warszawy zdawał sobie sprawę z tego, że ewentualnie będzie musiał oddać marszałkostwo i buławę. W odpowiedzi na depeszę z Vincennes, dotyczącą tych kwestii, ambasa
dor francuski pisał 10 września, że J. Sobieski ne serait pas satisfait d’avoir les dignites en
France de marechal, de duc et de cordon bleu, s’ilfallait quil у achetät du sien une terre151
Wyjeżdżając pozostawił więc Sobieski w Warszawie jakiś dokument, wyszczególniający
jego żądania (przysłane do Paryża przez de Bonzy w końcu września)155. Postulaty te
były następujące: buława marszałka Francji, tytuł diuka-para z potwierdzeniem przez
parlament i oparciem na dobrach o wartości przynajmniej 400 000 liwrów, order
Ducha Świętego ze wstęgą błękitną156.
W Pielaskowicach był Sobieski już 3 września157. Przebywając w swych dobrach na
południu, zajmował się głównie kwestią spadku po Janie Zamoyskim, poprzednim mężu
Marysieńki, oraz kwestiami gospodarczymi158. Pomimo tego nie poniechał zupełnie
spraw związanych z wojskiem. Pisał bowiem 7 września: „Przyjechawszy do Żółkwi,
zaraz się zniosę avec Mr Palatin de Cracovie, co dalej uczynić zechce, i jakim kształ
tem?”159 Wyjazd do Żółkwi został jednak udaremniony przez przybycie do Pielaskowic
wysłanników spadkobierców Zamoyskiego160.
Podczas rokowań spadkowych przybył do Pielaskowic posłaniec od Jana Kazimierza.
Król nakazywał hetmanowi polnemu udać się do obozu na Wołyniu, a potem z woj
skiem na Ukrainę. Powodem wydania takiego ordynansu był fakt, że hetman wielki
koronny Stanisław Potocki był wówczas zajęty pogrzebem żony, a w wojsku miały
miejsce jakieś niepokoje. Sobieski nie krył swojego niezadowolenia z takiego obrotu
sprawy (konieczność wyjazdu do armii), narzekając jednocześnie na brak pieniędzy.
Krytykował również pomysł umieszczenia całego wojska koronnego w jednym obozie,
uważając, że może to sprzyjać ewentualnemu buntowi161.
Po przyj eździe do Żółkwi 14 września (nie wykonawszy ordynansu królewskiego)
Sobieski oczekiwał na odpowiedź od hetmana wielkiego koronnego, z którym widocz
nie kontaktował się uprzednio listownie, nadał zwlekając z wyruszeniem do obozu162.
warzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 26-28, Toruń 1919—1921, s. 83; A. Przyboś, Albrycht Stani
sław Radziwiłł, w: PSB, t. XXX, Wrocław 1987, s. 148.
153 H. de Lionne do P. de Bonzy, Vincennes, 20 V III1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 278.
154 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 10 IX 1666 r., ibid., k. 328.
155 T. Korzon, op. cit., s. 465; K. Waliszewski, op. cit., s. 160.
156 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 24 IX 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 372-376.
157 J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 5 IX 1666 r., Helcel, nr 75, s. 82; Kukulski, s. 155.
158 Opisuje to T. Korzon, op. cit., s. 475-478.
159 J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 7 IX 1666 r., Helcel, nr 76, s. 84160 J. Sobieski do żony, 10 IX 1666 r. (ibid., nr 77, s. 84; Kukulski, s. 157).
161 J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 10 IX 1666 r. (ibid., nr 77, s. 85-86; ibid., s. 159-162).
162 J. Sobieski do żony, Żółkiew, 16 IX 1666 r. (ibid., nr 78, s. 87; ibid., s. 163).
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Przebywając w Żółkwi pisał on do Potockiego w sprawie ustawienia wojska pułkami
zamiast w jednym miejscu aż do chwili dostarczenia żołnierzom pieniędzy. Rajtarię oraz
piechotę umieścił Sobieski w osobnym obozie. Hetman wielki koronny nakazał mu
jechać pod Krupę, gdzie brakowało kadry dowódczej (pułkowników i rotmistrzów).
Hetman polny wstawiał się za oberszterem Marcjanem Sciborem Chełmskim w bliżej
nieokreślonej sprawie, możliwe że chodziło o zapłatę dla jego regimentu, o co starał się
Sobieski już wcześniej. Zapewne wpływ na zwlekanie z wyjazdem do obozu miał brak
pieniędzy, ponieważ pisał: „Ja się wybieram do tego nieszczęsnego obozu. Pieniędzy
dostać nie mogę dotąd ani na zastaw, ani na majętność”163.
Sobieski, obawiając się zawiązania konfederacji z powodu niezapłacenia żołdu, pod
trzymywał swój pomysł rozlokowania wojska pułkami, projekt ten jednak nie został
chyba zaakceptowany przez hetmana wielkiego koronnego. O groźbie nowego związku
rozmawiał hetman polny z oberszterem Piotrem de Bryonem oraz innymi oficerami.
Nadal zwlekał z wyjazdem do obozu, pisał bowiem 24 września: „Jadę na kilka dni, gdzie
mi Król JMć rozkazuje, ale się to ni nacz nie przyda, tylko na moją niepotrzebną stratę”.
W tym samym liście podał Sobieski główne powody, dla których nie chciał udać się do
wojska, mimo obietnicy poczynionej w sierpniu w Warszawie. Pisał: „Jmp. wojewody
krakowskiego rzecz była i jest ujmować wojska; jako tego, co u nich ma powagę, pod
którego posłuszeństwem byli tak wiele razy. Ale mnie ich ujmować kazać! A oni jeśli
się konfederować będą, to znowu o niesłuszny dekret upominać się pewnie zechcą,
i żeby p. Lubomirskiemu wszystko wrócono, bo tym sobie największą kładę wolności
ujmę. Jakaż to tedy moja tam ma być powaga? Królestwo JchMć nie uważa nic, tylko
powiadają i piszą, że «hetman niech tam jedzie, jego to rzecz i powinność», a nie chcą
tego wiedzieć, jakim to kształtem na mnie narzucili, że to o to hetmaństwo już dwie
lecie wojna, a może być i drugie dwie”16h Powyższy fragment nie wymaga chyba
komentarza.
W tym czasie nawiązał Sobieski kontakt z Aleksandrem Polanowskim, jednym z naj
bardziej zaufanych oficerów Jerzego Lubomirskiego. Szybko doszło tu do porozumie
nia165. Prawdopodobnie hetman spotkał się także z Andrzejem Sciborem Chełmskim,
porucznikiem chorągwi husarskiej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego166. Może to

163 J. Sobieski do żony, Żółkiew, 23 IX 1666 r. (ibid., nr 79, s. 88; ibid., s. 164).
164 J. Sobieski do żony, Żółkiew, 24 IX 1666 r. (ibid. nr 80, s. 89-90; ibid., s. 165-167).
165 J. Sobieski do żony, Żółkiew, 24 IX 1666 r. (ibid., nr 80, s. 91; ibid., s. 167); E. Janas, op. cit.,
s. 278.
166 J. Sobieski pisał do żony z Żółkwi 24 IX 1666 r.: „Teraz dopiero p. Polanowski z p. Chełmskim
przyjechali” (Helcel, nr 80, s. 91; Kukulski, s. 167). O tym, że chodziło tu raczej o Andrzeja Scibora
Chełmskiego, a nie jego brata Marcjana, może świadczyć następujący fragment listu ambasadora
francuskiego z III 1667 r.: Le Marechal s’est assure de Polanoski et de Chełmski, M. Le Referendaire vous
dira que ce sont deux officiers de grand credit dans les troupes, ils etaient ä Lubomirski, et leur acquisition
est de grande consequence. Le Marecltdl a donnę au premier de ses propres villages pour 6000 livres
de rente, et ä l'autre ä Proportion, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 4 III 1667 r., BOssol.,
rkps 2987, k. 65.
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świadczyć o działaniach Jana Sobieskiego w celu zjednania sobie oficerów byłych ro
koszan w celu umocnienia swojej pozycji w armii.
We wrześniu przechodzące oddziały byłych konfederatów całkowicie spustoszyły
dwa lub trzy majątki Sobieskiego. Potraktowano go niejako wyjątkowo, albowiem
maszerujące z dużą dyscypliną byłe chorągwie rokoszowe oprócz tego zniszczyły tylko
jedną z ekonomii królewskich167. Wygląda to więc na akt zemsty ze strony byłych
związkowych.
20 września królowa i ambasador francuski zawarli układ z przedstawicielami Jerze
go Lubomirskiego, dotyczący warunków, pod jakimi gotów byłby on poprzeć elekcję
Francuza. Obiecywano mu m.in. ewentualny zwrot urzędów, które przekazano w mię
dzyczasie Sobieskiemu, a także buławę wielką koronną po śmierci Potockiego168. Wy
magało to od dworu oraz francuskiego ambasadora zawarcia układu z Janem Sobieskim
w sprawie elekcji oraz warunków zrzeczenia się przez niego urzędów, które, nawet
w wypadku gdyby nie było trzeba zwrócić ich Sreniawicie, były potrzebne stronnictwu
francuskiemu169. Obiecywano bowiem buławę polną księciu Dymitrowi Wiśniowieckiemu, a laskę wielką marszałkowi nadwornemu koronnemu Janowi Klemensowi Branickiemu, którego urząd konferowano kasztelanowi poznańskiemu Krzysztofowi Grzymułtowskiemu170. Stanowi to kolejny przykład instrumentalnego traktowania Sobie
skiego przez dwór, tym razem przy znacznym współudziale ambasadora króla Francji
i Nawarry.
Układ z Sobieskim zamierzano zawrzeć przed spodziewaną śmiercią hetmana wiel
kiego koronnego Stanisława Potockiego, ponieważ hetman polny zamierzał wówczas
starać się o buławę wielką171. Jan Sobieski liczył się już wówczas poważnie z możliwo
ścią złożenia urzędów i wyjazdu do Francji. Zdecydowały zapewne długotrwałe (trwają
ce przecież już od maja) naciski dworu oraz wpływ żony172. W piśmie pozostawionym
Marysieńce domagał się w zamian za zrzeczenie się urzędów — buławy marszałka
Francji, godności księcia-para Francji, potwierdzonej przez parlament, dóbr wartości
167 Les confederes ont continue leur marche avec beaucoup d’ordre excepte dans une economie du roi et
dans deux он trois terres du grand-marechal qu'ils ont entierement mines, P. de Bonzy do H. de Lionne’a,
Warszawa, 1 X 1666 r., ibid., к. 385.
168 Ibid., к. 433-453.
169 L ’article vingtieme exige qu’il plaise ä V. Mte de m'envoyer un plein pouvoir au plus töt pour faire un
traite avec M. Sobieski tant sur le sujet de l'election que sur la demission de ses charges qui nous sont
necessaires non seulment pour Lubomirski mais pour d’autres, comme V. Mte pourra remarquer dans le
traite, remettant ä une autre depeche d’informer V. Mte de ses pretensions, P. de Bonzy do Ludwika XIV,
Warszawa, 24 IX 1666 r., ibid., к. 361.
170 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 24 IX 1666 r., ibid., rkps 2986, k. 374.
171 M. Sobieski m a declare (...) que si le grand-general venait ä mourir avant l'election, il prretendrait que
sa charge ne pourrait etre donnee qui’d lui ni gardee vacante, sans lui faire un affront, qui rendrait son zele
pour la France inutile dans l’election aussi facilement que les autres, P. de Bonzy do H. de Lionne’a,
Warszawa, 24 IX 1666 r., ibid., к. 372.
172 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 24 IX 1666 r., ibid., к. 372-373; T. Korzon, op. cit.,
s. 464M66.
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400 000 liwrów, na których miał być oparty tytuł książęcy oraz order Ducha Świętego
z błękitną wstęgą. Wyboru księstwa miała dokonać żona. Sam Sobieski chciał zamiesz
kać w Prowansji, blisko morza173. Nie wspomniał wcale o pensji francuskiej, zdaniem
ambasadora przypuszczając, że Ludwik XIV zachowa mu dotychczasową, w wysokości
12 000 liwrów. Prosił natomiast o szarżę porucznika gwardii króla Francji dla swego
szwagra, kawalera Ludwika d’Arquien17! Biskup Pierre de Bonzy pisał ponadto, że
Sobieski (...) par parenthese demande ąue 1’election de sa duche soit mdlę et femelle175.
W odpowiedzi na postulaty Jana Sobieskiego Ludwik XIV dyplomem z 8 październi
ka ofiarował mu urząd marszałka Francji, podniesienie nabytego przez niego tamże
majątku do stopnia księstwa-parostwa oraz order Ducha Świętego, wszystko po elekcji
i przybyciu Sobieskiego do Francji176. 400 000 liwrów, o które prosił hetman, znala
zło się początkowo zapewne wśród owych 3 milionów, które biskup de Bonzy miał na
opłacenie stronników elekcji Francuza177. O pozostałych żądaniach Jana Sobieskiego,
których nie było w dyplomie z 8 października, pisał monarcha francuski do swego
ambasadora w końcu tego miesiąca, odmawiając tylko szarży dla brata Marysieńki,
tłumacząc to jego zbyt młodym wiekiem178. Jednak te wszystkie ustalenia pozostały
tylko na papierze, bowiem układ dworu z Jerzym Lubomirskim nie został przez tego

173 II demande le bäton de marechal de France, une duche-pairie verifiee au parlement et dom l’etablissement soit favorable ä safemme, comme ilу enaquelques-unes en France, et le cordon bleu. (...) IIdemande
quii plaise au roi de lui donner une terre de quatre cem mille livres pour etablir ladite duche. (...) II me parait
que son dessein est de demeurer en Provence jrres de la mer, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa,
24 IX 1666 r., BO ssol, rkps 2986, к. 374-375.
174 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 24 IX 1666 r., ibid., к. 376.
175 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 24 IX 1666 r., ibid., k. 383.
176 Sadite M te (...) lui accordera trois gräces: lapremiere quelle lui donnern un etat et charge de marechal
de France, la seconde qu'achetant une terre en ce royaume de la qualite convenable eile l’erigera en sa
faveur en titre de duche et pairie de France, pour jouir desdites deux charges aux honneurs, dignites,
Prärogatives et preeminences dont jouissant et ont droit de jouir les autres marechaux de France et ducs et
pairs de royaume et passer ladite duche et pairie ä ses hoirs en ligne directe procrees en legitime mariage, la
troisieme que Sadite Mte donnern audit Sr. Sobieski le collier de son ordre du Saint-Esprit dans la premiere
promotiori de Chevaliers quelle fern apres ladite electiori et la vertue dudit Sr. Sobieski en France. Brevet
pour le Sr. Sobieski, grand-marechal de la couronne de Pologne, Vincennes, 8 X 1666, ibid., к. 388-389.
177 Je vois ä plus pres que 400 000 livres ä Lubomirsqui, 30 000 au gouverneur de Radon, 300 000
ä 400 000 ä Sobieski, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 1 X 1666 r., ibid., к. 383.
178 Quant ä Sobieski [je vous dirai]; que la duche sera male et femelle, comm'il desire et que je la ferai
verifier dans le parlement, et que je trouve bon qu'il premie la qualite de marechal de France le lendemain
du courorniement et mon cousin le prince de Conde lui donnern le męme jour le collier de man ordre. Pour
la somme qu'il pretend, je hisse ä vous de la stiprder et eile devra ętre employee en France ä l'achat d’une
terre comme un fondement necessaire a l'erectiori de ladite duche. Quant ä h pensiori qu'il demande, vous
repondez que les appointements de marechal de France h compenseront. Le chevalier d'Arquien n’est pas
propre etant trop jeune pour une charge de lieutenant des gardes de mon corps, mais je le considererai en
autre chose aussi bien que h personne pour laquelle ledit Sobieski desiderat une abbaye, Ludwik XIV do
P. de Bonzy, St. Germain-en-Laye, 29 X 1666 r., ibid., к. 400-401. Tego pisma francuskiego
monarchy nie uwzględnił T. Korzon.
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ostatniego ratyfikowany i królowa spaliła dokumenty na początku grudnia179. N a pew
no jednak powyższe kwestie musiały wywrzeć znaczny wpływ na działalność Sobieskie
go w jesieni 1666 r., powodując jego pasywną postawę.
W końcu września Sobieski nadal wybierał się do obozu pod Krupą. Z wyjazdem
zwlekał tym razem zapewne z uwagi na termin ugody w sprawie spadku po Janie
Zamoyskim, co miało nastąpić 10 października. Dotarł on co prawda 2 października do
Lwowa, jednak sześć dni później był już z powrotem w Żółkwi, gdzie nadal przygoto
wywał się do wyjazdu, ale znowu dość opieszale180. Pozostał bowiem w Żółkwi aż do
14 października, kiedy to doszło do zawarcia ugody ze spadkobiercami pierwszego męża
Marysieńki. Jednym z komisarzy drugiej strony był kasztelan sądecki Aleksander Lud
wik Niezabitowski, porucznik chorągwi husarskiej JKMci, nie wiadomo jednak, czy
konferował on z Sobieskim o sprawach wojskowych. Ugoda przyniosła hetmanowi
polnemu znaczne korzyści finansowe, więc mógł on wyruszyć nareszcie w drogę do
obozu. Stało się to tego samego dnia, tzn. 14 października. Sobieski dotarł wtedy
w pobliże Chołojowa181.
25 października hetman polny przebywał już w Błudowie w województwie wołyń
skim, gdzie oczekiwał na polecenia od hetmana wielkiego koronnego Stanisława
Potockiego. Wiózł ze sobą pieniądze dla byłych związkowych. Martwił go zły stan
piechoty, o asygnacje dla której pisał już cztery tygodnie wcześniej do króla. Z Błudowa
zamierzał wyruszyć w kierunku obozu 27 października182.
Prawdopodobnie właśnie z Błudowa pisał Jan Sobieski do wojewody smoleńskiego
i hetmana polnego litewskiego Michała Kazimierza Paca, informując go o sytuacji
w wojsku koronnym. Przesłał mu również listy od hetmana zaporoskiego Piotra Doroszenki, informujące o tym, co działo się na Ukrainie183. Chodzi tu o pisma hetmana
kozackiego do Sobieskiego z 26 września i 1 października184. Możliwe, że hetman polny
pozostawał w zażyłych stosunkach z Doroszenką, brak jednak innych listów, zwłaszcza
pisanych przez Sobieskiego do Czehrynia.

179 T. Korzon, op. cit., s. 453—455.
180 Listy J. Sobieskiego do żony: Żółkiew, 30 IX 1666 r. (Helcel, nr 81, s. 90-92; Kukulski,
s. 168-169), Lwów, 2 X 1666 r. (ibid., nr 83, s. 92-93; ibid., s. 169-171), Żółkiew, 8 X 1666 r. (ibid.,
nr 84, s. 93-94; ibid., s. 171-172).
181 J. Sobieski do żony, wieś pod Chołojowem, 14 X 1666 r. (ibid., nr 85, s. 94-95; ibid.,
s. 172-175). Z A. L. Niezabitowskim hetman utrzymywał kontakt korespondencyjny już w począ
tkach września, pisał bowiem: „Pan sandecki pisał do mnie, że w naszej sprawie chce teraz szczerze
już traktować księżna i p. wojewodzie”, J. Sobieski do żony, Pielaskowice, 5 IX 1666 r. (ibid., nr 75,
s. 82; ibid., s. 156).
182 J. Sobieski do żony, Błudów, 25 X 1666 r. (ibid., nr 86, s. 96; ibid., s. 175).
183 J. Sobieski do M. К. Paca, 27 X 1666 r. (Kluczycki, nr 74, s. 254-255; BCzart., rkps 161, nr 38,
s. 149-150).
184 P. Doroszenko do J. Sobieskiego: Czehryń, 26 IX 1666 r. (Kluczycki, nr 72, s. 251-252 —
błędna data: 20 IX; BCzart., rkps 160, nr 291, s. 1277-1278), Czehryń, 1 X 1666 r. (Kluczycki,
nr 73, s. 253-254; BCzart., rkps 161, nr 2, s. 5-6).
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Nie ma żadnych świadectw o tym, że marszałek wielki koronny dotarł w końcu do
obozu pod Krupą. Instrukcję koła generalnego, obradującego w początkach listopada,
podpisał tylko hetman wielki koronny Stanisław Potocki185. Instrukcja ta zawierała
krótkie podziękowanie wojska dla Jana Sobieskiego186. Najprawdopodobniej spot
kał się on z Potockim, przekazał mu pieniądze dla wojska i odjechał do swych dóbr.
Zresztą w tym czasie przyjechała do niego Marysieńka187. W końcu listopada Sobieski
przebywał w Pielaskowicach, skąd pisał do swego szwagra, wojewody wileńskiego księ
cia Michała Kazimierza Radziwiłła, informując go o tym, co działo się w armii koron
nej 188. Mniej więcej w tym samym czasie znaleźli hetmana polnego w Pielaskowicach
posłowie wysłani z sejmu do Potockiego. Jan Sobieski skierował ich wówczas do Szcze
brzeszyna, gdzie spotkali oni hetmana wielkiego koronnego189.
Tadeusz Korzon stara się tłumaczyć fakt nieprzybycia Sobieskiego do obozu i niewyprawienia się następnie z wojskiem na Ukrainę decyzją Stanisława Potockiego, który to
nie ufał swemu młodszemu koledze190. Nie jest to przekonywujące, ponieważ z powyżej
omówionej korespondencji Sobieskiego z żoną wynika jasno, że hetman polny wcale
nie kwapił się, aby przybyć do wojska i wypełniać tam obowiązki wodza.
Jan Sobieski nie brał udziału w obradach sejmu jesiennego 1666 r.191 Możliwe, że
chciał on uniknąć znalezienia się w tak niezręcznej sytuacji, jak na sejmie poprzednim,
oraz nie być pretekstem do jakiegoś zamieszania. Być może znał instrukcję sejmiku
przedsejmowego województwa sandomierskiego z 28 września, która domagała się

185 Instrukcja..., Koźlin, 10 XI 1966 r., w: Hubert, t. II, s. 43—73.
186 „A że omnis gratitudo non nisi grata mente rependi solet; widząc i znając wojska wielką miłość
przeciwko sobie Jaśnie w-go Impana marszałka wiel. hetmana poi. kor., którą jeszcze pułki wodząc,
w okazjach krajowych dzielnie i odważnie z niemi stawając certabat Impan z wojskiem, multum de
debere, JMci Mciwemu panu wojsko declarat i niskiem te zadatki zawdzięcza podziękowaniem”, ibid.,
s. 46.
187 Brak listów J. Sobieskiego do żony z okresu 25 X 1666 r.-wiosna 1667 r., co oznacza, że
małżonkowie przebywali razem (Helcel, s. 96-99; Kukulski, s. 175-178). Według T. Korzona,
op. cit., s. 512 w styczniu 1667 r. minęły 3 miesiące, odkąd Sobieski mieszkał z Marysieńką we
Lwowie.
188 J. Sobieski do ks. M. K. Radziwiłła, Pielaskowice, 26 XI 1666 r. (Kluczycki, nr 75, s. 255-256).
189 AGA D, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 629.
190 T. Korzon, op. cit., s. 495.
191 Według TE, t. X, s. 248, J. Sobieski przybył na sejm w początkach grudnia razem z hetma
nem w. kor. S. Potockim oraz ks. Bogusławem Radziwiłłem. O obecności J. Sobieskiego na obradach
nie wspomina jednak dość dokładny diariusz sejmowy (AGAD, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 615-634).
T. Korzon (op. cit.,s. 479) bierze pod uwagę możliwość kilkudniowego pobytu J. Sobieskiego w War
szawie, lecz zarazem twierdzi, że prawdopodobniejsze jest, że nie było go tam wcale. Wiadomo
zresztą, że 21 XII hetman polny przebywał we Lwowie (Pamiętnik dziejów polskich, wyd. S. Barącz,
Lwów 1855, s. 71—72), więc musiałby być w Warszawie bardzo krótko, a zatem po co? O pobycie
J. Sobieskiego na sejmie („Sobieski odstępował swojego hetmaństwa”) wspomina w wierszowanym
utworze kasztelan płocki Gabriel Krasiński (op. cit., s. 215). Nie udało się jednak znaleźć informacji
o tym, że kasztelan brał udział w obradach, więc wartość przekazu jest niepewna. Zresztą pisał
wcześniej (s. 205) o nieobecności hetmanów na sejmie.
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zniesienia dożywotności urzędów hetmańskich oraz umieszczała buławę i laskę mar
szałkowską wśród inkompatibiłiów, o które mieli posłowie upomnieć się na sejmie192.
Także niektóre inne sejmiki (województw krakowskiego, łęczyckiego i ruskiego) doma
gały się ograniczenia prerogatyw hetmanów193.
Być może już na początku obrad sejmowych doszło do dyskusji na temat rozdzielenia
laski i buławy, tzn. zrzeczenia się urzędu hetmana przez Jana Sobieskiego194. Zgłoszenie
w izbie poselskiej wakansu (buławy wielkiej litewskiej) po Pawle Sapieże spowodowało,
że niektórzy posłowie koronni w dniu 24 listopada wysunęli żądanie, aby mocą konsty
tucji sejmowej hetmani byli przysięgli i wyznaczani każdorazowo na czas wojny195. Tego
samego dnia pojawiły się głosy posłów niektórych województw, „aby buława polna
koronna propter incompatibilitatem z łaską wielką komu innemu oddana była”. Chodziło
więc wyraźnie o odebranie hetmaństwa Sobieskiemu196. 29 listopada zgłoszono po
nownie wniosek o uznanie godności marszałka i hetmana jako inkompatybilnych,
tłumacząc to szerokimi uprawnieniami sądowymi tych urzędów, przekraczających
w wypadku buławy uprawnienia monarchy197. Sprawa ta wróciła pod obrady jeszcze
1 grudnia, gdy wystąpił w izbie podkomorzy różański Walerian Petrykowski, znany
stronnik dworu, który stwierdził, że „laska i buława, pospołu chodzić nie mogą, wywo
dząc quanta potentia ad opprimendam aequalitatem status w tych dwu urzędach, lasce
i buławie, zostaje, prosił tedy, aby in posterum było to lege cautum, żeby te dwa urzędy
(.salvis modernis possessoribus) pospołu nie chodziły” 198. Ponieważ wiadomo, jaka była

192 M. Matwijów, Sprawa buławy..., s. 94.
193 Instrukcja dana posłom na sejm, z sejmiku przedsejmowego województwa krakowskiego, Proszowice,
28 IX 1666 r., ASejmKr., t. III, s. 161; Instrukcja sejmiku posłom na sejm, Sądowa Wisznia, 28 IX
1666 r., w: AGZ, t. XXI, wyd. A . Prochaska, Lwów 1911, nr 224, s. 425M 26; Instrukcja na sejm
walny koronny warszawski (...) ichmościom panom posłom, Łęczyca 28 IX 1666 r., BPAN Kraków,
rkps 8327, s. 1015. Por. M. Matwijów, Sprawa buławy..., s. 94.
194 G. Krasiński, op. cit., s. 206. Nie mówi o tym wspomniany diariusz (AGAD, Zb. Bran.,
rkps 42/56), możliwe więc, że autor, raczej nieobecny na sejmie, pisze o jednej z późniejszych
dyskusji na temat łączenia laski i buławy. Według relacji G. Krasińskiego posłowie mazowieccy
domagali się, aby J. Sobieski zrzekł się hetmaństwa, zatrzymując tylko laskę marszałkowską, nato
miast posłowie z Litwy chcieli, aby zachował on oba swe urzędy. Według tejże relacji porównywano
J. Sobieskiego z j. Lubomirskim:
„Pan Księski z województwa rzecze krakowskiego,
A że pan Lubomirski godzien zawsze tego;
Jego przysługa cale w Ojczyźnie świeciła,
Wiele odwaga wszytkim szczęście przynosiła.
Nie zostawiał po sobie nieprzyjacielowi
Insygnija, spolija, kożdy o tym powi.
A pan Sobieski burki odbieżał w potrzebie”.
Ostatnie zdanie odnosi się niewątpliwie do bitwy mątewskiej.
195 M. Matwijów, Sprawa buławy..., s. 94.
196 A G A D , Zb. Bran., rkps 42/56, s. 624; TE, t. X, s. 246.
197 M. Matwijów, Sprawa buławy..., s. 94—95.
198 A G A D , Zb. Bran., rkps 42/56, s. 625.
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przynależność polityczna Petrykowskiego, można z pewnością stwierdzić, że jego mowa
miała na celu takie ewentualne sformułowanie prawa de incompatibilitate laski i buławy,
aby nie zaszkodziło to pozycji Sobieskiego199.
Pismo przypisywane podkanclerzowi koronnemu biskupowi Andrzejowi Olszowskie
mu twierdziło, że: „Napisał jm. p. marszałek w. kor. jeszcze antę fama starganego sejmu,
żebyśmy się Łukowskiego strzegli, który sejm ma rozerwać”200. Brak jednak potwierdze
nia tego w innych źródłach.
21 grudnia Sobieski przebywał we Lwowie, gdzie nakazał urzędnikom tamtejszego
grodu wydać deputatom chorągwi kozackiej chorążego nadwornego koronnego Samu
ela Prażmowskiego założone aresztem pieniądze tej chorągwi201.
Boże Narodzenie spędził hetman polny w Żółkwi, gdzie dotarła do niego wiadomość
o klęsce pod Braiłowem. 25 grudnia wydał on uniwersał o niebezpieczeństwie od
Tatarów, skierowany do obywateli województwa ruskiego, nakazując jednocześnie
wojskom autoramentu cudzoziemskiego ściąganie na tereny zagrożone przez nieprzyja
ciela2022034.Przysłał on także do Warszawy informację o powyższej klęsce, dotarła ona na
miejsce przeznaczenia 30 grudnia, podczas obrad posejmowej rady senatu202.
Tatarzy spalili w końcu grudnia kilka wsi Jana Sobieskiego, możliwe że położonych
w pobliżu Glinian i Zborowa. Sam hetman zbierał w tym czasie wojska, aby móc
zapobiec dalszemu najazdowi20^. Posłał on do nureddina sołtana list, w którym doma
gał się wyjaśnienia odnośnie ataku Tatarów na oddziały koronne pod Braiłowem. Pismo
zostało przesłane za pośrednictwem niejakiego Cerkasa, który pełnił funkcję hetmań
skiego posła. O tych sprawach wiemy z zachowanych kopii odpowiedzi nureddina
sołtana205. Brak innych wiadomości o osobie posła, prócz jego nazwiska. Prawdopo
dobnie był to Gabriel Temruk Czerkas20607.2Został on posłany przez hetmana nie wcze
śniej niż na początku stycznia 1667 r., bowiem spotkał się z sułtanem już na terenie
Mołdawii i powrócił do Lwowa dopiero zapewne 26 stycznia, gdy odbywała się tam rada
wojenna 207

199 Por. M. Matwijów, Sprawa buławy..., s. 95.
200 Copia listu od Jmci ks. Olszowskiego podkanclerzego koronnego do jmci p. starosty sieradzkiego [3 II
1667 r.], w: Pisma polityczne..., t. III, s. 198.
201 Pamiętnik dziejów polskth, s. 71-72.
202 Kluczycki, nr 76, s. 256-257.
203 К. Pac do komisarzy, Warszawa, 30 XII 1666 r., BCzart., rkps 161, nr 116, s. 449; Jan Kazimierz
do komisarzy, Warszawa, 31 XII 1666 r., ibid., nr 118, s. 453; Senatus consultum, Warszawa, 30X11
1666 r., ibid., rkps 401, nr 30, s. 100 (oryg.).
204 lis se sont approches de Leopol, apres avoir brnie' Sborouf, Glignani et quelques autres villes du
grand-marechal, qui assemblait des troupes pour s’opposer ä leurs courses, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 31 XII 1666 r., BOssol., rkps 2986, k. 459.
205 Nureddin sołtan do J. Sobieskiego, Soroka w Mołdawii, styczeń 1667 r., AGA D , Zb. Bran., rkps
42/56, s. 647-648; BCzart., rkps 1656, nr 397, s. 710-711.
206 Byl on rotmistrzem chorągwi tatarskiej, zob. J. Wimmer, Materiały..., s. 238-239.
207 AGA D, Zb. Bran., rkps 42/56., s. 638, 647. J. Sobieski donosił do Warszawy pod datą
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Hetman polny podjął na początku stycznia działania przeciwko Tatarom. Wyruszył
na ich spotkanie z wojskiem i 10 działami wziętymi ze Lwowa. Maszerował w kierunku
Międzyboża, w pobliżu którego Tatarzy założyli swój obóz208. Jednakże wielkie śniegi
zmusiły icb do odwrotu. Jan Sobieski powrócił zatem do Lwowa, gdzie witał przejeżdża
jącego hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego, co miało miejsce 20 stycz
nia209. Hetman wielki przybył do Lwowa, aby na polecenie Jana Kazimierza zebrać
oddziały, rozproszone po klęsce braiłowskiej210. Powyższa decyzja króla może świadczyć
o dalszym braku zaufania dworu do Sobieskiego, jeżeli chodzi o sprawy militarne.
Następnego dnia po przyj eździe hetmana wielkiego koronnego odbyła się we Lwowie
pod jego przewodnictwem rada wojenna, która trwała przynajmniej do 26 stycznia211.
Podczas dyskusji tego ostatniego dnia Sobieski opowiedział się za proponowanym
rozłożeniem wojska w województwach: podolskim, wołyńskim, ruskim, lubelskim i beł
skim, jednakże tylko w królewszczyznach, a nie dobrach dziedzicznych, w których
miano dać prowiant żołnierzom212. Na radzie wojennej hetman polny mówił o szko
dach, jakie poniosło wojsko wskutek zerwanych sejmów i groźbie zawiązania konfede
racji z powodu niezapłaconego żołdu oraz konieczności znalezienia posiłków i pienię
dzy, aby przeciwstawić się na wiosnę spodziewanej agresji tureckiej. Wówczas wszyscy
jednogłośnie zdecydowali wysłać posłów od wojska na zbliżający się sejm, aby tam
bronili oni spraw armii. Postanowiono delegować te same osoby, co na sejm poprzedni.
Ponieważ hetman wielki koronny Stanisław Potocki był chory, układaniem additamentu (dodatku) do instrukcji dla posłów wojskowych kierował Jan Sobieski. Ostrym
sformułowaniom, które pojawiły się podczas dyskusji (chodziło o to, aby zwracać się
w sprawach armii do króla, a już nie do Rzeczpospolitej, jeżeli ona nie płaci żołnierzom)
przeciwstawiał się syn starego hetmana i zięć Jerzego Lubomirskiego, Feliks Kazimierz
Potocki, lecz hetman polny nakazał mu milczenie213. W tekście additamentu tak
zdecydowane stwierdzenia jednak się nie pojawiły214.
13 I 1667 r. o tatarskim obozie pod Międzybożem, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa,
21 1 1667 r., BOssol., rkps 2987, k. 28.
208 Ibid.
209 TE, t. X, s. 530-531; T. Korzon, op. cit., s. 511.
210 TE, t. X, s. 249. A. de Mayerberg do Leopolda I, Warszawa, 11 I 1667 r., Haus-, H of- und
Staatsarchiv w Wiedniu, Polen I, nr 86, к. 34- Dziękuję prof. Mirosławowi Nagielskiemu za udostęp
nienie kserokopii powyższego listu.
211 AGA D, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 638. P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 11 II 1667 r.,
BOssol., rkps 2987, k. 43-45.
212 AGA D, Zb. Bran., rkps 42/56, s. 638.
213 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 11 II 1667 r., BOssol., rkps 2987, к. 43M4.
T. Korzon, op. cit., s. 517, błędnie nazywa oponenta synem J. Lubomirskiego.
214 A dditament do instrukcyi anni 1666 tymże Imciom PP. posłom od wojska J. К. M. i całej Rzpltej
wyprawionym, na powtórny sejm 1667, w: Hubert, t. II, s. 73-77. Brakuje tu podpisu J. Sobieskiego,
mimo że ambasador francuski pisał: Les memes Deputes sont charges par les instructions que le Marechal
fit signer sur le champ de supplier le Roi de Pologne, P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 11 II
1667 r., BOssol., rkps 2987, k. 44- Może więc pierwotny tekst zamieniono na inny, bez ostrych
sformułowań?
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W styczniu hetmani spotkali się we Lwowie z atamanem zaporoskim Iwanem Sirko.
Deklarował on gotowość udzielenia pomocy przeciwko Tatarom. Ustalono, że zaataku
je on ordę, w wypadku gdyby napadła ona na Rzeczpospolitą215. Posłano również do
nureddina sułtana niejakiego Sarnowskiego, w celu zapytania o przyczyny działań T a
tarów przeciwko Rzeczpospolitej216. Stało się to zapewne dlatego, że albo nie powrócił
jeszcze wysłany wcześniej przez Sobieskiego niejaki Cerkas i nie wiedziano, co z nim się
stało i czego się dowiedział, albo też hetman wielki koronny nie ufał swemu młodszemu
koledze i wolał uzyskać informację od swego człowieka217.
W tym samym czasie hetmani koronni zwinęli niektóre chorągwie, w tej sprawie
domagała się wyjaśnień szlachta województwa kijowskiego w instrukcji dla swych
posłów na sejm218. Podobne stanowisko zajęła szlachta województwa sieradzkiego,
a Sandomierzanie domagali się przywrócenia do służby rozwiązanych oddziałów219.
Według Macieja Matwijowa hetmani zwinęli ponad 20 chorągwi, które mogły grozić
zawiązaniem nowej konfederacji220. Jest to liczba przesadzona, ponieważ w pierwszej
ćwierci 1667 r. ubyło tylko 10 chorągwi komputowych221.
Hetman wielki koronny wyjechał ze Lwowa w piątek 28 stycznia. Przed odjazdem
nakazał lokować chorągwie w królewszczyznach województw: ruskiego, wołyńskiego
podolskiego, bełskiego i lubelskiego222. Bezpośrednim rozdziałem konsystencji zajmo
wał się Jan Sobieski — np. przydzielił on w lutym starostwo hrubieszowskie dla chorąg
wi kozackiej Jana Piotra Wielhorskiego, która poniosła znaczne straty pod Braiłowem22324. Możliwe, że hetman Stanisław Potocki polecił mu pozostać w tym celu we
Lwowie, Sobieski przebywał bowiem w tym mieście przez cały luty22,1. Para królewska
215 TE, t. X, s. 531; T. Korzon, op. cit., s. 511-512; Zob. też W. Majewski, Iwan Dymitrowicz Sirko,
w: PSB, t. XXXVII, Warszawa-Kraków 1996-1997, s. 568.
216 TE, t. X, s. 531; T. Korzon, op. cit., s. 512.
217 Nie wiadomo jednak nic bliższego o tym, kim byl ów Sarnowski.
218 „lest to w podziwieniu u nas, że gdy jego kr. mosc zaleca у życzy iako nawięcey mieć przeciwko
turczynowi usarza, teraz j. mc. panowie hetmani nie tylko kozackie, ale у usarskie pozwiali chorą
gwie, zaczym ich mości dent rationem in fade Reipubliae na seymie”, Instrukcja szlachty kijowskiej dla
posłów na sejm, Włodzimierz, 7 II 1667 r., w: Archiv]ugo—Zapadrioj Rossii (dalej: AJZR), cz. II, t. II,
Kijów 1888, nr XXXVII, s. 227-228.
219 M. Matwijów, Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668, Wrocław 1992, s. 34.
220 Ibid., s. 12.
221 Były to chorągwie: jedna husarska (po Janie Zamoyskim), 5 kozackich (Stanisława Warszyckiego, po Janie Zamoyskim, Zygmunta Karola Przerębskiego, Sebastiana Machowskiego, Jana Michała
Myśliszewskiego) i 4 tatarskie (Mustafy Kosińskiego, Samuela Sulejmanowicza, Dawida Romanow
skiego, Ułana Zasulskiego), J. Wimmer, Materiały..., s. 224-241- Możliwe, że chorągwie te zostały
zniszczone w bitwie pod Braiłowem i dlatego potem rozwiązane. Zob. W. Majewski, Podhajce —
letnia i jesienna kampania 1667, SMHW, t. VI, Warszawa 1960, nr 1, s. 55.
222 AGA D, Zb. Bram, rkps 42/56, s. 638.
223 J. F. Drobysz Tuszyński, Pamiętnik, w: Dwa pamiętniki z XVII wieku: Jana Cejrowskiego i Jana
Floriana Dobrysza Tuszyńskiego, wyd. A. Przyboś, Wrocław 1954, s. 46M7.
224 J. Sobieski do ks. K. Radziwilłowej: Lwów, 3 II 1667 r. (Kluczycki, nr 77, s. 257-258), Lwów,
16 II 1667 r. (ibid., nr 78, s. 258-259); T. Korzon, op. cit., s. 512-513.
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zapewne kazała mu pilnować przedsejmowego sejmiku w Sądowej Wiszni, który od
był się 7 lutego 1667 r. Dwór nie był zadowolony z działań hetmana polnego w tej
sprawie (instrukcja z tego sejmiku wypowiadała się zdecydowanie przeciwko elekcji
Francuza i domagała się restytucji Jerzego Lubomirskiego, o którego śmierci jeszcze
tam nie wiedziano)225. Możliwe również, że Sobieski pozostał we Lwowie z uwagi na
niebezpieczeństwo tatarskie. Przesyłał stamtąd do Warszawy listy, w których potwier
dził swą gorliwość dla sprawy elekcyjnej226.
Działania Sobieskiego, podjęte podczas najazdu Tatarów, raczej nie zostały zauważo
ne przez opinię szlachecką. Obarczano go (wraz z Potockim) odpowiedzialnością za
klęskę pod Braiłowem, uważając, że to dwór sprowokował najazd ordy i umyślnie
doprowadził do rozbicia wojsk koronnych na Ukrainie227. Z uwagi na niebezpieczeń
stwo turecko-tatarskie domagano się w styczniu 1667 r. powrotu Lubomirskiego, tłu
macząc to nieudolnością obecnych hetmanów: „O ukontentowanie jmp. Lubomirskie
go prosić KJM instantissime, bo jego praesentia w ojczyźnie tym potrzebniejsza, im
większe imminent pericula, bo doświadczonego wodza in tali casu potrzebuje, zwłaszcza
gdy ob aetatem jm. p. wojewoda krakowski pracować nie może. Co do młodszego,
powiadają tak: imperfectus medicus — perfectus homicida. Zaczem też niedoskonały wódz
— doskonała Rzpltej zguba”228. 0 nieudolności wojskowej Sobieskiego oraz jego odpo
wiedzialności za klęskę braiłowską mówiły także liczne utwory, należące do gatunku
poezji politycznej229.
Sprawą odpowiedzialności za Braiłów zajęły się również sejmiki przedsejmowe, które
odbyły się w początkach lutego. Najostrzej przeciwko Sobieskiemu wystąpiła szlachta
województw wielkopolskich (poznańskiego i kaliskiego). Domagała się ona wyjaśnień,
„czemu jm. pan hetman polny, który ex intuitu blisko linii zostawał (...) ad advertanda
nie poszedł, albo jeżeli samemu pójść non videbatur, czemu któremuś z ichm. panów
wojskowych nie zlecona komenda, albo, jeżeli ci byli absentes, czemu niektóremu
z ichm. panów pułkowników (...) czemu na ostatek niektóremu z ichm panów rotmi
strzów w służbie Rzeczypospolitej zostających, ale panu Machowskiemu, już privato,
w żadnej służbie w wojsku nie będącemu, zlecona”230. Szlachta wołyńska domagała się
wyjaśnień od hetmanów, „czemu, mając woysko proporcjonalne siłom nieprzyjaciel225 Instrukcja sejmiku posłom na sejm, Sądowa Wisznia, 7 II 1667 r., AGZ, t. XXI, nr 226, s. 442—444;
J. Sobieski do żony [Jaworów, pocz. wiosny 1667 r.], Helcel, nr 87, 98; T. Korzon, op. cit., s. 518;
M. Matwijów, Ostatnie sejmy..., s. 36.
226 K. Waliszewski, op. cit., s. 171.
227 M. Matwijów, Sprawa buławy..., s. 96. O powyższych zarzutach pisał szeroko rozpowszechniony
utwór, którego autorem miał być rzekomo kasztelan rozpierski Stanisław Suchecki. Copia listu jmci
p. rospirskiego do jmci ks. podkanclerzego koronnego de data z Suchcic 6 Jannarii 1667, w: Pisma
polityczne..., t. III, s. 190.
228 Zdanie o sejmikach szlachcica polskiego pro die 7 men[sis] Februar[ii] 1667 złojonych, które subicitur
altioribus iudiciis, ibid., s. 181.
229 Poezja Związku Święconego..., s. 178, 220; Z. Wójcik, op. cit., s. 118-119.
230 M. Matwijów, Ostatnie sejmy..., s. 33-34; idem, Sprawa buławy..., s. 96-97.
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skini, przywiedli ad tantam ruinam nie tylko nasze woiewództwo, ale у insze per eundem
malam dispositionem, że ich m. pp hetmani sami woysko porzucili”231. Krytyka niedbal
stwa hetmanów, ich nieobecności przy wojsku oraz złego dowodzenia znalazła się także
w postanowieniach sejmików województw sandomierskiego i łęczyckiego232. Szlachta
żądała zaostrzenia dyscypliny wojskowej oraz zobowiązania prawem hetmanów do
obecności przy wojsku. Postulowały to sejmiki województw łęczyckiego i bełskiego oraz
ziem dobrzyńskiej i czerskiej. Sejmik łęczycki domagał się obecności hetmanów przy
armii nawet pod karą pozbawienia urzędu233234.Pojawiły się również, występujące już na
poprzednich sejmikach przedsejmowych jesienią 1666 r., postulaty zniesienia dożywotności buław. Żądania te wysuwała szlachta województw łęczyckiego, wołyńskiego,
czerniechowskiego oraz ziemi sochaczewskiej. Jana Sobieskiego dotyczyło postanowie
nie szlachty łęczyckiej, „aby nikt w Koronie i W. Ks. Litewskim urzędów koronnych
przy buławie nie trzymał”23,1. Znamienny był fakt, że domagano się, tam dokąd nie
dotarła wiadomość o śmierci Lubomirskiego, pozwolenia mu na powrót do Rzeczypos
politej i przywrócenia do łaski królewskiej lub wręcz pełnej restytucji. Żądały tego
sejmiki województw: łęczyckiego, kijowskiego, ruskiego, wołyńskiego i bełskiego.
W obliczu grożącej wojny tureckiej ufano bardziej w zdolności militarne Sreniawity niż
obecnych hetmanów235.
Na dworze królewskim niezbyt dobrze wiedziano, jakie są zamiary Sobieskiego od
momentu, kiedy dotarła doń wiadomość o śmierci Lubomirskiego. Ambasador francu
ski nie potrafił powiedzieć, czy Sobieski widzi się gotowym do przyjęcia po ewentualnej
śmierci Potockiego urzędu hetmana wielkiego koronnego, z którego uzyskania nie
musiał już rezygnować w celu zjednania Lubomirskiego dla sprawy elekcyjnej. Królowa
prosiła ambasadora, aby ten starał się utrzymać hetmana polnego w dawnym zamiarze
opuszczenia kraju po elekcji i udania się do Francji. Dwór potrzebował buławy polnej
dla wojewody bełskiego księcia Dymitra Wiśniowieckiego, obawiano się bowiem, że
cesarz i przyjaciele Jerzego Lubomirskiego mogliby go uczynić przywódcą swego stron
nictwa. Do urzędu hetmana polnego pretendował także (po ewentualnym awansie
Sobieskiego na hetmana wielkiego) wojewoda ruski Stanisław Jan Jabłonowski, ale

231 Instrukcja szlachty wołyńskiej posłom na sejm, Łuck, 7 II 1667 r., AJZR, cz. II, t. II, nr XXXV,
s. 209.
232 M. Matwijów, Ostatnie sejmy..., s. 33-34; idem, Sprawa buławy..., s. 97.
233 Instrukcja szlachty ziemi dobrzyńskiej posłom na sejm, Liptto, 7 II 1667 r., w: Lauda sejmików Ziemi
Dobrzyńskiej, Acta historica, wyd. F. Kluczycki, t. X, Kraków 1887; M. Matwijów, Sprawa buławy...,
s. 97; idem, Ostatnie sejmy..., s. 34.
234 Instrukcja szlachty wołyńskiej posbm na sejm, Łuck, 7 II 1667 r., AJZR, cz. II, t. II, nr XXXV,
s. 209; Instrukcja szlachty czerniechowskiej posłom na sejm, Włodzimierz, 7 II 1667 r., ibid., nr XXXVI,
s. 223; M. Matwijów, Ostatnie sejmy..., s. 33-34, idem, Sprawa buławy.., s. 97.
235 Instrukcja sejmiku posbm na sejm, Sądowa Wisznia, 7 II 1667 r., AGZ, t. XXI, nr 226, s. 443;
Instrukcja szlachty wołyńskiej posbm na sejm, Łuck, 7 II 1667 r., AJZR, cz. II, t. II, nr XXXV, s. 213;
Instrukcja szlachty kijowskiej posbm na sejm, Wbdzimbrz, 7 II 1667 r., ibid., nr XXXVII, s. 229;
M. Matwijów, Ostatnie sejmy..., s. 34-
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dwór musiał mu odmówić z uwagi na konieczność pozyskania księcia Wiśniowieckiego.
Z powodu takich właśnie planów dworu ambasador zwracał się do H. de Lionne’a z za
pytaniem, czy aktualne są nadal propozycje króla Francji dla Sobieskiego236237.
W początkowych miesiącach 1667 r. Sobieski pozyskiwał co znaczniejszych oficerów
dla interesów dworu, na co wydal 40 000 liwrów232. Dużym jego sukcesem było
związanie ze sobą niedawnych jeszcze oficerów Lubomirskiego: Aleksandra Polanowskiego i Andrzeja Ścibora Chełmskiego. Referendarz wielki koronny Jan Andrzej Mor
sztyn twierdził o nich wobec ambasadora francuskiego: ce sont deux officiers de grand
credit dans les troupes. Polanowski otrzymał w dzierżawę jakieś prywatne wsie hetmana,
z których roczny dochód wynosił 6000 liwrów, Scibor Chełmski otrzymał zapewne
mniejszą dzierżawę238. Słusznie pisze Korzon, że Sobieski zjednywał sobie w ten sposób
wpływ na chorągwie, które należały wcześniej do rokoszu. Hetman wydawał też znacz
ne sumy na innych oficerów, mogąc w ten sposób zapobiec ewentualnemu zawiąza
niu się nowej konfederacji239.
Podczas pobytu Jana Sobieskiego we Lwowie zmarł tam w końcu lutego hetman
wielki koronny Stanisław Potocki240. Otwierało to oczywiście hetmanowi polnemu
upragnioną możliwość awansu. Jak donosił elektorowi brandenburskiemu jego war
szawski rezydent Johann von Hoverbeck, po Potockim wyznaczono na urząd hetmana
wielkiego koronnego Sobieskiego i polecono mu przybyć do Warszawy, aby pojednać go
z księciem Dymitrem Wiśniowieckim, któremu obiecywano buławę polną241. Dwór
pragnął pojednania pomiędzy zwaśnionymi magnatami, chcąc im powierzyć zwierzch

236 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 11 II 1667 r., BOssol., rkps 2987, k. 45—46.
237 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 11 III 1667 r., ibid., k. 70; M. Matwijów, Ostatnie
sejmy..., s. 20.
238 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 4 III 1667 r., BOssol., rkps 2987, k. 65; T. Korzon,
op. cit., s. 517, jednak autor myli się pisząc, że powyższa sprawa w odniesieniu do A. Polanowskiego
znajduje potwierdzenie w liście J. Sobieskiego (Helcel, nr 87). Mowa tam bowiem o A. Polanowskim w zupełnie innym kontekście. Jeżeli chodzi o korzyści ofiarowane przez J. Sobieskiego obu
oficerom, ambasador francuski tak to ujmuje: Le Marechal a donnę au premier [chodzi o A. Polanow
skiego] de ses propres vülages pour 6 000 limes de rente, et ä l'autre [chodzi o A . Ścibora Chełmskiego]
ä Proportion, BOssol., rkps 2987, k. 65. Dosłownie oznaczałoby to, że drugi z oficerów otrzymałby
dochód proporcjonalny, lecz bliżej nie wiadomo względem czego. T. Korzon tłumaczy to „mniejszą
dzierżawą”.
239 T. Korzon, op. cit., s. 517.
240 Różnie jest podawana dzienna data śmierci S. Potockiego: TL II (J. von Hoverbeck do Fryderyka
Wilhelma, Warszawa, 4 III 1667 r., UuA, t. XII, s. 328; T. Korzon, op. cit., s. 520), 23 II (AGAD,
Zb. Bran., rkps 42/56, s. 650; „Gazette de France”, za: M. Matwijów, Sprawa buławy..., s. 97), 27 II
(A. Przyboś, Stanislaw Potocki, w: PSB, t. XXVIII, Wroclaw 1984-1985, s. 150; M. Nagielski,
Stanisław Potocki, w: Hetmani Rzeczypospolitej..., s. 185). Bardziej prawdopodobną datą jest TL lub
23 II, bowiem wiadomość o śmierci hetmana dotarła do Warszawy już 1 III „pod południe” (AGAD,
Zb. Bran., rkps 42/56, s. 650). Lwów jako miejsce śmierci S. Potockiego nie budzi wątpliwości,
podają go bowiem: T. Korzon, A Przyboś i M. Nagielski oraz J. Jerlicz, op. cit., s. 115.
241 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa, 4 III 1667 r., UuA, t. XII, s. 328.
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nictwo nad armią koronną, którą chciano wykorzystać dla sprawy elekcyjnej242. Jan
Sobieski nie wierzy! jednak w możliwość współpracy z księciem Dymitrem Wiśniowieckim, ponadto ten ostatni miał przeciwników wśród Potockich oraz w województwach
ruskim i kijowskim (szlachta z tych terenów popierała zapewne kandydaturę Jabłonow
skiego jako hetmana polnego). Ponieważ starania księcia Dymitra o buławę polną
wspierał usilnie kanclerz wielki litewski Krzysztof Pac, który groził cofnięciem swego
poparcia dla elekcji Francuza, dwór znalazł się w dość trudnej sytuacji243.
Jan Sobieski prawdopodobnie dlatego nie przybył do Warszawy po śmierci hetmana
wielkiego koronnego (jak uczynił to książę Dymitr Wiśniowiecki), aby nie brać udziału
w powyższych rozgrywkach244. Droga do buławy wielkiej stała dlań już otworem, a to
było przecież najważniejsze.

242 Si on peut ajuster Dimitre et le G. Marechal qui nest pas capabłe de vouloir faire du mal, iis pourront
tous deux repondre de l’armie pour toutes choses, dont ledit Dimitre se laisse dejä entendre assez bien,
P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 4 III 1667 r., BOssol., rkps 2987, k. 65.
242 P. de Bonzy do H. de Lionne’a, Warszawa, 11 III 1667 r., ibid., к. 70.
244 Ks. Dymitr Wiśniowiecki zjawił się na dworze królewskim już w końcu lutego, M. Matwijów,
Ostatnie sejmy..., s. 37; M. Wagner, Stanisław Jabłonowski..., t. I, s. 91.
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RELACJA Z KAMPANII
BIAŁOCERKIEWSKIEJ 1626 R.
PRZECIWKO TATAROM AUTORSTWA
JANA DOBROCIESKIEGO1

rezentowana rymowana relacja pogromu ordy tatarskiej jesienią 1626 r. przez sity
kwarciane pod komendą Stefana Chmieleckiego, ówczesnego chorążego bracławskiego (nominacja 12 grudnia 1625 r.) została napisana przez Jana Dobrocieskiego,
szlachcica wywodzącego się z rodziny osiadłej w województwie ruskim. Według Adama
Bonieckiego autor niniejszej relacji miał pochodzić z rodziny herbu Prus (Turzyna),
osiadłej w ziemi lwowskiej. Sam Jan jako rotmistrz JKMci i miecznik bracławski był
właścicielem Laszek właśnie w tej ziemi2. Inni heraldycy widzą w nim potomka rodziny
herbu Brochwicz, która wzięła nazwisko od wsi Dobrociesza w województwie krakow
skim3. O Janie mamy zaledwie kilka wzmianek źródłowych: wiemy, że zaliczał się do
klientów rodu Zamoyskich, będąc ściśle związany z Tomaszem Zamoyskim wojewodą
kijowskim, któremu zresztą dedykował niniejszy utwór. Prawdopodobnie był dzierżaw
cą ruskiej majętności — Raszkowa. Do rodziny Dobrocieskich należały zresztą dobra:
Borsków, Witawa, Sutyska oraz część Woroszyłówki w województwie bracławskim.
Sam Jan Dobrocieski zaliczał się do szlachty mającej pewne poparcie wśród swych
sąsiadów, gdyż został poborcą województwa bracławskiego, co potwierdziły konstytucje

P

1 Jedna z kopii tej relacji znajduje się w Bibliotece PAN w Gdańsku pod sygn. N1 5382; wydawca
korzystał z mf. w BN w Warszawie, nr 5950; zob. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące
XVI-XVIII wieku, 1.1, 1514-1661, Wroclaw 1977, nr 370, s. 97.
2 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. IV, Warszawa 1901, s. 321.
3 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. III, Warszawa 1906, s. 186; por. K. Niesiecki,
Herbarz Polski, t. III, Lipsk 1899, s. 350.
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sejmu walnego 1629 r.^ Urząd miecznika bracławskiego otrzymał w 1629 r., po przej
ściu Sylwestra Czerlenkowskiego na pisarstwo bracławskie. Zapewne przeszedł na
prawosławie, o czym świadczy jego podpis pod rejestrem poborowym z 1629 r., który
wykonany został cyrylicą45. Jego żoną była niejaka Marusza Rusinka. Jan Dobrocieski
zginął tragicznie 18 listopada 1631 r. na weselu Adama Kalinowskiego, zabity przez
znanego zawadiakę Samuela Łaszcza. Urząd miecznika bracławskiego objął po Dobrocieskimjan (Jerzy) Kalinowski.
Niniejsza relacja opisuje działania Stefana Chmieleckiego, przyszłego wojewody
kijowskiego przeciwko ordzie budziackiej, oczakowskiej i krymskiej, które pod koniec
września 1626 r. wtargnęły w granice Rzeczypospolitej. Czarnym szlakiem skiero
wały się w kierunku Kijowszczyzny, rozpuszczając zagony po całej okolicy. Siły ordy
szacowano od 10 000 do 15 000, a dowódcami poszczególnych oddziałów byli m.in.
Buhar sułtan i synowie Kantymira6. Tatarzy rozbili kosz pod Białą Cerkwią i rozpuścili
czambuły, korzystając z nieobecności głównych sił polskich. Gros bowiem chorągwi
kwarcianych z hetmanem Stanisławem Koniecpolskim ruszyło w związku z wojną ze
Szwecją Gustawa Adolfa w kierunku Prus Królewskich. Hetman pozostawił Stefanowi
Chmieleckiemu chorążemu bracławskiemu zaledwie 4500-5000 łudzi, w tym ok.
1500 Zaporożców do obrony kresów przed spodziewanym atakiem ordy7. Regimentarz
9 października uderzył na kosz tatarski, znosząc go całkowicie. Po rozgromieniu ordy
znajdującej się w koszu i odzyskaniu części jasyru ruszył Chmielecki za grabiącymi
w okolicy czambułami. Dwa dni później rozgromiono pod Fastowem oddział Buhara
i obu synów Kantymira, plądrujących okolice Kijowa. Jednocześnie sławny zagończyk
wyprawił pod „Carski Bród” rotmistrza Bajbuzę, aby zaatakował wracających do swoich
siedzib ordyńców. Dnia 11 października przy tzw. Carskim i Kamiennym Brodzie rozbito
uchodzące ostatnie oddziały Tatarów. Zagarnięto wielu jeńców, a kilkunastu z nich
wysłał Chmielecki do Warszawy do króla na znak zwycięstwa. Także biorący udział
w tej batalii z ordą Kozacy zaporoscy pod wodzą hetmana Michała Doroszenki wysłali
Zygmuntowi III 20 jeńców z kilkoma zdobytymi buńczukami8.
Straty ordy szacowano od tysiąca zabitych do kilku tysięcy, podając mocno zaniżone
straty strony polsko-kozackiej. Miało bowiem zginąć w tych wałkach zaledwie 40 Po
laków i Kozaków9. Zwycięstwo pod Białą Cerkwią przyniosło duży rozgłos i sławę

4 W konstytucjach sejmu 1629 r. czytamy: „poborów łanowych 4, czopowych 2, jedno po drugim.
Poborca do wszystkich exakcyi na tym sejmie uchwalonych ur. Jan Dobrocieski miecznik bracławski”, VL, t. III, s. 308.
5 H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648, Warszawa 2000, s. 144, 210.
6 B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzita w latach 1624-1629, Łódź 1648, s. 62-63; por. M. Horn,
Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600-1647,
SMHW, t. VIII/1, 1962, s. 51.
7 L. Podhorodecki, Stanisław Koniecpokki ok. 1592-1646, Warszawa 1978, s. 150-151.
8 B. Baranowski, op. cit., s. 64-65.
9 L. Podhorodecki, Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987, s. 151.
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regimentarzowi wojsk koronnych na Ukrainie. Chmieleckiego uczcił panegirykiem
sam Szymon Starowolski w Wojownikach Sarmackich.
„Tu spoczywa wzór trudów wojennych, gardzący niebezpieczeństwem, Stefan
Chmielecki, herbu Bończa. Zdobył wielką sławę, zabiwszy liczne zastępy Tatarów
perekopskich, stosując albo szybkie uderzenia, albo zwłokę, jak tego wymagały okolicz
ności. Odniósł znakomite zwycięstwo z kilkoma tysiącami swoich nad ogromną ćmą
barbarzyńców pod Białą Cerkwią. Męstwem swoim i sławą nazwiska napełnił całe
Królestwo”10.
Jan Dobrocieski wymienia w swej relacji wielu bohaterów walk spod Białej Cerkwi,
w tym rotmistrzów chorągwi kwarcianych na czele z Bajbuzą, Janem Dzikiem, Mieleszkiem, Chocimierskim czy braćmi Mikulińskimi. Eksponuje również zasługi Zaporożców
hetmana Doroszenki, często występującego na kartach tej relacji. Kozacy, licząc na zła
godzenie warunków ugody kurukowskiej z 1625 r., wysłali w styczniu 1627 r. posłów do
Zygmunta III, prosząc o zwiększenie żołdu i powiększenie rejestru, powołując się wła
śnie na zasługi oddane Rzeczypospolitej pod Białą Cerkwią. Podkreślali straty, jakie
ponieśli w walce z ordą pod komendą regimentarza Chmieleckiego. W liście do króla
Michał Doroszenko 3 stycznia 1627 r. pisał:
„Rozumiemy, iż W. K. Mść pan nasz miłościwy, pomniąc na nasze krwawe zasługi,
które, jako dawno nastawiając piersi swe niezakrycie i nie żałując chudob swych, po
pogotowiu i teraz świeżo i znacznie dając wstręt temu nieprzyjacielowi krzyża świętego
i koronnemu, czynili, gdzie nie bez szkody wielkiej być musiało tak na samych osobach
jako na koniach i rynsztunkach, miłościwy wzgląd mając na niedostatki nasze, które
prawie nas ogarnęli, łaską swą pańską nadstawić miłościwie będziesz raczył”11.
Przedstawiana obecnie czytelnikom relacja zwycięskiej batalii Stefana Chmieleckie
go pod Białą Cerkwią należy do nielicznych utworów wierszowanych, które prezentują
zmagania sił kwarcianych z Tatarami w pierwszej połowie XVII w. Zasługuje na uwagę,
tym bardziej że autorem jej nie jest znany nam poeta, ale szlachcic z województwa
bracławskiego, na co dzień nie parający się przecież działalnością pisarską. Czy Jego
mość Jan Dobrocieski wykazał się odrobiną talentu pisarskiego, niech osądzi sam
Czytelnik.

10 Szymona Starowolskiego „Wojownicy Sarmaccy”, oprać. J. Starnawski, Warszawa 1979, s. 289.
11 M. Doroszenko do Zygmunta III z Perejaslawia 3 I 1627 r., w: Zerela do Istorii Ukraini-Rusi,
t. VIII, Lvov 1908, s. 299.
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RELACYJA PRAWDZIWA POGROMU POGAŃSTW A
POD BIAŁĄ CERKWIĄ ROKU 1626, DNIA 7. OCTOBRA
SZCZĘŚLIWIE OTRZYMANEGO PRZEZ JEGO MOŚCI
PANA STEPHANA CHMIELECKIEGO12, CHORĄŻEGO
WOJEWÓDZTWA BRACŁAWSKIEGO,
KTÓREGO POGAŃSTW A Z MURADYN SOŁTANEM,
W LICZBIE BYŁO OŚMDZIESIAT TYSIĘCY.
NAJWYŻSZEMU PANU NIECHAJ BĘDZIE CZEŚĆ
I CHWAŁA, A TO PRZEZ JANA DOBROCIESKIEGO
MIĘDZY LUDZIE PODANA
WE LWOWIE W DRUKARNI JA N A SZELIGI I.M.X. ARCYBISKUPA
LWOWSKIEGO DRUKARZA

Do Czytelnika
Przetoż Czytelniku a mnie wielce łaskawy
W czym proszę przyjmij wdzięcznie te moje zabawy,
W których pisałem Marsa i Bellony dzieło
A w tym jeśliby się w czym co nie wygodzieło
Racz poprawić co proszę z uważnej swej głowy
Wziąwszy pióra słuchać rad będę gotowy.//

Jaśnie Wielmożnemu Panu Panu Jego Mości P. Thomaszowi Zamoyskiemu
Wojewodzie Kijowskiemu, Knyszyńskiemu, Goniądzkiemu, etc. etc. etc.
Staroście, Panu i Dobrodziejowi Miłościwemu
Dwa osobliwie sposoby Jaśnie Wielmożny Mciwy Panie wojewodo kijowski widzę,
którymi się miłość w ludziach przeciwko Ojczyźnie pokazuje, jeden przeciwności od
nich odwracanie, drugi pożytków w nich rozmnażanie, pierwszy jest tych, którzy swymi
niewczasami, trudami, kosztem, vitae denique ac salutis suae impendio, nieprzyjacielskie
najazdy od ojczyzny mężnie odpierają. Drugi w owych, którzy ją w pokoju zdobią
naukami uczciwemi, abo obroną i pomnażaniem ich in suam boni publici, abo są wielkie
i umysłowi tylko wysokiemu służące, przetoż tym, którzy inni oj//czyźnie chęci swe
oświadczają, wielką sławę, et immortale nomen apud omnem posteritatem, przynoszą: bo

12

W. Dobrowolska, Stefan Chmielecki, w: PSB, t. III, Kraków 1937, s. 318-320.
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ich z pospolitego gminu ab aevo in aevum wyłączają wolności, majętności, godności
nadawają, na koniec veros ciues w tej Ojczyźnie czynią, pięknie Eurypides:
Conwenit omni ratione et arte
Ainantes patriam salutem eius moliri.

Czynił on zacny i wielki monarcha Julius Caesar, obiema sposoby, bo i mieczem
państwa rzymskie rozszerzał, i obroną, i hojnością nauki uczciwe rozmnażał, dla czego
zwykł się był dawać malować w jednej ręce z mieczem, a w drugiej z księgami z napisem
ex utroque Caesar, pokazując, że te oba sposoby służenia dobru pospolitemu monar
chom i ludziom wielkim, przystojne i powinne znajduje się to Jaśnie Wielmożny Mciwy
Panie wojewodo kijowski w domu zacnym WM. mego Mciwego Pana, bo i Ojczyzna
ani obrońcę potężniejszego, ani w pokoju syna życzliwszego nad WM. mego M. Pana
nie ma, słusznie WM. mój Mciwy Pan jesteś ex utroquae Princeps, ponieważ ilekroć jaka
burza przeciwko Ojczyźnie, albo w Ojczyźnie stanie, zawsze ona WM. mego Mciwego
Pana kosztem swym własnym, i radą plerumque cum discrimine salutis i obronę, i zacho
wanie całości, a tym bardziej iż mój // Mciwy Pan consilio recto z nauk zdrowych
wyczerpnionym dźwigasz ją, i zdobisz hojną przychylnością, i miłością nauk uczonych
ludzi, w pierwszym bowiem młodości twej wieku zwiedziłeś WM. mój Panie obce kraje,
Akademie sławne, i Professory uczone, i wróciłeś się do Ojczyzny, wziąwszy scientarum
ac linguarum multiplicem peritiem, które i teraz dziwnie miłujesz, i w ludziach rycerskich
kochasz, a swą szczodrobliwością nauki w nich pomnażasz, stąd, że na Dworze WM.
mego Pana ma miejsce żołnierz dobry, człowiek godny, a ta jest pierwsza przyczyna, dla
której WM. mój M. Pan w opiece, i w miłościwą łaskę tę pracą moję ofiaruję. A to żem
ludzki postępek bitwy i męstwa synów koronnych, które w nagrodę sławy nieśmiertel
nej brać zwykło, gdyż im umykać zwykli, opisałem teraźniejszą potrzebę szczęśliwą pod
Białą Cerkwią, z łaski i szczęścia danego od najwyższego Pana, którąś WM. mój M. Pan
przez sługę swego Jego M. Pana Stefana Chmieleckiego, chorążego województwa
bracławskiego, a wodza wojska Jego K.M. ukrainnego, z wielką a nieśmiertelną sławą,
a pohańbieniem pogańskim otrzymać raczył: to tedy pod imieniem WM. mego M. Pana
między ludzie pus[z]czam, rozumiejąc, że snadniej u wszytkich zalecenie swe mieć
będzie, gdy pod o//broną WM. mego M. Pana jako tego, który dziejami rycerskiemi
słyniesz, wynidzie.
Mężni z mężnych się rodzą, a szlachetne dzieci
Mają coś Ojcowskiego, co w nich męstwo nieci.
Masz Jaśnie Wielmożny Mciwy Panie wojewodo kijowski, boś z tych tak zacnych
przodków zrodzony cnotami własnymi podpierasz, i domowe niebezpieczeństwa upa
trujesz, i onym sercem wielkim rozumem głębokim, mądrością wysoką, przemysłem
czujnym, ostrożną dzielnością, męstwem niezwyciężonym zabiegasz, czynisz to WM.
mój Mciwy Pan będąc w tych krajach prawie na granicach jako najmocniejsza twierdza
przeciwko nieprzyjaciołom postawiony, a nietrudna to zawsze, w którym cnoty wszytkie
i sprawy, i dzieła rycerskiego gniazdo w sobie założyły. Tu już niechaj Bóg we wszytkim
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WM. memu M. Panu s [z] części i błogosławi zacnej familiej, i sławie, której świat pełen.
Żyjże WM. mój M. Pan a szczęśliwie osobliwie Kościołowi na obronę, Ojczyźnie na
ozdobę i podporę, a nam na pociechę i zasłonę. A tę moję małą pracę z wrodzonego
affektu mego do usług WM. mego M. Pana z pilnością zebraną, przyjmi[j] w opiekę
i miłościwą łaskę swą, ja cokolwiek ingenij viribus possum wszytko sławie i zacnej godno
ści WM. mego Pana obrócę.
W M . mego M. Pana i Dobrodzieja uniżony sługa,
JA N D O BR O C IE SK I.//

Nie helikońskie lasy i bieżące zbroje,
Parnaskie pisać będę, ale krwawe boje
Marsa nieużytego, i Belony dzieło,
Które się na katońskich równinach toczyło.
Han Tatarzyn chrześcian krwie chciwy i państwa,
Który czterech sołtanów wysłał od pogaństwa,
Żeby mocno nastąpił na sarmackie kraje,
Którym prawa nasienie Lechowe podaje.
Wziąwszy tedy ten urząd sołtan od krymskiego,
Hana13 przyspiesza do zamku ukraińskiego.
A to muradin z trzema jeszcze sołtanami,
Sewegierym, Bucharem i Stangieriami.
Ten najwyższym hetmanem, i wodzem onych był,
A do miłości kijowskiej w potężności przybył.
I tam, gdzie Ruś od dawnych wieków bieg sprawuje,
A Biała Cerkiew od pól katońskich miarkuje.
Tam muradyn z pól zwodzi wojska bisurmańskie,
Łączy siły do sił zastępy pogańskie.
Położywszy się koszem na polu katońskim,
Swe zagony rozpuścił zwyczajem pogańskim.
A to Tatarów, których w liczbie sto tysięcy,
Ze czterema sołtanami było albo więcej.
A hardzie się stawiąc ruski kraj burzyć chcieli
Bo starszego muradyna tuż przy sobie mieli.
A gdy już rozpuścił chciwe swe zagony,
Wnet Chmielecki jako w tym wojen doświadczony.
O czym wiadomość przyszła wpół ciemnej nocy,
Wtem Chmielecki rusza się z wojskiem już ochoczy

13 Mehened III Gerej, chan krymski w latach 1623-1624 (I panowanie), zob. L. Podhorodecki,
Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987, s. 309.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Relacja z kampanii białocerkiewskiej 1626 r. przeciwko Tatarom...

243

Spod miasta Oratowa14 kędy obóz leżał,
By do nieprzyjaciela przeważnie przybieżal.
A mając jeszcze przy sobie lud paniąt niektórych,
Wiśniowieckich, Zasławskich, Ostrowczyków onych.//
W tąż jeszcze pana wojewody kijowskiego15,
Lud mając nad sobą Dzika16 za starszego.
Więc ochoczych kilkaset z Wierzchowskim przybyło,
Tak i z Lukianem i z Skibą, których sposobiło.
Żarliwa ta wiadomość, którą pan Chmielecki
Rozsyłając, zgromadził onych do kupeczki.
Ruszył się zaraz z miejsca jako ten, na którym
Hetmańskie miejsce leży, a prawie taborem.
Wywiódł wojsko wpół nocy, aby tam przybieżal,
Kędy muradyn sołtan prawie koszem leżał.
Opatrzywszy już tabor, ludzie zszykowawszy,
A rotmistrzów, których miał do kupy zebrawszy,
Mieleszka, Baybuzę, Strażnika, Goślickiego,
Więc Chocimierskiego rotmistrza wołoskiego.
Także Szkleńskiego, Swiadckiego i Rochożyńskiego,
Alexandra i Romana Miekulińskiego.
W tąż i Dzika, który był z ludźmi kijowskiego
wojewody, a pana prawdziwie mojego.
Uczyniwszy do nich rzecz ozdobnymi słowy,
A pytając, kto by z nich na podjazd gotowy
Był, wszyscy wraz krzyknęli w takową ochotę,
Chcąc serdecznie spieszyć się, aby tę robotę
Od Boga naznaczoną fortunnie konali,
N a którą jednostajnie Chocimierski śmiały,
Z Wołochami swoimi jako rotmistrz prawy,
Ruszyli się, aza go fortuna nabawi
Sławy tej, której każdy życzy sobie śmiele,
Puścił się wprzód dość mężnie pod nieprzyjaciele.
Tejże nocy Jego Mość pan Chmielecki ubiegł
I z wojskiem jednym cugiem, a tam trochę uległ
A to w Tetyowie17 u pana Szkleńskiego,
Zastawszy tam Doroszenka Zaporoskiego//
14 Dziś. Oratow; por. E. Rulikowski, Oratów, w: SGKP, t. VII, cz. II, Warszawa 1886, s. 572-573.
15 Tomasz Zamoyski, wojewoda kijowski w latach 1619-1628, zob. Urzędnicy centralni i nadworni
Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1992, s. 216.
16 Z. Lasocki J a n Dzik, w: PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 181-182.
17 Dzisiaj Tetiew; por. E. Rulikowski, Tetytów, w: SGKP, t. XII, Warszawa 1892, s. 321-324.
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Starszego18 z ośmią set tak przebornych Kozaków,
I z armatą porządną, a sławnych junaków.
Stąd się w kupie wojsko ruszyło, i Kozacy
Złączywszy się porządnie, jak dobrzy junacy.
Pod Koszow19 się strudzeni zwykle postawili
A obóz swym porządkiem pięknie zatoczyli.
Tam czekali na wiadomość od Chocimierskiego
A pod ludzie od wojska wprzód wyprawionego.
A w tym Mieleszkowi w tąż i Doroszenkowi,
Z chorągwią kazano iść jako rotmistrzowi.
Zaczyni Mieleszko z pierwszą czatą się złączywszy,
Chocimierskiego zdania w tym się poradziwszy.
Zażywali wojennych sposobów chcąc nabyć
Języka, lecz od kupy nie mogli wywabić.
W tym prędko z łaski pańskiej fortuna zdarzyła,
Ze im drogę do pogan sławnie otworzyła.
Kędy szczęściem a cnego Chmieleckiego,
Fortunnie odprawiwszy języka świeżego
Z wielką pociechą wojska w tąż i pułkownika,
Prowadzili chcąc oddać jak do namiestnika
Hetmańskiego, który to fortunnie sprawował,
Mało całą noc śpiący już wojsko szykował.
A to przeszedfłjszy Ruś w Wołodarce20 mieście,
W którym zastano Kozaków więcej nad dwieście.
Tam wpół drogi od kosza Chocimierski mężnie,
Mieleszko, Doroszenko języka potężnie,
Pod samym prawie koszem wzięli i oddali,
Z wojskiem i pułkownikiem szczęśliwie witali.
Tam spytawszy języka uszli milę drogi,
Pod kosz tatarski cnemu rycerstwu niesrogi.
Tabor i wojsko w porządnym szyku sprawione,
W czułym porządku pod kosz było prowadzone.//
A przeszed[ł]szy dawnego czyn [i] ą okopisko,
Za którym stał kosz tatarski [o] podał nie blisko,
A już orda w swym porządku w gotowości była,
Która wojsku polskiemu mężnie się stawiła.

18 M. Korduba, Michał Doroszenko, w: PSB, t. V, Kraków 1939-1946, s. 335-336.
19 Dziś. Kosowka; por. Koszów, w: SGKP, t. IV, cz. II, Warszawa 1883, s. 486.
20 E. Rulikowski, Wołodarka, ibid., t. XIII, cz. II, Warszawa 1893, s. 883-887.
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A Chmielecki fortyle zwykłe wynajdując,
Bo już z pogany przedtem stokroć się kosztując:
Wykładał ich postępki i sposób potkania,
Uważał też i słuchał inszych pilnie zdania,
Jać mądry hetman wszytko rozumem sprawując,
Jak w sprawie stać, jak bić, jak gonić ukazując.
Utwierdziwszy poważnie słowy wojsko swoje,
Dosyć niewielkie, które już zdrowie prawie troje
Za miłą Ojczyznę niesie, by poganina
W Ojczyźnie swej znieść mogli, wtoż bisurmanina.
Których w liczbie nie mając jedno pięć tysięcy,
Zaporowców, kwarcianych, alboli co więcej.
Tą nowiną od Boga wszyscy pocieszeni,
I z serca na pogany chciwie zajuszeni.
Ci dla Ojczyzny umrzeć, ci zwycięstwa śmiele
Winszując sobie, każdy wprzód chciał stać na czele.
A tak za łaską bożą na polu katońskim,
Zwiedziona tam jest bitwa z narodem pogańskim.
Gdzie muradyn sołtana pułk napotężniejszy
Stanął, a murzowie przy nim co zacniejszy.
Tam z[e] swą chorągwią pan Chmielecki skoczy
Rzekłby, za mną Czarnata, jeśliś jest ochoczy.
Terazże mi się popisz, Karadzo mój drogi,
Postępójcież bracia ma bez zabawy długi.
Tak z rotą swą przypad[ł]szy pan Chmielecki przodkiem,
Uderzył sam prawie w muradyna śrzodkiem,
Napomniawszy do bitwy, gdy się potkać mieli,
Lecz przy dobrym hetmanie śmiałość na się wzięli.//
A zaraz na Tatary wpadli wielkim pędem,
Aż ich tamże przez tysiąc położyli rzędem.
Zatem pan Chocimierski z Wołochy mężnemi,
A Sefer we stu koni z ziemiany barskiemi.
Z nim równo Dzik skoczył z ludźmi kijowskiego,
Wojewody, a pana osobliwie swego.
Pan Rochożyński, i Mikulińscy poskoczą,
A swą kupą niemało poganów potłuczą.
A Doroszenko w pułk Kozaków zszykowany,
Który na prawym skrzydle był w posiełku dany.
A z prawego skrzydła potkał się pułk duży,
Rota pana Goślickiego, i pana Baybuzy.
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Pan Mieleszko z swą chorągwią skoczywszy mężnie,
Z nim Wierzchowski z swym pułkiem potkał się potężnie.
Zozułińskiego ochotnik, Skiby, Lukiana,
I ci poczęli tłoczyć muradyn sołtana,
A pan Szkleński tuż z ludźmi pułku książęcego,
Nieboszczyka sławnego pana krakowskiego21.
Był też z ludźmi od książęcia Wiśniowieckiego22,
Pan Swiadcki a starosty sławnie c[z]erkaskiego.
Ten prawie trzymał lewą taboru stronę,
A drugim prawe skrzydło oddano w obronę.
Piechota Kureckiego przed taborem stała,
Która się przy armacie dużo spracowała.
W tyle taboru armaty część zostawiono,
A te także piechotą dobrze opatrzono.
W tym się szczęście poganom zmieniło omylne,
Iż im serca upadły, i ufy posilne.
A Chmielecki i z wojskiem tym śmielej naciera,
Wołając, w kim miłość jest i Ojczyzna szczyra.
Teraz ją niech okaże, teraz sławę swoję
Potwierdź każdy, owo ja przed wszytkiemi stoję.//
Po tym już wojska kozackie jedna po drugiej
Chorągwie następując bez zabawy długiej.
Srzedni uff walny, w którym wszytka moc stojała,
Uderzył w Tatary aż ziemia zadrżała.
Bębny, trąby brzmią, zbroi grzmot z rusznic trzask, rżą konie,
A głos Chmieleckiego brzmi po wszytkiej stronie.
Tak zapaleni głosem wszyscy, i wnet potem
Już słońce promienne zamrużyło okiem.
Tam pełne pola trupów pogańskich leżało,
A do ordy bez rany rzadki uszedł cało.
Muradyn w małe uszedł, lecz przedni murzowie,
Arsłan, Remetał, Dzianej, Sefer to panowie,
Ci z więźniami zostali, inszych więźniów siła,
Przez które to zniesienie moc się ich zwątliła.
A tak za łaską Bożą w noc godzina było,
Jaką się wojsko polskie szczęśliwie wróciło

21 Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski od 25 II 1593 r. do śmierci w dniu 12 IX 1620 r. Zob. jego
biogram w: PSB, t. XXIV/3, Wrocław 1979, s. 481—486.
22 Konstanty Wiśniowiecki (1564-1641), wojewoda bełski i ruski, zob. Urzędnicy województwa
ruskiego XTV-XVIII wieku. Spisy, oprać. Ł. Przyboś, Wroclaw 1987, s. 404.
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N a tatarskie koszysko wszytkie plony
Zostały odbieżane, razany i kony,
Których koni w rachunku ośmdziesiąt tysięcy,
Dziesięć tysiąc Kazanów, albo co więcej.
Tak na koszu tatarskim przez noc wojsko stało,
Które się tą potrzebą bar[d]zo spracowało.
Ta się pierwsza potrzeba w piątek odprawiła
Fortunnie z łaski pańskiej, insza się zjawiła.
W niedzielę, gdy zagony w różnych miejscach były,
Które jeszcze do kosza zwykle nie stanęły.
A tak ten wódz przezacny wojska koronnego,
Spatrzywszy wszytkich brodów z uważenia swego,
Naznaczywszy Baybuzę na Telaczym Brodzie23
Kazał stanąć, aby tam przestrzegał ich drodze
Wtoż Guzelfi z Lityńskim z swymi chorągwiami,
I Zaporowców kilkaset z swoimi znakami.//
A na drugich brodach, które blisko siebie,
Brzegami obmurował Bóg mocno na niebie.
Wierzchowski z ochotnikiem wtoż i Kureckiego
Piechota, i nieboszczyka pana krakowskiego2^.
Ostatek wojska w Białej Cerkwi zostawiono,
A tabor z armatą w dół Rosi obrócono.
Kędy rokosz ubezpieczył, i wojsko zwrócił
Nazad, tusząc, iż poganin tedy się obrócił.
W tym prędko postrzeżono, że się to źle stało,
Wróciwszy nazad wojsko na przestrzał bieżało.
Gdzie tylko zarwało łudzi przodkiem bieżących,
Baterbiow młodych w nocy uciekających.
Którzy węchem poczuwszy, i ludzie postrzegszy.
Pławili się przez Roś, i brodów uchyliwszy.
Tamże przenocowano wojsko utrudzone,
A godzin ze cztery w noc już było sprawione.
Stamtąd pod Rokitną25 ruszyli się śmiele,
Tam Buchar sołtana z węźniami wesele
Zastali, a on sobie w wojsku odpoczywa,
W czym rycerska śmiałość, i ża[r]liwość chciwa,
23 Carski i Kamienny Bród; zob. B. Baranowski, op. cit., s. 6424 Chodzi o Janusza Ostrogskiego, kasztelana krakowskiego, zm. 12 IX 1620 r. Urząd ten objął po
nim Jerzy Zbarski, zob. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, pod red.
A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1990, s. 60-61.
25 Dziś. Rakitnoje, por. E. Rulikowski, Rokitna, w: SGKP, t. IX, cz. II, Warszawa 1888, s. 704-708.
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Którzy pod ciemną noc chcieli weń uderzyć,
A pan pułkownik nie chciał onym wierzyć
Czekał dnia białego jako wojen prawy,
Który w gotowe uderzał bez wszytkiej zabawy.
W ten czas Buchar sołtana pod Rokitną znieśli,
A onego zaledwie rannego unieśli.
Tam cztery tysiące Tatarów przy nim było,
Którymi się to zwycięstwo znacznie dokończyło.
Tak tym sławnym zwycięstwem ozdobić Polaki
Wtoż i Kozacką cnotę, że byli junaki.
Zbieli wojsko tatarskie, kosze onych twarde,
Pobrawszy łupy, hetmany zabi[j]ali harde.//
Kozakom na ten czas wiele ich niedostało,
Bo im wojsko polskie wprzód kredensowało.
Przy fortunie fortuna, gdy się już zwrócili,
Wojska polskie, kozackie radością cieszyli.
W Białej Cerkwi chorągwie, i mężnie znosili,
Z którego zwycięstwa wszyscy się cieszyli
A hardzi Tatarowie padli z chorągwiami
Przed nogi pułkownicze, jako wiemy samie.
Miejże cny Chmielecki dank, póki Phaebus koło
Słoneczne będzie woził po niebie wesoło.

Zoilus
Nie darmoć mnie uczeni Zoilem nazwali,
Cni Poetowie, którzy o mnie napisali.
A to, żem zawsze ludziom zazdrościwa była,
A cnym mężom swą mową fałszywą szkodziła.
Rzucając po tym świecie rozmaite mowy,
S[z]czypiąc sławę każdego fałszywemi słowy.
Teraz przy[j]dzie nie ostrzyć kła, i zamknąć zęby,
By mi zaś kto nie wyciął niecnotliwej gęby.
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KOMPUT WOJSK JKMCI
POD SKWARZAWĄ SPISANY W OBOZIE
DIE 4 AUGUSTI 16631

W

ydawany obecnie komput wojska koronnego, spisany bezpośrednio po zakończe
niu Związku Święconego pod laską marszałka Jana Samuela Świderskiego, jest
znany badaczom zajmującym się schyłkowym okresem panowania Jana Kazimierza.
O reorganizacji armii po zakończeniu konfederacji (24 lipca komendę nad wojskiem
objął Aleksander Cetner) i przygotowaniach podjętych w celu nowego podziału wojska
na poszczególne pułki wspominał zarówno Adam Kersten w swej biografii Stefana
Czarnieckiego, jak i późniejsi badacze. Pomieszano wówczas i pozwijano te chorągwie,
których dowódcy związani byli z hetmanem polnym koronnym Jerzym Lubomirskim.
Usunięto także aktywnych oficerów i żołnierzy spod wielu chorągwi, co przyczyniło się
do masowej dezercji z szeregów wojska2. Faktycznie komendę nad wojskiem objęli
hetmani 29 lipca i zgodnie z wydanymi ordynansami wojsko spod Glinian kierowało się
w kierunku Firlej ówki. Pod Skwarzawą3 w powiecie złoczowskim dokonano 4 sierpnia
popisu wojska, a poszczególne pułki prezentowały się przed hetmanem wielkim koron
nym Stanisławem Rewerą Potockim. Następnego dnia popisano autorament cudzo
ziemski. Aby zlikwidować związkowe powiązania pomiędzy oddziałami i służącym
w nim towarzystwem, wprowadzono wówczas nowy podział na pułki. Podział ten był
dziełem Stefana Czarnieckiego i to do niego mieli żołnierze pretensje, przypisując mu
tzw. czystkę wśród związkowców, którzy nie ukrywali swej sympatii do hetmana polnego
koronnego Jerzego Lubomirskiego. W wyniku masowego porzucania służby, także w za
1
2
3
t.

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, rkps 170, k. 281-283.
A. Kersten, Stefan Czarniecki, Warszawa 1963, s. 494-497.
Skwarzawa — wioska leżąca na zachód od Bortkowa i Firlejówki w pow. złoczowskim, zob. SGKP,
X, Warszawa 1889, s. 742.
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ciągu cudzoziemskim, o czym donosił w swym pamiętniku Hieronim Chrystian Hol
sten*, stan armii zmiejszył się poważnie w stosunku do stanu sprzed miesiąca, gdy
konfederaci znajdowali się w obozie pod Bruchnalem.
Prezentowany komput wykazuje ponad 10 000 koni, tj. ok. 9000 żołnierzy, odliczając
ślepe porcje, przypadające na płace oficerskie. Wraz z siłami zaciągu cudzoziemskiego,
szacowanego na ok. 15 000 ludzi, armia koronna, szykująca się do wyprawy zadnieprzaftskiej Jana Kazimierza, nie przekraczała 25 000 żołnierzy, a w rzeczywistości jeszcze
mniej. Nie wszystkie obecne w kompucie pod Skwarzawą chorągwie pozostały bowiem
w dalszej służbie. Według obliczeń Jana Wimmera roty husarskie (7, liczące 789 koni),
pancerne (70, w sile 6893 koni), tatarskie (21 rot, liczących 2057 koni) i wołoskie
(1 rota o 94 koniach) dawały łącznie 9833 koni45. Widzimy więc, że kilka chorągwi
obecnych w prezentowanym kompucie pozostawiono jeszcze w służbie, ale nie wszyst
kie wzięły one udział w wyprawie w wyniku dalszej redukcji, szczególnie po buncie sił
zaciągu cudzoziemskiego pod Mikulińcami w połowie sierpnia, w trakcie przemarszu
z Brodów na Tarnopol. Nie widzimy bowiem w kompucie koronnym chorągwi husar
skiej Stanisława Lubomirskiego starosty spiskiego, pancernych: Stanisława Oleśnickie
go starosty radziejowskiego, Jana Siemaszka Odyńca, Kazimierza Cieciszewskiego cho
rążego liwskiego, Kazimierza Zapołskiego stolnika brzeskiego, Samuela Firleja Broniew
skiego podkomorzego czernichowskiego, Jana Aleksandra Myszkowskiego podkomo
rzego bełskiego, Mikołaja Dzieduszyckiego starosty żydaczowskiego, Andrzeja Ostroroga starosty garwolińskiego i kilku innych (wiele z nich widzimy w postaci szczątkowej
w kompucie spod Kozłowa). Nie oznacza to, że redukcje, które dotknęły głównie zaciąg
towarzyski, ograniczyły się do tych kilkunastu chorągwi. W sumie zlikwidowano szereg
rot, których szefami byli: sam Lubomirski, jego krewni, przyjaciele i klienci. Zlikwido
wano ogółem 1 chorągiew husarską, 64 pancerne, 11 tatarskich i aż 14 wołoskich.
Część z nich objęli stronnicy dworu stąd w nowym kompucie widzimy 9 nowych rot
pancernych i 13 tatarskich6. W stosunku do II kwartału 1661 r. sprzed konfederacji
(stan liczebny rot jezdnych: husarii, pancernych, tatarsko-wołoskich wynosił 15 680 ko
ni), zredukowano zaciąg towarzyski o 37%.
Znaczna grupa tak towarzystwa chorągiewnego, jak i wyższych oficerów udała się za
hetmanem polnym koronnym Jerzym Lubomirskim do Łańcuta, co osłabiało morale
i dyscyplinę armii przed projektowaną kampanią. W obawie przed wystąpieniami woj
ska podzielono je po popisie pod Skwarzawą na odrębne grupy, poddając pod komendę
wiernych dworowi oficerów: Stefana Czarnieckiego, Jana Sobieskiego, Jana Sapiehy
i Stanisława Jabłonowskiego7. Nie uchroniło to jednak przed buntami i wystąpieniami
nieopłaconych chorągwi i regimentów. Bunt pod Mikulińcami spowodował opóźnienie
4
5
t.
6
7

H. Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655-1666, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1981, s. 81-82.
J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w l. 1660-1667, SMHW,
VI, 1960, cz. 1, s. 223.
Ibid., s. 215-216.
Zob. E. Janas, Konfederacja wojska koronnego w latach 1661-1663, Lublin 1998, s. 267-268.
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przygotowań do kampanii zadnieprzańskiej89, a zbuntowaną piechotę pod Zborowem
należało przekupić, ofiarowując żołnierzom 40 000 złotych. Dopiero w połowie wrze
śnia w okolicach Baru zbuntowane regimenty przeprosiły króla i złożyły ponowną
- '9
przysięgę wierności
.
Niniejszy komput nie tylko pokazuje, jakie zmiany nastąpiły w armii koronnej po
zakończeniu konfederacji lat 1661-1663, ale jest jedynym znanym nam spisem sił
koronnych z podziałem na pułki przed kampanią ukraińską Jana Sobieskiego z 1667 r.
Możemy go porównać jedynie z podziałem pułkowym epoki Związku Święconego10
oraz podziałem na poszczególne pułki wojska konfederackiego marszałka Adama
Ostrzyckiego z okresu rokoszu Lubomirskiego11.
Na uwagę zasługuje zamieszczony także komput wojska koronnego znajdującego się
w obozie pod Kozłowem pod komendą Mariusza Stanisława Jaskólskiego. Nie tylko poka
zuje bowiem faktyczną liczebność chorągwi, bez wliczania w nie tzw. ślepych porcji po
cztów rotmistrzowskich, ale także liczbę towarzystwa, która absentowała się, opuszczając
służbę. Dla przykładu rota Eustachego Tyszkiewicza miała liczyć zaledwie 9 koni, „prócz
deputatów, którzy są absentes”12. Podsumowując, wydawany obecnie komput wojska
zaciągu narodowego w przededniu kampanii zadnieprzańskiej będzie istotnym uzupeł
nieniem do materiałów tyczących tej wyprawy, wydanych przez W. S. Broel-Platera13.
Pułk JKMci:
1.

JKMci usarska pod starostą kaniowskim Stefanem Czarnieckim koni

200

(125)14

2.

druga JKMci pod starostą lubelskim Aleksandrem Ludwikiem
Niezabitowskim

koni

120

(73)

3.

wojewody ruskiego [Stefana Czarnieckiego] usarska

koni

120

(104)

4.

Aleksandra Lubomirskiego koniuszego koronnego usarska

koni

120

(94)

5.

JKMci kozacka pod panem [Stefanem] Bidzińskim

koni

150

(214)

6.

JKMci [kozacka] pod panem [Michałem] Kozubskim

koni

150

(133)

7.

wojewody ruskiego [Stefana Czarnieckiego] kozacka

koni

150

(178)

8 Zob. J. Maron, Kampania zadnieprzańska Jana Kazimierza 1663-1664, w: Od armii komputowej do
narodowej (XVI-XX w.), pod red. Z. Karpusa i W. Rezmera, Toruń 1998, s.74-88; por. J. Wimmer,
Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 142—143.
9 E. Janas, op. cit., s. 269; por. M. Nagielski, Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i komputo
wej za ostatniego Wazy (1648-1668), Warszawa 1989, s. 116—117.
10 Zob. jednostki wojska koronnego wchodzące w skład Związku Święconego, E. Janas, op. cit.,
s. 273-279.
11 Zob. spis chorągwi konfederackich z 5 lipca 1665 r., M. Nagielski, Działania zbrojne rokoszu
Jerzego Lubomirskiego w 1665 r., SMHW, t. XXXIV, Wroclaw 1992, s. 144—145.
13 Zob. E. Janas, op. cit., s. 267.
13 W. S. Broel—Plater, Zbiór pamiętników do dziejów polskich, t. IV, Warszawa 1859, s. 121—149.
14 W nawiasach podano liczbę koni danej jednostki zgodnie z rozliczeniami skarbowymi i wylicze
niami J. Wimmera, Materiały..., s. 224-241.
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8. [Wacława] Leszczyńskiego krajczego koronnego

koni

150

(132)

koni

120

(80)

10. [Wojciecha] Prażmowskiego chorążego wołyńskiego

koni

120

(120)

11. [Stanisława Koniecpolskiego wojewodzica sandomierskiego

koni

150

(158)

12. [Jana Karola] Daniłowicza starosty parczewskiego

koni

100

(101)

13.

koni

100

(97)

Razem koni

1750

(1609)

9.

[Samuela] Prażmowskiego chorążego nadwornego koronnego

[Tadeusza Daniela] Boubonombeka Persa

Pulk jmp. wojewody krakowskiego i hetmana koronnego Stanisława Potockiego
1.

chorągiew usarska samego jmci [Stanisława Potockiego]

2. samego jmci kozacka

koni

200

(163)

koni

200

(161)

3.

książęcia jm. [Michała] Czartoryskiego wojewody wołyńskiego

koni

120

(178)

4.

[Jana] Potockiego wojewody bracławskiego

koni

100

(100)

5.

Zygmunta Przerembskiego kasztelana sieradzkiego

koni

100

(76)

koni

100

(95)

koni

100

(100)

koni

150

(121)

koni

100

(93)

10. [Mikołaja] Sieniawskiego

koni

150

(135)

11. [Franciszka] Lewoszyńskiego stolnika podolskiego

koni

100

(69)

12. Andrzeja Modrzejowskiego podczaszego sieradzkiego

koni

100

(119)

13.

[Stanisława] Łużeckiego starosty szmeltyńskiego

koni

100

(75)

14.

[Aleksandra] Kryczyńskiego

koni

100

(99)

Razem koni

1720

(1584)

6. [Michała] Stanisławskiego kasztelana sądeckiego
7.

Mikołaja Potockiego generała podolskiego

8. Szczęsnego Potockiego starosty krasnostawskiego
9.

książęcia Konstantego Wiśniowieckiego

Pułk pana marszałka wielkiego koronnego i hetmana polnego Jerzego Lubomirskiego
1.

chorągiew usarska samego jmci [Jerzego Lubomirskiego]

2. [Stanisława] Lubomirskiego starosty spiskiego usarska

koni

200

(138)

koni

120

—

3.

[Stanisława] Warszyckiego kasztelana krakowskiego

koni

120

(54)

4.

marszałka [Jerzego Lubomirskiego] kozacka

koni

200

(180)

[Jana] Wyhowskiego wojewody kijowskiego

koni

100

(96)

6. [Samuela] Leszczyńskiego starosty łuckiego

koni

100

(93)

koni

100

—

koni

100

(89)

koni

100

(78)

koni

100

(92)

5.

7.

[Stanisława] Oleśnickiego starosty radziejowskiego

8. Karola Potockiego podczaszego podolskiego
9.

[Samuela] Czaplickiego stolnika chełmskiego

10. [Krzysztofa] Stapkowskiego
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11.

[Andrzeja] Staweckiego wołoska1516

koni

100

(106)

12.

[Adama] Taraszewskiego tatarska

koni

100

(96)

144016

(1022)

koni

120

(92)

Razem koni

Pułk wojewody sandomierskiego J;ana Zamoyskiego
1. chorągiew usarska samego jmci [Jana Zamoyskiego]
2.

tegoż kozacka

koni

(odsądzo
120
na)17

3.

książęcia Michała Wiśniowieckiego

koni

100

(74)

4.

[Stanisława] Slużewskiego starosty horodelskiego

koni

100

(76)

5.

[Jana] Siemaszka [Odyńca]

koni

100

—

6.

[Jana] Piaseczyńskiego starosty nowogrodzkiego

koni

100

(77)

Razem koni

640

(319)

Pułk książęcia wojewody bełskiego Dymitra Wiśniowieckiego
1. chorągiew kozacka samego jmci [Dymitra Wiśniowieckiego]

koni

150

(110)

2.

[Marcina] Zamoyskiego podstolego lwowskiego

koni

100

(68)

3.

[Jerzego] Wielhorskiego stolnika wołyńskiego

koni

100

(75)

4.

[Aleksandra] Woronicza cześnika kijowskiego

koni

100

(100)

5.

[Konstantyna] Soszyńskiego (Soszeńskiego)

koni

100

(75)

6.

[Stanisława] Iwanowskiego

koni

100

(98)

Razem koni

650

(526)

koni

150

(145)

100

(61)

Pułk kasztelana halickiego Aleksandra Cetnera
1. chorągiew samego jmci [Aleksandra Cetnera]
2.

[Eustachego] Tyszkiewicza starosty żytomierskiego

koni

3.

[Kazimierza] Cieciszewskiego chorążego liwskiego

koni

100

—

4.

[Kazimierza] Zapolskiego stolnika [brzeskiego]

koni

100

—

5.

książęcia [Andrzeja Światopelka] Czetwertyńskiego

koni

100

(100)

15 Chorągiew ta została od III kwartału 1663 r. zamieniona na tatarską, zob. J. Wimmer, Materia
ły..., s. 240-241.
16 W źródle osoba spisująca ten pułk pomyliła się w rachunkach, figuruje bowiem liczba 1420 koni
i tym samym liczba popisanego wojska wynosiła odpowiednio 10 330 koni, zamiast 10 350 koni.
17 Chorągiew ta została zaliczona do tych, które utrzymano w kompucie wojska, ale odsądzono od
zasług na dwa kwartały 1663 r. W I kwartale 1664 r. figuruje już w rozliczeniach skarbowych, licząc
101 koni, J. Wimmer, Materiały..., s. 226-227.
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6.

[Kazimierza] Grudzińskiego wojewody rawskiego18

koni

100

(97)

7.

[Remigiana] Strzałkowskiego łowczego chełmskiego

koni

100

(66)

Razem koni

750

(469)

150

(132)

P u łk p a n a c h o r ą ż e g o k o r o n n e g o J;a n a S o b ie s k ie g o

1.

chorągiew samego jmci [Jana Sobieskiego]

koni

2.

[Samuela Firleja] Broniewskiego podkomorzego
czernichowskiego

3.

[Jana Aleksandra] Myszkowskiego podkomorzego bełskiego19

koni

100

—

4.

[Piotra] Opalińskiego starosty strzemeskiego2021

koni

100

(86)

5.

Stanisława Suchodolskiego

koni

100

(100)

6.

[Gabriela Temruka] Czerkasa tatarska

koni

60

(96)

Razem koni

610

(414)

100

P u łk p a n a p isa r z a p o ln e g o k o r o n n e g o J a n a F ry d e ry k a S a p ie h y

1.

jmci samego [Jana Fryderyka Sapiehy] chorągiew

koni

100

(80)

2.

[Mikołaja] Daniłowicza starosty czerwonogrodzkiego

koni

100

(103)

3.

[Michała] Zbrożka

koni

100

(100)

4.

[Jana] Wojciechowskiego

koni

100

(75)

5.

Ułana [Zasulskiego] tatarska

koni

60

(105)

6.

Mustafy [Sydziuda]

koni

60

(102)

Razem koni

520

(565)

P u łk p a n a o b o ź n e g o k o r o n n e g o A n d r z e ja P o to c k ie g o

1.

chorągiew samego jmci [Andrzeja Potockiego]

koni

150

(104)

2.

[Mikołaja] Dzieduszyckiego starosty żydaczowskiego

koni

100

—

3.

[Adama] Czamkowskiego starosty osieckiego

koni

100

(87)

18 Chodzi o wojewodzica rawskiego Kazimierza Grudzińskiego, który stal na czele roty pancernej
począwszy od III kwartału 1663 r., a następnie po zakończeniu rokoszu J. Lubomirskiego przejął ją
rtm. Franciszek Dzieduszycki, zob. J. Wimmer, Materiały..., s. 236-237.
19 Oficjalnie została zlikwidowana po zakończeniu konfederacji wojsk koronnych w sierpniu
1663 r., gdyż nie figuruje w spisach chorągwi z III kwartału tr., zob. J. Wimmer, Materiały...,
s. 226—227; por. E. Janas, op. cit. (zob. indeks).
20 Chodzi oczywiście o starostę śremskiego, krajczego królowej Ludwiki Marii, Piotra Opalińskiego,
zob. jego biogram w: PSB, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 104-105.
21 W kompucie koronnym miał J. F. Sapieha dwie chorągwie pancerne: jedną liczącą w III kwartale
1663 r. 80 koni, a drugą aż 133 konie, zob. J. Wimmer, Materiały..., s. 228-229.
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4.

[Andrzeja] Ostroroga starosty garwolińskiego

koni

100

5.

[Mikołaja Andrzeja] Firleja starościca lubelskiego

koni

100

(49)

6.

pana Kierekiesza22

koni

100

—

Razem koni

610

(240)

Pułk pana strażnika koronnego Jakuba Potockiego
1.

chorągiew samego jmci [Jakuba Potockiego]

koni

120

(75)

2.

Dominika Potockiego

koni

100

(94)
(92)

3.

Wacława Teleżyńskiego22

koni

100

4.

[Jakuba] Polańskiego tatarska

koni

60

(96)

5.

[Adama Mustafy] Talkowskiego starszego tatarska

koni

60

—

6.

[Aleksandra] Szczuckiego tatarska

koni

60

(106)

Razem koni

500

(463)

(150)

Pułk pana starosty halickiego Andrzeja Potockiego
1.

chorągiew samego jmci [Andrzeja Potockiego]

koni

150

2.

[Tomasza] Humieckiego łowczego podolskiego

koni

100

—

3.

Wacława Lanckorońskiego

koni

100

(89)

4.

[Wojciecha] Humieckiego postolego podolskiego

koni

100

—

5.

[Michała] Łaszcza

koni

100

(100)

6.

Borzechowskiego24

koni

100

(120)

Razem koni

650

(459)

Pułk pana strażnika wojskowego Mariusza Jaskólskiego
1.

chorągiew samego jmci [Mariusza Jaskólskiego]

koni

150

(70)

2.

[Szymona] Kaweckiego oboźnego wojskowego

koni

100

(65)

3.

[Jerzego] Zarudnego wołoska

koni

100

(94)

4.

[Stanisława] Łazińskiego [tatarska]

koni

100

(100)

5.

[Mustafy] Kosińskiego tatarska

koni

60

(93)

Razem koni

510

(422)

22

•Nie znajdujemy tej chorągwi w kompucie wojsk koronnych w latach 1660--1667, choć nie

oznacza to, że może chodzić o jedną z rot tatarskich, dowodzonych przez dotychczasowego jej
porucznika, zob. J. Wimmer, Materiały..., s. 236-241.
23 W 1663 r. zamieniona z wołoskiej na kozacką (pancerną), zob. ibid., s. 236-237, 240—241 24 Zapewne chodzi o Jerzego Boruchowskiego, porucznika roty pancernej Wojciecha Prażmowskiego, chorążego wołyńskiego, ibid., s. 236-237.
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Sum a wojska popisanego w ww. pułkach: 10 350 koni
Stanisław Potocki wojewoda krakowski
hetm an wielki koronny

KOMPUT WOJSK JKMCI POD KOZŁOWEM
ZOSTAJĄCYCH W OBOZIE POD KOMENDĄ
JMP. JASKÓLSKIEGO
Pułk jw. jmp. wojewody krakowskiego Stanisława Potockiego
chorągiew jmp. Stanisławskiego kasztelana sądeckiego
którzy są praesentes, tych zaś, którzy się absentowali
po potrzebach swoich a poczty zostawili
krom pocztu jmp. regimentarza

koni

66,

koni
koni

13,
15

chorągiew jmp. Szczęsnego Potockiego starosty krasnostawskiego
ad praesens krom pocztu pana rotmistrza

koni

39

chorągiew jmp. Krzyczyńskiego25 i z pocztem rotmistrzowskim

koni

100

chorągiew kasztelana krakowskiego [Stanisława Warszyckiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

31

chorągiew wojewody kijowskiego [Jana Wyhowskiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

36

chorągiew starosty łuckiego [Samuela Leszczyńskiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

70

chorągiew starosty radziejowskiego [Stanisława Oleśnickiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

47

chorągiew podczaszego podolskiego [Karola Potockiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

79

koni

130

P u łk m a r s z a łk a k o r o n n e g o Je r z e g o L u b o m ir s k ie g o

P u łk w o je w o d y sa n d o m ie r s k ie g o J a n a Z a m o y sk ie g o

chorągiew samego jmci pancerna z pocztem samego rotmistrza,
tak tych Jmciów, którzy teraz zostają praesentes, jako i tych, którzy
się absentują w prywatach swoich

25 Chodzi o Aleksandra Kryczyńskiego, który stal wówczas na czele chorągwi tatarskiej, liczącej
99 koni, ibid., s. 238—239.
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2. chorągiew książęcia Wiśniowieckiego Michała z pocztem jmci rotmistrza,

3.

tak tych Jmciów, którzy teraz zostają praesentes, jako i tych, którzy
się absentują w prywatach swoich

koni

73

chorągiew starosty horodelskiego [Stanisława Służewskiego] z pocztem
jmci rotmistrza, tak tych Jmciów, którzy teraz zostają praesentes,
jako i tych, którzy się absentują w prywatach swoich

koni

50

koni

50

4. chorągiew [fana] Siemaszka [Odyńca] z pocztem jmci rotmistrza,
tak tych Jmciów, którzy teraz zostają praesentes, jako i tych, którzy
się absentują w prywatach swoich

Pulk książęcia jmp. wojewody bełskiego Dymitra Wiśniowieckiego
koni

93

koni

29

3. chorągiew [Jerzego] Wielhorskiego stolnika wołyńskiego
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

45

4. chorągiew [Aleksandra] Woronicza cześnika kijowskiego
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

45

koni

45

koni

61

krom pocztu rotmistrzowskiego
oprócz tych deputatów, którzy są absentes

koni

9

chorągiew p. łowczego chemskiego [Remigiana Strzałkowskiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

20

koni

53

koni

49

1.

chorągiew kozacka samego Jmci z pocztem jmp. rotmistrza

2. chorągiew p. [Marcina] Zamoyskiego podstolego lwowskiego
krom pocztu rotmistrzowskiego

5.

chorągiew [Konstantego] Soszeńskiego
krom pocztu rotmistrzowskiego
P u łk k a s z t e la n a h a lic k ie g o A le k s a n d r a C e t n e r a

1

.

chorągiew samego Jmci, pod którą krom pocztu rotmistrzowskiego

2 . chorągiew starosty żytomierskiego [Eustachego Tyszkiewicza]

3.

P u łk c h o r ą ż e g o k o r o n n e g o J a n a S o b ie s k ie g o
1

.

pod chorągwią samego Jmci [Jana Sobieskiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

2 . chorągiew p. starosty śremskiego [Piotra Opalińskiego]

krom pocztu rotmistrzowskiego

Pułk p. pisarza polnego koronnego Jana Fryderyka Sapiehy
1. chorągiew p. [Mikołaja] Daniłowicza starosty czerwonogrodzkiego
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

8

2. chorągiew p. [Jana] Wojciechowskiego
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

42
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Pułk oboźnego koronnego Andrzeja Potockiego
chorągiew samego Jmci [Andrzeja Potockiego]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

66

horągiew starościca lubelskiego [Mikołaja Andrzeja Firleja]
krom pocztu rotmistrzowskiego

koni

27

koni

55

Pułk p. strażnika koronnego Jakuba Potockiego
chorągiew samego Jmci krom pocztu
2. chorągiew stolnika chełmskiego [Samuela Czaplickiego]
3. chorągiew [Andrzeja] Modrzejowskiego
4- chorągiew [Jerzego] Zarudnego
Te trzy chorągw ie nie oddały regestrów
Im ieniem panów poruczników, nam iestników
podpisuję się
S te fan z D ob rocieja D ob rociejski26

26 Był to Stefan Dobrociejowski, porucznik pancerny roty Marcina Zamoyskiego podstolego lwow
skiego, zob. E. Janas, op. cit., s. 70. Pod komputem z Kozłowa znajdujemy ustawę wybierania stacji
przez wojsko, wydaną przez S. Potockiego, pt. U staw anakoń: „Owsa miarka na koń, pól miarki żyta,
przenice osmaczek dwie, jęczmienia pół miarki, hreczki pół miarki, jagieł osmaczka, grochu osmaczka, jałowica na trzy konie, baran na koń, dwa połcia słoniny na trzy konie, kur 6 na koń, gęsi 2,
masła faska na trzy konie, sera 16 na koń, siana wozów 3 na koń, soli, (...) jarzyny, cebule, drew co
potrzeba”.
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