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K

ontakty polsko-szwedzkie w epoce nowożytnej zasługują na szczególną uwagę ze
względu na rywalizację obu państw nie tylko w basenie Morza Bałtyckiego, ale
w szerszym wymiarze polityki europejskiej i konfliktu Habsburgów z Francją. Już bo
wiem w X V I w. doszło do poważnego konfliktu o Inflanty pomiędzy Jagiellonami
a Szwecją. Gdy w 1561 r. Rewal i cale terytorium Estonii dostało się pod panowanie
Eryka X IV mistrz Zakonu Gothard Kettler wobec postępów Moskwy Iwana IV Groźne
go (zajęcie Narwy) oraz Danii (przejęcie Ozylii od biskupa kurońskiego) zdecydował
się ratować resztki dawnego państwa zakonnego, poddając się Zygmuntowi Augusto
wi. W wyniku układu w W ilnie 28 listopada 1561 r. Kettler jako książę lenny zatrzymał
w swych rękach Kurlandię-Semigalię, a Jagiellon wziął w opiekę Inflanty, zobowiązu
jąc się uszanować przywileje stanowe oraz prawa wyznania augsburskiego. O Inflanty
czekała jednak stronę polsko-litewską orężna rozprawa nie tylko z Moskwą, ale także
z Danią i Szwecją, które walczyły od dawna o hegemonię nad Bałtykiem. Rozpoczę
ła się pierwsza wojna północna, która wykazała słabość państwa Jagiellonów nie umie
jącego przeciwstawić się zarówno na morzu, jak i na lądzie rywalizującym mocarstwom.
Konsekwencją braku środków na prowadzenie wojny na teatrze wschodnim i o Inflan
ty był upadek Polocka (15 lutego 1563) i konieczność rezygnacji z objęcia całości
Inflant z Estonią, zajętą przez Szwedów. Kongres szczeciński w 1570 r. faktycznie po
twierdzał status <juo w Inflantach, a strona polsko-litewska poza Narwą utrzyma
ła w nich silną pozycję dzięki sprawnemu zarządowi od 1566 r. Jana Chodkiewicza.
Unia lubelska 1569 r. poddała Inflanty władzy Korony i Wielkiego Księstwa Litew
skiego, co wiązało się z przejęciem przez tą pieiwszą kosztów współfinansowania załóg
w Inflantach.
Związki obu państw już wkrótce ponownie się zacieśniły, a to ze względu na mariaż
księcia Finlandii Jana, syna Gustawa Wazy, z siostrą Zygmunta Augusta — Katarzy
ną Jagiellonką. Gdy w 1568 r. króla szwedzkiego Eryka X IV zmuszono do abdykacji,
Riksdag uznał Jana prawowitym władcą Szwecji, stosunki z Rzecząpospolitą uległy po
prawie. Syn zrodzony z tego związku — Zygmunt Waza — już w 1587 r. został wybrany
na króla Rzeczypospolitej, a po śmierci Jana III Wazy w 1592 r. objął także tron szwedz
ki. Władzę jego kwestionował trzeci syn Gustawa Wazy — Karol Sudermański, książę
Finlandii, który faktycznie rządził państwem wraz z Radą Królewską podczas nieobec-
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ności Zygmunta III w Szwecji. Narastający konflikt pomiędzy stryjem i jego bratam
kiem został rozstrzygnięty na polach bitwy pod Stangebro. Klęska sil Zygmunta III oddala władzę w Szwecji Karolowi. Gdy w lipcu 1599 r. Riksdag ogłosił detronizację Zyg
munta nie ulegało wątpliwości, że rozpoczyna się długi etap wojen polsko-szwedzkich
i rywalizacji dwóch linii Wazów o tron szwedzki i panowanie nad Bałtykiem (Inflanty,
Estonia, Prusy Królewskie). Odpowiedzią strony polskiej było przyłączenie do Rzeczy
pospolitej podczas sejmu 1600 r. Estonii. Rozpoczęły się działania zbrojne pomiędzy
oboma państwami, które faktycznie zakończyły dopiero rokowania oliwskie w maju
1660 r. po zakończeniu potopu. I właśnie temu okresowi poświęcone są niniejsze stu
dia, których autorzy koncentrują się na dwóch problemach związanych ze zmaganiami
militarnymi polsko-szwedzkimi, począwszy od batalii kircholmskiej 1605 r. po okres
drugiej wojny północnej, zwany w polskiej historiografii potopem.
Zbiór studiów otwiera artykuł Piotra Florka przedstawiający postać dobrze znaną
z okresu dymitriad — Jana Piotra Sapiehę starostę uświackiego. Jest on znany nie tylko
dlatego, że wziął udział w kampanii kircholmskiej, dowodząc samodzielnie prawym
skrzydłem armii litewskiej Jana Karola Chodkiewicza, ale z pozostawionej kroniki Dzie
je Marsa krwawego..., która ilustruje jego czyny wojenne w trakcie działań w państwie
moskiewskim w latach 1 6 0 8 -1 6 1 2 . Autor skupił się na jego działalności w początko
wym okresie wojny ze Szwecją, której uwieńczeniem byl pogrom armii szwedzkiej K a
rola IX pod Kircholmem. Za zasługi wojenne otrzymał od króla starostwo uświackie
(10 kwietnia 1606) oraz gratyfikację pieniężną na sejmie walnym Rzeczypospolitej. S a
pieha należał do wybitnych dowódców litewskich, którzy odegrali istotną rolę w zma
ganiach polsko-szwedzkich na początku konfliktu. Bogata korespondencja kierowana
na ręce Krzysztofa Radziwiłła pozwala nam bliżej zaprezentować jego udział w kampa
niach inflanckich pod wodzą kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoy
skiego oraz viktora kircholmskiego Jan a Chodkiewicza.
Andrzej Rachuba zajął się tematem dotąd pomijanym przez historyków wojskowo
ści, którzy koncentrowali się na przygotowaniach do wojny ze Szwedami w Prusach
Królewskich i Książęcych (działalność J. Ossolińskiego). Słusznie zwrócił uwagę, że
uchwały pierwszego sejmu z 1635 r. dotyczące wojska i jego finansowania w zasadzie
przesądzały o konieczności podjęcia rokowań ze Szwedami. Uchwalone bowiem podat
ki dla Wielkiego Księstwa Litewskiego w zasadzie przeznaczone były na spłacenie dłu
gów sił litewskich i żołnierzy powiatowych.
Mimo że Krzysztof Radziwiłł udał się w maju 1635 r. na rokowania polsko-szwedzkie
w Prusach i nie mógł dopilnować zaciągów litewskich na wojnę w Inflantach, skutecznie
wyręczyli go hetman polny litewski Janusz Kiszka i kasztelan wendeński Mikołaj Korff.
Z dużym trudem wystawiona armia litewska (około 8200 porcji, czyli 7400 ludzi) prezen
towała się jak na możliwości mobilizacyjne Wielkiego Księstwa Litewskiego okazale i to
ona pierwsza podjęła działania wojenne przeciwko Szwedom, przeprawiając się na dru
gą stronę Dźwiny. Autorowi udało się z dużą dokładnością ustalić skład zaciąganych
oddziałów i ich dowódców. Nie ulega zatem wątpliwości, że przygotowania wojenne
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Radziwiłła i wystawienie silnej armii litewskiej gotowej do działań w Inflantach skłoniły
Szwedów do ustępstw w trakcie negocjacji z polsko-litewskimi komisarzami na tyle, że
wkrótce doszło do podpisania traktatu w Sztumskiej W si (12 września 1635).
Ryszard Skowron, autor wielu prac poświeconych dziejom stosunków polsko-hiszpańskich w epoce nowożytnej, przedstawił stanowisko dworu madryckiego wobec pob
sko-szwedzkiego rozejmu z 1635 r. w kontekście misji opata Vazqueza i hrabiego de
Solre. Autor omawia ten problem na szerokim tle stosunków dyplomatycznych państw
walczących w dobie wojny trzydziestoletniej i planów Władysława IV zmierzających do
zmiany niekorzystnych warunków rozejmu w Altmarku. Podejmując próbę odzyskania
utraconych twierdz pruskich, mimo rozpoczęcia działań wojennych z Moskwą, W łady
sław IV zamierzał uzyskać istotną pomoc finansową Habsburgów hiszpańskich, stąd
ożywione kontakty z Filipem IV (misje Stanisława Mąkowskiego i młodego Jerzego S e 
bastiana Lubomirskiego). Stąd pomysł polskiego władcy mariażu z Elżbietą, córką
Fryderyka V palatyna reńskiego i Elżbiety Stuart, należy traktować także jako szan
taż w stosunku do domu Habsburgów austriackich i hiszpańskich, zmuszający ich do
kontrakcji. Autor przedstawia ciekawe pomysły dyplomacji Filipa IV dotyczące skło
nienia Władysława IV do zerwania rokowań ze Szwedami w 1635 r. za cenę znacznych
subsydiów, ale poselstwo hiszpańskie dotarło do W ilna dopiero w sierpniu 1636 r.,
a więc już po podpisaniu rozejmu w Sztumskiej Wsi, co Hiszpania przyjęła chłodno.
Rozmowy z Habsburgami zaowocowały nie tylko odnowieniem przez Ferdynanda III
traktatu familijnego z Wazami, ale w najbliższej przyszłości małżeństwem polskiego
władcy z Cecylią Renatą. Jednak szerokie plany pomocy Habsburgów w odzyskaniu ko
rony szwedzkiej przez Władysława IV wstępna zgoda dworu madryckiego na wypłatę
rent neapolitańskich czy pensji dla królewiczów Jana Kazimierza i Karola Ferdynanda
pozostały w zasadzie nieaktualne.
Natomiast Radosław Lolo zajął się stroną dyplomatyczną rywalizacji polsko-szwedz
kiej w kontekście toczącej się w Europie wojny trzydziestoletniej. Od wielu lat trwa bo
wiem w polskiej i obcej historiografii dyskusja na temat zaangażowania Rzeczypospoli
tej w zmaganiach Habsburgów z blokiem państw protestanckich. Czy Europa Środko
w o-W schodnia uwikłana w konflikty lokalne, w których brały udział Szwecja, Rzecz
pospolita, Siedmiogród, Moskwa i Turcja, była istotnym elementem toczących się zma
gań pomiędzy Habsburgami hiszpańskimi i austriackimi a blokiem mu przeciwnym, na
czele ze Szwecją i Francją? Autor słusznie zauważył, że wiele traktatów zawieranych
przez polską linię Wazów z Habsburgami nie miało statusu umów międzynarodowych,
choćby z racji nieustosunkowania się do nich polskiego sejmu. Także powiązanie woj
ny o ujście Wisły (1 6 2 6 -1 6 2 9 ) z toczącymi się działaniami wojny trzydziestoletniej
jest niewielkie, choć pewne związki istniały. Natomiast strona polska nie ogląda
jąc się na W iedeń, zawarła traktat w Sztumdorfie ze Szwecją, co umożliwiało Axelowi
O xenstiernie skoncentrowanie się na działaniach w Rzeszy przeciwko Habsburgom.
Zwraca także uwagę, że silnie związana z Fryderykiem V Anglia Stuartów, gdzie legal
nie przeprowadzano zaciągi na rzecz bloku protestanckiego, oficjalnie w wojnie nie
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wzięła udziału; stąd wydaje się, że autor skłania się do poparcia tezy, iż Rzeczypospolita
także w tymże konflikcie udziału nie wzięła, gdyż na taki nie wyraził nigdy zgody sejm
walny Rzeczypospolitej.
Zestaw artykułów sprzed potopu kończy artykuł Tomasza Ciesielskiego prezentujący
dwa nieudane kongresy pokojowe w Lubece z lat 16 5 1 -1 6 5 3 , poświęcone zażegnaniu
dynastycznego sporu pomiędzy dwiema liniami Wazów — polską i szwedzką przy
udziale mediacji dyplomatów Francji, Brandenburgii, Holandii i W enecji. Instrukcję,
jaką otrzymali komisarze Rzeczypospolitej, wykluczały porozumienie ze stroną szwedzką (odzyskanie Inflant, unieważnienie uchwal Riksdagu z 1604 r. względem sukcesji
korony szwedzkiej czy zabezpieczenie interesów Jana Kazimierza). Autor słusznie zwrócił
uwagę, że trudno było liczyć na sukces, gdy obie strony posiadały instrukcje sprzeczne
niemal we wszystkich punktach. Tym bardziej że drugi kongres, który zaczął się w listopadzie 1652 r., utrudniała sprawa ekspodkanclerzego Hieronima Radziejowskiego, dla któ
rego Szwedzi domagali się restytucji. Faktycznie nie doszło do negocjacji, gdyż strona
szwedzka zakwestionowała nie tylko przywieszoną do polskich plenipotencji pieczęć kró
lewską z trzema koronami szwedzkimi, ale także żądała usunięcia herbu szwedzkiego
z pieczęci króla Jana Kazimierza. Rzeczpospolitą kongres kosztował ponad 160 000 zl
i nie przyniósł polepszenia stosunków polsko-szwedzkich. Obie strony mogły bowiem
dojść do przekonania, że nie mogą liczyć na jakiekolwiek ustępstwa strony przeciwnej
na drodze dyplomatycznej. Pozostawała wojna, którą Szwecja rozpocznie kilka lat
przed upływającym terminem rozejmu z 1635 r. z obawą patrząc na załamanie się Rze
czypospolitej na teatrze wschodnim w wyniku ofensywy sil moskiewskich w 1654 r.
Większość autorów, których teksty drukujemy, zajęła się problematyką wojny pol
sko-szwedzkiej lat 1 6 5 5 -1 6 6 0 . Wydawać by się mogło, że tematyka ta została wyczer
pująco zaprezentowana w trakcie obchodów 300-letn iej rocznicy potopu1, a następnie
wzbogacona studium pod redakcją Jana W immera2. Od tego czasu powstało kilkadzie
siąt prac, monografii bitew i kampanii, które znacznie wzbogaciły obraz tych zmagań
autorstwa Ludwika Kubali z lat dwudziestych X X w .3 W ielu autorów skupiło się bo
wiem nie tyle na prowadzonych działaniach, strukturze obu armii, jej organizacji, skła
dzie społeczno-narodowym czy naczelnym dowództwie, ale na stanowisku elit wobec
toczącego się konfliktu, przyczynach załamania się Rzeczypospolitej w 1655 r. czy wpły
wie teatru ukraińskiego na toczące się działania polsko-szwedzkie. Dla przykładu Ja 
nusz Dąbrowski zajął się bardzo istotnym problemem stanowiska elit politycznych Rze
czypospolitej wobec Szwecji w przededniu potopu. Autor zwraca uwagę na słabą orien-

1 Z tej okazji wydano do dziś cytowany obficie w literaturze dwutomowy zbiór studiów: Polska
w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, Warszawa 1957, wraz z bibliografią i mapami (t. 3 -4 ).
2 Wojna polsko-szwedzka 1655-1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973; por. J. Wimmer, Wojsko pol
skie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965.
3 Zob. L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów [1917]; idem,
Wojna szwedzka w roku 1655 i 1656, Lwów [1913]; idem, Wojny duńskie i pokój oliwsłd 1657-1660,
Lwów 1922.
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tację polityczną elit politycznych zarówno względem wojny moskiewskiej 1654 r., jak
i szwedzkiej w roku następnym. Słusznie zauważa, że senat nie stanął na wysokości za'
dania w przededniu wojny ze Szwecją, gdyż nie potrafił zaprezentować polityki dworu
szerszemu ogółowi szlachty ani tym bardziej przeciwstawić się monarsze, który w imię
swej polityki dynastycznej nie chciał przedłożyć interesu państwa nad interesy Wazów.
Większość, nie chcąc narażać się dworowi, siedziała w domowych pieleszach i nie pró'
bowala przeciwstawić się polityce królewskiej. Zastanawiające jest słabe rozeznanie w polityce międzynarodowej nie tylko senatorów, ale i szlachty, stąd uderzenie Szwedów la
tem 1655 r. było dla wielu zaskoczeniem. Sejm czerwcowy 1655 r. pokazał również, jak
trudno było zmusić elity polityczne do przyjęcia na siebie dodatkowych zobowiązań fi
nansowych wobec wojny ze Szwecją. Prymas Andrzej Leszczyński zdobył się na propo
zycję wystawienia zaledwie 100 dragonów w ramach przygotowań do wojny ze Szwecją
jako subsidium charitativum duchowieństwa. Z drugiej strony lokalni dygnitarze i senato
rowie wywodzący się z zagrożonych prowincji Rzeczypospolitej byli zgodni, że atak ze
strony Szwecji nastąpi już wkrótce. Na sejmiku generalnym pruskim (4 -8 maja 1655)
nie brakło słusznych głosów domagających się wystawienia żołnierza łanowego oraz
zwrócenia się o pomoc do elektora Fryderyka W ilhelma czy księcia kurlandzkiego Ja 
kuba Kettlera. Sam wojewoda malborski Jakub Weiher podkreślał, że atak szwedzki n a
stąpi na Wielkopolskę, dlatego należy przygotować linię N oteci jako zaporę przed spo
dziewanym wtargnięciem wojsk szwedzkich na terytorium Rzeczypospolitej.
Wiesław Majewski zajął się problemem, który od wielu pokoleń frapował polską
historiografię: co było powodem tak szybkiej kapitulacji Korony w 1655 r. zapoczątko
wanej poddaniem się szlachty wielkopolskiej pod Ujściem . Idąc za ustaleniami
Stanisława Herbsta, autor podnosi istotną dla szlachty polskiej kwestię ratowania ustro
ju Rzeczypospolitej za cenę zastąpienia niepopularnego Jana Kazimierza zwycięskim
Karolem X Gustawem, którego weteranów z wojny trzydziestoletniej można byłoby
rzucić na Moskwę dla rekuperacji utraconych prowincji Wielkiego Księstwa Litew
skiego. Autor nie widzi w kampaniach 1 6 5 5 -1 6 5 6 upadku staropolskiej sztuki wojen
nej, ale klęski ponoszone w walkach ze Szwedami były związane z brakiem jednostek
ogniowych i artylerii w polskiej armii. Brak także zawodowych chorągwi jazdy zaciągu
narodowego, które przesuwano dopiero z teatru wschodniego, zaważył na załamaniu
się oddziałów wywodzących się z pospolitego ruszenia i chorągwi powiatowych. Autor
daje także odpowiedz na pytanie, w jakiej mierze Ujście i Kiejdany jako symbole podda
nia się elit politycznych Rzeczypospolitej zaważyły na procesie poddawania się szlachty
poszczególnych prowincji państwa. W Majewski słusznie zwrócił uwagę, że niewiara
części elit w skuteczną obronę przeciwko świetnie wyszkolonej armii Karola X Gustawa
zaowocowała tym, że wojewoda poznański Krzysztof Opaliński bez walki poddał się
Szwedom; inni poszli za jego przykładem w obawie przed dewastacją swoich dóbr przez
zwycięskie oddziały szwedzkie.
Postawą dygnitarzy małopolskich w dobie potopu na przykładzie kasztelana wojnic
kiego Jana Wielopolskiego zajęła się Mirosława K am ecka-Skrajna. Trafnie zauważyła,
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że kasztelan jako jeden z nielicznych nie splamił się przejściem do obozu Karola X G u
stawa, a wręcz przeciwnie, w chwili największych sukcesów oręża szwedzkiego bronił
Biecza przed adherentami króla szwedzkiego — Janem Stadnickim i Janem Potockim,
którzy na czele arian podgórskich usiłowali zdobyć miasto dla nowego monarchy. Jed 
nak jako osoba przezorna, podobnie jak inni dygnitarze małopolscy, przesiał plenipo
tencję do króla szwedzkiego jako potwierdzenie swej uległości wobec nowego władcy.
Z drugiej strony wraz z Jerzym Lubomirskim marszałkiem wielkim koronnym już
w grudniu 1655 r., a więc przed powrotem Jana Kazimierza do ojczyzny, wydal uniwer
sały do szlachty, aby gromadziła się w okolicach Sącza w celu przeciwstawienia się
szwedzkiemu najeźdźcy, oraz z bronią w ręku rozpoczął akcję likwidacji drob
nych garnizonów wroga na Sądecczyźnie. Opowiadał się zresztą za koncepcją mar
szałka wielkiego koronnego przekazania korony polskiej synowi Jerzego Rakoczego za
cenę pomocy Siedmiogrodu w walce ze Szwedami. Rokowania, w których Wielopolski
uczestniczył wraz z Lubomirskim, nie mogły odbywać się za zgodą i wiedzą Jana Kazi
mierza przebywającego wówczas w Głogówku. Swą postawą w tych trudnych mie
siącach załamania się elit politycznych Rzeczypospolitej (listopad-grudzień 1655) zdo
był zaufanie monarchy i został wyznaczony na posła do Wiednia celem pertraktacji
o zawiązanie sojuszu skierowanego przeciwko Szwecji i uzyskania posiłków do walki
z oddziałami Karola X Gustawa. Postawa Wielopolskiego na tle zachowania części elit
z Korony i Litwy zasługuje na uwagę, choć i on w zaistniałej sytuacji próbował asekura
cyjnie nie zrywać z nową admninistracją, zapewne w obawie o los swoich dóbr dzie
dzicznych narażonych na kwaterunki wojska.
Odrębną grupę artykułów stanowią prace poświęcone działaniom militarnym doby
potopu zarówno w kontekście wzajemnych oddziaływań w zakresie taktyki, prowadze
nia operacji, różnic w wyszkoleniu i uzbrojeniu wojska, jak i logistyki czy artylerii. Jed 
nym z nich jest pokazanie, jak wzajemne oddziaływanie i wpływy staropolskiej i szwedz
kiej sztuki wojennej wpłynęły na organizację i taktykę walki stosowaną przez obie ar
mie. Tematem tym zajął się Paweł Skworoda, który słusznie zauważył, że polska sztuka
wojenna ustępowała szwedzkiej głównie na polu taktyki. Wynikało to z fatalnej egze
kucji założeń taktycznych przez stronę polską, a wiązało się to z brakiem formacji og
niowych, które wspomagałyby oddziały jazdy. Nawet zwycięstwo pod Warką w kwiet
niu 1656 r. było wynikiem braku piechoty i artylerii przez stronę szwedzką. Już wkrótce
podczas kampanii wielkopolskiej Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego oka
zało się, że Szwedzi nie boją się szarż polskiej jazdy i są w stanie powstrzymać je ogniem
muszkietów i artylerii polowej. Natomiast strona polska przewagę ogniową przeciwni
ka rekompensowała dużą manewrowością swojej jazdy, działającej z zaskoczenia w po
staci wydzielonej szpicy czy zagonów niszczących drobne oddziały szwedzkie. Bitwa
warszawska jednak wskazywała na duże zaniedbania w armii polskiej pod względem lo
gistyki, artylerii czy koordynacji działań oddziałów jazdy z nieliczną piechotą i dragonią. Pod tym względem Szwedzi górowali znacznie i tym należy tłumaczyć to, że strona
polska nie zdecydowała się po batalii warszawskiej na kolejne walne starcie, skupiając
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się na wojnie szarpanej i blokowaniu rozlokowanych sil szwedzkich w garnizonach (Poznań, Kraków, Toruń). Co istotne, podkreślił autor, że działania lat 1 6 5 5 - 1660 były
istotnym poligonem dla sil polsko-litewskich, które na skutek konfrontacji z jedną
z najlepszych armii ówczesnej Europy nie pozostawały rażąco w tyle za przemianami
w sztuce wojennej połowy X V II w. Wydaje się, że nadal procentowały reformy przeprowadzone przez Władysława IV który kladl duży nacisk na odtworzenie sil zaciągu cu
dzoziemskiego i zmianę struktury armii polskiej.
W kolejnych artykułach dotyczących działań wojennych na teatrze zmagań polsko-szwedzkich autorzy skoncentrowali się na prezentacji poszczególnych batalii i kampa
nii, które dotąd nie doczekały się odrębnych opracowań. Marek Wagner zajął się pre
zentacją bitwy pod Żarnowem stoczonej z silami Karola X Gustawa 16 września 1655 r.
Starcie polskiego monarchy z dwoma korpusami sil szwedzkich Arvida W itttemberga
i Karola X Gustawa zakończyło się przegraną strony polskiej i poważnymi stratami się
gającymi tysiąca zabitych i rannych. Słusznie podnosi autor, że nie wykorzystano mo
mentu, gdy siły W ittemberga oczekiwały na oddziały szwedzkiego monarchy; uderzenie
na przeciwnika należało przeprowadzić przed połączeniem sił szwedzkich. Same działa
nia pod Żarnowem wobec znacznej przewagi liczebnej, ogniowej i taktycznej sil szwedz
kich ocenił autor, idąc za zdaniem S. Herbsta, krytycznie, wskazując, że decyzje naczel
nego dowództwa były prawidłowe w zaistniałych warunkach, gorzej natomiast było
z ich realizacją ze względu na skład polskiej armii. Gros chorągwi pospolitego ruszenia
nie włączył się do walki, a zwiększał jedynie chaos panujący w trakcie odwrotu w kie
runku Przedborza. Krytycznie ocenia autor dowodzenie ze strony Jana Kazimierza, któ
ry nie potrafił zmusić podkomendnych do większego wysiłku, a brak wcześniejszego
rozpoznania sil przeciwnika oraz niezabezpieczenie drogi odwrotu zwiększyły straty wy
cofujących się w popłochu chorągwi pospolitaków i jazdy komputowej. Zgodzić się
trzeba z autorem, że bitwa pod Żarnowem ujawniła fatalne przygotowanie Rzeczypos
politej do wojny ze Szwedami i ujawniła istotne mankamenty armii koronnej w kon
frontacji z silami Karola X Gustawa.
W serii artykułów poświęconych działaniom wojennym doby potopu na uwagę za
sługują prace Mirosława Nagielskiego i Janusza Wojtasika. Pierwszy przedstawia zmie
niające się koncepcje prowadzenia działań wojennych przeciwko Szwedom od wkro
czenia sił Karola X Gustawa do Rzeczypospolitej po ostatnie walki na teatrze pruskim
na przełomie 1659 i 1660 r. Po przykrych porażkach 1655 r. strona polska starała się
unikać walnych batalii z siłami szwedzkimi, szczególnie gdy na ich czele stał sam Ka
rol X Gustaw. Dopiero Warka (7 kwietnia 1656) pokazała, że rajtarię szwedzką można
pokonać, szczególnie gdy ta pozbawiona jest osłony regimentów ogniowych i artylerii
polowej. Warka zaważyła, mimo porażek strony polskiej pod Kłeckiem i Kcynią, że Jan
Kazimierz podjął decyzję wydania walnej batalii pod Warszawą (2 8 -3 0 Iipca 1656)
silom szwedzko-brandenburskim. Wynik trzydniowej bitwy warszawskiej przesądził
o dalszym charakterze walk ze Szwedami w latach 1 6 5 7 -1 6 5 9 . Nie podejmowano, i to
z obu stron, prób doprowadzenia do kolejnej polowej konfrontacji sil polskich z armią
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Karola X Gustawa. Przy udziale posiłków cesarskich i brandenburskich (po układzie
welawsko-bydgoskim 1657) strona polska powoli w wyniku oblężeń odzyskiwała utra
cone twierdze i miasta w Małopolsce, a następnie w Wielkopolsce i Prusach Królew
skich. Tym bardziej że osamotnieni Szwedzi musieli prowadzić działania na kilku tea
trach w Inflantach (wojna z Moskwą), Danii i Rzeczypospolitej. Błędem było, na co
zwraca uwagę autor, trzymanie na teatrze koronnym dużej liczby kawalerii, którą już
w 1659 r. należało skierować na tereny ukraińskie na pomoc siłom hetm ana wojska za
poroskiego Iwana Wyhowskiego walczącego z przeważającymi siłami Moskwy.
Natomiast Janusz W ojtasik zajął się bardzo istotnym problemem dla wojskowości
staropolskiej, tj. wypracowaną przez kasztelana kijowskiego Stefana Czarnieckiego
koncepcją wojny szarpanej tak skutecznej w walce z regularnymi silami szwedzkimi K a
rola X Gustawa. Zaprezentował sylwetkę przyszłego regimentarza wojsk koronnych od
pierwszych lat służby wojskowej, podkreślając, jak duży wpływ służba w szeregach lisowczyków wywarła na jego osobowość. Doświadczenia nabyte w walkach z Moskwą,
Kozakami, Tatarami i Szwedami w dobie wojny o ujście Wisty (1 6 2 6 -1 6 2 9 ) zaprocen
towały w okresie potopu. W wyborze koncepcji wojny szarpanej z dobrze uzbrojonym
i dowodzonym przeciwnikiem, jakim były regimenty Karola X Gustawa, odegrały także
ważną rolę doświadczenia Czarnieckiego z okresu zmagań z powstaniem kozackim
Bohdana Chmielnickiego z lat 1 6 4 8 -1 6 5 5 . Stąd wobec zajęcia centralnych prowincji
Rzeczypospolitej kasztelan kijowski planował skupić wysiłek zbrojny i mobilizacyjny
państwa właśnie na ziemiach południowo-wschodnich. Gołąb, a następnie kampania
wielkopolska 1656 r. uświadomiły Czarnieckiemu, że nadal strona szwedzka ma dużą
przewagę nad Polakami w otwartym polu, bazując na sile ognia regimentów ogniowych
wspomaganych przez artylerię połową. Przeciwny byl zatem stoczeniu walnej batalii ze
Szwedami pod Warszawą z udziałem nielicznych sil regularnych wspomaganych przez
wolontariuszy z wszystkich stanów Rzeczypospolitej, a przede wszystkim chłopów. Idea
wojny szarpanej lansowana przezeń zwyciężyła i z tym charakterem działań mamy do
czynienia niemal do końca zmagań polsko-szwedzkich. Autor słusznie zauważył, że
działania te były kuźnią nowych kadr dowódczych w silach armii koronnej, a także no
wo werbowanych oddziałów.
Ciekawy problem podniósł Bogusław Dybaś, przedstawiając znaczenie działań pol
sko-szwedzkich dla rozwoju fortyfikacji stałych w Rzeczypospolitej i szczegółowo oma
wiając zmiany zachodzące w tym względzie w wybranych ośrodkach miejskich Prus
Królewskich. Autora interesował problem recepcji przez wiodące ośrodki pruskie:
Gdańsk, Toruń, Elbląg, nowoczesnej sztuki fortyfikacyjnej z zachodu. Jedynie Gdańsk
na bieżąco śledził europejskie przemiany w tym zakresie, modernizując swoje umocnie
nia w latach 1 6 2 2 - 1636 pod kierunkiem Korneliusa van der Boscha. Jak zauważył au
tor, bogaty Gdańsk nie skąpił funduszy na stypendia uzdolnionej młodzieży, wysyłając
ją na studia zagranicę, jak to miało miejsce w przypadku Jana i Jerzego Strakowskich.
Jednocześnie inżynierowie będący w służbie miasta Gdańska projektowali w 1629 r.
umocnienia Torunia. Według autora to nie wojny szwedzkie przyczyniły się do powsta-
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nia na terenie Rzeczypospolitej fortyfikacji bastionowych, gdyż funkcjonowały one
znacznie wcześniej. Zagrożenie ze strony Szwecji przyspieszyły modernizację wielu
ośrodków na czele z Gdańskiem i Toruniem (1629). Rzeczpospolita nie mając, w odróż
nieniu od Szwecji i innych państw europejskich, dużych nadwyżek budżetowych, po
siadała ograniczone środki na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury militarnej. Czę
sto w dobie prowadzonych działań wojennych wyręczały ją w tym państwa ościenne,
jak ma to m iejsce w przypadku Torunia, którego fortyfikacje modernizowali Szwedzi
w latach 1 6 5 5 -1 6 5 7 , gdy miasto to znajdowało się w ich rękach.
Artykuł Mariusza Stangreciuka poświęcony jest traktatowi w Radnot (6 grudnia
1657), gdzie przedstawiciele Karola X Gustawa, elektora brandenburskiego Fryderyka
W ilhelma, księcia Bogusława Radziwiłła, hetmana zaporoskiego Bohdana C hm ielnic
kiego oraz gospodarza zjazdu księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego debato
wali nad rozbiorem Rzeczypospolitej. N a podstawie znanej dobrze literatury problemu
autor odpowiada na podstawowe pytanie: czy układ ten miał szansę realizacji w dobie
drugiej wojny północnej i czy miejsce, jakie zajmowała Rzeczpospolita w tej części Eu
ropy Środkowo-W schodniej, mogły zająć inne potencje, nie naruszając swoistej rów
nowagi politycznej w tym regionie. Rację ma autor, twierdząc, że jego realizacja była
wielce problematyczna, gdyż konflikty w łonie sygnatariuszy traktatu na tle podziału
terytorium Rzeczypospolitej oraz wyraźna rezerwa Moskwy wobec Bohdana Chm iel
nickiego i jego planów utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego stawiały pod
znakiem zapytania ustalenia z Radnot. Układ polsko-austriacki na tyle wzmacniał
Rzeczpospolitą, która wychodziła z izolacji politycznej roku 1655, że z siłą tą należało
się liczyć. Już wkrótce na stronę cesarza przejdzie elektor Fryderyk W ilhelm wspaniale
realizujący swą Fuchspolitik względem konfliktu polsko-szwedzkiego. Na realizację za
tem traktatu mocarstwa ościenne musiały zaczekać jeszcze ponad wiek, gdyż Rzeczpos
polita Obojga Narodów, prowadząc działania na kilku teatrach operacyjnych w latach
1 6 5 5 -1 6 6 0 , wyszła obronną ręką z tragicznej sytuacji, gdy 90% państwa zajęte było
przez siły szwedzkie i moskiewskie w latach 1 6 5 5 -1656.
Teatrowi działań wojennych w Kurlandii w latach 1 6 5 8 -1 6 6 0 poświęcił uwagę A n 
drzej Majewski, który w kontekście wznowionych walk z Moskwą wykazał istotne
ich znaczenie dla odzyskania przez Rzeczpospolitą kontroli nad Księstwem Kurlandii
i Semigalii, flankującego tym samym siły Iwana Andrejewicza Chowańskiego od
północnego zachodu. Słusznie zwrócił uwagę, że największe sukcesy strony litewskiej
związane są z działaniami dywizji prawego skrzydła pod komendą Aleksandra Hilarego
Połubińskiego, która dysponując znikomą liczbą piechoty i dragonii, skutecznie obiegła
stolicę Kurlandii — Mitawę, doprowadzając do jej upadku (8 stycznia 1660) i zajęcia
zamku przez siły litewskie. Nie wykorzystano jednak sukcesu wojsk litewskich, gdyż dłu
go bezczynnie przebywały one na leżach zamiast ruszyć przeciwko silom moskiewskim.
Krytycznie musimy także ocenić działania drugiej dywizji „żmudzkiej” pod komendą
Michała Kazimierza Paca, która od listopada 1659 r. aż do początków marca tego roku
bezkutecznie próbowała zdobyć Bowsk, oddając inicjatywę silom Chowańskiego na Li-

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

14

Przedmowa

twie właściwej. Było to zresztą zgodne, jak wykazuje autor, z dyrektywami Jana Kazimierza, który uważał, że odejście sił litewskich z Kurlandii osłabi pozycję Rzeczypospolitej
w rokowaniach ze Szwedami w Oliwie. Wydaje się, że opanowanie Kurlandii i Semigalii
przez siły litewskie miało wpływ na wzmocnienie pozycji delegacji polskiej w rokowaniach ze Szwedami, uwieńczonymi podpisaniem traktatu pokojowego 3 maja 1660 r.
Współdziałaniu sił Rzeczypospolitej i Brandenburgii-Prus na terenie Prus Królew
skich w latach 1 6 5 8 -1 6 6 0 poświecony został tekst Sławomira Augusiewicza. Obok bo
wiem działań w Kurlandii i Inflantach toczyły się krwawe zmagania o odzyskanie przez
stronę polską Prus Królewskich utraconych w 1656 r. z wyjątkiem Gdańska, który aż
do zakończenia walk polsko-szwedzkich pozostał wierny Janowi Kazimierzowi. Trakta
ty welawsko-bydgoskie zawarte w 1657 r. nakładały na elektora obowiązek współdzia
łania z siłami polskimi w celu odzyskania twierdz w Prusach Królewskich. Realizację
tych traktatów prezentuje autor tego opracowania, zwracając uwagę na odmienne za
łożenia polityki elektora, którą wcielał w życie jego namiestnik w Prusach elektorskich
— książę Bogusław Radziwiłł. Słusznie zaznacza, że dla obydwu najważniejsze było za
pewnienie bezpieczeństwa Księstwu, a w drugiej kolejności przeznaczenie pewnych sił
do wspólnej walki z Polakami przeciwko Szwedom. Strona brandenburska przecięła li
nie komunikacyjne Szwedów idące przez porty pruskie, ale ociągała się z aktywnym
współdziałaniem z Jerzym Lubomirskim, Krzysztofem Grodzickim i innymi polskimi
dowódcami w Prusach Królewskich. Sami Brandenburczycy byli zainteresowani zaję
ciem Elbląga i Żuław do aprowizacji własnych wojsk; stąd niechętnie odnosili się do
współdziałania ze stroną polską, która z kolei podejrzliwie patrzyła na projekty wspól
nych działań w Kurlandii z Bogusławem Radziwiłłem. Ta wzajemna ostrożność i nie
chęć do działań na większą skalę widoczna jest w korespondencji obu wodzów z lat
1 6 5 8 -1 6 5 9 , tj. księcia Radziwiłła i Lubomirskiego, kierującego kampanią pruską
w 1659 r. na teatrze pruskim. Dzięki pracy S. Augusiewicza możemy dokładnie określić
skład sił brandenburskich działających na tym obszarze i współdziałających tak z siłami
koronnymi jak litewskimi na teatrze kurlandzkim.
Teatrem wschodnim natomiast zajął się Krzysztof Kossarzecki, który zauważył, że
zarówno dla Rzeczypospolitej, jak i Moskwy największym problemem było wycofanie
się z wojny ze Szwecją Karola X Gustawa. Stronie polskiej chodziło o odzyskanie utra
conych prowincji na wschodzie, ale priorytetem było zakończenie długotrwałych dzia
łań w Koronie ze Szwecją, aby przerzucić siły koronne na front białoruski i ukraiński.
W znacznie lepszej sytuacji była Moskwa, gdyż rezygnacja z Inflant umożliwiała natychmia
stowe skierow anie w szystkich sił przeciwko R zeczyp ospolitej. Ta z k o lei n ie m o
gła w latach 1 6 5 8 -1 6 5 9 wesprzeć hetmana zaporoskiego Iwana Wyhowskiego w dzia
łaniach na Ukrainie, m ając główny teatr wojny w Koronie ze Szwedami. Stąd niemal
do zakończenia wojny ze Szwecją (maj 1660) inicjatywa na wschodzie należała do
Aleksego Michajłowicza. Gdy we wrześniu 1659 r. nastąpił upadek Iwana Wyhowskie
go, zastąpionego przez Jerzego Chmielnickiego, ponownie zwyciężyła opcja promoskiewska na Ukrainie, a Litwa znalazła się w kleszczach armii moskiewskich. Autor

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

15

Przedmowa

omawia próby, jakie podejmowała Rzeczpospolita celem neutralizacji Moskwy wobec
nie zakończonego konfliktu ze Szwecją. Gdy siły litewskie odzyskiwały na przełomie
1659 i 1660 r. Kurlandię, Moskwa rozpoczynała przygotowania do nowej ofensywy na
Litwie, mającej definitywnie rozstrzygnąć o przynależności ziem białoruskich i ukraiń
skich do państwa carów. Sukcesy Samuela Komorowskiego i Aleksandra H. Polubińskiego przyspieszyły decyzję Rosjan o uderzeniu na Podlasie. Ofensywa Chowańskiego,
w wyniku której zajęto dalsze województwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie zmie
niły strategii postępowania Jana Kazimierza, dla którego działania ze Szwecją na tea
trze koronnym były decydujące i dopiero ich zakończenie stwarzało nowe możliwości
w wojnie z Moskwą. Strona polska zdobyła się jedynie na przesunięcie w kierunku gra
nic litewskich dywizji Stefana Czarnieckiego, powracającej z Danii.
Problematykę związaną z potopem kończy artykuł Viktora Brekhunenki. Autor zajął
się znaczeniem i rolą Szwecji Karola X Gustawa w politycznych koncepcjach obu h et
manów zaporoskich, Bohdana Chmielnickiego i Iwana Wyhowskiego. Autor daje nam
krótki 17s działań Kozaków zaporoskich w służbie Rzeczypospolitej w okresie zmagań ze
Szwecją w Inflantach i na teatrze pruskim. K oncentruje się oczywiście na stosunkach
dyplomacji szwedzkiej z Chm ielnickim w dobie powstania kozackiego, zwracając
uwagę, że promotorem tych kontaktów ze Szwedami byl były podkanclerzy koronny
H ieronim Radziejowski. Słusznie zwraca uwagę, że wraz z odchodzeniem hetm ana
kozackiego od sojuszu z ordą i nawiązaniem współpracy z Moskwą alternatywą dlań
stal się sojusz ze Szwecją, który dawał Chm ielnickiem u pewną niezależność i wzmac
nia! jego autorytet w trudnych rokowaniach z Moskwą. H etm an chciał wykorzystać
Karola X Gustawa do swoich planów stworzenia takiego systemu bezpieczeństwa
państwa kozackiego, które gwarantowałyby państwa ościenne. Stąd już w 1654 r.
chciał zrównoważyć zawarty sojusz z Moskwą Aleksego Michajlowicza zawarciem
podobnego układu ze Szwecją. Nie ulega wątpliwości, że hetm an zaporoski widział
w Szwecji sojusznika zarówno przeciwko Rzeczypospolitej, jak i Moskwie. Także K a
rol X Gustaw, gdy okazało się że przyjdzie jeszcze długo prowadzić działania na terenie
Rzeczypospolitej, obiecywał Chmielnickiemu nie tylko ziemie ruskie Rzeczypospolitej,
ale i Białoruś ze Smoleńskiem. Iwan Wyhowski, jego następca, szedł drogą swego po
przednika, widząc w sojuszu ze Szwecją przeciwwagę wobec coraz potężniejszej M o
skwy. Hetmanom kozackim nie udało się rozegrać karty szwedzkiej po swojej myśli,
gdyż w latach 1 6 5 7 -1 6 6 0 siły szwedzkie skutecznie były wypierane z terytorium Rze
czypospolitej i ograniczyły się do kilku twierdz w Prusach Królewskich.
Wykraczającym poza tematykę wojny ze Szwecją jest artykuł Konrada Bobiatyńskie
go, który zaprezentował stanowisko hetm ana wielkiego litewskiego M ichała Kazimie
rza Paca wobec polityki bałtyckiej Jana III. H etm an był jednym z liderów opozycji, któ
ra finansowana przez dwory w Wiedniu i Berlinie torpedowała plany Sobieskiego zaa
takowania Prus elektorskich. Autor słusznie odniósł się krytycznie do dawnej literatu
ry gloryfikującej plany polskiego dworu zniszczenia potęgi Hohenzollernów w zarodku.
Sprawę tę wyjaśnił w swoich pracach Andrzej Kamieński, który podsumowując wyniki
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działalności polskiej dyplomacji, pisał, że „trudno się dopatrzyć konkretnych korzyści
wyniesionych przez Jana III z jego polityki bałtyckiej”4. Gdy w listopadzie 1678 r. Henryk Horn za cichym przyzwoleniem Sobieskiego wkroczył na terytorium Litwy, kierując
się ku Prusom elektorskim, hetm an litewski podjął kontrakcję w obronie integralności
granic Rzeczypospolitej. Siły litewskie obserwowały ruchy wojsk przeciwnika, a po
wkroczeniu Horna do Prus 12 grudnia 1678 r. Pac nakazał odwrót swych oddziałów
znad Niemna. Litwini wykazali się w lutym następnego roku, gdy w pogoni za wycofu
jącymi się przez terytorium Litwy oddziałami szwedzkimi rozbili część ich sil, zajmując
artylerię, amunicję oraz tabory. N a sejmie grodzieńskim hetm an mógł święcić tryumf
nad Sobieskim i w wygłoszonej mowie jednoznacznie wykazał, że jego działania związa
ne były z obroną integralności Rzeczypospolitej, a brak kontrakcji wobec korpusu
szwedzkiego graniczył ze zdradą stanu.
Serię studiów poświęconych stosunkom polsko-szwedzkim kończy artykuł Jarosła
wa Stolickiego prezentujący stanowisko szlachty i elit politycznych Małopolski wobec
polityki bałtyckiej Jana III Sobieskiego. Autor zajął się tą problematyką także z tego
względu, że wpływy Sobieskich w Małopolsce w odróżnieniu od Wielkopolski (gdzie
znajdowało się silne stronnictwo probrandenburskie) były duże i to także w okresie
przedkrólewskim polskiego władcy. Sejmiki skupiły jednak w latach siedemdziesiątych
główną uwagę na kwestii zakończenia wojny z Turcją, mało uwagi poświęcając polityce
bałtyckiej króla, skierowanej głównie przeciwko Fryderykowi Wilhelmowi. Przeprowa
dzona przez autora analiza stanowiska sejmików z 1676 r. wskazuje, że szlachta nie po
parła Sobieskiego w jego nowej polityce; stąd autor skupił się głównie na postawie elit
politycznych wobec tego zagadnienia. Ostrożne zresztą stanowisko szlachty sejmików
ruskich wiązało się z nieudaną misją dyplomatyczną wojewody chełmińskiego Jana
Gnińskiego do Turcji w 1678 r. oraz klęskami Szwedów w wojnie z elektorem zarówno
na terenie Prus elektorskich, jak i na Pomorzu Zachodnim. Natomiast postawa elit m a
łopolskich, także obu hetmanów koronnych, wskazuje na to, że nawet wśród osób
wchodzących w skład partii regalis tycznej nie znajdujemy gorących zwolenników n o
wej polityki króla, co potwierdza badania wielu historyków o prywatnym charakterze
rokowań Sobieskich z dyplomacją francuską i szwedzką, wobec ostrej opozycji szlachty
i elit politycznych Rzeczypospolitej względem tzw. polityki bałtyckiej monarchy.
N a zakończenie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy złożyli teksty do
niniejszego tomu, umożliwiając jego wydanie, a szczególnie doktorowi Konradowi Bobiatyńskiemu, który pomagał przy kompletowaniu ww. materiałów, współpracując
z Wydawnictwem.

Mirosław Nagielski

4 A. Kamieński, Polska a Brandenburgia—Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań
2002, s. 180-181.
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STAROSTA UŚWIACKI
— JAN PIOTR SAPIEHA,
JEGO UDZIAŁ
W KAMPANIACH WOJENNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ ZE SZWECJĄ
W LATACH 1600-1605

P

rzełom X V I i X V II w. to epoka wielu wspaniałych zwycięstw oręża polsko-litew
skiego. Zwycięstwa te wiąże się zazwyczaj z postaciami słynnych hetmanów, żeby
wymienić tylko tych najbardziej znanych: Krzysztofa I Radziwiłła, Stanisława Żółkiew
skiego, Jana Karola Chodkiewicza czy Stanisława Koniecpolskiego. Często zapomina
się, że zwycięstwa odnoszone przez hetmanów nie byłyby możliwe, gdyby nie dowodzili
oni szeroką kadrą świetnych oficerów średniego szczebla, którzy, często w sposób per
fekcyjny, wypełniali hetmańskie rozkazy i realizowali na polu bitwy ich taktyczne za
mierzenia. Można by wyliczać dziesiątki takich oficerów, służących w Rzeczypospolitej
w omawianym okresie. Niestety, większość z nich jest już dziś praktycznie zapomniana.
Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z takich postaci — Janowi Piotrowi Sapieże,
a konkretnie początkom jego kariery wojskowej, które przypadły na lata pierwszego
okresu wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w X V II w.
Zygmunt III Waza podpisując 12 marca 1600 r. akt inkorporacji Estonii, prze
kształcił de facto dotychczasowy konflikt personalny ze swym stryjem Karolem Sudermańskim w międzynarodowy konflikt polsko-szwedzki1. Trzeba jednak pamiętać, że

1 Zygmunt dekretem tym dopełnił zresztą swoje zobowiązania wynikające z pacta conventa, które ja
ko król polski musiał zaprzysiąc, a następnie wypełniać. Inna sprawa, że z zaprzysiężeniem punktu
o inkorporacji Estonii zwlekał prawie 13 lat. Dopiero klęska w wojnie domowej, którą prowadził ze
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wojna toczona początkowo w Inflantach była nie tylko walką o mocarstwowe koncepcje polityczne, ale też o żywotne interesy gospodarcze obu państw.
W kwietniu 1600 r., po powrocie z sejmu na Litwę, hetm an wielki litewski Krzysztof
Radziwiłł zwany „Piorunem” rozpoczął werbunek żołnierzy. List przypowiedni otrzymał
również Jan Piotr Sapieha.
Kim byl nasz bohater? Żył w latach 15 6 9 -1 6 1 1 . Pochodził z siewierskiej linii Sapie'
hów herbu Lis. Byl synem Pawia — kasztelana kijowskiego. W ielce prawdopodobne, że
studiował w W ilnie i Padwie. Karierę i sławę przyniosła mu jednak służba wojskowa.
Do historii przeszedł jako jedna z czołowych postaci biorących udział w wydarzeniach
toczących się w państwie moskiewskim w dobie tzw. Dymitriad*12.
Gdzie, w rzeczywistości, nasz bohater przeszedł „chrzest bojowy”, tego w sposób
pewny nie potrafimy dziś ustalić. To, że w 1600 r. Radziwiłł z miejsca wysiał mu list przypowiedni, może być wskazówką, że Sapieha miał już doświadczenie bojowe.
„Jeszcze w dziecinnych latach tchnął duchem bohaterskim i okazywał niezwykle
zdolności wojenne”3. „W domu ojcowskim odebrał wychowanie rycerskie”4. „Od m ło
dości tchnął tylko duchem wojennym i skoro siły dźwigać oręż podołać dały, służyć ry
cersko zaczął”5. Tak, z pewną literacką swobodą, ale być może nie z przesadą, pisali o la
tach młodości Jana Piotra Sapiehy dawni autorzy. Prawdopodobnie służbę wojskową
rozpoczął Sapieha w Mołdawii. Czy było to podczas ekspedycji wojskowej Jana Zamoy
skiego w 1600 r.? Tak uważa wielu historyków6. Z całą pewnością jest to błędna infor
macja. Osobiście sądzę, że prawda leży, jak zwykle, gdzieś po środku, czyli że Sapieha

swym stryjem Karolem Sudermańskim o tron w Sztokholmie, zmusiła go do tego kroku. Zygmunt
prowokując konflikt Rzeczypospolitej ze Szwecją, chciał w ten sposób doprowadzić do zwycięstwa
nad Sudermańczykiem, a co za tym idzie odzyskać dla siebie tron szwedzki. Inna sprawa, że jest wiel
ce prawdopodobne, że Szwecja kierowana przez energicznego, a nawet, można tak powiedzieć, agre
sywnego w swych działaniach Karola Sudermańskiego (królem szwedzkim został dopiero w 1604 r.)
1 tak zaatakowałaby Inflanty w 1600 r.; sam akt inkorporacji zob. w: Incorporatio Estonia Regno Po
lonia, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, t. 98, k. 4 9 -5 7 (dalej cyt.: BCzart.).
2 Postać Jana Piotra Sapiehy wciąż czeka na swoje pełne opracowanie. Do dziś powstały wprawdzie
dwie biografie Sapiehy, są one jednak niepełne i nie wyczerpują tematu. Pierwsza, pióra Kazimierza
Kognowickiego, powstała jeszcze w X V III w. Choć jest źródłem wielu szczegółów, nie spełnia już wy
magań, jakie dziś stawia się tego rodzaju pracy, zob. K. Kognowicki, Życia Sapiehów, t. 2, W ilno
1791; drugą napisał współcześnie prof. Andrzej Rachuba. Niestety wymogi wydawnicze — praca po
wstała dla PSB, zmusiły autora do stosowania skrótów podczas jej pisania, zob. A . Rachuba, Jan Piotr
Sapieha, w: Polski słownik biograficzny, t. 34, z. 4, Warszawa 1994.
3 Sapiehowie. Materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe, t. 1, Petersburg 1890, s. 198.
4 S. Olgerbrand, Encyklopedia powszechna, t. 22, Warszawa 1911, s. 936.
5 F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, czyli obraz stanu
narodu i kraju, Kraków 1858, s. 155.
6 K. Kognowicki, op. cit., s. 12; S. Olgerbrand, op. cit., s. 936; Sapiehowie..., s. 198; F. Siarczyński,
op. cit., s. 155.
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był w Mołdawii, dowodził nim Zamoyski, ale było to o całe pięć łat wcześniej, bo
w 1595 r.7
N a kwietniowy list Radziwiłła Sapieha początkowo odpowiedział odmownie. W li
ście z 24 maja 1600 r. pisał do hetmana: „[...] i teraz najm niej bym się wymawiał, lecz
że nie wiem jako to Król Jego M iłość przyjmuje i przyjmować będzie, któremum się
w inną służbę zaciągnął raczej mi się przyjdzie wymówić za tę okazję żołnierską do In 
flant”8. Dlaczego udzielił takiej odpowiedzi? Otóż w tym samym czasie w Rzeczypos
politej rozpoczęto również zaciągi na wyprawę mołdawską hetm ana wielkiego koron
nego Jan a Zamoyskiego. Najwyraźniej, wcześniej, propozycję udziału w tej wyprawie
otrzymał także Sapieha. Z jakichś powodów ostatecznie Jan Piotr Sapieha zdecydo
wał się jednak na służbę w Inflantach9. W liście z 25 czerwca pisał już do Radziwiłła:
„Zrozumiałem z sługi W. Ks. M ci pana Orzechowińskiego, że mi W Ks M ć na rotę
100 koni husarzów i 5 0 koni kozaków przypowiedzieć raczysz. M ając tedy dobrą chęć
i dobre serce ku ojczyźnie, a nie ważąc sobie nic kosztu i nie litując zdrowia, onej [...]
dopomóc i służyć jej [ch cę ]”10. Jednocześnie prosił o wyznaczenie m iejsca na kon
cen trację swoich żołnierzy oraz o pieniądze na żołd. „Proszę tedy W. Ks. M ci
m. m. pana, abyś W. Ks. M ć list mi przypowiedni i na pieniądze do Jm ci pana podskar
biego [Hieronima Wołłowicza] posłać, tak też na ściągnięcie roty czas i m iejsce n a 
znaczyć rozkazać raczył. A moim zdaniem, będzie li łaska W. Ks. M ci, racz mi W. Ks.
M ć w Daugach albo w Pudniach rocie mej ściągać się rozkaż miejsce naznaczyć”11.
Z tego listu już na samym początku kampanii inflanckiej dowiadujemy się też o głównej
bolączce, która będzie dręczyć armię Rzeczypospolitej i zaprzepaści jej trud i zwycię
stwa. „Tylko proszę racz mi W. Ks. M ć list na pieniądze zaraz posłać, gdyż o nie mam
nabieganie od towarzystwa”12.
Teatr wojenny — Inflanty i Estonia — stanowił obszar 83 000 km2, rozdzielony
na mało zaludnione niziny, po części porosłe puszczami, oraz wyżyny, na których domi
nowały pola uprawne i pastwiska. Klimat był surowy i dla działań wojennych nieko
rzystny. Przerywały je wiosenne i jesienne roztopy, a długie i surowe zimy utrudniały
pobyt wojska w polu. Wszystko to powodowało, że działania wojenne koncentrowały
się wzdłuż nielicznych szlaków komunikacyjnych. Podniosło to znaczenie miast leżących

7 Podobnie uważają: A. Hirschberg, Maryna Mniszchówna, Lwów 1927, s. 80; A. Rachuba, op. cit.,
s. 621.
8 J. P. Sapieha do K. Radziwiłła, z W iejsieji, 24 V 1600, Archiwum Główne A kt Dawnych w W ar
szawie (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: A R ), dział V, sygn. 13835, k. 5.
9 Mogła to być celowa akcja dworu królewskiego. Dowódcom wcześniej zaciągniętym do Mołdawii
wstrzymano wypłaty żołdu, zmuszając ich w ten sposób do wzięcia udziału w walkach w Inflantach,
zob.: Relacja K. Radziwiłła przeznaczona dla dworu królewskiego Zygmunta III Wazy, W ilno 15 VI
1600, AG AD, A R IV, sygn. 293, k. 34/35.
10 J. P. Sapieha do K. Radziwiłła, W ilno 25 VI 1600, AGAD, A R V, sygn. 13853, k. 7.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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w punktach węzłowych, zwłaszcza Rewia, Fellina i Dorpatu. Szwedzi ponadto mogli wy
korzystać drogę morską, w przeciwieństwie do pozbawionych floty Polaków i Litwinów13.
Koncentracja wojsk mających walczyć w Inflantach opóźniała się, szczególnie że
wielu z umówionych rotmistrzów i towarzyszy wycofało się pod dowództwo Zamoyskie
go. Wręcz brakowało chętnych do zaciągów. „Salomon i on mądry, by zmartwychwstał
wtedy by się ówdzie w Inflantach na towarzysze żadną żywą miarą nie zdobył” —
stwierdził w listopadzie 1600 r. podczaszy litewski Janusz Radziwiłł (syn hetm ana)14.
Sam Sapieha w maju 1600 r. tak pisał do hetmana wielkiego litewskiego: „[...] że czas
bardzo się skrócił tak, że towarzysza nie tylko dobrego, ale jakiegokolwiek zwieść strudna”15. Zresztą nie było to tylko bolączką 1600 r. W owym czasie na Litwie zaczynało już
brakować chętnych do służby wojskowej16. Liczba wojska, które udało się zebrać, wy
niosła około 2000 żołnierzy. Nie była to liczba imponująca. Pierwotny plan zakładał
wystawienie siedmiotysięcznej armii. Jeszcze gorzej wyglądało to na tle liczebności ar
mii szwedzkiej, która składała się z 14 000 żołnierzy17. Wojsko polskie nie dość, że słab
sze liczebnie, na dodatek było rozproszone. Piechota stała w różnych zamkach. Jazda
dopiero zbierała się pod Burtnikami. We wrześniu 1600 r. było jej tam dopiero 700
i oczekiwano na nadejście pozostałych chorągwi. Opóźniał swoje przybycie i Jan Piotr
Sapieha18. Trudno dziś powiedzieć, co było tego przyczyną. Prawdopodobnie miał
problemy ze skompletowaniem oddziałów, o czym już wiemy z jego korespondencji.
Szwedzi w połowie września 1600 r. ruszyli spod Rewia w kierunku granicy z Rzecząpospolitą. Rozpoczynał się trwający z przerwami 60 lat konflikt. Około 25 paździer
nika zdobyli Parnawę19. Polacy stali wówczas w Helme. Oczekiwali tu na ruchy Szwe
dów. Co najmniej do 10 października w obozie polskim nadal nie było oddziału Sapie
hy20. Szwedzi ruszyli się z Parnawy na Fellin. Wydzielili też liczący 1500 ludzi oddział,
który miał za zadanie opanować Karkus — zamek wojewody wendeńskiego i ówczes
nego dowódcy sil litewskich Jerzego Ferensbacha. N a wieść o ruchu nieprzyjaciela
w kierunku Karkus, Ferensbach z grupą około 1500 jazdy postanowił zaskoczyć masze
rujących Szwedów. Starcie, które nastąpiło 29 października 1600 r., zakończyło się roz
biciem sił wroga. Prawdopodobnie ponad połowa Szwedów straciła życie w tej bitwie21.
Nie jest pewne, czy w bitwie tej brał już udział Jan Piotr Sapieha — choć liczba jazdy li-

13 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, Warszawa 1938, s. 11 -1 4 ; zob. też: H. W isner, Kircholm
1605, Warszawa 2005, s. 42.
14 H. Wisner, Kirchohn..., s. 48.
15 J. P. Sapieha do K. Radziwiłła, z W iejsieji 24 V 1600, A G AD , A R V , sygn. 13835, k. 5.
16 H. Wisner, Wojsko w społeczeństwie litewskim XVII w., „Przegląd Historyczny”, t. 66, 1975, s. 45.
17 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 3 2 -3 3 .
18 H. Wisner, Kirchohn..., s. 4 6 -4 7 .
19 Ibidem, s. 51.
20 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 36; J. Farensbach do Zygmunta III Wazy, Burtniki 21 XI
1600, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, sygn. 293, k. 57.
21 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 38.
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tewskiej biorącej udział w starciu mogłaby na to wskazywać. Jeśli tak było, to byl to jego
pierwszy bój w wojnie inflanckiej. Porażka pod Karkus w niczym nie pokrzyżowała
szwedzkich planów. W krótce Szwedzi zajęli Fellin, Helme i sam Karkus22.
W ojenne trudy kampanii sprawiły, że z chorągwi litewskich zaczęli ubywać żołnie
rze. Gdy wojsko litewskie przybyło do Kiesi 25 listopada, w szeregach było ledwie
600 ludzi, w tym na pewno przybyłe już wówczas chorągwie Sapiehy23. Ferensbach pró
bował jeszcze ratować sytuację energicznymi działaniami. Z czterema rotami (w tym
i z chorągwią Jana Piotra Sapiehy) postanowił iść do zagrożonego Dorpatu. Niestety,
spotkał się z odmową swych oddziałów. Wojsko odmówiło podjęcia jakichkolwiek dzia
łań. N ie mając innego wyjścia, rozmieścił swe oddziały na leże zimowe pod Rygą24. Póź
na jesień i nadciągająca zima spowodowały zamarcie działań bojowych. Kampania je 
sienna była zakończona. W ręce Szwedów trafiła północna część Inflant.
Pod koniec grudnia chorągwie litewskie powoli ponownie rozpoczęły koncentrację
w Kiesi. W tym samym miesiącu do Inflant przybył również wielki hetman litewski
Krzysztof Radziwiłł. Rozkazał, aby cała jazda ruszyła bronić Dorpat. Dowództwo nad
tymi siłami powierzył wojewodzie pamawskiemu Maciejowi Dębińskiemu, który zre
sztą nie miał wcale na to ochoty. Sam hetm an wkrótce opuścił Inflanty i udał się do
W ilna. Stary i nieudolny Dębiński szybko dopuścił do rozpadu wojska. Podobno, z po
czątku nie wiedział, gdzie szukać swych oddziałów. Od ogólnego zamieszania uratowa
ła armię energia i praca Ferensbacha25. Szwedzi natomiast, gdy tylko mróz ściął roz
miękłe drogi, rozpoczęli aktywne działania wojenne. Ku zaskoczeniu Litwinów 7 stycz
nia pod Kies podszedł silny oddział szwedzki, w sile 3000 ludzi. Dowodził nim Hans
Bengtsson, który przeświadczony o szczupłości sił litewskich postanowił je rozbić i zdo
być Kies. Po nocnym alarmie Litwini (450, może 750 ludzi) zwinęli straże i około 13 go
dziny zaczęli spokojnie spożywać posiłek. W tedy rozpoczął się atak szwedzkiej straży
przedniej. Litwini szybko jednak opanowali zaskoczenie. Kolejne chorągwie wypadały
z zamku na nieprzyjaciela. Odparto szwedzką kawalerię tworzącą straż przednią, ale
nieskoordynowane ataki litewskie załamały się w ogniu piechoty. W końcu Dębińskie
mu udało się uspokoić i uporządkować własne oddziały. Prowadzone, teraz już z rozmy
słem, litewskie natarcie szybko złamało opór liczniejszej, ale nieprzygotowanej na „li
tewskie” metody walki (szarża na białą broń) jazdy szwedzkiej, która rzuciła się do
ucieczki. Grozę sytuacji powiększyło załamanie się lodu na rzece Gawii, po której ucie
kali Szwedzi. W panice uciekali podobno aż 100 km i zatrzymali się dopiero w Karkus.
Osamotnioną pod miastem piechotę otoczono i wycięto niemal do nogi. Ogółem pod
Kiesią poległo około 2000 Szwedów. Szwedzi stracili też 13 sztandarów i wszystkie ar-

22 Ibidem,
23 Ibidem,
24 Ibidem,
25 Ibidem,
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maty. Straty Litwinów wyniosły 28 zabitych i rannych towarzyszy oraz 36 pachołków26.
Trudno dziś ustalić, jaką rolę odegrały w bitwie chorągwie Sapiehy. Najznakomitszy
badacz dziejów tej kampanii — Stanislaw Herbst nie byl nawet pewien, czy Sapieha był
pod Kiesią. Z pewnym wahaniem, doszedł do wniosku, że jego chorągwie stały w odwodzie sil litewskich27. Sprawę uczestnictwa Sapiehy w bitwie jednoznacznie rozstrzygnął
Henryk Wisner. Znalazł on w wykazie zabitych i rannych ludzi z chorągwi Jana Piotra
Sapiehy28. Jeśli rzeczywiście stały one w odwodzie, to prawdopodobnie kozacy Sapiehy
brali udział w pościgu za kawalerią nieprzyjaciela, zaś husaria niszczyła szwedzkich piechurów, których wobec zaciętego oporu wygubiono prawie całkowicie.
Samo zwycięstwo pod Kiesią nie wpłynęło w żaden sposób na sytuację w Inflantach.
Kolejno padały Dorpat (1 stycznia), Wolmar (10 lutego), Kieś (17 lutego). Padały też
pomniejsze zamki. Z początkiem marca Szwedzi ruszyli na Kokenhauzen. Jak pisał anonimowy autor Nowin z Warszawy sejmowych Anno 1601 : „Nam chorągwie, onym zamki, nierównego smaku grzanki”29.
Niestety, w lutym 1601 r. wojsko litewskie ulegało coraz większemu rozkładowi.
Żołnierze, a nawet rotmistrze rozjeżdżali się, bez pozwolenia, przy okazji grabiąc co tyk
ko wpadło im w ręce. „Swawoleństwo wielkie, morderstwo, lupy niesłychane” — żalił
się Dębiński30. W dużej części sytuacja ta spowodowana była niezapłaceniem na czas
żołdu dla wojska. Z tego samego powodu również chorągwie Sapiehy odmówiły dalszej
służby. N a szczęście udało mu się uratować je przed całkowitą rozsypką31. Wobec za
marcia de facto działań po stronie litewskiej sam Sapieha udał się na krótko do domu.
Nie zaniedbywał jednak swoich obowiązków. 4 kwietnia wysłał list do hetmana. Prosił
o nowe listy przypowiednie, ponieważ skończyła mu się służba: „Proszę abyś mię
W m. m. pan w tej służbie mej jeśli tego W Ks. M ć po mnie dalej potrzebować raczysz
wiadomym uczynić i wolą swą oznajmić raczył [...] [i] list przypowiedni rozkazać po
słać”. Prosił nawet o zwiększenie stanu osobowego swych chorągwi. „A iż W. Ks. M ć
drugim na poczty więtsze przypowiadać raczysz, ja żem się też w tę służbę już zaciągnął
proszę W Ks. M ci, aby mi jeszcze pięćdziesiąt koni husarzów do tych sta [...] a kozaków
też pięćdziesiąt dać rozkazać raczył”. Słusznie też doradzał pośpiech w podejmowaniu
decyzji przez Radziwiłła, gdyż obawiał się rozpadu swego oddziału. „Towarzystwu nic
pewnego powiedzieć nie mogę, którzy mi służbę wypowiadają. N a drugie zaś towarzy
stwo znowu się sposobiąc, jako łacno i z jakim kosztem, W Ks. M ć sam wiedzieć ra
czysz”. N a koniec prosił o wyznaczenie miejsca dla swego oddziału, w którym mógłby
odpocząć. „A iż też i do czasu miejsca żadnego pewnego na odpoczynienie rocie mej nie

26 Ibidem, s. 5 5 -5 7 ; H. Wisner, Kircholm..., s. 5 7 -5 8 ; A. Rachuba, op. cit., s. 621.
27 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 56.
28 H. Wisner, Kircholm..., s. 58.
29 Ibidem, s. 6 1 -6 2 .
30 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 60.
31 A . Rachuba, op. cit., s. 621.
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mam naznaczonego i teraz wałęsają się od miejsca do miejsca, proszę [...] [o] miejsce
dla odpoczynienia rocie mej naznaczyć”32.
Najbliższym celem obu stron konfliktu stało się w tym czasie Kokenhauzen. Dla
Szwedów była to brama do ewentualnej ofensywy na Litwę, dla Litwinów miejsce,
z którego można by przeprowadzić kontrofensywę. Polska załoga, mimo utraty miasta,
odparła wszystkie szturmy na zamek. Pod koniec kwietnia Krzysztof Radziwiłł rozpocząl działania m ające na celu odzyskanie miasta. Na razie rozpoczęto jego blokadę.
W drugiej połowie maja udało się Litwinom przeciąć linie zaopatrzeniowe Szwedów
oblegających zamek w Kokenhauzen33. Doprowadziło to do szeregu starć, które n a
stąpiły w wyniku szwedzkich starań zaprowiantowania miasta. Jedną z takich prób pod
jął 29 maja Karl Karlsson Gyllenhielm, który dowodził około tysiącosobowym oddzia
łem. Silna reakcja litewska spowodowała, że nie wykonując zadania, cofnął się do po
bliskiej Orlej. W ten sposób zagrażał litewskiej koncentracji pod Kokenhauzen. Radzi
wiłł już 30 maja wysłał przeciw niemu kilkaset jazdy pod wodzą marszałka upickiego Ja 
na Sicińskiego. Do starcia doszło 2 czerwca. Husaria bez trudu rozbiła jazdę szwedzką,
zaś piechota opanowała tabory. Zapadająca noc spowodowała, że Litwini bardziej zajęli
się grabieżą taboru niż ściganiem wroga, który cofnął się do Kiesi. Straty szwedzkie wy
niosły jakoby 400 ludzi, litewskie 24 zabitych34. Zwycięstwo to dało Radziwiłłowi czas
na oblężenie miasta Kokenhauzen. Szwedzi, pomimo porażki, nie zaniechali prób od
blokowania Kokenhauzen. Gyllenhielm doczekawszy się posiłków, o świcie 23 czerwca
podszedł pod miasto. Miał ze sobą 4000 jazdy i 900 piechurów. Piechotę dla ochrony
przed litewską kawalerią zaopatrzono w długie żerdzie, z których można było zaimpro
wizować kozły hiszpańskie. Siły litewskie są różnie oceniane. Herbst wspominał o 2150
kawalerzystach i 1100 piechurach, zaś W isner o 2967 jezdnych i 500 piechurach. Obaj
są zgodni co do udziału w bitwie Jana Piotra Sapiehy. Dowodził on chorągwią husarską
w sile 100 ludzi i chorągwią kozacką w sile 50 ludzi. Znajdował się w drugim rzucie
wojsk litewskich, pod ogólnym dowództwem marszałka wielkiego litewskiego Krzyszto
fa Dorohostajskiego. Bitwa rozpoczęła się od ataku na lewe skrzydło szwedzkie pułku
Jana Karola Chodkiewicza i Janusza Radziwiłła. Gdy zaczęła się tutaj rysować przewaga

32 J. P. Sapieha do K. Radziwiłła, Gródek 4 IV 1601, A G AD , A R V , sygn. 138335, k. 9.
33 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 6 6 -6 8 i 7 9 -8 0 ; H. Wisner, Kircholm..., s. 6 2 -6 3 .
34 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 8 1 -8 3 ; H. W isner, Kircfiolm..., s. 66; bitwa pod Orlą
mogła mieć istotnie duże znaczenie dla Jana Piotra Sapiehy. Kilku autorów miejsce to wiąże z waż
nym dla niego wydarzeniem. Otóż krótko przed bitwą, lub tuż po niej, miał jakoby Sapieha awanso
wać na rotmistrza. Na przełomie XVI i XVII w. rotmistrzom i porucznikom wydawano dokumenty
nominacyjne w postaci „listów przypowiednich”, które wpisywano do ksiąg wieczystych jako świa
dectwo kwalifikacji wojskowych. Być może, że do tej pory Sapieha był tylko porucznikiem, a wyka
zawszy się pod Orlą, awansował na rotmistrza. Źródła, niestety, nie pozwalają rozstrzygnąć tej zagad
ki, zob. Herbarz starodawnej szlachty podług heraldyków polskich ?; dopełnieniem do czasów obecnych,
Paryż po 1872; W . Kojalowicz-Wijuk, Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków
1897; K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 9, Lipsk 1845, s. 244.
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litewska, hetm an wielki litewski pchnął do ataku pułk Dorohostajskiego. Pułk ten
szarżował w „uliczkę” powstałą między walczącą jazdą a piechotą szwedzką. W tuma
nach kurzu pułk tak szybko atakował, iż mimo flankowego ognia piechoty bez strat na
tarł na jazdę szwedzką. Szarża Dorohostajskiego przesądziła losy bitwy. Jazda szwedzka
rzuciła się do ucieczki. Również prawe skrzydło Szwedów wkrótce się rozsypało. Bitwa
zakończyła się starciem Litwinów z piechotą szwedzką. Ataki jazdy wprawdzie załamały
się w ogniu piechoty i na kozłach hiszpańskich, lecz gdy podciągnięto własną piechotę
i armaty wszyscy niemal polegli. Straty szwedzkie wyniosły 2000 zabitych, litewskie
80 ludzi. Bezpośrednim skutkiem zwycięstwa była kapitulacja szwedzkiej załogi miasta
i odblokowanie oblężonych Polaków w zamku35. Miał więc Jan Piotr Sapieha, swój duży
wkład w tej bitwie. Uczestniczył w decydującym natarciu. Jak wynika z przebiegu bit
wy, musiał on i jego żołnierze poczynać sobie bardzo dzielnie, skoro w krótkim czasie
doprowadzono do upadku całego lewego skrzydła szwedzkiego.
Dla Sapiehy bitwa pod Kokenhauzen nie zakończyła się wraz z ustaniem walki. Zo
stał wysłany wraz z Januszem Radziwiłłem do króla Zygmunta III z wiadomością
o bitwie. Mógł być to znak, że zaczynał być dostrzegany i wyróżniany przez dowództwo.
Dwór królewski zastali obaj posłańcy w Grodnie. Zostali przyjęci 14 lipca, ale nad wy
raz chłodno. Król zwycięstwo przypisał nie geniuszowi „Pioruna” i męstwu żołnierzy,
ale swoim modłom36. Cieplej o bitwie pisał kanclerz i hetman wielki koronny Jan Za
moyski: „Panie Boże, racz przeciw nieprzyjacielowi temu wojsku J. К. M. błogosławić.
A to nie mały pewnie wstęp tesz jusz stał się przez W. H. Litewskiego ludzie, że ludzie ci,
co szli na posiłek miastu Kokenhauzen, są pogromieni i nie tylko zamek nie jest wzięty,
ale i miasto eliberowane”37.
Dzięki korespondencji, którą prowadził Jan Piotr Sapieha możemy dowiedzieć się
o nastrojach panujących w tym czasie wśród miejscowej ludności. Niestety, były one
antypolskie i anylitewskie. W liście do Krzysztofa Radziwiłła donosił: „Oświecony
Ks. panie m. m.! Oznajmuję W. Ks. M ci iż tam na tych gościńcach wielkie mordy dzieją
się naszym od Łotwy, tak że się wychylić nie może żeby cało uszedł. Z mej roty pacholików kilku ubito, rannych jest nie mało. A Bóg zna przestrzegam tego żeby żadnych
szkód nie czyniono, oprócz co zjeść koniowi to się musi z pola i to za wiadomością nieja
kiego Lorenca sługi księcia Kurlandzkiego. [...] A iż wczorajszego dnia sługę panu Bukojemskiemu z roty J. M ci pana marszałka ubito ćwierć mile stąd, poznano jednego Ło
tysza tu w Moizy, który gdy poczęto z nim gadać począł uciekać [...] pojmano go, przy
pieczono troszkę, przyznał się do wszystkiego jako zabijał z drugim [...] powiedział i to,
że ten urzędnik, który tu jest w Moizy, Niemiec niejaki, zbuntował do kilkuset chłop-

35 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 8 7 -9 2 ; H. Wisner, Kircholm..., s. 6 7 -7 3 ; K. Kognowic
ki, op. cit., s. 13; A. Rachuba, op. cit., s. 621.
36 H. Wisner, Kircholm..., s. 74-75.
37 J. Zamoyski do M. K. Radziwiłła [wojewody trockiego], z Ostrowa 16 julii 1602, „Kwartalnik Hi
storyczny” 1890, s. 50 8 -5 0 9 .
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stwa i kazał bić Poljaki, kraść, rozbijać [...], i to powiedział, że tej nocy przyszłej mają tu
na nas na tę Moizę uderzyć miasto Szwedów. Pojmaliśmy tego N iem ca i kilku Łotyszów
w piwnicy u niego, w komorze, także z berdyszami [...], proszę o naukę co z nimi czynić,
bo jasne rzeczy, szkoda żeby naszych niewinna krew miała się darmo rozlać, [...] [bo]
więcej ich tu [żołnierzy naszych] poginęło od tych zdrajców niżli od nieprzyjaciela”38.
Gdy pod koniec sierpnia Sapieha wrócił do Inflant, jego chorągwie prawie nie istniały — żołnierze z powodu zaległego żołdu opuścili obóz39. W obozie litewskim nie działo
się wówczas najlepiej. Była to chwila, gdy chorągwie litewskie topniały w oczach w skutek dezercji i upłynięcia kolejnej ćwierci żołdu. Odżyły też dawne urazy osobiste Krzysztofa Radziwiłła i Jana Karola Chodkiewicza — skryte przez obu, na krótko, podczas
działań pod Kokenhauzen. W tej sytuacji Litwini we wrześniu ruszyli ku nadciągającej
z odsieczą dla Inflant armii koronnej. Krzysztof Radziwiłł 2 października, pod Baimer,
okazał królowi swoje chorągwie, po czym zdał dowództwo Janowi Zamoyskiemu40. Możerny się tylko domyślać, że Jan Piotr Sapieha był uczestnikiem tych wydarzeń.
Pod Beimer rozpoczął się nowy etap w walce o Inflanty. Mozolne odbijanie utraconych twierdz przez armię koronną. Już 18 października oblężony został Wolmar. Głów
ne siły (w tym i Sapieha) rozłożyły się 31 października w pobliżu twierdzy. Prace oblężnicze nabrały rozmachu z początkiem grudnia. Od 15 grudnia rozpoczęto silne bom
bardowanie twierdzy. Szturm przypuszczony został 18 grudnia. Niestety, piechota do
syć niemrawo atakowała szwedzkie umocnienia. W tedy to stary już przecież Zamoyski
sam wpadł na czoło atakujących i własnym przykładem porwał część wojska (w tym wy
daje się towarzyszy i rotmistrzów jazdy) do przełamującego ataku. Nazajutrz twierdza
skapitulowała41.
Oblężenie Wolmaru na długo zapisało się chyba w pamięci Jana Piotra Sapiehy.
O mały włos pod Wolmarem nasz bohater straciłby życie42. Nie znamy jednak szczegó
łów tego wydarzenia. Jedynie Kazimierz Kognowicki rzucił nam nikłe światło na tę
sprawę. Pisał, że szturmując okopy Wolmaru: „Sapieha, Rudomina [prawdopodobnie
chodzi o rotmistrza Wawrzyńca Rudominę] i Biegański stanęli na celu śmierci”. Zginął
tylko Biegański, ratując dwóch pozostałych43. Być może, że cala trójka porwana przy
kładem Zamoyskiego rzuciła się odważnie do ataku. Prawdopodobnie wpadli pod celny
ogień Szwedów, a jak można się domyślić, ciało Biegańskiego osłoniło Sapiehę i jego
towarzysza. Taka wersja wypadków wydaje się wielce prawdopodobna.

38 J. P. Sapieha do K. Radziwiłła, Zelmojza [czerwiec] 1601, AGAD, A R V , sygn. 13853, k. 23-24Nie była to sytuacja nowa. Już w 1599 r. na nieprzyjazną postawę miejscowej ludności w Inflantach
narzekał kanclerz wielki litewski Lew Sapieha, zob. L. Sapieha do K. Radziwiłła, Kies 18 III 1599,
w: Scriptores Rerum Polonicarum, t. 8, Kraków 1885 (dalej cyt.: SRP), s. 2 2 4 -2 2 5 .
39 A. Rachuba, op. cit., s. 621.
40 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 132.
41 Ibidem, s. 13 8 -1 4 2 ; S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 273.
42 Sapiehowie..., s. 198; F. Siarczyński, op. cit., s. 155.
43 K. Kognowicki, op. cit., s. 13-14.
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Niedługo po tym wydarzeniu został Sapieha wysłany przez Zamoyskiego jako delegat
od wojska litewskiego do Zygmunta III. Delegatów przyjął król w W ilnie 19 stycznia
1602 r. Delegaci przedstawili królowi żądania wojska. Dotyczyły one podwyżki żołdu,
wyrównania zaległości i zapłaty za następny kwartał z góry, wreszcie rozdania wakansów44. Faktem jest, że oblężenie Wolmaru było jedną z najcięższych prób dla żołnierzy
w ciągu całej wojny. Mroźna zima (Wolmar ogołocono zupełnie z drewna), brak żołdu
i prowiantu, powodowały masowe dezercje po żywność i opał. Żądania wysunięte przez
wojsko były więc jak najbardziej na miejscu. Można się domyślać, że dla samego Sapie
hy było to zaszczytne, choć bez wątpienia niemiłe wyróżnienie.
Następnie Sapieha brał udział w nieudanym oblężeniu Dorpatu. W marca 1602 r.,
gdy Zamoyski uznał, że oblężenie nie rokuje szans, postanowiono już jedynie blokować
tę twierdzę. Główne siły polsko-litewskie mszyły na Fellin, zaś oddziały blokujące pod
dowództwem rotmistrza Franciszka Kossakowskiego stanęły w Kyrempää. W śród wojsk
blokujących znalazły się też chorągwie Jana Piotra Sapiehy45.
Sam Sapieha w kwietniu zjawił się w rodzinnych Lejpunach. W swym oddziale pozo
stawił w zastępstwie porucznika46. Stąd prowadził korespondencję z Krzysztofem R a
dziwiłłem. Szczególnie ciekawy jest jego list z 14 kwietnia tego roku, z którego możemy
się dowiedzieć, jak gdyby z pierwszej ręki, o bolączkach i nastrojach panujących wów
czas w oddziałach litewskich. Wydaje się, że Sapieha w pierwszych słowach swego listu
tłumaczył się przed Radziwiłłem z tego, że opuścił front, ale zarazem dodał, że jest to
tylko stan chwilowy — można się zresztą domyślić, że po trudach zimowej kampanii
zrobił sobie po prostu urlop. „Miałem był sam być u W. Ks. M ci m. m. pana [...] ale złe
zdrowie małżonki mej zadzierżało mię, proszę niech mi to nic niełaski nie [przynosi]
W Ks. M ci m. m. pana. I żem się zaciągnął w tę służbę Inflancką, nie radbym jej odbieżał”47. W dalszej części listu narzekał na trapiące go i jego żołnierzy problemy finanso
we, podkreślając własną rolę w zatrzymaniu aż do tej pory wojskowych w szeregach.
Dał jednocześnie do zrozumienia, że bez szybkiej wypłaty żołdu żołnierze nie będą dalej
służyć. „[...] jam sam i siła innych zaniechać będziemy musieli [służby], bo pieniędzy
nie tylko nie mamy ale posyłając po nie siła na to tracić musimy i za taką instancją ich
przedsię mieć [nie możemy]. Zatrzymywałem towarzystwo, Bóg widzi z jaką pracą do
tych czasów, ale już mię też nie staje. Proszę w imieniu swym i drugich panów kolegów
swych, abyś W Ks. M ć Jego M ć pana podskarbiego upomnieć raczył, żebyśmy za wyj
ściem [kwartału] jednego mogli mieć swe zasłużone”48. Następnie prosił, aby Radziwiłł
osobiście stawił się w Inflantach i objął ponownie dowództwo, ewentualnie przysłał od-

44 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, s. 145.
45 Ibidem, s. 151.
46 J. Zamoyski do K. Radziwiłła, z obozu w Meksmojzie 29 V III 1602, SRP, s. 165-167.
47 J. P. Sapieha do K. Radziwiłła, Lejpuny 14 IV 1602, AGAD, A R V, sygn. 13853, k. 11-12.
48 Ibidem.

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

Starosta uświacki — Jan Piotr Sapieha, jego udział w kampaniach wojennych...

27

powiedniego zastępcę — można się domyślić, że wyrażał w ten sposób niechętne n a'
stroje Litwinów do służenia pod rozkazami koroniarzy. „Proszę też W Ks. Mci, racz mi
W Ks. M ć oznajmić, jeśli sam W Ks. M ć masz być w Inflanciech i jako rychło i kogo
byś tam W Ks. M ć chciał też mieć nad nami, bośmy teraz owce bez pasterza”49. Wreszcie na koniec dowiadujemy się o nierównym traktowaniu oddziałów litewskich i ko'
ronnych w sferze wysokości płaconego im żołdu. „A przedsie więcej jeden towarzysz
wziął z polskiej roty [żołdu] niżeli rotmistrz Litewski”50. List w swym tonie jest bardzo
pesymistyczny. Po pierwsze ukazuje fatalne nastroje panujące w oddziałach walczących
wówczas w Inflantach. Analizując go jednak głębiej, świadczy o słabości aparatu pań'
stwowego ówczesnej Rzeczypospolitej, szczególnie jej machiny skarbowej i aparatu
urzędniczego. Wszystko to uniemożliwiało utrzymanie na dłuższą metę zdolności bojowej wojska i w tamtych realiach politycznych Europy okaże się, jak dziś wiemy, kiedyś
zgubne dla państwa.
Przez kilka następnych miesięcy Sapieha znajdował się z daleka od wojny. Jeszcze
w sierpniu Jan Zamoyski tak pisał do Krzysztofa Radziwiłła: „Pan Kossakowski dal znać,
że roty z W X. Litewskiego, które z nim są za Forscher jeziorem, jako jego samego i pana Sapiehy, Boruchowskiego, przy których porucznicy tylko są, opowiadają się, że
w służbie być dalej nie chcą”51. Tak więc jeszcze wtedy nie było Sapiehy z jego żołnierzami. W tym roku Polacy zdobyli Fellin i Biały Kamień. A le to wszystko, na co było ich
stać. W połowie października Zamoyski, z całą niemal armią koronną, rozpoczął odwrót z Inflant52. Jak się okazało, kampania z lat 1 6 0 1 -1 6 0 2 nie przyniosła zamierzonego rozstrzygającego sukcesu dla polsko-litewskiej strony. W ojna musiała trwać dalej.
Około września 1602 r. władzę nad wojskiem walczącym w Inflantach otrzymał sta
rosta żmudzki Jan Karol Chodkiewicz. Od listopada rozpoczął ponownie blokadę D or
patu53. Jednak jego ludzie znów od Nowego Roku byli nieopłaceni. Wojsko topniało
z dnia na dzień. W końcu stycznia 1603 r. z rotmistrzów zostało tylko trzech54. Nie było
wśród nich Sapiehy, choć jego chorągwie tiwały na froncie. Chorągwie, którym skoń
czyła się służba, mimo że nadal nie przywieziono pieniędzy, zgodziły się pozostać w obo
zie jeszcze przez 6 tygodni. Później, jak husaria Jana Piotra Sapiehy, termin ten przedłu
żyła o następne 4 tygodnie, mimo że wcześniej zapowiadała, że opuści służbę55. Być mo
że, był to wpływ osobistego stawienia się w szeregach Sapiehy?
Pod koniec lutego Szwedzi zaczęli organizować odsiecz dla Dorpatu. Nieprzyjaciel
pod dowództwem Krzysztofa Somego na początek obiegł Rakibor — twierdzę bloku-

49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 J. Zamoyski do K. Radziwiłła, z obozu w Meksmojzie 29 VIII 1602, SRP, s. 165-167.
52 H. Wisner, Kircholm..., s. 8 4 -8 8 .
53 S. Herbst, Wojna inflancka 1603-1604, w: Studia Historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka
Łowmiańskiego, Warszawa 1958, s. 297.
54 Ibidem, s. 299.
55 J. K. Chodkiewicz do Zygmunta III Wazy, z obozu pod Dorpatem 1 8 I I 1603, BCzart., t. 99, nr 8.

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

28

Piotr Florek

jącą od północy Dorpat. Chodkiewicz dowiedziawszy się o tym, błyskawicznie zareagował. Zorganizował grupę jazdy, z którą 2 marca, w tajemnicy, ruszył na pomoc oblężonym. W skład oddziału wchodziły obie chorągwie Sapiehy: husarska i kozacka. Sam
Sapieha był już wtedy bez wątpienia wśród swych ludzi. Po przebyciu ponad 120 km
rozbito oddział Somego (prawdopodobnie 5 marca) i uwolniono Rakibor56. W bitwie
wyróżniły się obie chorągwie Sapiehy57. Z wyprawy wrócono około 10 marca, zaś
13 kwietnia, chyba nieoczekiwanie, kapitulował Dorpat58.
Dalsze plany Chodkiewicza zostały pokrzyżowane nie przez Szwedów, ale przez brak
pieniędzy na żołd dla żołnierzy. Niepłatne chorągwie nie dały się mszyć do walki i trwa
ły w pobliżu Rakibora. Latem podjęto próby rozmów z żołnierzami w sprawie odrocze
nia wypłat żołdu. W końcu, 7 września Chodkiewicz ruszył pod Rewel. N ic nie osiąg
nąwszy, pociągnął pod Biały Kamień. Tu nie udało się już utrzymać wojska. O statecz
nie na jesieni chorągwie odeszły na leże zimowe nad Dźwinę. Ponieważ Szwedzi wyco
fali swe wojska do Finlandii, działania wojenne zamarły59.
Chodkiewicz energicznie przygotowywał się do nowej kampanii 1604 r. Zbierał pie
niądze, umawiał się z dostawcami żywności, planował stworzenie floty. Wreszcie wyda
wał listy przypowiednie. Nie zapomniał wówczas i o Janie Piotrze Sapieże. „Przypowiedziałem roty husarskie panu Sapieże, kniaziu Kowalskiemu, panu Niewiarowskiemu.
Ci częścią dla pozyskania łaski miłościwej W. Kr. Mości, częścią nadziei prędkiej ze
skarbu satysfakcji podjęli się” — pisał w lutym 1604 r. Chodkiewicz do Zygmunta III60.
Szwedzi w 1604 r. za swój główny cel uważali odbicie Białego Kamienia — wrót do
Estonii. Pierwszą próbę podjęli już w sierpniu tego roku. Chodkiewicz mszył na odsiecz.
Do bitwy jednak nie doszło61. Najpoważniejsze działania podjęli Szwedzi w połowie
września. Siły ich liczyły 6 0 0 0 -7 0 0 0 ludzi, pod wodzą Arwida Erikssona. N a pomoc
twierdzy, spod Dorpatu nadciągnęło 25 września 2300 Litwinów. Chodkiewicz zdecy
dował się atakować na prawym skrzydle. Tu skoncentrował całą husarię (więc i ch o
rągiew Sapiehy). Litewskie natarcie wkrótce przyniosło sukces. N ieco później mszyło
centrum i lewe skrzydło — atak ten dopełnił już tylko dzieło zniszczenia. Szwedzi rzuci
li się przez błota do ucieczki. Ich straty wyniosły 3000 zabitych, 6 dział oraz 26 sztanda
rów. Litwini mieli 81 zabitych62.
Znów nie można było jednak wykorzystać zwycięstwa. Brak pieniędzy na żołd i wid
mo nadchodzącej zimy spowodowały, że wojsko zawiązało konfederację w grudniu
1604 r. W śród prowodyrów była chorągiew husarska Sapiehy. Przywódcą konfederacji,

56 S. Herbst, Wojna inflancka 1603-1604, s. 3 0 0 -3 0 1 .
57 J. K. Chodkiewicz do Zygmunta III Wazy, z obozu pod Dorpatem 18 III 1603, Biblioteka Raczyń
skich w Poznaniu (dalej cyt.: BR), 16/110.
58 S. Herbst, Wojna inflancka 1603-1604, s. 301; H. Wisner, Kircholm..., s. 94.
59 S. Herbst, Wojna inflancka 1603-1604, s. 303; H. Wisner, Kircholm..., s. 95.
60 J. K. Chodkiewicz do Zygmunta III Wazy, Ryga 19 III 1604, BR, 16/ 379.
61 S. Herbst, Wojna inflancka 1603-1604, s. 3 0 4 -3 0 5 .
62 Ibidem, s. 306; H. Wisner, Kircholm..., s. 98 -1 0 0 .
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tzw. marszałkiem, został słynny później Aleksander Józef Lisowski63 (z którym los je '
szcze nie raz zetknie Sapiehę, ale już w innym miejscu i okolicznościach). Kampanie
z lat 1 6 0 0 -1 6 0 4 były niewątpliwie wspaniałą szkolą rzemiosła wojennego dla Jana Pk>
tra Sapiehy. Już w przyszłym roku doświadczenia, które zbierał, zaprocentują. Przyjdzie
mu uczestniczyć i mieć swój doniosły udział w najwspanialszej kampanii w dziejach sta'
ropolskiej sztuki wojennej — kampanii inflanckiej 1605 r.
Rok 1605 nie zaczął się pomyślnie dla strony polskiej. Chodkiewicz z trudem zatrzy
mał żołnierzy, znów nie opłaconych, w obozie w Dorpacie. Nie podejmowano jed 
nak właściwie żadnych działań. Jak pisał 18 kwietnia do kanclerza litewskiego Lwa S a
piehy: „Urażeni są tak długim zatrzymaniem żołdu, i nie tylko się z miejsc swoich ru
szyć, ale i służyć nie chcą, aż im zasłużone wszystko zapłacone i na nowo dane pie
niądze będą”64.
Z Dorpatem wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia, trochę zagadkowa w karierze
Sapiehy. Niektórzy autorzy pisali, że Sapieha pod Dorpatem dostał pod komendę od
Chodkiewicza połowę obozu65. Wydaje się to dziwne, choćby ze względu na możliwe
komplikacje w kwestii kompetencji. Sprawa była chyba dużo prostsza. Gdy w kilka lat
później kasztelan wileński Hieronim Chodkiewicz pisał o Sapieże do Jana Karola
Chodkiewicza, wspominał go jako: „Imci pana Sapieżynem jako rotmistrza swego,
a natenczas przełożonego od waszmości nad wojskiem [...] z Dorpatu”66. Wydaje się, że
Chodkiewicz musiał wyjechać z obozu i wtedy komendę nad nim zdał na Sapiehę. M o
głoby to świadczyć o wciąż rosnącej roli i prestiżu Sapiehy w armii litewskiej.
W sierpniu, zmuszony poczynaniami nieprzyjaciela, Chodkiewicz przystąpił w koń
cu do energicznych działań. Ruszył spod Dorpatu w kierunku Rygi (w istocie oblężone
go przez Szwedów Dyjamentu pod Rygą), ale gdzieś koło Wolmaru zawrócił i skierował
się przeciw grupie Andersa Lenartssona, która mszyła się z Rewia. Chodkiewicz dopadł
Szwedów niedaleko Parnawy. H arce wykazały wyższość Litwinów. Jednak do bitwy
nie doszło, gdyż Lenartsson cofnął się w podmokłe zarośla, w teren nienadający się do
ataku jazdy. Bez przeszkód ze strony Litwinów wycofał się później do Parnawy67.
Sytuacja zmieniła się, gdy w pierwszych dniach września w Parnawie lądowały głów
ne siły szwedzkie, pod osobistym dowództwem króla Karola IX. Tym razem Szwedzi ru
szyli prosto na Rygę — główny punkt ich agresji w Inflantach. Litwini również skiero
wali się ku temu miastu. Chodkiewicz 26 września rozbił obóz nad Dźwiną w odległości

63 H. Wisner, Kircholm..., s. 1 0 0 -1 0 1 ; na temat traktatów z konfederatami inflanckimi i szczegóło
wych sum tam padających, zob. L. Sapieha do podskarbiego nadwornego [Hieronima Wołłowicza],
Ikaźń [1. połowa] IX 1604, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, sygn. 354, nr 41/42.
64 H. Wisner, Kircholm..., s. 109.
65 W . Kojałowicz-Wijuk, op. cit., s. 149; K. Niesiecki, op. cit., s. 24466 H. Chodkiewicz do J. K. Chodkiewicza, Brześć 1 XII 1607, w: Korespondencje Jana Karola Chod
kiewicza, wyd. W . Chomętowski, t. 1, Warszawa 1875, s. 105.
67 H. Wisner, Kircholm..., s. 109-111.
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13 km od Rygi. Do obozu Szwedów było jeszcze bliżej. Szwedzi jeszcze tego samego
dnia, wieczorem, zdecydowali się na bitwę z Litwinami68.
Decydujące starcie było właściwie nieuniknione. Doszło do niego dzień później —
27 września 1605 r., pod miejscowością Kircholm.
Karol IX byl tak pewien zwycięstwa, że pierwotnie miał zamiar zabrać ze sobą tylko
część sił. Ostatecznie uległ swemu otoczeniu i zabrał większą część armii. Szwedzi ruszyli prawdopodobnie przed świtem. Chodkiewicz wiedział o ruchach przeciwnika już
rankiem tego samego dnia. Nakazał budzenie wojska i przygotowanie się do walki.
Szwedzi uszykowali się do boju około 8 rano. Prawdopodobnie było ich około 12 000.
Litwinów było tylko 36 5 0 w tym 2410 jazdy. Litwini stanęli w 3 pułkach, każdy o szerokości 2 chorągwi. W centrum stanął pułk Chodkiewicza, pułk lewy oddał Tomaszowi
Dąbrowie. Pułkiem prawym dowodził nasz bohater — Jan Piotr Sapieha. Szyk pułku
prawego wyglądał następująco. W pierwszym rzucie stały: chorągwie husarskie A lek
sandra Chodkiewicza (150 ludzi) i Szczęsnego Niewiarowskiego (100 ludzi). W drugim
rzucie stały: chorągwie husarskie Jan a Piotra Sapiehy (100 ludzi) i Wilamowskiego
(100 łudzi). W trzecim rzucie stały: chorągwie husarskie Dymitra Boruchowskiego
(100 ludzi) i M arcina Giedroycia (100 ludzi). Razem dawało to 650 husarzy.
Do legendy przeszły już słowa, które na naradzie przed bitwą miał wypowiedzieć Lenartsson, gdy Karol IX wyśmiewał się z Litwinów: „Pierwej zobaczysz W. К. M. Dzwinę
wstecz płynącą niż Litwinów i ich hetmana z pola uciekających”69. Szwedzi mieli też ja 
koby jeszcze przed bitwą podzielić między siebie lupy. Książę lüneburski Fryderyk miał
otrzymać wszystkie sprzęty i konie należące do Jana Piotra Sapiehy70.
Mimo wielkiej pewności siebie, jak wiemy, ta największa z bitew stoczonych w In
flantach w latach 1 6 0 0 -1 6 0 5 zakończyła się kompletną klęską Szwedów. Ustawienie
obu armii sprzyjało Szwedom, gdyż ci znajdowali się na wzgórzach, które niewątpliwie
utrudniałyby szarżę litewskiej kawalerii. Chodkiewiczowi udało się jednak sprowoko
wać przeciwnika do ataku. Szwedzi ruszyli i zeszli wkrótce ze wzgórz. W tedy mszyła li
tewska jazda. Rozstrzygnięcie zapadło jednocześnie na całym froncie bitwy w przeciągu
kilkunastu minut. Szwedzi nie wytrzymali litewskich ataków i rzucili się do ucieczki.
Rozpoczęła się pogoń za nimi na drodze do Rygi. Chodkiewicz pisał po bitwie, że na po
lu bitwy i podczas pościgu zginęło 9000 Szwedów — co dziś wydaje się przesadą. Fak
tem jest, że jeśli nawet armia szwedzka nie przestała istnieć fizycznie, to całkowicie
straciła zdolność bojową. Zdobyto 11 dział i 60 sztandarów. Litwini stracili tylko
100 ludzi. Później opanowano też szwedzki obóz. Ryga była wolna71.

68 Ibidem, s. 114.
69 F. Kudelka, Bitwa pod Kircholmem, Warszawa 1921, s. 23; W . Więckowska-Mitzner, Karol Chod
kiewicz, Warszawa 1959, s. 131.
70 A. Naruszewicz, Historya Jana Karola Chodkiewicza, Lipsk 1837, s. 102.
71 Cały opis przebiegu starcia — bez zaznaczonych przypisami wtrąceń, za: H. Wisner, Kircholm...,
s. 115-130.
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Wróćmy teraz do naszego bohatera. Gdy walka już trwała, w centrum i na prawym
szwedzkim skrzydle, do decydującego ataku ruszyły z lewego szwedzkiego skrzydła kornety doborowej rajtarii szwedzkiej, to jest około 700 ludzi pod dowództwem Henryka
Brandta. Nie widząc w kurzawie, która uniosła się nad polem bitwy, co się dzieje, rajta
rzy atakowali, by zamknąć pierścień okrążenia wokół Litwinów. W krótce Brandt
natknął się na pułk Sapiehy. Sapieha w zaciętej walce zatrzymał natarcie szwedzkie.
Karol IX tutaj szukając rozstrzygnięcia, wsparł Brandta 800 rajtarami odwodu, na czele
których stanął osobiście. Chodkiewicz widząc, że Sapieha może nie wytrzymać nowego
natarcia Szwedów, wsparł go dwiema chorągwiami Teodora Lackiego — w sumie
200 jeźdźcami. Rajtarzy szybko ulegli potędze husarii. Rozpoczęli odwrót. Wprawdzie
jeszcze dwukrotnie próbowali zorganizować obronę, ale nie wytrzymali naporu Litwi
nów i w końcu bezładnie rzucili się do ucieczki drogą ku Rydze. Sam król szwedzki życie
ocalił tylko dzięki poświęceniu zwykłego rajtara, który oddal mu swego konia72. Nie ma
wątpliwości, że Jan Piotr Sapieha zatrzymał swoim pułkiem główne natarcie Szwedów.
Ich lewe skrzydło miało przełamać tutaj litewską obronę, a następnie okrążyć Litwi
nów. Wydaje się, że tutaj walka była najzacieklej sza. Tym większy splendor spada na
Sapiehę, że odwodem, który wsparł Szwedów walczących z jego pułkiem, dowodził oso
biście król Karol IX.
Zygmunt III otrzymał wiadomość o zwycięstwie 16 października 1605 r. w Krakowie.
Wiadomość przynieśli mu trzej bohaterowie spod Kircholmu: Tomasz Dąbrowa, Teo
dor Lacki i właśnie Jan Piotr Sapieha. Bez wątpienia byl to piękny gest, zapewne też for
ma nagrody ze strony Chodkiewicza wobec swoich podkomendnych, ale i przecież
współautorów zwycięstwa. Posłańcy wręczyli królowi wiadomość w chwili dosyć nie
zwykłej — w czasie modłów w katedrze wawelskiej. Zrządzenie losu czy może reżyseria?

72 Ibidem, s. 128—129. „Jak rwący potok” — tak poetycko wyrażano się potem o ataku pułku Sapie
hy na Szwedów, zob. W . Więckowska—Mitzner, op. cit., s. 147; szczególnie ciekawy opis walki na
prawym litewskim skrzydle pozostawił nam Kasper Niesiecki, który, z przesadą, wręcz Sapieże przy
znał decydującą rolę w zwycięstwie kircholmskim. „Jan Piotr Sapieha przewodząc prawe skrzydło
wojska litewskiego [...] przeciwko lewemu szwedzkiemu (którem Karol Król Szwedzki spodziewał się
naszych otoczyć i pokonać) tak potężnie ze swoją kawaleryją na nich natarł, że ich zmieszawszy, na
biwszy znaczną liczbę, chwiejące się zwycięstwo do Chodkiewicza nakłonił”, zob. K. Niesiecki,
op. cit., s. 244. Przytoczmy jeszcze obraz walki Sapiehy, jaki znajdziemy u Naruszewicza: „Prawemu
skrzydłu przewodził Jan Sapieha Starosta Uświacki, wziąwszy od hetmana rozkaz, ażeby na owe rajtary, którzy w wielkim hufie po lewej stronie z Brandtem w szyku stali, miał pilne oko. [...] Rozkazał
byl przed potyczką Suderman Brandtowi, ażeby w czasie potrzeby zachodził naszym z tylu. Brandt
[...], puścił się ku Dfwinie, i trafił tam na pułk Sapiehy, który prawemu skrzydłu przewodził. Wsparł
go potężnie Sapieha ze swoją chorągwią, a puszczami w posiłkach Wilamowski z Giedrojcem i Bor
kowskim ze świeżymi rotami, większą jeszcze uczynili klęskę. Wszelako nieprzyjaciel, uporczywszy na
tym skrzydle, dwa razy się poprawowal, tak dalece, że Chodkiewicz wysłał Lackiego z ludźmi, za któ
rego przybyciem poczęło się zwycięstwo nakłaniać na naszą stronę”, zob. A . Naruszewicz, op. cit.,
s. 107 i 1 10-111. Oczywiście Jan Piotr Sapieha jest wymieniany w chyba wszystkich dziełach traktu
jących o Kircholmie, gdyż bez wątpienia nie można pominąć wkładu prawego skrzydła litewskiego
w końcowy sukces.
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Nigdy już się tego nie dowiemy. Król zaraz oddal pismo od Chodkiewicza kaznodziei —
Piotrowi Skardze. Ten, w chwilę później improwizując, wygłosił słynne kazanie Pokłon
Patiu Bogu za zwycięstwo inflanckie nad Karolusem, książenciem suderrnańskim, w którym
gorąco podziękował żołnierzom oraz Chodkiewiczowi. Na zakończenie odśpiewano
Te Deum73.
Sama bitwa kircholmska niewiele dała Rzeczypospolitej. Odwlekała tylko roz
strzygnięcie — niestety, korzystne dla nieprzyjaciela. Czy Sapieha powrócił jeszcze do
Inflant, raczej wątpliwe. Chodkiewicz zawarł wkrótce rozejm ze Szwedami do paździer
nika 1608 r. Nieopłaceni żołnierze wycofali się z Inflant do Brześcia Litewskiego i za
wiązali konfederację, żądając wypłaty żołdu74.
Podsumowując, udział w kampaniach inflanckich z lat 1 6 0 0 -1605 uczynił z Jana
Piotra Sapiehy osobę znaną, sławną i cenioną w Rzeczypospolitej. Byl Sapieha dosko
nałym przykładem na to, że w pierwszej połowie X V II w. w Rzeczypospolitej można by
ło, służąc w wojsku, zbudować własną karierę. Sapieha już w 1606 r. otrzymał, prawem
panis bene merentium (chleb dobrze zasłużonych), dochodowe starostwo uświackie. Zaś
sejm w 1607 r. przyznał mu 10 000 złp75.
Jego żołnierska sława dotarła nawet poza granice Rzeczypospolitej. Już w 1607 r.
otrzymał od Dymitra II Samozwańca propozycję wstąpienia na służbę76.1 rzeczywiście,
w 1608 r. udał się do państwa moskiewskiego — znów szukał sławy i fortuny.

73 A. Naruszewicz, op. cit., s. 132-133.
74 Ibidem, s. 148.
75 A . Rachuba, op. cit., s. 621.
76 Dymitr II Samozwaniec do J. P. Sapiehy, Starodub Siewierski 6 IX 1607, BR, 16/416.
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LITEWSKIE PRZYGOTOWANIA
DO WOJNY ZE SZWECJĄ W 1635 ROKU

Z

wycięskie zakończenie tzw. wojny smoleńskiej z Moskwą (1 6 3 2 -1 6 3 4 ) i sukces de
monstracji wojskowej wobec agresywnych poczynań tureckich (1 6 3 3 -1 6 3 4 )1 da
wały Rzeczypospolitej dobre rokowania dla ewentualnego konfliktu ze Szwecją wobec
wygasłego w tymże 1634 r. rozejmu altmarskiego. Dysponując potężną, nowoczesną
w swej strukturze, pokrzepioną zwycięstwami armią, król Władysław IV mógł marzyć
nawet o odzyskaniu tronu szwedzkiego, zwłaszcza wobec śmierci jej genialnego władcy
Gustawa Adolfa, małoletniości jego następczyni Krystyny i uwikłania Szwecji w kon
flikt na terenie Rzeszy2. Nigdy bodaj przedtem i potem nie istniały bardziej sprzyjające
warunki do odniesienia sukcesu nad Szwedami, choć sam termin „sukces” różnie byl
interpretowany. Król zdawał sobie z tych atutów sprawę i dążył do wojny. Dla tego po
mysłu zjednał też sobie część statystów w państwie, w tym wojewodę wileńskiego
i hetm ana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, przywódcę najpotężniejszej
wówczas fakcji magnackiej w W ielkim Księstwie Litewskim3 (dalej: W KsL).
Decyzja o przygotowaniach do wojny zapadła na pierwszym sejmie 1635 r., choć nie
chętna nowemu konfliktowi duża część szlachty i senatorów wymusiła na królu przede
wszystkim pokojowe uregulowanie spornych kwestii. W ojna miała być jedynie osta
tecznością w przypadku odrzucenia przez Szwecję zasadniczych propozycji Rzeczypos-

1 L. Podhorodecki, Wojna polsko-turecka 1633-1634 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowo
ści” (dalej cyt.: SM H W ), t. 20, 1976, s. 27 -7 2 .
2 S. Lundkvist, Die schwedischen Krieg und Friedensziele 1632-1648, w: Krieg und Politik
1618-1648. Europäische Probleme und Perspektiven, hrsg. V . K. Repgen, M ünchen 1988,
s. 2 3 1 -2 3 3 ; idem, Svensk krigsfinansierung 1630-1635, „Historik Tidskrift”, 1966, s. 3 7 7 -4 2 1 ;
C . W eile, Sveriges Politik mot Polen (1630-1635), Upsala 1901.
3 H. Wisner, Kilka uwag o stronnictwie wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640), „Za
piski Historyczne”, t. 62, 1997, z. 4, s. 2 9 -4 3 ; U. Augystyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła
(1585-1640). Mechanizmy patronatu, Warszawa 2001, s. 18-24.
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politej — zwrotu portów pruskich4. Ewentualne działania militarne podjęte miały być
na dwu frontach — w Prusach przeciw załogom szwedzkim w trzymanych przez nie
miastach portowych i w Inflantach. N a tym drugim kierunku główna rola przypaść
miała armii W K sL5, której dowództwo spoczęło wreszcie w rękach nowego hetmana
wielkiego Krzysztofa Radziwiłła. Jego pomocnikiem i wykonawcą dyrektyw miał być
hetm an polny Janusz Kiszka, doświadczony dowódca niższego szczebla, bez większych
jednak zdolności operacyjnych i takichże ambicji. Tym samym po raz pierwszy od po
czątku X V II w. nie istniała w wojsku sytuacja wrogich sobie ośrodków dowodzenia, co
— jak pokazało doświadczenie wojen ze Szwecją — źle wpływało nie tylko na morale
armii, ale także na efekty jej działań militarnych. Radziwiłł właśnie w 1635 r. przedsta
wił królowi memoriał uzasadniający konieczność odzyskania Inflant i to nawet kosztem
pozostawienia Szwedom miast w Prasach. Uważał, że jeżeli nie nastąpi to teraz, to zo
staną one dla Rzeczypospolitej stracone na zawsze6. Nawet jeśli owa katastroficzna
wizja nie była podzielana przez Władysława IV7, to zdecydowanie popierał on punkt
widzenia hetm ana litewskiego, choć z pewnością z innego powodu. Mógł więc w pełni
wierzyć temuż, że będzie on z całych sił dążył do zwycięstwa militarnego. Co więcej, no
wy hetm an wielki mógł wreszcie zrealizować własną koncepcję prowadzenia wojny, za
rysowaną wiele lat wcześniej w słynnym memoriale z 1624 r., w którym — co równie
istotne — podkreślił konieczność odzyskania Inflant8. Na ile jednak Radziwiłł w nowej
sytuacji nawiązał w przygotowaniach wojennych do swych wcześniejszych pomysłów,
a na ile zmuszony był do ich rewizji i w jakim kierunku?
W swym Dyskursie Radziwiłł bardzo słusznie podjął kwestię celów działań militar
nych sił Rzeczypospolitej — czy chce ona przy ich pomocy tylko zawrzeć pokój, czy wy
grać wojnę. Nie krył przy tym, że jego zdaniem należy dążyć do tego drugiego celu i dla
tego konieczne jest gruntowne przygotowanie się do takiej wojny. Ponieważ słynne
stwierdzenie, że to pecunia nervus belli est, było mu znane i w pełni przez niego akcepto
wane, a nie widział możliwości zdania się na znaną na Zachodzie instytucję finansistów
wojennych, proponował zgromadzenie drogą podatków środków finansowych wystar
czających na przynajmniej trzyletnie utrzymanie armii potrzebnej do zwycięstwa! Tak
dalekowzroczne widzenie potrzeb nie było novum w myśli wojskowej Rzeczypospolitej

4 W . Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, s. 184-186, 196-197.
5 Król obiecał hetmanowi Radziwiłłowi, „że żadnego koronnego wojska i noga tam nie postoi, także
i w Kurlandyjej” — Janusz Radziwiłł do ojca, Strzembowo 6 V 1635, Archiwum Główne A kt
Dawnych (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: A R ), dz. IV, nr 179, s. 61 -6 3 .
6 „Rationes” hetmana Krzysztofa Radziwiłła z r. 1635, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”,
t. 15, z. 1 -2, 1949, s. 187-190.
7 W rozmowie z Januszem Radziwiłłem król zadeklarował jednak, że też bardziej „Prusy aniż Inflanty
odżałować woli”, J. Radziwiłł do K. Radziwiłła, Kępa 13 VI 1635, A G AD , A R, dz. IV, nr 180, s. 4 -7 .
8 Dyskurs księcia imci. Krzysztofa Radziwiłła o podniesieniu wojny inflantskiej z Gustawem księciem su-

dermańskim, na sejmie warszawskim Królowi Imci i wszystkim stanom koronnym do uważenia na piśmie
podany w roku 1624, w: Księcia Krzysztofa Radziwiłła — sprawy wojenne i polityczne 1621-1632, Pa
ryż 1859, s. 4 6 9 -4 9 9 .
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(vide projekty wojenne Stefana Batorego), ale z pewnością nie znajdowało pozytywne
go odzewu szlachty i z tego Krzysztof Radziwiłł zdawał sobie sprawę. Mało jest też praw
dopodobne, by jego równie słuszne uwagi z tym związane, że „skąpy dwa razy płaci” i że
„godne Inflanty kilku poborów”, trafiły do przekonania szlachty, niechętnej jakimkol
wiek obciążeniom finansowym, a szczególnie już tzw. nadmiernym czy podejrzanym
(czyli mogącym służyć wprowadzeniu absolutum dominium ). Zgodziła się ona, co praw
da, na wojnę ze Szwecją, ale tym nie mniej wciąż jeszcze bardziej wierzyła w pokojowe
rozwiązanie konfliktu i zwrócenie „oderwanych od Rzpltey Prowincyi”, przeto powoła
ła komisarzy do ewentualnych rokowań pokojowych. Co więcej, w tym gronie byl tylko
jeden przedstawiciel Litwy przy siedmiu z Korony wśród senatorów i też jeden Litwin
przy ośmiu Koroniarzach z izby poselskiej. Tak ogromna dysproporcja nie była chyba
przypadkowa, bo to w wymienionym tu Radziwille król miał czołowego sprzymierzeńca
w planach wojennych i w związku z tym mógł liczyć na poparcie Litwy. Sejm 1635 r.
uchwalił komput wojska (jako skrypt ad archivum ), wyprawy powiatowe i odpowiednie
na nie podatki oraz pospolite ruszenie9.
Uchwały pierwszego sejmu 1635 r. przesądzały o konieczności skoncentrowania się
przede wszystkim na pokojowym zakończeniu konfliktu ze Szwecją, a więc ewentualna
wojna miała być krótka i służyć jedynie wymuszeniu pokoju. W tej sytuacji nie było po
trzeby wypełnienia wymienionego wyżej warunku odpowiedniego, wieloletniego, fi
nansowego przygotowania się do wojny. Tym samym jednak podstawowy dezyderat
Radziwiłła od razu został odrzucony, choć zapewne król i sam hetman wielki litewski
łudzili się, że plany szlachty zmierzające do zawarcia pokoju nie zostaną zrealizowane.
Sejm odnośnie do W K sL uchwalił czopowe i cła podwójne na dwa lata, pogłówne ży
dowskie, donatywę kupiecką, wreszcie pobory — cztery dla wszystkich województw
z wyjątkiem smoleńskiego (ono zostało z obciążeń zwolnione!) i nowogródzkiego. W y
mienione podatki miały być przeznaczone jedynie na spłatę długów i na żołnierza po
wiatowego, a na wojnę ze Szwecją wysokość podatków miały określić sejmiki relacyjne.
Nakazano jednak, by pobory przekazane zostały do skarbu w dwóch ratach — do
3 0 maja i do 22 sierpnia 1635 r.10 Nie jest dla mnie jasne, dlaczego A nna Filipczak-Kocur podała, że Litwini na sejmie uchwalili 12 łanowych11, choć rzeczywiście przynaj
mniej niektóre sejmiki takie obciążenie postanowiły, a podskarbi litewski skarżył się, że
„po sejmie wszytkich powiatów deklaracyje odmieniono”, że „jedni sześć poborów,
drudzy cztery, drudzy jedno dwa, a drudzy zgoła nic nie wnieśli”. Wiadomo, że w końcu
czerwca w skarbie znalazło się jedynie 250 00 0 zl, gdy potrzebowano na opłacenie za
ciągu na pierwszą ćwierć prawie dwa razy w ięcej12.

9 Volumina legum (dalej: VL), t. III, Petersburg 1859, f. 8 4 9 -8 5 0 .
10 V L III 894.
11 A . Filipczak-Kocur, Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów 1587-1648, Wroclaw 1994, s. 93.
12 P. Kochlewski do K. Radziwiłła, Brześć 9 IV 1635, AG AD , AR, dz. V , nr 6956, s. 1 9 -2 1 ; S. Pac
do K. Radziwiłła, W ilno 26 VI 1635, ibidem, nr 11224, s. 12 5 -1 2 6 ; Filipczak-Kocur, op. cit., s. 93.
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Przejdźmy więc do drugiego z postulatów księcia Krzysztofa — dla zwycięstwa
w wojnie ze Szwecją w Inflantach trzeba wystawić armię o liczebności 14 500 ludzi, nie
licząc koniecznych sil pomocniczych, czyli wybrańców. W jej skład wchodzić powinny
następujące rodzaje wojska — husaria (2500 koni), rajtaria (2000 koni), jazda kozacka
(1000 koni), piechota niemiecka (4000 ludzi) i piechota polska (5000 ludzi). Zdecydowana przewaga piechoty (62% sil) była spowodowana koniecznością zdobywania zamków i ich obrony. Odpowiadała też ówczesnym standardom europejskim i strukturze
amii szwedzkiej. Dziwi zupełny brak dragonii, z pewnością jednak Radziwiłł lokował ją
wśród piechoty, nie wydzielając w osobny rodzaj wojska. Sejm 1635 r. nie w pełni zgodzil się zrealizować powyższy projekt Radziwiłła z 1624 r., być może zresztą w tym czasie
miał on już trochę inne spojrzenie na to zagadnienie. W każdym razie uchwalono zaciąg jedynie 10 000 żołnierzy13. Przy wydawaniu listów przypowiednich z kancelarii
wielkiej, rozpoczętym 30 m arca14, hetman próbował nakłonić kanclerza Albrychta Radziwiłła do zwiększenia zaciąganych sil, być może, mając na to ustną zgodę króla. W ladyslaw IV przystał w początku maja „na melioracyją listów przypowiednich” i napisał
do kanclerza, „żeby to wszystko jako najprędzej pogotować kazał”15, ale ten zdecydo
wanie się temu sprzeciwił i skrupulatnie pilnował, by nie przekroczyć wyznaczonej
liczby listów. Zgodził się jedynie na wystawienie brakującego listu na 100 husarzy i za
mianę rotmistrza kozackiego Kleczkowskiego na kogoś innego16. Można było jednak li
czyć na pewne powiększenie armii przez powołanie piechoty wybranieckiej z ekonomii
królewskich, na co Władysław IV wyraził zgodę. Miała być to jednak czysto techniczna
formacja, zaopatrzona jedynie w motyki i siekiery do prowadzenia prac inżynieryjnych.
Niestety, także w tej kwestii kanclerz litewski był zasadniczy i nie zgodził się na takie
działania, odłożywszy wydanie uniwersałów do osobistej rozmowy z królem17. Być m o
że, ten ostatecznie przekonał kanclerza, mamy bowiem dane wskazujące na możli
wość posłużenia się wybrańcami z ekonomii mohylowskiej, z czego zresztą hetman
wielki (dzierżawiący ją) chciał zrezygnować w zamian za pieniądze i inne usługi18. Po
stawa kanclerza może być interesującym przyczynkiem do roli tego urzędnika w przy
gotowaniach wojennych i pilnowaniu przestrzegania prawa. Byl on w swych poczyna
niach bardzo rygorystyczny, nie ulega! w czymkolwiek żądaniom swego birżańskiego
krewniaka, wykazywał zresztą dużą wiedzę militarną, co uniemożliwiało pertraktu
jącem u z nim Januszowi Radziwiłłowi (synowi hetmana) stosowanie pewnych „krucz
ków”, by załatwić potrzebne z kancelarii dokumenty. Nie mniej potrafił jednocześnie

13 A G AD , A R, dz. II, dissoluta; ów szczegółowy wykaz projektowanych jednostek widziałem jakieś
20 lat temu, obecnie nie udało się go odnaleźć, więc nie potrafię podać struktury armii. W każdym
razie zanotowałem wówczas, że miało być w niej 1420 husarzy i 1529 rajtarów.
14 Ibidem.
15 Janusz Radziwiłł do ojca, Strzembowo 6 V 1635, A G AD , A R, dz. IV, nr 179, s. 6 1 -6 3 .
16 Tenże do tegoż, Warszawa 9 V, 3 i 7 V II 1635, ibidem, s. 6 5 -7 1 , 83, 8 5 -8 7 .
17 Tenże do tegoż, Warszawa 9 V 1635, ibidem, s. 6 5 -7 1 .
18 K. Radziwiłł do J. Sosnowskiego i S. Wieliczki, W ilno 30 V II 1635, A G AD , A R, dz. IV, nr 323,
s. 16-18.
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bronić interesów hetmana, gdy sprzeciwił się żądaniu wojewody smoleńskiego A lek
sandra Gosiewskiego i króla, by dać listy przypowiednie na 1000 ludzi na obsadzenie
Smoleńska19.
N ie można pominąć przy tym i innego istotnego urzędu — podskarbiostwa, które
sprawował Stefan Pac, zdecydowany przeciwnik Radziwiłła i być może z tym należy
wiązać jego daleko posuniętą powściągliwość w wykonywaniu zadań związanych z przy
gotowaniami do wojny czy godzeniu się na nadzwyczajne uprawnienia hetmana w za
ciąganiu armii, choć jednocześnie deklarował swe dobre chęci i zaangażowanie. Pac obu
rzał się na osoby oczerniające go, stwierdzał, że nie mają one pojęcia o skarbowości lub są
zawistne. Uważał zresztą, że jego zaangażowanie w wydatki na rzecz tylko armii inflan
ckiej jest sprzeczne z prawem i bal się konsekwencji na najbliższym sejmie20. Obstrukcyjna działalność Paca wywołała jednak gniew samego króla, który kilkakrotnie upomniał
go, żądał jak najszybszej wypłaty żołnierzom zaliczek żołdów bez pobierania kaucji
i niesabotowania przygotowań wojennych w oczekiwaniu na pokój. Pac byl reprezen
tantem tej części społeczeństwa litewskiego, z pewnością wcale nie malej, która była
niechętna nowej awanturze wojennej i z nadzieją oczekiwała na sukces rokowań21.
N a sejmie posłowie litewscy zgodzili się też z proponowanym przez króla pomysłem
wykorzystania siły bojowej Kozaków zaporoskich, którzy w liczbie 500 ludzi mieli dzia
łać na morzu — atakować okręty szwedzkie i blokować porty. Przeciwny użyciu Koza
ków hetm an Radziwiłł, który nie uważał ich za godnych przeciwników Szwedów,
chociaż nie widział ich walczących, wolał królowi się nie sprzeciwiać22.
Mimo zabiegów o powiększenie armii nad uchwalony komput Radziwiłłowi praw
dopodobnie nawet tego limitu nie udało się osiągnąć. Powodem mogły być problemy fi
nansowe, krótkość czasu na przeprowadzenie zaciągów i nadzieja na przyciągnięcie
tzw. Smolan, czyli będącej w Smoleńsku grupy oddziałów oczekujących na wypłatę
żołdu za udział w wojnie z Moskwą 1 6 3 2 -1 6 3 4 . Wysiały one już w kwietniu poselstwo
do króla, do podskarbiego Paca, a 20 lipca do Krzysztofa Radziwiłła z zawiadomieniem,
że jeżeli nie otrzymają żołdu, to zbuntują się i opuszczą Smoleńsk, lokując się w którejś
z ekonomii (najlepiej trzymanej przez podskarbiego lub hetm ana)23. Ponieważ jednak
nie zamierzały one dalej służyć, Radziwiłł byl przeciwny ich finansowaniu przed nowym
zaciągiem, bo groziło to poważnymi zakłóceniami w prowadzeniu werbunku. Tym nie

19 Zob. korespondencję Janusza Radziwiłła do ojca z tego czasu, AG AD , A R, dz. IV.
20 S. Pac do K. Radziwiłła, W ilno 1 i 16 VI 1635, AGAD, AR, dz. V, nr 11224.
21 P. Kochlewski do K. Radziwiłła, Brześć 9 IV 1635, A G AD , AR, dz. V, nr 6956, s. 19 -2 1 ; J. Radzi
wiłł do ojca, Warszawa 9 V 1635, A G AD , AR, dz. IV, nr 179, s. 6 5 -7 1 ; tenże do tegoż, w Kępie
13 VI i pod Kwidzynem 17 VIII 1635, ibidem, nr 180, s. 4 -7 , 5 3 -5 4 ; S. Pac do J. Kiszki, W ilno 13 VI
1635, ibidem, dz. V, nr 11224, s. 1 17-118; tenże do K. Radziwiłła, W ilno 26 i 30 VI 1635, ibidem,
s. 1 2 5 -1 2 6 ,1 2 8 -1 2 9 .
22 H. Wisner, Wojsko litewskie 1 połowy XVII wieku, cz. I, SM HW , t. 19, 1973, s. 105.
23 AGAD, AR, dz. II, nr 1143; S. Pac do K. Radziwiłła, W ilno 16 V I 1635, ibidem, dz. V , nr 11224;
A. S. Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656, t. 2: 1634-1639, oprać. A. Przyboś,
R. Żelewski, Wrocław 1970, s. 101.
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mniej król zdecydował się na włączenie Smolan, choćby częściowo, w komput litewski,
a potem i na zapłacenie im części żołdu24. Nie wydaje się jednak, by wliczono ich już do
tzw. armii inflanckiej. Mamy informację, że w czerwcu podskarbi Pac wypłacił pie
niądze jedynie 6000 żołnierzy, gdyż na pozostałe 2500 nie miał środków i odsyłał h et
manów po nie do skarbów powiatowych25. Według sporządzonego spisu26 armia miała
jednak liczyć 7270 porcji („okrągłość” liczb wskazuje, że były to zestawienia teoretycz
ne, według projektowanej wielkości jednostek), na co składało się 11 chorągwi husarii
(1150 koni)27, 10 chorągwi rajtarii (1180 koni)28, 9 chorągwi kozackich (1020 koni)29,
6 chorągwi dragonii (720 koni)30, 12 oddziałów piechoty niemieckiej (2600 porcji)31
i 3 piechoty polskiej (600 ludzi)32. Z przeprowadzonego w 1637 r. rozliczenia wydatków
na wojsko inflanckie wynika, że zaciągnięto ponadto kozaków [Jana?] Wechmana, raj
tarię von Brunnowa i von Sackena, dragonów pod dowództwem Salomona i Ernesta
von Sackenów, a także chorągwie dragonii Krzysztofa Wigandta, Ernesta von Sackena,
Dietricha Slegiera i Ewalda Francka. Wreszcie chorągwie piesza Piotra Podleckiego
i kozacka Falkowskiego stacjonowały na zamkach w Uświacie, Witebsku, Jezierzyszczach, Dyneburgu i Lucynie33, a Balcera Zakrzewskiego w Dyneburgu. Zaraz na po
czątku działań militarnych w Inflantach na stronę litewską przeszła zaś załoga Kokenhauzu z rotmistrzem Handzlem (Hanslem), ale nie znamy jej liczebności34. W źródłach

24 Janusz Radziwiłł do ojca, Toruń 16 V I 1635, A G AD , A R, dz. IV, nr 180, s. 8 -9 ; Władysław IV do
K. Radziwiłła, pod Kwidzynem 17 IX 1635, ibidem, dz. III, nr За, s. 64.
25 S. Pac do J. Kiszki, W ilno 13 V I 1635, i tenże do K. Radziwiłła, W ilno 16 VI 1635, AGAD, AR,
dz. V, nr 11224, s. 1 17-118, 119-121; Filipczak-Kocur, op. cit., s. 93.
26 Być może w rzeczywistości regestr ten sporządził w początku czerwca podskarbi Pac, bo o wysłaniu
hetmanowi Radziwiłłowi takiego doniósł 16 t.m. (AGAD, A R, dz. V , nr 11224)
27 Krzysztof Radziwiłł — 150, Janusz Kiszka — 150, Gedeon Rajecki — 100, Mikołaj Abramowicz
— 100, Adam Drobysz — 100, Jerzy Grużewski — 100, Samuel Komorowski — 100, Hrehory Mir
ski — 100, Piotr Podlecki — 100, Sanguszko, wojewodzie witebski — 100, Melchior Siesicki
— 150.
28 Krzysztof Radziwiłł — 120, Janusz Radziwiłł — 120, Mikołaj K orff— 120, Jerzy Holzschuher —
120, Andrzej Kotlicz — 120, Plettemberg — 120, Jan von der Recke — 120, Jerzy Tyzenhauz —
120, W itten (W ittau) — 120, Fryderyk W olff von Lüdinghausen — 100.
29 Krzysztof Radziwiłł— 120, Janusz Kiszka — 120, Gedeon Rajecki — 100, Andrzej Kurbski Jaro
sławski — 100, Łużecki (Lożecki) — 120, Daniel Madaliński — 100, Adam Pawłowicz Łukiański
— 120, Jerzy Jurzyc — 120, Ślepowroński — 120.
30 Bolesław Agryppa — 100, Ernest von Bandemer — 100, Ewald von der Brincken (Brynk) —
100, Ernest Buttler — 200, Mikołaj Korff — 120, Jerzy W olff von Lüdinghausen — 100.
31 Ernest von Bandemer— 200, Jan von Berg — 200, Teofil von Boldt — 200, Ewald von der Brincken (Brynka) — 200, Tomasz Dewey — 200, W ilhelm Korff — 200, Krzysztof von Puttkamer —
400, Eygird Quiting — 200, Reinhold von Rosen — 200, Andrzej von Manteuffel-Sey — 200,
Franz Schmidt — 200, Jerzy W olff von Lüdinghausen — 200.
32 Krzysztof Radziwiłł — 200, Janusz Kiszka — 200, Krzysztof Skrobowicz — 200.
33 Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów nr 953.
34 AGAD, AR, dz. II suplement, nr 502, s. 1-16.
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występuję też np. chorągiew wojewodzica nowogródzkiego [Tomasza Sapiehy]35, być
może jednak była ona zaciągnięta przez powiat nowogródzki. Siły litewskie mogły więc
liczyć chyba 1 1 0 0 -1 2 0 0 koni i porcji, co dawało łącznie ok. 8 4 0 0 -8 5 0 0 porcji (czyli
ok. 7 6 0 0 -7 7 0 0 ludzi). Podobne dane podał, nie ujawniając podstawy źródłowej, H en
ryk W isner — raz, że było to 7400 łudzi (porcji?)36, innym razem, że aż 8090 (3450 ja 
zdy i 4640 piechoty)37. Ponadto dochodzi do tego jakaś piechota wybraniecka (miała
być z ekonomii grodzieńskiej i olickiej38) , choć zapewne nie przygotowana uzbrojeniem
do prowadzenia walki, a wreszcie uchwalone na sejmie wyprawy powiatowe. Niestety,
nie wiem, jakie oddziały wystawiły poszczególne powiaty, choć mogły być to teoretycz
nie dość znaczne siły. O to bowiem powiat nowogródzki uchwalił zaciąg dwóch ch o
rągwi kozackich po 150 koni39. N ie wiem jednak także, czy oddziały te zostały skiero
wane do obozu w Inflantach, czy też jedynie miały bronić swych powiatów. W zmianko
wany wyżej udział w wojnie chorągwi jazdy wojewodzica nowogródzkiego [Tomasza S a
piehy]40 może na to wskazywać, choć równie dobrze mogła być to chorągiew komputowa. Wreszcie część zaciągów („gwałt chorągwi”) nie zdążyła przed zawarciem rozejmu
dotrzeć do obozu, a część była w toku werbunku41.
W sumie siły litewskie nie były wielkie w stosunku do postulowanej liczby wojska w Dys
kursie Krzysztofa Radziwiłła, a także zgromadzonej na Pomorzu armii koronnej42, ale i tak
bodaj nigdy przedtem Litwa nie wystawiła takiej potęgi na wojnę ze Szwecją. Ponadto ar
mia ta była nowoczesna w swej strukturze, miała dużą siłę ognia i liczną piechotę.
Niestety, niewiele wiemy o ilości użytych do kampanii inflanckiej armat, a przecież
w swym Dyskursie Radziwiłł wskazywał na ważną jej rolę w przyszłych działaniach wo
jennych, których głównym celem miało być zdobywanie fortec i zameczków. Domagał
się więc zebrania odpowiedniej liczby armat, moździerzy, kul, prochów, ołowiu, kno
tów, łańcuchów, siekier, rydli i lin, zaciągnięcia puszkarzy, furmanów, kowali, cieślów,
ślusarzy, a przede wszystkim inżynierów i petardników na warunkach stosowanych
w Europie Zachodniej (z ubezpieczeniem!). Co jednak najistotniejsze, Radziwiłł postu
lował powołanie nowego urzędu — artylermistrza, którego zadaniem było dozorowa
nie „tego wszystkiego”. W przygotowaniach do wojny rzeczywiście przywiązywano
ogromną wagę do kwestii artylerii i inżynierii. Starano się o jak najpełniejsze użycie po
siadanych w różnych arsenałach armat — Radziwiłł zabiegał o ściągnięcie dział pozo
stawionych w Kopysi po zakończeniu kampanii smoleńskiej, a podskarbi Pac (był prze-

35 AG AD , A R, dz. II suplement, nr 502, s. 14.
36 H. W isner, Rzeczpospolita Wazów, t. 2: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia,
Warszawa 2004, s. 215.
37 Ibidem, s. 87.
38 AG AD , A R, dz. II suplement, nr 502, s. 17—18v.
39 Janusz Radziwiłł do ojca, Warszawa 23 V 1635, A G A D , A R , dz. IV, nr 179, s. 74.
40 AG AD , A R, dz. II suplement, nr 502, s. 14.
41 P. Kochlewski do K. Radziwiłła, Nurzec 5 X 1635, A G AD , A R, dz. V , nr 6956, s. 42—44.
42 Liczyła ona 23 570 porcji (Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 5: Polska sztuka wo
jenna w latach 1563—1647, oprać. Z. Spieralski i J. Wimmer, Warszawa 1961, s. 145-153).
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cięż z urzędu nadzorcą litewskiej artylerii) poszukiwał moskiewskich armat w Orszy,
które zastano jednak porzucone „bez kół, bez lóż”. Polecił więc ich naprawę, dając na
to 7000 zl i już w końcu czerwca znajdowało się w Połocku 14 armat polowych, z któ
rych niektóre oceniano na półkartauny, a niektóre na ćwierćkartauny. Do tego dyspo
nowano tam 31 działkami regimentowymi, które nadal jednak w części nie były napra
wione. Zaczęto też odlewać nowe działa, korzystając z przybycia z Warszawy do Wilna
gizera, na co pieniądze załatwił u podskarbiego Paca hetman Kiszka. W początku lipca
nowo odlanych 6 dział regimentowych, dwa moździerze i jedno stare, ale „najsposob
niejsze”, bo mogące uchodzić za ćwierćkartaunę, działo z arsenału w W ilnie miały zo
stać skierowane do obozu. W początku sierpnia pod nadzorem cejkwartów Zyszki i Żelny wysłano stąd kolejne działa nad Dźwiną i do Dyneburga. Zbierano też odpowiednie
ilości prochu, knotów, kul i ołowiu43. Z raportu wysłanego przez hetmana polnego kró
lowi w sierpniu wynika, że martwiła go słabość posiadanej artylerii, ale monarcha był
zupełnie innego zdania, skoro stwierdził, że armat będzie dość, jeżeli przybędą wysłane
z W ilna. Rzeczywiście, na front wysłano minimum 60 armat, co nie było mało w sto
sunku do liczby wojska. Obaj hetmani zabiegali ponadto o wykwalifikowanych inżynie
rów wojskowych, pirotechników i kanonierów. Zgodnie z tym kancelaria litewska wy
dała listy zaciągające do służby „petardników” i kanonierów. Pomagał w tym król, pole
cając Radziwiłłowi usługi specjalistów niezaangażowanych jeszcze do armii koronnej,
m.in. niejakiego Sebastiana44 (z pewnością chodzi o Sebastiana Adersa), poszukiwano
ich nawet w Niderlandach45. Ostatecznie wiemy o co najmniej 38 puszkarzach uczest
niczących w kampanii, w tym 2 cejkwartach wileńskich, 6 N iem cach, 6 z Orszy,
9 z Mohylowa, 14 z W itebska i 1 z Birż46.
Przystępując do wystawiania wojska na wojnę, hetm an wielki zadbał o to, by wobec
braku jeszcze pieniędzy na akcję werbunkową dla dowódców król wystawił stosowną
asekurację kawalerii, gwarantującą, że dostanie ona zapłatę za pierwszą ćwierć służby.
Ten, choć początkowo byl temu przeciwny, ostatecznie spełnił życzenie Radziwiłła47.
Zażądał przy tym opłacania piechoty polskiej systemem stosowanym wobec cudzoziem
skiej — czyli co miesiąc i bez opłacania kuchennego, na bębny, na barwę etc., a także
chciał stosować stawki i zasady zaciagu autoramentu cudzoziemskiego według wzoru
koronnego. Co interesujące, ponieważ wskazuje na reformatorskie pomysły króla, do-

43 S. Pac do K. Radziwiłła, W ilno 1, 16 i 26 V I 1635, AG AD , A R, dz. V , nr 1122444 J. Radziwiłł do ojca, Strzembowo 6 V 1635, AG AD , A R , dz. IV, nr 179, s. 6 1 -6 3 ; Królewiec
18 V II i pod Kwidzynem 17 V I I I 1635, ibidem, nr 180, s. 22, 5 3 -5 4 ; K. Radziwiłł do J. Sosnowskiego
i S. Wieliczki, W ilno 30 V II 1635, ibidem, nr 323, s. 16—18; tenże do S. Wieliczki, pod Bandomirmojzą 9 X 1635, ibidem, s. 23—24.
45 Janusz Radziwiłł do ojca, 6 i 9 V 1635, A G A D , A R , dz. IV, nr 179, s. 6 1 -6 3 , 65—71; Rossijska
nacjonalnaja biblioteka w Sankt Petersburgu, Awtografy Dubrowskiego (dalej: RNBSPb., AD),
nr 64, k. 49.
46 AG AD , A R, dz. II suplement, nr 502, s. 1—16.
47 J. Radziwiłł do K. Radziwiłła, 6 i 9 V , 7 V II 1635, A G AD , A R, dz. IV, nr 179, s. 6 1 -6 3 , 6 5 -7 1 ,
8 5 -8 7 ; RNBSPb., A D , nr 64, k. 47.

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

Litewskie przygotowania do wojny ze Szwecją w 1635 roku

41

magal się on od hetmana, „żeby rotmistrze pieszy polscy barwianą mieli piechotę, choć
w krótkich sukniach”. Władysław nie zgodził się zaś na wysłanie uniwersału zachęca
jącego do służby ojczyźnie obywateli powiatu piltyńskiego, nie życząc sobie, „aby
szlachta inflancka miała być zawsze ad nutum hetmanów litewskich”. Wystosowano za
to specjalne listy do starostów inflanckich (w większości przecież tytularnych), aby
przygotowali się do wypełniania wreszcie swych obowiązków48.
Niekwestionowanym wodzem armii litewskiej w wojnie w Inflantach miał być Krzy
sztof Radziwiłł i to on decydował o wszelkich sprawach związanych z wojną. To on
uczestniczył 20 marca 1635 r. w naradzie u króla, na której podjęto decyzję o kształcie
armii49 i z pewnością miał decydujące słowo co do jej struktury. O n następnie, będąc
już w W ilnie, zwrócił się do potencjalnych rotmistrzów i pułkowników, zachęcając ich
do podjęcia się zadania zwerbowania oddziałów. Ponieważ szczęśliwie zachował się re
jestr poczynań związanych z przygotowaniami do wojny, można stwierdzić, że nie
wszyscy, do których hetm an wielki zwrócił się z taką propozycją, odpowiedzieli pozy
tywnie. Wiemy bowiem, że liczył on na przyjęcie listów przypowiednich m.in. przez
Krzysztofa Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego, Władysława Doroho
stajskiego, Pawła Niewiarowskiego, Chreptowicza, Kazimierza Tyszkiewicza, podstolego litewskiego i Andrzeja Radzimińskiego, stolnika żmudzkiego, ale nie figurują oni
w znanym mi kompucie, a więc z pewnością wymówili się od tego50.
Radziwiłł udał się do Prus na komisję szwedzką już w połowie maja, dlatego nie był
w stanie na bieżąco doglądać spraw związanych z przygotowaniami wojennymi. Główną
rolę przejął w tym czasie hetman polny Janusz Kiszka, który pozostawał jednak w stałym
kontakcie z ks. Krzysztofem i był wykonawcą jego zaleceń. To Kiszka przesyłał uniwersały
starszego kolegi do Tatarów, by przybyli na służbę ziemską; kontaktował się z podskarbim
Pacem w sprawie wydatków na aparat wojenny; domagał się naprawienia umocnień
Dyneburga i trzymania przeprawy przez rzekę; zachęcał potencjalnych rotmistrzów do
czynienia zaciągów, przesyłając im na nie zaliczki; zamawiał u mieszczan miast naddźwińskich łodzie, umawiał sterników do nich i potrzebnych wojsku rzemieślników51; zabiegał
o wydawanie wybrańców z ekonomii królewskich; ponaglał dowódców do stawienia się
w obozie nad Dfwiną 20 lipca, gdzie miał nimi dowodzić kasztelan wendeński Mikołaj
Korff, wyznaczony na stanowisko regimentarza przez Radziwiłła. W obozie tym gromadził
proch, kule, knoty i inny sprzęt wojenny. To on w dużym stopniu sprawił, że nie było
opóźnień w przygotowaniach wojennych, że zabezpieczona była żywność dla wojska,
środki transportu i służby pomocnicze. Było to bardzo istotne i na właściwe w tej kwestii
przygotowanie kładł nacisk Krzysztof Radziwiłł w swym Dyskursie. Kiszce pomagał w tym
wydatnie jego podwojewodzi Jan Lisowski, przebywający w Połocku i organizujący tu jed
no z centrów zaplecza.

48 Janusz Radziwiłł do ojca, Warszawa 9 V 1635, AGAD, AR, dz. IV, 179, s. 65 -7 1 .
49 A. S. Radziwiłł, Memoriale..., t. 2, s. 85.
50 AGAD, AR, dz. II suplement, nr 502, s. 1-16.
51 Zachowały się wykazy owych sterników i cieślów (AGAD, AR, dz. II suplement, nr 502)
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Radziwiłł z oddali czuwał nad wszystkim, a także wykorzystał pobyt w Prusach do poszukiwania tu inżynierów, pirotechników i artylerzystów. Zaciągnął do służby m.in. (od
28 czerwca na kwartał) inżyniera Grzegorza Pirkena (Pirka), płacąc mu 145 zł na miesiąc. Tym nie mniej i on sam, i Władysław IV zdawali sobie sprawę, że miejscem hetmana wielkiego litewskiego nie powinno być krzesło przy stole rokowań ze Szwedami,
a obóz na granicy Inflant. Przeto ks. Krzysztof chciał jak najszybciej się tam udać, a król
nie miał nic przeciw temu, ale należało znaleźć zgrabną formułkę, która uśpiłaby czujność komisarzy koronnych. Władysław zgodził się na wydanie pisemnego rozkazu Radziwiłłowi, by ten udał się na Litwę52. Prawdopodobnie wyruszył on z Kwidzyna 8 lipca,
będąc przekonanym, że rokowania zakończą się fiaskiem i wojna wybuchnie53. Spędził
trochę czasu w Królewcu i dopiero 19 lipca przybył na Litwę, by zakończyć przygotowa
nia wojenne i rozpocząć działania militarne w Inflantach. Mógł liczyć jedynie na siły li
tewskie, bo król zgodził się, by Kurlandia pozostała neutralna w zbliżającym się konflik
cie, a więc hetm an litewski nie mógł się spodziewać nawet jej niewielkiego kontyngen
tu. Był on zresztą przeciwny owej neutralności, ponieważ chciał skorzystać z kurlandzkich zasobów żywnościowych, ale przede wszystkim to z jej terytorium planował ude
rzyć na Szwedów. Próbował więc skłonić króla do własnej koncepcji i wpłynąć na sa
mego Fryderyka Kettlera, co przyniosło efekt w postaci pozwolenia, choć warunkowe
go i ograniczonego, na przemarsz przez Kurlandię nad Dźwinę54. W trakcie podróży po
Litwie Radziwiłł czynił ostatnie przygotowania wojenne, wysłał artylerię do obozu
i Dyneburga, ponaglał dowódców do kończenia werbunków i marszu do obozu, za
ciągał artylerzystów, furmanów, kowali, cieślów i kopaczy, zlecał (nb. rzemieślnikom ze
swych dóbr!) szycie żołnierzom ubrań, kucie broni (m.in. berdyszów) i rydlów. Zadbał
nawet o dostarczenie mu namiotu (jego wielkość, sposób wykonania i wyposażenie sam
określił) i jesiennych ubrań55. 17 sierpnia stanął pod Nową Rygą, a w dzień później do
tarł do obozu nad Dźwiną pod Mittenmojzą. Nadał przede wszystkim prowadził działa
nia przygotowawcze do wkroczenia na terytorium szwedzkich Inflant — zaciągał puszkarzy spośród żołnierzy cudzoziemskiego autoramentu, tzw. kopaczy (wykwalifikowa
nych techników prac ziemnych), cieślów i sterników nawet w Połocku, wynajmował ło
dzie, żeby zbudować z nich tratwy, ściągał tzw. aparaty wojenne, ale przede wszystkim na
masową skalę prowadził działania wywiadowcze przy pomocy szpiegów wysyłanych do
Inflant, w tym i Rygi. Wobec fiaska rokowań w Brodnicy, czego efektem było rozjechanie
się 24 lipca komisarzy, król ponaglał Radziwiłła do działań ofensywnych, czemu miał do
datkowo sprzyjać brak w Inflantach wyznaczonego na głównodowodzącego armią

52 Janusz Radziwiłł do ojca, 13 i 18 VI 1635, A G AD , A R, dz. IV, nr 180, s. 4 -7 , 12.
53 K. Radziwiłł do J. Sosnowskiego, Kwidzyn 7 V II 1635, A G A D , A R, dz. IV, nr 323, s. 10.
54 Władysław IV do K. Radziwiłła, Brodnica 27 V II 1635, A G AD , A R , dz. III, nr За, s. 5 7 -5 9 ; J. Ra
dziwiłł do ojca, pod Kwidzynem 30 VIII 1635, ibidem, dz. IV, nr 180, s. 70-7455 K. Radziwiłł do J. Sosnowskiego, Punie 19 VII, nad Dźwiną 24 VIII 1635, AGAD, A R, dz. IV,
nr 323, s. 12-13, 21; tenże do K. Skrobowicza, Owanta 4 V I I I 1635, ibidem, s. 20; P. Kochlewski do
K. Radziwiłła, Kiejdany 14 VIII 1635, AGAD, AR, dz. V , nr 6956, s. 22 -2 3 .
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szwedzką genenerała Wrangla. Był pełen nadziei wobec napływających z Litwy informa
cji. O gotowości wojska litewskiego do walki i entuzjazmie żołnierzy wspominał w
rozmowach z hetmanami koronnymi56.
Już w lipcu na Litwę przybyli też Kozacy zaporoscy pod dowództwem Konstantego
Wolka, którzy działali na zasadzie koronnego korpusu posiłkowego i byli opłacani za ko
ronne pieniądze. Podobno było ich 1500 i mieli na Niemnie otrzymać 30 czółen, by wyko
rzystać je do wypraw na Szwedów, ale nie udało się takiej ich liczby zbudować. W tej sytua
cji postanowiono przekazać im — po części zakupione z podatków litewskich, po części
zajęte („zaaresztowane”) w Królewcu — baty. Nim jednak doszło do użycia Kozaków
w boju, już 25 sierpnia król polecił Wolkowi zwinąć chorągwie i wrócić na Ukrainę57.
Między 23 a 26 sierpnia armia litewska wreszcie przeprawiła się, bardzo sprawnie, na
drugą stronę Dżwiny, rozpoczynając tym samym wojnę. N ie napotkano na opór prze
ciwnika i założono natychmiast ufortyfikowany przez Rrkena obóz. Nie zaprzestano
jednak dalszych, prowadzonych na szeroką skalę działań przygotowawczych do zdoby
wania zamków, prowadzenia dwu frontów walki (też z Dyneburga) i zabezpieczenia do
brej kom unikacji z krajem m.in. poprzez zbudowanie mostów na Dzwinie.
Być może dopiero po przybyciu do obozu, bo podobno w sierpniu 1635 r., hetman
Radziwiłł wydał artykuły wojskowe, regulujące wszelkie sprawy związane z dyscypliną,
porządkiem i bezpieczeństwem w obozie, niezwykle zresztą surowe i restrykcyjne. Nie
odbiegały one od norm europejskich i były wzorowane, jak wiele współczesnych
przepisów, na artykułach Gustawa Adolfa Wazy, uznawanych za najlepsze58.
Podsumowując, armia litewska została w dość krótkim czasie przygotowana do woj
ny w Inflantach, była stosunkowo silna, nowoczesna, nasycona siłą ogniową i wkrótce
okazało się, że sprawnie dowodzona. Jej sukces to głównie zasługa hetmana Krzysztofa
Radziwiłła, ale też jego pomocników — hetmana polnego Janusza Kiszki i kasztelana
wendeńskiego M ikołaja Korffa, któremu polecono ufortyfikować Dyneburg i przygo
tować przeprawy. Zgromadzone z trudem środki finansowe w żadnym stopniu nie by
ły jednak w stanie zagwarantować prowadzenia dłuższej wojny i to był najsłabszy
punkt całej operacji. W gruncie rzeczy jednak Radziwiłł w dużym stopniu zastosował
w praktyce postulaty przedstawione w słynnym dziełku Dyskurs — o podniesieniu wojny

inflantskiej.

56 J. Radziwiłł do ojca, Brodnica 27 V II 1635, AGAD, AR, dz. IV, nr 180, s. 37.
57 Tenże do tegoż, Brodnica 27 V II 1635, AGAD, AR, dz. IV, nr 180, s. 37; Władysław IV do
K. Wołka, 25 VIII 1635, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps. 100, k. 367; A. S. Radziwiłł, Me
moriale..., t. 2, s. 4 6 2 -4 6 3 ; Wisner, Wojsko litewskie..., s. 104-105; A. Biedrzycka, W ojskoJKM zapo

roskie nad Bałtykiem. Próby wykorzystania Kozaków w walce ze Szwecją w Ipołowie XVII wieku (do ro
ku 1635), „Rocznik Gdański”, t. 59, z. 1, 1999, s. 28 -3 1 .
58 AGAD, AR, dz. II, nr 1154, s. 1 -1 6 (z odręcznymi poprawkami i uwagami K. Radziwiłła); wydal
je (niezbyt dokładnie) S. Kutrzeba, w: Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w., Kraków
1937, nr 34. Por. też K. Koranyi, Z badań nad polskimi i szwedzkimi artykułami wojskowymi XVII stule
cia, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, Warszawa 1938, t. 1, s. 26 9 -2 8 7 .
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HISZPANIA
WOBEC POLSKO-SZWEDZKIEGO ROZEJMU
1635 ROKU
Misja opata Väzqueza i hrabiego de Solre

W

pracy Olivares, Wazowie i Bałtyk wskazałem, jak istotne znaczenie dla zawarcia

polsko-szwedzkiego rozejmu w Altmarku miała sytuacja międzynarodowa,
a zwłaszcza przebieg realizacji tzw. planu bałtyckiego opracowanego przez hrabięgo-księcia de Olivares i Wazów polskich1. Dwór madrycki wiadomość o przerwaniu
wojny w Prusach przyjął ze zrozumieniem i nie odrzucił całkowicie możliwości realizacji
planu inwazji na Szwecję. W Madrycie już w pierwszej połowie 1631 r. rozmyśla
no o stworzeniu szerokiej antyszwedzkiej koalicji z udziałem Anglii, Danii i Polski.
W czerwcu tego roku baron de Auchy przedstawił władzom hiszpańskim projekt ude
rzenia wojsk habsburskich bezpośrednio na terytorium państwa szwedzkiego2. Markiz
de Leganes na posiedzeniu Rady Państwa (Consejo de Estado) jeszcze w czerwcu
1631 r. stwierdzał: „Propozycja prowadzenia wojny ze Szwedem w jego własnym kraju
sama się narzuca, pewnym jest bowiem, że żadna inna dywersja nie może być bardziej
skuteczna, żeby przeszkodzić mu w postępach jakie czyni, aby zmusić go do zajęcia się
swoim krajem ”3.

1 R. Skowron, Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632, Kraków 2002, s. 234-253.
2 Consulta del Consejo de Estado, 15 VI 1631, Archivo General w Simancas (dalej cyt.: A G S),
E. 2333, f. 3 [„proposicion de meter la guerra al. Sueco en su propria casa ella misma se acredita,
pues es cierto que ninguna otrą diversion puede ser mas eficaz no solo para detenerle en progresos
que va haziendo pero para obligarle por si”] .
3 Ibidem.
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Zwycięstwa Szwedów pod Breitenfeld i Lützen oraz utworzenie przez państwa protestanckie Ligi w Heilbronn zmusiły Hiszpanię do reorientacji jej polityki. Dla Olivaresa
Rzesza stała się kluczem do rozstrzygnięcia konfliktów w Niderlandach i północnych
W łoszech. Na posiedzeniu Consejo de Estado 9 stycznia 1633 r. hrabia-książę mówił:
„wiadomości z Niemiec, które nadeszły w tych dniach sprowadzają się wszystkie do do
brych wydarzeń, które tylko Nasz Pan dal armiom cesarza, za które jemu musi się złożyć
bezgraniczne dzięki a podjąć z księciem Frydlandu nowe starania z nowymi zasiłkami,
ponieważ jest okazja skończenia ze wszystkim, uregulować sprawy cesarstwa, elekcję
króla rzymskiego, pokój z Holandią z zachowaniem reputacji i we W łoszech, odzyska
nia Lotaryngii i spowodować we Francji niezgodę, którą ma tak zasłużenie i dlatego jest
koniecznym zwiększyć to w Niemczech, skąd musi przybyć środek na wszystko”4.
W nowej hiszpańskiej strategii działań najważniejszymi celami były: stworzenie an
tyfrancuskiej, wielkiej ligi ofensywno-defensywnej (cesarz, Hiszpania, Bawaria, książę
ta Rzeszy, Maria Medycejska, Gaston Orleński i książę Fotaryngii Karol) oraz dopro
wadzenie do ścisłej współpracy z Habsburgami wiedeńskimi w wojnie przeciw H olan
dii. Dla realizacji tych celów z Madrytu wysiano specjalnych ambasadorów: hrabiego
de Ofiate do Wiednia, Diega de Saavedra Fajardo do Monachium, a O ttavia Villaniego do Wallensteina. Jednocześnie zaczęto formować armię liczącą 24 000 żołnierzy,
której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na szlaku z Mediolanu poprzez Alpy
do Brukseli (camino espanol) oraz usunięcie, w sojuszu z wojskami cesarskimi, wojsk
szwedzkich i protestanckich z południowych i południowo-zachodnich N iem iec5.
Przygotowywane przez Madryt na przełomie 1632 i 1633 r. nowe plany działań poli
tycznych i dyplomatycznych objęły swym zasięgiem także Polskę. Nadzieje Habsbur
gów na pozyskanie jej pomocy w wojnie znacznie wzrosły po śmierci Zygmunta III.
Główny kandydat do tronu królewicz Władysław od kilku lat w sposób jednoznaczny
wskazywał, że odzyskanie Szwecji będzie jednym z jego pierwszoplanowych celów.
W czasie bezkrólewia potwierdziła to misja jezuity Henicjusza do cesarza6. Przedstawił
on Ferdynandowi projekt Władysława, w którym ten wskazywał na gotowość przekaza
nia korony polskiej Janowi Kazimierzowi w zamian za tron szwedzki, ponadto prosił ce 
sarza o zaopatrzenie na terenie Rzeszy dla siebie i rodzeństwa. Plany te zostały jednak
odrzucone przez Ferdynanda II.

4 Consulta del Consejo de Estado, 9 1 1633, w: Q. Aldea Vaquero, Espana у Europa en el siglo XVII.
Corespondencia de Saavedra de Fajardo, t. 2: La tragedia del Imperio: Wallenstein, Madrid 1990, s. 216.
5 Na temat formowania ligi antyfrancuskiej i działań wojsk hiszpańskich dowodzonych przez kardy
nała infanta Ferdynanda zob. H. Günter, Die Habsburger-Liga. Briefe und Akten aus dem Gene
ral-Archiv zu Simancas, Berlin 1908; A . van der Essen, Le Cardinal—Infant et la politique europeenne
de l’Espagne 1609—1641, t. 1, Brussel 1944, s. 279—450; J. H. Elliott, The Count—Duke o f Olivares.
The Statesman in an Age o f Decline, London 1986, s. 457—487; E. Straub, Fax et Imperium. Spaniens
Kampf um seine Friedensordnung in Europa zwischen 1617 und 1635, Paderborn 1980, s. 219—251;
G. Parker, The Army ofFlanders and Spanish Road, 1567-1659, Cambridge 1972.
6 W . Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, s. 98 -1 0 0 .
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Echa misji Henicjusza i rozmów przeprowadzanych, jeszcze wiosną 1632 r., przez po
sła cesarskiego Arnoldina M atthiasa a Clarstein7 przeprowadzonych na dworze pol
skim, odnajdujemy w propozycjach, jakie przedstawił Consejo de Estado w listopadzie
1632 r. baron de Auchy. Były poseł hiszpański8 w Polsce proponował, aby Władysław
zrzekł się korony szwedzkiej na rzecz Jana Kazimierza, który samodzielnie rozpocząłby
wojnę z Gustawem Adolfem. Wskazywał, że dyplomacja hiszpańska prowadząc nego
cjacje z Wazami, powinna przedstawić Władysławowi IV i Rzeczypospolitej takie pro
pozycje, które umożliwią złamanie rozejmu ze Szwecją i doprowadzą do interwencji Po
laków na Pomorzu Zachodnim i w Meklemburgii. Zdając sobie sprawę z wielkich trud
ności w realizacji tych zamierzeń, Auchy dodawał: „Jeśli się okaże, że droga do tych za
miarów jest całkowicie zamknięta, dobrze by było przynajmniej zadbać o to, by prze
szkodzić rozmowom na tem at kontynuacji rozejmu lub całkowitego pokoju między Pol
ską i Szwecją, na rzecz czego pracowali i pracują dziś przede wszystkim Francuz i elek
tor Brandenburgii”9.
Zarówno na dworze warszawskim, jak i madryckim pod koniec 1632 r. rozpoczęły się
przygotowania do wznowienia wyhamowanych od dwóch lat rokowań polsko-hiszpań
skich. Władysław IV wkrótce po koronacji, rozesłał na różne dwory europejskie swoich
posłów. Dyplomaci mieli oznajmić o wstąpieniu Władysława na tron polski, uzyskać
poparcie dla jego praw do korony szwedzkiej i akceptację dla pokojowego pośrednic
twa króla polskiego w toczącej się wojnie. W ramach tej akcji dyplomatycznej króla
polskiego mieści się również legacja do Filipa IV sekretarza królewskiego Wilhelma
Forbesa, który przebywał na pewno w czerwcu i Iipcu 1633 r. w Madrycie. Dzięki odna
lezieniu w archiwum w Simancas nowych źródeł, wiemy już dziś, że głównym celem wy
słannika króla polskiego było uzyskanie wsparcia Hiszpanii w momencie wznowienia
wojny ze Szwecją10. Forbes zabiegał również o pensje dla braci króla polskiego. Rozmo
wy na ten tem at prowadził na tyle skutecznie, że Filip IV w czerwcu złożył obietnicę
przyznania na okres dwóch lat pensji dla Jana Alberta i Karola Ferdynanda.
Kiedy wysłannik króla polskiego byl w drodze do Hiszpanii, do Krakowa 26 lutego
przybyło poselstwo hiszpańskie, na czele którego stali Juan Valesco de la Cueva hra
bia de Siruela i kapucyn Diego de Quiroga, spowiednik Marii Węgierskiej, siostry

7 Ostatnio o misji Clarsteina pisał Radosław Lolo, Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opi
nie i stanowiska szlachty polskiej (1618-1635), Pułtusk 2004, s. 33 2 -3 3 5 .
8 Pobyty barona de Auchy w Polsce w latach 1 6 26-1630 przedstawiłem szczegółowo w pracy Oliva
res, Wazowie i Bałtyk..., s. 131-261.
9 Baron de Auchy „Sobre las instrucciones dispuestas para la jornada de Polonia...”, Madryt 8 XI
1632, A G S, E. 2333, f. 5 [„Quando bien se hallasse por agora la puerta totalmente ęerrada a estos
intentos, conuiene por lo menos estar mucho a la mira para desuiar las platicas de continuaęion
de tregua o paces absolutas de Polonia eon el Sueco, para las quales han trabajado у trabajan oy dia
cuidadosamente el franęes у elector de Brandenburg particularmente”].
10 Lo que vos Fr. Alonso Väzquez haueis de lleuar contenido para vuestra negociacion en Polonia...,
[1635], A G S, E. 2336, f. 7; na temat misji Forbesa zob. R. Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii
w XVI i XVII wieku, Kraków 1997, s. 159.
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Filipa IV 11. Celem legacji było złożenie gratulacji Władysławowi IV z okazji objęcia
tronu w Polsce. Po dwutygodniowym pobycie na dworze wawelskim opuścili oni Rzecz
pospolitą.
Kiedy W ilhelm Forbes znajdował się na dworze hiszpańskim, Władysław IV podjął
decyzję o wysianiu do Neapolu i Madrytu posła, aby zajął się nie tylko sprawą rent neapolitańskich, ale również doprowadził do nawiązania bliskiej współpracy z Filipem IV
w sprawie wojny ze Szwecją. Misję powierzono znającemu już dwór hiszpański Stani
sławowi Mąkowskiemu12. W yjechał on z Polski najpóźniej w czerwcu 1633 r., wiemy
bowiem, że w pierwszych dniach lipca poseł przebywał w W enecji. Pobyt Mąkowskiego
pod Wezuwiuszem trwał prawie pól roku. Dopiero z początkiem następnego wyruszył
w dalszą drogę do Hiszpanii, gdzie dotarł w marcu13.
Data wyjazdu posła do Hiszpanii nie była przypadkowa. Władysław IV uznał bo
wiem, że dobiegający końca termin rozejmu ze Szwecją będzie najlepszym momentem
do rozpoczęcia na dworze madryckim rokowań dotyczących kwestii politycznych, fi
nansowych i rodzinnych Wazów. Zakres tematyczny negocjacji prowadzonych przez
Mąkowskiego najlepiej ukazuje jego list do Olivaresa z 24 maja 1635 r., w którym prosi
o określenie stanowiska Hiszpanii i podjęcie decyzji w następujących sprawach: pomo
cy w odzyskaniu tronu szwedzkiego, przyznania uposażenia członkom rodziny Wazów,
regularnego wypłacania rent neapolitańskich i zwrotu kosztów za 10 okrętów wysła
nych do Wismaru.
Najważniejszym zadaniem Mąkowskiego było uzyskanie wsparcia Hiszpanii w przy
padku rozpoczęcia wojny ze Szwecją. Poseł poinformował Filipa IV o gotowości króla
polskiego do wystąpienia przeciw Szwedom, pod warunkiem otrzymania pomocy i gwa
rancji od Habsburgów, ponieważ głównym celem Władysława IV jest odzyskanie tronu
w Sztokholmie.
N a posiedzeniu Consejo de Estado 19 marca 1634 r. propozycje polskie przyjęto
przychylnie i wstępnie wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia. Od Władysława IV za
żądano określenia formy pomocy, na jaką oczekuje. Sprawa ponownie wróciła na obra
dy w trzy miesiące później. Uczestniczący w posiedzeniu: Antonio Älvarez de Toledo
diuk de Alba, Carlos de Borja i Aragon diuk de Villahermosa, Lorenzo de Cardenäs
hrabia de la Puebla del Maestre i Diego Pimentel у Portugal markiz de Gelves w swoich
wypowiedziach wskazywali na istotne znaczenie, jakie dla całego domu Habsburgów
może mieć dywersja wojsk polskich na terenie Rzeszy. Mąkowskiemu udzielono odpo
wiedzi wymijającej, informując go równocześnie o wyjeździe na dwór warszawski baro
na de Auchy w celu bezpośrednich negocjacji z królem polskim i o udzieleniu ambasa
dorowi hiszpańskiemu w Wiedniu hrabiemu de O nate pełnomocnictw do prowadzenia

11 Ibidem, s. 159.
12 Na temat misji Mąkowskiego w Hiszpanii w 1627 r. zob. idem, Olivares, Wazowie i Bałtyk...,
s. 163-169.
13 Przebieg rokowań prowadzonych na dworze hiszpańskim przez Mąkowskiego w latach 1634-1635
przedstawiłem w Dyplomaci polscy..., s. 161-163.
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rozmów w sprawie wojny ze Szwecją Takie stanowisko rady wywołało natychmiastową
reakcję posła. W listach kierowanych do Olivaresa i sekretarza Andresa de Rozas za
żądał konkretnych odpowiedzi, ponieważ Władysław IV musi wiedzieć, jeszcze przed
upływem rozejmu, na jaką pomoc może liczyć w wypadku wojny. Interwencja była na
tyle skuteczna, że w sierpniu ambasadorowi w W iedniu hrabiemu de O nate przesłano
pełnomocnictwa do negocjacji z królem polskim.
Rok 1634 to czas intensyfikacji kontaktów Władysława IV z Filipem IV Król, stosu
jąc różne metody, bardzo umiejętnie oddziaływał na dwór madrycki.W styczniu wy
stąpił w obronie interesów handlowych gdańskiego kupca Jerzego Hewela, któremu za
trzymano okręt i towary w N iderlandach14. W trzy miesiące później zwracał się z proś
bą do króla hiszpańskiego: „do obecnej wojny, którą ze Szwedami, wrogami Naszego
Królewskiego Domu po sześcioletnim rozejmie musimy prowadzić, będziemy potrzebo
wać różnego rodzaju ludzi zdolnych i doświadczonych w wojnie takich, jakich szczegól
nie łacno znaleźć można w Belgijskich Prowincjach Waszej Książęcej Wysokości podleg
łych. W tym więc celu wysyłamy tam kogoś, aby przede wszystkim wezwał mistrzów
biegłych w budowaniu podkopów i do nas ich przywiódł”15. List ten, chociaż bardzo
krótki, był jasnym sygnałem dla Madrytu, że nie będzie przedłużenia rozejmu ze
Szwecją, a przygotowania do rozpoczęcia wojny już się rozpoczęły. Z kolei w czerwcu
Władysław IV informował króla hiszpańskiego o zwycięstwie nad Moskwą i zawarciu
pokoju wieczystego. Podkreślał potrzebę pokonania teraz wroga na północy, a na przy
szłości proponował wspólną walkę z Turcją”16.
Z początkiem września 1634 r. do Hiszpanii wyruszył młodziutki Jerzy Sebastian Lu
bomirski, syn wojewody ruskiego Stanisława17. Nuncjusz apostolski H onorat Visconti
w relacji dla kardynała Barberiniego przesłanej do Rzymu w 1636 r., omawiając poten
cjalnych sojuszników Polski w wojnie ze Szwecją, pisał: „Siły hiszpańskie są zbyt odległe
i rozrzucone po różnych stronach, gdy jednak idzie o pokonanie wspólnego nieprzyja
ciela, mogliby i Hiszpanie przyłożyć się przynajmniej pieniędzmi do obalenia onego lub
zatrudnienia go z tej strony. Jest rzeczą pewną, że król starał się o to przez swego posła
na dworze katolickim, skąd inny powrócił lubo pod pozorem innych interesów”18. In 
formację o niedawnym powrocie posła z Hiszpanii wiązać można z Lubomirskim. O fi
cjalnie wojewodzie udał się za Pireneje w celu poznania dworu madryckiego, ale głów-

14 Władysław IV do Filipa II, Gdańsk 1 I 1634, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.:
BCzart.), rkps 129, s. 3 -4 .
15 Władysław IV do Filipa IV, 3 III 1634, BCzart., rkps 129, s. 173 [„quod nobis cum Suecis infestis
Regali Domui Nostra hostibus post sexennales inducias gerendum est, vario ingeniosorum et
oppugnantionum peritorum hominum genere indigebimus, quos vel maxime in Belgicis Provinciis
Serenitatis Vestrae obnoxiis ets invenire. Qua propter data opera, mittimus illuc, qui in primis stru
endorum cuniculorum idoneus m[a]g[ist]ros evocet et ad nos conducat”].
16 Władysław IV do Filipa IV, Orsza 10 VI 1934, BCzart., rkps 129, s. 4 5 1 -4 5 2 .
17 R. Skowron, Dyplomaci polscy..., s. 162.
18 Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski,
t. 1-2, Berlin-Poznań 1864, t. 2, s. 202.
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пут celem misji musiały być sprawy szwedzkie. Tym bardziej że jego głównym partnerem w rozmowach był hrabia de Solre, który w 1626 r. przebywał z misją w Polsce
w sprawie realizacji projektu bałtyckiego Olivaresa19. Zapewne Lubomirski przekazał
Mąkowskiemu nowe informacje związane z dalszym przebiegiem rokowań.
Jeszcze jednym sposobem na uzyskanie pomocy Habsburgów madryckich w ewen
tualnej wojnie ze Szwecją była propozycja małżeństwa królewicza Jana Kazimierza
z księżniczką Stigliano A nną Carafą. W listopadzie król polski zwrócił się z prośbą do
Filipa IV o wyrażenie zgody na zawarcie tego związku, w następnych miesiącach kontynuowal swoje zabiegi20.
Przez całą drugą połowę 1634 r. baron de Auchy, któremu, już w marcu, zlecono
misję do Polski, ciągle przekładał termin wyjazdu. Mąkowski pomimo starań nie byl
w stanie doprowadzić do realizacji tego poselstwa. Baron postanowił bowiem wykorzystać powierzone mu zadanie jako narzędzie nacisku na dwór w osiągnięciu własnych
celów. Przedstawiał różne preteksty przesuwania momentu wyjazdu do Warszawy: brak
gwarancji finansowych, oczekiwanie na szczegółowe instrukcje czy chorobę. Jedno
cześnie zaś domagał się, aby wreszcie po kilkunastu latach w służbie królewskiej, przy
znano mu czy to w Hiszpanii, czy w Niderlandach urzędy, gwarantujące odpowiednio
wysokie dochody21.
Wymienione wyżej zabiegi Władysława IV i docierające na dwór hiszpański wiado
mości o rozpoczęciu polsko-szwedzkich rokowań dotyczących przedłużenia rozejmu
oraz o możliwości zawarcia małżeństwa Władysława IV z Elżbietą Palatynówną zmusiły
wreszcie polityków hiszpańskich do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na dwo
rze warszawskim.
Od początku 1635 r. nastąpiła wyraźna zmiana w stanowisku Filipa IV wobec propo
zycji nadchodzących z Polski. Uznano za możliwe do zaakceptowania większość żądań
Władysława IV ale ich realizację uzależniano od przebiegu bezpośrednich rozmów
z królem w Warszawie, w związku z tym podjęto decyzję o wysłaniu poselstwa do Polski.
Władysław IV widział możliwość odzyskania tronu szwedzkiego na drodze pokojo
wej poprzez przyjęcie na siebie roli mediatora między walczącymi stronami. Z planem
tym związany jest projekt małżeństwa króla z Elżbietą, córką Fryderyka V palatyna reń
skiego i Elżbiety Stuart. Małżeństwo to miało — w trakcie mediacji pokojowej — za
pewnić Władysławowi IV uzyskanie przychylnego stanowiska państw protestanckich,
być dla Szwedów dowodem tolerancji religijnej króla oraz zapewnić pomoc Anglii. E ta
pem przygotowawczym do realizacji projektowanego małżeństwa były misje Jan a Za
wadzkiego i Aleksandra Przypkowskiego do Karola I. Anglia bardzo przychylnie trak-

19 R. Skowron, Olivares, Wazowie i Bałtyk..., s. 128-148.
20 Władysław IV do Filipa IV, Warszawa 17 XI 1634, A G S, E. 2336, f. 3, oraz Władysław IV do ba
rona de Auchy, Toruń 15 I 1635, ibidem, f. 6.
21 Consejo de Estado: 4 IX 1634, AG S, E. 2336, f. 26; 22 XI 1634, ibidem, f. 16; 1 I 1635, ibidem,
f. 39.
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towała plany króla polskiego i jednoznacznie popierała jego małżeństwo z Elżbietą.
Hiszpanie zdecydowanie przeciwstawiali się małżeństwu króla polskiego z Palatynówną. Już 25 stycznia 1635 r. ambasadorowi w Wiedniu hrabiemu de O nate polecono,
aby podjął działania w sprawie „małżeństwa króla z córką cesarza, bo wieści, że tenże
król chce poślubić Palatynównę, muszą nas bardzo niepokoić”22. Rozkazy w tej sprawie
ponawiano w następnych miesiącach z zaleceniem bliskiej współpracy z dworem wiedeń
skim, a niedopuszczenie do tego małżeństwa stanie się jednym z najważniejszych zadań
dyplomatów hiszpańskich przebywających w Wiedniu i Warszawie. W tym miejscu na
leży podkreślić, że postawiona przez Tadeusza Wasilewskiego teza, jakoby małżeństwo
z Palatynówną było możliwe, jeśli Anglia pozostawałaby w dobrych stosunkach z A u
strią i Hiszpanią, nie znajduje żadnego potwierdzenia w źródłach hiszpańskich23.
W styczniu dwór madrycki podjął decyzję o wysianiu do Polski poselstwa, które po
wierzono ojcu Alonso Väzquezowi de Miranda. Pomimo zabiegów ambasady tej nie
otrzyma! znakomicie znający problematykę polską i Władysława IV baron de Auchy24.
Wyjazd nowego posła na dwór warszawski i tym razem nie nastąpił natychmiast. Jed 
nym z powodów były względy prestiżowo-finansowe. Alonso Väzquez był jedynie
członkiem mało znanego poza Hiszpanią zakonu mercedarzy25, do którego wstąpił
w 1612 r. podczas studiów prawniczych w Salamnce. Po ukończeniu teologii prowadził
wykłady w kolegium zakonu w Valladolid i w Alcala de Henares. Konflikt z prowincja
łem zakonu spowodował, że związał się z wicekrólem Katalonii Gómezem Suärezem de
Figueroa, księciem de Feria 2б. Byl jego spowiednikiem, doradcą i posłem. W 1630 r.
wraz z księciem, który został gubernatorem księstwa Mediolanu znalazł się we W ło 
szech. Po śmierci Ferii w czasie kampanii alzackiej w 1634 r. powrócił do Madrytu. Z te 
go powodu, że zakon merecedarzy nie był znany poza Hiszpanią, Olivares zapropono
wał, aby w związku z misją do Polski nadać Väzquezowi jakieś opactwo. W końcu
kwietnia został on powołany na opata Santa Anastasia na Sycylii.
Najważniejsze decyzje dotyczące bezpośrednich działań dyplomacji hiszpańskiej zo
stały podjęte w kwietniu, a więc wówczas kiedy już trwały rokowania polsko-szwedzkie
w sprawie przyszłości rozejmu. Zakończenie w 1634 r. wojen na wschodnich i południo
wych granicach Rzeczypospolitej i upływający we wrześniu 1635 r. termin rozejmu altmarskiego z jednej strony spowodowały rozpoczęcie przez Władysława IV przygotowań

22 A. Szelagowski, Rozkład Rzeszy a Polska za panowania Władysława IV, Kraków 1907, s. 181—182,
przyp. 2 [„el casamiento del Rey eon la hija del Emperador porque las nuebes, que andan de que
el Rey se casa eon la hija de la palatina, deve dar mucho cuidado”].
23 J. Dzięgielewski, O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach p a
nowania Władysława IV, Warszawa 1986, s. 96.
24 Consejo de Estado, 14 I 1635, AG S, E. 2336, f. 39.
25 Zakon mercedarzy został założony w 1216 r. w Barcelonie przez Piotra Nolasco.
26 Gómez Suärez de Figueroa, książę de Feria (158 7 -1 6 3 4 ), ambasador w Rzymie, członek Consejo
de Estado, wicekról W alencji (161 5 -1 6 1 8 ), gubernator Mediolanu (161 8 -1 6 2 5 ), wicekról Katalo
nii (162 9 -1 6 3 0 ), gubernator Mediolanu (1630-1634).
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do wojny ze Szwecją, z drugiej zaś intensyfikację działań dyplomacji wiedeńskiej, fran
cuskiej i angielskiej na dworze warszawskim27. Jednocześnie problem rozejmu pol
sko-szwedzkiego coraz bardziej wiązał się z konfliktem ogólnoeuropejskim. Klęska
wojsk szwedzko-saskich pod Nördlingen we wrześniu 1634 r. i wycofanie się elektora
saskiego Jana Jerzego I z sojuszu ze Szwecją zmusiły wreszcie Francję do czynnego
włączenia się do wojny przeciw Habsburgom. Mogło to nastąpić tylko przez ścisłe
współdziałanie ze Szwedami. Po długich i trudnych negocjacjach, 28 kwietnia 1635 r.
doszło do zawarcia przymierza szwedzko-francuskiego. W niecały miesiąc później
Francja wypowiedziała wojnę Hiszpanii. W tej sytuacji jednym z naczelnych zadań dy
plomacji francuskiej stało się niedopuszczenie do wojny Polski ze Szwecją, co można
było osiągnąć przez przedłużenie rozejmu zawartego w Altmarku. C ele Habsburgów
były oczywiście przeciwne. Możliwość przedłużenia rozejmu polsko-szwedzkiego oraz
projekt małżeństwa z Palatynówną zmusiły Dom Austriacki do prowadzenia takiej po
lityki, która jeszcze ściślej związałaby króla polskiego z obozem katolickim. Dyplomacja
cesarska i hiszpańska chciały przede wszystkim doprowadzić do wojny Rzeczypospolitej
ze Szwecją. Jednak w koncepcjach działania wobec Polski uwidoczniły się wyraźnie róż
nice między W iedniem i Madrytem. Olivares najchętniej wciągnąłby króla polskiego
nie tylko do wojny ze Szwecją, ale również do interwencji w Rzeszy i do wystąpienia
przeciw Francji. Cesarz natomiast wolał ograniczyć teatr polskich działań wojennych
przeciw Szwecji do obszaru Prus i Pomorza Gdańskiego. Zdecydowanie przeciwny był
planowanemu uderzeniu na Szwedów od strony Śląska. Obawiał się, że Polacy opano
wawszy Śląsk, już go nie opuszczą. N iechętnie również w Wiedniu widziano ewentual
ne polskie działania militarne na Pomorzu Zachodnim i w Meklemburgii.
15 kwietnia 1635 r. na posiedzeniu Consejo de Estado podjęto wreszcie ostateczne
decyzje związane z misją do Polski. Uczestniczyli w nim: książę de Alburquerqe, książę
de Villahermosa, markiz de Mirabel, markiz de Villafranca i spowiednik królewski
Anatonio de Sotomayor28. Podstawą do opracowania celów i taktyki działania na dwo
rze warszawskim była, poza propozycjami Władysława IV i memoriałami Mąkowskiego,
obfita korespondencja dotycząca Polski, z jaką zapoznali się doradcy króla hiszpańskie
go w ostanich kilku miesiącach. Szczególnie ważne były tu listy i memoriały nadsyłane
przez kapucyna Waleriana Magniego, który odgrywał kluczową rolę w kontaktach Fer
dynanda II z królem polskim. N a bieżąco informował on hiszpańskich ambasadorów
w Wiedniu, hrabiego de O nate i markiza de Castańeda, o prowadzonych przez siebie
i innych dyplomatów cesarskich rozmowach z Władysławem IV oraz o aktulnej sytucji
w Rzeczypospolitej. Utrzymywał również korespondencję ze specjalistami od spraw

27 M. Serwański, Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), Poznań 1986,
s. 9 4 -1 3 1 ; A. E. Mierzwa, Anglia a Polska w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 1986, s. 142—
-1 5 2 ; R. Lolo, Rzeczpospolita wobec wojny..., 35 5 -3 6 6 .
28 Consejo de Estado, 14 IV 1635, A G S, E. 2336.
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polskich na dworze Filipa IY hrabią de Solre i baronem de Auchy29. Dwaj ostatni rów
nież na potrzeby poselstwa przygotowywali wiele materiałów dotyczących Polski.
Wszyscy uczestnicy posiedzenia, wskazując na szczególne znaczenie, jakie dla dzia
łań politycznych i religii katolickiej ma ścisła współpraca między Habsurgami a Polską,
uznali za konieczne udzielenie wsparcia Władysławowi w wojnie ze Szwecją. Książę de
Alburquerqe przypomniał, że podstawową trudnością w rokowaniach z królem pol
skim są ograniczone możliwość podejmowania przez niego decyzji, ponieważ „nie może
nieść pomocy w ludziach ani w pieniądzach poza granice swojego Królestwa bez zgody
parlamentów”30. Pomimo nieobecności na posiedzeniu hrabiego—księcia de Olivares
z treści protokołu wynika, że to on przedstawił propozycje dyskutowane podczas Rady
Państwa. Najważniejszymi zagadnieniami, wokół których toczyły się obrady, były: for
ma pomocy dla króla polskiego i jego plany małżeńskie, uposażenie dla członków rodzi
ny Wazów oraz renty neapolitańskie.
Postanowiono na negocjacje w Polsce przydzielić 250 000 escudos, w sumie tej za
wierała się kwota, która miała być przeznaczona bezpośrednio na cele wojny ze Szwe
cją. Poselstwo udające się do Warszawy przy współpracy z ambasadorem O nate zobo
wiązano, aby wszelkimi sposobami przeciwstawiło się małżeństwu Władysława IV z Palatynówną lub córką króla Szwecji i doprowadziło do ślubu z kandydatką związaną
z Habsburgami. Ponadto uznano za konieczne: wypłatę zaległych rent z sum neapolitańskich, zwrot kosztów za okręty wysiane do Wismaru i przyznanie pensji królewi
czom polskim, a Janowi Kazimierzowi nadanie orderu Złotego Runa. Ważną decyzją
podjętą przez Consejo de Estado było poszerzenie składu poselstwa. Uznano bowiem,
że chociaż inteligencja i umiejętności Väzqueza nie budzą wątpliwości, to jednak ze
względu na znaczenie i rangę negocjacji w misji powinna znaleźć się osoba m ająca od
powiedni prestiż, posiadająca zaufanie Władysława IV i znająca problematykę polską.
Wybrano więc Jeana de Cray, hrabiego de Solre, który przebywał w Polsce w 1626 r.31
Instrukcja poselska przygotowana dla Jeana de Cray zawierała kilka wariantów co
do sposobu prowadzenia negocjacji, w zależności od stanowiska króla polskiego i roz
woju sytuacji międzynarodowej. Treść instrukcji dowodzi, że Filip IV wystąpił z propo
zycją ścisłego sojuszu skierowanego przeciw Francji. Poleca dyplomatom, aby związali
króla polskiego „ze mną poprzez handel i zwrócili go (Władysława IV — R. S.) przeciw

29 Informacje dotyczące Waleriana Magniego podaje wiele dokumentów zawartych w AGS,
E. 2336, 2337, gdzie znajduje się również kilka jego listów.
30 Consejo de Estado, 1 4 IV 1635, AGS, E. 2336 [„no puede acudir eon gente ni eon dinero fuera de
su Reyno si no es eon consentimento de los parlamentos”].
31 Na temat pobytu hrabiego de Solre w Polsce w 1626 r. zob. R. Skowron, Olivares, Wazowie
i Bałtyk..., s. 1 28-143, oraz J. Alcalä-Zamora у Queipo de Llano, Espana, Flandes у el mar del norte
1618-1 639, Barcelona 1975, s. 23 6 -2 3 9 , R. Ródenas Vilar, La politica europea de Espana durante de
la Guerrade Treinta Anos 1624-1630, Madrid 1967, s. 8 3 -8 5 .
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Francji”32. W zamian za sojusz król katolicki zobowiązywał się do: zasiłku finansowego
w wysokości 100 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 escudos, regularnej wypłaty rent z Neapolu, zwrotu
kosztów za okręty wysłane do Wismaru, przyznania pensji dla braci króla i nadania kil
ku orderów Złotego Runa. Plan opracowany na dworze hiszpańskim należy uznać za
całkowicie nierealny, nie tylko z tego powodu, że nie uwzględniał głównego celu poli
tycznego Władysława IY jakim było odzyskanie tronu szwedzkiego, ale również byl nie
do zaakceptowania przez cesarza. Decyzje podjęte w połowie kwietnia stwarzały jeszcze
szansę na to, że dyplomacja hiszpańska zdoła się włączyć w ostatnią fazę rokowań pol
sko-szwedzkich w Sztumskiej W si. Musiałaby jednak działać w sposób szybki, zdecydo
wany i mieć natychmiast do dyspozycji odpowiednie środki finansowe.
Opat Väzquez i hrabia de Solre otrzymali polecenie natychmiastowego wyjazdu do
Polski przez Genuę i W iedeń. W stolicy cesarstwa mieli omówić wszystkie najważniej
sze zagadnienia związane z ich misją z ambasadorami hrabią de O nate i markizem de
Castafieda oraz nawiązać współpracę z dyplomatami cesarskim, zwłaszcza ojcem W ale
rianem Magni. Z nieznanych jednak, na tym etapie badań, powodów wyjazd nie n a
stąpił na przełomie kwietnia i maja i to pomimo listów amasadora O nate, który infor
mował Madryt o szybkim postępie w rozmowach dotyczących rozejmu i wielkiej aktyw
ności w Rzeczypospolitej dyplomacji francuskiej33.
Następna informacja o przebiegu poselstwa pochodzi bowiem z początku września. Hra
bia de Solre w liście pisanym w Genui 4 wrześnie informuje ambasadora Onate, że zapo
znał się u rezydenta Amdresa Irles z jego listem, w którym jest mowa o podpisaniu rozejmu
polsko-szwedzkiego i dalej stwierdzał: „Ta okoliczność tak uniemożliwia zrealizowanie celu
mojej podróży, że wyznam Waszej Ekscelencji, iż znajduje się w wielkim pomieszaniu, po
nieważ nie wierzę, żebym mógł osiągnąć cokolwiek istotnego dla służby Jego Wysokości,
więc chociaż można by oczekiwać, że przekona się króla do czegoś, to uważam za niemożli
we, żeby wynegocjować coś od Rzeczypospolitej”34. Pomimo tych wiadomości dyplomaci
postanowili kontynuwać podróż, prosząc amabasadora o przesłanie dla nich dalszych in
strukcji do Mediolanu i Innsbrucka. Wbrew zapowiedziom Väzquez i Solre nie kontynuo
wali jednak podróży do Wiednia, udali się bowiem do Naepolu35.
Zanim poselstwo hiszpańskie dotarło do Rzeczypospolitej, 12 września 1635 r.
w Sztumskiej W si podpisano polsko-szwedzki traktat, który przedłużył rozejm na dal
sze 26 lat i przywrócił Polsce jej stan posiadania w Prusach. W tym czasie Croy przeby
wał jeszcze w Neapolu, gdzie miał pobrać pieniądze na koszty poselstwa oraz otrzymać

32 A . Szelągowski, Rozkład Rzeszy---, s. 79, przyp. 2 [„conmigo por medio de comercio у de unirlo
contra Francia”] .
33 Hrabia de O nate do Filipa IV, Wiedeń 16 VIII 1635, A G S, E. 2336, f. 109, z informacjami o li
stach w tej sprawie wysłanymi na początku czerwca.
34 Hrabia de Solre do hrabiego de Onate, 4 IX 1635, A G S, E. 2336 [„Este acęidente impide tan del
todo el fin de mi jomada, que confiesso а V. E. me hallo eon gran confussion porque no confio de
conseguir efecto alguno de importanęia al. servięio de su Magd., pues aunque se pudiesse esperar reduęir al Rey de que tambien dudo, tengo por imposible negoęiar cossa alguna eon la Republice”].
35 Pedro de Arze do Andresa de Rozas, Madrid 14 IV 1636, A G S, E. 2336, f. 87.
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wypłatę części zaległych rent, należnych królowi polskiemu w wysokości 150 000 du
katów. W icekról wskutek sprzecznych rozkazów płynących z Madrytu, wstrzymywał
wypłatę pieniędzy dla posła36. Po zawarciu polsko-szwedzkiego rozejmu instrukcja, ja 
ką przygotowano dla hrabiego de Solre, przestała być aktualna. Poseł otrzymał jednak
polecenie kontynuowania misji w Polsce.
Wreszcie, na przełomie marca i kwietnia 1636 r. hrabia de Solre i opat Väzquez do
tarli do Wiednia. Przedstawili cesarzowi, na nowo sformułowane, główne cele posel
stwa: przekonanie króla polskiego do małżeństwa z córką cesarza, nakłonienie W łady
sława IV do rozpoczęcia wojny ze Szwecją oraz stworzenie warunków dla rozwoju han
dlu Hiszpanii z Polską37. Ferdynand II, uważając poselstwo hiszpańskie do Polski za po
trzebne, aprobował jego cele. N a plan pierwszy wysunięto sprawę małżeństwa W łady
sława IV Dyplomaci hiszpańscy mieli w tym względzie wspierać działania ojca W aleria
na Magniego, przebywającego od kilku miesięcy na dworze polskim.
Stosunki króla polskiego z cesarzem uległy ochłodzeniu po podpisaniu rozejmu
w Sztumskiej W si. Jednak już pod koniec 1635 r. Władysław IV ponownie zbliżył się do
Habsburgów, ponieważ bez poparcia cesarza jego mediacja pokojowa byłaby niemożli
wa. Również Ferdynand II potrzebował wsparcia króla polskiego, aby przeprowadzić
elekcję swego syna, króla węgierskiego Ferdynanda, na cesarza. Nad zbliżeniem Wazy
do Habsburgów pracował, przebywający w Polsce od końca 1634 r., Walerian Magni.
Jednocześnie Władysław IV definitywnie zrezygnował z małżeństwa z Palatynówną. Za
pretekst do zerwania projektowanego mariażu posłużyła konieczność przejścia Elżbiety
na katolicyzm. Tymczasem dwór wiedeński zaczął wyrażać poparcie dla europejskiego
pośrednictwa pokojowego Władysława IV a przez Magniego zaproponowano małżeń
stwo z Cecylią Renatą.
W czerwcu 1636 r. hrabia de Solre i Väzquez wyruszyli z W iednia na Litwę, gdzie
przebywał władca polski. Po drodze spotkali się w Krakowie z Jerzym Ossolińskim, któ
ry udawał się do Ratyzbony na sejm Rzeszy. Poselstwo hiszpańskie 6 sierpnia dotarło do
W ilna i pięć dni później zostało przyjęte na audiencji przez króla. W trzy dni po przyby
ciu Hiszpanów Władysław IV wysłał Magniego do Ratyzbony z pełnomocnictwami do
tyczącymi ślubu z Habsburżanką.
Zasadniczy zwrot, jaki nastąpił w polityce króla, znacznie ułatwił zadanie posłom
Filipa IV Dyplomaci hiszpańscy uważali, że w czasie rokowań muszą utwierdzić króla
w jego decyzjach, dlatego starali się wskazać na konkretne korzyści, jakie przyniesie
małżeństwo i sojusz z Habsburgami. Hrabia de Solre 6 września przedłożył Władysła
wowi IV w imieniu Filipa IV deklarację, w której Hiszpania zobowiązywała się do: po
mocy w odzyskaniu tronu szwedzkiego, regularnej wypłaty rent neapolitańskich, zwro
tu kosztów za okręty utracone w Wismarze, wypłacania pensji dla królewiczów Jana
Kazimierza i Karola Ferdynanda, nadania Złotego Runa Janowi Kazimierzowi oraz za-

36 A. Szelągowski, Rozkład Rzeszy•••, s. 193.
37 R. Skowron, Dyplomaci polscy..., s. 166.
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pewnienia wolności żeglugi i handlu na wodach i w portach hiszpańskich38. Po złożeniu
deklaracji Jean de Croy natychmiast wyruszył w drogę powrotną, ponieważ już 8 wrześ
nia król wystawił mu list rekredencyjny.
Przy boku Władysława IV pozostał Alfons de Väzquez, który dalej prowadził rokowania
w ścisłym porozumieniu z dyplomacją cesarską. W dniu 3 marca 1637 r. król przedstawił
Opatowi na piśmie propozycje układów z Filipem IV, w których nawiązywał bezpośred
nio do traktatu familijnego zawartego z Ferdynadem II i całym Domem Austriackim39.
W zamysłach Władysława Pd była to oferta dla króla hiszpańskiego, aby i on przystąpił
do układu familijnego, a tym samym traktat objąłby cały dom Habsburgów. W chodząc
w układy z królem hiszpańskim Władysław Pd domagał się: pomocy w wojnie z Turcją,
zwrotu księstw Bari i Rossano, regularnej wypłaty renty neapolitańskiej, prawa do
sprzedaży dóbr Castelmare i Roccaguglielma, pensji dla jego przyszłej żony oraz odpo
wiednich małżeństw, godności i urzędów dla swoich braci. Również królewicz Jan Kazi
mierz przedstawił Habsburgowi hiszpańskiemu swoje dezyderaty: przypominał o przy
rzeczeniu przyznania pensji i Złotego Runa, wyrażał gotowość przyjazdu do Hiszpanii
oraz podnosił sprawę swojego małżeństwa z córką księcia de Terranova i siostry Anny
Katarzyny z infantem Ferdynandem.
W niecałe dwa tygodnie później, 16 marca, nastąpiło odnowienie przez Ferdynan
da III i Władysława IV traktatu familijnego. Obie układające się strony, tj. Habsburgo
wie austriaccy i starsza, zygmuntowska linia Wazów, zobowiązywały się do ścisłej
współpracy i wzajemnego zabezpieczania interesów dynastycznych. Cesarz podejmo
wał się udzielić Władysławowi IV pomocy politycznej i wojskowej w odzyskaniu Szwe
cji. W wypadku zwycięskich wojen z Turcją, zdobyty obszar miał być nadany w dzie
dziczne lub lenne posiadanie przedstawicielowi rodziny Wazów. Cesarz miał wspierać
linię zygmuntowską poprzez małżeństwa, pensje i godności. W zamian Władysław IV
jako król szwedzki przelewał na Habsburgów prawo do korony szwedzkiej po wygaśnię
ciu domu Wazów, a jako władca Szwecji i Polski zobowiązywał się do niezawierania
układów sprzecznych z interesami Austrii.
Działania dyplomacji hiszpańskiej w latach 1 6 3 4 -1 6 3 5 związane z niedopuszcze
niem do przedłużenia rozejmu polsko-szwedzkiego zakończyły się niepowodzeniem.
Nie oznaczało to jednak końca zabiegów Hiszpanii w sprawie bezpośredniego wciąg
nięcia Rzeczypospolitej w konflikt europejski. Już w 1636 r. Olivares wraz z grupą n aj
bardziej zaufanych polityków rozpocznie przygotowania do wystąpienia Rzeczypospoli
tej nie przeciwko Szwecji, lecz Francji. Rozpoczęte jeszcze przed rozejmem w Sztum
skiej W si zbliżenie i negocjacje między Władysławem IV a Filipem IV z jeszcze więk
szym natężeniem będą kontynuowane, a swoje apogeum osiągną po uwięzieniu we
Francji królewicza Jana Kazimierza.

38 La declaraęion que hizo el Conde de Solre al Rey de Polonia en 6 de setiembre de 1636, AGS,
E. 2 3 4 3 .
39 Na temat propozycji przedstawionych Väzquezowi i traktatu familijnego zob. R. Skowron, Dyplo
maci polscy..., s. 167—169.
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ROZEJM W SZTUMDORFIE
A HABSBURGOWIE.
PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI
NAD ZAANGAŻOWANIEM
RZECZYPOSPOLITEJ
W WOJNĘ TRZYDZIESTOLETNIĄ

W

pierwszych latach swego panowania Władysław IV próbował w całej rozciągło
ści kontynuować politykę ojca i przy pomocy sojuszu z Habsburgami dążył do
odzyskania korony szwedzkiej. Przejawami takiej linii politycznej były rozpoznane już
przez badaczy takie wydarzenia, jak misja Henicjusza1 czy próba wielkich zaciągów ce 
sarskich, jaka miała m iejsce w Rzeczypospolitej w latach 1632—16332. Dobrze rozpo
znane są również misje dyplomatyczne podejmowane przez o. Waleriana Magniego3.
Jednak działania te, mimo niewątpliwego rozmachu i pomysłowości króla oraz jego
współpracowników, nie przynosiły obu stronom spodziewanych rezultatów. Ani bo
wiem Władysław IV nie przybliżył się do szwedzkiego tronu, ani też Habsburgowie au
striaccy nie przeważyli na swą stronę szali zwycięstwa w wojnie trzydziestoletniej.
W latach 1 6 3 4 -1 6 3 5 pojawiały się jednak stopniowo nowe okoliczności skłaniające
króla do zmiany metod działania i stosowania innych środków.

1 Zob. W . Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972, s. 9 7 -1 0 0 ; idem, Polska a Prusy
1Brandenburgia za Władysława IV, Wroclaw 1947, s. 21.
2 R. Lolo, Zaciągi cesarskie w Rzeczypospolitej w 1632-1633 roku i ich odbiór przez szlachtę, „Stu
dia i M ateriały do Historii W ojskow ości”, t. 4 0 , 2 0 0 3 , s. 7 -2 3 .
3 J. Cygan, Valerianus Magni (1586-1661). „Vita prima", operum recensio et bibliographia, Romae
1989.
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Z czynników zewnętrznych wskazać trzeba przede wszystkim na relacje ze Szwecją.
Okres największych sukcesów militarnych Szwedów zdawał się odchodzić bezpo
wrotnie w przeszłość. Śmierć Gustawa II Adolfa na polach Lützen 16 listopada 1632 r.
i objęcie tronu przez małoletnią Krystynę dodatkowo komplikowały położenie politycz
ne kraju, kierowanego przez A xela O xenstiernę. Zawiązanie ligi państw protestanc
kich w Heilbrunn (23 kwietnia 1633) okazało się niewystarczające, aby przeciwstawić
się potędze Habsburgów.
6 września 1634 r. pod Nórdlingen wojska szwedzkie poniosły ciężką klęskę. W do
datku już w lipcu 1633 r., a następnie w kwietniu 1634 r. doszło do buntów żołnierzy
w armii szwedzkiej. Zostały one wprawdzie stłumione, ale można było wkrótce spodzie
wać się następnych4.
Wszystkie te okoliczności mogły więc skłaniać Władysława IV do zintensyfikowania
działań mających przywrócić mu tron w Szwecji. N a arenie politycznej i militarnej woj
ny trzydziestoletniej pojawiła się jednak nowa siła — Francja. Początkowo kardynał R i
chelieu odnowił jedynie traktat ze Szwedami, w czerwcu 1633 r. najechał Lotaryngię,
w listopadzie wojska Ludwika X III wkroczyły do Alzacji i zawarły porozumienie z ligą
z Heilbrunn. Finałem tych działań był traktat ffancusko-szwedzki w Compiegne, za
warty 28 kwietnia 1635 r. Zaś 19 maja Francja wypowiedziała wojnę Hiszpanii. Układ
sił w Europie zmieniał się więc znacząco i Władysław musiał teraz uwzględniać również
postawę Francji5.
Sprzeczności interesów i trudności militarne powodowały także rysy w gronie koali
cji habsburskiej. Mechanizm upadku planów floty bałtyckiej przedstawił ostatnio
w sposób wyczerpujący Ryszard Skowron6. Dodać do tego trzeba jeszcze zdradę i śmierć
A lbrechta von W allensteina w lutym 1634 r. Bez względu na problem, jakie miejsce
miał odegrać król polski w tajnych planach księcia Frydlandu7, to zdrada i zabójstwo
stanowiły na pewno dla Władysława zaskoczenie i uświadamiały kruchość potęgi ce 
sarskiej. Wreszcie sami Habsburgowie zaczęli orientować się co do realnych możliwości
wykorzystania potencjału militarnego Rzeczypospolitej w wojnie trzydziestoletniej,
a w szczególności w działaniach przeciw Szwedom. Jak to słusznie zaznaczył Jarema
Maciszewski, w Wiedniu „wiedziano też dobrze, że Rzeczpospolita żadnej wojny nie
pragnie, a król nie dysponuje taką władzą, która zapewniałaby mu swobodę decyzji

4 The Thirty Years’ War, ed by G. Parker, London-New York 1998, s. X X X V I-X X X V II.
5 Gruntowną analizę problemu relacji francusko-polskich w dobie wojny trzydziestoletniej przepro
wadził już M. Serwański, Francja wobec polski w dobie wojny trzydziestoletniej 1618-1648, Poznań
1986. W swych rozważaniach autor skupił się głównie na okresie od 1629 r., co zwalnia autora z ko
nieczności przedstawiania całego obszaru relacji polsko-francuskich. Również i szlachecka opinia
publiczna wobec Francji doczekała się już szczegółowych badań monograficznych: Z. Kiereś, Szlach
ta i magnateria Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 1573-1660, Wroclaw-Warszawa 1985.
6 R. Skowron, Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621—
-1632, Kraków 2002, s. 216-253.
7 Zob. H. Diwald, Wallenstein. Biographie, Berlin 1999, s. 5 06-532.
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w sprawie wojny i pokoju”8. Dobitnie widać to na przykładzie rozejmu sztumdorfskiego. Jeśli bowiem dotychczas stosunki Wazów polskich z Habsburgami austriackimi
przynajmniej na zewnątrz wyglądały wzorowo, to właśnie 1635 r. uznać wypada za początek załamywania się tej współpracy.
Pod koniec 1634 r. Ferdynand II postanowił zabiegać przynajmniej o wznowienie
wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją. W 1635 r. upływał bowiem termin rozejmu altmarskiego, zaangażowanie sił szwedzkich w Prusach leżało zaś jak najbardziej w interesie
cesarza. Chodziło też o uzyskanie posiłków w postaci lekkiej jazy, która w armii cesar
skiej odgrywała dość istotną rolę9. Tak w skrócie przedstawiają się okoliczności legacji
do Rzeczypospolitej M acieja Arnoldyna a Clersteina.
Instrukcja dla posła cesarskiego nosi datę 27 stycznia 1635 r.10 Oprócz zwykłych
w takim wypadku grzecznościowych celów (oficjalne kondolencje z powodu śmierci
królewicza, gratulacje z okazji zwycięstwa nad Abazy Paszą), poseł miał przedstawić
stanom Rzeczypospolitej obecną sytuację pogrążonego od 16 lat (sic!) w wojnie cesar
stwa i prosił o pomoc. Sugerował, aby Władysław IY wzmocniony zwycięstwami nad
potężnymi wrogami: Moskwą i Turcją, nie podejmował rozmów ze Szwedami, ale roz
począł wojnę. W ten sposób rozwiązałby własne problemy, a przy tym znacząco wspo
mógłby sprawy katolicyzmu i cesarza w Rzeszy11.
Treść poselstwa nie była w żadnym razie nowością, należy jednak zwrócić uwagę na
argumentację, jakiej Arnoldyn miał użyć wobec sejmu: „Siquidem ergo et ratio pacto
rum et vis foederum, quae ante paucis annis inetr nos et Ser. Statusque et Ordines
Regni Poloniae Magnisq. Duceatus [sic!] Lithuaniae renovata, confirmata, et ab anti
quo sanete semper observta fuerunt”12. Po raz kolejny próbowano więc wmówić sta
nom Rzeczypospolitej, że wszystkie dotychczasowe pakty z cesarstwem nie miały ch a
rakteru familijnego, lecz były oficjalnymi traktatami międzypaństwowymi. A zatem to
nie Wazowie mieliby się ze zobowiązań wywiązywać, ale pomoc cesarstwu byłaby obo
wiązkiem Rzeczypospolitej.
Samo wystąpienie Arnoldyna na sejmie poprzedziły listy wystosowane przez Ferdy
nanda II do Władysława IV 13 i senatorów14. Na pewno otrzymali je prymas Jan Wężyk,

8 J. Maciszewski, Władysław TV, Warszawa 1988, s. 45.
9 Problem ten wymaga jeszcze szerszego opracowania. Niżej podajemy przykładowo opinię W allenSteina, wyrażoną w 1626 r., zob. Briefe Albrechts von Wallenstein an Karl von Harrach (1625-1627 ),
hrsg. von F. Trada, W ien 1879, s. 423: „[...] man wolle mir 8. oder 10 tausend Polen zu geben, den
wieder den Feind ohne Meining der leichten Cavalerie richte ich nichts, defensive zu kriegen ist
nichts”, Kotbusch, 14 V III 1626 r.
10 Haus-Hof- und Staatsarchiv (dalej cyt.: H. H. u. St. A .), Wien, Polen I, karton 57 (styczeń),
к. 27-34 v.
11 Ibidem, к. 30.
12 Ibidem, к. 29.
13 Ibidem, karton 57 (luty), к. 9.
14 Ibidem, karton 57 (luty), k. 5.
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Stanisław Lubomirski, Karol Ferdynand Waza15 i Stanisław Koniecpolski. Treść pism
była identyczna i zawierała prośbę o życzliwe przyjęcie poselstwa Arnoldyna.
28 lutego 1635 r. poseł cesarski odbył przed królem i senatem audiencję. Jego mowa
w całości pokrywała się z wytycznymi zawartymi w instrukcji16.
Bliższych szczegółów nie da się ustalić. Można jedynie powiedzieć, że jeżeli data wpi
sana przez Arnoldyna jest prawdziwa, to treść legacji nie dotarła do uszu posłów. O od
byciu audiencji wspomina enigmatycznie A lbrecht Stanisław Radziwiłł dopiero pod
datą 1 kwietnia: „Poseł cesarski Am oldini, wracający do cesarza został łaskawie odpra
wiony przez króla”17. Prawdopodobnie była to kolejna już prywatna audiencja. N a ofi
cjalną legację otrzymał bowiem Am oldyn odpowiedź już 20 marca. N ie była ona budu
jąca, oficjalnie odmówiono udzielenia przez Rzeczpospolitą posiłków, sugerowano, aby
cesarz próbował w sposób pokojowy zakończyć konflikt w Rzeszy18. Pewne nadzieje
mógł Arnoldyn wiązać jedynie z faktem, że sejm uchwalił konstytucję Poparcie wojny ze
Szwedami. Zawierała ona zarówno deklarację wysokich podatków, ale też wyznaczała
komisarzy do dalszych rozmów1920.Największy wpływ na posłów miała tu jednak nie ar
gumentacja posła cesarskiego, ale wystąpienie kanclerza koronnego Jakuba Zadzika.
Już w czasie trwania obrad sejmowych powrócił on do Warszawy z przerwanych roz
mów ze Szwedami. 3 marca kanclerz złożył przed stanami relację. Jej treść można n aj
krócej ująć łacińską maksymą Si vis pacem para bellum10. Argument, że gotowe do dzia
łań wojsko stacjonujące w Prusach jedynie przyspieszy rozmowy najwyraźniej trafił do
przekonania szlachty.
Zestawienie treści tych dwu źródeł dowodzi, że sejm Rzeczypospolitej pozostawił
zgodnie z prawem sobie tylko decyzję o wojnie i pokoju, uzależniając ją od rozwoju wy
padków. Misja Arnoldyna w żaden sposób nie wpłynęła na przyjęte rozstrzygnięcie. Po
słowie pozostali głusi na argument rzekomych zobowiązań wynikających z traktatu,
który próbowano przedstawić jako międzypaństwowy. Od spraw wojny cesarza w Rze
szy wyraźnie się separowano. Szlachta nie postrzegała wojny ze Szwecją jako części
wielkiego europejskiego konfliktu, a rację stanu Rzeczypospolitej widziała jedynie
w odzyskaniu kontroli nad handlem wiślanym. Poza grupą senatorów, o których będzie

15 W H. H. u. St. A. znajduje się jedynie kopia z datą 2 II 1635, Soprany (?) z trzema adresami. N aj
prawdopodobniej były to listy tej samej treści, zob. ibidem, karton 57 (luty), k. 7. List do Karola Fer
dynanda, ibidem, k. 8.
16 Ibidem, karton 57 (luty), k. 75-87v.
17 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1: 1632-1636, oprać A. Przyboś, R. Zelewski,
Warszawa 1980, s. 442.
18 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps. 49, k. 89: Responsum Mathiae Arnoldino a Clar. Ser
mo. Romanorum Imperatoris ad Sac. Reg. Mtem et Ordines Regni Internintio, datum Warsoviae
die X X Marty 1635. Dokument nie jest jednak kompletny, a odpis urywa się po kilku grzecznościo
wych zwrotach. Pełny tekst odpowiedzi: H. H. u. St. A., W ien, Polen I, karton 57 (marzec),
k. 165-166v.
19 Volumina legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 402-N03.
20 J. Dorobisz, Jakub Zadzik (1582-1642), Opole 2000, s. 231.
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jeszcze mowa, nie próbowano w ogóle prowadzić polityki szwedzkiej w korelacji z wydarżeniami wojny trzydziestoletniej, sytuując państwo na pozycji neutralnej. Z faktu, że
ostateczna decyzja o wojnie musi zapaść na sejmie, zdawał sobie sprawę dwór wiedeń
ski, wielokrotnie doświadczony nikłymi sukcesami poprzednich prób wciągnięcia Rze
czypospolitej do wojny. Tym należy chyba tłumaczyć zabieg powołania się przez A rnol
dyna na rzekomy traktat. Po raz pierwszy też wśród sprawozdań z misji Arnoldyna zna
lazł się wówczas druk konstytucji sejmowych21.
Wobec takiego rozwoju wypadków cesarzowi pozostała więc wielokrotnie już wypró
bowana droga działań połowicznych, prowadzonych mniej oficjalnymi kanałami. Na
odbytej najpóźniej w początkach marca prywatnej audiencji król zgodził się na prowa
dzenie w Rzeczypospolitej zaciągów dla cesarza. Ze względu na brak miejsca oraz opisy
w literaturze22, sprawy tej nie będziemy rozwijać. W spomnieć jednak należy, że po raz
pierwszy w dziejach zaciągów cesarskich w Rzeczypospolitej przyniosły one wyjątkowo
mizerny efekt.
Sam proces negocjacji rozejmu w Sztumdorfie przedstawiono już w literaturze wielo
krotnie, nie ma więc potrzeby przedstawiać ich ponownie23. Warto jednak zwrócić
uwagę na reakcje Wiednia. Gdy doszły tam informacje o ponownym wszczęciu przez
komisarzy polskich rozmów ze Szwedami, Ferdynand II 30 kwietnia wystosował do
Władysława IV pełen pretensji list24. Już na początku zaznaczał, że jest zaskoczony pod
jęciem negocjacji. Podkreślał, że czuje się zawiedziony tym, iż Władysław nie chciał
w tak ważnej sprawie skonsultować się z Habsburgami. Próbował wreszcie łudzić króla
możliwościami pokonania Szwecji i odzyskania królestwa, dowodząc, że lepsza okazja
może się nie zdarzyć. Rzeczpospolita, w opinii Ferdynanda, odniosła bowiem ostatnio
wiele znaczących sukcesów nad Turkami i Moskwą, a jest w stanie zdziałać jeszcze wię
cej dla dobra chrześcijaństwa.
Władysław IV tej retorycznej argumentacji nie uległ ani wówczas, ani później. Za
warcie rozejmu w Sztumdorfie na pewien czas ochłodziło więc stosunki z Habsburgami,
a król pokazał, że potrafi kierować się interesem państwa, nawet za cenę wyrzeknięcia
się czasowo własnych ambicji.
Nie bez wpływu na pogorszenie się stosunków z W iedniem pozostawało jeszcze jed 
no wydarzenie. N a dzień przed udzieleniem odpowiedzi Amoldynowi (20 marca),
Władysław zwołał tajną radę senatu i wystąpił z pomysłem mogącym oznaczać całkowi
tą zmianę orientacji w polityce króla. Jakub Zadzik przedstawił senatorom projekt
małżeństwa monarchy polskiego z Elżbietą, córką Fryderyka V W ittelsbacha — „króla
zimowego” i siostrzenicy Karola I Stuarta. W tym miejscu należy jedynie przypomnieć,
że Władysław zamierzał przy pomocy aliansu uzyskać pomoc militarną Anglii, w wy-

21 H. H. u. St. A., W ien, Polen I, karton 57 (marzec), k. 74 -1 0 3 .
22 Zob. R. Lolo, Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opinie i stanowiska szlachty (1618—
-1635), Pułtusk 2004, s. 3 6 3 -3 6 6 .
23 Ostatnio na ten temat: J. Dorobisz, op. cit., s. 23 1 -2 4 1 .
24 H. H. u. St. A., W ien, Polen I, karton 57 (kwiecień), k. 6 7 -6 8 .
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padku wybuchu wojny ze Szwecją. Gdyby zaś rozmowy zaowocowały zawarciem traktatu, król zyskałby możliwość porozumienia się z obozem protestanckim w wojnie trzydziestoletniej, a jego pozycja jako ewentualnego mediatora w Rzeszy wzrosłaby niepo
miernie. W obu wariantach byłaby to znacząca zmiana kierunku polityki zagranicz
n ej25. Drugim czynnikiem, który wpłynął na zmianę układu sil w Europie i zmusił W ła
dysława do szukania nowych rozwiązań, były negocjacje i zawarcie pokoju w Pradze
30 maja 1635 r. między Saksonią a cesarzem. 9 września warunki traktatu zaaprobowa
ła Brandenburgia. Rozwiało to ostatecznie nadzieje Władysława na wystąpienie w woj
nie trzydziestoletniej w roli mediatora26.
Jak wiadomo, projekt małżeństwa również upadł, storpedowany przez senatorów.
Ale, co warto podkreślić, oprócz argumentów natury religijnej, podnoszono przede
wszystkim tradycje związków matrymonialnych z Habsburgami27289301.
Zarysowana powyżej problematyka jednego tylko zagadnienia zakresu stosunków
polsko-szwedzkich doby wojny trzydziestoletniej, ale widzianego przez pryzmat relacji
Rzeczypospolitej z Habsburgami, każe mocno zastanowić się nad faktycznym zaangażo
waniem państwa polsko-litewskiego w ten wielki konflikt europejski.
Dla wielu historyków zachodnich sprawa jest jednoznaczna. Niemal cala starsza historiografia: Leopold Ranke , A nton Gindely , Moritz Ritter , Cecyly Wedgwood ,
Georges Pages32, by wymienić tylko te najsłynniejsze nazwiska, stała na stanowisku, że
obszarem konfliktu było przede wszystkim cesarstwo, a Rzeczpospolita jedynie posiłko
wała Habsburgów. W sposób właściwy ówczesnej historiografii podawano dość szcze
gółowo najistotniejsze fakty związane z Polską, koncentrując się głównie na zaciągach
lisowczyków w pierwszych latach wojny.
Sporo zamieszania wywołały natomiast tezy rozszerzające zasięg chronologiczny i te 
rytorialny wojny trzydziestoletniej, ogłoszone najpierw przez Siegfrieda Steinberga33,
włączające w konflikt również Rzeczpospolitą. W zakresie wojny smoleńskiej poglądy

25 Zob. Z. Trawicka, Projekt kalwińskiego małżeństwa Władysława IV, „Odrodzenie i Reformacja
w Polsce”, t. 11, 1966, s. 9 3 -1 0 0 , oraz J. Dzięgielewski, O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986.
26 Na ten temat obszernie pisali już: A . Szelągowski, Rozkład Rzeszy a Polska za panowania Władysła
wa IV, Lwów 1907, s. 6 8 -8 0 , i W . Czapliński, Władysław IV..., s. 1 79-199, oraz J. Maciszewski,
op. cit., s. 4 5 -4 6 , i H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław-Warszawa 1995, s. 8 5 -8 8 .
27 A. S. Radziwiłł, op. cit., t. 1, s. 435—438.
28 L. von Ranke, Geschichte Wallensteins, Leipzig 1869.
29 A. Gindely, Geschichte des Dreissigjährigen Krieges, t. 1—3, Leipzig 1882.
30 M. Ritter, Deutsche Gesichte in Zeitalter der Gegenreformation und des Dreissigjähngen Krieges,
vol. I—II, Stuttgart 1895.
31 С. V. Wedgwood, The T hirty Years War, London 1938.
32 G. Pages, The Thirty Years War, London 1971.
33 S. H. Steinberg, The „Thirty Years’ W ar” and the Conflict for the European Hegemony 1600-1660,
London 1966.
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te rozwinął następnie Borys Fiodorowicz Porszniew34. Ich echa znajdujemy również
w ważkich dziełach najnowszej historiografii, jak choćby w znaczącym tomie, redagowanym przez Goeffreya Parkera35. Oczywiście z czasem podniosły się głosy krytyczne,
zarzucające błędy metodologiczne, terminologiczne i analityczne. Pojawiła się również
lansowana przez Jacoba Burghardta koncepcja neben Kriege, w ramach której interpre
towano konflikty militarne Rzeczypospolitej ze Szwecją i Moskwą36. O becnie zaś
Günter Barudio37 i Ronald G. A sch38 powrócili do koncepcji skoncentrowania proble
matyki wojny trzydziestoletniej wokół spraw Rzeszy, mocno marginalizując pozostałe
konflikty.
Po tej krótkiej analizie dorobku historiografii pora postawić kilka hipotez. Należy
przy tym zaznaczyć, że są one wynikiem szerszych badań, dla których rozejm sztumdorfski występuje tu raczej w funkcji pretekstowej i egzemplifikacyjnej.
Otóż po pierwsze należy zwrócić uwagę na to, że nim pojawili się Steinberg i Porszniew, tezy o powiązaniu między wojną trzydziestoletnią a konfliktem Rzeczypospoli
tej ze Szwecją głosili dużo wcześniej Adam Szelągowski39, M arian C ichocki40 i Vaclav
Letośnik41. N ie trafiły one jednak do historiografii zachodniej, choć z pewnością za
równo pod względem argumentacji faktograficznej, jak i wykorzystanej podstawy źród
łowej są co najmniej równorzędne dla odpowiednich partii książki Steinberga. Teza
Porszniewa, wobec której na dobrą sprawę polska historiografia nie ustosunkowała się
(co wynika po części z braku nowoczesnego opracowania monograficznego wojny smo
leńskiej), dotyka oczywiście wielu wątków tematycznych. Abstrahując jednak od bo
gatej podstawy źródłowej i trafnie dobranych argumentów, wypada zwrócić uwagę na
jeszcze jeden, jak się wydaje, dość istotny jej aspekt. Mianowicie, wyraźnie dzieli ona
siedemnastowieczną Europę na dwa, by tak rzec, obozy. Obóz antyhabsburski to obóz
postępu, zwalczający stary porządek reprezentowany przez katolickie, kontrreformacyjne siły Habsburgów hiszpańskich i austriackich. Przekładając to na język ówczes
nych ideologii politycznych, można to ująć w sposób następujący: Europa Grocjusza
kontra Europa Bellarmina. Moskwa wspierając militarnie Szwecję, sytuowana była
w tym pierwszym kręgu. Dowodziło to oczywiście stałego postępu cywilizacyjnego
w państwie carów, które rzekomo już wówczas wchodziło na drogę torowaną później

34 Zob. przede wszystkim: pracę podsumowującą całokształt wcześniejszych badań — B. F. Porszniew, Tridcatüetniaja Wojna i wstuplienije w niejo Szwiecii i moskowskogo gosudrastwa, Moskwa
1976.
35 The Thirty Years’ War, ed. by G. Parker.
36 J. Burkhardt, Der Dreissigjährige Krieg, Frankfurt a. M. 1992.
37 G. Barudio, Der teutsche Krieg 1618-1648, Berlin 1998.
38 R. G. Asch, The Thirty Years War. The Holy Roman Empire and Europe, 1618-1648, London-N ew York 1997.
39 A . Szelągowki, O ujście Wisły. Wielka wojna pruska, Kraków 1905.
40 M. Cichocki, Mediacja Francji w rozejmie altmarskim, Kraków 1928.
41 V . Letośnik, Polsko dum Rakusky a Albrecht z Valdstejna za pruski vdlky roku 1626-1629, „Casopis
Ćeskeho Muzea” 1 9 34-1937, nr 1 08-111.
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przez Piotra I. Nie jest to może wątek główny, ale z pewnością zauważalny w całym dorobku wybitnego radzieckiego historyka.
Uwaga druga dotyczy postrzegania zaangażowania Rzeczypospolitej w wojnę trzy
dziestoletnią. Wydaje się, że pożyteczne może tu być zastosowanie metody, jaką dla od
dania istoty wojny trzydziestoletniej posłużył się Konrad Repgen42. Spojrzał on miano
wicie na konflikt oczyma współczesnych. Podchodząc w taki sposób do zagadnienia,
okaże się, że nawet Habsburgowie (co pokazano wyżej) zrozumieli, że bez zgody sejmu
nie może być mowy o realnym zaangażowaniu Rzeczypospolitej. Zgody takiej, jak wia
domo, nigdy nie było. Nigdy też państwo polsko-litewskie nie współorganizowało za
ciągów. Co więcej, organizujący je potentaci na sejmikach i sejmach publicznie się od
nich odżegnywali. Skrajny przykład takiej postawy spotykamy w 1635 r., kiedy to wspo
mniany już Stanisław Lubomirski z oburzeniem zaprzeczył, że organizuje zaciągi, nawet
wobec sprzyjającego całej sprawie Władysława IV. Wreszcie żaden z traktatów wazowsko-habsburskich, mimo wielokrotnie podejmowanych prób, nie uzyskał statusu aktu
międzypaństwowego. Dla legalistycznie rozumującej szlachty Rzeczpospolita nigdy
więc w wojnie trzydziestoletniej nie uczestniczyła. Poselstwa habsburskie z prośbami
o pomoc zawsze odprawiano z przysłowiowym kwitkiem. Znane powszechnie wszystkie
działania, z akcjam i lisowczyków na czele, podejmowane były nieoficjalnie przez kró
lów i senatorów, skupionych czasem w grupach typu M ilicji Chrześcijańskiej.
Jeśli zaś idzie o stopień powiązania wojny o ujście Wisły z wojną trzydziestoletnią,
to w powszechnym mniemaniu byl on niewielki. N ie oznacza to w żadnym razie,
że związków tych nie było. Nigdy jednakże na sejmach nie zgodzono się, by sprawy
te wiązać. N iechętnie przyjęto i oprotestowano sprowadzenie posiłków cesarskich
w 1629 r., traktując je jako naruszenie suwerenności, a skorzystano z mediacji Francji
przy zawieraniu rozejmu. A ni król, ani tym bardziej sejm nie przejęli się potem specjal
nie ostrymi w tonie listami Wallensteina i cesarza. Co więcej, w 1630 r. przepuszczono
posiłki szwedzkie z Prus na Pomorze. Spotkało się to z kolejną, ostrą reakcją Wiednia.
W 1635 r. zaś, mimo usiłowań habsburskiej dyplomacji, przy pierwszej nadarzającej się
korzystnej okazji zawarto rozejm, bez względu na rozwój sytuacji w Rzeszy i pogarsza
jącą się sytuację militarną cesarza.
Uwaga trzecia dotyczy uwzględnienia tak chętnie dziś stosowanej metody komparatywnej. Powszechnie przyrównuje się Rzeczpospolitą do Anglii. Również pod względem
zaangażowania w wojnę trzydziestoletnią dają się tu dostrzec pewne paralele. O ba kra
je stanowiły znaczące rynki werbunkowe żołnierzy przede wszystkim (choć nie tylko!)
dla stron, którym sprzyjały. Udział poddanych Stuartów — Szkotów w armii szwedzkiej
byl nawet liczniejszy niż lekkiej jazdy polskiej w wojsku cesarskim, a zaciągi czyniono
tam w sposób całkiem legalny, w przeciwieństwie do Rzeczypospolitej. Oba kraje zaan-

42 K. Repgen, Dreissigjähriger Krieg und Westfälischer Frieden Studien und Quellen, hrsq. von F. Boos
bach und Ch. Kampmann, Paderborn-M ünchen-W ien-Zürich 1988.
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gażowane były w lokalne konflikty, powiązane z wojną trzydziestoletnią. W wypadku
Anglii wspomnieć można wyprawę na Kadyks w 1623 r., mariaż, a następnie w oj'
nę z Francją. Zarówno polscy Wazowie (korona szwedzka), jak również Stuartowie
(małżeństwo Elżbiety z Fryderykiem V) mieli wystarczające powody natury dynastycznej, by angażować się w konflikt. Wreszcie Władysław i y podobnie jak Jakub I, próbo'
wal występować w roli mediatora i to z równie niewielkim powodzeniem. Decyzja o o t'
wartym przystąpieniu do wojny trzydziestoletniej zależała w obu krajach od zgromadzeń przedstawicielskich i w obu krajach nigdy nie została podjęta. Pozostaje więc
otwarte pytanie: dlaczego tylko o Anglii pisze się, że w wojnie trzydziestoletniej nie
uczestniczyła43.

43 Zob. choćby: B. Coward, The Stuart Age. England 1603-1714, London 2003, zwłaszcza s. 124-1 2 7 , 1 49-150, 15 6 -1 5 7 ; Before the Civil War, ed. by H. Tomlinson, London 1984, s. 79-101.
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KONGRESY POKOJOWE W LUBECE
W LATACH 1651-1653

R

ozejm zawarty w Sztumskiej W si 12 września 1635 r. nie rozwiązał najważniejszych
problemów tkwiących u podstaw konfliktu polsko-szwedzkiego, czyli kwestii przy
należności Inflant i pretensji polskiej linii Wazów do korony szwedzkiej1. W traktacie
znalazł się zapis zapowiadający kontynuowanie rokowań w sprawach spornych, ale
przez ponad dekadę żadna ze stron nie była chętna do ich podjęcia. Szwecja była zbyt
zajęta wojną przeciwko cesarzowi, a niepełnoletniość królowej Krystyny i brak stabili
zacji w zakresie dziedziczenia tronu nie sprzyjały podejmowaniu rokowań z Rzecząpospolitą. Strona polska także do nich nie dążyła, gdyż szlachta po zawarciu rozejmu
przestała obawiać się wojny ze Szwecją, a pozbawiony pomocy ze strony Rzeczypospoli
tej król Władysław IV utracił argument siły w rozmowach o zaspokojenie swoich ro
szczeń dynastycznych. Dopiero na sejmie w 1646 r. powołano komisję, która miała
zająć się zawarciem traktatu pokojowego z Królestwem Szwedzkim. Jednak dwór
sztokholmski, pochłonięty rokowaniami westfalskim, nie zareagował na tę inicjatywę
i to mimo nacisku ze strony Francji, zainteresowanej antyhabsburskim sojuszem pol
sko-szwedzkim. W 1648 r. po śmierci Władysława IV i wybuchu rebelii kozackiej poja
wiła się realna groźba, że Rzeczpospolita zbliży się do Austrii w poszukiwaniu pomocy
militarnej i finansowej. Dla Szwecji każde, nawet tylko prestiżowe, wzmocnienie cesa
rza było niekorzystne w aspekcie czekających ją zabiegów o wprowadzenie w życie po-

1 Stosunki polsko-szwedzkie w latach trzydziestych - pięćdziesiątych X V II w. najobszerniej zostały
omówione w: Historia dyplomacji polskiej, t. 2: 1572-1795, red. Z. W ójcik, Warszawa 1982, s. 103—
-1 0 7 ,1 9 9 -2 0 4 ; B. Kamieński [Walerian Kalinka], Negocjacje ze Szwecją o pokój 1651-1653, „Czas”,
Dodatek Miesięczny 2, t. 5, 1857, s. 3 4 4 -3 5 5 , 55 3 -6 1 7 . Stosunek szlachty polskiej do rokowań
pokojowych w Lubece przez pryzmat uchwal sejmikowych przedstawiła B. Szymczak, która poświę
ciła też nieco uwagi przebiegowi samych kongresów: Polsko-szwedzkie rokowania pokojowe w Lubece
w opinii sejmików koronnych, w: Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej
w epoce nowożytnej, red. J. Staszewski, K. Mikulski, J. Dumanowski, Toruń 2002, s. 8 4 -9 2 .
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stanowień układu wynegocjowanego w O snabm cke — prawa do zasiadania na
Reichstagu, przynależności Pomorza Zachodniego i biskupstwa Bremy2. Dlatego też
kanclerz A xel O xenstierna wysiał w 1648 r. oficjalnego przedstawiciela dyplomatycznego na sejm elekcyjny do Warszawy i nie wykluczał możliwości udzielenia pomocy
wojskowej Polsce, aby ta nie szukała jej u cesarza. Poseł szwedzki Laurentius Cantersten w oficjalnym wystąpieniu przed stanami Rzeczypospolitej poparł w imieniu królo
wej Krystyny kandydaturę Jana Kazimierza. W Warszawie pozostał po zakończeniu
sejmu i odbył tajne konferencje z nowym władcą i kanclerzem Jerzym Ossolińskim.
Według rezydenta brandenburskiego w Warszawie ich rezultatem była propozycja
podjęcia polsko-szwedzkich rokowań pokojowych i to jeszcze wiosną 1649 r. N a ich
miejsce wybrano Lubekę, a do mediacji zaproszono trzy kraje, które uczestniczyły w ro
kowaniach w 1635 r. — Francję, Brandenburgię, Holandię, a Anglię zastąpiła Wene
cja3. Pojawiły się też pogłoski o możliwych szwedzkich posiłkach wojskowych dla Jana
Kazimierza. N ie można wykluczyć, że w tych ostatnich było nieco prawdy, ale pomoc
sprowadziła się do umożliwienia Polakom prowadzenia zaciągów wśród demobilizowanych na Śląsku żołnierzy armii szwedzkiej. Ułatwiło to odbudowę autoramentu cudzo
ziemskiego, który w następnych latach prezentował wysokie walory bojowe w walkach
z Kozakami i Tatarami.
N a sejmie koronacyjnym w 1649 r. stany polskie wyznaczyły deputację senatorsko-poselską, która miała opracować instrukcję dla komisarzy wyznaczonych do pod
jęcia rokowań ze Szwedami: kasztelana gnieźnieńskiego Jana Leszczyńskiego, generała
ziem wielkopolskich Bogusława Leszczyńskiego i starosty sztumskiego Zygmunta Guldensterna4. Nie zabezpieczono jednak żadnych środków finansowych na ich wyprawie
nie i w rezultacie w 1649 r. nie doszło do podjęcia rozmów polsko-szwedzkich. Do spra
wy powrócono na następnym sejmie, kiedy wybrano nowych komisarzy — do Jana
Leszczyńskiego dokooptowano kasztelana chełmskiego Zbigniewa Gorajskiego (Koro
na), starostę lidzkiego Aleksandra Naruszewicza (Litwa) oraz wielkorządcę mitawskiego Jerzego Fischera de \4redena (Inflanty). Sekretarzem komisji został ksiądz Jan
Hildebrandt.
Przygotowania do pierwszego kongresu lubeckiego przebiegały bardzo wolno. D o
piero latem 1650 r. dwór francuski po wyznaczeniu na głównego mediatora Pierre’a Hektora C hanuta zaproponował otwarcie obrad w listopadzie 1650 r. Dla strony
polskiej nie byl to dobry termin i Jan Kazimierz wystąpił o odroczenie kongresu do
wiosny następnego roku. Dwór francuski przystał na to i zaproponował, aby rozpocząć
kongres pod koniec kwietnia 1651 r. W instrukcji na sejm zwołany na grudzień 1650 r.

2 I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967, s. 1 5 9 -1 6 2 ; S. E. Astrom, Gospodarka szwedzka
a mocarstwowa rola Szwecji w latach 1632-1697, w: Europa i świat w początkach epoki nowożytnej,
ci. 2, red. A. Mączak, Warszawa 1992, s. 305; T . Nowak, Geneza agresji szwedzkiej, w: Polska w okre
sie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 1, Warszawa 1957, s. 100-114.
3 S. Ochmann, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Wroclaw 1985, s. 27.
4 Ibidem, s. 233; W . Kalinka, op. cit., s. 5 7 1 -5 7 2 .
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do Warszawy Jan Kazimierz poinformował stany, że powodem odroczenia rokowań ze
Szwedami był brak odpowiedzi od niemal wszystkich państw zaproszonych do podjęcia
się roli mediatorów. Jednocześnie poprosił stany, aby zadbały o odpowiednie zabezpieczenie finansowe delegacji, co dowodzi, że także strona polsko-litewska nie byl przygo
towana do kongresu3. Dopiero 21 marca 1651 r. wystawiono pełnomocnictwa, a 22 lub
23 marca sporządzono oficjalną instrukcję od Rzeczypospolitej i króla. Komisarzom n a
kazano zatroszczenie się o równy status z delegacją szwedzką, wynegocjowanie używa
nia takiej tytulatury władców, aby nie ucierpiała na tym godność Jana Kazimierza,
a także przystąpienie do właściwych obrad dopiero po stawieniu się mediatorów holen
derskich. Mieli wtedy przedstawić następujące warunki zawarcia pokoju: zwrot Polsce
całych Inflant, pokrycie strat poniesionych przez Księstwo Kurlandzkie w ostatniej
wojnie, unieważnienie uchwal riksdagów — z 1604 r. pozbawiającej Zygmunta III i je 
go potomków praw do tronu szwedzkiego oraz z 1649 i 1650 r. uznających księcia Karo
la i linię Zweibrücken za sukcesorów Krystyny. Po przewidywanym odrzuceniu ich
przez drugą stronę, komisarze mieli poznać szwedzkie warunki stanowienia pokoju,
uzyskać zatwierdzenie rozejmu ze Sztumskiej W si, a następnie doprowadzić do zakoń
czenia obrad komisji, ale w sposób pozwalający na wznowienie rokowań pokojowych
w niezbyt odległym czasie56. Jest niemal pewne, że istniała druga, tajna instrukcja spo
rządzona przez króla i dotycząca jego warunków zawarcia porozumienia z królową
Krystyną. W raporcie przesianym do Paryża francuski mediator C hanut napisał, że zo
stał zapoznany z nimi przez Fischera po zakończeniu obrad pierwszego kongresu lubeckiego. Nie ma podstaw, aby zakwestionować prawdziwość raportu Chanuta, gdyż ist
nienie królewskiej instrukcji było jak najbardziej logiczne, zważywszy na fakt, że zawar
cie traktatu pokojowego nie było możliwe bez rozstrzygnięcia kwestii praw starszej linii
Wazów do tronu szwedzkiego. Nie wiadomo jednak, na ile rzetelnie Francuz zrelacjo
nował usłyszane od Fischera warunki królewskie. Według jego przekazu miały być na
stępujące: skasowanie aktów prawnych pozbawiających starszą linie Wazów praw do
tronu szwedzkiego, nadanie Janowi Kazimierzowi w lenno Finlandii lub Inflant, tych
ostatnich prawem dziedziczenia, a także dostarczenie dwudziestotysięcznego korpusu
posiłkowego, który dowodzony przez generałów szwedzkich podlegałby tylko rozkazom
króla polskiego7.
Instrukcje dla posłów Rzeczypospolitej i króla dobrze oddawały ówczesny stan zain
teresowania strony polskiej rokowaniami pokojowymi — w związku z inicjatywą

5 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza
Wazy. Prawo — doktryna — praktyka, t. 1, Wroclaw 2000, s. 67.
6 Biblioteka Narodowa (dalej cyt.: BN), Biblioteka Ordynacji Zamoyskiej (dalej cyt.: BOZ) 943,
s. 17 1 -1 7 8 ; Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.: BCzart.) 145, s. 8 5 -9 2 ; W . Ka
linka, op. cit., s. 573-575; Historia dyplomacji.. t. 2, s. 199-201; D. Kupisz, Zbigniew Gorajski (1596-1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w M abpolsce w pierwszej połowie XVII wieku, W ar
szawa 2000, s. 114-115.
7 W . Kalinka, op. cit., s. 5 9 4 -5 9 6 ; Historia dyplomacji. .., t. 2, s. 201.
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szwedzką i francuską należało je podjąć, ale przy rozejmie obowiązującym jeszcze przez
11 lat nie było konieczności ich sfinalizowania podpisaniem niekorzystnego traktatu.
W odniesieniu do pozycji Szwecji w rokowaniach Walerian Kalinka doszukiwał się
pewnych słabych stron, jakimi były sprawa utwierdzenia sukcesji linii Zweibrücken na
tronie szwedzkim oraz konflikt między stanami o ziemie królewskie zawłaszczone przez
arystokrację i część szlachty, którego pierwszy epizod rozegrał się na Riksdagu w 1650 r.
Dodać do tego można jeszcze kryzys finansów państwa będący pozostałością po wojnie
trzydziestoletniej8. Jednak te słabości korony szwedzkiej nie znalazły żadnego odbicia
w instrukcji dla komisarzy na kongres lubecki. Zostali nimi, według Kalinki, Johann
Adler Salvius, Marcus hrabia de la Gardie, Lars (Laurentius) C antersten i Ile Vactmester (Wachmagister)9. C hanut w swoich wspomniał o dokooptowanym do delegacji
Scheringu Rosenhanie, a hrabiego de la Gardiego traktował jako specjalnego wysłan
nika królowej, oczekiwanego w Lubece po rozpoczęciu kongresu, a który ostatecznie
się nie stawił10. Delegacji szwedzkiej przewodniczył Salvius, najbardziej doświadczony
dyplomata, weteran kongresu westfalskiego. Sprawującego funkcję sekretarza komisji
Canterstena należy natomiast uznać za specjalistę od spraw polskich. Posłowie nie po
siadali uprawnień do scedowania na rzecz Rzeczypospolitej jakichkolwiek terytoriów
pozostających pod władzą Krystyny ani też do zaproponowania Janowi Kazimierzowi
godnego odszkodowania za odstąpienie od roszczeń do korony szwedzkiej. W trakcie
kongresu mieli zadbać o prymat swojej delegacji nad polską oraz nie dopuścić do żad
nych uchybień w tytulaturze obu władców, które uderzałyby w prestiż Krystyny jako
prawowitej władczyni Szwecji i krajów do niej przynależnych.
Polacy stawili się w Lubece pod koniec maja 1651 r. (jako ostatni Leszczyński i Gorajski 30 m aja), ale nie zastali komisarzy szwedzkich i mediatorów. W ten sposób Szwe
dom udało się zaakcentować swój prymat honorowy, gdyż to na nich musiała poczekać
delegacja polska. Nie tylko ona, ale też i posłowie kurlandzcy, kanclerz M elchior Felkiersamb (von Voelkersamb) i radca Jan Wildman, którzy 18 czerwca przybyli do Lube
ki. Oficjalnie byli obserwatorami z ramienia swojego księcia, a w rzeczywistości próbo
wali włączyć się do mediacji. Dopiero w nocy 28 czerwca 1651 r. do Lubeki przybył in
cognito pierwszy z komisarzy szwedzkich Salvius, a 2 lipca główny mediator Chanut.
Drugi komisarz szwedzki C antersten stawił się 8 lipca, trzeci Vactmester przed 24 sier
pnia, a czwarty Rosenhane dopiero 6 września. Oficjalny, paradny wjazd poselstwa
szwedzkiego do Lubeki odbył się 24 sierpnia, przy czym uczestniczyło w nim tylko
dwóch posłów, gdyż Salvius z powodu złego stanu zdrowia pozostał w swojej kwate-

8 S. E. Astrom, op. cit., s. 305; G. Rystad, The Estates o f the Realm, the Monarchy and Empire
1611-1718, w: The Riksdag. A history o f the Swedish Parliament, New York 1983, s. 73-74.
9 W . Kalinka, op. cit., s. 573.
10 P. Linage de Vauciennes, M emoires de ce qui s’est passe en Suede et aux voisines, t. 2, Cologne 1677,
s. 205 i nast.
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rze11. W trakcie kongresu przez Lubekę przejeżdżał podążający do Polski poseł hiszpański Juan Borgia12. Nie przybyli natomiast inni mediatorzy poza Chanutem. N ieobec
ność dyplomatów brandenburskich należy tłumaczyć niesnaskami między elektorem
Fryderykiem W ilhelmem i Janem Kazimierzem, związanymi z poparciem udzielonym
przez króla polskiego księciu neuburskiemu Filipowi Wilhelmowi Wittelsbachowi
w konflikcie o Kleve13. Wyznaczony przez Najjaśniejszą Signorię do udziału w kongre
sie lubeckim ambasador w Paryżu Morsini (Morosini) nie mógł opuścić swojej placów
ki przed przybyciem zmiennika, a ten nie nadjeżdżał z W enecji. Natomiast władze h o
lenderskie zwlekały z wyznaczeniem swoich przedstawicieli, a rezydent króla polskie
go w Hadze Mikołaj de Bye nie przynaglał ich do tego.
Przyjmując za punkt odniesienia nowożytną praktykę dyplomatyczną, można
stwierdzić, że kongres lubecki rozpoczął się w pierwszej dekadzie lipca, kiedy na m iej
scu stawili się posłowie obu stron i główny mediator14. 6 lipca doszło do wizyty komisa
rzy polskich u Chanuta i rewizyty Francuza u każdego z Polaków osobno. Przy tej okazji
wydarzył się niefortunny incydent, jakim było omyłkowe odwiedzenie przez Chanuta
w drugiej kolejności po Leszczyńskim Fiszera. W ten sposób naruszył protokół oraz po
wagę Gorajskiego i Naruszewicza. Po złożeniu wizyt powitalnych Polakom i Szwedom
Chanut podjął rozmowy wstępne, w trakcie których sondował, na jakich warunkach
obie strony przystąpią do właściwych rokowań. Spory problem Francuzowi sprawiła
skarga Salviusa, że polscy komisarze nie odpowiedzieli na zawiadomienie o jego przyjeździe do Lubeki i nie złożyli mu wizyty. W ten sposób zgłosił roszczenia do prymatu
Korony Szwedzkiej nad Polską, gdyż za bardziej honorowe uznawano przyjmowanie
pierwszej wizyty. Byl to wstęp do trwających kilka miesięcy sporów ceremonialnych. Za
pośrednictwem Chanuta oraz posłów kurlandzkich komisarze polscy i szwedzcy wy-

11 Chronologia przyjazdów komisarzy na podstawie BN, BOZ 943, s. 185-187.
12 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 2, s. 241.
13 Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, t. 6,
hrsg. B. Erdmannsdörffer, Berlin 1872, s. 1 13-120. W Lubece przebywał obserwator elektora Chri
stian Hempel, ibidem, s. 673. Nieobecność mediatorów brandenburskich odpowiadała Janowi Kazi
mierzowi, a dobitnie świadczy o tym jego list do komisarzy polskich z Lwowa 10 V III 1651, A rchi
wum Główne A kt Dawnych (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Koronne Warszawskie (dalej cyt.:
A K W ), szwedzkie 8a, s. 32.
14 Podstawowymi źródłami do odtworzenia przebiegu negocjacji polsko-szwedzkich w Lubece są
Commisionis Lubecensis Commentarius w BCzart. 145, k. 4 6 9 -5 7 5 , oraz oparte na depeszach
P. H. Chanuta fragmenty pracy autorstwa P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 2, s. 2 0 5 -2 0 6 ,
2 1 0 -2 1 2 , 22 2 -2 2 6 , 2 3 2 -2 3 7 , 2 4 1 -2 5 0 , 2 6 3 -2 7 6 , 2 9 1 -3 0 0 , 3 0 2 -3 1 1 , 3 2 3 -3 3 4 . N a ich podstawie
przebieg obrad pierwszego kongresu lubeckiego przedstawił W . Kalinka, op. cit., s. 5 7 6 -5 9 6 . Cenne
uzupełnienie źródłowe stanowi krótki diariusz: Powtórna droga jmp chełmskiego do Lubeki wzboga
cony o instrukcje i plenipotencje komisarzy, wzajemne protestacje przeciwko listom pełnomocnym
obu stron oraz konwencję o odroczeniu rokowań pokojowych, BN, BOZ 943, s. 172-191 (fragment
diariusza poświęcony wydarzeniom politycznym i towarzyskim w Lubece na s. 185—187). Wykorzy
stane one zostały przez D. Kupisza do scharakteryzowania przebiegu pierwszej komisji lubeckiej
i udziału w niej Z. Gorajaskiego, op. cit., s. 114-119.
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mieniali swoje opinie na tem at kolejności składania wizyt, a przede wszystkim znacznie
drażliwszej kwestii określania obu władców jako dziedzicznych królów Szwedów, Gotów i Wandalów (Suecorum, Gothorum, Vandalorumque haereditarius Rex) . Polacy zgodnie z posiadaną instrukcją odmawiali używania tych tytułów w odniesieniu do Krysty
ny, jeżeli miały zostać pominięte przy Janie Kazimierzu. Zaproponowali w związku
z tym używanie przez komisarzy obu stron w trakcie oficjalnych spotkań ogólnych tytu
łów: „Najjaśniejszy Król” i „Najjaśniejsza Królowa”. Szwedzi tiwali przy żądaniu, aby to
Polacy pierwsi złożyli im wizytę, a także oświadczyli, że przynajmniej raz określą Krysty
nę jako władcę Szwecji, stanowczo odmawiając tego Janowi Kazimierzowi. Poparł ich
Chanut, powołując się na praktykę stosowaną w polsko-szwedzkich kontaktach dy
plomatycznych od 1635 r. Po blisko miesięcznych sporach uzgodniono, że nie odbędą
się ceremonialne wizyty powitalne. Zastąpione zostały przez wzajemne wysłanie dwo
rzan z grzecznościowymi formulami powitalnymi. W tym przypadku kolejność nie
miała wymiaru honorowego. Nowych zadrażnień dostarczyły „triumphy” odprawione
przez polskich komisarzy 10 sierpnia po nadejściu informacji o zwycięstwie pod Beresteczkiem. Polacy podjęli uroczystym obiadem władze miejskie, a mieszkańców Lubeki
częstowali winem i rozdawali okolicznościowe medale. Burmistrz odwzajemnił się roz
kazem oddania salw honorowych przez artylerię miejską. Komisarzy królowej Krystyny
zirytował zwłaszcza napis na medalach sławiących zwycięstwo nad „Scytami i buntow
nikami”, gdyż w tytulaturze Jana Kazimierza użyto: „Et Suec.”15. N ic więc dziwnego, że
12 sierpnia 1651 r. Szwedzi zażądali, aby obie strony przedstawiły swoje pełnom ocnic
twa. Salvius uprzedził Chanuta, że spodziewa się nowych trudności, gdyż polskie listy
uwierzytelniające na pewno nie spełniają oczekiwań szwedzkich. Polacy po tygodniu
zgodzili się jedynie na rozpoczęcie czynności przygotowujących właściwe rozmowy. Po
oficjalnym wjeździe posłów Krystyny do Lubeki, 26 sierpnia doszło do złożenia cerem o
nialnych wizyt powitalnych — jeden ze szlachciców szwedzkich odwiedził komisarzy
polskich, a ci wysłali do Szwedów młodych panów Drohojowskich. Powstał wtedy
problem oprawy właściwego spotkania komisarzy. Chanut zaproponował, aby odbyło
się to przy okazji obiadu, na którym obowiązywały luźniejsze zasady ceremonialne. Po
kilku tygodniach poświęconych uzgadnianiu, kto wyda pierwszy obiad i dopracowaniu
szczegółów obowiązujących na nim form towarzyskich, 10 września Salvius podejmo
wał komisarzy polskich „dosyć splendide”, a 12 września Leszczyński Szwedów „summa
humanitate et lautitia”16. W trakcie obu tych spotkań nie doszło do żadnych zgrzytów
i 15 września zostały w końcu przedstawione Chanutowi listy uwierzytelniające. Po za
poznaniu się z nimi obie delegacje oprotestowały dokumenty drugiej strony, opracowu
jąc do 18 września pisemne memoriały. Polacy w 10 punktach bronili praw Jana Kazi-

15 W . Rudawski, Historia polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego, czyli dzieje panowa
nia Jana Kazimierza, Petersburg-Mohylew 1855, s. 1 26-127; BCzart. 145, s. 480; D. Kupisz, op. cit.,
s. 117.
16 BN, BOZ 943, s.187.
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mierzą do tronu i tytułów szwedzkich, a Szwedzi w 6 punktach stanowczo mu tego od
mawiali. Ci ostatni otwarcie oświadczyli, że polskie plenipotencje nie pozwalają na
podjęcie rokowań o pokój, który mógł zostać ustanowiony tylko na zasadach zatwier
dzenia terytorialnego i prawnego status quo17. C hanut zaproponował w tej sytuacji, aby
wspólnie opracować pełnomocnictwa dla obu delegacji, które miały zostać odesłane
do Sztokholmu i Warszawy dla zatwierdzenia, przy jednoczesnym podjęciu obrad
plenarnych kongresu. Komisarze polscy zakwestionowali sens takiego rozwiązania,
gdyż pełnomocnictwa były niezbędne tylko przy podpisywaniu traktatu pokojowego,
a osiągnięcie takiego etapu w rokowania było możliwe dopiero po zadeklarowaniu
przez Szwedów zwrotu Inflant i uznania praw Jana Kazimierza do tronu szwedzkiego.
Kiedy posłowie szwedzcy za pośrednictwem Chanuta ponowili oświadczenie, że takie
warunki stanowienia pokoju były nierealne, Polacy uznali obrady kongresu za zakoń
czone. Nakłaniani przez Chanuta i Salviusa do kontynuowania rozmów stwierdzili,
że nie mają środków finansowych na dalszy pobyt w Lubece. W tej sytuacji 12 paździer
nika 1651 r. podpisano konwencję potwierdzającą obowiązywanie rozejmu ze Sztum
skiej W si i odraczającą rokowania do 30 kwietnia 1652 r.18 9 października odbył się
ostatni bankiet z tańcam i wydany przez Vactmestra, 13 października komisarze obu
stron oraz władze miejskie złożyli wzajemne wizyty pożegnalne, a Gorajski podjął ucztą
wszystkich obecnych w Lubece Polaków (m.in. M ikołaja Słupeckiego, Krzysztofa Goluchowskiego, Zebrzydowskiego i panów Drohojowskich). Jeszcze tego samego dnia
Lubekę opuścił Leszczyński, a 14 października po pożegnalnym obiedzie to samo uczy
nił Gorajski. Po krótkiej wizycie w Hamburgu znalazł się 21 października w podlubeckim Schlutup, gdzie podjął obiadem i hojnie obdarował Vactmestra. Ten odwdzięczył
się zapewniając kasztelanowi chełmskiemu bardzo dobre przyjęcie 23 października
w Wismarze. W uroczystej kolacji wydanej przez feldmarszałka Karola Gustawa Wrangla uczestniczył też Vactmester i było to ostatnie spotkanie członków delegacji obu
stron na pierwszy kongres lubecki19.
Główną przyczyną fiaska kongresu w 1651 r. były sprzeczne we wszystkich punktach
instrukcje delegacji polskiej i szwedzkiej, a także względy ceremonialno-proceduralne.
N a te ostatnie szczególnie wyczulona była strona szwedzka. Królowa Krystyna na wieść
0 sporach toczonych w lipcu i sierpniu wydala swoim komisarzom polecenie, aby zer
wali obrady kongresu, jeżeli Polacy będą dalej odmawiali złożenia pierwszej wizyty
1 używania jej pełnej tytulatury jako władczyni Szwecji. Przed opuszczeniem Lubeki
mieli złożyć deklarację obwiniającą stronę polską o zerwanie kongresu, ale też i zapew
niającą o chęci utrzymania układu rozejmowego do terminu jego wygaśnięcia20. Z kolei
Jan Kazimierz byl świadomy, że Szwedzi nie zgodzą się na ustępstwa terytorialne wobec
Rzeczypospolitej i przyznanie mu godnej rekompensaty za prawa do tronu szwedzkiego.

17 BN, BOZ 943, s.176-180.
18 BN, BOZ 943, s. 18 0 -1 8 1 ; BCzart. 145, s. 5 7 0 -5 7 2 .
19 BN, BOZ 943, s. 187.
20 W . Kalinka, op. cit., s. 591.
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Na podjęcie rokowań przystał po namowach ze strony Francji i wobec trudnej sytuacji
wewnętrznej państwa polskiego. Poprawiła się ona po zwycięstwie nad silami kozacko-tatarskim i pod Beresteczkiem i wtedy, niemal jeszcze z pola bitewnego, Jan Kazimierz za pośrednictwem kanclerza Andrzeja Leszczyńskiego zezwolił komisarzom na
zerwanie rokowań. W liście z 10 sierpnia 1651 r. kanclerz poinstruował posłów, że król
nie zamierzał zrezygnować ze swoich praw do tronu szwedzkiego i dlatego mogą w razie
nieustępliwej postawy Szwedów zawiesić kongres na jakiś czas, najlepiej na dwa lata21.
Chanut w raporcie przesłanym do Paryża we wrześniu 1651 r. stwierdził, że to Jan
Kazimierz nie chciał zawarcia pokoju i uniemożliwił osiągnięcie porozumienia, stawiając wygórowane warunki wstępne22. Jednak mediator francuski tylko od osób repre
zentujących króla polskiego usłyszał propozycje, które stwarzały podstawy do podjęcia
rzeczowych rozmów między komisarzami. Najpierw przybyły do Lubeki już w trakcie
trwania kongresu agent królewski Henri Canasilles zaproponował, aby obie strony
spróbowały wypracować kompromis przynajmniej w niektórych punktach. Nie miałby
on wiążącego charakteru do momentu zaakceptowania przez dwory warszawski i sztok
holmski. Następnie Jerzy Fischer już po oficjalnym zakończeniu kongresu zapoznał
15 października Chanuta z królewskimi warunkami zawarcia pokoju. Niewątpliwie
Canasilles i Fischer potraktowali Francuza jako pośrednika, który miał przekazać kró
lewskie propozycje pokojowe Krystynie. C hanut nie omieszkał tego uczynić, a dwór
sztokholmski wykazał zainteresowanie możliwością zawarcia porozumienia z Janem
Kazimierzem i tym samym oddzielenia roszczeń polskiej linii Wazów od sporu o Inflan
ty. W marcu 1652 r. do Sztokholmu przybył Canasilles, który w imieniu polskiej pary
monarszej poprosił Krystynę, aby została matką chrzestną niedawno urodzonego syna.
W trakcie rozmowy z posłańcem królowa zasugerowała możliwość podjęcia z Janem
Kazimierzem rokowań w sprawie zaspokojenia roszczeń dynastycznych polskich W a
zów23. A gent królewski stal się jednak naocznym świadkiem wydarzenia, które nie
stwarzało nadziei na owocny rozwój negocjacji między oboma monarchami, a było to
bardzo dobre przyjęcie w Sztokholmie przez samą Krystynę ekspodkanclerzego koron
nego Hieronima Radziejowskiego24. Nakładały się na to docierające zimą i wiosną
1652 r. do Warszawy wiadomości, że dwór szwedzki wysłał Bengta Skyttego w posel
stwie do Siedmiogrodu i Turcji, nawiązał kontakty dyplomatyczne z Moskwą oraz ze
skonfliktowanym z królem Gdańskiem25. W jakieś mierze była to gra dyplomatyczna,
która drogą nacisku i zastraszania miała zmiękczyć Jana Kazimierza i Rzeczpospolitą,
przygotowując odpowiedni grunt pod rokowania oficjalne i prywatne między monar-

21 A G AD , A K W , szwedzkie 8a, s. 32; BCzart. 145, s. 4 9 1 -4 9 3 , 5 0 6 -5 0 7 ; W . Kalinka, op. cit.,
s. 5 8 3 -5 8 4 , 592.
22 A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 318.
23 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 2, s. 4 3 9 -4 4 7 , 458.
24 A. Kersten, op. cit., s. 3 1 5 -3 1 6 ; W . Kalinka, op. cit., s. 6 01-602.
25 A. Kersten, op. cit., s. 31 7 -3 1 8 .
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chami. Propozycję podjęcia tych ostatnich podtrzymała w Iecie 1652 r. Krystyna — jej
poseł C antersten w trakcie rozmów z księciem kurlandzkim Jakubem Kettlerem w Mitawie stwierdził, że Ja n Kazimierz może liczyć na odszkodowanie pieniężne, czterotysięczny korpus posiłkowy oraz polsko-szwedzki sojusz obronny26. Pod koniec lipca król wy
słał do Sztokholmu Canasillesa w celu podjęcia negocjacji ze swoją koronowaną ku
zynką. A gent Jana Kazimierza został jednak w Sztokholmie przyjęty z dużą rezerwą,
choć na audiencji przyjęła go Krystyna i kanclerz Oxenstierna. Ten ostatni odmówił
jednak podjęcia rozmów o warunkach porozumienia między oboma władcami. Dwór
szwedzki zniechęcony dotychczasową twardą postawą Jana Kazimierza zdecydował się
nie prowadzić z nim oddzielnych negocjacji, a sprawę pretensji dynastycznych polskich
Wazów rozstrzygnąć na komisji lubeckiej27. Niewątpliwie w Sztokholmie przeceniano
trudną sytuację Rzeczypospolitej wywołaną rozbiciem armii koronnej pod Batohem
i zbyt optymistycznie oceniano rezultaty własnej kampanii dyplomatycznej. Pod koniec
lipca 1652 r. Polacy mieli już za sobą panikę i szok wywołane klęską batohską, a poczy
nania szwedzkie nie zrobiły na nich większego wrażenia i nie byli skłonni poddać się na
ciskowi. Deputacja sejmowa powołana 26 lipca 1652 r., a która obradowała jeszcze po
zakończeniu sejmu letniego28, tylko nieznacznie zmodyfikowała warunki pokojowe
w stosunku do tych z 1651 r. Dalej ich podstawę stanowiły żądania zwrotu całych In
flant i uznania praw starszej linii Wazów do korony szwedzkiej. N ie zmieniono stanowi
ska w sprawie tytulatury i w plenipotencjach wydanych komisarzom z kancelarii ko
ronnej konsekwentnie określano Jana Kazimierza jako dziedzicznego króla Szwecji.
Dwór polski próbował pozyskać poparcie zewnętrzne. Jesienią 1652 r. po odbyciu
niefortunnego poselstwa do królowej Krystyny Canasilles odwiedził Danię. W Kopen
hadze nie został jednak przyjęty przez króla Fryderyka III Oldenburskiego, który oba
wiał się powtórzenia sytuacji z 1643 r., gdy nawiązanie zbyt bliskich kontaktów dyplo
matycznych z Polską sprowadziło na Danię najazd szwedzki. Zadanie pozyskania po
parcia dyplomatycznego ze strony Austrii otrzymał poseł Rzeczypospolitej do cesarza
i stanów Rzeszy Andrzej Trzebicki29. Wyprawiony został jednak dopiero zimą 1653 r.,

26 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 3, Cologne 1677, s. 15 -1 6 ; L. V. Zaborovskij, Rossiä, Reć Po-

spolitaä i Sveciä v seredine XVII v., Moskva 1981, s. 2 4 -2 5 .
27 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 3, s. 2 5 -3 9 , 4 4 -4 5 ; A. Kersten, op. cit., s. 3 4 0 -3 4 1 , 344;
T . Nowak, op. cit., s. 111. O poselstwie Canasillesa donosił elektorowi brandenburskiemu Frydery
kowi Wilhelmowi jego rezydent w Sztokhlomie Schlezer, 1 1 IX 1652, Urkunden und Aktenstücke...,
t. 6, s. 658.
28 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 1, s. 133. Sprawę wysiania przez Rzeczpo
spolitą posłów na nową komisję przesądzono na radzie senatu zwołanej po pierwszym sejmie 1652 r.,
13 -1 4 III, na której postanowiono wyposażyć komisarzy w odpowiednie środki finansowe i aseku
rację wystawioną w imieniu senatu, D. Kupisz, op. cit., s. 122.
29 T. Ciesielski, Poselstwo Andrzeja Trzebickiego do cesarza i stanów Rzeszy w 1653 r., w: Studia i mate
riały z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski, S. Ochmann-Staniszewska, Wroclaw 1995, s. 36
i nast.
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czyli zbyt późno, aby wpłynąć na losy kongresu lubeckiego. Jednak i Szwedom nie udalo się odnieść zbytnich sukcesów w tej swoistej wojnie psychologicznej. Rząd turecki
kategorycznie odmówił zawarcia sojuszu antypolskiego, a skandal, jaki wybuchł w Pol
sce w sierpniu 1652 r. po ujawnieniu listów Radziejowskiego do Bohdana C hm ielnic
kiego i Iwana Wyhowskiego, skompromitował nie tylko byłego podkanclerzego, ale też
dwór sztokholmski. W początkach października 1652 r. Jan Kazimierz skierował do
królowej Krystyny list z żądaniem, aby przestała pomagać Radziejowskiemu oraz ukara
ła mieszającego się w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej rezydenta szwedzkiego
w Gdańsku Johanna Kocka. Podobnej treści list otrzymał mediator francuski Chanut,
a komisarze Rzeczypospolitej zostali zobowiązani do poruszenia obu spraw w rokowa
niach30. Dwór sztokholmski odpowiedział dołączeniem do warunków stanowienia po
koju żądania przywrócenia Radziejowskiemu urzędów, godności oraz wszystkich dóbr
dziedzicznych i starostw. Powiększyło ono listę niemożliwych do zaakceptowania przez
stronę polską postulatów szwedzkich — zrzeczenie się pretensji dynastycznych przez
Jana Kazimierza i Inflant przez Rzeczpospolitą — które zatwierdzone zostały na Riks
dagu jesienią 1652 r. W przypadku fiaska rokowań stany szwedzkie zobowiązały rząd do
rozpoczęcia przygotowań do wojny z Rzecząpospolitą31.
W tej sytuacji rozpoczęty z ponad półrocznym opóźnieniem w listopadzie 1652 r.
drugi kongres nie mógł przynieść niczego dobrego32. Polska delegacja stawiła się na nim
w tym samym składzie, co w 1651 r. W szwedzkiej nastąpiło kilka zmian. W związku ze
śmiercią Salviusa nowym przewodniczącym został Shering Rosenhane, ze starego skła
du pozostał Lars Cantersten, a nowymi komisarzami zostali gubernator Kalmaru Guldenear i Eryk Oxenstierna33. Do pierwszego zgrzytu doszło tuż po rozpoczęciu kongre
su, gdy komisarze polscy poruszyli sprawę Radziejowskiego. Zaogniło to tak sytuację, że
przewodniczący delegacji szwedzkiej Rosenhane obawiał się, czy możliwe będzie konty
nuowanie rozmów, a o chęć zerwania komisji oskarżył stronę polską34. Leszczyński i je-

30 Listy Jana Kazimierza z 8 X 1652, A G AD , A KW , szwedzkie 8a, s. 173; Dokumenty ob osvoboditelnoj vojne ukrainskogo naroda 1648-1654, ed. A. Z. Baraboj i in., Kiev 1965, s. 652. A . Kersten,
op. cit., s. 3 4 5 -3 4 6 , 628. Zob. też J. S. Dąbrowski, Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierzą, Kraków 2000, s. 67 -6 8 .
31 J. Wimmer, Wojsko i finanse vo czasie wojny ze Szwecją, w: Wojna polsko-szwedzka 1655-1660,
red. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 55; L. V . Zaborovskij, op. cit., s. 25.
32 Przebieg kongresu lubeckiego P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 3, s. 6 1 -7 4 , 8 0 -9 2 , 109-111,
114-116, 123-124, 1 34-150; S. Pufendorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electoris Bran
denburgia commentariorum limi Novendecum, Lipsiae et Berolini 1733, s. 1 75-177. Ostatnie 4 ty
godnie kongresu opisane w krótkim diariuszu sługi Z. Gorajskiego: Krótkie opisanie procederu
IchMM PP Commisarzow do Lubeki i odjazd IchMM MPP..., BN, BOZ 943, s. 163-165 (mylnie da
towany przez kopistę na 1650 r.). Pokrótce przedstawili obrady kongresu W . Kalinka (op. cit.,
s. 6 0 6 -6 0 8 ), A. Kersten (op. cit., s. 3 4 6 -3 4 7 , 628), D. Kupisz (op. cit., s. 122-125) i T . Ciesielski,
Sejm brzeski 1653 r. Studium z dziejów Rzeczypospolitej w latach 1652-1653, Toruń 2003, s. 3 6 -3 7 .
33 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 3, s. 25, 64.
34 A. Kersten, op. cit., s. 346; D. Kupisz, op. cit., s. 125-124.
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go współtowarzysze jeszcze kilkakrotnie powracali do sprawy Radziejowskiego, na co
Szwedzi odpowiadali żądaniem restytucji byłego podkanclerzego. Chanut próbował
ożywić kongres, organizując w ratuszu lubeckim posiedzenia plenarne z udziałem ko
misarzy obu stron oraz posłów weneckiego i brandenburskich. N a niewiele to się jed 
nak zdało, gdyż 20 grudnia 1652 r. Szwedzi po zapoznaniu się z kopiami pełnomocnictw
polskich komisarzy zażądali okazania im oryginałów. Było to sprzeczne z praktyką dy
plomatyczną i roszczenia szwedzkie zostały odrzucone przez Polaków oraz mediatorów.
Doprowadziło to do zawieszenia prac kongresu, gdyż komisarze szwedzcy podjęli kon
sultacje ze swoim rządem, który pochwalił ich za stanowczość i nakazał zakwestiono
wać przywieszoną do plenipotencji polskich pieczęć królewską z wyobrażeniem trzech
koron szwedzkich. Żądanie wysunięte 20 grudnia było dla członków polskiej delegacji
sygnałem, że na podstawie posiadanych uprawnień nie byli w stanie podjąć rzeczowych
rozmów ze Szwedami. Dlatego w grudniu 1652 r. poprosili Jana Kazimierza o złagodze
nie polskich warunków stanowienia pokoju. Zalecili królowi, aby wyraził zgodę na ob
jęcie tronu szwedzkiego po Krystynie przez linię książęcą Zweibrücken, ale pod warun
kiem powrotu po jej wymarciu sukcesji do polskiej linii Wazów. W sprawie Inflant po
prosili o zgodę na daleko idące ustępstwa terytorialne. Kasztelan gnieźnieński Jan Le
szczyński uważał nawet, że lepiej zrezygnować z tej prowincji, „aniżeli hoc difficillimo
Reip. tempore wojną na wojnę zaciągać, gdyż puszczać to czego my in possesione nie
jesteśmy, mniej to jest indecorum Reip.”. Jednak w pierwszej kolejności komisarze prag
nęli uzyskać dla Rzeczypospolitej znaczną część Inflant. Towarzyszyć temu miały dzia
łania zmierzające do pozyskania właścicieli ziemskich w tej prowincji. Leszczyński za
proponował, aby obietnicami nadania indygenatów oraz ziemi w dziedziczne władanie
zapobiec ich sprzeciwowi wobec nowego podziału Inflant oraz uczynić wiernymi pod
danymi króla polskiego. List kończyła prośba komisarzy o przydzielenie środków finan
sowych na „korumpowanie mediatorów francuskiego i holenderskiego, żeby nam byli
ad mentem ”35. Propozycje te nie przypadły „ad palatum” królowi, ale zapoznano z nimi
uczestników rady senatu, która odbyła się w Grodnie w dniach 2 8 -3 0 stycznia 1653 r.
Niestety zachowane źródła pozwalają poznać opinię w sprawach szwedzkich tylko jed 
nego uczestnika rady — podskarbiego koronnego Bogusława Leszczyńskiego. Poparł
wniosek komisarzy o przyznanie specjalnych środków na pozyskanie mediatorów, ale
nie mogły one pochodzić ze skarbu publicznego, gdyż groziło to ujawnieniem wydat
ków i skompromitowaniem przekupionych dyplomatów. Przestrzegał, aby zbyt twardą
postawą zajętą w trakcie rokowań nie sprowokować wojny, którą Rzeczpospolita mu
siała przegrać i utracić nowe terytoria. Nie widział też szans na zawarcie układu pokojo
wego i dlatego zalecał wynegocjowanie formalnego przedłużenia rozejmu. Ostatecznie

35 Nowiny z Lubeki przy skończeniu roku 1652, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego,
akc. 1949/440, k. 545v.
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na radzie w Grodnie nie zgodzono się na żadne ustępstwa, a zawarcie pokoju ze Szwecją
postanowiono odroczyć do czasu zakończenia wojny na Ukrainie36.
Król przekazując komisarzom wolę stanów Rzeczypospolitej, udzielił im dodatkowo
reprymendy, aby „generosi stawali”37. N ie mieli oni jednak okazji wypełnić poleceń
władcy, gdyż zawieszonych w grudniu rokowań nie udało się reaktywować. N ie pomogły
starania Chanuta ani przybycie na przełomie 1652 i 1653 r. kolejnych mediatorów:
W enecjanina Morsiniego (Morosiniego, 26 listopada 165238), przedstawicieli bran
denburskich Johanna von Hoverbecka, Johanna Ernsta von Wallenrodta i Reinholda
von Denckaua (pierwsza połowa grudnia 165239), niezwykle przychylnie nastawionych
do Polaków Holendrów (styczeń 165340) , a także m ających oficjalny status obserwato
rów posłów księcia kurlandzkiego. N a niewiele zdały się nieoficjalne spotkania C hanu
ta, Rosenhane’a i Leszczyńskiego w styczniu —lutym 1653 r. Komisarze szwedzcy nie
tylko podtrzymali swoje żądania, ale wykonując polecenie królowej Krystyny, wysunęli
nowe — usunięcie herbu szwedzkiego z pieczęci Jana Kazimierza przystawionych do
pełnomocnictw komisarskich. W tej sytuacji na przełomie lutego i marca 1653 r. Pola
cy oświadczyli, że dalszy pobyt w Lubece uważają za bezcelowy. N a wniosek Chanuta
doszło jeszcze do rozmów, których celem było sporządzenie „aktu zobowiązującego
obie strony do podjęcia po raz trzeci negocjacji przed upływem obowiązującego rozej
mu”, ale ich jedynym rezultatem były ustne deklaracje Rosenhane’a i Leszczyńskiego,
że traktaty uważają nie za zerwane, a odłożone do stosowniejszej pory41. O statnie tygo
dnie kongresu spędzano na ucztach i balach wydawanych przez delegacje polską,
szwedzką i mediatorów. Z diariusza spisanego przez sługę Gorajskiego wynika, że nie
dochodziło na nich do spotkań komisarzy szwedzkich z polskimi. C i ostatni biesiado
wali z Lrancuzami, Holendrami, Brandenburczykami, Kurlandczykami i W enecjaninem. Hoverbeck uczestniczył nawet w nabożeństwie odprawionym w kamienicy G o
rajskiego, niewątpliwie przez towarzyszącego kasztelanowi chełmskiemu kaznodzieję
Daniela Aram a42. 28 lutego 1653 r. rozpoczęło się składanie wizyt pożegnalnych i trwa-

36 Votum IMP Bogusława na Lesznie podskarbiego wielkiego koronnego in senatus considto w Grod
nie..., Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, 991, k. 431. „Gazette de France”, nr 38 z 29 III
1653.
37 J. Leszczyński, wojewoda łęczycki, do B. Leszczyńskiego, podskarbiego koronnego, Goślin 24 X I 1654;
L. Kubala, Wojna szwecka vo roku 1655 i 1656, Lwów-Warszawa [1913], s. 23.
38 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 3, s. 61; Urkunden und Aktenstücke..., t. 6, s. 675.
39 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 3, s. 88; 17 IX 1652 r. elektor napisał instrukcję uzupełniającą
dla posłów, sekretarzem legacji byl Christian Hempel, Urkunden und Aktenstücke..., t. 6, s. 675.
Charakterystyczne dla tego kongresu były spory proceduralne i nie ominęły one także mediatorów.
Między posłami brandenburskimi a Morsinim wybuchł spór o prawo ceremonialnego pierwszeństwa,
który trwał niemal do zakończenia kongresu — list J. Hoverbecka do Fryderyka Wilhelma, Lubeka
17/27 II 1653, ibidem, s. 677.
40 P. Linage de Vauciennes, op. cit., t. 3, s. 115.
41 T . Nowak, op. cit., s. 113.
42 D. Kupisz, op. cit., s. 123.
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lo do 5 marca. Każdy z komisarzy polskich oddzielnie pożegnał się z członkami delegacji
drugiej strony i mediatorami. Jako pierwszy opuści! Lubekę 2 marca Leszczyński, a po
nim 4 marca Chanut, 5 marca Naruszewicz, 6 marca Fiszer, 7 marca Guldenear,
14 marca Holendrzy, 15 marca Morsini i posłowie brandenburscy. Dopiero 18 marca
w podróż powrotną do Polski przez Berlin wyruszył kasztelana chełmski. Miasto pożegnalo członków wszystkich delegacji armatnimi salwami honorowymi43.
Do Rzeczypospolitej wieści o zerwaniu komisji lubeckiej dotarły pod koniec marca
1653 r. Poważnie zaniepokoiły sejmujące stany, które niecierpliwie oczekiwały na dokladną relację44. Jednak żaden z komisarzy nie dotarł do Brześcia, a jedynie cierpiący
na podagrę Jan Leszczyński wysiał do króla i niektórych senatorów obszerne, utrzyma'
ne w alarmującym tonie sprawozdania z przebiegu komisji45. Prawdopodobnie nie zo
stały jednak przedstawione obradującym stanom, a król i jego otoczenie zdawało się
nie wierzyć w groźbę wybuchu wojny ze Szwecją.
Kongresy lubeckie, na które strona polska wydala 163 778 zł46, nie przyniosły żad
nych korzyści poza możliwością potwierdzenia tego, czego Polacy byli świadomi od lat
— że Szwecja dobrowolnie nie odda zajętych w trakcie kolejnych wojen terytoriów
i nie przywróci polskim Wazom prawa do tronu szwedzkiego. Nie była też skłonna do
poważniejszych ofiar materialnych, aby nimi zaspokoić roszczenia Jana Kazimierza.
N ieco więcej mogli wynieść z kongresów lubeckich Szwedzi. Na pewno przekonali się,
że Rzeczypospolitej i jej władcy nie sposób zmusić do wyrzeczenia się swoich roszczeń
na drodze dyplomatycznej. Przy tej okazji dowiedzieli się jednak, jak rozbieżne były in 
teresy państwa i Jana Kazimierza. Ten ostatni byl gotowy zawrzeć porozumienie się ze
Szwecją bez oglądania się na interes Rzeczypospolitej. Przebieg drugiego kongresu lu
beckiego udowodnił, że trwałym pokojem polsko-szwedzkim zainteresowany był dwór
francuski. Komisarze Rzeczypospolitej bardzo wysoko ocenili działalność mediatora
francuskiego Chanuta, tak więc Mazzarini wywiązał się ze swoich deklaracji, że uczyni
wszystko, aby doprowadzić do pojednania polsko-szwedzkiego. Okazało się jednak,
że wpływ Francji na politykę Sztokholmu byl ograniczony.

43 BN, BOZ 943, s. 1 64-165. Posłowie brandenburscy poprosili elektora o zgodę na wyjazd z Lubeki
w celu powrotu do „domu” 2 III, Urkunden und Aktenstücke..., t. 6, s. 679.
44 R. Małachowski wojski sieradzki do syna Teodora, Brześć Litewski 4 IV 1652, BCzart. 147, s. 109.
45 Listy J. Leszczyńskiego do K. L. Sapiehy podkanclerzego litewskiego, Goślin 23 III 1653 (L’vivs’ka
naukova biblioteka im V . Stefanika NAN Ukraini, fond 103, Sapiegov 146, к. 258) i A. Leszczyń
skiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Goślin 4 V 1653 (BCzart. 384, s. 4). K. Opaliński wojewoda po
znański do L Opalińskiego marszałka nadwornego koronnego, Sieraków 8 IV 1653, w: Listy Krzy
sztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641-165 3, red. R. Pollak, Wroclaw 1957, s. 490.
46 Historia dyplomacji..., t. 2, s. 305.
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POLSKIE ELITY WOBEC SZWECJI
W PRZEDEDNIU POTOPU

D

wudziestoletni okres pokojowych stosunków polsko-szwedzkich od rozejmu
w Sztumskiej W si w 1635 r. do wybuchu wojny w 1655 r. nie został wystarczająco
zbadany. Co prawda, Adam Kersten przygotowywał książkę na temat genezy potopu
szwedzkiego, ale pracy tej nie zdążył ukończyć. W obecnej sytuacji wydaje się, że b ę
dziemy rozwijać badania poprzez opracowywanie poszczególnych zagadnień1.
Ze swej strony chciałbym przedstawić kwestię stosunku polskich, tj. koronnych, elit
do polityki wobec północnego sąsiada, a następnie narastającego zagrożenia wojenne
go. Szczupłość źródeł oraz charakter tych stosunków, wynikający z przemieszania inte
resów Wazów i Rzeczypospolitej, powodują, że uzyskane wyniki traktować należy ra
czej jako hipotezy aniżeli pewniki. Dla rozważań tych szczególnie istotne jest zwrócenie
uwagi na rozeznanie elit politycznych w sytuacji międzynarodowej, bowiem tylko
opierając się na prawidłowej ocenie sytuacji można było podejmować właściwe decy
zje. Należy zastanowić się nad współautorstwem elit w prowadzeniu polityki państwa
wobec Szwecji i ich zdolnością do skorygowania linii politycznej w kierunku możliwie
korzystnym dla Rzeczypospolitej. Od czasu wprowadzenia artykułów henrykowskich
monarcha nie mógł — przynajmniej de iure — prowadzić polityki zagranicznej bez za
sięgania opinii senatu. Szczególna rola przypadała kanclerzowi i podkanclerzemu ko-

1 B. Kamieński [Walerian Kalinka], Negocyacye ze Szwecyą o pokój 1651-1653 (Przyczynek do historyi wojen Szwedzkich), w: Czas, Dodatek miesięczny. Тот V, Rok Drugi, Styczeń, Luty, Marzec, Kraków
1857, s. 3 7 -8 8 , 3 0 3 -3 5 5 , 5 5 3 -6 1 7 ; L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów-Warszawa-Poznań [1913]; Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, red. K. Lepszy, t. 1 -3, W ar
szawa 1957, dla omawianego tematu najważniejsza jest rozprawa T . Nowaka, Geneza agresji szwedz
kiej, t. 1, s. 8 3 -1 3 6 . A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988,
s. 631.
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ronnym, którzy winni byli badać, czy wychodzące z ich kancelarii dokumenty nie szko
dzą państwu i czy są zgodne z prawem. Z kolei ewentualne instrukcje na rokowania po
winny były być wydawane przez sejm bądź przez deputacje przez sejm upoważnione,
podobnie jak ratyfikacja ewentualnych porozumień, zwłaszcza traktatów pokojo
wych. Wynikało to z wzrastającej roli szlachty, domagającej się respektowania konsty
tucji nihil novi. Taka wykładnia czyniła z sejmików forum dyskusyjne, opiniodawcze
i udzielające posłom pełnomocnictw do podejmowania działań i ewentualnej ratyfika
cji porozumienia. Dla stosunków ze Szwecją szczególna rola przypadała średzkiemu sej
mikowi wielkopolskiemu, a zwłaszcza sejmikowi generalnemu Prus Królewskich, bo
wiem te prowincje, ale nade wszystko Prusy, uważano za szczególnie zagrożone naja
zdem północnego sąsiada.
Warunki pacyfikacji Rzeczypospolitej i Szwecji były powszechnie znane. Obejmowa
ły wyrzeczenie się zajętej przez Szwecję większej części Inflant oraz korony szwedzkiej
przez polskich Wazów. Nie wchodząc w tym miejscu w szczegóły, można stwierdzić, że
od początku rządów Jana Kazimierza pacyfikacja na takich warunkach była powszech
nie akceptowana, na co wskazują np. wota senatorskie wygłoszone na sejmie korona
cyjnym i kolejnych sejm ach2. Elity reprezentowały pogląd identyczny z nastawieniem
społeczeństwa szlacheckiego, ujawnianym w tym czasie przez instrukcje sejmikowe;
nie ma podstaw, by twierdzić, że zajmowały takie stanowisko ze względu na opinię
szlachecką.
Kwestia lojalności ekipy ministerialnej wobec króla i Rzeczypospolitej ma ścisły
związek z planami królewskimi. Jak wiadomo, w momencie elekcji Jan Kazimierz doko
nał oszustwa, w którym uczestniczył ówczesny kanclerz Jerzy Ossoliński oraz prymas
M aciej Łubieński. Polegało ono na tym, że do zobowiązania na piśmie, iż w razie gdyby
zawarcie pokoju wiecznego ze Szwecją tego wymagało, zrzeknie się korony szwedzkiej,
wprowadził bez wiedzy stanów zastrzeżenie, że uczyni tak, otrzymawszy słuszną rekom
pensatę3. Nie można wykluczyć, że Jan Kazimierz początkowo szczerze dążył do pacyfi
kacji i zamierzał się zadowolić niezbyt wygórowaną rekompensatą. Deputacja do ułoże
nia instrukcji została wyłoniona na sejmie 20 grudnia 1649 r.4 Zapewne latem 1650 r.
król postawił na równej płaszczyźnie z interesami państwowymi rodową politykę dyna
styczną, a z czasem wręcz wysunął tę ostatnią na pierwszy plan. Prawdopodobnie miało

2 S. Ochmann, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Wroclaw 1985, s. 2 7 -2 9 , 114-115.
3 L. Kubala, op. cit., s. 2 0 -2 1 , przytacza treść asekuracji Jana Kazimierza z datą 12 XI 1648 r., zob.
T . Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, Katowice 1984, s. 67. Kopia w Bibliotece Czartory
skich w Krakowie (dalej cyt.: BCzart.), rkps 402, s. 1, zawiera adnotację: „Przepis skryptu ręką
ś [więtej] pamięci JM P Kanclerza pisanego, ręką Ka Jeo M podpisane [g] o”, nosi datę 21 XI 1648 r.,
nazywając Jana Kazimierza obranym królem, co wskazuje, że został spisany już po elekcji.
4 Archiwum Główne A kt Dawnych (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Koronne Warszawskie (dalej
cyt.: A K W ), Dział Szwedzki 8a, nr 53, s. 50, kopia współczesna. Skład deputacji — J. S. Dąbrowski,
Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków 2000, s. 21 2 -2 1 5 .
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to związek z narodzinami córki, a potem synka, który żyl zaledwie parę tygodni5. Wobec
takiej postawy monarchy instrukcję na rokowania spisano dopiero w marcu 1651 r.
Druga, sporządzona na letnim sejmie 1652 r. nie zachowała się, jednak nie różniła się
znacząco w stosunku do pierwszej6. Senat i posłowie prawdopodobnie ulegli naciskom
królewskim, bowiem m.in. domagano się zwrotu Inflant za wyrzeczenie się praw do korony. Stawianie maksymalistycznych żądań wysuwanych jako swego rodzaju balonów
próbnych w rokowaniach było typową praktyką i nie byłoby problemem, gdyby zakła
dano, że podczas rokowań nastąpi wycofanie się na bardziej realistyczne stanowisko7.
Treść instrukcji na rokowania stała w jawnej sprzeczności z oficjalnym stanowiskiem
senatu, co jest tym bardziej dziwne, że letni sejm 1652 r. nastapil po kryzysie zaufania
wobec monarchy, którego symbolem było skazanie przez sąd marszałkowski podkanc
lerzego koronnego Hieronima Radziejowskiego. Oprócz regalistów w deputacji zasia
dali też senatorowie i posłowie niezależni, zaś kanclerz Andrzej Leszczyński właśnie
podczas tego sejmu przestał zachowywać się lojalnie wobec króla8.
N ie jest celem niniejszego artykułu omawianie przebiegu komisji lubeckich, ale kil
ka problemów musi zostać podniesionych. Wydaje się, że pierwszą komisję w lecie i po
czątkach jesieni 1651 r. dwór polski potraktował jako sposób na zorientowanie się w in 
tencjach szwedzkich. Duże wątpliwości budzi fakt, że posłowie, z kasztelanem gnieź
nieńskim Janem Leszczyńskim i kasztelanem chełmskim Zbigniewem Gorajskim na
czele, bez zastrzeżeń wypełnili żądanie króla, który przez kanclerza i biskupa chełm iń
skiego Andrzeja Leszczyńskiego nakazał zerwanie rokowań, odmawiając zrzeczenia się
korony szwedzkiej. Mam wątpliwość: czy polecenie króla wydane za pośrednictwem
kanclerza było wystarczającą podstawą prawną? Kanclerz nie powoływał się przy tym
na uchwalę rady senatu — senatus consultum. Gdyby taka uchwala — choćby w n aj
węższym składzie senatu — została podjęta, Andrzej Leszczyński nie omieszkałby się na

5 Gdy dzieci zmarły i stało się jasne, że ze względu na wiek i stan zdrowia królowej nie ma szans na
narodziny potomstwa, na dworze zaczęto myśleć o ożenku biskupa płockiego i wrocławskiego Karola
Ferdynanda. Nie posiadał on wyższych święceń, ale też nie wykazywał żadnych inklinacji do małżeń
stwa i zmarł w przededniu najazdu szwedzkiego.
6 Skład deputacji — AG AD, AKW , Dział Szwedzki 8a, nr 53, s. 132-133, kopia współczesna,
24 V II 1652; ibidem, s. 1 33-134, wzmianka o potwierdzeniu pierwszej instrukcji na rokowania lubeckie. Deputacja pracowała 2 6 -3 1 V II 1652 r., zob. J. S. Dąbrowski, Senat koronny..., s. 2 2 0 -2 2 2 ;
plenipotencje na rokowania, Warszawa 31 V II 1652, A G AD , A KW , Dział Szwedzki 8a, nr 53,
s. 21 2 -2 1 5 , kopie współczesne. Deputacja kontynuowała prace po sejmie, zob. S. O chm ann-Stani
szewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo — doktry
na — praktyka, t. 1, Wrocław 2000, s. 121-122, 133.
7 Jan Kazimierz nie całkiem bezpodstawnie liczył na pewne odszkodowanie, skoro nawet mediator
francuski uważał je latem 1652 r. za niezbędne dla zawarcia pokoju, później jednak były to już tylko
mrzonki, W . Kalinka, op. cit., s. 600.
8 J. S. Dąbrowski, Senatorowie koronni wobec konfliktu Prus Królewskich z królem i Koroną (1648—
-1652), „Studia Historyczne”, r. 4 2 ,1 9 9 9 , z. 2 (165), s. 196-198.
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nią powołać9. Nie inaczej postąpili komisarze podczas drugiej serii rokowań na przełomie 1652 i 1653 r., jak można przypuszczać, z polecenia króla. Warto dodać, że w początkach 1652 r. obaj senatorowie otrzymali starostwa po podkanclerzym Hieronimie
Radziejowskim (Gorajski jeździł nawet w tej sprawie do Trybunału Koronnego, by
uniemożliwić podważenie wyroku), co miało im zrekompensować poniesione wydatki.
Pewne poszlaki sugerują, że dość natarczywie domagali się nagród. Na pierwszym sej
mie 1652 r. Jan Leszczyński oraz inni niedawni posłowie i komisarze — kasztelan gdań
ski Stanisław Kobierzycki i Czechowski Dobiesław Ciekliński — skrytykowali finanso
wanie poselstw ze skarbu publicznego. Twierdzili demagogicznie, że wydatki na bezo
wocne dotąd komisje są powodem braku pieniędzy na wojsko i postulowali opłacanie
misji z kieszeni postów, w zamian za co otrzymywaliby starostwa. Z zachowanych ra
chunków sejmowych wiadomo jednak, że wydatki ponoszone przez skarb koronny na
obie komisje lubeckie były wysokie10. N ie byl to koniec laski królewskiej, gdyż po po
wrocie z Lubeki wiosną 1653 r. Gorajski awansował na kasztelanię kijowską, zaś Le
szczyński na województwo łęczyckie. Być może, Gorajski liczył na więcej, skoro podczas
batalii o urząd kanclerza i podkanclerzego jesienią 1652 r. informowano, iż obiecano
mu pieczęć podczas rokowań w Lubece11. Król wiedział jednak doskonale, że w pew
nych sprawach nie może być pewny postawy Polaków. Dlatego nastrajając komisarzy
przeciw Szwecji, podnosił wyjątkowo ważne sprawy. Przykładowo, po wtargnięciu
wojsk brandenburskich na ziemie szwagra, księcia neuburskiego Filipa W ilhelma,
w sierpniu 1651 r. zażądał od komisarzy, aby zagrozili wysłannikom elektorskim, że jeśli
nie zaprzestanie się wrogich działań, to nie będą mogli być dalej uznawani za mediato
rów12. Jesienią 1652 r. król informował komisarzy o wrogich knowaniach agenta
szwedzkiego Kocha, który kolportował manifest Hieronima Radziejowskiego „z wielu

9 List A. Leszczyńskiego do komisarzy, Warszawa 20 V III 1651, opublikowany w: W . Kalinka,
op. cit., s. 592; kopia współczesna w papierach z komisji lubeckiej, AGAD, A K W , Dział Szwedzki
8a, nr 53, s. 3 7 -3 8 . J. S. Dąbrowski, Senat koronny..., s. 218-219.
10 Rachunki sejmowe, AG AD, Archiwum Skarbu Koronnego (dalej cyt.: ASK) II 49, k. 73v,
pierwszy sejm 1652 r.: Leszczyńskiemu i Gorajskiemu po 30 000 zip, Gorajskiemu na stratę podczas
wymiany pieniędzy 1778 zip, 14 gr i 9 szelągów; ks. Hildebrandowi sekretarzowi komisji 6000;
J. Zwadzkiemu podkomorzemu parnawskiemu 15 000; AGAD, A SK II 48, k. 5 0-50v , drugi sejm
1652 r.: Leszczyńskimu i Gorajskiemu po 15 000, Hildebrandowi 3000. Na sejmie brzeskim 1653 r.,
AGAD, A SK II 50, k. 7-7v, na drugą ćwierć roku: Gorajskiemu 15 000, Fiszerowi 15 000, Hilde
brandowi 3000. Na pierwszym sejmie 1654 r., A G AD , A SK I I 51, k. 62: Leszczyńskiemu na czwartą
ćwierć 15 000 zip. Oczywiście nie były to wszystkie wydatki — brak np. danych dla sejmu 1655 r.
11 J. Schlakow do W . Fabriciusa, Warszawa 4 IX 1652, oryg., Archiwum Państwowe w Gdańsku
(dalej cyt.: APGd.) 300, R/Nn 21, k. 325-325v .
12 Jan Kazimierz do komisarzy, Warszawa 11 V III 1651; respons, Lubeka 30 VIII 1651: „My zaś,
którym nad dostojeństwo Domu W[aszej] Królewskiej] M [ości]ci i nad dotkniony przez tak nieu
ważny postępek К [sięci] a tego, Rzeczy [pos]p[oli] tej honor, nihil ad vita carius, rozkazania W KM ci
oczekiwając ochotnie, Jego M[i] 1[oś]ciwej oddawamy się lasce [...]”, A G AD , A KW , Dział Szwedz
ki 8a, nr 53, s. 2 4 -2 5 , 3 2 0 -3 2 1 , oryg. i kopie współczesne.
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fałszów i kalumnii za osobę Naszą złożony”. Ponadto agent ten jakoby namawiał do
buntów poddanych, o czym Jan Kazimierz poinformował królową szwedzką. Kanclerz,
potwierdzając te wieści, zapewniał o wrogich posunięciach szwedzkich. Szwedzka dy
plomacja miała zabiegać o otoczenie Rzeczypospolitej od południa swoimi sojusznika
mi. W formie dość sensacyjnej kanclerz opisywał misję posła Bengte Skytte do Turcji,
zapewniając, że jakoby namawiał on wezyra tureckiego do wojny z Rzecząpospolitą, ale
bezskutecznie13. Na niepowodzenie rokowań wpłynęły oczywiście i inne czynniki, tak
że wśród nich takie, na które polskie elity nie miały wpływu. Należało do nich powie
rzanie sekretnych spraw przez króla osobom spoza senatu, np. staroście mitawskiemu
Jerzemu Fiszerowi czy agentowi dyplomatycznemu Henriemu Canasillesowi, czy wios
ną 1655 r. dyplomacji brandenburskiej. Główne rokowania latem 1652 r. król powie
rzył właśnie Henriemu Canasillesowi, lecz zniecierpliwieni Szwedzi nie chcieli prowa
dzić podwójnych negocjacji, odkładając wszystko do Lubeki, co przyczyniło się do zer
wania komisji.
Po klęsce pod Batohem i utracie kadr armii koronnej sejm uchwalił środki na zbroje
nia, ale ich efekty były słabe, gdyż kraj sparaliżowała epidemia dżumy. Zdawano sobie
chyba coraz wyraźniej sprawę z konieczności szybkiego zawarcia pokoju ze Szwecją.
Adam Kisiel, wojewoda kijowski, pisał do Aleksandra Zamojskiego, strażnika polnego
koronnego, z Suchodolec 30 października 1652 r.: „Z Szwedami omnimodo zawierać
komisję, żebyśmy w jedną stronę obrócić mogli wszystkie siły [...]”. Król w grudniu
1652 r. podjął decyzję wysłania poselstwa na sejm Rzeszy w Regensburgu. Przewidziany
do objęcia pieczęci mniejszej Andrzej Trzebicki miał zabiegać o pomoc przeciw Koza
kom, a zwłaszcza o wywarcie nacisku na Szwecję, by nie wystąpiła przeciw Polsce przed
upływem rozejmu14. Duże znaczenie przywiązuję do konwokacji senatu w Grodnie na
przełomie stycznia i lutego 1653 r., na której podskarbi koronny Bogusław Leszczyński
przedstawił stanowisko bliskie królewskiemu. Oświadczył, że nie widzi sposobu zawar
cia pokoju, gdyż m onarcha musiałby ustąpić praw do tronu, a Rzeczypospolita Inflant.
Z tego względu zalecił jedynie przedłużyć rozejm, aby Szwedzi nie skorzystali z okazji
wywołanej zamieszaniem. Radził, co prawda, dla ułatwienia rokowań „wsparcie” m e
diatora francuskiego, jednak pieniądze na ten cel nie powinny pochodzić ze skarbu pu
blicznego. Jako środek nacisku na Szwecję zalecił zawarcie proponowanego przez H o
landię sojuszu w obronie handlu bałtyckiego, niewątpliwie wymierzonego w Szwecję.

13 Jan Kazimierz do komisarzy, Skierniewice 9 X 1652; A. Leszczyński do komisarzy, Dębowa Góra
4 X 1652; H. Radziejowski do szeregu osób w Polsce — Sztokholm 20 VII 1652, AGAD, AKW ,
Dział Szwedzki 8a nr 53, s. 13 8 -1 3 9 , 16 3 -1 7 0 , 178, kopie. A. Kersten, op. cit., s. 314 i nast.
14 A . Kisiel do A. Zamojskiego, BCzart. 146, s. 2 4 7 -2 4 8 kopia (zapewne toż w liście do kanclerza).
T . Ciesielski, Poselstwo Andrzeja Trzebickiego do cesarza i stanów Rzeszy w 1653 r., w: Studia i materia
ły z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski, S. Ochmann-Staniszewska, Prace Historyczne, 13,
Wrocław 1995, s. 34 i nast. W przytaczanej pracy Ciesielskiego oraz drugiej, Sejm brzeski 1653 r. Stu
dium z dziejów Rzeczpospolitej w latach 1652-1653, Toruń 2003, s. 17—40, literatura przedmiotu
i doskonała charakterystyka sytuacji międzynarodowej.
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Tezy podskarbiego zabrzmiały groźnie, gdyż nawet dyletanci musieli zdać sobie sprawę,
iż odrzucając dwa najważniejsze warunki Szwedów, odrzuca się porozumienie, a Jan
Kazimierz bojkotuje rozmowy. Pogląd, że nadal można coś wynegocjować, nie byl odo
sobniony, skoro latem 1652 r. Szwecja zaproponowała odszkodowanie pieniężne, po
siłki — 4000 żołnierzy — i sojusz obronny. Tym niemniej, choć komisarze poprosili
króla o złagodzenie warunków, to liczyli na uzyskanie „znacznej” części Inflant. Jan Le
szczyński zaproponował nadanie Szwedom indygenatów i dziedziczenia majątków, by
nie obawiali się przejścia pod polskie panowanie. Poprosił też o środki na korumpowa
nie mediatorów francuskiego i holenderskiego, ale nawet tak daleko idące poparcie in
teresów domu królewskiego nie przypadło Janowi Kazimierzowi do gustu. W Grodnie
w tajemnicy i pod przysięgą omówiono rokowania, winę za niepomyślny przebieg roz
mów przerzucono na stronę szwedzką. N a korzyść senatu przemawia to, że odsunięto
rozpatrzenie sojuszu z Holandią, który wobec pokojowego wciąż kursu Szwecji byłby
potraktowany jako prowokacja15.
Składając sejm w Brześciu Litewskim (24 marca - 18 kwietnia 1653), król w legacji,
która wyszła z kancelarii Stefana Kopcińskiego, oskarżył Szwecję o przygotowania wo
jenne i powołał się na przestrogi komisarzy lubeckich, radził zatem opatrzyć pogranicze
koronne i litewskie załogami. Nowy prymas, Andrzej Leszczyński, w wotum na sejmik
średzki nie tylko nie odkrył przed społeczeństwem kreciej roboty króla, ale wręcz ją ka
muflował. Stosunki ze Szwecją poruszyły sejmiki chełmski i włodzimierski. W tym
ostatnim uczestniczyła szlachta trzech województw ukraińskich, działając, być może,
pod wpływem wojewody kijowskiego Adama Kisiela. Egzulanci niepokoili się możli
wością wojny na dwa fronty, dlatego radzono rzucić wszystkie siły przeciw Kozakom,

15 Wiadomo, że z Korony przybyli do Grodna: biskup przemyski Jan Zamojski; wojewoda podolski
i hetman polny Stanislaw „Rewera” Potocki, kasztelan poznański Franciszek Sędziwój Czamkowski,
marszałek wielki koronny Jerzy Sebastian Lubomirski, podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyń
ski. Glos zabierali także liczni wojskowi, w tym oboźny koronny Stefan Czarniecki i podkomorzy ki
jowski Jerzy Niemirycz. M. Hruszewskyj, lstorija Ukrainy-Rusy, t. IX, Kyiv 1996, s. 4 8 9 -4 9 1 (re
print). F. Mincer, Od drugiego sejmu 1652 roku do konwokacji grodzieńskiej, Opolskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Wydział I Nauk Historyczno-Społecznych, Seria A , nr 5/6, Sprawozdania, W rocław-Warszawa-Kraków 1967/1968, s. 12 -1 5 . T . Ciesielski, Sejm brzeski..., s. 3 6 -3 7 , 7 1 -7 9 . Ksiądz
M. Dalewski do Ł. Opalińskiego, Grodno 24 1 1653, Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej cyt.:
APKr.), Wawel, Archiwum Krzeszowickie Potockich 216, oryg; M. L. Gierkiewicz do J. Kiszki, Grod
no 7 II 1653, A G AD , Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: AR) V 4151, s. 45—47, oryg.; awizy z Grodna,
APKr., Zbiór Rusieckich, rkps 31, s. 201, kopia. A . S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, przekł.
i oprać. A . Przyboś, R. Żelewski, Kraków 1980, t. 3, s. 367, 3 7 5 -3 7 6 ; „Wotum JM P Bogusława na
Lesznie [Leszczyńskiego] podskarbiego wielkiego koronnego in senatum consulto w Grodnie o redintegracyjej wojny przeciwko Kozakom i Tatarom przez niego podane”, Biblioteka Kórnicka
Polskiej Akademii Nauk (dalej cyt.: BKórn.) 975, k. 430—433v; to samo wotum także w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu 30, k. 3 6 5 -3 6 8 ; P. Vidoni, Grodno 301, 1 2 II, 2 6 II 1653, w: Litterae Nun
tiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae illustrantes, ed. A . G. Welykyj, Romae 1964, t. 8, nr 3 6 3 3 -3 6 3 4 , 3637.
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zaś odnośnie do Szwecji zyskać na czasie, kontynuując rokowania. Szlachta sieradzka
zaleciła obsadzić załogami miasta i zamki pruskie16.
Najciekawszy dla problematyki szwedzkiej był sejmik generalny Prus Królewskich
w Grudziądzu 8 -1 1 marca 1653 r., z udziałem wojewodów malborskiego Jakuba i po
morskiego Ludwika Weiherów oraz chełmińskiego Jana Kosa. Stany miały zająć się
obroną prowincji i sposobem realizacji ewentualnego pospolitego ruszenia. Jakub W ei
her zwracając uwagę na fiasko traktatów lubeckich, radził prosić króla o podjęcie środ
ków, pozwalających bezpiecznie doczekać końca rozejmu. W związku z tym, podobnie
jak pozostali wojewodowie, doradzał zabezpieczenie Prus. Potrzebę utrzymywania nie
wielkich garnizonów, choćby ze względu na maruderów, podnieśli Jan Kos i Ludwik
Weiher. W ielkie miasta pruskie nie były przekonane o zagrożeniu prowincji. Po po
łączeniu izb Kos za zgodą Weiherów zalecił utworzenie deputacji do przygotowania
obrony prowincji. Zaaprobowano zdanie wojewodów odnośnie do traktatów lubeckich
i zwrócenie się z tą sprawą do króla. Proponowano obsadzić m.in. Malbork, Puck, Lę
bork, ale za zbyt małe uznano 150-osobow e załogi dla Pucka i Kazimierzowa. N a wnio
sek Kosa wyłoniono deputację do przygotowania obrony, do której wszedł z senatu
Ludwik Weiher, ponieważ jego brat uchylił się od tej funkcji. Kos przedłożył odsunięcie
decyzji w sprawie pospolitego ruszenia, ponieważ miasta nie miały w tej sprawie pełno
mocnictw. N a ostatniej sesji wojewoda pomorski złożył relację. Arkebuzera propono
wano wystawiać z 10 włók w województwie chełmińskim i malborskim oraz 15 m niej
szych i 12 średnich w pomorskim, z królewszczyzn i dóbr duchownych z każdego
1000 zl dochodu, także z miast. Na sejmie proponowano wystawić wybrańców i zatrzy
mać na obronę Prus. Do zjazdu posejmowego zalecił uchwalić 1 pobór na wystawienie
300 ludzi. Przedstawiciele miast nie mieli pełnomocnictw, dlatego wzięli propozycje ad
referendum. Generalnie jednak zgodzono się na te ciekawe propozycje, dlatego Kos
uciął rozpalającą się sprzeczkę szlachty i miast, odsyłając sprawę do kolejnego zjazdu,
gdy znane będą już uchwały sejmu17.

16 T . Ciesielski, Sejm brzeski..., s. 109; A . Leszczyński do sejmiku średzkiego, Toruń 4 III 1653, ko
pia, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej cyt.: BUW r.), Steinwehr folio 37, t. III, k. 5 5 lv —
—552; Archiv Jugo—Zapadnoj Rossii, izdawajemyj Vremennoju Kommisjeju dla Razbora Drevnich
Aktov, vysocajse ućreźdennoju pri Kievskom Voennom, Podolskom i Volynskom General-Gubernatore), ć. II, 1 .1, Kiev 1861, s. 4 6 0 -4 6 1 . Instrukcja województwa sieradzkiego, Szadek 8 III 1653,
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej
cyt.: BPAN Kraków) 8342, s. 5 2 7 -5 3 7 , kopia.
17 Reces sejmiku, APGd. 300, 29/139, k. 1 9 -3 5 (sejmiki partykularne k. 6 6-66v , 67). Postulowane
przez Kosa laudum odnośnie do abjurat, oryg., APGd. 300, 29/139, k. 46; instrukcja na sejm, oryg.,
ibidem, k. 42—44; projekt pospolitego ruszenia, ibidem, k. 53—55v. W spisanym projekcie arkebuze
ra miano wystawiać z 15 włók w chełmińskim i malborskim oraz 20 w województwie pomorskim,
cząstkowi pospołu, z 1000 zł dochodu, z dóbr duchownych i starostw piechota, „Punkta ratione po
spolitego ruszenia i obrony krajów pruskich”, Grudziądz 8 III 1653, ibidem, k. 57-57v , zmniejszenie
obciążeń podważyło wartość projektu. Wzorowano się na 1626 r., kiedy zebrano 1297 żołnierzy.
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N a sejmie przy absencji senatorów pruskich, w wotach, najważniejsze sprawy wzięto
do tajnej rady. Tylko kasztelan lubelski Stanislaw Firlej poruszył kwestię stosunków ze
Szwecją, stwierdzając: „pewniejsza hostilitas nizli pokój”, dlatego podobnie jak monarcha zalecał mieć „pilne oko” na północnego sąsiada18. Poza oficjalnymi obradami na
sejmie wiele mówiono o zagrożeniu szwedzkim, krążyły pogłoski o wyruszeniu floty,
a agenta gdańskiego dopytywano nawet o miejsca dogodne do lądowania. Na posejmowej radzie senatu w Bolotkowie 2 0 -2 1 kwietnia podjęto decyzję wysiania legacji do
Szwecji, ale rządząca ekipa nie kwapiła się z wypełnieniem uchwały.
W iosną 1653 r. za najważniejszy problem stojący przed Rzecząpospolitą ekipa dwórska uważała wojnę z Kozakami i Tatarami, kolejnym były stosunki z Moskwą i kwestia
sojuszu z Siedmiogrodem, Wołoszczyzną i Mołdawią. Szwecja była zatem dość odległa
w hierarchii ważności, przy czym stosunki z nią uważano za gorsze, niż były w rzeczywistości19. Z nieco innej perspektywy sprawy szwedzkie widzieli wspomniani wyżej trzej
wojewodowie pruscy na posejmowym generale w Malborku 2 3 -3 0 maja 1653 r. Król
poza wcieleniem w życie uchwal podatkowych (na które Prusacy nie dali asekuracji na
sejmie) zażądał zabezpieczenia prowincji po zerwaniu rozmów ze Szwecją. Kos przed
stawił projekty wystawienia załogi Prus — maksymalny (300 dragonów i 1500 piecho
ty) i minimalny (po 150 piechoty i dragonii), główną uwagę zwracając na obsadzenie
strategicznych punktów, zwłaszcza zagrożonych lądowaniem lub wtargnięciem Szwe
dów. Zaliczył do nich linię Wisły, Żuławy, Lębork, Malbork, Puck, Głowę. Jakub W ei
her pochwalił szwedzki sposób obrony, pozwalający natychmiast wystawiać 30 000 lu
dzi, ponieważ co ósmy mężczyzna staje na wyprawę, przeciwstawiając mu i krytykując
polskie pospolite ruszenie, przez poprzednika zalecone jako ostateczność. Z przekąsem
zauważył (jak zanotował sekretarz gdański), że z pospolitego ruszenia „mehr eine irrita
tio alß defensio sein köndte”, dlatego suponowal zastąpienie go żołnierzem zaciężnym.
Przy zachowaniu czujności na posunięcia strony szwedzkiej, za wystarczające uznał wy
stawienie 600 zaciężnych, wspartych przez 200 pruskiej piechoty łanowej. Jednanie
opornych spośród szlachty zakończyło się sukcesem, w czym pomagał argument, że jeśli
sami nie wystawią załóg, to przyśle im je król20.

18 T . Ciesielski, Sejm brzeski..., s. 1 4 0 -1 4 1 ; wota — zob. J. S. Dąbrowski, Senat koronny..., s. 223, zaś
wotum Firleja w: APGd. 300, 29/139, k. 127v-130.
19 Zob. mój artykuł, Pomiz Batohom i Zwancem: kozacka polityka Reći Pospolito), Zapysky Naukovoho Tovarystva imieni Sevcenka, t. 243, Prąci Istoryćno-filosofskoj sekcji, Lviv 2002, tamże literatu
ra przedmiotu. Zagrożenie szwedzkie za realne uważali L. Kubala, op. cit., s. 23, oraz T . Nowak,
op. cit., s. 112-114, zaprzeczał mu A . Kersten, op. cit., s. 3 4 0 -3 4 2 ; T . Ciesielski, Sejm brzeski...,
s. 36, precyzuje, że zmiana stosunku wobec Polski nastąpiła na jesiennym Riksdagu w 1652 r., ale
wojna miała być brana pod uwagę dopiero po wyczerpaniu innych środków.
20 Reces sejmiku malborskiego, APGd. 300, 29/139, k. 160-204v. Legacja królewska, APGd. 300,
29/139, k. 20 7 -2 0 8 , kopia. Uchwały sejmiku, zob. G. Lengnich, Geschichte der Preassischen Lande
Königl.-Polnischen Antheils, t. 7, Danzig 1734, s. 107-109, Documenta: nr 43, s. 9 3 -9 6 , laudum o za
łodze prowincji, toż w APGd. 300, 29/139, k. 216-216v , oryg. Każdy z wojewodów wystawić miał
100 dragonii lub jazdy, 300 piechoty wojewoda malborski, mianowany dowódcą obrony prowincji,
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Jan Leszczyński, który z powodu podagry nie zdążył na sejm, przesłał obszerne relacje
z komisji kilku czołowym senatorom. U progu lata 1653 r. szczególnie niepokoiło go
uzurpowanie sobie przez Szwecję panowania nad Bałtykiem, a zwłaszcza wybieranie ceł
w portach obcych. „Same tedy telko Prusy wolne będą od licentow, a kiedy królowa
szwedzka zechce, tedy vigore domini maris i u nas tego się upomni”. Słusznie obawiał
się, że wobec neutralności Anglii i Holandii, porozumienia z Danią, „[...] to my sami na
celu zostajemy, w tej jako są Szwedowie gotowości. U dworu to lekceważą [...]”. Żało
wał, że ze względu na zdrowie nie może pojechać do króla. Ciągle miał nadzieję na
wznowienie rokowań, dlatego stanowczo odradzał ingerowanie w spór szwedzko-duński, zalecał zaś obsadzenie Pucka. Wspominał, że Zbigniew Gorajski konferował z elek
torem o obronie zachodniej granicy, a w ostatniej dekadzie maja zalecił królowi opa
trzenie „pasów” od strony Wielkopolski. Gorajski udał się do elektora zamiast swego
kolegi, rozmawiano o ewentualnym sojuszu antyszwedzkim21.
Jan Kazimierz, przedstawiając program nowego sejmu (11 lutego - 28 marca 1654),
sugerował, że powodem braku postępu w rokowaniach ze Szwecją jest zla sytuacja pań
stwa, ale poza propozycją ufortyfikowania Dyneburga ze środków prywatnych zabrakło
innych propozycji, gdyż niebezpieczeństwa w istocie nie było. Symptomatyczne, że
w znanych pismach na sejmiki czołowi senatorowie — biskup krakowski i prymas —
pominęli problem szwedzki. Senatorowie pruscy na sejmiku przedsejmowym po raz ko
lejny podjęli problem zabezpieczenia prowincji. Biskup chełmiński Jan Gembicki,
a zwłaszcza Jan Kos zalecili utrzymywanie 600 żołnierzy, ale Jakub Weiher uzależnił to
od przyłączenia się do utrzymania miast. Sejmikujący przychylili się do zaleceń senato
rów, popierając ufortyfikowanie Dyneburga (na wniosek W eihera), do następnego sejmiku zatrzymano załogę Prus22.

ponadto wybrańcy mieli obsadzić Puck. Documenta, nr 44, s. 97 -1 0 1 (APGd. 300, 29/139, k. 2 2 2 -224 v , oryg.), laudum o zamianie pospolitego ruszenia na żołnierza łanowego, który miał być wysta
wiany już na 12 V II 1653 r. z 25 łanów dobrej lub 30 gorszej ziemi, z arend (3000 złp), zastawów, ma
łych miast, miał otrzymać żołd na 6 miesięcy, na pokrycie którego miano wybierać po 15 gr z włóki;
dowództwo powierzono wojewodom, APGd. 300, 29/139, k. 212-213v , laudum o zebraniu 12 pobo
rów plus 3 do skarbu pruskiego na załogę Prus, miasta zaś 22 akcyzy i a conto swych wpłat pozwoliły
zaciągnąć 50 000 na kredyt.
21 BCzart. 384, s. 1-1 1 , kopie, J. Leszczyński do: prymasa A. Leszczyńskiego, Goślina 22 IV, 4 V
1653; B. Leszczyńskiego, Goślina 13 V 1653; króla, Goślina 23 V 1653. J. von Hoverbeck do Fryde
ryka Wilhelma, Lubeka 17/27 II 1653 (i późniejsza informacja), Urkunden un Actenstiicke zur G e
schichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, t. 6, hrsg. B. Erdmannsdörfer, Berlin 1872,
s. 67 8 -6 7 9 . Udział Gorajskiego w komisjach i polityce lat 1651-1655, zob. D. Kupisz, Zbigniew G o

rajski (1596-1655), Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Malopolsce w pierwszej połowie XVII
wieku, Warszawa 2000, s. 114—130.
22 Uniwersał na sejmiki, Żwaniec 12 XI 1653, APGd. 300, 29/140, k. 45—46; G. Lengnich, op. cit.,
t. 7, s. 1 10-112, Documenta, nr 46, s. 1 02-108; reces sejmiku grudziądzkiego 1 4 -1 9 (20) I 1654,
APGd. 300, 29/140, k. 7 -1 8 ; instrukcja na sejm, oryg., k. 2 9 -3 2 ; laudum o zatrzymaniu 600 żołnie
rzy na służbie, ibidem, k. 37, oryg.
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W wotach sejmowych jedynie senatorowie pruscy poruszyli stosunki ze Szwecją. B i
skup warmiński Wacław Leszczyński upomniał się o złożenie relacji z komisji lubeckiej,
zaś biskup chełmiński Jan Gembicki zauważył, że choć wiele kosztowała, i będzie ko
sztować, komisja musi być kontynuowana. Brak potwierdzenia, że tem at ten poruszano
potem w czasie obrad publicznych, ale w końcowej części sejmu zapadła decyzja wysła
nia posła do Szwecji dla rozpoczęcia rozmów o zawarciu sojuszu antymoskiewskiego;
zapewne jedynie postawa senatu koronnego mogła zmusić monarchę do wyrażenia
zgody23. Na posejmowej radzie senatu 3 0 -3 1 marca potwierdzono zapewne decyzję
o wznowieniu rokowań. Do Szwecji pojechać miał Zbigniew Gorajski. Wraz z Janem
Leszczyńskim przedstawił nieznany mi memoriał dla dworu, z uwagami co do przy
szłych negocjacji. Po kilkunastu dniach wieści o zaplanowanej zmianie na tronie
szwedzkim pociągnęły za sobą nową radę, zakończoną przed 20 kwietnia. Zastanawia
no się nad wysłaniem legacji do Szwecji. Król obawiał się przymierza rosyjsko-szwedzkiego, a z powodu zbliżającej się zmiany na tronie przesunął termin zwołania sejmu na
czerwiec. Mimo nalegania Gorajskiego na wyjazd, by nie dać podstaw do dalszego zao
strzenia stosunków, król nie kwapił się z tym, dlatego obrażony kasztelan wyjechał do
swych dóbr w lubelskiem. Na naleganie królowej Jan Kazimierz zgodził się wysłać do
Szwecji Henriego Canasillesa, ale „die Senatores aber deren gantz nicht zufrieden”.
Słusznie podejrzewali, że agent dyplomatyczny króla dopiero w dalszej kolejności —
o ile w ogóle — będzie reprezentował interesy państwa24.
Jan Leszczyński tymczasem zabiegał o wysianie poselstwa, ale nietrafnie przewidy
wał, że królowa Krystyna nie abdykuje szybko. Rozmawiał w tej sprawie z kanclerzami,
przeciwny misji byl podskarbi koronny. Wojewoda łęczycki starając się odgadnąć po
wód jego postępowania, odrzucił brak środków, gdyż sprawa była zbyt ważna. Pisał: „wi
dzę jednak rationem, dlaczegoby ob scrupulos telko, non ob certitutudinem szkody do
mu królewskiego”. Uważał, że dla zawarcia pokoju należy przyjąć najważniejsze żądania
szwedzkie, uznając status quo w Inflantach. „Nie trzeba w tym scrupulować, kiedy już
JK M cedere bono publico obiecał i Rz[eczpos]p[oli]ta to aequum condignum et iu-

23 W ota senatorskie, podstawy źródłowe, zob. J. S. Dąbrowski, Senat koronny..., s. 223-225; „Nella
Dieta di Varsovia s’e risoluto di spedire una legazione a Stocholm, per ricerare la Corona di Svezia
di profunfgare la pace eon Corona di Polonia, e deotarla dalFallianza per fare coIPMoscovito [...]”,
Vratislavia 27 III 1654, Litterae Nuntiorum Apostołicorum..., t. 8, nr 3762, s. 162.
24 L. Kubala, op. cit., s. 2 4 -2 5 ; J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 5 IV 1654,
Urkunden..., t. 6, s. 689; cytat z relacji J. von Lilienthala, Gdańsk 4/14 X I 1654, oryg., Svenska Riksarkivet Stockholm (dalej cyt.: R A S), Diplomatica III, Polonica 2, Handlingar [...] Johans Kock
[...], niepag., agent szwedzki poznał szczegóły sprawy od krewnego Gorajskiego. J. Leszczyński do
J. Mierzeńskiego, Goślina 9 X 1654, kopia, BCzart. 384, s. 123-127. Theatrum Europaeum, t. 7,
Francfurt am Mayn 1665, s. 611; A. S. Radziwiłł, op. cit., t. 3, s. 4 1 5 -4 1 6 , 418. Szczegóły instrukcji
dla H. Canasillesa są mi nieznane; w rachunkach na drugim sejmie w 1654 r., A G AD , A SK II 52,
k. 20v, podano, że na poselstwo H. Canasillesa do Szwecji wydano 3000 zip. J. Fedoruk, Miźnarodna
diplomatjia i politika Ukraiiny 1654-1654, Czastyna I: 1654 rik, Lviv 1996, s. 17 3 -1 7 4 . L. Zaborow
ską, Rossija, Reć Pospolitaja i Szwecija v seredinie XVII v., Moskwa 1981, s. 56, nie dostrzega zasadni
czego sporu co do kierunku polityki szwedzkiej.
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stum osądziela, plus rozumiem niźli consilio Adultationis quam prudentium, zawsze
i prowincia Regnum vindicabile, kiedy do tego przystąpi commoditas recuperandi, sa
ma telko resignatio Regni securos Szwedów uczynić może”. Jak widać, on i zapewne
ogól senatu nie orientował się w zamiarach króla, traktując poważnie asekurację wyda
ną na elekcji25.
W programie nowego sejmu (9 czerwca - 20 lipca 1654) król nie uwzględnił proble
matyki szwedzkiej. Co gorsza, pominięto ją także w znanych wystąpieniach senator
skich, tj. wojewody krakowskiego Władysława Ostrogskiego-Zaslawskiego, poznań
skiego Krzysztofa Opalińskiego czy wojewody łęczyckiego Jana Leszczyńskiego26.
O becni na sejmiku generalnym Prus Królewskich wojewodowie malborski i chełm iń
ski poparli wyprawienie poselstw do potentatów. N ie wierząc w zagrożenie szwedzkie,
nie kwapili się z nakłanianiem stanów do dalszych poświęceń. Z trudem, dzięki konse
kwentnym wysiłkom Kosa, stany zgodziły się oddać oddziały prezydium (500 z 600 lu
dzi) pod komendą Ludwika Weihera na służbę Rzeczypospolitej. Kraj wyczerpała prze
ciągająca się wojna, a Prusy przez szereg lat utrzymywały załogę, co po części uspra
wiedliwia brak przezorności27.
Podczas letniego sejmu 1654 r. zwraca uwagę to, że w czasie publicznych obrad po
minięto stosunki z północnym sąsiadem. Za symptomatyczne można uznać potrakto
wanie holenderskiej propozycji sojuszu antyszwedzkiego. Na sesji 25 czerwca polski re
zydent w Niderlandach, Mikołaj de Bye, przedstawił zaaprobowany już przez władze
holenderskie projekt. Jednak dopiero miesiąc później, na ostatniej sesji 21/22 lipca,
kanclerz Stefan Koryciński wezwał do wyłonienia deputacji w tej sprawie, wszakże nikt
nie podjął dyskusji. Odosobniona była myśl wojewody łęczyckiego, by przy kanclerzach
utworzyć radę, która pomagałaby w analizie sytuacji i trzymaniu ręki na pulsie wyda
rzeń, ponieważ za niecelowe uważał poddanie sprawy pod obrady niezorientowanego
w sprawach morskich senatu. Senat zaś wcale nie myślał o wojnie. Wręcz przeciwnie,
z rozmów agenta szwedzkiego Johana Kocha, który już po zakończeniu sejmu przybył
do Warszawy, wynika spore poparcie senatu dla sojuszu antymoskiewskiego, który po
przedzić musiała pacyfikacja28.

25 J. Leszczyński do S. Potockiego, Kaski 6 IV 1654, kopia, BCzart. 384, s. 4 8 -5 6 .
26 Akta sejmikowe województwa krakowskiego, wyd. A. Przyboś, W rocław-Kraków 1955 (dalej cyt.:
A SW K ), t. 2, s. 4 9 9 -5 0 1 . BCzart. 384, s. 66—68, 7 0 -7 4 , kopie, J. Leszczyński do: K. Grzymułtowskiego, Goślina 2 i 13 V 1654; do prymasa i A. Trzebickiego, Goślina 15 V ; A. Sajkowski, Krzysztof
Opaliński wojewoda poznański, Poznań 1960, s. 217.
27 Reces sejmiku malborskiego 19 -2 3 V 1654, APGd. 300, 29/141, k. 15-41- G. Lengnich, op. cit.,
t. 7, s. 116-118, Documenta, nr 48, s. 1 1 0 -1 1 4 ; instrukcja na sejm, oryg., k. 4 8 -5 1 ; lauda, к. 6 8 -7 3 .
28 W ota — zob. J. S. Dąbrowski, Senat koronny..., s. 2 2 6 -2 2 8 ; A. S. Radziwiłł, op. cit., t. 3, s. 421;
S. Miczulski, Materiały do projektowanego traktatu polsko-holenderskiego z r. 1654, „Rocznik Gdań
ski”, 1 .19/20,1960/1961, s. 3 9 5 -4 3 8 . Polowa kosztu utrzymania 40 okrętów wynosiła aż 427 500 ta
larów, tj. blisko 1,3 min. zip rocznie. W propozycji doszukiwano się np. planu wzięcia pod protekcję
portów pruskich. Wbrew opinii S. Miczulskiego, zachowały się dane o misji de Byego do Polski,
np. A. Adersbach do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 5 VII 1654, Urkunden..., t. 6, s. 690. J. Le-
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Jan Kazimierz wykorzysta! projekt sojuszu z Holandią oraz Danią dla dodania m o
cy misji Henriego Canasillesa. Początkowo protest przeciw objęciu tronu przez Karola X Gustawa nie wpłynął na stosunki ze Szwecją. Nowy król wobec wybuchu wojny
polsko-moskiewskiej skłaniał się do sojuszu z Polską przeciw Rosji, atak na Rzeczpospolitą traktując jako ostateczność, dlatego wysyłał z tajną misją agenta dyplomatycznego Johana Kocha, który w końcu sierpnia przybył do Warszawy29. W tej sytuacji zro
zumiała staje się powściągliwość naszych przodków wobec propozycji holenderskich.
W czasie sejmu, na utajnionej sesji 18 lipca, odczytano wysiany miesiąc wcześniej list
Henriego Canasillesa, informujący o objęciu rządów przez Karola X Gustawa. Radził
w nim wysianie poselstwa z deklaracją przyjaźni. N a forum publicznym nie podjęto dys
kusji nad tą propozycją. Wypadki w Szwecji tak skonsternowały i zakłopotały dwór pol
ski i sejm, że do wyjaśnienia sytuacji nie zamierzano kierować się radami Henriego C a 
nasillesa, a posejmowa rada nie podjęła żadnych decyzji odnośnie do sojuszu ani sto
sunków z północnym sąsiadem30. Krążące pogłoski schematycznie dzieliły senat na
świeckich popierających sojusz szwedzki i posiadających odmienne zdanie biskupów,
jednak większość regalistów i opozycji była za, przy czym orędownikiem aliansu był
kanclerz Koryciński, który nie potrafił rozwiązać kwestii tytułów na pieczęci i innych
spraw, które — gdyby istniała wola porozumienia — miałyby drugorzędny charakter.
Jan Leszczyński w końcu sierpnia zaprotestował przez podkanclerzego przeciw zwłoce
i naciskał na prymasa, by nie wdawać się w szczegóły w sprawie tytułów, gdyż chodzi
o rokowania pomiędzy państwami a nie monarchami, a obraza posła może doprowa
dzić do konieczności szybkiego wyekspediowania własnego poselstwa. Król argumen
tował, że czyniono tak za panowania ojca i brata bez szkody dla państwa i dopiero
ok. 10 września przyjął Szweda. W ojna Szwecji z Bremą zmniejszyła, jak się wydaje,
w Rzeczypospolitej poczucie zagrożenia z północy31.

szczyński do księdza W . Gorajskiego, Goślina 3 V II 1654, kopia, BCzart. 384, s. 7 8 -8 3 , do rady przy
pieczętarzach: „życzełbym JeMP. podskarbiego [B. Leszczyńskiego], absit invidia nie ma ten czło
wiek wielu sobie pares, in inventionibus in penetratione possibilitatem et infimo consilio, zwłaszcza
kiedy się do który sprawy serio z gustem aplikuje”, a ponadto Ł. Opalińskiego, „który tam jest, vir to
jest magni consilii, prawda, że nie siela ma activitatis, ale sagax i penetrativus”, APGd. 300, 29/141,
k. 168. O znaczeniu sojuszu Polski z Holandią, Danią, ewentualnie Brandenburgią i in., J. Fedoruk,
M iznarodna d ip ło m a tjia .s. 176-180.
29 Analiza sytuacji: F. F. Carlson, Geschichte der Schwedens, t. 4, Gotha 1855, s. 35; L. Kubala,
op. cit., s. 2 5 -3 9 ; T . Nowak, op. cit., s. 1 1 4 -1 2 9 ; A . Kersten, op. cit., s. 3 6 6 -3 7 0 , 3 7 5 -3 8 3 ,
6 3 1 -6 3 2 ; R. Frost, After Deluge: Poland-Lithuania and the Second Nothem War 1655-1660, Cam
bridge 1993, s. 2 6 -4 9 . S. Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis. Commentariorum
Libri Septem., Norimbergae 1696, s. 3 1 -3 2 ; o sojuszu pisał też agent francuski w Sztokholmie, zob.
L. Zaborowską, Rossija, Rec Pospolitaja..., s. 5 7 -5 8 , 79, 8 4 -8 5 , 8 7 -9 1 .
30 APGd. 300, 29/141, k. 161; A. Adersbach do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 19 VII 1654,
Urkunden..., t. 6, s. 691; J. Leszczyński do A . Leszczyńskiego, Goślina 29 VIII 1654, kopia,
BCzart. 384, s. 102.
31 S. Pufendorf, op. cit., (wg relacji Lilienthala) s. 38: „Seculares Ordines magis in pacem cum Suecia feri, quam Ecclesiasticos, qui Livoniae recuperandae spem mutatis temporibus nondum deposu-
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Od połowy września zaczęto poważniej myśleć o wysianiu poselstwa i naciskany król
na początku października wyraził w jakiejś formie zgodę na legację. Wojewoda łęczycki
zalecił wysiać stolnika sandomierskiego Andrzeja Morsztyna albo sędziego wschowskiego Jana Jerzego Schlichtinga. Na radzie senatu w Grodnie na przełomie października i listopada senat skłonił, jak wiadomo, króla do wysiania poselstwa. Mimo poparcia
większości dla kandydatury Schlichtinga, król wyznaczył zaufanego stolnika sandomierskiego. Z kolei w połowie listopada mówiono o „lubeckim” składzie poselstwa,
wreszcie donoszono, że z misją wstępną pojedzie Morsztyn, a dla zawarcia końcowego
porozumienia Gorajski. Król przeprowadził nawet z kasztelanem kijowskim rozmowy
na ten tem at, wyrażając pragnienie pacyfikacji ze Szwecją. Senatorowie rozmijali się
jednak zasadniczo z m onarchą. Traktował on legację jako wstęp do rokowań, dlatego
powierzył posłowi wybadanie warunków porozumienia i rekompensaty. Senatorowie
pragnęli udzielenia posłowi pełnej mocy, przy czym Koroniarze lękali się, że polityka
króla doprowadzi do porozumienia szwedzko-rosyjskiego, a Litwini zwątpią w pomoc
Korony i sami będą się ratować. Nie do końca jest jasne, w jakim stopniu Polacy popie
rali zawarcie sojuszu za cenę oddania portów w Prusach Książęcych Szwedom. Możli
we, że propozycje takie przedstawiono w styczniu 1655 r. w Sztoholmie. Podczas sejmu
w czerwcu 1655 r. część senatorów indygowanych przez posła brandenburskiego w tej
sprawie zaprzeczyła, ale inni przyznali, że plany takie były rozważane i że nadal są brane
pod uwagę32.

erint, et cum Tureis atque Paganis transfigere malint, quam cum Evangelicis; cum secularibus Livonia dudum pro tacite derelicta habeatur. Equidem neque Ecclesiasticos hoc remm statu ad extrema
rem cum Suecis deducti cupere, sed credere in proclivi esse aliquid comminisci eiusdem differen
dis.”; s. 34: „Hic interim Lessinum Cancellarium [s] salutandi causa adierat, qui de sincero Polonorum animo prolixe testabatur.”, s. 33, 35—38; A . Walewski, Historya wyzwolonej Rzeczpospolitej
wpadającej pod jarzmo domowe za panowania Jana Kazimierza, t. 1, Kraków 1870, s. 53—54, zob. J. Fedoruk, Miźnarodna dipłomatjia.. s. 175—176; A . Walewski, Geschichte Lepold’s I. und der hl. Ligue.,
Zweiten Theils I. Abtheilung, Krakau 1861, s. 325; L. Zaborowski), Rossija, Rec Pospolitaja..., s. 24,
84—85; J. Leszczyński do A . Trzebickiego i do A. Leszczyńskiego, Goślina 29 V III 1654, kopie,
BCzart. 384, s. 9 8 -1 0 1 , 102. L. Kubala, op. cit., s. 28; nuncjusz P. Vidoni z Warszawy 20 IX 1654,
Litterae Nuntiorum Apostolicorum..., t. 8, nr 3816, s. 191—192.
32 „Gazette de France”, r. 1654, s. 1125; S. Temberski, Roczniki 1647-1656, wyd. W . Czermak,
Kraków 1897, s. 288. S. Pufendorf, op. cit., s. 38; L. Kubala, op. cit., s. 28; BCzart. 384, s. 113-116,
134-147, 147, kopie, J. Leszczyński do: A. Trzebickiego, Goślina 6 i 28 X 1654, „zdało się teraz JKM
reassumować owo conclusum Senatus Consultum [...] aby posła do Szwecyiej posłać [...]”, przypo
mniał swą opinię, że ustąpienie Inflant nie podlega w obecnej sytuacji dyskusji, sędzia wschowski nie
podejmie się misji bez 8000 talarów (24 000 zip), nie może kontentować się 10 czy 12 000 zip, zaś
B. Leszczyński popiera udzielenie pełnej mocy posłowi; do J. Mierzeńskiego, Goślina 9 X 1654; do
J. J. Schlichtinga, Goślina 9 X I 1654; A. Stade, Geneza decyzji Karola X Gustawa o wojnie z Polską
w 1655 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 1 .1 9 ,1 9 7 3 , cz. 2, s. 5 6 -5 7 ; L. Zaborowskij,
Rossija, Reć P osp olitaja., s. 86. B. Szymczak, Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami
Książęcymi w latach 16 4 8 -1 6 5 8 w opinii i działaniach szlachty koronnej, Warszawa 2002, s. 113-114,
127. ‘
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Zawiodły rachuby, że podkanclerzy przygotuje instrukcję uwzględniającą należycie
interes państwa. A ni Trzebicki, ani Koryciński nie chcieli, czy nie potrafili, wpłynąć
w tej sprawie na króla. Nierealistyczna instrukcja nie odegrała wszakże żadnej roli, ponieważ wobec braku pełnomocnictw do zawarcia sojuszu Karol X Gustaw nie udzielił
audiencji posłowi. Zawód wywołany misją Morsztyna, który dopiero 24 stycznia 1655 r.
dotarł do Sztokholmu, na przełomie stycznia i lutego doprowadził króla szwedzkiego do
podjęcia decyzji o ataku na Polskę33.
Jesienią 1654 r. Rzeczpospolitą paraliżowały spory i nieporozumienia. Posejmowy
zjazd Prus w Malborku 25 sierpnia rozszedł się po zerwaniu partykularna chełmińskiego. Na kolejnym sejmiku 30 września - 5 października 1654 r. w Grudziądzu, odbywa
jącym się pod presją klęsk na Litwie, Jakub Weiher, poparty przez Jana Gembickiego,
doradził zwrócenie się do króla o zabezpieczenie Prus od strony „podejrzanych” sąsia
dów. Mimo wspólnego frontu senatorowie — w tym Jan Kos — nie zdołali nakłonić
miast do pokrycia kosztu utrzymania załogi. Następny, zwołany na 21 stycznia 1655 r.
sejmik zawiódł, nie uchwaliwszy żadnej z czterech ćwierci przypadających na 1655 r.
Z powodu zubożenia kraju proszono króla o zwlokę do września, tak jakby tocząca się
wojna mogła poczekać34.
Po konwokacji grodzieńskiej politycy — jak Jan Leszczyński — powoli dochodzili do
wniosku, że bez rekompensaty król nie przyłoży się do rokowań. Leszczyński przez pod
kanclerzego Trzebickiego zwrócił się z propozycją zwołania senatu, skoro nie można
było liczyć na sejm. Po przybyciu na początku lutego 1655 r. na dwór, zorientował się
o przebiegu misji Morsztyna. Zaalarmował prymasa, by ten nacisnął na kanclerzy
w sprawie wysłania nowego poselstwa z nową instrukcją. Ostrzegł przed zwloką, gdyż
Szwedzi gotują się na wojnę, i odradzał czekanie na listy od „leniwego posła” w Szwecji,
który i tak nie ma mocy zawarcia porozumienia. Radził wysiać albo kasztelana kijow
skiego Zbigniewa Gorajskiego, albo gdańskiego Stanisława Kobierzyckiego. Sam wy
mówiwszy się od kosztownej legacji, powtórnie rekomendował do niej na drugiego po
sła sędziego wschowskiego. Prosił prymasa, by — jeśli zna sposób ukontentowania kró
la — poinformował o nim kanclerzy, „bele sine mutatione nostri na wszystko ja pozwo
lę [...]”35. Król w końcu stycznia rozważał złożenie sejmu bądź tygodniowej konwokacji

33 J. Leszczyński do ks. Gorajskiego, b. m. 12 X I 1654, kopia, BCzart. 384, s. 1 48-150. A. Stade,
op. cit., s. 5 8 -9 1 ; L. Zaborowską, Rossija, Rec Pospolitaja..., s. 9 0 -9 3 , 1 1 5 -1 1 9 i nast., przesuwa
zwrot w polityce szwedzkiej na połowę lutego.
34 G. Lengnich, op. cit., t. 7, s. 11 9 -1 2 3 ; APGd. 3 0 0 ,29/141, k. 2 4 4 -2 6 3 ,2 8 9 -3 3 8 ,3 4 2 ,3 4 7 -3 4 9 .
35 J. Leszczyński do A . Trzebickiego, Goślina 18 X II 1654, kopia, BCzart. 384, s. 17 3 -1 7 5 : „co się
tknie recompensam JKM rozumiem, już Szwedowie assistentia sua którą nam probarent i coniectionem sui in pericula pro recompensa kładli to consilia, do czego numerosior praesentia IchMPanow
senatorów requiritur bo temu pauci niewydolają”. J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, Warszawa
4 II 1655, kopia, BCzart. 384, s. 181-183.
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dla samej Litwy, ale już powiadomiony o groźbie wojny zwołał na 9 marca konwokację,
głosił też zwołanie osobnej konwokacji dla Litwy, co oznaczało rezygnację z sejmu36.
W przededniu konwokacji warszawskiej nieliczni obecni przy królu senatorowie bez
skutecznie zabiegali o wysłanie nowego posła bądź o udzielenie Morsztynowi pełno
mocnictw do rokowań. Konwokacja rozpoczęła się przy nikłej frekwencji 12 marca
i trwała do 17 tego miesiąca, pomimo wysiłków Jana Leszczyńskiego, który liczył, że
liczny senat swoją powagą skłoni króla do ustępstw37. Rozbrat króla z senatem wzbudził
zainteresowanie jednych i niepokój innych sąsiadów Rzeczypospolitej. Elektor bran
denburski w końcu lutego sądził, iż głównym powodem jest bezczynność monarchy
w najważniejszych sprawach. Wykorzystała ten stan Szwecja, snując obliczoną na dal
sze poróżnienie monarchy z senatem intrygę, jaką niewątpliwie było wysłanie w końcu
marca listu do senatu polskiego. List ten, jak sądził Adam Kersten, otworzył przed se
natem polskim możliwość postawienia ultimatum Janowi Kazimierzowi i sprowokowa
nie jego abdykacji. Próbowano wybrnąć z tej pułapki, układając odpowiedź na sejmie
w obecności monarchy, ale spóźniono się prawie miesiąc38.
Przed wiekiem Ludwik Kubala wyraził opinię, że nic bardziej nie zraziło do króla n aj
poważniejszych ludzi w Polsce, jak jego polityka szwedzka w 1654 i 1655 r., ponieważ
żywiono złudne przekonanie o możliwości uniknięcia wojny, gdyby monarcha prowa
dził inną politykę. Władysław Czapliński dodał, iż podejrzewano monarchę o celowe
wzniecenie wojny, by w chwili największego niebezpieczeństwa narzucić absolutyzm.
Bez stronniczości można uznać, że Jan Kazimierz dawał kolejne powody do niezadowo-

36 L. Kubala, op. cit., s. 3 0 -3 1 ; Jan Kazimierz do J. Weihera, Warszawa 28 I i 17 II 1655, kopia,
BCzart. 148, s. 2 3 -2 4 , 3 9 -4 1 .
37 W radach 2 i 4 III uczestniczyli Stefan Koryciński, Andrzej Trzebicki, Bogusław Leszczyński, Jan
Leszczyński. L. Kubala, op. cit., s. 3 1 -3 3 . Kubala, zapewne idąc za R. Damusem, Die erste nordische
Krieg biß zu Schlacht bei Warschau. (Auß Danziger Qellen), w: Zeitschrift des Westpreussischen GeSchichtvereins, Heft XII, Danzig 1884, s. 17, podaje (bez wskazania podstawy źródłowej), że w kon
wokacji uczestniczyli: biskup warmiński Wacław Leszczyński, wojewoda poznański Krzysztof Opa
liński i kilku kasztelanów oraz obecni wcześniej. Opaliński ruszył wprawdzie w kierunku Warszawy,
ale chyba do niej — mimo próśb J. Leszczyńskiego — nie dojechał, A. Sajkowski, op. cit.,
s. 21 9 -2 2 2 . J. Leszczyński do J. Radziwiłła, z Łowicza 30 III 1655, kopia, BCzart. 384, s. 20 4 -2 0 6 :
„na tej przeszłej consulcie, która bodaj meretur tytuł konwokatiej, bo telko dwaj panów senatorów
przybelo, nie tak provisum u Rz[ecz]P[ospoli]tej necessitatibus jako trzeba belo [...]”. W . Leszczyń
ski wcześniej przebywał za granicą na kuracji i 22 III dopiero znalazł się w Częstochowie, z której
chorobą usprawiedliwiał przed stanami pruskimi niemożność przybycia na sejmik, byl zatem nieo
becny na konwokacji. J. Leszczyński do K. Opalińskiego, Warszawa 9 II, kopie, BCzart. 384,
s. 183-187, wyrzucał w nim wojewodzie, że przybył szybko na dwór, będąc upewniony, iż zastanie
tam marszałka nadwornego Łukasza Opalińskiego, nadal nieobecnego; Leszczyński zabiegał o przy
jazd m.in. J. S. Lubomirskiego, ale ten obietnicy nie spełnił, zob. J. Leszczyński do J. S. Lubomirskie
go, Warszawa 5 i 24 II 1655; J. S. Lubomirski do J. Leszczyńskiego, Dąbrowa 7 II, J. Leszczyński do
S. Witowskiego, Warszawa 19 III 1655 (u Kubali omyłkowo 29 III), kopie, BCzart. 384, s. 187-188.
BCzart. 384, s. 197-199.
38 Urkunden..., t. 7, s. 342; L. Kubala, op. cit., s. 3 8 -4 1 ; T . Wasilewski, op. cit., s. 1 55-156; T . N o
wak, op. cit., s. 123-124; A. Kersten, op. cit., s. 3 8 0 -3 8 2 ; B. Szymczak, op. cit., s. 116, 125-126.
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lenia, a zwlekając z podjęciem rokowań trwał przy bezzasadnym żądaniu rekompensa
ty39. Przebieg narad marcowych potwierdza rozbrat króla z senatem, a pośrednio społe
czeństwem szlacheckim, ponieważ nie wierzył ani w udzielenie mu przez senatorów
gwarancji odnośnie do zadośćuczynienia, ani w to, iż opozycja w senacie pozwoli do
trzymać zobowiązania na sejmie, gdyby mu je wcześniej obiecano. W propozycji na
konwokację marcową zapytywano szlachtę, jak odpowiedzieć na „nieznośne” warunki
pokoju, tj. wyrzeczenia się korony, odstąpienia Inflant (bez zgody sejmu?) i ukontento
wania królewicza Karola Ferdynanda40. Podczas obrad okazano senatowi nieformalną
propozycję, która dotyczyła zapewnienia następstwa tronu polskim Wazom, a być może
też wzmocnienia pozycji monarchy. Propozycja ogromnie wzburzyła wojewodę łęczyc
kiego, choć sądził, iż „to na wymiot i na targ uczyniono [...]”. Co do prawomocności re
kompensaty zdanie dworu poparł podskarbi koronny, z kolei bezprawności żądań opar
tych na zapisach wprowadzonych do skryptu w czasie elekcji dowodził jego stryj, woje
woda łęczycki, który wraz z innymi obiecał wszakże zabiegać u Rzeczypospolitej o do
browolne zadośćuczynienie. Jan Kazimierz ustąpił, zwołując sejm i godząc się na roko
wania szwedzkie, zanim zostanie postanowiona rekompensata41.
Historiografia i współcześni nisko ocenili wynik konwokacji, przyjmując niekiedy, iż
zakończyła się ona niepowodzeniem42. Powodem było chyba to, że chociaż zmuszono
króla do ustępstw, jakie nie były do pomyślenia w czasach Zygmunta III czy Władysła
wa i y to nie przywrócono nadszarpniętego zaufania. Niezadowoleni z króla byli nawet
życzliwi Leszczyńscy43. Jan uważał, że opór monarchy i opóźnienia w wysianiu poselstw
„nic innego nie sprawielo, telko diffidentia do senatu i spes za cessią Regni recompensy”, które to żądanie od Rzeczypospolitej uznawał za całkowicie niesłuszne. Przez pod
skarbiego wzywał monarchę do pogodzenia się z senatem, „a niesłuchał bel maxim cu
dzoziemskich, które mu to obiecowały, chyba że ultima nostra calamitas demet inso
lentias nasza i obsequentores nas reddet”. N a zewnątrz jednak Leszczyńscy zachęcali

39 L. Kubala, op. cit., s. 2 1 -2 2 ; W . Czapliński, Rola magnatem i szlachty, w: Polska w okresie drugiej
wojny północnej, t. 1, s. 150-151.
40 „Awizy które przyszły do Jelglo M foślci Pana Miecznika Koronnego [Mikołaja Zebrzydowskie
go]”, BPAN Kraków 2254, k. 4 1 0 -4 1 1 .
41 L. Kubala, op. cit., s. 3 1 -3 5 , 53; A. Kersten, op. cit., s. 382, uznał, iż król domagał się absolutnej
władzy (na co nie ma dowodu), i określił je mianem jawnej prowokacji. L. Kubala kierując się kom
plementami J. Leszczyńskiego pod adresem prymasa, przyjął, że to jego ostry list skłonił króla do
zwołania sejmu, ale równie ważne mogło być przybycie hetmana wraz z wyższymi oficerami i naciski
innych pozostałych senatorów.
42 L. Kubala, op. cit., s. 35; A. Kersten, op. cit., s. 3 8 2 -3 8 3 ; Theatrum Europaeum, t. 7, s. 768 i inne
źródła.
43 J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, Goślina 23 IV 1655, kopia, BCzart. 384, s. 21 4 -2 1 7 : „alem
niekontent, że nas consilis suos gubi, niekontent, że nikomu z senatu nie ufa, które nas diffidentie
perdunt, skąd każde consilium suspectum. Ze nic dla senatu nie czyni, telko ultima necessitate”; list
ze zmianami u L. Kubali, op. cit., s. 3 6 -3 7 .
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do współpracy z dworem. Prymas wskazywał Lubomirskiemu, że na konwokacji król za'
lecenia „bacznie i bez urazy przyjąć raczył
co dobrze wróży44.
W 1655 r. opozycja zmieniła kształt. Trudno mówić o związku czterech familii, gdyż
Leszczyńscy zredukowali kontakty, od związku odsunął się być może Lubomirski. „Jąd
ro” jej tworzyli Krzysztof Opaliński i Janusz Radziwiłł. Można tylko domyślać się ich
działalności. Podkreślam, że nie udało się odnaleźć nowych źródeł świadczących o korttaktach tych i innych senatorów ze Szwecją przed sejmem 1655 r. Szwecja pod rządami
nowego króla od jesieni 1654 r. pilnie wywiadywała się o nastroje, zwłaszcza co do możliwości zerwania pomiędzy królem a szlachtą. Już na radzie państwa w grudniu 1654 r.
kanclerz O xenstiem a widział szanse oddania się pod protekcję części poddanych. Rozchodziły się plotki o możliwości abdykacji Jana Kazimierza, np. w lutym prymas miał
widzieć na tronie elektora brandenburskiego45.
Jan Kazimierz — choć chyba nie do końca szczerze — jednak ustąpił i zgodził się na
wystawienie Morsztynowi pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów wstępnych oraz
na wysłanie nowego posła. Został nim zaproponowany przez senat kasztelan kijowski
Zbigniew Gorajski, który podjął się misji i niebawem miał wyruszyć. Przygotowania do
wyjazdu prowadzono w ostatnich dniach marca i na początku kwietnia: wygotowano
instrukcję do rokowań i pełnomocnictwo (usunięto z pieczęci herb szwedzki), które
potwierdzić mieli senatorowie obecni przy królu. Przygotowania przerwała choroba
i śmierć kasztelana, która nastąpiła przed 24 kwietnia. Śmierć Gorajskiego zmieszała
i przygnębiła elity polskie i litewskie, oczekujące, iż jako protestant kalwinista i do
świadczony dyplomata doprowadzi do sukcesu negocjacje. Nie doszło do skutku wysła
nie przed sejmem innego posła46.

44 J. Leszczyński do B. Leszczyńskiego, ze Śmigły 23 IV 1655, kopia, BCzart. 384, s. 218—219;
A. Leszczyński do J. S. Lubomirskiego, kopia, BPAN Kraków 2253, k. 627v-629.
45 Zob. L. Zaborowskij, Rossija, Reć Pospolitaja..., s. 8 5 -8 6 , 90, 98. H. Wisner, Dysydenci litewscy
wobec wybuchu wojny polsko-szwedzkiej (1655-1660), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 15,
1970, s. 12 5 -1 4 7 ; T . Wasilewski, op. cit., s. 1 5 0 -1 5 1 ,1 5 5 . Zob. też M. Matwijów, Koncepcje polityki
Janusza Radziwiłła w latach 1648-1655. Próba interpretacji, A cta Universitatis Wratislaviensis,
nr 1108, Historia 75, 1990, s. 33—42; idem, Próba mediacji Janusza Radziwiłła w konflikcie polsko-ko żackim w latach 1653-1655, „Wrocławskie Studia W schodnie” 2001, nr 5, s. 9 -3 4 .
46 Awizo „Warschaw, den 1. April.” (relacje J. Kocka, zob. niżej), informowało, że nowym posłem:
„vorgestern der Herr Goraisky castellanus Kioviensis darzu deputiret worden, morgen wird er die
creditiv schreiben und instruction alhier, und auch von Ihr Mayt. seine gantzliche abfertigung be
kommen”. Z powodu choroby żony musiał wyjechać do niej, ale rusza już do Gdańska, skąd morzem
do Szwecji przez Rygę. Informacje te potwierdzają inne listy agentów szwedzkich — Pauls Pels do
nosił 10 IV, że dla pokrycia kosztów Gorajski otrzymał starostwo chełmskie, ale ponieważ dotych
czasowy posesor — stolnik litewski Krzysztof Potocki żył, nastąpiło to zapewne omyłkowo. J. Kock
do Karola X Gustwa, z Gdańska 30 III, oraz b.m. 3 IV 1655, oryg., RA S, Diplomatica III, Polonica 2,
Johann Kock brev...; P. Pels do Karola X Gustawa, Gdańsk 20, 27 III, 3, 10 IV, RA S, Diplomati
ca III, Polonica 2, Paulus Pels brev...; J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, Goślina 9 IV 1655, pisał,
żeby prymas i inni podpisali plenipotencję, „nie skrupulizować w tym dla Boga, że to bez sejmu, bo
zaś Szwedowie przyjmą, kiedy sejm tak blisko nadchodzi [...]”; „Gazette de France”, r. 1655, s. 438,
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Jan Kazimierz jeszcze 25 marca zwołał sejmiki i wydał dwoje wici na pospolite ruszęnie, ale już 31 marca rozpisał na 19 maja 1655 r. sejm. Zmianę decyzji wyjaśniał szlach
cie koniecznością uzyskania aprobaty na piechotę łanową oraz zapobieżenia pojawia
jącym się coraz to nowym trudnościom. Program sejmu był całkowicie poświęcony bez
pieczeństwu państwa. Podstawową propozycją było wystawienie na sejmikach przed
sejmowych w miejsce pospolitego ruszenia piechoty łanowej. N ie żądał nowych podat
ków, a jedynie wydania już uchwalonych. Przechodząc do stosunków ze Szwecją, dla
zachowania pokoju zadeklarował gotowość wyrzeczenia się praw dziedzicznych do tro
nu, stwierdzał zarazem, że Rzeczpospolita będzie musiała wyrazić zgodę na pewne roz
wiązania, co zapewne należy rozumieć jako podniesienie pretensji do rekompensaty47.
W tym czasie część elit koronnych nadal za główny problem uważała Kozaków
i przeciw nim, nie licząc się z sytuacją, chciano zorganizować nową ofensywę48. Król
poszedł za zdaniem kanclerza Kopcińskiego, uważającego podjęte na zachodnich
i północych granicach rozporządzenia obronne za wystarczające. Kanclerz uważał tra
dycyjne metody wojowania z jednym przeciwnikiem za nieskuteczne wobec kilku wro
gów, dlatego radził zwrócić się do Rzeczypospolitej o uzupełnienie stanu armii, a po
spolite ruszenie połączyć z wyprawą łanową. Nie ukrywał jednak obaw, skarżąc się na
zwijanie chorągwi, dlatego liczył na co najwyżej trzydziestotysięczną armię zaciężną,
z czego dwie trzecie powinno bronić Korony od strony Ukrainy (!), reszta z pospolitym
ruszeniem i żołnierzem łanowym miała stanąć przeciw Szwedom. Choć wątpił, by pospolitacy bez „ludu ognistego” i artylerii mogli stawić czoło Szwedom, a pieniądze n aj
wcześniej miały spłynąć w maju, odradzał jednak zwołanie pospolitego ruszenia i akcję
na Ukrainie, ponieważ przeciw wyprawie przemawiało ogołocenie granic, konieczność
udziału króla w wyprawie i szybkie do przewidzenia zniechęcenie szlachty. Liczył ciągle
na porozumienie ze Szwecją, dlatego odradził drażnić ją zwołaniem pospolitaków
w Wielopolsce czy Prusach! Za wystarczające uważał obsadzenie Malborka i Głowy49.
Część senatu z uporem godnym lepszej sprawy nadal liczyła na pokój. Prymas zwracając
się do marszałka wielkiego, zalecił udzielenie posłom pełnej mocy stanowienia i zrze
czenia się korony szwedzkiej, ale pertraktować należało, m ając w zapasie armię. Gdyby
doszło do wojny na dwa fronty, czarno widział przyszłość, podzielając opinię, że w takim
razie przeciw Szwecji musi stanąć pospolite ruszenie prowincji wielkopolskiej50.

462, 546, Warszawa z 23 III, 6 i 27 IV. W . Kurtzbach—Zawacki, ze Środy 24 IV 1655, Urkunden...,
t. 7, s. 364—365. Jan Kazimierz do posła francuskiego w Sztokholmie C. d’Avagoura, Warszawa
2 9 IV, 19 V 1655, kopie, BOssoI. 2976, k. 27, 29.
47 Legacje i instrukcje sejmikowe wydano 3 IV 1655 w Warszawie, A SW K , t. 2, s. 5 3 3 -5 3 6 , propo
zycja od tronu 22 V nie wniosła nic nowego, APGd. 300, 29/142, k. 242-242v.
48 Zob. J. S. Dąbrowski, Przed „Potopem". Senatorowie koronni wobec Kozaczyzny i Ukrainy w latach
1654-1655, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1262, 2003, z. 130, s. 8 7 -1 0 2 .
49 S. Koryciński do Jana Kazimierza, b.m.d., oryg., BCzart. 402, s. 7 9 -8 2 , na kilka dni przed sejmi
kami — w województwie krakowskim odpowiednio 19 i 28 IV 1655.
50 A . Leszczyński do J. S. Lubomirskiego, 22 IV 1655, BP AN Kraków 2253, s. 62 7 -6 2 9 .
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Sejm iki różnie zachowały się w obliczu kryzysu „szwedzkiego”. N ie chciałbym poru
szać sprawy wypraw łanowych i zbrojeń — poza Prusami Królewskimi — gdyż jest to
duży i osobny problem, dość powiedzieć, że wiele nie stanęło na wysokości zadania.
N iektóre sejmiki najwyraźniej celowo pominęły sprawę rokowań. Najbardziej przy
chylne stanowisko wobec króla zajęła szlachta sieradzka, która nakazała nie przystępo
wać do ucałowania ręki królewskiej, póki przez marszałka nie podziękują za prace i tru
dy, przy czym wspominano o zagrożeniu ze strony Szwecji, mimo obowiązującego rozej
mu. Województwo sandomierskie zleciło posłom upomnieć się o pacta conventa
wszystkich Wazów, w tym skrypt Jana Kazimierza — aby wszystko, czego Rzeczpospoli
ta będzie odeń na sejmie wymagać, zostało spełnione. Sejm ik wiszeński pozwolił na
traktaty szwedzkie i zawarcie pokoju, dając posłom pełną moc stanowienia, ale za
strzegł, aby się to działo „ne quid detrimenti respublica potiatur”. Województwo lubel
skie zażądało, by król nie wysyłał legacji do postronnych sub роет perduellionis, ponie
waż dotyczą spraw publicznych. Na komisję szwedzką zalecano osobę: „Z sejmu sine
mora wyprawiona była, cum plenaria potestate, obowiązawszy fide, honore et con 
scientia”. „Przy której odprawie oby Kr[ólewska] Mość do scriptu ad Archiwum od sie
bie i Ś[w iętej] pamięci króla Władysława podanego, stosować się raczył”51.
Sejm ik województwa krakowskiego, obradując od 28 kwietnia w obecności związa
nego z marszałkiem wielkim Jerzym Sebastianem Lubomirskim kasztelana wojnickiego
Jana Wielopolskiego, zaakceptował niektóre z propozycji króla i prymasa. Źle przebieg
ły przygotowania na Mazowszu, bowiem aż cztery z sejmików ziemskich województwa
mazowieckiego zostały zerwane. N ie doszedł też wyznaczony na 7 maja sejmik general
ny, do czego — jak sądziła szlachta mazowiecka — przyczyniła się absencja tamtejsze
go wojewody, Pawła Warszyckiego, któremu z tego powodu chciano odebrać urząd!
Województwa poznańskie i kaliskie, radzące pod wodzą wojewody poznańskiego Krzy
sztofa Opalińskiego, poważnie potraktowały zagrożenie. Uchwalono pospolite rusze
nie, wystawienie piechoty łanowej, obsadzenie zamku drahimskiego i miasta Czaplin
ka. Wyrażono również zgodę na zwrócenie się o zaciąg 3000 piechoty u elektora Fryde
ryka W ilhelma i środki na jej utrzymanie. Uchwały można byłoby uznać za wystarcza
jące, gdyby nie ich późniejsza słaba egzekucja oraz postawa przywódców. Krzysztof
Opaliński i Bogusław Leszczyński z adherentami od kilku miesięcy skłaniali się do soju
szu z elektorem, czy nawet przyjęcia jego protekcji, ale szlachta okazała się temu prze-

51 Instrukcje: Szadek 28 IV 1655, BPAN Kraków 8342, s. 6 2 1 -6 2 7 , kopia; Opatów 28 IV 1655,
BPAN Kraków 8595, k. 1-12, kopia; Lublin 28 IV 1655, BOssol. 217, k. 116v-120, BCzart. 395,
s. 2 0 7 -2 1 6 ; Wisznia 2 8 IV 1655, Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum
tzw. bernardyńskiego we Lwowie, wyd. Antoni Prochaska, t. 21, Lauda sejmikowe, t. 2, Lauda sejmiko
we wiszeńskie 1648-1673, Lwów 1911, s. 166. Z instrukcji mazowieckich zapewne do Moskwy, ale
i Szwecji odnosiło się zalecenia sejmiku ziemi wiskiej (wizneńskiej): „Do zawierania pokoju z pogranicznemi sąsiady limitatam facultatem dajemy pp. posłom in quantum by z wielką szkodą Rzeczyp.
miało być, żeby do drugiego sejmu aprobacja zostawała”. Wizna 28 IV 1655, BPAN Kraków 8350,
k. 192-198v, kopia.
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ciwna, zwłaszcza po ujawnieniu afery szpiegowskiej. Jan Kazimierz skłaniał się do soju
szu, ale podejrzewał, iż za tym może kryć się coś więcej. W czasie pierwszych tygodni
sejmu Krzysztof Opaliński porzucił koncepcję poddania się elektorowi, dlatego W iel
kopolanie stracili zainteresowanie brandenburską pomocą; czy oznaczało to udanie się
pod skrzydła Karola X Gustawa, nie wiadomo. Uderzająca jest mała skuteczność, czy
właściwie bierność, Leszczyńskich w „ich” prowincji, zwłaszcza Bogusława, generała
wielkopolskiego. Ten wybijający się inteligencją i zdolnościami magnat lepiej niż kto
kolwiek inny widział niedostatki ustrojowe i konieczność reform, ale nie potrafił prze
łożyć swych przekonań na konkretne posunięcia. C o więcej „solo fato poruczal pieczolowanie Reipublicae, zaś in promotione fortunae tak zakładał fundamenta i consilia,
[...] jakoby Rzeczypospolita zginąć ani mogła, ani miała”. Podskarbi sabotował obronę
prowincji i zwątpiwszy w m onarchę, szykował się do przejścia na drugą stronę52.
N a sejmik generalny pruski 4—8 maja przybyli biskup chełmiński Jan Gembicki, ka
sztelan elbląski Jakub Oktawian Konopacki oraz trzej wojewodowie pruscy53. Szlachta
nie rozumiała powagi sytuacji, podejmując — mimo przeciwdziałania senatorów —
próbę wykluczenia małych miast z obrad, co poróżniło stany i wydłużyło sejmik. Sena
torowie byli przekonani, że Szwecja zerwie rozejm, biskup zalecił zgromadzenie sił
i zwrócenie się do króla o przybycie do Prus. Zaciągów chciano szukać w Rzeszy, wyko
rzystać sołtysów, lemanów, Szkotów i osadników żuławskich i zaciągnąć pożyczkę.
W brew stanowisku króla podskarbi pruski, a zarazem wojewoda chełmiński Jan Kos
zdecydował się przekazać podatki na obronę prowincji. Wystawienie żołnierza łanowe
go poparli wszyscy, ale Ludwik Weiher opowiedział się za wystawieniem tylko z dóbr
królewskich i duchownych (z 10 lub 20 łanów), co redukowało o ponad połowę projek
towaną liczbę. Z powodu niechęci szlachty do poborów, biskup chełmiński zapropono
wał wzorem Wielkopolski sięgnąć po czopowe lub pogłówne, albo akcyzy. Konopacki,
kasztelan elbląski poszedł jeszcze dalej, zalecając podatek od dochodów, a głównie

52 A SW K , t. 2, s. 5 3 6 -5 4 0 , Proszowice 28 IV 1655. Wojewoda krakowski Władysław Dominik Ostrogski-Zasławski wystosował list na sejmik, zob. list do Skrzyszowskiego, z Łąki 23 IV 1655, oryg.,
APKr., Archiwum hr. Tarnowskiego, z Archiwum Gumniskiego Sanguszków, 1/65. L. Kubala,
op. cit., s. 42, 4 4 -4 6 ; K. Jarochowski, Wielkopolska w czasie pierwszej wojny szwedzkiej od r. 1655 do
1657, Poznań 1864, s. 17, 19 -2 4 , 27, 71, 76; A. Sajkowski, op. cit., s. 2 1 8 -2 2 8 ; T . Wasilewski,
op. cit., s. 157. Najnowszą analizę stosunków polsko-szwedzko-brandenburskich zawiera praca
B. Szymczak, op. cit., s. 110-133. J. Leszczyński do A. Trzebickiego, z Głanicza nad granicą
śląską 6 V 1655, kopia, BCzart. 384, s. 2 1 9 -2 2 0 . W . Czapliński, op. cit., s. 139, 15 6 -1 5 7 ; cytat z li
stu J. Leszczyńskiego do J. J. Schlichtinga, 21 VII 1655; B. Leszczyński po wyjeździe do W rocła
wia wmawiał szlachcie, iż „trzeba nam naprzód Pana za granicę wystraszyć, dopiero się ze Szwedem
łatwo pogodzimy”.
53 Reces sejmiku grudziądzkiego 4 -8 (10) V 1655, APGd. 300, 29/142, k. 1 33-192, także listy
G. von Boemell, oraz J. Schródera do rady Gdańska, z 4, 7, 9 V , ibidem, k. 2 2 1 -2 2 2 , 2 2 5 -2 2 8 ;
H. Kluge do rady Gdańska, Stargard 2 V 1655, oryg., ibidem, k. 2 0 6 -2 0 7 ; G. Lengnich, op. cit.,
t. 7, s. 12 5 -1 2 9 . Nie przyjechał chory W . Leszczyński i zajęty w Warszawie Stanisław Kobierzycki.
J. W eiher zażądał rezydowania kasztelanów w Prusach, mając na myśli pochodzącego spoza prowin
cji W ojciecha Czerskiego.
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sprzedaży zboża i zwierząt hodowlanych. Ostrzegł, że przerzucenie ciężarów na poddanych spowoduje masowy ich napływ w szeregi szwedzkie54. Wojewodowie, wobec dys
proporcji sił, radzili wzorem Wielkopolski zwrócić się o pomoc do elektora Fryderyka
W ilhelma oraz księcia kurlandzkiego Jakuba Kettlera. Biskup obawiał się zdrady Toru
nia i Elbląga, dlatego straszył je losem Hamburga i Lubeki oraz innych miast znajdu
jących się w „jarzmie” szwedzkim55.
Najciekawsze było zdanie Jakuba Weihera. Proponował on, aby województwa malborskie i chełmińskie skupiły się pod Malborkiem, a pomorskie pod Tczewem. Poinfor
mował zebranych, że twierdze są w złym stanie: w Malborku było zaledwie 14 dział, je 
szcze mniej w Pucku, Człuchowie i Kazimierzowie. Ten ostatni z rozkazu królewskiego
ma być zburzony, choć miejsce to było zagrożone lądowaniem. Ludwik Weiher polecił
nawiązanie korespondencji z wojewodami koronnymi dla uzgodnienia przedsięwzięć
obronnych. Po zakończeniu wot poinformował zebranych, że według krążących pogło
sek, pierwsze uderzenie szwedzkie nastąpi na Wielkopolskę. Z tego powodu linią obro
ny będzie N oteć, którą wróg musi przekroczyć w swym marszu, wątpił jednak w to, że
Prusy mogłyby w takim razie udzielić skutecznej pomocy. Nie podchwycono propozycji
jego brata zwrócenia się do województw wielkopolskich o utworzenie związku obron
nego. Zawiść utrudniała przedsięwzięcia obronne. Ludwik Weiher oprotestował mia
nowanie przez króla generalissimusem brata, wobec czego ten poprosił o zwolnienie
z funkcji pod pozorem złego zdrowia, co jednak nie uspokoiło antagonisty. Niewiele
pomogły zabiegi biskupa. Z kolei Jan Kos chciał złożyć uciążliwy urząd podskarbiego
pruskiego. Kasztelan elbląski opowiedział się za powierzeniem wojewodom dowodzenia
pospolitym ruszeniem województw, co zamknęło dyskusję. Kos i Jakub Weiher nie po
trafili przełamać oporu miast przeciw żołnierzowi łanowemu, ponadto biskup, mimo
nacisku szlachty na udział duchowieństwa w wystawieniu wojska, nie zgodził się na to,
obiecał zaciągnąć na swój koszt 120 piechurów (więcej niż wynikało to z liczby łanów
biskupstwa) i zabiegać w tej sprawie wśród kleru i na sejmie. W ten sposób upadła n a
dzieja na wystawienie 2000 piechoty — tyle wedle obliczeń Kosa mogły wystawić do
bra kościelne i królewskie. Za nieprawdopodobne uznano dokonanie desantu szwedz
kiego w Pilawie. Jakub Weiher doradzał zabezpieczenie Fromborka i Braniewa oraz
stworzenie ruchomego odwodu przeciwdesantowego, po 400 rajtarii i dragonów. Uwa
żał, że desant jest możliwy kolo Pucka i Oliwy, prosił Gdańsk o zabezpieczenie Głowy
i Mierzei. Przedstawiciele Gdańska twierdzili, że nie ma tam miejsc umożliwiających
54 APGd. 300, 29/142, k. 158: „[...] besogte er, daß man die Schweden schon mit gar geringer
macht würden ins Landt Pommern, Sie leichtlich durch den Großen zulaufF der bedrängten
u. außgemergelten Unterthanen, derer viele die Schweden mit verlangen erwarten, ihre Exercitum
stercken u. allso die macht vergrössern würden”.
55 Król przypominał mu o obsadzeniu Pucka, Człuchowa i Torunia, na które Szwedzi uderzą lądem
od strony Pomorza szwedzkiego. Informował ponadto, że wysiał do Malborka inżyniera wraz z kilku
set ludźmi dla dokonania niezbędnych napraw i obiecał następne posiłki z Litwy i innych miejsc; li
czył, że wraz z piechotą żuławską będzie to ok. 2000 ludzi. Król do J. Weihera, Warszawa 2 V 1655,
kopia, APGd. 300, 29/142, k. 214.
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lądowanie, ale wojewoda chełmiński potwierdził, że słyszał o takim miejscu na Mierzei
od samego króla. Po odbyciu sesji wojewódzkich zgodzono się na zapłacenie podatku
zwanego „rogowym” od posiadanych zwierząt. N ie zabrakło przy tym akcentów humo
rystycznych. Ponieważ podatek miał być płacony także od koni, wojewoda malborski
zapytał, czy będzie musiał zapłacić również od konia, którym podróżuje, zaś biskup
chełmiński zainteresował się zaprzęgiem swej karety. Pomysłodawca Remigian D e
mbiński odpowiedział, że ponieważ używają tych zwierząt do wypełniania obowiązków
senatorskich, zatem będą zwolnieni od opłat56.
Obrady sejmu 19 maja - 20 czerwca 1655 r. wyróżniają się osobliwym przebiegiem
wotów senatorskich: 12 koronnych i 2 litewskich senatorów wygłosiło je w jeden dzień,
senat całkowicie przychylił się do zdania prymasa, że należy zająć się obroną. Radzić
należało tajnie, pod przysięgą, w taki sam sposób miano przygotować instrukcję do
Szwecji57. Już 22 maja król mianował do deputacji, mającej ułożyć instrukcję, czoło
wych senatorów. Prace opóźniły się z powodu sporów w izbie poselskiej, dlatego król
dla omówienia obrony kraju zwołał tajną radę połączonych izb 24 maja. W dwóch na
stępnych dniach senatorowie przygotowywali odpowiedź senatowi Szwecji. Ponadto
26 maja odbyła się tajna rada senatu z królem. Tego dnia wyznaczeni zostali deputaci
z izby poselskiej, prace z ich udziałem rozpoczęto i przypuszczalnie zakończono 29 ma
ja. Posłami do Szwecji zostali wyznaczeni, jak wiadomo, wojewoda łęczycki Jan Lesz
czyński i pisarz litewski Adam Naruszewicz. Pierwotnie w misji do Szwecji zmarłego
Zbigniewa Gorajskiego zastąpić miał kasztelan gdański Stanisław Kobierzycki, „[...] der
erst denominirte Castellan von Dantzig bey dem Sterbhause deß Printz Caroli Ferdi
nand gar zu sehr occupieret ist”, jak odnotował obserwator gdański. Z tempa można
wnioskować, że wcześniej przygotowano projekty dokumentów58.
Sejm ujący nie mieli, niestety, rozeznania co do intencji północnego sąsiada, na co
wskazują nie tylko prace nad poselstwem. Jeszcze na sesji 4 czerwca prymas wyrażał na
dzieję zawarcia pokoju. Kanclerz Stefan Koryciński liczył na sojusz ze Szwecją nawet

56 Nie pomogły zapewnienia Kosa, że wystawione oddziały (z miastami byłoby to 2500) zostaną tak
że użyte do zabezpieczenia małych miast.
57 APGd. 300, 29/142, k. 243-243v ; J. S. Dąbrowski, Senat koronny..., s. 2 2 8 -2 3 0 , frekwencja mo
gła być większa. Podskarbi B. Leszczyński usprawiedliwił się, że z powodu szybkiego przebiegu wotów
nie zdążył z przygotowaniem rachunków. J. Leszczyński, Dwa sejmy ostatnie przed. „Potopem" szwedz
kim w oczach dyplomaty cesarskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1975, nr 2, s. 295-301.
58 APGd. 300, 29/142, k. 243v, 246-246v , 248v, 25 0 -2 5 1 , 255v. L. Kubala, op. cit., s. 4 0 -4 1 .
W prace deputacji posłowie włączyli się 29 V, kiedy zostali wezwani i zaprzysiężeni, zob. S. O chm ann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej..., t. 1, s. 2 4 2 -2 4 3 . P. Pels do Karola X Gusta
wa, Gdańsk 8 i 22 V 1655, RAS, Diplomatica III, Polonica 2, Pauls Pels brev...; kopia współczesna
kredensu wystawionego posłom nosi datę 29 V 1655; Z. W ójcik, Akta poselstw Morstina oraz
Leszczyńskiego i Naruszewicza do Szwecji w roku 1655, „Teki archiwalne”, t. 5, 1957 s. 9 9 -1 0 0 , 128.
Biskup chełmiński w imieniu Prus zwrócił się do króla o uzupełnienie poselstwa do Szwecji o repre
zentanta prowincji, otrzymał jednak przez podkanclerzego uprzejmą, ale odmowną odpowiedź, że
jest już za późno, by dokonywać zmian w składzie poselstwa, nie ma zresztą zwyczaju wysyłania
trzech posłów, ponadto powiększyłoby to znacznie koszty.
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w chwili zakończenia obrad, a nadzieje na uniknięcie wojny z powodu uderzenia Szwe
dów na Rzeszę lub Niderlandy wyrażano — o zgrozo — na początku lipca!59 Dopiero
4 czerwca sejmujący zostali poinformowani przez Bogusława Leszczyńskiego o stanie
skarbu, ale relacja ta wcale nie uspokoiła posłów. Wobec niechęci do króla, w niedzielę
6 czerwca u prymasa zgodzono się na propozycje odnośnie do pospolitego ruszenia
i żołnierza łanowego, dzięki czemu na kolejnej sesji liczba kontradycentów zmalała6061.
Do końca sejmu było daleko, jeszcze na sesjach 1 0 -1 2 czerwca posłom bardzo nie po
dobał się podział pospolitego ruszenia i nie potrafili uzgodnić ilości łanów, z jakiej po
winno się wystawić żołnierza (mowa była o 1 5 -2 0 ). W projekcie konstytucji przedsta
wionej 13 czerwca zgodzono się na wystawienie pieszego z 20 łanów lub od sumy
30 000 złotych, od czego nie miały być wyłączone dobra duchowne. Prymas zapropo
nował w imieniu duchowieństwa, że za zgodą Rzymu wystawi jako subsidium charitativum 12 000 wojska, liczbę olbrzymią. Sam jednak 16 czerwca obiecał wystawienie zale
dwie 100 dragonów. Województwo krakowskie godziło się na wyprawę łanową, ale
in vim pospolitego ruszenia, dlatego najpierw 17 czerwca dwór doprowadził do uzyska
nia zgody, szczegóły ustalono następnego dnia. W tedy też zaaprobowano uchwa
ły obronne prowincji, z Wielkopolską i Prusami na czele. Szczególną uwagę zwrócono
na Gdańsk, Stefan Koryciński opowiedział się za wsparciem fortyfikującego się miasta
dochodami z akcyz, które miało wpłacić do skarbu. Nie było to wiele, wobec ogra6i
mu prac .
Sejm kończył się wśród sporów. Zgodnie z taktyką odkładania trudnych spraw na
koniec obrad, dopiero na ostatniej sesji przedstawiono interesującą i bulwersującą pro
pozycję przeniesienia uprawnień sejmu, w sprawach nie cierpiących zwłoki, na deputację. N a uwadze miano rokowania ze Szwecją i Kozakami, zgodzono się jednak tylko
na komisję kozacką. W tedy też rząd zalecił zaciągnięcie kilku tysięcy prześladowanych
przez Cromwella Irlandczyków, którzy zaoferowali swe usługi Rzeczypospolitej, prosząc
zarazem o nadanie ziemi pod kolonię. Propozycje monarsze w tej sprawie składał już
5 marca Jan W ielopolski. Zamiast dyskusji nad tą ciekawą, choć spóźnioną, propozy
cją, trzeba było ratować sejm przed zerwaniem. Posła kujawskiego Rogacjana (Spytka)
Pstrokońskiego zawrócił dopiero podkanclerzy Trzebicki, dzięki czemu 20 czerwca
można było zakończyć obrady62. Podjęte kroki były wszakże mocno spóźnione, gdyż

59 Relacja Jana Krzysztofa Fragsteina z 19 VI i 3 V II 1655. A. Walewski, Historya wyzwolenia Pol

ski..., t. 1, s. 46; J. Leszczyński, op. cit., s. 293.
60 APGd. 300, 29/142, k. 248, 254, 256,. 256v: „[...] bey dem Ertzbischof ein privatum consilium
gehalten und sich wegen Ihr. May. propositionis der Pospolita Ruszenia (s) geeiniget, damit
eß nicht so viel contradicerens publice gehen (?) möchten folgenden Montag”.
61 APGd. 300, 29/142, k. 256v-260v, 262-264v . Litwini wzbraniali się przed oddaniem dowództwa
nad ich pospolitym ruszeniem w ręce Janusza Radziwiłła.
62 APGd. 300, 29/142, k. 265v; W . Czapliński, op. cit., s. 148; Portofolio królowej Maryi Ludwiki,

czyli zbiór listów, aktów urzędowych i innych dokumentów ściągających się do pobytu tej monarchini
w Polsce, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840, t. 1, s. 185-188.
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w chwili zebrania się sejmików relacyjnych szwedzkie wojska wkraczały do Korony,
a wojska carskie kierowały się na Wilno.
Stosunki ze Szwecją w przededniu potopu pokazują dobitnie, o ile większa była władza
królewska w Polsce aniżeli formalnie przysługujące monarchom uprawnienia. System
polityczny byl skonstruowany w ten sposób, że do przeprowadzenia jakiegokolwiek programu politycznego potrzebne było bardzo szerokie porozumienie, natomiast zablokowanie go było bardzo łatwe. Król nie musiał nawet stosować formalnego weta, np. podczas obrad sejmowych; aby nie narazić się opinii mógł wyrazić zgodę na rozwiązania proponowane przez elity szlacheckie, ale w praktyce je bojkotować. Konflikt interesów mo
narchy i państwa zmuszał do opowiedzenia się po którejś ze stron. Konieczność dokonywania samodzielnych ocen była wszakże niebezpieczna. Przede wszystkim dlatego, że
trudno było wskazać jasne kryteria i określić miejsce, w którym lojalność wobec państwa
powinna była przeważyć nad lojalnością wobec władcy. Do którego momentu sprzeciw
wobec króla mieścił się w ramach ustroju, a od którego przekraczał granice, stając się
zdradą? Problem ten występował podczas rządów wszystkich Wazów. Dylematu takiego
nie znały państwa absolutne, samodzierżawne czy choćby mające dziedziczne dynastie.
Brak pism politycznych na temat pacyfikacji ze Szwecją byl, zdaje się, wynikiem jedno
myślności w sprawie konieczności zakończenia konfliktu63. Dwór z kolei nie widział moż
liwości skłonienia szlachty nie tylko do poparcia pretensji dynastycznych Wazów, ale na
wet odzyskania Inflant. Łatwiej było wpływać mu na mniejsze grupy posłów i senatorów,
czy zwłaszcza ministrów. Trudno wszakże pojąć, dlaczego nie pojawiła się otwarta krytyka
polityki króla, którego wcześniej potrafiono bezpodstawnie oskarżać np. o celowe wypu
szczenie wojsk kozackich spod Beresteczka. Orientacja elit w sytuacji międzynarodowej
była słaba — zarówno wojna moskiewska, jak i najazd szwedzki były w dużym stopniu za
skoczeniem. Senatowi trudno było wykreować plany polityczne odmienne od oficjalnej
linii dworskiej, choć było to możliwe. Największą odpowiedzialność elity ponoszą za to,
że nie potrafiły przedstawić opinii publicznej choćby zarysu polityki dworskiej w stosunku
do Szwecji. Prawda, że była ona skrzętnie skrywana i znana tylko bardzo wąskiej grupie
i krok taki oznaczał otwarty konflikt. Wydaje się, że dopiero perspektywa potrójnego na
jazdu kozacko-moskiewsko-szwedzkiego skłoniła niektórych do działania. Ogromna
większość senatu, krytycznie nastawiona do dwora robiła niewiele albo nic, siedząc w do
mach. Mimo to senat potrafił w krytycznej sytuacji zmodyfikować politykę królewską
w marcu 1655 r. Była to jednak akcja spóźniona o niemal pół roku. Gdyby rozpoczęto
zbrojenia wcześniej, a na dodatek wydano na nie równowartość 1/20 tego, co zniszczało
podczas najazdu szwedzkiego, historia mogłaby potoczyć się inaczej.

63 Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza 1648-1668. Publicystyka — eksorbitancje —
projekty — memoriały, oprać. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1989, s. 109-140.
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PODDAWANIE SIĘ SZWEDOM
W KORONIE W 1655 ROKU

STOSUNEK SZLACHTY POD UJŚCIEM
DO PODDANIA SIĘ SZWEDOM
roblemem poddania się Szwedom w Koronie w 1655 r. szerzej zajął się Adam Ker
sten. Po raz pierwszy ujął to szkicowo w pracy Sienkiewicz — „Potop” — historia
(I wydanie 1966, II wydanie 1972). Bardziej szczegółowo przedstawił tę kwestię, sku
piając się głównie na Ujściu, ale również wyciągając wnioski ogólniejsze, w książkach:
Szwedzi pod Jasną G órą 1655 i Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji (to dzie
ło ukazało się pośmiertnie w Warszawie w 1988 r., ale przedmowa Od autora nosi datę:
wrzesień 1979). Już w dwóch pierwszych pracach Kersten przeciwstawił się tradycyj
nym poglądom, że dla szlachty polskiej X V II w. „odstąpienie króla” było utożsamiane
„ze zdradą ojczyzny” (I-II). Według niego nie ma wątpliwości, że kapitulacja pod U j
ściem była dla większości szlachty, która w niej uczestniczyła, „jedynym ratunkiem dla
ojczyzny przywiedzionej do ostatecznej zguby przez króla” (III—IV ), który „zdradził
Rzeczpospolitą, ściągając na nią wojnę” (V ). W opinii szlachty utrzymanie ustroju Rze
czypospolitej „za cenę zmiany panującego wydawać się mogło obowiązkiem” (VI).
Niestety, brak tu powołania się na źródła czy próby uzasadnienia tego stanowiska,
a więc powyższe opinie uznać należy za aprioryczne przekonania autora1. U podstaw
tych ujęć zapewne leżało błędne założenie, że w zasadzie cale społeczeństwo szlachec
kie i duchowieństwo zdradziło lub gotowe było zdradzić. Taką postawę krytykował Sta-

P

1 A . Kersten, Sienkiewicz — „Potop” — historia, Warszawa 1974, s. 2 3 4 -2 3 5 , 237 (cytaty III V );
idem, Szwedzi pod Jasną Górą 1655, Warszawa 1975, s. 2 7 -2 8 (cytaty III—IV, V I). Przy kwestiach
ogólnie znanych, ujętych tu szkicowo, nie podaję przypisów.
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nisław Herbst w recenzji prac Kerstena o walce chłopów 1 6 5 5 -1 6 5 6 (1958) i Gigantomachii (1 9 5 9 )2.
Już to, co wiemy o stosunku szlachty polskiej do absolutyzmu, zagranicy i cudzo
ziemców sprawia, że tezy Kerstena o przyczynach kapitulacji pod Ujściem są niepraw
dopodobne. Ksenofobia szlachty polskiej pierwszej połowy X V II w. miała m.in. silne
podłoże antyabsolutystyczne. Uważano, że Polska jest wysepką wolności na morzu ab
solutyzmu. Od czasów Zygmunta III cudzoziemszczyzna uchodziła „za ostoję samowładztwa i rozsadnik zarazków absolutyzmu” (Janusz Tazbir). Te przekonania wzmoc
niły się w związku z planami wojny tureckiej z 1646 r. Władysława IV i jego rzekomo
cudzoziemskimi zaciągami, w rzeczywistości tylko autoramentu cudzoziemskiego z czę
ścią oficerów — niekrajowców3. Jakim cudem ów Sarmata uważający, że z zagranicy
przychodzi nauka absolutyzmu i przybywają ludzie gotowi do zamachów na złotą wol
ność, miał nagle uznać, że pojawienie się w kraju parudziesięciu tysięcy cudzoziemców,
i to z bronią, nie zakłóci tych swobód Rzeczypospolitej, którym zagrażał w 1646 r. włas
ny król z garścią cudzoziemców, że u tych agresorów powinna złota wolność szukać ra
tunku przed „tyranem” Janem Kazimierzem? W rzeczywistości w Polsce, jak pisze W ła 
dysław Czapliński, „zdawano sobie sprawę, że król szwedzki jest w większym stopniu
zwolennikiem silnej władzy” niż Jan Kazimierz4. Uważam w dodatku za nieprawdopo
dobne, by to właśnie pod Ujściem szlachta mogła się łudzić, jak to chce Kersten, że
Szwedzi „zachowują się lepiej niż żołnierze innych armii”5, skoro Wielkopolanie mie
szkali nad granicą z Niemcami i o wyczynach Szwedów w zakończonej przed kilku laty,
w 1648 r., wojnie trzydziestoletniej musieli wiele słyszeć.
Tym tezom Kerstena zdecydowanie przeczą trzy relacje Wielkopolan, częściowo
uczestników kapitulacji pod Ujściem. Jest zadziwiające, że autor, ten pożeracz archi
wów, do nich nie dotarł. Na dwie z nich powoływał się już Ludwik Kubala, trzecią (M o
rawskiego) uwzględnił Alojzy Sajkowski. Relacje wskazują na to, że ich autorzy świado
mi byli, iż „aurea libertas conversa in ferream servitutem” („złota wolność przekształci
ła się w żelazną niewolę”) — jak pisze Jan Kaszkowski (Pyzdry 6 sierpnia)6. Anonim o
wy uczestnik pertraktacji ze Szwedami (dalej Anonim -Poseł) twierdzi, że „stracić
przyjdzie wolności” i że „przyjdzie do zguby ojczyzny” (list błędnie datowany na 22 lip-

2 Zeszyty Naukowe W AP. Seria Historyczna, 1960, nr 2, s. 115, 117.
3 W . Czapliński, Wzrost poczucia narodowego w Polsce na przełomie XVII i XVIII w., w: Rokoko, W ar
szawa 1970, s. 62; J. Tazbir, Ze studiów nad ksenofobią w Polsce w dobie późnego renesansu, „Przegląd
Historyczny”, t. 4 8 ,1 9 5 7 , z. 3, s. 655, 6 6 7 -6 7 1 (stąd cyt.), 6 8 0 -6 8 1 ; idem, Arianie i katolicy, Warsza
wa 1971, s. 2 5 3 -2 5 5 , 267; P. Piasecki, Responsum de absoluto domino, Archiwum Literackie, t. 16,
Wroclaw 1972, s. 250.
4 W . Czapliński, Historyczność „Potopu”, w: Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki,
Warszawa 1962, s. 491.
5 A. Kersten, Szwedzi..., s. 36—37.
6 L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów [1913], s. 7, 393; list J. Raszkowskiego, Bib
lioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej cyt.: BOssol.) 189 (mikrofilm),
s. 771.
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ca )7. Morawski podstarości drahimski w liście z 30 lipca z Ruska pisze o tragedii: „tak
ślachta jako i panowie płakać na tak żałosną tragedią [ ...] musieli”8.
Tych zdań Kerstena, z którymi polemizuję, nie znajdziemy w jego późniejszej pracy
Hieronim Radziejowski..., którą autor napisał już po zapoznaniu się z owymi trzema re
lacjami. Jednakże inform acje w nich zawarte, tak istotne dla ukazania nastrojów
szlachty spod Ujścia, nie znalazły swego odbicia w tej publikacji. Natomiast zarówno
w Szwedach..., jak i w Hieronimie Radziejowskim... Kersten zacytował list Krzysztofa
Opalińskiego do Stanisława Rewery Potockiego z 1655 r.: „Gotowiśmy i teraz przy cało
ści ojczyzny naszej przy dostojeństwie majestatu pańskiego odważnie umierać, ale nie
tak żebyśmy za płonnym victoriarum pozorem ipsam Matrem na hak wydać mieli”.
W Szwedach... list ten miał wyrażać „dość w tym czasie powszechną postawę”. W Hie
ronimie Radziejowskim... ma to być część uzasadnienia wywodu. J e d n o w i e m y
z c a ł ą p e w n o ś c i ą (podkreślenie W M .): wielu senatorów i część szlachty nie wi
dzieli sensu tej walki. O becni w obozie [pod Ujściem] magnaci”, którzy wymusili w ma
ju na królu poselstwo z „pełnomocnictwami do zawarcia traktatu, uważali przymierze
ze Szwedami za realne i bliskie”. W tej sytuacji „przelewanie na próżno krwi szlachec
kiej” w walce „z górującymi wartością bojową” Szwedami „wydawało się wręcz szkodli
we”. Następnie Kersten cytuje ów list Opalińskiego9. Rzeczywiście poselstwo wypra
wione w końcu maja miało m.in. zwrócić się do Szwedów z prośbą o zawarcie przymie
rza. N ic jednak nie wskazuje na to, by w Polsce uważano to za realne. Jeden z dwóch
wysłanników do Karola Gustawa, Jan Leszczyński wojewoda łęczycki, pisał 12 czerwca
z Torunia do Janusza Radziwiłła, że należy „Gotować się na wojnę, bo z tego [z roko
wań] nie będzie, tylko słowa”, z tym, że sądził, iż „wojna [wybuchnie] na przyszłe la
to”10. Trudno sobie wyobrazić, by było to tajem nicą dla senatorów wielkopolskich.
W rzeczywistości cytowany list Opalińskiego nie pochodził bynajmniej z 1655 r. Ka
rol Szajnocha wydal go jako list do Mikołaja Potockiego z jesieni 1646 r.11 Miał tu
całkowitą słuszność. Autor listu pisze o „pokoju, w którym przez te [ostatnie] lata sie
dzieliśmy”, co wyklucza datowanie pisma na lata wojenne 1654—1655. Adresatem jest
bezimienny Potocki hetm an wielki i kasztelan krakowski, tym ostatnim nigdy nie byl
Stanisław Rewera w przeciwieństwie do M ikołaja12. List dotyczy więc, jak sądził Szaj
nocha, planów wojny tureckiej Władysława IV z 1646 r.
Kersten pisze, że „Większość [szlachty pod Ujściem] była gotowa umierać dla ojczy
zny, ale nieliczni tylko chcieli oddać życie za Jana Kazimierza”. 12 lipca Hieronim R a
dziejowski wysłał list do senatorów pod Ujściem, starał się w nim, „aby te dwa pojęcia

7 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.: BCzart.), rkps 148, nr 2 7 0 -2 7 6 .
8 Cyt. za: A . Sajkowski, Krzysztof Opalitiski, wojewoda poznański, Poznań 1960, s. 224.
9 A. Kersten, Szwedzi..., s. 2 7 -2 8 ; idem, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa
1988, s. 394.
10 L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 60, 65, 388.
11 Zob. K. Szajnocha, Du>a lata dziejów naszych. 1646, 1648, Lwów 1865, t. 1, s. 36 1 -3 6 3 .
12 BOssol. 339, f. 15.
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król i Rzeczpospolita rozdzielić”. Dalej Kersten pisze, że „ów list podsycał niechęć do
walki” w obozie pod U jściem 13. Wynika z tego, że list doprowadził do rozdzielenia
w umysłach szlachty pojęć króla i Rzeczypospolitej. Jest to jednak dość dziwne, skoro
już poprzednio omawiając wydarzenia z 1652 r., Kersten pisał, że społeczeństwo szłacheckie „nie identyfikowało króla i władzy królewskiej z państwem, ojczyzną, narodem”. Oznaczałoby to, że Radziejowski nie musiał starać się o rozdzielenie tych pojęć,
ale po prostu przypomnieć, że ów podział istnieje. Notabene w tekście Kerstena za
brakło informacji, skąd wiedział, że list Radziejowskiego podsycił niechęć szlachty do
walki. Według poprzednich wywodów, powodzenie projektowanego w 1652 r. przez
Radziejowskiego zbrojnego zamachu stanu, mającego na celu obalenie Jana Kazimie
rza, było realne ze względu na „niepopularność Jana Kazimierza”, „niezadowolenie
szlachty”. Te czynniki nie uległy zmianie w 1655 r. Można by więc sądzić, że przyczyniły
się one do kapitulacji pod Ujściem.
Ze zdziwieniem więc kilkadziesiąt stron dalej czytamy, że być może już około 11 sier
pnia, a najpóźniej w początkach września, Radziejowski zrozumiał, „że w oczach naro
du szlacheckiego czym innym jest wewnętrzna, choćby najbardziej zaciekła walka
z królem, który lamie prawo, czym innym zaś przyjmowanie pod pozorem tej walki, n a
rzuconego silą obcego panowania”14. Było to, jeśli przyjmiemy początek września, już
po zetknięciu się Radziejowskiego ze szlachtą sieradzką, łęczycką i mazowiecką. W tej
sytuacji nasuwa się wniosek, że Poznańskie i Kaliskie zamieszkiwała jakaś zupełnie róż
na odmiana tej szlachty, bo wielkopolskiej wcale takiej mentalności Kersten nie przypi
suje. Nie bierze tego typu poglądów w ogóle pod uwagę, rozpatrując problem kapitula
cji pod Ujściem. Niewątpliwie szlachta rozróżniała pojęcia króla i Rzeczypospolitej,
jednakże król pozostawał widomym symbolem państwa. Z tego względu był mimo
wszystko traktowany z wysokim szacunkiem. Stefan Zamoyski na pierwszym sejmie
1652 r. powiedział: „u nas lex regnat non rex” (u nas prawo rządzi nie król), a więc
stwierdził, jaki jest stan rzeczywisty. Tymczasem Jan Kazimierz obraził się za te słowa.
Większość posłów uznała, że monarcha miał tu słuszność i Andrzej M. Fredro marsza
łek sejmu przeprosił króla w imieniu izby poselskiej za słowa Zamoyskiego15.
Jest charakterystyczne, że rokoszanie z lat 1 6 6 5 -1 6 6 6 starali się nie atakować
wprost monarchy, ale raczej oskarżać jego doradców. Jan Pasek, zwolennik Jerzego
Lubomirskiego, pozostawał w wojsku królewskim, uczestnicząc w walkach przeciw
rokoszanom. Pasek i Wespazjan Kochowski, zwolennicy króla Michała, nie wymieniają
nazwiska opozycjonisty Jana Sobieskiego, nawet pisząc o Chocimiu 1673 r. Jednak gdy
tylko zwycięzca w tej bitwie został wybrany monarchą, z miejsca uznają jego królewskość i oddają mu cześć. Zrzeczenie się tronu przez nielubianego Jan a Kazimierza wy-

13 A. Kersten, Hieronim Radziejowski. .., s. 391, 395.
14 Ibidem, s. 312, 336, 4 3 5 -4 3 6 .
15 W . Czapliński, Dwa sejmy w roku 1652, Wrocław 1955, s. 11-113.
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woluje oburzenie i żal szlachty16. Nie widzę powodów, dla których należałoby przyjąć,
że W ielkopolanie wyróżniali się wśród szlachty Rzeczypospolitej odmiennym stosun
kiem do króla. Warto zwrócić uwagę, że stronnicy i przyjaciele Radziejowskiego z po
przednich lat w 1655 r. zdecydowanie stoją po stronie króla. Kersten wspomina jedne
go z najgorliwszych obrońców expodkanclerza na sejmie w 1652 r. — Stefana Zamoy
skiego, który „szczególnie zdecydowanie wypowiadał się przeciw paktowaniu ze Szwe
dami. [W pospolitym ruszeniu sieradzkim] dowodził powiatowymi chorągwiami, ściąg
nął do obozu własne działka”17. W dodatku, o czym Kersten już tu nie pisze, gdy pospo
lite ruszenia sieradzkie rozeszło się w beznadziejnej sytuacji w październiku, schronił się
w przygotowującej się do walki Jasnej Górze i odegrał ważną rolę w jej obronie (listopad
- grudzień 1655). Adam Brochowski, stronnik, przyjaciel i siostrzeniec Radziejowskie
go, znalazł się w szeregach pospolitego ruszenia przy boku Jana Kazimierza, wroga ex
podkanclerza, monarcha wysiał go 8 września spod Wolborza jako swego posła do K a
rola Gustawa. Według Kerstena „Wszystko wskazuje, że” w połowie września Radzie
jowski, wybitniejszy polityk niż Brochowski, zdołał przekonać kasztelana sochaczewskiego, że należy kapitulować18. Rzecz w tym, że Kersten nie podał, co oznacza konkret
nie owe „wszystko”. Przeczy temu zdecydowanie mowa Brochowskiego wygłoszona na
audiencji u Karola Gustawa około 9 września w beznadziejnej, wydawałoby się, sytua
cji. Według niego Jan Kazimierz ma jeszcze możność prowadzenia walki. Wątpliwe, czy
sąsiednie państwa będą patrzyły spokojnie na taki wzrost potęgi Szwecji. Losy wojny są
zmienne i zależą do Boga19. N ic tu więc nie świadczy o skłonnościach Brochowskiego
do kapitulacji. Owa postawa ogólna szlachty wobec króla i niepodległości według Ker
stena „chyba” wystąpiła już w pierwszym zetknięciu się Radziejowskiego z przedstawi
cielami szlachty sieradzkiej 11 sierpnia20. Brak jednak tego stwierdzenia na s. 412—415,
gdzie opisane są pertraktacje expodkanclerzego ze szlachtą sieradzką. Autor pisze tu je 
dynie, że głównie skłaniał szlachtę „do przyjęcia protekcji szwedzkiej paniczny strach
o m ajętności” i że ewentualny sieradzki akt poddania się Szwedom nie byl głosem
„większości szlachty” tamtejszej. Ponieważ znane są tylko kopie sieradzkiego aktu pod
dania się, Kersten uważa za niewyjaśnione, czy do niego w ogóle doszło21.

16 W . Majewski, Poglądy polityczne Jana Chryzostoma Paska, w: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII
wieku. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1989,
s. 107-113.
17 A. Kersten, Hieronim Radziejowski.. ., s. 412—413.
18 Idem, Szwedzi..., s. 49; idem, Hieronim Radziejowski..., s. 437.
19 W . J. Rudawski, Historya polska od śmierci Władysbwa IV aż do pokoju oliwskiego [...],
przel. W . Spasowicz, t. 2, Petersburg 1855, s. 3 1 -3 4 ; L. Kubala, Wojna szwecka. .., s. 408.
20 Zob. A. Kersten, Hieronim Radziejowski..., s. 436.
21 Ibidem, s. 4 1 2 -4 1 5 , 636; idem, Szwedzi.
s. 4 1 -4 2 . Skoro akty poddawania się jednostek admi
nistracyjnych były starannie przechowywane przez Szwedów, to uważam za mało prawdopodobne,
by akt sieradzki zaginął, jeśli dostał się w ręce Radziejowskiego lub Szwedów. Idę z pewnymi modyfi
kacjami za hipotezą Kerstena ze Szwedów..., twierdząc, że projekt aktu poddania się nie został zaa
probowany przez zjazd szlachty sieradzkiej.
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Ten niekonsekwentny w sumie obraz poddawania się Szwedom w Koronie zaprezen
towany w Hieronimie Radziejowskim... dostrzegam jako skutek zapoznania się Kerstena
z relacjami Anonim a-Posła, Raszkowskiego i Morawskiego. Świadczyły one dobitnie,
że, wbrew poprzednim poglądom autora Szwedów . .., szlachta wiedziała, iż poddawanie
się tym najeźdźcom przekreśla niepodległość państwa. Kersten początkowo nie potrafi!
z tego wyciągnąć odpowiednich wniosków i odrzucić starych poglądów. Zrobił to
dopiero na s. 4 3 5 -4 3 6 , przedstawiając stanowisko szlachty wobec niepodległości
w pierwszej połowie września22. Nie byl tu jednak w pełni konsekwentny. Nie odciął się
wyraźnie szczególnie od swych błędnych ujęć dotyczących poglądów szlachty spod
Ujścia. Nie przytoczył tego, co szlachcice wielkopolscy, w większości świadkowie spod
Ujścia, pisali o tej kapitalacji.
Czapliński sądził, że poddawano się Szwedom w nadziei, iż odzyskają oni ziemie
wschodnie Rzeczypospolitej, które zdobyli Kozacy i Rosjanie. Owszem, w październiku
poddające się Szwedom obie grupy wojsk koronnych wysuwały takie postulaty, ale na
końcowych m iejscach23. Karol Gustaw nie ukrywał, że zawarł porozumienie z Kozaka
mi, co wyraźnie wskazywało, że nie wchodzi w grę odzyskanie Ukrainy Naddnieprzań
skiej, trzonu państwa kozackiego, i stawiało pod znakiem zapytania możliwość rewin
dykacji świeżych zdobyczy Chmielnickiego: Rusi Czerwonej i Wołynia24.

PROBLEM PODDAWANIA SIĘ SZWEDOM W KORONIE
W OKRESIE PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 1655 ROKU
Szybki podbój znacznej części Korony przez Szwedów, który zaskoczył Polaków, na
jeźdźców i postronnych obserwatorów, miał swoje głębokie przyczyny wojskowe. Szwe
dzi, podejmując działania zaczepne przeciw Wielkopolsce, atakowali „miękkie pod
brzusze” Rzeczypospolitej, które od wieków nie było zagrożone i nie posiadało nie tylko
nowoczesnych systemów fortyfikacyjnych, ale nawet pojedynczych twierdz bastiono
wych. N a terenach południowego Mazowsza, Krakowskiego i Sandomierskiego znaj
dowało się trochę forteczek bastionowych, ale nie były one zbyt silne i nie tworzyły sy
stemów fortyfikacyjnych.

22 Zob. idem, Hieronim R a d z iejo w sk i.s. 43 5 -4 3 6 .
23 W . Czapliński, Rola magnateńi i szlachty w pierwszych latach wojny szwedzkiej, w: Polsku w okresie
drugiej wojny północnej, t. 1, Warszawa 1957, s. 160, 16 9 -1 7 0 ; BCzart. 148, s. 675; instrukcja dla
wysłanników grupy Koniecpolskiego (Riksarkivet Stockholm Krigshistoriska Samlinger — dalej
cyt.: Khs — X I 12); Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. 1, cz. 1, Kraków
1880, s. 1 3 7 -1 3 9 ,1 4 3 ; Archiwum Główne A k t Dawnych (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Koronne
Warszawskie (dalej cyt.: A K W ), Dział Szwedzki (dalej cyt.: D S), karton (dalej cyt.: к.) 1 lb, nr 79.

24 Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [...],
wyd. A. Z. Helcel, Kraków 1864, s. 772; odpowiedź Karola Gustawa dla posłów małopolskich i ru
skich z 21 (31) X (Khs XI 11); A G AD , A KW , DS, к. 1 lb, nr 83, 85; BCzart. 141, f. 1015,
1022-1023; BOssol. 190, s. 178; M. Hruszewśkyj, Istorija Ukrajiny-Rusy, t. 9, cz. 2, Kyjiw 1997,
s. 11 3 0-1131; L. Kubala, Wojna moskiewska. R. 1654-1655, Warszawa 1910, s. 31 2 -3 1 3 .
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Pozostawała więc siła żywa, ale i z tą było nie najlepiej. Ciężka kampania zimowa
na Ukrainie 1654—1655 wyniszczyła „lud ognisty” — piechotę i dragonię, w lipcu
1655 r. spadł on do 8574 porcji, tj. około 7300 pik i muszkietów. W kwietniu stan jego
miał być wyższy— 12 918 porcji, ale, jak sądzę, była to fikcja25. W okresie od kwietnia
do czerwca nie było większych walk. Zapewne władze Rzeczypospolitej, podobnie jak
w 1652 r. po klęsce batoskiej, zawarły z oberszterami potajemne układy, że przymkną
oko na puste stany26 w początkach II ćwierci pod warunkiem, że zostaną one wypelnione do końca ćwierci. Gdy nie zostało to dotrzymane do początków III ćwierci, obniżono stany do rzeczywistej liczebności porcji, względnie zwinięto te regimenty, które posiadały zbyt małe stany. Jeśli liczebność „ludu ognistego” w latach 1 6 5 3 -1 6 5 4 wynosiła
około 50% armii koronnej, to w III ćwierci 1655 r. spadła do 38% .
Już 12 lutego 1655 r., pod koniec kampanii zimowej rosyjskiej 1654/1655, hetman
Stanisław Potocki dostrzegał znaczne obniżenie się liczebności „ludu ognistego”. Śro
dek zaradczy widział w powołaniu piechoty z poboru, wypraw wystawianych ze wszyst
kich dóbr i miast. Zwracał się w tej sprawie do Jana Kazimierza i do Stefana Korycińskiego kanclerza koronnego. Przewidywał katastrofę militarną w wojnie z Rosją, jeśli
nie dojdzie do zrealizowania jego projektu. Do zarządzeń w tej sprawie — wystawienia
piechoty łanowej — doszło już w o wiele gorszej sytuacji militarnej, gdy zaczęła zagra
żać druga wojna — ze Szwecją. Uchwały w tej sprawie podjęło 28 kwietnia kilka sejmi
ków, m.in. wielkopolski, a 2 czerwca — sejm. Według jego konstytucji ową piechotę
należało wystawić najpóźniej w końcu lipca lub w pierwszej połowie sierpnia27, a prze
cież trzeba doliczyć do tego jeszcze czas na szkolenie. Tymczasem wojna ze Szwecją
w Koronie zaczęła się 21 lipca. Tak więc pomysł Rewery zaczęto realizować zbyt późno
i w 1655 r. przyniósł on niewielkie wyniki. Dodatkowym problemem było także to, że
szwedzkie armie połowę rozporządzały znaczną liczbą dział, armie polskie miały ich
znacznie mniej.
Całość wojsk Rzeczypospolitej znajdowała się na wschodzie, by bronić państwa
przed przeważającymi siłami rosyjsko-kozackimi. Ściągnięcie armii stamtąd było nieła
twą decyzją. Długo trwała niepewność, czy Szwedzi rzeczywiście rozpoczną wojnę już
w 1655 r. Zwodzili oni Polaków w tej sprawie, prowadząc z nimi rokowania. Jeszcze
12 czerwca poseł do Szwecji Jan Leszczyński sądził, że do wojny dojdzie dopiero w przy
szłym roku. Wypowiedzenie wojny zostało wręczone posłom polskim w Szwecji dopiero
19 lipca, podczas gdy Szwedzi zajęli Dyneburg już 11 lipca, a armia Arwida W ittenber
ga przekroczyła granicę polską 21 lipca. Zapewne dopiero wiadomości o koncentrowa
niu się wojsk Karola Gustawa na szwedzkim Pomorzu Zachodnim skłoniły Jana Kazi
mierza do decyzji o wsparciu improwizowanych sił wielkopolskich przez oddziały regu
larne. 5, 10 i 11 lipca wyszły rozkazy do oddziałów koronnych, znajdujących się na Li-

25 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1660,
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej cyt.: SM H W ), t. 4, 1958, s. 498.
26 Idem, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII w., Warszawa 1965, s. 74.
27 Jakuba Michałowskiego..., s. 748; L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 4 2 -4 5 , 50.
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twie, by wracały do Polski. Prawdopodobnie wówczas król kazał hetmanowi polnemu
koronnemu Stanisławowi Lanckorońskiemu, aby z wojskiem udał się do Warszawy. Ze
względu na konieczność pośpiechu poza regimentem pieszym gwardii ściągano wyłącznie oddziały konne. Do połowy sierpnia doszła do Warszawy tylko dywizja Lanckorońskiego, około 6600 żołnierzy (jazda i 900 dragonów)28. 21 i 24 lipca Jan Kazimierz wy
dal pierwsze wici za dwoje, zwołując nimi pospolite ruszenie całej Rzeczypospolitej,
trzecie wici wyszły 28 lipca. W rezultacie około 25 sierpnia pod Piątkiem królowi pol
skiemu poza oddziałami komputowymi udało się zebrać około 3000 pospolitaków
z sąsiednich ziem (do 2000 Kujawian, Sieradzan i Lęczycan według Wimmera doli
czam prawdopodobnych 1000 Rawian i południowych Mazowszan właściwych)29. Było
tego wszystkiego za mało, zwłaszcza piechoty i artylerii, by stoczyć regularną bitwę
w otwartym polu.
Zawiodły nadzieje, że uda się zamknąć na czas przed Szwedami przeprawę przez Bzu
rę lub Moszczenicę i wobec tego zmusić ich do forsowania tych rzek (2 września). Nie
udało się też zaskoczyć 16 września Szwedów w marszu pod Żarnowem. Pozostał od
wrót na południe na ludne województwa krakowskie i sandomierskie. Oznaczało to też
zbliżenie się do głównych, regularnych sił koronnych pod hetmanem Potockim, działa
jących na Rusi Czerwonej. Jan Kazimierz 17 września opuścił wojsko, by przygotować
obronę Krakowa, który opatrzył silną załogą. Porażka pod Żarnowem i długotrwały od
wrót powodowały, że pospolite ruszenia, zarówno te wycofujące się z wojskiem, jak
i zbierające się w Krakowskiem i Sandomierskiem, stopniowo rozchodziły się. Gdy
25 września Szwedzi podeszli pod Kraków, Jan Kazimierz wycofał się z jazdą na wschód.
Sam król 26 września udał się na pogranicze austriackie. Chciał zwrócić się do cesarza
Ferdynanda III o pomoc, myślał też o zorganizowaniu obrony na Pogórzu. Karol G u
staw obiegł Kraków. Lanckoroński zamyślał o zagonie pod Kraków i prowadzeniu woj
ny podjazdowej przeciw armii oblężniczej. Wobec tego odesłał pospolite ruszenie (za
pewne pozostało głównie sandomierskie) pod Nowy Korczyn. Sam z jazdą komputową
stanął pod Wojniczem. Tutaj 3 października został pobity przez Karola Gustawa, który

28 M. Nagielski, Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i kompntowej za ostatniego Wazy (1648-1668), Warszawa 1989, s. 2 0 -2 1 ; J. Wimmer (Wojsko i finanse Rzeczypospolitej w czasie wojny ze
Szwecją 1655-1660, w: Wojna polsko-szwedzka 1655-1660, Warszawa 1973, s. 6 8 -6 9 ) opiera się na
informacji podanej przez S. Puffendorfa, że podczas popisu grupy Aleksandra Koniecpolskiego przy
poddaniu się Szwedom było 5174 jazdy polskiej i 211 dragonów. Według M. Jemiołowskiego (Pa
miętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), oprać. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 147),
w skład tych sił wchodzili żołnierze z dawnej dywizji Lanckorońskiego, ale część z nich pozostała przy
hetmanie polnym. Jednakże wiadomo, że inne oddziały przeszły tu z dywizji Stanisława Potockiego,
jak pułk Jana F. Sapiehy. Biorąc pod uwagę, że zapewne większość sił w Iipcu pozostała przy hetma
nie wielkim, a dywizja Lanckorońskiego ponosiła straty w bitwach, skłonny byłbym określać pier
wotny stan jej jazdy na około 5700. Liczbę dragonów podaję za J. Wimmerern; A . Kersten, Stefan
Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963, s. 220.
29 J. Wimmer, Wojsko i f i n a n s e . s. 70; Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. 2, Wrocław
1955, s. 5 4 9 -5 5 0 (dalej cyt.: A SW K ).
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wyruszył z częścią sił spod Krakowa. 29 września także Stanisław Potocki został pobity
pod Gródkiem Jagiellońskim przez Rosjan i Kozaków. Dywizje hetmanów zeszły się
7 października w Świlczy pod Rzeszowem. W wojsku doszło do szoku wywołanego
dwiema równoczesnymi klęskami. Stanowiły one przecież tylko końcowe ogniwa dłu
giego łańcucha porażek, rozpoczynającego się utratą Smoleńska latem 1654 r. Powstało
wrażenie zaciskających się kleszczy. Mogło się wydawać, że Szwedzi i Rosjanie, działa
ją c zbieżnie, osaczą armię koronną i ją zniosą. Oczywiście istniała możliwość odskoku
na północ i ujścia wrogim wojskom. W tej bardzo trudnej sytuacji wodzom wojska, naj pierw pułkownikowi Aleksandrowi Koniecpolskiemu, a następnie obu hetmanom, za
brakło właściwej koncepcji działań, a przede wszystkim hartu ducha. W okresie
7 - 8 i 16 października wysłali oni poselstwa do Szwedów, deklarując chęć poddania się.
Czy w latach 1655—1656 mamy do czynienia z kryzysem wojskowości polskiej? N ie
wątpliwie nastąpił kryzys stanów liczebnych „ludu ognistego”. Problemem był brak n o
woczesnych twierdz w zachodniej części Rzeczypospolitej. W kilku poprzednich latach
przed 1655 r. Polacy potrafili skutecznie używać piechoty i artylerii, ich współdziała
nie z jazdą zadecydowało o zwycięstwach pod Beresteczkiem (1651), pod Szkłowem
(1654), połowicznych sukcesach pod Starym Konstantynowem (1648) i pod O chm atowem (1655). Piechota i artyleria odegrały ważną rolę w odpieraniu przeciwnika pod
Zbarażem i Zborowem (1649). W okresie potopu i piechoty, i artylerii posiadano zbyt
mało z powodów niezależnych od wodzów, zbyt duża była przewaga nieprzyjaciela
w tych rodzajach broni. Przeważająca artyleria szwedzka czy szwedzko-brandenburska
wspierająca piechotę zdecydowała o zwycięstwach najeźdźców w bitwach pod Żarno
wem, Nowym Dworem (1655), gdzie Polacy rozporządzali nielicznym „ludem ogni
stym” i artylerią, pod Kłeckiem (1656), gdzie Polacy mieli zaledwie paręset dragonów,
nad Sanem i pod Warszawą (1656), gdzie artyleria przeciwnika była o wiele liczniejsza
niż polska. Pod Gołębiem (1656) ogień przeważającej, spieszonej dragonii szwedzkiej
rozstrzygnął bitwę. Pod Wojniczem (1655) Szwedzi mieli więcej „ludu ognistego” niż
Polacy, ogień ich piechoty z zasadzki w dużej mierze przesądził o losach bitwy. Pod Niskiem (1656) ogień muszkieterów szwedzkich doprowadził do odwrotu jazdy polskiej.
Mimo przewagi szwedzkiego czy szwedzko-brandenburskiego „ludu ognistego”, udało
się Polakom pokonać przeciwnika pod Warką i Prostkami (1656). 29 lipca 1656 r. pod
Warszawą szarża 1200 husarii litewskiej, która zwyciężyła jazdę szwedzką pieiwszej
i drugiej linii lewego skrzydła, choć ostatecznie odparta ogniem piechoty i artylerii,
wstrząsnęła Szwedami i Brandenburczykami na tyle, że tego dnia nie podjęli działań za
czepnych i nie wykorzystali zaskoczenia wywołanego obejściem armii polskiej.
Ci, którzy piszą o tym, że husaria na przełomie X V II i X V III w. stała się przestarzała,
zapominają o sukcesach, jakie odnosili kirasjerzy napoleońscy m.in. pod Borodinem
(1812) i Lipskiem (1813). Husarze za Jana III stanowili około 1/5 kawalerii, kirasjerzy
napoleońscy około 1/6 jazdy francuskiej. Pod względem taktycznym okres walk z armią
Karola X II w latach 1 7 0 1 -1 7 0 9 nie stanowi przełomu. Już w dobie potopu szwedzkiego
trudno było polskiej jefdzie przełamać zbrojną w muszkiety lontowe piechotę szwedz-
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ką, niewiele tu więc zmieniał karabin skałkowy. Istotny problem stanowiło tu morale
wojska polskiego. Armia w zdecydowanej większości stanęła po stronie Augusta II, ale
też nie spieszyła się, by za niego umierać, podejrzewając go o dążenie do podporządko
wania Rzeczypospolitej Saksonii. N ie prowadzono więc zbyt energicznie działań prze
ciw Szwedom. Nie rozwija się zbyt intensywnie przeciw nim wojna szarpana, która
przyniosła takie sukcesy w dobie potopu, a także w walkach przeciw Sasom w czasie
konfederacji tarnogrodzkiej 1 7 1 5 -1 7 1 6 . W bitwie pod Warszawą (1705) jazda Chomentowskiego bije ostgocki regiment kawalerii, który traci około 1/5 stanu, ale później
w przeciwieństwie do Sasów nie dąży do dalszej walki30.
Analiza danych o liczebności kontyngentów poszczególnych województw każe obli
czać całość pospolitego ruszenia pod Beresteczkiem na 12 0 0 0 -1 5 000. Natomiast
w 1655 r. tylko przeciw Szwedom zmobilizowano około 13 000 pospolitaków wielko
polskich, około 3 0 0 0 kujawsko-sieradzko-lęczycko-poludniowomazowieckich, 7 0 0 0 - 8 0 0 0 pólnocnomazowieckich, około 7500 krakowsko-sandomierskich, około 1500
w Prusach Królewskich. W sumie daje około 32 0 0 0 -3 3 000 pospolitaków31, a więc
przeszło dwa razy więcej niż ich było pod Beresteczkiem.
Jak na improwizowane wojsko występujące w warunkach znacznej przewagi ognio
wej przeciwnika, pospolite ruszenie zachowywało się w czasie walk stosunkowo nieźle.
7 0 0 0 -8 0 0 0 głównie pospolitego ruszenia z północnego Mazowsza z kilkuset piechoty
łanowej, odciętych od króla i wojsk regularnych, zdecydowało się stawić czoło Gusta
wowi Stenbockowi (7300 wojska, w tym 5800 piechoty, 4 0 -6 0 dział). 30 września pod
Nowym Dworem zanim Mazurzy zostali pobici, stawiali przez kilka godzin twardy opór
Szwedom.
Około 14 września 4500 pospolitaków, w tym zapewne około 1 5 0 0 -2 0 0 0 sando
mierskich, przejawiało zapal bojowy, domagało się stoczenia bitwy. Jan Kazimierz zde-

30 W . Majewski, [Glos w dyskusji], w: VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie
14-17 września 1958. Referaty i i dyskusja, Sekcja VIII, Historia wojskowości, Warszawa 1960,
s. 6 1 -6 6 ; idem, Kopański Most, „Tygodnik Kulturalny” 1985, nr 5, s. 11; idem, Walki ze Szwecją
[Rosją i Sasami] na Mazowszu 1655-1736, w: Działania militarne na Mazowszu i w Polsce północ
no-wschodniej, red. W . Wróblewski, Warszawa 2000, s. 1 35-136, 138-140. Do dziejów militarnych
konfederacji tarnogrodzkiej: Dziennik Konfederacji Tarnogrodzkiej przeciw wojskom saskim w Polsce
zawiązany (1715-1717), Poznań 1841, passim; J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny
północnej, Warszawa 1956, s. 4 1 1 -4 2 9 ; J. Szujski, Dzieła. Wydanie zbiorowe, seria II, t. 4: Dzieje Pol
ski, t. 4, Kraków 1895, s. 2 6 9 -2 8 2 ; J. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością.
Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712-1715, Wroclaw 1953, s. 293, 3 0 2 -3 0 4 ,
307 -3 0 8 , 31 4 -3 1 5 .
31 Dane zostały podane za: J. Wimmer, Wojsko i finanse..., s. 70 -7 1 , z pewnymi poprawkami,
m.in. na podstawie: W . Majewski, Walki ze Szwecją..., s. 12 6 -1 2 7 ; T . Nowak (Obrona Krakowa
przez Stefana Czarnieckiego w roku 1665, SM HW , t. 9, 1963, cz. 1, s. 72) informuje, że pod Krako
wem około 20 IX zebrało się „podobno około 15 0 0 0 ” pospolitego ruszenia, zapewne dotyczyło to
województw sandomierskiego i krakowskiego. Uważam, że jest to duża przesada, zmniejszam to do
połowy. Liczba pospolitego ruszenia pod Beresteczkiem według mojej „Kampanii beresteckiej 1651”
(rkps).
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cydował się na nią, sądząc, że dopadnie Szwedów w marszu. To się jednak nie powiodlo. 15 września pod Żarnowem 11 000 Polaków, głównie jazdy, w tym zaledwie kilkuset
dragonów z 6 działami, natrafiło na uszykowanych już 13 500 Szwedów, w tym 6000
piechoty i 40 dział, a więc rozporządzających wielką przewagą ogniową. Gdy jazda re
gularna zachwiała się i cofnęła pod ostrzałem przeciwnika, pospolitacy (może tylko ich
część) odmówili szarży, mówiąc: „Jesteśmy tu, żebyśmy byli, [n]ie żebyśmy się bili”; ale
pozostali nadal w szyku na polu bitwy32. Biorąc pod uwagę, że ostrzału przeciwnika nie
wytrzymała jazda komputowa, nie świadczy to zbyt ujemnie o pospolitakach. Jan Kazi
mierz wobec siły ognia Szwedów zdecydował się na odwrót. Jazda przeciwnika ruszyła
w pościg. Ponieważ wycofywanie odbywało się w trudnych warunkach terenowych
(bagna, podmokłe doliny rzeczek), Polacy w odwrocie ponieśli duże straty (ogółem
w całej bitwie około 1000 ludzi), także w taborze33. Większość pospolitego ruszenia ro
zeszła się34. Kryzys wywołany zetknięciem się z silnym ogniem szwedzkim, klęska, po
ścig przeciwnika musiały wstrząsnąć improwizowanym, nie ostrzelanym żołnierzem.
Pod Krakowem zebrało się zapewne około 7500 miejscowego krakowskiego i sando
mierskiego pospolitego ruszenia. Gdy doszło do odwrotu spod tego miasta, jego więk
szość się rozeszła. Reszta doszła pod Nowy Korczyn, tu 5 października znalazło się jej nie
wiele, głównie byli to Sandomierzanie. Byli przy nich i Krakowianie, ale w małej liczbie,
skoro Sandomierzanie sami wysyłają przed 9 października swych posłów z ewentualnym
pełnomocnictwem do poddania się Szwedom35. To rozejście się pospolitego ruszenia kra
kowskiego prawie w całości, a sandomierskiego w większej części na przełomie września
i października nie przynosi mu chluby, ale odbywa się ono w naprawdę trudnej sytuacji,
gdy oto wojsko zostało zepchnięte na sam kraniec Rzeczypospolitej.
Razem z posłami hetmanów 22 października wyjechali, by poddać się Szwedom, po
słowie siedmiu województw małopolskich: krakowskiego, sandomierskiego, ruskiego,
bełskiego, wołyńskiego, kijowskiego i lubelskiego. Byli to przedstawiciele pospolitego
ruszenia znajdującego się, poza Sandomierzanami i Krakowianami, przy armii hetm a
nów; poza Sandomierzanami było ono nieliczne36. Poseł województwa kijowskiego
opanowanego w całości w 1652 r. przez Kozaków mógł reprezentować jedynie oficerów
i towarzyszy wojska komputowego pochodzących stamtąd. Po bitwie pod Gródkiem
(29 września) przybyło do dywizji Stanisława Potockiego pospolite ruszenie woje-

32 BCzart. 148, f. 574; Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk (dalej cyt.: BKóm .) 991, f. 519;
S. Herbst, Wojna obronna 1655-1660, Warszawa 1957, s. 58.
33 S. Herbst, Wojna o b r o n n a .s . 57-58; A . Walewski, Historia wyzwolenia Polski za panowania ]ana
Kazimierza 1655-1660, t. 1, Kraków 1866, s. 7 9 -8 0 , X I—XII; L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 110;
BKóm . 991, f 519; S. Wierzbowski, Konnotata wypadków w domu i kraju zaszłych od 1634 do 1689 ro
ku, Lipsk 1858, s. 9 3 -9 4 .
34 T . Nowak, op. cit., s. 72; BCzart. 1656, s. 174-175, 182-183.
35 A G A D , Zbiór Anny z Potockich Branickiej, pudlo 2, rkps 5, s. 4 3 1 -4 3 2 ; Pisma do wieku..., t. 1,
cz. 1, s. 139-140.
36 J. Wimmer, Wojsko i finanse..., s. 72; L. Kubala, Wojna s z w e c k a .s . 1 38-139, 412.
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wództw bełskiego i wołyńskiego, ziemi lwowskiej i przemyskiej oraz województwa ruskiego, ale na wieść o tej klęsce, „gdzie kto mógł rozjechali się”37. Wątpliwe więc, by
liczba wszystkich tych pospolitaków, którzy pozostali przy hetmanie wielkim, przekra
czała kilkuset ludzi. O pospolitym ruszeniu województwa lubelskiego nic nie wiado
mo. Reprezentuje to województwo tylko jed en poseł, Jakub W idlica Domaszewski
chorąży łukowski38. Zapewne znów, ja k przy województwie kijowskim, był on przed
staw icielem tylko żołnierzy.
Niewątpliwie późniejsze akty poddania się Szwedom powstały na podstawie
uchwał jakichś zjazdów szlachty. Kubala rozdział V III swej Wojny szweckiej... zatytuło
wał C ała Polska się poddaje. Sądzę, że zrobił to zbyt pochopnie. Nie wiemy bowiem, jak
liczne były zjazdy szlachty, które owe poddanie się uchwalały; czy liczyły paruset, kilku
dziesięciu, czy może nawet tylko parunastu przedstawicieli szlachty?
Trzeba również wziąć pod uwagę specyfikę owych późniejszych aktów poddańczych,
od października poczynając, z wyłączeniem aktów, które szlachta składała wraz z woj
skiem. Do późniejszych aktów dochodziło wówczas, gdy Szwedzi właśnie zajmowali ja 
kiś teren bądź zbliżali się do niego. Nieraz miało to miejsce po klęsce lokalnych oddzia
łów pospolitego ruszenia czy partyzanckich. Jedynym wyjątkiem od tej reguły było wy
sianie posłów z pełnomocnictwami do poddania się przez szlachtę paru powiatów w oje
wództwa bełskiego i paru ziem województwa ruskiego, zgromadzoną w Zamościu 15 li
stopada (4 grudnia) i pobliskim Grabowie 13 listopada (26 listopada). Zapewne oba
wiała się ona opanowania tych terenów przez Kozaków lub Rosjan39.
Mimo okoliczności łagodzących należy w zasadzie surowo osądzać tych, którzy pod
dawali województwa, ziemie i powiaty, a więc części Rzeczypospolitej. Można mieć po
ważne wątpliwości, czy rzeczywiście stała za nimi większość szlachty tych terenów. Ina
czej wygląda sprawa indywidualnych aktów poddania osób mieszkających w pobliżu
garnizonów szwedzkich, czy też tam, gdzie blisko krążyły oddziały najeźdźcy. Gdy nie
miały możliwości podejmowania walki, musiały z konieczności uznać władzę Szwedów.
Zapewne z tego względu wielu powstańców wielkopolskich z 1794 r., należących do
szlachty i mieszczan, w 1793 r. przysięgało na wierność królowi pruskiemu. Jeśli
w 1655 r. Szwedzi zajmowali jakieś miasto, to jest również zrozumiale, że władze m iej
skie musiały przysięgać na wierność Karolowi Gustawowi.
W krótce po klęsce pod Nowym Dworem 30 września w ziemi zakroczymskiej poddała
się szlachta ziemi wyszogrodzkiej 5 października (11 października) (nr 53, 55—56). Byl to
pierwszy akt poddania się po Ujściu i Kiejdanach. Dopiero porażka oddziału partyzan
ckiego na północnym Mazowszu około 24 października sprawiła, że stracono nadzieję

37 M. Jemiołowski, op. cit., s. 147; inaczej J. Wimmer, Wojsko i finanse..., s. 72.
38 AGAD, A KW , DS, k. l lb , nr 79.
39 Ibidem, nr 14-17, 19. Dalej w tekście dotyczącym poddawania się województw czy ziem data bez
nawiasu oznacza datę wysłania delegatów z pełnomocnictwami do poddania się, data w nawiasie
dzień podpisania aktu. Numery w tekście to numery pozycji w: A G AD , A KW , DS, к 1 lb.
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i poddało się kilka ziem z tego obszaru: różańska, zakroczymska 26 października (6 listo'
pada), ciechanowska 27 października (6 listopada), łomżyńska 1 listopada (21 listopada)
i wiska 4 listopada (21 listopada) (nr 35, 38, 4 0 -4 1 , 62, 6 6 -6 8 ). Zapewne ta porażka
i przykład ziem północnych spowodowały, że poddały się i ziemie poludniowomazowieckie: czerska 1 listopada (23 listopada) (nr 32 -3 3 ) i województwo rawskie 28 października
(6 listopada) (nr 39b, 42M 5, 5 0 -5 2 , 5 7 -6 1 , 63). Prawdopodobnie zbliżanie się od połu
dnia armii Karola Gustawa (16 listopada przybył do Warszawy) sprawiło, że poddała się
reszta południowego Mazowsza: ziemie warszawska 9 listopada (30 listopada), nurska
15 listopada (6 grudnia), liwska 22 listopada (15 grudnia) (nr 4 6 -4 9 , 6 4 -6 5 ).
Inflancka armia szwedzka idąc przez Żmudź, 12 listopada przybyła do Wiżajn, około
60 km od granicy Podlasia. Spowodowało to poddanie się tego województwa: ziemi
bielskiej 17 listopada (30 listopada), drohickiej 24 listopada (9 grudnia) (nr 6 9 -7 3 ).
Marsz Karola Gustawa z Warszawy do Torunia sprawił, że podpisały akt poddańczy zie
mia dobrzyńska (30 listopada) oraz województwa inowrocławskie i brzesko-kujawskie
(7 grudnia) (nr 2 6 -3 1 ).
Zapewne to porażka powstańców pod Łęczycą w końcu października spowodowała,
że ziemia wieluńska poddała się 4 listopada (1 grudnia). Województwo łęczyckie zrobi
ło to 30 listopada (nr 2 4 -2 5 , 83, 86). 28 listopada oddziały szwedzkie w okolicy Będzi
na zmusiły oddziały Czarnieckiego do przejścia na ich stronę. Zastraszyło to pobliską
szlachtę oświęcimską i zatorską i skłoniło ją do poddania się Szwedom 2 grudnia
(14 grudnia) (nr 7 - 8 ) . Poddanie się Szwedom dwóch powiatów południowych w oje
wództwa krakowskiego i czchowskiego 3 grudnia (18 grudnia) było dziełem arian. Obaj
wysłannicy tego zjazdu Jan Przypkowski i Stanisław Sierakowski należeli do nich
(nr 3 - 4 ) 40.
W Koronie nie podpisały aktów poddańczych delegacje województw sieradzkiego,
płockiego oraz Prus Królewskich, a z ziem zajętych przez Rosjan i Kozaków — woje
wództw bracławskiego i podolskiego.

ANOMALIA UJŚCIA IKIEJDAN
Ogół szlachty chciał się bić w obronie niepodległości Rzeczypospolitej, stawał po
stronie Jana Kazimierza, dotrzymywał mu wierności nieraz w trudnych warunkach.
Poddawanie się Szwedom w Koronie w okresie październik - grudzień 1655 r. odbywa
się w ciężkich, często beznadziejnych z wojskowego punktu widzenia sytuacjach. O d
miennie wygląda sytuacja pod Ujściem i pod Kiejdanami. Tego ostatniego określenia
używam jako pars pro toto dla całej działalności hetmana wielkiego litewskiego Janusza
i Bogusława Radziwiłłów zmierzającej do poddania się Litwy Szwedom od końca lipca

40 A SW K , t. 2, s. 556.
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do października 1655 r. I pod Ujściem, i początkowo pod Kiejdanami nie było trudnej
sytuacji wojskowej wymuszającej niejako kapitulację41.
Nie było wojskowych przyczyn poddania się Litwy. Odwrót spod W ilna w kierunku
południowo-zachodnim wyprowadzałby wojsko na południową część województwa
trockiego i zapewniał łączność z jeszcze nie zajętymi przez Rosjan województwami
nowogródzkim i brzesko-litewskim oraz z Koroną. Stawiało to jednocześnie armie
szwedzką i rosyjską naprzeciw siebie, co wymagało ułożenia ich wzajemnych stosunków, a więc pochłaniało czas i utrudniało skierowanie większych sił przeciw stronie
polskiej. Natomiast wprowadzenie wojska przez Janusza Radziwiłła po bitwie pod W il
nem w ślepy zaułek kąta żmudzkiego między Szwedów i Rosjan wymuszało kapitulację.
Wojskowych przyczyn kapitulacji nie było także pod Ujściem. Polacy zajęli tu silną
pozycję nad zabagnioną doliną N oteci, 8 km na wschód pod Dziembowem była druga
uboczna przeprawa, zamknięta małym szańcem. Opanował ją wieczorem 24 lipca wy
dzielony oddział szwedzki. Polacy mieli duże szanse go rozbić rankiem 25 lipca42, a na
wet mało prawdopodobna ich tu porażka nie zamykała możliwości spokojnego odwro
tu. Zamiast tego dowództwo polskie o świcie 25 lipca rozpoczęło rokowania. Większość
szlachty z obozu pod Ujściem, było jej tu 12 000, nie zaakceptowała decyzji dowództwa
o poddaniu się Szwedom. Wobec przeciwników pod bokiem nie było czasu na wzniece
nie buntu i obalenie dowództwa, szlachta zaczęła więc uchodzić z obozu. Według Radoszowskiego szlachta rozjechała się już w nocy 24/25 lipca. N ie było go jednak pod U j
ściem. Natomiast Morawski, który się tu znajdował, przedstawia owo rozjeżdżanie jako
następstwo układów kapitulacyjnych. Samuel Twardowski pisze też o uchodzeniu no
cą, ale podaje, że uciekło wówczas tysiąc szlachty, a więc zdecydowana jej mniejszość.
Radziejowski w 1661 r. wspominał, że akt poddania podpisało 500 szlachty43. Zapewne
więc jej większość wyjechała narzuconym aktem poddańczym po układach kapitula
cyjnych dowództwa.
17 sierpnia pod Jaswojniami-Kiejdanami wojsko i szlachta zostały najpierw wciąg
nięte w pułapkę kąta żmudzkiego między Szwedów i Rosjan, a następnie zaskoczone.
Niewątpliwie też oddziałał autorytet wybitnego wodza, jakim był Janusz Radziwiłł, któ
ry mógł też liczyć na zdyscyplinowane oddziały autoramentu cudzoziemskiego. Jednak
po pewnym czasie właściwie cała jazda narodowego autoramentu stopniowo opuściła
hetmana. Natomiast szlachta osiadła nie mogła porzucić swych dóbr czy gospodarstw.
Tak więc w obu wypadkach pod Ujściem i pod Kiejdanami o kapitulacji zadecydo
wali wodzowie, podwładni byli jej przeciwni. Janusz i Bogusław Radziwiłłowie dokonali

41 Opis poddania się Litwy Szwedom został oparty na moim artykule: Poddanie się Litwy Szwedom
w r. i 655. Okres 28 V ll-8 IX, w: Świat pogranicza, red. M. Nagielski, A. Rachuba, S. Górzyński,
Warszawa 2003, s. 143-154.
42 S. Herbst, Wojna o b r o n n a ., s. 9 -1 0 .
43 A. Sajkowski, op. cit., s. 224, 233; S. Twardowski, Wojna domowa z Kozaki i Tatary Moskwąpotym
Szwedami i z Węgry [...], Calisia 1681, cz. 2, s. 137, 13 9 -1 4 0 ; A. Kersten, Hieronim Radziejowski...,
s. 398, 521; J. Wimmer, Wojsko i finanse..., s. 70.
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tego, by zaspokoić swe ambicje, zostać władcami udzielnymi, notabene na terenach bialoruskich, terenami etnicznie litewskimi miał władać bezpośrednio Karol Gustaw. Jeśli
Janusz Radziwiłł ma pozostać bohaterem litewskim, wówczas trzeba by uznać za zdrajców powstańców żmudzkich z 1656 r. Bohaterem narodowym może być albo de Gaulle,
albo Petain, nie obaj razem.
W obozie pod Ujściem było w zasadzie dwóch równorzędnych dowódców — Krzy
sztof Opaliński wojewoda poznański i Andrzej K. Grudziński wojewoda kaliski. W iele
jednak wskazuje na to, że po początkowym duumwiracie tych skłóconych ze sobą osób
rzeczywistym wodzem naczelnym po skoncentrowaniu sil wielkopolskich pod Ujściem
stal się Opaliński. Morawski, świadek wydarzeń, pisze, że „byl na miejscu hetm ań
skim”. Grudziński w obozie pod Ujściem pełnił funkcję drugorzędną, dowodził jedynie
600 piechoty obsadzającej szańczyki44. Jest to zrozumiale. Autorytet wojewody po
znańskiego, niekwestionowanego od lat przywódcy wielkopolskiego, musiał przytła
czać wojewodę kaliskiego, który dotąd nie odgrywał większej roli politycznej.
W połowie X V II w. wśród części magnaterii, i to tej oświeconej, pojawia się zwątpie
nie w silę własnego państwa. Tak oceniał postawę jednego z owych sceptyków, Bogu
sława Leszczyńskiego, w przeddzień najazdu szwedzkiego jego stryj Jan: „Kiedy przyszło
radzić [twierdziłeś] tylko, że zginie [Polska] pewnie dla nierządu, a zabiegać nierządowi
nie myślałeś”. U schyłku X V II w. należał do tych sceptyków również Stanisław Herakliusz Lubomirski, autor De vanitate consiliorum.
Opaliński postępował podobnie jak Bogusław Leszczyński. Krytycznie osądzał stan
państwa w swych Satyrach, ale wszelkie próby naprawy utrudniał swą opozycyjną poli
tyką. Zdecydowanie już od 1645 r. imponowała mu armia szwedzka, pogardzał nato
miast wojskowością polską45. Nie wierząc w możliwość przeciwstawienia się Szwedom,
25 lipca poddał Wielkopolskę.

44 A . Sajkowski, op. cit., s. 223—227, 232-23445 R. Pollak, Wśród literatów staropolskich, Warszawa 1966, s. 281, 3 6 0 -3 6 1 ; Listy Krzysztofa Opaliń
skiego do brata Łukasza 1641-1655, Wrocław 1957, s. X X V , 28 0 -2 9 4 , 480; A. Sajkowski, op. cit.,
s. 6 7 -6 8 , 70, 223, 226, 234.
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JAN WIELOPOLSKI
Z WIELOPOLA I PIESKOWEJ SKAŁY
KASZTELAN WOJNICKI
W LATACH POTOPU SZWEDZKIEGO

R

ód W ielopolskich z W ielopola herbu Starykoń1 sięga swą historią X IV w., ale n aj
większą karierę zaczął robić w drugiej połowie XV II w. Twórcą majątkowych i poli
tycznych podstaw rodu byl Kasper Wielopolski, pan z Klęczan — przedstawiciel
kobylańskiej gałęzi rodu „ten z podsędka, sędzia ziemski w 1612 r. a podkomorzy krakow
ski w 1629 r., biegły prawnik, lecz nazbyt lubujący się w procesach, zebrał znaczny
m ajątek”2. Na jego m ajątek składały się dobra dziedziczone w Krakowskiem wraz z klu
czem kobylańskim, a także posiadane w tym województwie królewszczyzny3. Kasper

1 Protoplastą rodu wedle najnowszych badań Franciszka Sikory (F. Sikora, Wielopolscy z rodu Sta
łych Koni do początków X V I wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Historia, t. 26, 1992, s. 145) był Mikołaj herbu Starykoń, dziedzic Zabełcza i Wielopola w ziemi
sądeckiej, wzmiankowany w latach 13 8 1 -1 4 2 0 komornik sądowy, później też sędzia grodzki sądecki,
jego syn Jan występujący w źródłach w latach 1414-1451 został nazwany Wielopolskim, zob. T . Zie
lińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 449; można też znaleźć informa
cje, iż protoplastą Wielopolskich miał być przybysz z Dolnego Śląska, niemieckiego pochodzenia,
zwany Lang, a od m iejsca zamieszkania rodu, tj. Bochni, przylgnęło do nich miano Bochnarów,
zob. A . M. Skałkowski, Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (1803-1877) , 1 .1, Po
znań 1947, s. 9; S. Fischer, Dzieje bocheńskiej żupy solnej, Warszawa 1962, s. 9; stąd też informacja,
że: „Dom Wielopolskich starodawny, których przodki Bochnarami przed kilkiem set i później zwa
no”, w: Herby rycerstwa polskiego, zebr. B. Paprocki w 1584 r., wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858,
s. 110.
2 Przewodnik heraldyczny, ułóż. A . A . Kosiński, t. 3, Warszawa 1881, s. 565; S. K. Kossakowski, Mo
nografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. 3, Warszawa 1872, s. 282, podaje, że
Kasper Wielopolski w 1623 r. został podkomorzym krakowskim.
3 S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wroclaw 1990, s. 128.
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Wielopolski zmarł w 1636 r., pozostawiając swemu synowi — Janowi — fortunę, którą
można zaliczyć już do wielkiej własności, a także spory kapital w gotówce, którym młody Wielopolski dysponował zaraz po śmierci ojca4.
Jan Wielopolski pomnożył znacznie fortunę ojca; pozbywszy się dóbr w powiecie kra'
kowskim, nabył przez zakup, a także dzięki małżeństwu z Zofią Kochanowską, córką Jana Kochanowskiego, chorążego koronnego i starosty stężyckiego, kozienickiego, Ubuskiego, kilka kluczy dóbr: klucz 12 tzw. wsi ruskich od Małego Beskidu po Żmigród,
klucz strzyżowski, Pieskową Skalę z okolicznymi wsiami oraz majątki w Sądeckiem od
Rożnów i Ujejskich. Jan Wielopolski nabył także dobra Obory na Mazowszu, tak więc
łącznie byl właścicielem ponad 50 wsi5.
Należy także zauważyć, że wzrost fortuny Jana Wielopolskiego byl ściśle związany
z posiadaniem licznych królewszczyzn, a także z administracją składu winnego i dzier
żawą żup solnych67. Rzeczą wiadomą jest, że każdy magnat starał się o systematyczne
powiększanie swego majątku dziedzicznego, ale ponadto zabiegał o to, by skupić
w swych rękach jak najwięcej królewszczyzn, tzw. starostw niegrodowych, wydzierża
wianych przez króla po niskich cenach, jako nagrody za usługi magnatów wobec pań
stwa czy monarchy. Dochody płynące ze starostw stanowiły poważną pozycję w budże7

cie magnata .
Jan Wielopolski to jedyny syn Elżbiety z Broniowskich z Bieżdzieży — wdowy po sek
retarzu królewskim Piotrze Cieklińskim — i Kaspra Wielopolskiego. W 1639 r. Jan ob
jął urząd starosty bieckiego8, od 1645 r. byl starostą bocheńskim, w 1652 r. i w latach

4 S. Cynarski, Początek kariery rodziny Wielopolskich. Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice,
red. A. Wyczański, t. 2, Warszawa 1979, s. 142.
5 Ibidem, s. 14 2 -1 4 3 ; S. Ciara, op. cit., s. 128.
6 Jan Wielopolski byl żupnikiem wielickim i bocheńskim od 1648 r., ponieważ wskutek zabiegów
Stanisława Lubomirskiego na konwokacji 1648 r. zarząd salin wielickich i bocheńskich odebrano
Hieronimowi Radziejowskiemu, a oddano w administrowanie Wielopolskiemu; komisja stwierdziła
m.in. dewastację żup w czasie administracji Radziejowskiego, zob. A . Kersten, Hieronim Radziejow
ski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 201; w latach 1655—1658, a następnie od 1662 do
1664 r. żupami krakowskimi i ruskimi razem z Janem Wielopolskim administrowali Aleksander Siel
ski (herbu Lubicz) kasztelan gnieźnieński i Stanislaw Skarszewski na Rzecznikowie (herbu Leszczyc)
kasztelan malogoski, starosta Samborski, w latach 1 6 6 5-1668 Jan Wielopolski razem ze Stanisła
wem Skarszewskim administrował żupami krakowskimi, a w latach 1 6 69-1672 administracją żup
zajął się syn Jana Wielopolskiego, także Jan stolnik koronny wraz z podskarbim wielkim koronnym
Janem Andrzejem Morsztynem (herbu Leliwa), zob. H. Łabęcki, Spisy chronologiczne dawnych żupni
ków w Polsce, „Biblioteka Warszawska”, t. 1, 1859, s. 8 2 0 -8 2 1 ; na temat dzierżawców żup kra
kowskich w XVII w., m.in. o rodzinie Wielopolskich, pisze A. Keckowa, Zupy krakowskie
w XV1-XV111 wieku, Wroclaw 1969, s. 280.
7 W . Czapliński, J. Długosz, Zycie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976, s. 71.
8 Doszło do tego aktu na podstawie konsensusu z dotychczasowym starostą bieckim Maksymilianem
Ossolińskim 17 I 1639 r., zob. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII w., spisy opr. S. Cy
narski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1990, s. 51; 23 I 1665 r. przejął sta
rostwo bieckie syn Wielopolskiego, także Jan, w: Archiwum Główne A kt Dawnych (dalej cyt.:

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

Jan Wielopolski z Wielopola i Pieskowej Skały kasztelan wojnicki...

123

1666-1668 posiadał także starostwo warszawskie i nowotarskie9. Najważniejszym na
bytkiem Jana Wielopolskiego była kupiona w 1655 r. od Zebrzydowskich Pieskowa Ska
la — niegdyś gniazdo rodowe Szafrańców herbu Starykoń. Odtąd Wielopolscy w tytulaturze będą używać właśnie tej nazwy, która — jak pisze Stanisław Cynarski — nada
wała się do tworzenia mitu o prastarym pochodzeniu rodu W ielopolskich10.
Jan Wielopolski swoją karierę polityczną rozpoczął od uczestnictwa w zjazdach i sej
mikach szlachty bieckiej. O jciec zapewnił Janowi stosowne wykształcenie, wysyłając
go na studia w 1620 r. do Akademii Krakowskiej11 oraz na dwór Władysława IV w la
tach 1 6 3 2 -1 6 3 5 , gdzie ten nawiązał przyjazne stosunki m.in. z Jerzym Lubomirskim,
Andrzejem Maksymilianem Fredrą, Adamem Kazanowskim12. Jan Wielopolski został
po raz pierwszy wybrany posłem na sejm w 1638 r. Aktywnie uczestniczył w życiu po
litycznym swojego województwa13 i cieszył się dużą popularnością wśród szlachty,
o czym świadczy fakt, że był dziesięciokrotnie wybierany posłem, a cztery razy był mar
szałkiem sejmiku proszowickiego14.
Wielopolski posiadając już pokaźną fortunę, postanowił dalej piąć się po szczeblach
kariery, dlatego też w 1650 r. ubiegał się wraz ze Stefanem Wydżgą o urząd podkanclerzego
wielkiego koronnego, oferując za niego 130 000 zł. Król zdecydował jednak, że podkanclerstwo obejmie Andrzej Trzebicki. Jan Wielopolski nie ustal w swoich zabiegach i pięć lat
później, w 1655 r. zostaje, jako pierwszy z rodu, kasztelanem wojnickim15.
W momencie, gdy kariera Jana Wielopolskiego zaczęła nabierać rozpędu, w Rzeczy
pospolitej toczyły się walki na wschodzie, a w 1655 r. sytuacja zmieniła się jeszcze barA G A D ), Metryka Koronna (dalej cyt.: MK) 194, s. 2 0 6 -2 0 7 ; J. Barut, Dawna ziemia biecka i jej stoli
ca, w: Biecz. Studia historyczne, red. R. Kaleta, Wroclaw 1963, s. 149.
9 J. Rafacz, Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
1935, s. 108. Jan Wielopolski 13 V 1667 r. otrzymał pozwolenie od króla na cesję starostwa nowo
tarskiego w ręce syna, tj. Jana — wówczas stolnika wielkiego koronnego i starosty bieckiego, który
w 1668 r. przejął starostwo z rąk ojca, w: AGAD, MK 207, s. 2 75-277.
10 S. Cynarski, op. cit., s. 144.
11 Joannes Gasparis Wielopolski viceiudicis Cracoviensis. Album studiosorum Universitatis Cracoviensis,
t. 4, opr. J. Zathey, Cracoviae 1950, s. 73.
12 S. Ciara, op. cit., s. 128.
13 Jan Wielopolski wielokrotnie występował jako przedstawiciel sejmiku proszowskiego, m.in. na
sejmie w sierpniu 1648 r., na który dostał 9 VII 1648 r. instrukcję od swojego sejmiku: Instrukcja
Je. M. M. P. P. Janowi z Wielopola Wielopolskiemu, Bieckiemu [...] na Sejm Walny Warszawski na
Augusti przypadający z Sejmiku Proszowskiego 9 July odprawowanego in Anno 1648 dana, AGAD,
Archiwum Publiczne Potockich (dalej cyt.: APP) 45, 1 .1, s. 161-164.
14 Akta sejmikowe województwa krakowskiego 1621-1660 (dalej cyt.: A SW K ), t. 2, wyd. A. Przyboś,
Wroclaw 1955, s. 755; W . Czapliński, Dwa sejmy roku 1652, Wroclaw 1955, s. 63; „O ile jeszcze
w pierwszej połowie X V II wieku szlachta krakowska była zdominowana przez wpływy Lubomirskich,
to już u schyłku tego wieku doszła przewaga takich rodzin magnackich, jak Wielopolscy, Morsztyno
wie”, w: K. Przyboś, A. Walaszek, Reprezentacja sejmowa województwa krakowskiego w XVII wieku,
„Studia Historyczne”, r. 20, 1977, z. 3, s. 393.
15 K. Przyboś, A. Walaszek, op. cit., s. 147; S. Ciara, op. cit., s. 128; A. Przyboś, Udział szlachty biec

kiej w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, w: Nad rzeką Ropą. Szkice historyczne,
red. W . Michalus, S. Motyka, S. Musiał i in., Kraków 1968, s. 254.
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dziej, bowiem z północy uderzyli na Polskę Szwedzi. Okres potopu szwedzkiego byl niezwykle ważny w karierze politycznej Wielopolskiego.
Najazd szwedzki nie napotkał w pierwszej fazie na poważniejszy opór zbrojny ze stro
ny szlachty i magnaterii i w konsekwencji kraj znalazł się w rękach nieprzyjaciela, który
„wojskom swoim pustoszyć, miasta i dwory szlacheckie rabować i w niwecz obracać po
zwala”16. Król wraz z dworem udał się na emigrację do Głogówka na Śląsku, nalężącego
do hrabiego Franciszka Oppersdorfa. W krótkim czasie otoczenie królewskie zaczęło
się powiększać o senatorów, którzy nie widzieli dla siebie miejsca w okupowanym kraju,
znaleźli się tam m.in.: prymas Andrzej Leszczyński, arcybiskup lwowski Jan Tarnowski,
biskup kujawski Kazimierz Florian Czartoryski, biskup łucki Jan Stefan Wydżga17. Wśród
emigrantów rodziły się różne koncepcje ratowania ojczyzny, wielu z nich z prymasem
na czele dążyło do rozpoczęcia układów z królem szwedzkim mających doprowadzić do
zakończenia wojny. Na emigracji zaczęto zastanawiać się nad reformą ustroju18, a także
nad zabezpieczeniem kraju przed bezkrólewiem. Jan Kazimierz za cenę obietnicy
oddania korony polskiej próbował — bezskutecznie — uzyskać pomoc zbrojną prze
ciwko Szwedom u elektora brandenburskiego, któremu proponował odstąpienie praw
do korony szwedzkiej, nabytki terytorialne w Inflantach w postaci lenna, a nawet robił
elektorowi nadzieję na koronę polską19.
W tym samym czasie także za cenę korony dwór polski szukał pomocy u księcia sied
miogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, któremu zaproponowano adoptowanie syna Je 
rzego II Franciszka przez króla polskiego — gorącym zwolennikiem tego pomysłu byl
marszałek wielki koronny i hetman polny Jerzy Lubomirski20. Lubomirski upatrując
w synu księcia Siedmiogrodu sukcesora korony polskiej i uważając, że należy zabiegać
o pomoc Rakoczego, nie przyjął propozycji wyjazdu do W iednia wraz z wojewodą łę
czyckim Janem Leszczyńskim, by pertraktować z dworem cesarskim i zapewnić tron
jednemu z książąt cesarskich — katolickich21.
15 listopada 1655 r. w Opolu król spotkał się z senatorami na konwokacji, celem
spotkania było uzyskanie pomocy zbrojnej przeciwko najeźdźcy szwedzkiemu.
W tym samym czasie na Spiszu w drugim ośrodku emigracji znaleźli się marszałek wielki
koronny Jerzy Lubomirski, a obok niego Jan Wielopolski, podczaszy koronny Jan Zamoy
ski, biskup płocki Jan Gembicki, Dominik książę Zasławski i inni, którzy wbrew uchwałom

16 Związek W ojska Koronnego, grudzień 1655 r., A G AD , APP 4 5 , 1. 1, s. 77.
17J. Bąkowa, Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego w latach
1661-1667, Kraków 1974, s. 14.
18 W . Czapliński, Próby reform państwa w czasie najazdu szwedzkiego, w: Polska w okresie drugiej wojny
północnej 1655-1660, t. 1, red. K. Lepszy, H. Altman, B. Baranowski i in., Warszawa 1957, s. 309.
19 K. Piwarski, Stosunki szwedzko-brandenburskie a sprawa polska w czasie pierwszej wojny północnej,
w: ibidem, s. 434.
20 J. Bąkowa, op. cit., s. 15.
21 W . Czapliński, Rola magnaterii i szlachty w pierwszych latach wojny szwedzkiej, w: Polska w okresie
drugiej wojny północnej..., s. 183.
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konwokacji postanowili dalej, ale już na własną rękę prowadzić układy z Rakoczym22. Jak
pisze Jarosław Stołicki, mimo różnic między ośrodkiem śląskim i spiskim, które doty
czyły wyboru ewentualnych sojuszników, grupa ze Spiszą zadeklarowała swoją wier
ność wobec Jana Kazimierza, a ukoronowaniem jej dążeń było zawiązanie konfederacji
szlachty województwa krakowskiego w Nowym Sączu 21 grudnia 1655 r.23
W momencie, gdy w granice państwa polskiego wkraczały wojska szwedzkie, Jan
Wielopolski przebywał w swoim dworze w Kobylance, gdzie przez cały czas oczekiwał
na wiadomości i pozostawał w stałym kontakcie z dworem księcia Siedmiogrodu24. Jan
Wielopolski jako starosta biecki z powodu wiadomości o próbach zajęcia miasta Biecza
przez miejscowych dysydentów i zwolenników szwedzkich — arian podgórskich pod
wodzą Jana Stadnickiego z Jodłówki i Jana Potockiego z Łużnej25 — „po cichu przygo
towywał drużynę zbrojną”26. Mimo dzielnej obrony załogi miasto było już prawie opa
nowane i wpadłoby w ręce szturmujących, którzy wdarli się także do grodu, ale w ostat
niej chwili nadeszła odsiecz pod przewodnictwem Jana Wielopolskiego i jego siostrzeń
ca Jana Pieniążka27. Pomoc Jana Wielopolskiego w ocaleniu Biecza bardzo umocniła
jego pozycję, zaś obroniony Biecz stal się głównym punktem oparcia w tym rejonie
przeciwko Szwedom28, a klasztor Reformatów29 „bastionem katolicyzmu dla całego
podgórskiego rejonu”30.
Tymczasem król Karol X Gustaw uniwersałem wydanym w Kazimierzu koło Krako
wa 30 września 1655 r. wezwał szlachtę powiatu bieckiego oraz księstw oświęcimskiego
i Zatorskiego, a następnie szlachtę powiatu lelowskiego, czchowskiego i innych do zło
żenia przez swych deputatów w Warszawie do końca października deklaracji posłuszeń
stwa31. Ponieważ na Podgórzu uniwersał został opublikowany dopiero kilka dni przed

22 J. Bąkowa, op. cit., s. 16.
23 J. Stołicki, Działalność Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w czasie potopu na terenie Polski południo
wej, w: Rzeczpospolita w latach potopu, red. J. Muszyńska, J. W ijaczek, Kielce 1996, s. 236.
24 S. Cynarski, op. cit., s. 147.
25 J. Pasiecznik OFM , Kościół i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Bieczu (1624-1982), Kraków
1984, s. 40.
26 S. Morawski, Arjanie polscy (z ośmioma rycinami), Lwów 1906, s. 225.
27J. Zaremba, Wacław Potocki a środowisko ziemi bieckiej, w: Biecz..., s. 463; J. Pasiecznik OFM ,
op. cit., s. 217.
28 M ateriały do dziejów miasta Żywca od XV do XVIII wieku, opr. F. Lenczowski, Kraków 1957, s. 27.
29 Jan Wielopolski miał duży wpływ jako starosta biecki na rozbudowę i fortyfikowanie zarówno
miasta, jak i klasztoru Reformatów. Wstępne decyzje w sprawie ufortyfikowania klasztoru podjął
Wielopolski w 1655 r., ale główne prace zostały przeprowadzone w 1657 r. wobec zagrożenia sied
miogrodzkiego. B. Dybaś, Problematyka budowy i utrzymania fortyfikacji stałych w opiniach i działa
niach sejmików województw krakowskiego i niskiego w okresie wojen w połowie XVII wieku, w: Rzeczpo
spolita w latach potopu, s. 126-127.
30 J. Pasiecznik OFM , op. cit., s. 218.
31 A SW K , t. 2, s. 20 4 -2 0 5 .
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końcem listopada32, szlachta powiatu bieckiego i czchowskiego 3 grudnia wysiała
swych deputatów, dwóch arian, Jana Przypkowskiego — „jurgieltnika” szwedzkiego,
i Stanisława Sierakowskiego33. Deputaci dostali oprócz plenipotencji także załączoną
instrukcję34. Swoją plenipotencję dołączył również Jan Wielopolski35 jako kasztelan
wojnicki36 i jako starosta biecki37, który, jak widać, byl niezwykle przezornym czlowiekiem38: „Plenipotencja Jm Pana Wojnickiego królowi szwedzkiemu Janowi Przypkowskiemu, Stanisławowi Sierakowskiemu dana która initas u siebie non Septui vation
wspomina executiones nie do tego powrotną dane za późno doszedł go Universal króla
szwedzkiego, prosi aby jego Dratensiones król szwedzki miał zalecone”39.
N a początku października Jan Andrzej Morsztyn pisał do kanclerza wielkiego koronnego, że „Bieczanie, Sądeczanie przez posly swe Szwedom poddali się, oprócz tych, któ
rzy tu są magno illicio o tym gdybyśmy ich nie trzymali”40. Morsztyn informował, że
w tej sytuacji zjeżdżają się do Bardyjowa: wojewoda krakowski, wołyński, lubelski,
a wśród nich także kasztelan wojnicki Jan Wielopolski i „wszystkie occasiones intentus
służyć będą Panu [...] extremum spiritum”41.
Po odparciu najazdu Biecz stal się głównym punktem oporu na Podgórzu, gdzie wła
dza szwedzka nie trwała jednak długo, ponieważ 7 grudnia wypędzono Szwedów
z Krosna, a 13 grudnia z Nowego Sącza42. Kasztelan wojnicki Jan Wielopolski43 uni
wersałem44 wydanym w Bieczu, w czasie nieobecności wojewody krakowskiego W łady
sława Dominika Ostrogskiego-Zaslawskiego, 19 grudnia 1655 r. wezwał szlachtę do
gromadzenia się w Nowym Sączu: „Żem na czas i miejsce w pierwszych uniwersałach
moich obwieszczone nie mógł przybyć do wm. m. m. panów i braci, były tego poważne
przyczyny. A iż potym nowe nastąpiły okoliczności, dla których już nie w Bieczu, ale ra-

32 Pacta Conventa albo raczej Invament przez Szlachtę Polską Województwa Krakowskiego Królo
wi Szwedzkiemu Carolowi Gustawowi In Novemberi Anno 1655 oddany, Biblioteka Czartoryskich
w Krakowie (dalej cyt.: BCzart.) 148, nr 171, s. 777-778.
33 W . Budka, Przypkowscy i rola ich w ruchu reformacyjnym, „Reformacja w Polsce”, r. 4 ,1 9 2 6 , s. 67.
34 Instrukcja dana deputatom powiatu bieckiego i czchowskiego do króla Karola Gustawa ze zjazdu pod
Bieczem 3 grudnia 1655 r., A SW K , t. 2, s. 20 5 -2 0 6 .
35 Anna Domoni 1655 Cum Carolus Gustavus Rex Svecia Reginus Polonie invesit, Województwo
Krakowskie Sandomierskie, BCzart. 148, nr 240, s. 1131-1135.
36 AGAD, APP 4 5 , 1 .1, s. 43v-44.
37 Ibidem, s. 44v.
38 Deputaci mieli „królowi szwedzkiemu złożyć przysięgę wierności nie tylko w imieniu dwóch wspo
mnianych powiatów, lecz również w imieniu przezornego Jana Wielopolskiego [...] który ich do tego
aktu specjalnym listem umocował”, w: W . Budka, op. cit., s. 6 7 -6 8 .
39 BCzart. 148, nr 240, s. 1133-1134.
40 Morstin do kanclerza wielkiego koronnego, Lubowla 11 X 1655, w: Listy Jana Andrzeja Morstina,
opr. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 2002, s. 134.
41 Ibidem, s. 134.
42 A. Przyboś, Stefan Czarniecki w latach potopu 1655-1660, Warszawa 1957, s. 14.
43 J. Stołicki, op. cit., s. 234.
44 H. Suchojad, Sejmiki małopolskie wobec potojm, w: Rzeczpospolita w latach potopu, s. 137.
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czej w Sączu expedit, abyśmy consilia nasze iuvandae Patriae przy większym zgroma
dzeniu spoinie odprawowali, tedy zdało mi się tym uniwersałem moim obwieścić i go
rąco upraszać wm. m. m. panów i braci, abyście jako najprędzej do Sącza albo tam,
gdzie o nas kupiących się słyszeć będzie, gromadnie stawać i spoinie z nami o całości
Ojczyzny, wolności i fortun naszych obmyślawać chcieli [...] N ic tedy nie wątpię,
że wm. m. m. panowie dla miłości Ojczyzny, dla zatrzymania wiary świętej katolickiej,
dla zemszczenia się spustoszonych kościołów Bożych, dla zachowania praw i wolności
naszych, jako boni cives gromadnie i porządnie kupić się do nas będziecie”45.
Pod laską Konstantego Lubomirskiego odbył się 21 grudnia 1655 r. zjazd szlachty
w Nowym Sączu46, gdzie „na dzień dwudziestego siódmego grudnia pod Grzybów jako
w najlepszych pocztach na podźwignienie ojczyzny i zaszczycanie Pańskiego dostojeń
stwa pilniejsze poszli trzy tedy”47 — m.in. Jana Wielopolskiego. Konfederacja szlachty
województwa krakowskiego na zjeżdzie postanowiła, aby Jan Wielopolski „rozesłał uni
wersały po powiatach i wszytkich ichm. stanu rycerskiego naszych mil. panów i braciej
na dzień i miejsce [27 grudnia pod Grzybów] wzwyż mianowane konwokował, a ktobykolwiek stawić się nie miał, takowego kożdego tegoż laudum naszego vigore pro hoste
Patriae deklarujemy et decernimus nań honoris, fortunarum et personae succiubitionem jako na nieprzyjacielu”4849.Jeszcze tego samego dnia kasztelan wojnicki wydal uni
wersał, w którym czytamy: „[...] tak niewolnicza z królem szwedzkim transakcyja, ruj
nowane wolności naszej fundamenta, tak ciężkich i niezwyczajnych wolnemu narodo
wi podatków zaciągnione iugum, a nade wszystko zelżone przy zlupionych kościołach
wiary świętej katolickiej obrzędy. [...] Tudzież i to podaję do wiadomości wm. m. m. pa
nów i bracie, iż chan jm. tatarski przy deklaracyjej swojej, która J. K. M., p. m. n., i R. R
znacznemi posiłkami wojska prędko obiecuje, tego dokłada, iż któregoby kolwiek
ślachcica w domu, nie na tej wojnie pospolity zastał, jako nieprzyjaciela koronnego
* »49
zie .

M

Inspiratorem zjazdów szlachty, które dochodziły do skutku był Jerzy Lubomirski. By
ły one uwieńczeniem działań marszałka podejmowanych wcześniej, a celem ich było
umożliwienie Janowi Kazimierzowi powrotu do kraju i zapewnienie królowi poparcia
na południu Rzeczypospolitej50.

45 A SW K , t. 2, s. 557.
46 Konstanty Lubomirski Starosta Sądecki Marszalek Koła Rycerskiego, Laudum województwa kra
kowskiego, Nowy Sącz 21 XII 1655 r., AGAD, APP 4 5 , 1 .1, s. 73; L. Kubala, Wojna szwecka w roku
1655 i 1656, Lwów 1913, s. 262.
47 Konstanty Lubomirski Starosta Sądecki Marszalek Kola Rycerskiego, Laudum województwa kra
kowskiego, Nowy Sącz 21 XII 1655 r., AGAD, APP 4 5 , 1 .1, s. 73.
48 Konfederacja szlachty województwa krakowskiego zebranej na zjeżdzie w Nowym Sączu 2 1 XI1 1655 r.,
A SW K , t. 2, s. 558.
49 Uniwersał kasztelana wojnickiego Jana Wielopolskiego do szlachty województwa krakowskiego z Nowe
go Sącza 21 X I I 1655 r., A SW K , t. 2, s. 559.
50 J. Stołicki, Dziablność Jerzego Sebastiana Lubomirskiego..., s. 236.

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

128

Mirosława Kamecka-Skrajna

Jan Kazimierz tymczasem powrócił z wygnania i w ostatnich dniach grudnia 1655 r.
przybył do Lubowli51, a 1 stycznia 1656 r. wydał uniwersał do szlachty powiatu bieckiego, w którym wzywał do walki w obronie wolności i religii, a także zapowiadał swój powrót52. Jan Wielopolski podejmował Jana Kazimierza w Kobylance 6 stycznia 1656 r.,
a następnego dnia króla witali już w samym Bieczu reformaci — teolog Franciszek
Rychlowski i kaznodzieja Franciszek Janiszewski, który wygłosił mowę powitalną53. Ka
sztelan wojnicki podpisał się także 31 stycznia 1656 r. pod „instrumentem konfederacyi
łańcuckiej”54.
Jan Wielopolski w czasie pobytu na Spiszu u marszałka wielkiego koronnego Jerzego
Lubomirskiego popierał jego koncepcję, która przewidywała pomoc ze strony Siedmio
grodu za cenę korony i adopcji syna Jerzego Rakoczego przez Jana Kazimierza. W poło
wie grudnia 1655 r. marszałek Lubomirski doprowadził nawet do spotkania zwolenni
ków Rakoczego z posłem siedmiogrodzkim Mikasem Mihalym55. Oprócz sprawy elekcji
pojawił się na spotkaniu także problem wzmocnienia władzy królewskiej i ograniczenia
liberum veto. Sam Jan Kazimierz myślał raczej o przymierzu z cesarzem, ale pod wpły
wem marszałka Lubomirskiego i kasztelana wojnickiego Jana Wielopolskiego zdecydo
wał się na wysianie w kwietniu 1656 r. do Siedmiogrodu poselstwa. W imieniu króla
polskiego Mikołaj Prażmowski i Gabriel Silnicki wystąpili w Siedmiogrodzie z żądaniem
pomocy w walce przeciwko Szwecji, oddając w zamian Rakoczemu w zastaw 13 miast
spiskich i oferując elekcję jego syna na króla polskiego56. Sam kasztelan wojnicki był
gorącym zwolennikiem przymierza z Rakoczym, zachęcał go do wkroczenia do Polski,
opisywał księciu siedmiogrodzkiemu sytuację w wojsku i donosił o wymarszu Czarniec
kiego z obozu pod Sobotą w m aju 1656 r.57 Jan Wielopolski, utrzymując bliskie związki
z miastami węgierskimi, nawiązał kontakty z dworem Jerzego II Rakoczego jeszcze w la
tach czterdziestych; w 1648 r. gościł w swojej Kobylance posłów od Rakoczego. N ieba
wem sam Wielopolski został wysiany z poselstwem do księcia Siedmiogrodu, w celu na
kłonienia go do wystąpienia przeciw Bohdanowi Chmielnickiemu58. Odtąd też pozo
stawał w stałych kontaktach z władcą Siedmiogrodu.

51 „[...] przybył król do Polski w początku tego [1656] roku przez góry Karpackie i wspaniale zrazu
w Lubomli przyjęty został przez Lubomirskiego W . Marszałka, Zamoyskiego, Wielopolskiego Kaszte
lana Wojnickiego i innych”, W . J. Rudawski, Historia Polski od śmierci Władysława IV aż do pokoju
oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r., przel. W . Spasowicz, t. 2, Petersburg-Mohylew 1885, s. 77.
52 S. Cynarski, op. cit., s. 148.
53 J. Pasiecznik OFM , op. cit., s. 218.
54 L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 266.
55 J. Bąkowa, op. cit., s. 16.
56 S. Cynarski, op. cit., s. 148 (zob. A. Przyboś, Samuel Grądzki ariański dziejopis wojny polsko-siedmiogrodzkiej 1657 r., „Małopolskie Studia Historyczne”, r. 2, 1959, z. 1, s. 9).
57 J. Wielopolski do J. Rakoczego, Sobota 26 V 1656, za: A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665,
Warszawa 1963, s. 297.
58 S. Cynarski, op. cit., s. 146.
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Pod koniec 1656 r. sytuacja całkowicie się zmieniła. Jan Kazimierz, tracąc nadzieję
na jakąkolwiek pomoc dworów, u których zabiegał o wsparcie, zdecydował się na nawiązanie kontaktów z Rosją i 5 października 1656 r. przekazał komisarzom do Niemieży
pod W ilnem zgodę na elekcję kandydata z dynastii Romanowów59.
Niemal w tym samym czasie, gdy sfinalizowane zostało porozumienie w Niemieży,
do W iednia wyruszyło poselstwo nadzwyczajne Jana Kazimierza i Rzeczypospolitej,
„a odprawić je podjęli się wojewoda poznański Jan Leszczyński i kasztelan wojnicki Jan
Wielopolski (Andrzej Miaskowski, który wyruszył wcześniej, miał wybadać, czy misja
ma szansę powodzenia), żeby zaś żadna zwloką nie zahamowała sprawy, wyjechali wy
posażeni we wszelkie pełnomocnictwa do rokowań”60.
Jak pisze Zbigniew W ójcik61, w stosunkach z Habsburgami austriackimi do drugiej
połowy lat pięćdziesiątych obowiązywał traktat zawarty między cesarzem Ferdynan
dem II a królem Władysławem IV z 12 lutego 1633 r. — było to potwierdzenie daw
nych paktów przyjaźni między cesarzem, a królem Polski. Potop szwedzki spowodował
dużą aktywność zarówno Francji, jak i samej Austrii, ale w początkowym okresie wojny
dwór wiedeński ograniczył się jedynie do roli mediatora. „Leszczyńskiemu, którego
król wysłał byl ze Śląska z prośbą o pomoc, odpowiedziano, [...] że cesarz ofiarował
Szwecji pośrednictwo i dopóki król szwedzki pośrednictwa nie odrzuci, cesarz nie może
brać na siebie żadnych innych zobowiązań”62. Ostatecznie Szwedzi mediację wiedeń
ską odrzucili, a zaczęli interesować się pośrednictwem francuskim, co z kolei Habsbur
gów zaniepokoiło i skłoniło do przejścia od dyplomacji mediacyjnej do konkretnych
działań niosących pomoc Rzeczypospolitej63.
Dwór polski dobrze wyczul sytuację i postanowił ją szybko wykorzystać, wysyłając
późną jesienią 1656 r. do W iednia nadzwyczajne poselstwo64. Wojewoda poznański Jan
Leszczyński i kasztelan wojnicki Jan Wielopolski, a także sekretarz misji, referendarz
koronny Jan Andrzej Morsztyn65, przybyli do W iednia już w nowej międzynarodowej
sytuacji, dlatego też bez większych trudności wynegocjowali traktat z Austrią66. Został
on podpisany 1 grudnia 1656 r. w Wiedniu przez Jana Wielopolskiego i Jana Leszczyń
skiego reprezentujących stronę polską i przez ks. Johanna Auersperga i Ernesta
hr. O ttingena — reprezentujących stronę austriacką.

59 J. Bąkowa, op. cit., s. 18.
60 W . Kochowski, Lata Potopu 1655-1657, b.m. 1966, s. 226.
61 Traktaty polsko-austriackie z drugiej połowy XVII wieku, opr. Z. W ójcik, Warszawa 1985, s. 7.
62 L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów-Warszwa 1918,
s. 104.
63 K. Piwarski, Rywalizacja francusko-austriacka o wpływy w Rzeczypospolitej w latach 1655-1660, w:

Polska w okresie drugiej wojny północnej..., s. 389.
64 Z. W ójcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997, s. 120.
65 Jan Andrzej Morsztyn o atmosferze panującej w Wiedniu podczas pobytu polskiego poselstwa
wspomniał w swojej korespondencji do wojewody poznańskiego: Jan Andrzej Morsztyn do Jana Le

szczyńskiego wojewody poznańskiego, Frankfurt 29 XII 1655, w: Listy Jana Andrzeja Morstina, s. 135.
66 Traktat przymierza między cesarzem Ferdynandem III i Janem Kazimierzem królem Polski, W ie
deń 1 XII 1656 — cały dokument został przedstawiony, w: Traktaty polsko-austriackie..., s. 3 1 -3 5 .
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Cesarz zobowiązał się nakłonić elektora brandenburskiego i Bohdana Chmielnickiego, by powrócili do posłuszeństwa wobec Rzeczypospolitej, ponadto miał odciągnąć Je 
rzego II Rakoczego od najazdu na Polskę67. Warto zauważyć, że stanowisko w sprawie
pruskiej nie było podczas potopu jednolite w Rzeczypospolitej, posłowie polscy dostali
instrukcję, w której wysunięto myśl odzyskania przy pomocy wojsk cesarskich księstwa
pruskiego i włączenia go do Polski68. Ferdynand III „ślubował w rozpoczętem pośredni
czeniu między Polską a Moskwą nie ustawać, aż pokój między niemi pod znośnymi wa
runkami nastanie [...]”69. Cesarz miał dostarczyć Rzeczypospolitej posiłki wojskowe
w liczbie 4000 ludzi, a także zezwolić na zakup broni, amunicji i zaciąg żołnierzy w kra
jach cesarza austriackiego. Jak podkreśla Z. W ójcik70, cechą charakterystyczną tego
układu było to, iż udzielona Polsce pomoc przeciwko Szwecji została opatrzona klauzu
lami gwarantującymi, że posiłki wojskowe zaciągnięte przez Rzeczpospolitą w krajach
cesarza, a także broń i amunicja nie mogły być wykorzystane na terenie Rzeszy, a wy
łącznie na ziemiach Rzeczypospolitej. Cesarz stawiając taki wymóg, wykazał, że nie za
mierza naruszać traktatu westfalskiego z 1648 r. Jan Kazimierz i Rzeczpospolita zo
bowiązywali się do niezawierania oddzielnego pokoju z elektorem brandenburskim
i Szwecją.
Król postanowił zwołać 4 marca 1657 r. do Częstochowy konferencję senatorów, na
której byl obecny także Ja n Wielopolski71. N a radzie senatu zebranej 27 marca 1657 r.
w Częstochowie zawarty w W iedniu traktat został ratyfikowany przez stronę polską72.
Cesarz Ferdynand III nie zdążył jednak ratyfikować traktatu, ponieważ na początku
kwietnia tegoż roku zmarł73.
N a początku grudnia 1656 r. król Szwecji zawarł zaś układ w Radnot z Jerzym II R a 
koczym i Bohdanem Chm ielnickim dotyczący rozbioru Polski. O porozumieniu
Rakoczego i Chmielnickiego powiadomił Jana Kazimierza Jan Wielopolski, który
o wszystkim dowiedział się od zakonników bieckich74.

67 Historia dyplomacji polskiej, t. 2: 1572-1 795, red. Z. W ójcik, Warszawa 1982, s. 211.
68 J. Wijaczek, Traktat welawsko-bydgoski. Próba oceny, w: Rzeczpospolita w latach potopu, s. 73.
69 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 106.
70 Traktaty p o ls k o -a u s tr ia c k ie s. 10.
71 W . Kochowski, op. cit., s. 278; jak pisze A. Kersten kasztelan wojnicki Jan Wielopolski byl jed
nym ze zdecydowanych przeciwników Stefana Czarnieckiego obok Stanisława Potockiego i Jerzego
Lubomirskiego, w: A . Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 334.
72 Historia dyplomacji polskiej, t. 2, red. Z. W ójcik, s. 211.
73 „[...] Leopold nakłoni! cesarza, że trzy dni przed śmiercią podpisał polecenie posłania 17 000 woj
ska [...] Jan Kazimierz sądził, że to nastąpi zaraz [...] czekali też poniewolnie posłowie polscy Le
szczyński Jan wojewoda poznański i Wielopolski Jan kasztelan wojnicki, którzy podpisali ugodę, da
jąc w zastaw Wieliczkę i Bochnię w 300 000 zip. zaciągu 16 000 wojska, więc też obiecując tajemnie
Kraków i Poznań”, w: S. Morawski, op. cit., s. 443.
74 „My rycerstwo powiatu Bieckiego w twierdzy Bieczu zgromadzone, czynimy umowę: iż książę sied
miogrodzki sprzymierzywszy się z królem szwedzkim [...]”, w: S. Morawski, op. cit., s. 403; J. Pasiecz
nik OFM , op. cit., s. 41.
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W tej sytuacji zaistniała konieczność wysłania do W iednia kolejnego poselstwa
i podpisania nowego porozumienia, bowiem zagwarantowane grudniowym traktatem
posiłki okazały się niewystarczające. Stąd też jeszcze w kwietniu został wysłany do stoli
cy cesarstwa nowy poseł, podskarbi wielki koronny, Bogusław Leszczyński75, który do
prowadził do podpisania 27 maja 1656 r. nowego traktatu przymierza76.
Jan Wielopolski w czasie poselstwa do cesarza uzyskał 7 i 11 listopada 1656 r. indygenaty czeski i węgierski77. Kasztelan wojnicki ponadto „odprawiając wielkie poselstwo
do W iednia gwoli ratowania potopem zalanej ojczyzny pozyskał od cesarza Ferdynan
da III 29 listopada 1656 r. dziedziczny tytuł hrabiego Świętego Imperium Rzymskie
go”78 na Pieskowej Skale. Jak już pisałam wcześniej, Wielopolscy używali tej ty tuła tury
w związku z kupnem w 1655 r. Pieskowej Skały, niegdyś gniazda rodowego Szafrańców
herbu Starykoń.
Kasztelan wojnicki Jan z Pieskowej Skały Wielopolski za poselstwa zagraniczne i za
służbę wojenną byl wysuwany do nagrody przez szlachtę krakowską na sejmiku przed
sejmowym w Proszowicach 21 czerwca 1658 r.: „Jm. Pan kasztelan wojnicki non dispar
oświadczył się być zelator w podejmowaniu postronnych legacyj, w radach tak onych,
które possidente R. R hoste za granicą od ostatecznych Korony synów odprawowane
były, senatoria stawiając constantia, jako i teraźniejszych, które ad bonum publicum
instituuntur, pilnem będąc i one wedle żarliwej erga Patriam miłości promowując.
A nie tylko togata consilia dowodem są tych mentorum jm ci, ale i wojenne okazyje
wszędzie przy ichm. Panach hetm anach odprawował i tego tedy debito zasług swoich
testimonio ichm. Panowie posłowie na tamtym miejscu nie przepomnią”79. Ja n W ielo
polski osiem miesięcy później ponownie byl przedstawiony do nagrody na sejmiku
szlachty krakowskiej w Proszowicach, o czym czytamy w instrukcji danej posłom na
sejm: „Tak znaczne są emeritae virtutis jw. Pana kasztelana wojnickiego w Ojczyźnie
naszej dowody, tak insignia a prima jego aetate województwu temu constanti et assi
dua opera oświadczonego zawsze afectu documenta, że nie tylko podziękowania na
okazanie wdzięczności naszej meretur na każdym placu testyfikacyje, ale każde deside
rium jm ci słuszna, aby particulari od nas promowane było zelo. [...] zalecamy ichm. Pa
nom posłom naszym, aby gorącą instancyją wnieśli za jejmością, żeby tak bene meritus

75 Traktaty p olsko -a u striack ie.. s. 11.
76 Traktat przymierza między Janem Kazimierzem i Leopoldem, Wiedeń 27 V 1657 r. — wznowienie trak
tatu defensywnego z 1 K il 1656 r. oraz odnowienie wszystkich dotychczasowych traktatów polsko-au
striackich, ibidem, dok. 2, s. 3 8 -4 3 ; Deklaracja posłów króla Czech i Węgier oraz króla Polski w sprawie
wyboru Krakowa i Poznania na miejsce stacjonowania wojsk posiłkowych, Wiedeń 27 V 1657 r., ibidem,
dok. 3, s. 4 4 -4 5 ; Konwencja dodatkowa do traktatu w sprawie sum i świadczeń ze strony króla Polski na
rzecz wojsk posiłkowych, Wiedeń 27 V 1657 r., ibidem, dok. 4, s. 4 6 -4 9 .
77 A. Przyboś, Udział szlachty bieckiej..., s. 254.
78 A. M. Skalkowski, Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (1803-1877), t. 1, Po
znań 1947, s. 10.
79 Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku przedsejmowego województwa krakowskiego w Proszowicach
21 V I 1658 r., A SW K , t. 2, s. 635.
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civis et senator dalej zwlóczony nie byl w otrzymaniu dekteru K. J. M .”80. Warto przy
tym zauważyć, że jednym z posłów wysianych na sejm byl Jan Wielopolski.
Kasztelan wojnicki po powrocie z Wiednia przebywał u boku króla, a w czerwcu
1657 r. radził ze szlachtą biecką w Bieczu nad obroną powiatu81, bowiem 18 czerwca
1657 r. król Jan Kazimierz wydal uniwersał do powiatu bieckiego, pisząc, że „[...] za la
ską i pomocą Bożą nieprzyjaciół naszych z państw naszych gruntowne wykorzenię za
ciągnęliśmy za posiłek wojska króla Je. M ci. węgierskiego na obronę i oswobodze
nie [...]”82. Król pisał, aby Biecz przygotowywał wszelką żywność, tj. mięso, piwo, chleb,
dalej, by wojskowi zabierali jedzenie ze sobą do obozu, nie obawiając się żadnych ra
bunków, sygnalizował jednocześnie, że generałowie króla węgierskiego obiecywali
„skromność”83.
N a początku 1658 r. dwór polski opowiedział się za ugodą z Kozakami. Niezbędne
w tej sytuacji było przyjęcie mediacji francuskiej, która ułatwiłaby podpisanie pokoju ze
Szwecją. W tej sytuacji doszło do konwokacji warszawskiej trwającej od 20 lutego do
połowy marca 1658 r., na której senatorowie ustosunkowywali się do rokowań z Koza
kami i z Moskwą. Na konwokacji był obecny Jan Wielopolski, który obok biskupa ku
jawskiego Kazimierza Floriana Czartoryskiego, wojewody ruskiego Stefana Czarniec
kiego i podskarbiego ziemskiego i hetmana polnego litewskiego W incentego Gosiew
skiego poparł traktaty z oboma kontrahentami. Za rozmowami z Kozakami opowiedzie
li się stronnicy austriaccy, m.in. podkanclerzy koronny i biskup przemyski Andrzej
Trzebicki, prymas Andrzej Leszczyński. Przeciwko ugodzie z Kozakami był biskup ki
jowski Tomasz Ujejski, a przeciwko ugodzie z Moskwą kasztelan łęczycki Aleksander
Sielski. Ostatecznie postanowiono zwodzić cara nadzieją elekcji i jednocześnie podjąć
rokowania z Kozakami84.
Trzeba zauważyć, że Jan Wielopolski w czasie wojny ze Szwedami położył spore zasługi
i jako inspirator opom przeciw najeźdźcy, i jako dyplomata, a także jako czynny wojskowy,
który brał udział w walkach wraz ze swoją własną chorągwią przy boku Jerzego Lubo
mirskiego85. Jan Kazimierz, doceniając kasztelana wojnickiego w 1659 r. za zasługi dy
plomatyczne i wojenne, obdarzył Jana Wielopolskiego nowymi starostwami — war
szawskim i nowotarskim86.

80 Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 28 II 1659 r.,
ibidem, s. 669.
81 Uchwały szlachty powiatu bieckiego w Bieczu 20 VI 1657 r., ibidem, s. 5 9 1 -5 9 3 .
82 Uniwersał do Powiatu Bieckiego pisany od Króla T. Mci., Częstochowa 17 VI 1657, AGAD,
APP 4 5 , 1 .1, s. 137.
83 Ibidem, s. 137.
84 J. Dąbrowski, Polsko-moskiewskie rokowania pokojowe w 1658 roku, w: Rzeczpospolita w latach poto
pu, s. 93.
85 Udział chorągwi Jana Wielopolskiego od I kwartału 1656 r. do II kwartału 1660 r. wykazał
J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1660, „Stu
dia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 4, 1958.
86 A. Przyboś, Udział szlachty bieckiej..., s. 255.
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Doceniali działalność Wielopolskiego także mieszkańcy województwa krakowskiego —
tym razem na polu gospodarczym — którzy uchwalą sejmiku relacyjnego województwa
krakowskiego w 1659 r. zaproponowali, aby „Jan z Pieskowej Skały Wielopolski [...]
wszytkich podatków województwa naszego praesenti laudo pozwolonych jm. szafarzem
byl, któremu praesenti laudo dajemy moc i władzę, jako zobaczy ex usu et commoditate województwa naszego akcyzę i czopowe po administracyjej ichm. panów administratorów naszych ad diem 17 septemberis [...] także i arendę akcyzy wielickiej”87. Jan
Wielopolski bardzo szybko przejął powyższe obowiązki i w swoim uniwersale do w oje
wództwa krakowskiego wydawał już konkretne dyspozycje, m.in. wobec miast, miaste
czek i wsi, gdzie odbywały się targi, prosił, aby magistrat do 1 września przysłał do K ra
kowa swoich przedstawicieli albo pisemnie kontaktował się z Wielopolskim88.
Jan Wielopolski w latach potopu szwedzkiego dal się poznać także jako główny orga
nizator wystąpień przeciw dysydentom na Pogórzu. Władysław Lubieniecki przedsta
wiał go jako sprawcę podburzania do walki z arianami89. Niemałą rolę w podburzaniu
ludu przeciwko innowiercom odegrali również reformaci bieccy i zakonnicy90. Jednak
najważniejszą z osobistości obozu zwalczającego arian w ziemi bieckiej, a także jednym
z inicjatorów edyktu banicyjnego byl Jan Wielopolski91. Poeta Wacław Potocki w spo
sób następujący podsumował w swoim utworze działalność Jana Wielopolskiego:

Nagrobek J. P. Wielopolskiemu, wojewodzie krakowskiemu92
„Jan Wielopolski ciało w tej złożył mogile,
A na cóż wiele pola, kiedy tylko tyle
Człeku potrzeba, ile swym zalęże ciałem?
N a co tytuł wielki, kto w rzeczy samej małem?
Wprzód kasztelan wojnicki, potem wojewoda
Krakowski, godzien obu, wątpić o tym szkoda.
Chodził posłem o pomoc na Szwedów do Wiednia,
Wygnał też aryjanów; i to niepoślednia
Tych wszystkich jego fortun i sławy podpora,
Gdy zostawił godnego cnót swych sukcesora93.

87 Uchwały sejmiku relacyjnego województwa krakowskiego w Proszowicach 25 V I 1659 r., A SW K , t. 2,
s. 687.
88 Uniwersał Jana Wielopolskiego, kasztelana wojnickiego, do województwa krakowskiego w sprawach po
datkowych, Kraków 26 VIII 1659 r., A SW K , t. 2, s. 694.
89T . Sławski, Beskidnicy ziemi bieckiej, w: Biecz-.., s. 425.
90 Ibidem, s. 424.
91 A. Przyboś, Udział szlachty bieckiej..., s. 256; J. Zaremba, Wacław Potocki..., s. 475.
92 Jan Wielopolski 21 VII 1667 r. został wojewodą krakowskim po Michale Zebrzydowskim,
zob. A. Przyboś, Udział szlachty bieckiej..., s. 255.
93 T . Zaremba, Wacław Potocki..., s. 475.
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Gdy jednak sejm uchwalił w 1659 r. przyspieszenie usunięcia arian do 10 lipca
1660 r., a na Pogórzu była znaczna ich liczba, Jan Wielopolski „zamieszkały w okolicy
najgęściej zaludnionej przez arian pozostający z nimi i z tytułu piastowanego urzędu
i w życiu prywatnym w ciągłej styczności wystarał się u biskupa krakowskiego o pozwolenie na odbycie rozmowy katolików z arianami”94. Od 10 do 16 marca 1660 r. na zamku Jana Wielopolskiego w Rożnowie trwały rozmowy, w których ze strony katolickiej
uczestniczyło 8 duchownych i 6 świeckich, a ze strony arian było 9 osób, m.in. Maciej
Przypkowski, Jędrzej Wiszowaty, Franciszek Rychlowicz — autor panegiryków na cześć
Wielopolskiego. Do żadnego porozumienia jednak nie doszło, a arianie ze względu na
reprezentację katolików bardziej mogli czuć się jako pozwani przed sąd grodzki biecki,
bowiem skład osobowy to: Jan Wielopolski — starosta biecki, Przecław Wielogłowski
— podstarości i sędzia, Jan Wojakowski — pisarz grodzki95. Jan Wielopolski jako po
mysłodawca rozmów — mimo że do żadnego konsensusu nie doszło — przez panegirystów byl uważany za męża opatrznościowego, który dążył do uspokojenia tarć na tle
religijnym.
Kasztelan wojnicki byl gorącym zwolennikiem reformatów bieckich, ale także kra
kowskich. Gdy ci zwrócili się do niego w 1659 r. z prośbą o wyjednanie u biskupa kra
kowskiego Andrzeja Trzebickiego zatwierdzenia fundacji ich klasztoru w obrębie murów
Krakowa, Wielopolski szybko wykorzystał okazję. Podczas wyjazdu na sejm, gdy biskup
Trzebicki także znajdował się w stolicy i wydawał przyjęcie dla różnych dygnitarzy du
chownych i świeckich, Wielopolski, będąc jednym z gości biskupa, prosił wówczas o za
twierdzenie placówki krakowskiej reformatów — na co ostatecznie biskup Andrzej
Trzebicki się zgodził96.
Lata potopu szwedzkiego to także próby reform państwa, a przede wszystkim projek
ty obioru następcy jeszcze za życia króla i w konsekwencji uzyskanie pomocy przeciwko
Szwedom. Myśl o wybraniu następcy za życia Jana Kazimierza powstała jeszcze w czasie
trwania kampanii 1655 r. i szybko zyskała uznanie w kołach senatorskich. Zdano sobie
sprawę, że chodzi nie tylko o zyskanie pomocy za cenę korony, ale także o zapewnienie
państwu spokoju w wypadku śmierci Jana Kazimierza. Gdy jednak minęło pierwsze nie
bezpieczeństwo, sprawę wyboru następcy odsunięto na plan dalszy97. Wobec najazdu Ra
koczego ostatecznie nie doszło do zwołania sejmu ani w 1656, ani w następnym roku.
Dopiero w drugiej połowie 1657 r. powrócono do zagadnienia reform i zwołania sejmu98.
10 lipca 1658 r. zebrał się w Warszawie sejm99, jednak mimo starań dworu i części se
natorów nie zdołał podjąć żadnej uchwały mającej na celu zahamowanie pogłębiające-

94 W . Budka, op. cit., s. 69.
95 Ibidem, s. 69; S. Cynarski, op. cit., s. 150.
96 J. Pasiecznik, op. cit., s. 49.
97 W . Czapliński, Próby reform..., s. 3 1 2 -3 1 3 .
98 Ibidem, s. 315.
99 Król w swoim uniwersale przedsejmikowym z 30 V 1658 r. wyznacza! datę sejmu walnego war
szawskiego na 10 VII, proponując jednocześnie, aby sejmiki przedsejmowe rozpoczęły się 21 V I i aby
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go się wewnętrznego chaosu. N a niezdecydowaną postawę szlachty na sejmie wywarły
wpływ zabiegi austriackie100. Królowa w tej sytuacji pozyskiwała ważne osobistości,
budowała stronnictwo, które mogłoby przeciwstawić się zwolennikom Habsburga.
Znaleźli się w nim, obok Jerzego Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego i h et
mana polnego koronnego oraz Stefana Czarnieckiego wojewody kijowskiego, Jan W ie
lopolski kasztelan wojnicki, Andrzej Morsztyn referendarz koronny, Jan Leszczyń
ski wojewoda poznański i inni101. Jana Wielopolskiego dla stronnictwa francuskiego
w końcu 1657 r. miał pozyskać Stefan Czarniecki, któremu królowa obiecała 4000 tala
rów rocznie i dowództwo nad oddziałami francuskimi, jeśli takie wkroczą do Polski102.
Stronnictwo składało się z ludzi o zmiennych nastrojach, chwiejnych, a do tego próbu
jących wynieść ze swej przynależności do fakcji korzyści w postaci urzędów i pieniędzy.
Jan Wielopolski z pewnością zaliczał się do tej grupy, bowiem w połowie 1660 r., kiedy
w Warszawie miał się zebrać sejm i obradować nad projektem reformy, kasztelan woj
nicki byl wymieniany, obok Andrzeja Trzebickiego biskupa krakowskiego, Łukasza
Opalińskiego marszałka nadwornego i Krzysztofa Gembickiego kasztelana gnieźnień
skiego, jako oddany i wierny stronnik dworu wiedeńskiego103.
Już w maju 1660 r. w łonie stronnictwa dworskiego zaczęła się rodzić opozycja, którą
wkrótce poparli zwolennicy W iednia przeciwni reformom. Ostatecznie w czasie kon
wokacji przeciwko zmianom otwarcie wystąpił kasztelan wojnicki Jan Wielopolski,
który byl inspirowany przez stronnictwo austriackie — m.in. biskupa krakowskiego
Andrzeja Trzebickiego i Łukasza Opalińskiego104.
Morstin pisał na temat Jana Wielopolskiego w korespondencji, iż: „byl u niego [W ie
lopolskiego] jm. ks. kanclerz [Mikołaj Prażmowski] i obadwa bardzo dobrze weseli, tak się
grubo pomówili o ks. biskupa krakowskiego [Andrzej Trzebicki] i w dyskursach de futura
electione, żeby było podobno przyszło do czego grupszego, gdyby był jm. pan Rey [Włady
sław] nie byl intermedius. Przecie tu wszędzie rozgłoszono, że się jm. panu wojnickiemu do
stać miało, czego jednak pewnie nie było”105. Z listu tego wyraźnie wynika, że zabiega
no o pozyskanie kasztelana wojnickiego — oczywiście nie za darmo — w spawie elekcji

„posłów ludzi godnych i rozsądnych cum plenaria facultate na sejm przyszły obrali у posiali [...]”,
Uniwersał Króla J. Mci. przedsejmikowy, Boguniew 30 V 1658 r., AGAD, APP 45, t. II, s. 9; na sej
miku proszowskim Jan Wielopolski został wybrany jako jeden z reprezentantów na sejm walny war
szawski, zob. Instrukcja na sejm warszawski 10 July proxima przypadający. Wielmożnym i Urodzo
nym Ich. Mci. P. P. Janowi Wielopolskiemu Bieckiemu [...] na sejmiku proszowskim, Uniwersałem
K. J. M. Pana Naszego Miłościwego die 29 Juny złożony [...], A G AD , APP 45, t. II, s. 15-22.
100 J. Bąkowa, op. cit., s. 23.
101 K. Piwarski, Rywalizacja francusko-au striacka., s. 411.
102J. Bąkowa, op. cit., s. 21.
103 W . Czermak, Próby naprawy Rzeczypospolitej za Jana Kazimierza, „Biblioteka Warszawska”, t. 1,
1891, s. 540.
104 J. Bąkowa, op. cit., s. 29.
105 Morstin do Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, Warszawa 1 VTI 1660, w: Listy Jana Andrzeja Morsti
na, s. 168.
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vivente rege. Ostatecznie Jan Wielopolski zajął stanowisko w tej kwestii podczas wystąpięnia 4 lipca 1660 r., kiedy w imieniu Małopolan kasztelan wojnicki, a następnie także A n 
drzej Maksymilian Fredro kasztelan lwowski i Stanisław Słupecki kasztelan lubelski wy
stąpili przeciwko elekcji106. Tak więc, pierwsza batalia o elekcję zakończyła się porażką
dwom, a Jan Wielopolski stanął w obozie przeciwnym Janowi Kazimierzowi.
Jednak już dwa lata później doszło do ponownego zbliżenia do dworu rodziny W ielo
polskich. Marszałkiem sejmu 1662 r. został bowiem syn kasztelana wojnickiego — tak
że Jan. Dwór celowo przeforsował jego kandydaturę, pragnąc dzięki temu bardziej
związać ze sobą kasztelana wojnickiego i licząc, że razem z synem nie dopuści do
uchwalenia niekorzystnych dla elekcji praw107. Ostatecznie sprawa elekcji vivente rege
została rozstrzygnięta w „ogniu bratobójczej walki między samymi Polakami, w której
obóz królewski poniósł klęskę”108.
Jan Wielopolski byl osobą z pewnością ambitną, wpływową, a przy tym niezwykle in
teresowną. Świadczyć o tym mogą słowa anonimowego autora utworu pt. Echa żałośnie

Zgłosu i wieści przechodzących przez Polskę obozów o uszy pustełnicze obite:
„Jak tylko wojnickiemu dała liznąć soli
Królowa, alić go ma zrazu ku swej woli”109.
W czasie trudnych dla Rzeczypospolitej lat potopu szwedzkiego Jan Wielopolski jako
jeden z przedstawicieli polskiej magnaterii zaprezentował postawę godną, jednak nie bez
skazy. W momencie kiedy Szwedzi opanowywali kraj, Wielopolski jako starosta biecki
zorganizował wojsko i wyparł Szwedów z Biecza, który stal się punktem oporu w tym re
jonie przeciw najeźdźcy. Organizował razem z innymi magnatami wojsko pod Nowym
Sączem. Należy jednak pamiętać, że Wielopolski jako osoba przezorna — a nawet dwuli
cowa — przesiał także swoje plenipotencje do króla szwedzkiego w końcu 1655 r.
Kasztelan wojnicki mimo wszystko stał przy królu, jednak razem z marszałkiem wielkim
koronnym Jerzym Lubomirskim utrzymywał stały kontakt z Jerzym II Rakoczym, próbując
w pewnym momencie prowadzić już całkowicie niezależną politykę wobec księcia Sied
miogrodu bez zgody dworu królewskiego. Jan Wielopolski w czasie pobytu na Spiszu u Je 
rzego Lubomirskiego popierał koncepcję marszałka, która przewidywała pomoc ze strony
Siedmiogrodu za cenę korony i adopcji syna Jerzego Rakoczego przez Jana Kazimierza.
Po powrocie dworu Jana Kazimierza ze Śląska zdecydowano się wysiać poselstwo do
Wiednia. Jan Wielopolski został wówczas jednym z wysłanników dworu królewskiego, co

106 J. Bąkowa, op. cit., s. 37.
107 S. Ochmann, Sejmy lat 1661-1662 przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, A cta Uni
versitatis Wratislaviensis, nr 355, Historia X X IX , 1997, s. 185.
108 K. Piwarski, Osłabienie znaczenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku,
Poznań 1957, s. 240.
109 Echa żałośnie z głosu i wieści przechodzących przez Polskę obozów o uszy pustelnicze obite, w: Poezja
związku święconego i rokoszu Lubomirskiego, opr. J. Nowak-Dlużewski, Wrocław 1953, w. 70 7 -7 0 8 ,
s. 158.
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świadczy o dużym zaufaniu króla do jego osoby, a także o wysokich kompetencjach ka
sztelana wojnickiego.
Jedna sprawa mimo wszystko oddaliła Wielopolskiego na pewien czas od dworu kró
lewskiego, a mianowicie kwestia reform i elekcji vivente rege. Wielopolski chociaż po
czątkowo obiecywał swoje poparcie Ludwice Marii, to ostatecznie stanął w obozie prohabsburskim, który przeciwdziałał zmianom w Rzeczypospolitej. Jan Wielopolski byl
osobą bardzo interesowną, stąd też i zmiana obozu na wiedeński, który, jak należy przy
puszczać, zapłacił dużo więcej za poparcie Janowi Wielopolskiemu aniżeli królowa.
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WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIA I WPŁYWY
STAROPOLSKIEJ I SZWEDZKIEJ
SZTUKI WOJENNEJ
W ZAKRESIE ORGANIZACJI ARMII ORAZ
TAKTYKI WALKI W LATACH 1655-1660

W

ojny kozackie i wojna z Moskwą ogromnie osłabiły armie koronną i litewską
w przededniu potopu szwedzkiego1. W latach 1648—1655 armia koronna do
świadczyła wielu zmian, i to na skutek bezpowrotnych strat bojowych na najwyższych
szczeblach dowodzenia. Klęski 1648 r. i niewola hetmanów sprawiły, że komendę spra
wowali regimentarze2. Przedłużający się pobyt hetmanów w niewoli sprzyjał królowi Ja-

1 Tematykę militarną doby potopu szwedzkiego omawiają m.in. prace: S. Herbst, Wojna obronna
1655-1660, Warszawa 1957; A. Kersten, Stefan Czarniecki, Warszawa 1963; M. Kopczyński, Cena
mocarstwowości — Szwecja XV1-XV11 wieku, w: Orzeł i trzy korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad
Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.), wystawa 8 kwietnia - 7 lipca, Zamek Królewski
w Warszawie 2002, Warszawa 2002; J. Wimmer, Wojsko i finanse Rzeczypospolitej w czasie wojny ze
Szwecją, w: Wojna polsko-szwedzka 1655-1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973; M. Nagielski,
Warszawa 1656, Warszawa 1990; idem, Militarne kontakty polsko-szwedzkie w XVI-XV111 wieku, w:
Orzeł i trzy korony...; P. Englund, Niezwyciężony, Gdańsk 2004; J. Hedberg, Kungl. Artilleriet Carl X
Gustafs tid, Kristianstad 1995; L. Tersmeden, Carl X Gustafs Arme 1654-1657. Styrka och Dislokatłon, w: Carl X Gustafs — studier, t. 8, red. A. Stade, Kristianstad 1979.
2 Na obecnym poziomie badań trudno oceniać jednoznacznie wpływ klienteli hetmańskiej w armii
polsko-litewskiej na mentalność, subordynację i wartość bojową żołnierzy. Zob. U. Augustyniak,
W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1588-1640), Warsza
wa 2004, s. 287; M. Nagielski, Gwardia królewska szkołą korpusu oficerskiego autoramentu cudzoziem
skiego Rzeczypospolitej za dwóch ostatnich Wazów (1632-1668), „Przegląd Historyczny”, t. 73, 1982,
z. 3 -4 , s. 2 0 7 -2 2 5 ; idem, Gwardia przyboczna Władysława IV, „Studia i Materiały do Historii W o j
skowości” (dalej cyt.: SM H W ), t. 27, 1985, s. 116-145; idem, Społeczny i narodowy skład gwardii kró
lewskiej za dwóch ostatnich Wazów (1632-1668), ibidem, t. 30, 1988, s. 61-102.
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nowi Kazimierzowi Wazie, który miał własne poglądy na sprawy wojskowe. Król
wstrzymał rozdawnictwo wakansów (nie obsadzał wakujących stanowisk dowódczych),
co doprowadziło do konfliktu z opozycją, a przede wszystkim z hetmanem polnym li
tewskim Januszem Radziwiłłem. Doszło do nieformalnego podziału sił koronnych na
jednostki podległe królowi (gwardie, pułki królewskie, formacje cudzoziemskiego auto
ramentu) i hetmanom. Armia koronna w 1655 r. nie przedstawiała wysokiej wartości bo
jowej. Rdzeń armii naruszyły ponoszone klęski, m.in. bitwa pod Batohem (1652),
w której utracono wielu żołnierzy, także część kadry oficerskiej (przede wszystkim z jed
nostek jazdy)3. Tych strat nie udało się odrobić do szwedzkiego najazdu. Nowe zaciągi
pod względem dyscypliny, morale i wyszkolenia znacznie ustępowały staremu, sprawdzo
nemu w walkach komputowi. Na niższych szczeblach dowodzenia trwała ciągła rotacja
kadr. Według przeglądu tuż przed najazdem szwedzkim armia koronna liczyła 25 559 ko
ni i porcji4. Dane te nie oddają jednak faktycznej ilości wojska. Trzeba bowiem odliczyć
tzw. ślepe poczty rotmistrzowskie w jeździe i ślepe porcje w piechocie i dragonii.
Armia koronna nie stawiła dużego oporu Szwedom, kiedy w lipcu 1655 r. zaatako
wali oni Rzeczpospolitą. Przesądziła o tym sytuacja polityczna, gdyż duża część szlachty
nie chciała walczyć i oddala się pod protekcję Karola X Gustawa. Należy wziąć pod
uwagę także względy militarne. Szwedzi wkraczając do Wielkopolski, zaatakowali
miękkie podbrzusze Rzeczypospolitej, gdzie nie było nowoczesnych twierdz bastiono
wych. Po kapitulacji pospolitego ruszenia pod Ujściem nic nie broniło najeźdźcy dostę
pu do wnętrza kraju5. Oddziały koronne starały się opóźniać marsz wojsk szwedzkich,
broniły Krakowa, ale wobec przewagi przeciwnika nie były w stanie odeprzeć inwazji.
Siły koronne, po klęskach w bitwach z armią szwedzką pod Wojniczem i z armią mo
skiewską w bitwie pod Gródkiem Jagiellońskim, w obawie przed zupełnym rozbi
ciem poddały się Szwedom. Do końca 1655 r. armia koronna, wskutek strat w wal
kach i przejęcia niektórych jednostek przez Szwedów, zmniejszyła się o 4000 żołnierzy.
Dopiero uzupełnienia w pieiwszym półroczu 1656 r. podniosły jej stan do prawie

3 W dotychczasowej literaturze utrzymuje się przekonanie, że pod Batohem zginęło około
10 000 żołnierzy. Zob. m.in. W . J. Długołęcki, Batoh 1652, Warszawa 1995, s. 1 8 9 -1 9 1 . Na temat
strat pod Batohem zob. też: J. Wimmer, Materiały do zagadnienia i liczebności armii koronnej w latach
1648-1655, SM HW , t. 6, 1960, s. 486 i nast. Wydaje się jednak, że straty ilościowe i jakościowe po
niesione w tej bitwie były dużo niższe. Zob. zwłaszcza: List z Kamieńca [Podolskiego] od p. Jaskól
skiego do jmp. wojewody bracławskiego de data 24 Juny 1652 [roku]. O odstąpieniu ordy i Bohdana
Chmielnickiego od Kamieńca Podolskiego. „Więźniów od niego wiele do Kamieńca powchodziło,
drugich my też powykupywali, jako p. Grodzickiego, Lewanta [Leggvanta], p. Ubalda, p. Sokolnickiego, p. Kalińskiego. Orda p. Koryckiego posłała do KJM ci cum ea legatione chcąc mu służyć”.
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.: B. Czart.) 417 IV, k. 25 0 -2 5 1 . Na wartości bojo
wej armii musiał jednak w istotnym stopniu zaważyć cały ciąg wyniszczających kampanii kozackich
i kolejne próby odtwarzania jej potencjału.
4 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1660,
SM H W , t. 4, 1958, s. 491 i nast.
5 W . Majewski, Sienkiewicz — przodek nas historyków, w: Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych
badaniach historycznych, red. M. Nagielski, Warszawa 2000, s. 93.

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

Wzajemne oddziaływania i wpływy staropolskiej i szwedzkiej sztuki wojennej...

141

29 0 00 ludzi6. Żołnierzy werbowano z licznych oddziałów partyzanckich. Sformowano
nowe jednostki kawalerii, zwłaszcza lekkiej jazdy, ze średnio zamożnej i uboższej szlach
ty. Do służby powróciła też część chorągwi zaciągu narodowego, która porzuciła służbę
szwedzką7.
Główny ciężar walki ze Szwedami spoczywał na kawalerii, która — podobnie jak re
szta armii — przed potopem znajdowała się w kryzysie. Husaria w dobie potopu liczyła
nie więcej niż 1000 koni8. Wpłynęły na to trudności finansowe wynikające z wyniszcze
nia kraju ciągłymi wojnami i postępującej pauperyzacji szlachty służącej w husarii.
Chorągwie husarskie etatowo liczyły 1 5 0 -2 0 0 koni, a faktycznie jeszcze mniej po odli
czeniu 1 0 -1 5 % na tzw. ślepe poczty. Magnaci często wykładali potrzebne fundusze na
utrzymanie pocztów towarzyskich, później zwracali sobie te sumy z nawiązką ze skarbu
koronnego. Mimo tych problemów husaria była nadal skuteczna na polu walki, nawet
w obliczu ogromnej przewagi ogniowej Szwedów. Dowiodła tego szarża w bitwie war
szawskiej w lipcu 1656 r. Niestety, bez wsparcia innych rodzajów broni husaria nie mo
gła już rozstrzygać o losach batalii, jak uczyniła to w 1605 r. pod Kircholmem. Walory
tej formacji doceniał sam Karol X Gustaw, który podczas pobytu w Krakowie pod ko
niec 1655 r. przyjął pod komendę oddział litewskiej husarii Aleksandra Hilarego Polubińskiego, wypłacając żołnierzom zaległy żołd9. Stale zwiększała się liczba chorągwi
pancernych (kozackich). O d końca 1655 r. do połowy następnego roku zaciągnięto ich
aż 40, po 1 0 0 -1 5 0 koni każda. Tej tendencji nie udało się podtrzymać ze względu na
trudności finansowe Rzeczypospolitej, problemy z rekrutacją i zubożenie stanu szla
checkiego10. W czasie potopu istotnie zwiększono liczbę chorągwi lekkich (tatar-

6 J. Wimmer, Materiały... w latach 1655-1660, s. 491 i nast.
7 M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny Rzeczypospolitej w latach 1656-1659, w: Rzeczpospolita w la
tach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996, s. 173 i nast.
8 Rotmistrzami chorągwi husarskich byli w tym czasie wyłącznie wielcy magnaci, rzeczywistymi do
wódcami zaś porucznicy lub namiestnicy. Magnaci utrzymywali jednak w chorągwiach duże orkie
stry do celów reprezentacyjnych, a ponadto opłacali cyrulików itp., nie figurujących w etatach jed
nostek. Okoliczność ta i zwyczaj dawania podarków towarzyszom sprawiały, że dowództwo chorągwi
jazdy było kosztowne. O pieniądze po poległych towarzyszach upominały się wdowy, a pilnowali tego
pozostali towarzysze, z którymi dowódca rozliczał się na kole chorągiewnym. Zysk dla magnatów
stanowiła jednak możliwość wystawienia niejako w zamian regimentów piechoty lub rajtarii, na
których można było uzyskać profity. Dowództwo w jeżdzie, zwłaszcza w husarskiej lub pancernej, by
ło więc przede wszystkim zaszczytem. Rotmistrz chorągwi husarskiej stal w hierarchii wojskowej wy
żej niż general major autoramentu cudzoziemskiego, rotmistrz chorągwi pancernej, pułkownik pie
choty czy dragonii. W II kwartale 1656 r. występuje 7 chorągwi husarskich (1025 koni), a w rzeczy
wistości 6, gdyż od nowego kwartału nie występuje zwinięta husaria starosty bratiańskiego Adama
Działyńskiego (44 konie w II kwartale 1656). Zob.: Wykaz jednostek regularnego wojska koronnego
i ich stanu liczebnego w okresie od 1.04.1655 do 30.06.1660, w: J. Wimmer, Materiały... w latach
1655-1660, s. 499 i nast.
9 M. Nagielski, Warszawa 1656, s. 160.
10 Liczebność jazdy pancernej utrzymywała się na poziomie 12 5 0 0 -1 3 500 koni, osiągając pod ko
niec 1658 r. 13 882 konie w 129 chorągwiach. Zob.: M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny..., s. 174;
J. Wimmer, Materiały... w latach 1655-1660, s. 494.
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sko-w oloskich), wykorzystywanych zwłaszcza do działań rozpoznawczych. Były one ta
nie w utrzymaniu, o czym świadczy fakt, że gdy pancernym podniesiono żołd z 31 do
41 zł za kwartał, w chorągwiach tatarskich i wołoskich pozostał on bez zmian. Ich licz
ba stale rosła, gdyż zaciąg towarzyski dawał możliwość nobilitacji służącym w nich W o
łochom i Tatarom Lipkom11. W dobie potopu pewien regres przeżywała natomiast pie
chota typu polskiego i węgierskiego. Spadek jej liczebności wiązać należy ze zmniejsze
niem jej użyteczności w działaniach przeciw Szwedom, dysponującym dużą siłą ognia12.
N a bardzo poważne problemy natrafiła strona polska przy odtwarzaniu autoramentu
cudzoziemskiego. Cześć jednostek latem 1655 r. przeszła na służbę elektora branden
burskiego i zdrajcy Bogusława Radziwiłła, który jako były generał gwardii miał duże
wpływy w wojsku. Pod koniec tego roku wszystkie siły tego zaciągu zostały rozbite bądź
przejęli je Szwedzi, oprócz trzech regimentów pieszych z załogi Lwowa. Przejęta została
przez Szwedów m.in. elitarna gwardia piesza Jana Kazimierza, włączona następnie
w skład dywizji Roberta Douglasa jako regiment Arvida W ittenberga13. Gdy w 1656 r.
inicjatywa strategiczna przeszła w ręce polskie, królowi Janowi Kazimierzowi szczegól
nie zależało na odbudowie piechoty autoramentu cudzoziemskiego, niezbędnej do wy
parcia Szwedów z województw centralnych Korony. W połowie roku stan tej formacji
wyniósł 10 737 porcji. Nowe regimenty formowano z funduszy wojewódzkich, a do sze
regów werbowano m.in. jeńców szwedzkich i brandenburskich. Główną bolączką byl
wówczas brak kadry podoficerskiej odpowiedzialnej za szkolenie rekruta. Kapitan S ta 
nisław Kazimierz Zamoyski pisał do swego dowódcy, aby wydano mu Szwedów, „którzy
są w Zamościu, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej dwóch, żebym mógł ich kaprala
mi albo sierżantami uczynić, żeby mi przynajmniej tych żołdaków ćwiczyli”14. Werbu
nek jeńców z jednostek szwedzkich pozwalał stronie polskiej zmniejszyć wyraźną prze
wagę technologiczną i organizacyjną armii szwedzkiej z początku wojny. Jeńców
szwedzkich różnych narodowości wcielano także do jednostek litewskich, np. po kapi
tulacji Mitawy w 1659 r. na służbę litewską wstąpiło aż 60 żołnierzy szwedzkich z od
działów broniących zamku15. Dragonia koronna, formacja bardzo wszechstronna, przy
datna zarówno w działaniach zaczepnych, jak i obronnych, a także przy zdobywaniu

11 Pod koniec 1658 r. w armii koronnej znajdowały się 43 chorągwie lekkie (19 wołoskich i 24 tatar
skie), liczące razem ok. 4800 koni. Zob.: M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny..., s. 174-175.
12 Stąd liczba piechoty polskiej i węgierskiej ciągle spadała i nie osiągnęła w okresie potopu stanu
z II kwartału 1655 r. (1982 porcje). W III kwartale 1656 r. (batalia pod Warszawą) piechota ta liczy
ła 1764 porcje w 13 chorągwiach, a w IV kwartale 1659 r. zaledwie 1070 porcji w 9 chorągwiach.
Zob. ibidem, s. 175-176.
13 Ibidem, s. 168; idem, Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy
(1648-1668), Warszawa 1989, s. 2 2 -2 3 , 3 4 -3 6 , 46.
14 Stanisław Kazimierz Zamoyski do wojewody sandomierskiego Jana Zamoyskiego, z Turobina
25 IV 1656, Archiwum Główne A k t Dawnych (dalej cyt.: A G A D ), Biblioteka Ordynacji Zamoy
skich, rkps 434 (oryg.).
15 Kompendium listów różnych z Kurlandiej ekspendiowanych 1659, A G AD , Archiwum Radzi
wiłłów (dalej cyt.: A R ), dz. II, nr 1401, s. 1 -5 0 . Zob. też: L. Podhorodecki, Kampania polsko-szwedz
ka 1659 r. w Prusach i Kurlandii, SM H W , t. 4, 1958, s. 2 0 3 -2 4 6 .
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umocnień i zadaniach saperskich, na początku najazdu szwedzkiego liczyła zaledwie
2908 koni. Skuteczność dragonii na polu walki sprawiła, że jej stan liczebny stale wzra
stał: z 2579 koni w IV kwartale 1655 r. do 7337 w II kwartale 1659 r.16 Rajtarię koron
ną trzeba było odbudowywać niemal od zera. Latem 1655 r. prawie wszystkie jednostki
rajtarskie przeszły na służbę w wojsku elektorskim lub szwedzkim bądź zostały rozwiąza
ne. Liczebność rajtarii w kompucie koronnym spadla tym samym na początku 1656 r.
do 212 koni. Trzy lata później, po utworzeniu kilku silnych regimentów oraz zwiększe
niu stanów istniejących wcześniej oddziałów, w jednostkach rajtarskich były już
2484 konie17. Jak wynika z pamiętnika Hieronima Chrystiana Holstena, służącego
w regimencie rajtarii Jerzego Sebastiana Lubomirskiego aż do 1663 r., również do niej
zostali zwerbowani silą, pod groźbą śmierci w przypadku odmowy, jeńcy szwedzcy
(głównie N iem cy)18. Formacja ta budziła jednak niechęć szlachty wobec znaczącego
spadku liczebności husarii.
Nie odegrała większej roli w czasie potopu artyleria polska. W latach 1648 -1 6 5 5
liczba dział artylerii koronnej wzrastała mimo strat w walkach z Kozakami, Tatarami
i Moskwą. Produkcji armat zaprzestano dopiero w okresie najazdu szwedzkiego. W pły
nęły na to działania wojenne, brak metalu, który zawsze odczuwano w Polsce i zapobie
gano mu przelewaniem armat starych i zdobycznych, oraz katastrofalny brak pieniędzy,
na który cierpiał skarb państwa. Stan sprzętu i personelu artyleryjskiego uległ gwałtow
nemu pogorszeniu wskutek opanowania przez Szwedów cekhauzów w Warszawie, K ra
kowie i M alborku19. Tym samym polska artyleria połowa znalazła się w zdecydowanej
większości w służbie szwedzkiej20. W cekhauzie lwowskim (oddalonym znacznie od
teatru działań wojennych) znajdowało się zbyt mało armat, by zapewnić wsparcie arty
lerią wojsk koronnych. Król zmuszony byl zwracać się do możnowladców o wypożycze
nie dział wraz z obsługą, zaprzęgami i zapasem amunicji, na które także brakowało pie
niędzy. Artyleria polska wzięła udział w odzyskaniu stolicy z rąk szwedzkich i w bitwie
pod Warszawą (1656). Do oblężenia Krakowa (1657) i Torunia (1658) użyto nato
miast głównie, jak się wydaję, artylerii cesarskiej. Sytuacja poprawiła się po wyparciu

16 Z. Kuchowicz, Udział dragonii w walce z najazdem szwedzkim w latach 16 5 5 -1 6 6 0 , „Studia i Mate
riały do Historii Sztuki W ojennej”, t. 2, 1956, s. 2 8 9 -2 9 9 ; M. Nagielski, Społeczny i narodowy skład
gwardii..., s. 6 8 -7 3 .
17 J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 24 0 -2 4 3 .
18 H. Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655-1666, wyd. T . Wasilewski, Warszawa 1980, s. 4 4 -4 5 .
19J. Wimmer, Wojsko polskie..., s. 3 2 1 -3 2 2 ; zob. też na temat artylerii polskiej: T . Nowak, Polska
artyleria koronna przed wojną 1655-1660 i podczas jej trwania, w: Wojna polska-szwedzka..., s. 1 0 1 -1 2 2 ; J. Wimmer, Wojsko i finanse Rzeczypospolitej w czasie wojny ze Szwecją 1655-1660, w: Wojna
polsko-szwedzka..., s. 9 0 -9 1 .
20 J. Hedberg, Kungl..., s. 52. Należy zauważyć, że zarówno w Polsce, ja k i w Szwecji funkcjonował sy
stem mobilizacyjny artylerii oparty na sieci arsenałów (cekhauzów). Obie artylerie dysponowały jed
nostkami, które miały zapewnić im osłonę w marszu i na polu bitwy oraz cierpiały na brak furma
nów, którzy podczas mobilizacji mieli stawić się wraz z wozami. Wymagało to znaczących nakładów
finansowych, które w znacznej mierze pochłaniały koszty zakupu koni pociągowych. Zob. J. W im
mer, Wojsko polskie..., s. 3 2 1 -3 2 2 ; J. Hedberg, Kungl..., s. 52.
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Szwedów, bowiem znaczna część zagarniętych przez nich dział wróciła do cekhauzów
koronnych. W myśl bowiem aktów kapitulacyjnych Szwedzi mieli prawo wyprowadzać
z twierdz tylko własny sprzęt. Mimo to stan liczebny sprzętu artylerii koronnej po poto
pie był o wiele niższy, zaś stały brak funduszów nie pozwalał na uzupełnienie go, jak to
widać wyraźnie z rachunków artylerii z lat sześćdziesiątych21.
W sumie wzrost liczebności armii koronnej w okresie potopu był imponujący. Przy
czyniły się do tego sukcesy wojsk polskich: w miarę odzyskiwania utraconych ziem baza
rekrutacyjna przesuwała się z południowo-wschodniej Rzeczypospolitej do centralnej
i północno-wschodniej, a w latach 1 6 5 8 -1 6 5 9 objęła również Wielkopolskę, Prusy
Królewskie i Książęce. Z zestawienia stanów w IV kwartale 1655 r. i II kwartale 1659 r.
wynika, że nastąpił trzykrotny wzrost oddziałów autoram entu cudzoziemskiego
(z 6628 do 20 3 20 porcji), a oddziały zaciągu narodowego wzrosły w tym samym czasie
o 30% (z 14 870 koni i porcji do 19 450). Łącznie siły koronne zwiększyły się o 85%.
W ostatnim roku wojny ze Szwecją siły Rzeczypospolitej wraz z armią litewską przekra
czały 5 4 0 00 żołnierzy, nie licząc oddziałów woluntarskich, prywatnych i innych pozo
stających poza komputem; przewyższały zatem szwedzkie, które jedynie w latach
1 6 5 6 -1 6 5 7 liczyły ponad 60 0 00 żołnierzy22. Utrzymanie licznej, stale rosnącej armii
było bardzo kosztowne. Tymczasem system skarbowy byl piętą achillesową Rzeczypos
politej23. Władze od lat nie potrafiły zapewnić regularnej wypłaty żołdu. W latach
1 6 5 4 -1 6 5 5 nie doszło do większych protestów żołnierzy, bo wojsko opłacono w przede
dniu kampanii 1655 r. Zaległości były minimalne, więc nie tu należy szukać przyczyn
przejścia wielu oddziałów na stronę szwedzką24. Podczas potopu duże poruszenie wy
wołał podział kosztowności w zdobytej Warszawie przez komisję, w skład której wcho
dzili hetmani. „Siła obiecywali wojsku z tej zdobyczy, aleć to sami pobrali, mało co woj
sku dawszy fancików”25. Armia utrzymywała się wobec tego przede wszystkim kosztem
rekwizycji i rabunków26. Stan taki wywoływał zresztą coraz częstsze protesty szlachty.

21 J. Wimmer, Wojsko polskie..., s. 322; zob. też: T . Nowak, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń
1936.
22 M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny..., s. 176; idem, Militarne kontakty..., s. 43.
23 J. Wimmer, Wojsko polskie..., s. 239 i nast.
24 W armii wielokrotnie dochodziło do wybuchów niezadowolenia, co ujemnie odbijało się na mo
rale oraz dyscyplinie żołnierzy. Już w 1653 r. domagano się przejęcia całości spraw związanych z fi
nansowaniem wojska przez skarb centralny. Rotmistrzom zarzucono obracanie na prywatne po
trzeby pieniędzy należnych towarzystwu. Zob.: E. Janas, Konfederacja wojska koronnego w latach
1661-1663, Lublin 1998, s. 21 i nast.; zob. też T . Ciesielski, Sejm brzeski 1653. Studium z dziejów
Rzeczypospolitej w latach 1652-1653, Toruń 2003, s. 4 1 -1 1 0 .
25 Takimi fantami mogły być klejnoty, kosztowności ze srebra lub złota, tkaniny czy alkohol. Często
zresztą nie miały one zbyt dużej wartości. J. Łoś, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej, opr. R. Sreniawa-Szypiowski, Warszawa 2000, s. 68.
26 Mordy i rabunki, zwłaszcza na protestantach i Żydach, towarzyszyły wojskom Czarnieckiego
m.in. podczas walk o Sandomierz i w trakcie kampanii wielkopolskiej 1656 r. Wynikały one z faktu,
że w wojskach koronnych znalazła się wówczas duża liczba rekrutów ze wsi i małych miasteczek,
a także wywodzących się ze zubożałej szlachty. Ludzie ci, nie mieli żadnej przeszłości, a przyszłość
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Koszty utrzymania sil koronnych w latach 1655—1660 oszacowano na 24 731 768 zł.
Do tego należy doliczyć pensje hetmanów i wyższych oficerów (38 50 0 zl)27. Część tych
sum wypłacono podczas wojny. Dowodzą tego wykazy zaliczek na żołd wydawanych
przez skarb bądź na jego zlecenie przez dzierżawców królewszczyzn lub osoby prywatne.
Część żołdu wypłacali także dowódcy regimentów i chorągwi, którzy potem otrzymali
zwrot kosztów ze skarbu państwa28. Armia koronna mimo to często cierpiała na braki
w zaopatrzeniu w podstawowe materiały wojenne: żywność, proch i kule. Szwedzi n a
tomiast usiłowali poradzić sobie z problemami w aprowizacji sposobem sprawdzonym
w czasach wojny trzydziestoletniej, czyli przenosząc ciężar wojny i zaopatrzenia na tery
torium nieprzyjaciela. W toku działań wojennych obszary okupowane podzielono na
komisariaty, a te z kolei na dzielnice, które przydzielono poszczególnym oddziałom
ściągającym kontrybucję w gotówce lub w naturze. Stwierdzić można jednak, że sto
sunkowo małe wojsko szwedzkie nie było w stanie systematycznie i skutecznie wybierać
kontrybucji poza najbliższymi okolicami większych garnizonów29. Siły szwedzkie zosta
ły skoncentrowane wzdłuż linii Wisły, Warty, Bugu czy Narwi nie tylko z powodów
ekonomicznych (cła na towary spławiane rzeką, głównie zboże), ale także militarnych

swoją pokładali wyłącznie w zdobytych lupach, dlatego wykorzystywali każdą okazję do grabieży
i mordu. Rabunki były też formą zapłaty dla nieopłaconych i wynędzniałych żołnierzy, a wieści
o mordach miały sterroryzować mniejsze garnizony szwedzkie i przymusić szlachtę wielkopolską,
która jako pierwsza poddała się pod protekcję Karola X Gustawa, do posłuszeństwa względem pra
wowitego monarchy Jana Kazimierza Wazy. Zob. m.in.: P. Skworoda, Warka-Gniezno 1656, W ar
szawa 2003, s. 186-189. Nie bez znaczenia była również płaszczyzna patriotyczno-religijna. W la
tach potopu obserwujemy ożywioną agitację przeciwko protestantom i Żydom jako zdrajcom Rze
czypospolitej i sprzymierzeńcom Szwedów. Zob.: Z. Guldon, Straty ludności żydowskiej w Koronie, w:
Rzeczpospolita w latach potopu, s. 293 i nast. Napaści wojska na Żydów w Sandomierzu tłumaczono
tym, że Szwedom „we wszystkich okazjach do rabowania dworów i kościołów nie tylko pomocnika
mi, ale i motorami byli”. M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679),
opr. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 184.
27 J. Wimmer, Materiały... w latach 1655-1660, s. 498.
28 E. Janas, op. cit., s. 22 -2 5 .
29 Nawet w Prusach Królewskich, gdzie opanowano sieć miast i miasteczek nie udało się utrzy
mywać wojska na koszt mieszkańców. Pod koniec 1656 r. deficyt kasy pruskiej wynosił ponad
50 900 talarów szwedzkich. Zob.: H. Landsberg, Finansowanie wojny i zaopatrywanie garnizonów.
Szwedzki zarząd okupacyjny w Krakowie i Toruniu podczas wojny polskiej Karola X Gustawa, SMHW ,
t. 19, 1973, cz. 2, s. 216. Zob. także pracę: R. I. Frost, Potop a teoria rewolucji militarnej, w: Rzeczpo
spolita w latach potopu, s. 162. W początkowym okresie wojny Karol X Gustaw starał się utrzymać
dyscyplinę w armii, aby nie zrażać do siebie szlachty zajmowanych ziem. Na dłuższą metę utrzymanie
w ryzach nieopłaconych weteranów wojny trzydziestoletniej okazało się jednak niemożliwe. Grabie
że i mordy Szwedów doprowadziły do wzrostu oporu chłopów i szlachty, a to z kolei wywoływało re
presje okupantów. Szczególnie okrutnie mieli postępować Szwedzi w kampanii 1657 r. Zob. m.in.:
H. de Terlon, Pamiętniki ambasadora Ludwika X IV przy królu Szwecji Karolu X Gustawie 1656-1657,
opr. Ł. Częścik, Wrocław 1999, s. 6 8 -6 9 . Mimo to Lars Tersmeden uważa, że przez cały okres wojny
karność w armii szwedzkiej była stosunkowo duża, inaczej nie można by przeprowadzić tak trudnych
operacji i tak długo bronić Prus. Zob. L. Tersmeden, Amnia Karola X Gustawa — zarys organizacji,
SM H W , t. 19, s. 159-160.
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(dogodne przeprawy). System ten, tzw. czynnej obrony, zakładał stałą kontrolę terenu
przez armie połowę i garnizony. Nie stanowił on kordonu nieprzenikalnego, zapewniając jednak Szwedom wszystkie dogodne przeprawy, spychał przeciwnika na gorsze,
okrężne30. Jego zalety zauważył już jeden ze współczesnych kronikarzy, Wespazjan Ko
chowski: „O ile Szwedzi siedząc w widłach rzek czuli się bezpieczniej, o tyle Polacy po
zbawieni piechoty, dział i sprzętu oblężniczego nie mogli doprowadzić do zakończenia
wojny tak, jak się spodziewali i jak sobie tego życzyli”31. System ten miał jedną podsta
wową wadę. Było nią rozproszenie większości piechoty szwedzkiej w służbie garnizono
wej. System zdawał egzamin w walce z drobnymi oddziałami powstańców, ale zawodził
wobec działań dobrze zorganizowanych, prowadzonych większymi siłami, z udziałem
wojsk zaciężnych. We współdziałaniu z partyzantami nie były one co prawda w stanie
zdobyć twierdz (brak silnej piechoty i artylerii), mogły jednak skutecznie blokować
szwedzkie załogi, udaremniać próby odsieczy i w ten sposób izolować poszczególne
punkty warowne będące w rękach przeciwnika.
Podczas potopu zachodziły istotne zmiany w wyższym dowództwie armii koronnej.
W otoczeniu Jana Kazimierza zastanawiano się nad odebraniem buław Stanisławowi
Potockiemu i Stanisławowi Lanckorońskiemu, skompromitowanym przejściem na stro
nę Karola X Gustawa, oraz powierzeniem urzędów hetmańskich Stefanowi Czarniec
kiemu i Jerzemu Lubomirskiemu. H etm ani zachowali buławy, musieli się jednak pogo
dzić z odsunięciem ich od działań wojennych i wyodrębnieniem z armii koronnej dywi
zji, które oficjalnie oddano pod komendę Czarnieckiemu i Lubomirskiemu. Hetmani
nie odzyskali autorytetu w kampanii warszawskiej. Wojsko domagało się więc przekaza
nia dowództwa Lubomirskiemu i Czarnieckiemu. W krótce pierwszy z nich zajął m iej
sce po Stanisławie Lanckorońskim, a drugi otrzymał województwo ruskie i tytuł gene
rała zastępcy wodza wojsk JKM ci. Nie zastosowano natomiast restrykcji wobec więk
szości rotmistrzów chorągwi zaciągu narodowego, którzy do marca 1656 r. przebywali
w obozie Karola X Gustawa32.
Armia króla szwedzkiego miała dużą przewagę nad wojskami Rzeczypospolitej pod
względem organizacji, taktyki walki, wyszkolenia, uzbrojenia i doświadczenia bojowe
go. Gustaw II Adolf, pod wpływem doświadczeń wyniesionych z walk o Inflanty i ujście
Wisły, przeprowadził szereg reform wojskowych wzorowanych na taktyce holender
skiej. Wprowadził przymusowy pobór chłopów do wojska, uzbroił piechotę w muszkie-

30S. Herbst, Wojna obronna..., s. 70; J. Wimmer, Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej
1655-1660, w: Wojna polsko-szwedzka..., s. 158; M. Nagielski, Warszawa 1656, s. 12.
31 W . Kochowski, Lata Potopu 1655-1657, opr. A. Kersten, Warszawa 1966, s. 15432 M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny..., s. 177. W arto też zwrócić uwagę na fakt, że ponad 1/5 po
ruczników i rotmistrzów jazdy koronnej właśnie w latach 1 6 55-1659 rozpoczęła swą karierę, konty
nuując ją w drugiej połowie XVII w., zob. M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej poło
wie XVII wieku, Toruń 1992, tabl. 16, 20. Interesujące wydaje się rozważenie, czy oficerowie, którzy
służyli Szwedom w okresie potopu, a następnie przeszli z powrotem na stronę Jana Kazimierza, prze
nieśli pewne wzory szwedzkie do armii koronnej. Kwestia ta jest na tyle intrygująca, że wymaga pod
jęcia w przyszłości przynajmniej próby jej opracowania.
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ty i wyposażył pikinierów, co uniemożliwiło rozbicie szyku przez szarżującego wroga.
Ujednolicił też wagomiary armat, zmniejszając zarazem ich ciężar, co umożliwiło m a
newr artylerią na polu bitwy. Wprowadził także, wzorem staropolskim, do taktyki raj
tarii szarżę na białą broń33. Podczas wojny trzydziestoletniej armia szwedzka wypraco
wała szyk linearny, który charakteryzowały: efektywny system dowodzenia, um iejęt
ność szybkiego manewru na polu bitwy, skuteczność walki ogniowej i ścisłe współdzia
łanie różnych rodzajów wojsk34. Podstawową jednostką taktyczną piechoty była bryga
da składająca się zazwyczaj z 4 kompanii. Na polu walki pikinierów grupowano pośrod
ku, a muszkieterów dzielono na dwie równe części i umieszczano na skrzydłach. Pie
chota szwedzka prowadziła ogień salwowy szeregami. Czasem zdwajano szeregi i wszys
cy muszkieterzy oddawali jednoczesną salwę. Regimenty piechoty dysponowały też
lekkimi działami trzyfuntowymi. W kawalerii podstawową jednostką taktyczną była
kompania, którą do karakolu z reguły ustawiano w sześciu szeregach. Do szarży przegrupowywano się w trzy szeregi. W odległości 60 kroków od przeciwnika kompania
przechodziła w galop i po oddaniu salwy z pistoletów rajtarzy atakowali rapierami.
W okresie potopu Szwedzi rozwijali kawalerię kosztem piechoty, wskutek czego struk
tura armii szwedzkiej upodobniła się do wojsk koronnych. Wymagały tego realia dzia
łań prowadzonych w polu w związku ze znacznie słabszym poziomem urbanizacji w Rze
czypospolitej niż w Europie Zachodniej. W początkowym okresie wojny w armii
szwedzkiej dominowała piechota, ale już w połowie 1656 r., gdy przeprowadzono do
datkowe zaciągi, zwerbowano 14 000 rajtarii, ponad 3000 dragonii, a jedynie 6000 pie
choty35. Do walki w polu, w celu związania bojem sil polskich, złożonych z jazdy, do
czasu nadejścia trzonu armii szwedzkiej, nieodzowna była bowiem rajtaria i dragonia.
Przed kampanią wiosenną 1657 r. część szwedzkich jednostek pieszych zaopatrzono
w konie i przekształcono w dragonię. Szczególną pozycję w armii szwedzkiej zajmowała
artyleria, zorganizowana w czasie wojny w kompanie połowę. Dysponowano działami
2 4 -, 1 2 -, 6 - i 3-funtowymi oraz moździerzami. W skład artylerii wchodził też park
pontonowy do forsowania rzek. Siła artylerii szwedzkiej tkwiła w jej mobilności (bate-

33 M. Roberts, Gustavus Adolphus. A History o f Sweden, t. 2, London 1958, s. 16 9 -3 0 4 ; Z. Anusik,
Gustaw II Adolf, Wroclaw 1996, s. 1 06-124; J. Teodorczyk, Bitwa pod Gniewem (22 X -29 IX-1 X 1626). Pierwsza porażka husarii, SM HW , t. 12, 1966, cz. 2, s. 7 2 -1 7 2 ; P. Skworoda, Wzajemne
oddziaływanie i wpływy staropolskiej i szwedzkiej sztuki wojennej w zakresie organizacji armii oraz taktyki
walki w latach 1600-1629, w: Materiały do historii wojskowości, nr 2, Pułtusk 2004, s. 19 -5 1 ; zob. też
R. Sikora, Fenomen husarii, Toruń 2004, s. 5 -3 5 .
34 Zob. m.in. M. Roberts, op. cit., s. 1 69-304; Z. Anusik, Gustaw II Adolf, s. 9 5 -1 2 5 ; L. Tersmeden,
Armia Karola X Gustawa..., s. 125-169; idem, Organizacja bojowych i administracyjnych jednostek
szwedzkich i rozwój taktyki walki w XVII wieku, SM HW , t. 21, 1978, s. 3 1 8 -3 2 7 .
35 L. Tersmeden, Armia Karola X Gustawa..., s. 125-169. Zob. też: G. Tessin, Die Deutschen Regi
menter der Krone Schweden, t. 1: unter Karl X Gustav (1654-1660), Köln-Graz 1965, s. 41—45,
55-6 5 .
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rie potrafiły szybko zmieniać pozycje ogniowe w toku bitew) i liczbie armat36. W kam '
paniach 1 6 5 5 -1 6 5 6 Szwedzi potrafili wystawić do 9 dział na 1000 żołnierzy — był to
bardzo wysoki wskaźnik jak na owe czasy37. To właśnie działa, a nie muszkiety, zapewnialy przewagę ogniową wojskom szwedzkim. Jazda polska zwykle nie wytrzymywała
potężnego ostrzału armat szwedzkich, który powodował krwawe straty. Bezsilność Po'
laków wobec tego ostrzału dobrze ilustruje relacja Jakuba Łosia: „Tego roku 1656 dnia
7 mai pod Kłeckiem, mila od Gniezna, stanęło Szwedów na osiem tysięcy wojska do
brego, do których nasi poszedłszy i zastawszy ich między biotami, nie mogąc przeciwko
ich armacie z gołymi brzuchami nic uczynić, z wielką konfuzyją odeszli, niemałą z dział
w koniach i ludziach poniósłszy szkodę”38. Dodatkowym atutem armii szwedzkiej była
ruchliwość piechoty i dragonii. Sprawność manewrową wojska Karola X Gustawa ilu
struje ryzykowna operacja, jaką było obejście całą armią szyku polskiego w drugim dniu
bitwy pod Warszawą. Ze swej roli dobrze wywiązywała się kawaleria szwedzka, choć pod
względem taktyki ustępowała nielicznej husarii starego zaciągu. Można wskazać za to
przykłady, kiedy rajtaria szwedzka przewyższała chorągwie pancerne i lekką jazdę pol
ską (pod Gołębiem 1656, Kłeckiem 1656, Kcynią 1656 czy Filipowem 1656). Rajtarzy
szwedzcy, umiejętnie wsparci artylerią, dragonią i piechotą, nie obawiali się starcia z ja 
zdą polską i byli groźni dla chorągwi polskich nowego zaciągu. Należy zauważyć, że to
nie Jan Kazimierz, ale Karol X Gustaw zdecydował się na przeprowadzenie bitwy pod
Warszawą właśnie na wzór wschodni, wykorzystując szybkość manewru kawalerii.
Dla odmiany — to strona polska w pierwszym dniu bitwy starała się zawęzić front do
działań w korytarzu wiślanym, prowadzonych głównie przez regimenty piesze zaciągu
cudzoziemskiego, rezygnując przy tym z wykorzystania kawalerii. Scenariusz tej bata
lii świadczył o tym, że Szwedzi wyciągnęli wnioski z wielu bitew i potyczek w pierwszej
połowie X V II w. Doświadczenia te sprawiły, że w armii Karola X Gustawa nastąpiła
wydatna zmiana strukturalna. Proporcje między kawalerią (rajtarią i dragonią) a pie
ch otą wyrażały się stosunkiem 2,2:1, podczas gdy uprzednio kształtowały się wręcz
odwrotnie (2:1 na korzyść piechoty)39. Nie podlega dyskusji, że to właśnie z liczebno
ści kawalerii wynikała znaczna ruchliwość, która ułatwiała działania armii szwedzko-brandenburskiej pod Warszawą w lipcu 1656 r., przyczyniając się do je j końcow e
go zwycięstwa.

36 J. Hedberg, Kungl.., s. 11 -6 2 . Zob. też: Svenska Artilleristprofiler under fyra sekel, red. H. Ulfhielm,
Bohus 1999, s. 10-82.
37 W . Majewski, Polska sztuka wojenna w okresie wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660, SM H W , t. 21,
1978, s. 333.
38 J. Łoś, op. cit., s. 66. Przykładem bitwy wygranej przede wszystkim przez artylerię szwedzką
może być bitwa pod Nowym Dworem (1655). Zob. W . Majewski, Walki ze Szwecją na Mazowszu
1655-1736. Bitwa pod Nowym Dworem w 1655 roku, w: Działania müitame na Mazowszu i w Polsce
północno-wschodniej, red. W . Wróblewski, Warszawa 2000, s. 1 26-128. Zob. J. Hedberg, Kungl...,
s. 62 -6 8 .
39 M. Nagielski, Warszawa 1656, s. 120.
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Polska sztuka wojenna ustępowała szwedzkiej przede wszystkim na polu taktyki. Polskie plany taktyczne były dobrze pomyślane, zawodziło jednak ich wykonanie. Zla koordynacja działań formacji jazdy uniemożliwiała wodzom polskim odnoszenie większych sukcesów w otwartym polu podczas odwrotu armii szwedzkiej z Jarosławia na
Sandomierz (1656), gdyż nawet zaskoczone oddziały szwedzkich weteranów potrafiły
szybko sformować szyk i przejść do kontrataku40. Walne zwycięstwo pod Warką (1656)
odniesione nad nowo formowanymi regimentami niemieckimi w służbie szwedzkiej
przesadnie zinterpretowano jako sygnał, że Szwedów można pokonać samą jazdą. Uwadze Polaków umknął fakt, że oddziały szwedzkie nie miały w tej bitwie artylerii i piechoty, a jedynie kilka kompanii fińskich dragonów nie było w stanie powstrzymać ogniem
muszkietów szarży husarii41. Jak błędne były przekonania polskich dowódców, dowiodły przegrane z wielkimi stratami w ludziach bitwy pod Kłeckiem i Kcynią podczas kampanii wielkopolskiej Czarnieckiego i Lubomirskiego (1 6 5 6 )42. W trakcie tej kampanii
siły polskie były w stanie zdobyć przez zaskoczenie Bydgoszcz, jednak z braku armat
i piechoty nie mogły opanować Torunia i Poznania. W walkach z Polakami król K a
rol X Gustaw okazał się znakomitym taktykiem, którego sztukę dowodzenia cechowały
szybkie marsze i raptowne zwroty w celu zaskoczenia przeciwnika. Podczas bitew ch ęt
nie stosował manewr na skrzydło przeciwnika i uporczywie go ścigał. Warto tu zwrócić
uwagę na postawę takich dowódców szwedzkich, jak Karol Gustaw Wrangel, Robert
Douglas i książę Adolf Jan w bitwie pod Kłeckiem (1656) czy Gustaw O tto Stenbock
w bitwach pod Nowym Dworem (1655) i Filipowem (1656). Potrafili oni wywalczyć
zwycięstwa w starciach w otwartym polu. N a wyniku stoczonych bitew zaważył w istot
nym stopniu brak po stronie polsko-litewskiej piechoty i artylerii oraz zła koordynacja
działań zgrupowań jazdy. W bitwie pod Niskiem spóźniła się grupa obchodząca, a na
wyniku bitwy pod Kłeckiem zaważyło przedwczesne ujawnienie się grupy zasadzkowej,

40 K. Przyboś, Operacja zimowo-wiosenna Karola X Gustawa 1656 roku na ziemi przemyskiej, w: Rzecz
pospolita w latach potopu, s. 1 7 9 -2 0 0 ; A. Borcz, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanoc
kiej w latach „Potopu" 1655-1657, Przemyśl 1999, s. 4 8 -7 6 .
41 Zob. L. Podhorodecki, Bitwa pod Warką (7 TV 1656), „Studia i Materiały do Historii Sztuki W o
jennej” t. 2, 1956.
42 Na polach wareckich w bardzo burzliwy sposób zadecydowano o dalszych działaniach przeciw
Szwedom. Wybór pomiędzy dwiema koncepcjami dalszych działań był bardzo trudny. Dwór królew
ski oddalony od teatru działań operacyjnych popierał w tej mierze koncepcje J. S. Lubomirskiego. Za
podjęciem tego kierunku działań przemawiała możliwość zniszczenia głównej armii szwedzkiej. Prze
ważało jednak zdanie S. Czarnieckiego o podjęciu działań w Wielkopolsce. Wskazał on przede
wszystkim na trudności z przeprawą wojska na drugą stronę Wisły. Świadczy to jednoznacznie o sła
bości sił polskich od strony logistycznej. Masy kawalerii, pozbawione często piechoty i armat, korzy
stały bowiem z lokalnych przepraw i brodów, nie wymagających budowy stałych przepraw, koniecz
nych do przerzutu piechoty i artylerii polowej. W arto wspomnieć w tym miejscu, że strona szwedzka,
w przeciwieństwie do sił polskich, potrafiła wykorzystać Wisłę jako arterię komunikacyjną (do
transportu piechoty i artylerii wykorzystywano takie środki przeprawowe, jak barki i baty). Zob.
T . Nowak, Kampania wielkopolska Czarnieckiego i Lubomirskiego w 1656 r., „Rocznik Gdański” t. 11,
1938, s. 5 7 -1 5 5 ; P. Skworoda, Warka-Gniezno 1656, s. 145-208.
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pozbawionej jednolitego dowództwa (m.in. pułki Jana Sobieskiego i księcia Dymitra
W iśniowieckiego). Analizując polską sztukę wojenną doby potopu, stwierdzić możemy, że braki i niepowodzenia starano się nadrabiać metodą wojny szarpanej. Robert I. Frost zauważa, że „choć historycy wojskowości od dawna lubią kłaść największy
nacisk na bitwy, nie trzeba przeceniać ich znaczenia. Szwedzi wygrali niemal wszystkie
ważniejsze bitwy podczas tej wojny, lecz w końcu mało im to dało. Wojna w warunkach
Europy W schodniej była raczej sprawą licznych starć i potyczek między drobnymi jed 
nostkami. Brak nowoczesnych fortyfikacji w sercu Rzeczypospolitej i stosunkowo mała
liczba dużych miast uniemożliwiły prowadzenie wojny w sposób praktykowany przez
Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej. Po prostu wojsko szwedzkie było za małe”43.
Wypada dodać, że tacy dowódcy, jak Stefan Czarniecki czy Paweł Jan Sapieha, dosyć
umiejętnie zbierali wojsko po porażkach, nie zrażali się nimi i przechodzili do działań
zaczepnych (Czarniecki po przegranych bitwach pod Gołębiem i Niskiem, Sapieha po
porażce nad Sanem ). Przewagę taktyczną wojsk szwedzkich w dobie potopu siły pol
sko-litewskie rekompensowały szybkością manewru swej jazdy, działającej często ko
munikiem, bez taboru, oraz przez zaskoczenie. Nawet jeśli Szwedom udawało się rozbić
część sił polskich, to nie mogli całkowicie rozbić zgrupowania przeciwnika ze względu
na jego szybkie przemieszczanie (Gołąb 165б)44. Siły polsko-litewskie preferowały
działania silnego, wydzielonego zagonu jazdy, który zaskakiwał dowództwo szwedzkie
szybkością ruchów, dezorganizując komunikację szwedzkiego zaplecza z siłami główny
mi Karola X Gustawa (kampania zimowo-wiosenna Stefana Czarnieckiego 1656 r.,
wyprawa Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego pod Warkę, kampania wiel
kopolska Stefana Czarnieckiego i Jerzego Sebastiana Lubomirskiego czy rajd W in cen 
tego Gosiewskiego jesienią 1656 r. w głąb Prus Książęcych). Kampania wielkopolska
1656 r. może być przykładem związania głównej armii szwedzkiej na drugorzędnym kie
runku działań przez zagon jazdy polskiej, dzięki czemu armia polska pod dowództwem
króla Jana Kazimierza mogła zmusić do kapitulacji szwedzki garnizon Warszawy. Z wie
lu rozwiązań podejmowanych przez polskie dowództwo na uwagę zasługuje podział sił
na samodzielne zgrupowania lub grupy (pułki), z których jedne wiążą siły szwedzkie,
a inne starają się obejść oddziały przeciwnika lub wyjść na jedno z jego skrzydeł (działa
nia pod Niskiem, Kłeckiem czy Prostkami)45. Widzimy jednak, zwłaszcza na przykła
dzie bitwy pod Warszawą (2 8 -3 0 lipca 1656) istotne zaniedbania w logistyce, artylerii
i koordynacji działań zgrupowań jazdy z jednostkami dragonii i piechoty. Generalne
starcie pod Warszawą (1656) dowiodło, że pokonanie Szwedów w walnej bitwie nie jest
możliwe. Odwołano się więc ponownie do wojny szarpanej, którą po ostatecznym ode-

43 R. I. Frost, Potop a teoria rewolucji militarnej..., s. 160-161.
44 J. Teodorczyk, Wyprawa zimowa Stefana Czarnieckiego w 1656 r. Bitwa pod Gołębiem (18 11 1656),
w: Wojmipolsko-szwedzka..., s. 2 59-295.
45 W . Majewski, Polska sztuka wojenna...., s. 3 3 3 -3 4 5 . Zob. też: S. Augusiewicz, Prostki 1656, W ar
szawa 2001; A. Borcz, Przemyśl 1656-1657, Warszawa 2006.

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

Wzajemne oddziaływania i wpływy staropolskiej i szwedzkiej sztuki wojennej...

151

braniu Szwedom inicjatywy strategicznej zastąpiły działania oblężnicze. W latach
1 6 5 8 -1 6 5 9 wojska koronne zakończyły sukcesami oblężenia Torunia, Grudziądza
i Głowy Gdańskiej, a litewskie — Koldyngi i Mitawy. Działania polsko-austriackie
zmierzające do zdobycia Torunia pokazują, że oddziały polskie, mimo istotnych braków
materiałowych i kłopotów z ciężką artylerią, radziły sobie w działaniach oblężniczych,
braki w artylerii nadrabiając siłą żywą (szturm generalny 16/17 grudnia 1658)46. Efek
tem tego były sukcesy, okupione jednak dużymi stratami w ludziach. Podsumowując
lata 1 6 5 5 -1 6 6 0 , możemy uznać, że armia polsko-litewska mimo wielu porażek w o t
wartym polu i istotnych zaniedbań pod względem wyposażenia armii, a przede wszyst
kim nieregularnego opłacania, co wynikało z wadliwego systemu skarbowo-wojskowego Rzeczypospolitej, nie pozostawała rażąco w tyle za jedną z najlepiej zorganizowa
nych armii ówczesnej Europy. Zawdzięczała to przede wszystkim reformom podjętym
w dobie panowania Władysława IV na skutek doświadczeń z wojny polsko-szwedzkiej
w latach 1 6 2 1 -1 6 2947. Pokój w Oliwie (1660), przywracający statas quo pomiędzy obo
ma państwami, miał ogromne znaczenie dla szlacheckiego społeczeństwa Rzeczypospo
litej. Szlachta uwierzyła bowiem, że może własnymi siłami pokonać każdego przeciwni
ka. Sukcesy polskie w walkach ze Szwedami i Moskwą uniemożliwiły przebudowę
ustrojową Rzeczypospolitej w duchu wzmocnienia władzy królewskiej. Klęska dworu
królewskiego w walce z rokoszem Lubomirskiego oddaliła możliwość przebudowy sy
stemu ustrojowego państwa. Nasilenie się ksenofobii i megalomanii szlachty odbiło się
na strukturze i składzie narodowo-społecznym armii. Jej szeregi w latach 1663-1667 opu
ściło wielu zasłużonych oficerów, głównie pochodzenia francuskiego i włoskiego. N a
proces polonizacji kadry oficerskiej i podoficerskiej armii koronnej i litewskiej wpłynę
ła także redukcja wojska z 1667 r.48 W latach 1 6 7 2 -1 6 9 9 wojskowość polską zdomino
wały wymogi walk z Turkami i Tatarami. Doprowadziło to do całkowitej utraty inicjaty
wy operacyjnej w walkach ze Szwedami w czasach wielkiej wojny północnej. Postano
wienia sejmu niemego z 1717 r. oznaczały faktyczne rozbrojenie Rzeczypospolitej wo
bec mocarstw ościennych. Toczone wojny odbiły się także bardzo negatywnie na de
mografii Szwecji. Oba państwa, Rzeczpospolita i Szwecja, utraciły więc w wyniku wie
loletnich wojen swoje mocarstwowe znaczenie na rzecz zwycięskiej Rosji cara Piotra I.

46Zob. T . Nowak, Oblężenie Torunia..., s. 100-112.
47 Zob. m.in. J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 2 00-205.
48 M. Nagielski, Staropolska sztuka wojenna na tle przemian w zachodnioeuropejskiej wojskowości
w XVII wieku, w: Modernizacja struktur władzy w warunkach opóźnienia. Europa Środkowa i Wschod
nia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 1999, s. 2 0 1 -2 1 6 ; M. Nagielski, Mili
tarne kontakty..., s. 45.
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BITWA POD ŻARNOWEM
16 WRZEŚNIA 1655 ROKU

wycięski pochód wojsk szwedzkich latem 1655 r. zaniepokoił króla Jana Kazimierza
do tego stopnia, że poważnie „zwątpił we własne siły”, a na dodatek skierował do
cesarza list z prośbą o pomoc, oferując Ferdynandowi III polską koronę1. Pomimo zwąt
pienia, monarcha początkowo planował dokonanie mobilizacji wojsk koronnych i po
spolitego ruszenia, a także ich koncentrację pod Solcem Kujawskim, potem jednak
z powodu spodziewanej ofensywy szwedzkiej zmieniono miejsce na rejon Łęczycy, Ło
wicza i Zgierza. Tam też kierowano, na czele z kasztelanem kijowskim Stefanem Czar
nieckim, chorągwie jazdy komputowej, oddziały pospolitego ruszenia i piechoty
łanowej dla „przygotowania linii obronnej nad Bzurą”2.
Historycy zgodnie przyznają, iż ówczesne elity polityczne i wojskowe miały znaczne
trudności w wypracowaniu jednolitej strategii obrony państwa, i tak w Koronie istniał
dość ogólny plan obrony Prus Królewskich, zaś na Litwie nie dyskutowano jakichkol
wiek koncepcji militarnych. Tymczasem pojawiające się na bieżąco plany ostatecz

Z

nie załamały się w połowie sierpnia, kiedy z Wielkiego Księstwa Litewskiego nadeszły
sprawdzone informacje o marszu wojsk rosyjskich spod W ilna na Grodno i dalej na
Warszawę. Wówczas Jan Kazimierz, wraz z otoczeniem i swymi oddziałami, postanowił
przenieść się do Łęczycy, gdzie zamierzano utworzyć główny ośrodek obrony państwa3.
W połowie sierpnia przybyła w rejon Warszawy trzytysięczna grupa kawalerii i dra
gonii hetm ana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego, którą następnie wy
słano pod Łęczycę, z kolei 1 7 -1 8 sierpnia również Jan Kazimierz z gwardią wyruszył
w kierunku Bzury. Obozowiska jednostek królewskich rozciągały się między Łęczycą
a Łowiczem, sam król kwaterował w Łowiczu, a pod komendą monarchy znajdowało
1 L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i i 656, Lwów 1913, s. 49.
2 J. Wimmer, Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655-1660, w: Wojna polsko-szwedzka
1655-1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 142-143.
3 Ibidem, s. 143.
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się wówczas około 10 0 00 żołnierzy, w tym 7000 jazdy i piechoty komputowej, resztę
stanowiło pospolite ruszenie i piechota łanowa, z 18 działami polowymi4.
Około 2 0 -2 1 sierpnia operująca na przedpolach obozów jazda kasztelana Czarniećkiego dostarczyła informację o rychłym nadejściu wojsk szwedzkich Karola X Gustawa,
toteż Jan Kazimierz, po naradzie z senatorami, opuścił 24 sierpnia Łowicz, udając się na
południe w kierunku Brzezin. Marsz polskiego monarchy sugerował ostateczne wycofa
nie się do Krakowa, bowiem uniwersał królewski wydany 25 sierpnia nakazywał pospolitakom przybycie do rejonu Piotrków-Wolborz, gdzie przewidziano kolejne miejsce za
kwaterowania Jana Kazimierza5. Tego samego dnia do obozu wojsk szwedzkich pod R o
ninem przybył poseł Krzysztof Przyj emski, który od senatorów otrzymał polecenie pod
jęcia pertraktacji pokojowych z Karolem X Gustawem, „nawet kosztem daleko idących
kompromisów”6.
Tymczasem król szwedzki, pod wpływem odnoszonych sukcesów militarnych, doko
nał zmiany planów operacyjnych, a jego celem stała się wówczas Warszawa — stolica
Rzeczypospolitej. 25 sierpnia wojska szwedzkie opuściły obóz pod Roninem i pomasze
rowały w kierunku Koła, a dwa dni później król poprowadził podkomendnych do prze
prawy na W arcie pod Kołem. Szwedzi przeszli rzekę, gdy w tym samym czasie korpus
Gustawa Stenbocka dotarł do Konina (28 sierpnia). Po połączeniu się armia szwedzka
liczyła około 25 000 żołnierzy z „bardzo silną artylerią”. 31 sierpnia Szwedzi wyruszyli
dalej w kierunku Warszawy i 1 września dotarli do Kutna, otrzymując wiadomość
o obecności wojsk polskich pod Piątkiem. Spowodowało to kolejną zmianę planów
operacyjnych Karola Gustawa, który obecnie podjął próbę zmuszenia Polaków do sto
czenia tutaj walnego starcia7. 2 września korpus króla (około 10 000 żołnierzy) — „pra
we skrzydło armii szwedzkiej” wyruszyło spod Kutna do Soboty, zamierzając przejść
bagna nad Bzurą i „wyjść na tyły obozu polskiego”. Natomiast w dowództwie polskim
spodziewano się raczej marszu Szwedów na Łęczycę, a zatem Jan Kazimierz powrócił
pod Piątek, zamierzając posuwać się na Uniejów, a w konsekwencji — przeciąć prze
ciwnikowi jego linie komunikacyjne z Wielkopolską. Jednak nie znając rzeczywistych
zamiarów Szwedów, król polski wysłał Czarnieckiego na czele grupy kawalerii (około
3 0 0 0 —4 0 0 0 ludzi) do Kutna dla rozpoznania położenia oddziałów szwedzkich. Kaszte
lan zdążył jedynie pobić tylko straż tylną wroga, bowiem Karol X Gustaw maszerował
już w kierunku Soboty, a Czarniecki wycofał się w kierunku Łowicza8.
Tym czasem kaw aleria polska z grupy A leksan d ra K oniecpolskiego (około
2 0 0 0 -3 0 0 0 ludzi) rozpoznała manewr Szwedów. Podczas ich marszu pod Sobotą, rów-

4 J. Wegner, Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655-1657, Wroclaw 1957, s. 2 4 -2 5 ; idem, Ło
wicz w latach „potopu", Łowicz 1957, s. 65—67.
5 A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963, s. 220.
6 Idem, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 4 2 2 -4 2 3 .
7L. Tersmeden, Karola X Gustawaplan kampanii polskiej 1655 roku. Powstanie planu i jego przeprowa
dzenie, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 19, cz. 2, 1973, s. 118-119.
8 A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 220.
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nież w czasie przepraw przez bagna w rejonie Bielaw, w znaczący sposób opóźniała
marsz ich przedniej straży. Podczas tych starć zbrojnych Szwedzi tworzyli liczne pozycje
obronne, wspierane ruchliwymi oddziałami dragonii, co spowodowało wycofanie się
grupy Koniecpolskiego pod Piątek. Było to 2 września wieczorem, gdy Jan Kazimierz
uszykował nawet swoje jednostki do walnej bitwy, ale później nakazał wykonać odwrót
— obóz spalono, zaś cale zgrupowanie królewskie (nocą 2/3 września) wycofało się
w kierunku Wolborza, gdzie miały również dotrzeć chorągwie krakowskiego pospolitego ruszenia. N ocą dotarła do sił głównych również grupa jazdy Czarnieckiego, która
przejęła rolę straży tylnej wojsk Jana Kazimierza9.
Tymczasem idąca przodem grupa jazdy szwedzkiej (około 4 0 0 0 -5 0 0 0 ludzi) nie zdo
łała dopaść Polaków, zdobyła ona część wozów i trochę jeńców, kiedy 4 września siły
główne Karola X Gustawa opanowały Łowicz. Tutaj właśnie król szwedzki uzyskał in
formację, że wojska cara szybkim marszem idą na zachód — obawiając się więc zagro
żenia rosyjskiego, postanowił jak najszybciej zająć Warszawę. Wydzielił ośmiotysięczne
zgrupowanie pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga, które otrzymało za
danie obserwacji armii Jana Kazimierza, gdy tymczasem korpus Karola X Gustawa
(około 3000 ludzi) pomaszerował w kierunku Warszawy, zaś zgrupowanie Magnusa
Stenbocka (około 3 0 0 0 -4 0 0 0 ludzi z działami) posuwało się, w odwodzie, za zgrupowa
niem króla szwedzkiego10.
8 września Warszawa została opanowana przez Szwedów, tak więc król szwedzki pla
nował obecnie uderzenie na Prusy Książęce przy wsparciu korpusu inflanckiego Mag
nusa de la Gardiego. Jednak z powodu obecności pod Zakroczymiem i Modlinem silne
go zgrupowania pospolitego ruszenia, jak również informacji o koncentracji wojsk kró
lewskich pod Wolborzem, został zmuszony do zmiany swych pieiwotnych zamierzeń
operacyjnych. By kontynuować ofensywę na kierunku pruskim, polecił korpusowi
Stenbocka, po przejściu Wisły, uderzyć na pospolite ruszenie i rozbić owych Mazurów,
natomiast dla kontynuowania działań zaczepnych na kierunku małopolskim postano
wił opuścić Warszawę. Karol Gustaw zgromadził korpus (2000 ludzi) i 11 września m a
szerował już za polskim monarchą i jego wojskami, pozostawiając w stolicy załogę
(1200 piechoty)11.
Tymczasem 10 września wojska komputowe i pospolite ruszenie dotarły w rejon Su 
lejowa, ale napływające wiadomości o fatalnej mobilizacji małopolskiego pospolitego
ruszenia zadecydowały, iż Jan Kazimierz zamierzał obecnie wycofać się ostatecznie do
Krakowa, gdzie zresztą wysiano już ciężkie działa, ochraniane przez gwardię pieszą
Fromholda L. von Wolffa. Dalsze pertraktacje z Karolem X Gustawem nie rokowały
powodzenia, zaś przeważająca grupa polskich dygnitarzy stała na stanowisku bez
względnego kontynuowania walk ze Szwedami12.
9 Ibidem, s. 2 21-222.
10 L. Tersmeden, op. cit., s. 119-121.
11 Ibidem, s. 121-123.
12 A. Kersten, Hieronim Radziejowski..., s. 42 8 -4 4 1 .
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W owym czasie korpus W ittenberga wyruszył już z Piątku i dotarł do Rawy, 9 wrześ
nia nadal maszerował w kierunku Opoczna, zaś przepraw przez Pilicę dokonano pod
Inowłodzem. Podążający za Szwedami Czarniecki (2 0 0 0 -3 0 0 0 ), rozpoznawał kolejne
pozycje przeciwnika, a podczas przeprawy przez Pilicę jego jazda uderzyła na tylną straż
pułkownika Georga Forgella i rozbiła ją. Jan Wimmer przypuszcza, że potyczka miała
poważne konsekwencje wojskowe, ponieważ W ittenberg dotarł jedynie do Opoczna
(14 września), zatrzymał tutaj swoje jednostki, oczekując na przybycie korpusu Karo
la X Gustawa13. Adam Kersten sugeruje, iż król Jan Kazimierz popełnił poważny błąd,
ponieważ zamiast wykorzystać dogodny moment, aby podjąć starcie ze zgrupowaniem
W ittenberga, zanim doszło do koncentracji z grupą królewską, podejmował pertrak
tacje z Karolem X Gustawem, co nie było zbyt korzystne dla strony polskiej14.
Tymczasem 13 września Jan Kazimierz był już w Przedborzu, nadal chciał prowadzić
marsz na południe, jednak nieoczekiwanie sama szlachta zażądała od króla podjęcia bit
wy ze Szwedami. Jan Kazimierz wyraził ostatecznie zgodę na prośby pospolitaków, ale
w dowództwie wojskowym doskonale zdawano sobie sprawę z przewagi liczbowej i jako
ściowej Szwedów15. Postanowiono więc zaskoczyć „przeciwnika nagłym zwrotem zaczep
nym” i wieczorem 15 września ruszono w kierunku Żarnowa, tutaj król i dostojnicy otrzy
mali wiadomość o koncentracji korpusów Wittenberga i Karola Gustawa pod Opocz
nem, ale mimo tego faktu Polacy nadal stali na stanowisku kontynuowania działań za
czepnych — w ten sposób 16 września doszło do starcia zbrojnego pod Żarnowem16.
Zgrupowanie Jana Kazimierza liczyło około 10 000—11 00 0 żołnierzy, w tym około
6000 jazdy komputowej i 3 0 0 0 -4 0 0 0 pospolitego ruszenia z ziem łęczyckich, kujaw
skich, sieradzkich i mazowieckich, 9 0 0 -1 5 0 0 dragonów i rajtarów koronnych z 6 dzia
łami polowymi17. Polacy posiadali kolumnę około 3000 wozów, zwłaszcza pospolitego
ruszenia, ochranianą podczas marszów przez kompanie gwardii rajtarskiej podpułko
wnika Marcina von W allenrodta18.
Spróbujmy odtworzyć skład zgrupowania Jana Kazimierza. Otóż J. Wimmer podaje
liczebność jazdy — 6100 żołnierzy, w tym były 4 chorągwie husarskie (króla, Władysła
wa Myszkowskiego, Stanisława Lanckorońskiego, Adama Działyńskiego), a ponadto
— około 70 chorągwi kozackich i lekkich, 2 regimenty dragonii (Stefana Czarnieckie
go i Henryka Denhoffa) z 2 chorągwiami dragonii Lanckorońskiego i Koniecpolskiego
i z kilkoma kompaniami gwardii rajtarskiej króla19.

13J. Wimmer, Przegląd operacji..., s. 146-147.
14 A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 222.
15 S. Herbst, Wojna obronna 1655-1660, Warszawa 1957, s. 13.
16 W historiografii szwedzkiej zwana jest bitwą pod Czarnową, w polskiej — niekiedy starciem pod
Opocznem.
17 J. Wimmer, Przegląd operacji..., s. 147.
18 A. Walewski, Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza, 16 5 5 -1 6 6 0 , t. 1, Kraków
1866, s. 79.
19 J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 9 2 -9 4 .

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 Żarnowem 16 września 1655 roku

157

Natomiast zgrupowanie wojsk szwedzkich liczyło około 11 000 ludzi, w tym około
6000 kawalerii, 4 5 0 0 piechoty, około 400 dragonów, z poważną liczbą dział (40 sztuk),
w tym wielu ciężkich. Wykaz jednostek na rycinie Eryka Dahlbergha podaje liczbę
19 regimentów jazdy i 13 jednostek piechoty i dragonii20.
Interesujący nas obszar stanowi obecnie skraj Wyżyny Śląsko-M ałopolskiej, który
wrzyna się w Nizinę Wielkopolską, sam zaś teren starcia usytuowany jest na Wzgórzach Opoczyńskich, na dziale wodnym Czarnej i W ąglanki. Zdaniem Stanisława
Herbsta, posiada on tutaj znaczne deniwelacje, a ów grzbiet szerokości około 3 km po
kryty był w X V II w. wieloma lasami i bagnistymi dolinami, które ograniczały działania
wojenne, zwłaszcza po obu stronach „starego traktu”, biegnącego z Piotrkowa do Kielc
— tutaj pod Żarnowem nasz znakomity historyk umiejscowi! pole starcia zbrojnego we
wrześniu 1655 r.21
Teren bitwy rozciągał się na północny wschód od zabudowań miasteczka Żarnowa,
między lokalnym strumykiem (dopływem Wąglanki) a kompleksami leśnymi i traktem
biegnącym do Piotrkowa (Trybunalskiego). Na rycinie Dahlbergha teren starcia został
umieszczony na równinie, lokującej się między wzniesieniami, którędy biegła owa dro
ga do Piotrkowa, chociaż rys perspektywiczny autora objął również wspomniane wy
wyższenia, strumyk i okoliczne lasy. Widać wyraźnie poszczególne elementy krajobra
zu, w pewien sposób ograniczające teren bitwy, a więc na południe od drogi piotrkow
skiej — zabudowania Żarnowa „liche, nieobronne”, a ponadto płonącą wieś, zapewne
Bronów lub Niemojowice, oraz uszykowane do boju jednostki szwedzkie. Z kolei na za
chodnim brzegu strumyka widoczne jest wzniesienie ze stanowiskiem dowodzenia Jana
Kazimierza, a zabagnione brzegi wodnego cieku ciągną się ku północy do znacznego
kompleksu leśnego, ten natomiast przylega do ujścia strumyka do W ąglanki — tutaj
wśród lasów znajdował się obóz polski — dalej także rozciągają się znaczne kompleksy
leśne, otaczające szyk wojsk Jana Kazimierza, usytuowany na wzniesieniu i opadający
ku wspomnianej drodze piotrkowskiej22.
Szyki wojsk polskich rozciągały się na „północnym” wzniesieniu, m ając po prawej
stronie ograniczenie w postaci bagnistych brzegów strumyka z dwiema groblami (1 na
trakcie piotrkowskim i 2 na wysokości wzniesienia 225,8 m), natomiast po lewej stro
nie szyk jazdy królewskiej był ograniczony lokalnym kompleksem leśnym. Jeżeli uzna
my jego właściwe umieszczanie w terenie, nawet z odrębnym usytuowaniem stanowi
ska naczelnego wodza za strumykiem, ale jednak na wzniesieniu, to zaplecze polskiego
zgrupowania przedstawiało się fatalnie, gdyż odwrót uniemożliwiały trudne przeprawy
przez podmokłe i bagniste doliny rzeczki W ąglanki oraz jej licznych dopływów23.

20 Idem, Przegląd operacji..., s. 1 47-148 (na podstawie literatury szwedzkiej).
21 S. Herbst, op. cit., s. 13.
22 B. Heyduk, Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „Potopu" 1656-1657, W roc
ław 1971, s. 9 2 -9 3 , il. 4.
23 S. Herbst, op. cit., s. 13.
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Na rycinie Dahlbergha kawaleria polska tworzyła pięć rzutów, a jedynie w pierwszym rzucie autor zaznaczył obecność dwóch regimentów dragonii, dalej widać spływa
jące ze wzniesienia nowe chorągwie jazdy. Kawaleria królewska w rzeczywistości miała
tworzyć obydwa skrzydła, wiemy bowiem, że chorąży koronny Aleksander Koniecpol
ski dowodził prawym, a hetm an polny Stanislaw Lanckoroński lewym skrzydłem.
W początkowej fazie starcia elementy szyku nie posiadały jeszcze wypracowanego
schematu, składały się jedynie z prawego skrzydła, a w jego skład wchodziły komputowe chorągwie kozackie i pospolitaków (może łęczyckich i sieradzkich). Chorągwie hu
sarskie towarzyszyły królowi po drugiej stronie strumyka, gdy większość jazdy szlachec
kiej pozostawała nadal w obozowisku nad W ąglanką24.
Rycina Dahlbergha nie jest jednak rzetelna w przedstawieniu szyku wojsk polskich,
ponieważ autor osobiście nie brał udziału w bitwie pod Żarnowem, a jej przebieg poznał
w następnym roku od oficerów szwedzkich. Od nich z kolei otrzymał dokładne infor
macje, na podstawie których narysował szyki wojsk Karola X Gustawa, wzorując się,
być może, na szkicu stworzonym przez samego króla szwedzkiego25.
Jednostki szwedzkie zajmowały pozycje na południowym wzniesieniu, ich szyk był
dwurzutowy, zapewne usytuowany pomiędzy zabudowaniami Żarnowa a wsi Niemojowice. Pierwsza linia obejmowała 18 regimentów piechoty, jazdy i dragonii, a w drugiej
uszykowano 14 jednostek wojskowych. W pierwszej linii ustawiono przemiennie regi
menty jazdy i piechoty, otaczając je na obu flankach jednostkami dragońskimi. Po
dobny był szyk drugiego rzutu szwedzkiego, przy czym jeśli w rzucie czołowym regi
menty piechoty posiadały znaczniejszą siłę ognia (8 jednostek), to w drugim stanowiły
one tylko połowę regimentów tejże formacji, na rzecz jednostek kawaleryjskich. O to
uszykowanie oddziałów szwedzkich 16 września 1655 r. (cyfry oznaczają miejsce
w zgrupowaniu):
1. regiment dragonii Fabiana Berensa,
2. regiment gwardii konnej króla,
3. regiment jazdy Arvida W ittenberga,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

regiment piechoty Paula Wirtza,
regiment piechoty Fabiana Fersena,
regiment jazdy Arvida Wittenberga,
regiment gwardii konnej królowej,
regiment jazdy Kurta Kónigsmarcka,
regiment piechoty Cappellena,
regiment piechoty von Essena,
regiment piechoty Carla Sparrego,
regiment jazdy Kurta Kónigsmarcka,

24 W . Kochowski, Lata Potopu 1655-1657, oprać. A . Kersten, Warszawa 1966, s. 3 5 -3 6 .
25 O . Cederlóf, Polskie pejzaże Eryka Dahlbergha, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 19,
cz. 2,1973, s. 21 7 -2 3 0 .
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13. regiment jazdy landgrafa Fridericka von Hessena,
14. regiment jazdy (Uppland),
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

regiment piechoty Carla Sparrego,
regiment piechoty Alexandra Irwinga (Smaland),
regiment jazdy (Uppland),
regiment dragonii Fabiana Berensa,
regiment jazdy (Smaland),
regiment piechoty Alexandra Irwinga (Smaland),
regiment jazdy (Smaland),
regiment jazdy Davida Sinclaira,
regiment jazdy Israela I. Ridderhielma,
regiment piechoty Carla (?) Drakenberga (Vastmanland),
regiment jazdy Johanna von Boddekera,
regiment piechoty Carla von Scheidinga (Vastgota),
regiment jazdy Christiana von Pretlacha,
regiment jazdy Pontusa de la Gardiego,
regiment jazdy Jacoba von Yxkulla,
regiment piechoty (Agenmaland),
regiment jazdy Johanna Engella,
regiment jazdy Jacoba J. Taubego26.

N a swym lewym skrzydle Szwedzi ulokowali baterię dział ciężkich, dwunastofuntowych, widocznych zresztą na rycinie Dahlbergha — w postaci rysunku kłębów dymu.
Ich ogień artyleryjski miał na celu bombardowanie grobli na strumyku i pozycji Jana
Kazimierza na pobliskim wzniesieniu, a pozostałych dział — ustawionych przed czołem
szyku — winien wspierać działania piechoty szwedzkiej27.
Bitwa rozpoczęła się rankiem 16 września od potyczek harcowników, którzy równocześnie rozpoznawali pozycje wroga. Okazało się, że Szwedzi utworzyli już ugrupowanie
bojowe, natomiast wojska królewskie dopiero wychodziły na swe pozycje wyjściowe,
organizując szyk bojowy — ale warto dodać, że jazda komputowa była zmęczona szyb
kim marszem w trudnym terenie, a szlachta — całonocnym biesiadowaniem w obozo
wisku28. Według J. Wimmera, polski plan taktyczny zakładał natarcie „masą jazdy
z grzbietu wyżyny”, w momencie gdy Szwedzi „zaczną się na nią wdzierać”, przy czym
warto zauważyć, iż przygotowania Polaków do realizacji tego projektu zostały prawidło
wo odczytane w otoczeniu Karola X Gustawa29.

26 B. Heyduk, op. cit., s. 93, il. 4.
27 J. L. Carlbom, Tre dagars slaget vid Warschau 18,19 och 20 juli 1656 samt de föregaende mindre
fältstagen 1655 och 1656, Stockholm 1906, s. 13.
28 L. Kubala, op. cit., s. 109.
29 J. Wimmer, Przegląd operacji..., s. 148.
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W tej sytuacji dowództwo szwedzkie podjęło decyzję o wykonaniu natarcia na od
działy polskie, zapewne poprzedzając działania zaczepne silnym ogniem artyleryjskim,
głównie z dział ulokowanych na lewym skrzydle. Ogień działowy przyniósł zamieszanie
wśród polskich chorągwi, natychmiast po jego zakończeniu kawaleria szwedzka przy
stąpiła do natarcia na jazdę królewską. W literaturze przyjęła się opinia, iż była to straż
przednia, zapewne regimenty z pierwszego rzutu, które pod osłoną ognia piechoty i ar
tylerii wykonały marsz na szczyt wzniesienia, dochodząc do zwarcia z czołowymi ch o
rągwiami polskiej jazdy. N atarcie było chyba mało energiczne, skoro jazda prawego
skrzydła powstrzymała Szwedów, a znaczące zasługi bojowe ponieśli podczas tych walk
pospolitacy sieradzcy i łęczyccy. Jednak już dość chaotycznie wykonany kontratak pol
skiej jazdy załamał się pod silnym ogniem działowym wroga, co spowodowało zepchnię
cie Polaków w głąb wzgórza30.
S. Herbst sugeruje w analizie starcia, że Jan Kazimierz i Koniecpolski nie wykorzy
stali nadarzającej się okazji, gdyż zamiast wdawać się w starcia kawaleryjskie, mogli do
prowadzić do wykonania szarży po pochyłości wzgórza na przemieszczające się jednost
ki przeciwnika, co wydaje się opinią słuszną. Sądzimy, iż plan ten mógł zostać jednak
odrzucony przez polskich dowódców z dwóch powodów — braku dostatecznej liczby
chorągwi do szarży (król posiadał jedynie 4 chorągwie husarskie, a część kozackich ma
szerowała dopiero na pole walki) oraz silnego ognia przeciwnika, który mógł z łatwością
rozgromić nacierających Polaków31.
Historycy polscy i szwedzcy podkreślali przy tej okazji widoczne oznaki chaosu
w polskich szeregach — chorągwie komputowe zostały zepchnięte na jednostki masze
rujące na pole walki, dodatkowe zamieszanie tworzyły chorągwie pospolitego ruszenia,
które przemieszczały się w różnych kierunkach, szukając schronienia w okolicznych la
sach — wydaje się jednak, iż przejawom zamieszania w polskich szeregach można było
jeszcze zapobiec32.
Obserwując przebieg walk z pobliskiego wzniesienia, Jan Kazimierz nakazał ofice
rom utrzymać porządek, przyniosło to jednak, jak wiemy, mierny skutek. Podczas ma
newrów, około godziny czternastej nagle spadł ulewny i gwałtowny deszcz, co w znacz
nym stopniu przyczyniło się również do zwiększenia chaosu w polskich szeregach. Z ko
lei autorzy relacji pisali o dobrej dyscyplinie i zabezpieczeniu przez szwedzkich żołnierzy
zamków lontowych przed deszczem33. Część oficerów królewskich zamierzała przeko
nać monarchę do wykonania wówczas szarży na pozycje przeciwnika, ale ostatecznie,
właśnie z tego powodu, odstąpiono od planu kontynuowania działań zaczepnych34.
Dopiero w tej sytuacji Jan Kazimierz podjął decyzję o odwrocie jednostek z pola wal
ki w kierunku Przedborza, na południowy zachód, zamierzając dotrzeć przez Myślibórz
30 S. Herbst, op. cit., s. 14.
31 Ibidem, s. 14.
32 W . J. Rudawski, Historia polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego, oprać. W . Spasowicz, t. 2, Petersburg b.d., s. 308.
33 Relacja niemiecka, Szczecin po 18 IX 1655, Biblioteka PAN w Gdańsku, sygn. N1 99 adl. 45.
34 L. Kubala, op. cit., s. 109.
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do Ruszenie, gdzie na przeprawie przez rzeczkę Czarną stały wozy taborowe, ochrania
ne przez królewskich rajtarów. Według polskich relacji, warunki terenowe na zachód
od Żarnowa były fatalne, ponieważ pagórki i niewielkie wzniesienia tworzyły labirynt
niewielkich jarów i wąwozów, drobne cieki wodne, stawiki i bagienka dopełniały ch a
rakteru krajobrazu, a podmokle i rozmiękłe drogi znacznie utrudniały szybki przemarsz
chorągwi jazdy35.
Podczas odwrotu spod Żarnowa Jan Kazimierz znalazł się w śmiertelnym niebezpie
czeństwie. W pewnym momencie jego orszak został otoczony przez Szwedów, ci jednak
nie rozpoznali w nim polskiego monarchy. Incydent ten miał miejsce w chwili, gdy
większa część chorągwi polskiej jazdy była już w odwrocie, zaś król samodzielnie prze
dzierał się do Myśliborza3637. Natomiast Karol X Gustaw dokonał już przegrupowania
swych jednostek, wydzielając do wykonania pościgu grupę jazdy (około 4 0 0 0 -5 0 0 0
żołnierzy). Z późniejszych jej działań możemy sądzić, iż król szwedzki zamierzał skiero
wać swoją kawalerię nad Czarną i odciąć Polakom możliwość odwrotu przez opanowa
nie lokalnych przepraw rzecznych. Jazda Karola X Gustawa rzeczywiście dotarła nad
Czarną, pod Ruszenicami, gdzie stały wozy taborowe komputowych i pospolitaków —
ich liczbę oceniano na 3000 wozów. Podpułkownik Wallenrodt umocnił się nad brze
gami rzeczki, zatem Szwedzi dopiero o północy zdobyli tabory, zabierając do niewoli
. , , .
37
jeńców i wozy .
Tymczasem chorągwie jazdy komputowej i szlacheckiej opuszczały już w panicznym
popłochu pole walki pod Żarnowem — na rycinie Dahlbergha schroniły się one w oko
licznych lasach, przy czym prawoskrzydłowe zgrupowanie dotarło do lasów w rejonie
wsi Miedzna Murowana, natomiast lewoskrzydłowe do wsi Ossa. Piechota szwedzka
nadal okupowała obszar Żarnowa, więc Polakom pozostawały jedynie okrężne drogi
prowadzące do Przedborza38. Grupa Lanckorońskiego dotarła dopiero 19 września do
Włoszczowej, zresztą po ciężkich walkach na wschód od Żarnowa39. Natomiast ch o
rągwie jazdy z grupy Koniecpolskiego znalazły się w Przedborzu nocą z 16/17 września,
ścigane uporczywie przez Szwedów40.
Po stronie polskiej odnotowano stratę około tysiąca zabitych żołnierzy, podczas gdy
Szwedzi stracili jakoby kilkuset rannych i zabitych, pozostając pod Żarnowem jeszcze
do następnego dnia, a później podjęli pościg za Polakami w kierunku Krakowa41.

35 A. Walewski, op. cit., s. 78.
36 Dyaryusz operacji wojska polskiego przy królu będącego przeciwko wojskom szwedzkim, 13-22 IX
1655, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie 148, s. 5 7 1 -5 7 3 .
37 S. Wierzbowski, Konnotata wypadków w domu i kraju zaszłych od 1634 do 1689 r., wyd. J. K. Zału
ski, Lipsk 1858, s. 93.
38 Relacja niemiecka, b.m. po 1 X 1655, Biblioteka PAN w Gdańsku, sygn. N 1100 adl. 5.
39 M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający 1648-1679, oprać. J. Dzięgielewski, Warszawa
2000, s. 138.
40 L. Kubala, op. cit., s. 110.
41 J. L. Carlbom, op. cit., s. 14-
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W Przedborzu Jana Kazimierza opuściły chorągwie szlacheckie, natomiast sam król
z grupą jednostek husarskich i kozackich pomaszerował w kierunku Włoszczowej,
gdzie dotarł 19 września, tutaj dołączyła jazda Lanckorońskiego — następnego dnia
Jan Kazimierz wraz z chorągwiami jazdy udał się w kierunku Krakowa42.
Przebiegiem oraz znaczeniem starcia pod Żarnowem, a zwłaszcza problemem, dla
czego Jan Kazimierz wydał Szwedom bitwę w niezbyt sprzyjających okolicznościach, in 
teresowano się już w kolejnych latach. Wawrzyniec Rudawski sądził, iż decyzja króla
była właściwa, ale powodem porażki była postawa pospolitego ruszenia, które uciekło
na widok gotowych do walki wojsk szwedzkich, a zastanawiając się nad tymi wydarze
niami, domniemywał o zdradzie szlachty i o strachu przed Szwedami, który wywołał jej
paniczną ucieczkę z pola walki43.
Natomiast Stanisław Wierzbowski uważał, że decyzja Jana Kazimierza nie należała
do prawidłowych, dalsze wydarzenia potoczyły się „za niedobrą dyspozycją”, a później
Polacy „w złym rządzie ustępować musieli”, co spowodowało także dodatkowe stra
ty44. Polskiego króla krytykował ponadto Wespazjan Kochowski, który podobnie jak
Samuel von Pufendorf, podnosił błąd króla, który nie zabezpieczył drogi odwrotu swym
oddziałom. Sądzili oni także, iż czołowe chorągwie jazdy królewskiej wykonały natarcie
na Szwedów bez wiedzy dowództwa, podobnie kolejno następujące jednostki wchodzi
ły do walki, chociaż po stronie polskiej szwankowało rozpoznanie i król nie musiał wie
dzieć o gotowym do walki szyku wojsk Karola X Gustawa. Wskazywano zatem na zbyt
nią popędliwość Jana Kazimierza lub na brak rozpoznania, co poważnie obciążało m o
narchę i jego oficerów45.
Zgadzamy się z opinią S. Herbsta, który uważał taktyczne decyzje Polaków za pra
widłowe, chociaż ich wykonanie osądził dość surowo, ponieważ pospolite ruszenie nie
wykonało poleceń króla włączenia się do walki, co uniemożliwiło wykonanie w dogod
nym momencie przełamującej szarży kawalerii. Herbst oceniał natomiast pozytywnie
decyzję o przerwie w walkach, podjętą przez króla, miała ona bowiem przygotować
chorągwie jazdy do odwrotu, ale również liczono się z możliwością wykonania szarży,
gdy Szwedom zamokną muszkiety. Dopiero kiedy okazało się, że przeciwnik zadbał
o ich ochronę, Jan Kazimierz wydał polecenie odwrotu, chroniąc swoich żołnierzy
przed większymi stratami46. Ta opinia wydaje się więc uzasadniona, gdy weźmiemy pod
uwagę konieczność dalszej walki ze Szwedami. Z punktu widzenia militarnego, do
wództwo polskie popełniło jednak kilka błędów taktycznych (brak rozpoznania, fatal
na organizacja oraz podobny stan dowodzenia), natomiast strona szwedzka zaprezento
wała pod Żarnowem przewagę taktyczną ognia i manewru nad komputową i szlachec
ką jazdą koronną47.
42 J. Wimmer, Przegląd operacji..., s. 148.
43 W . J. Rudawski, op. cit., s. 30 8 -3 0 9 .
44 S. Wierzbowski, op. cit., s. 92 -9 3 .
45 A. Walewski, op. cit., s. 79, przyp. 446 S. Herbst, op. cit., s. 14.
47 J. L. Carlbom, op. cit., s. 14.
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Przegrana bitwa pod Żarnowem ujawniła fatalne przygotowanie strony polskiej
w kwestii opracowania i realizowania bieżących planów operacyjnych. Działania
obronne można było wówczas prowadzić systemem linearnym — przez obsadzenie
własnymi oddziałami całości granic państwa, lub też punktowym, organizując na wy
branych kierunkach wydzielone zgrupowania obronne. W obec elem entu zaskoczenia
i przewagi technicznej wojsk szwedzkich, Polacy zostali zepchnięci do działań obron
nych, i to wyłącznie na określonych obszarach, m ając do wykonania jedną z ogól
nych zasad sztuki w ojennej, a mianowicie, po utracie inicjatywy i przewagi operacyj
nej zachowanie własnych sil zbrojnych. W tym sensie działania Jan a Kazimierza i pol
skiego dowództwa uznajemy za prawidłowe, podobnie jak wykorzystanie w obronie
wojsk operacyjnych, obok obrony terytorialnej, tych dwóch tradycyjnych elem en
tów sil zbrojnych państwa. Jednak w połowie 1655 r. właśnie form acja pospolitego ru
szenia nie była zdolna do skutecznych działań obronnych przeciw doskonale przygo
towanej i wyposażonej piechocie i artylerii szwedzkiej, zwłaszcza w przypadku, kiedy
na polu walki zawodziły również wojska operacyjne. W ten właśnie sposób rodziła się
nowa koncepcja działań zbrojnych, mogąca skutecznie przeciwstawić się przewadze
wojsk szwedzkich, a mianowicie idea wojny szarpanej, realizowana w następnych la
tach przez najwybitniejszych polskich dowódców — Stefana Czarnieckiego i Jerzego
Lubomirskiego.
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KONCEPCJE PROWADZENIA DZIAŁAŃ
PRZECIWKO SZWEDOM
W DOBIE POTOPU W LATACH 1655-1660

R

zeczpospolita w 1655 r. znajdowała się w trakcie działań przeciwko Moskwie i Ko
zakom Bohdana Chmielnickiego, ponosząc począwszy od 1654 r. ciężkie klęski na
teatrze białoruskim i ukraińskim. Tym bardziej że klęska pod Batohem (1652) naru
szyła rdzeń armii koronnej, a zaciągi na kampanię żwaniecką w 1653 r. nie mogły
okrzepnąć w krwawych walkach na Ukrainie w 1654 r. Żołnierz był niedoświadczony,
a nowo zaciągnięte jednostki z marszu rzucono najpierw na teatr wschodni, a następ
nie przeciwko nowemu przeciwnikowi — Szwecji1. W sumie w latach 1 6 5 3 -1 6 5 5 sta
ny liczebne jednostek obu zaciągów stale spadały; dla przykładu w II kwartale 1653 r.
armia koronna posiadała 36 651 porcji i koni, w I kwartale 1655 r. liczba ta spada do
25 491 porcji i koni (spadek aż o 11 160 porcji i koni, czyli o ponad 10 000 żołnierzy2) .
W chwili gdy armie szwedzkie Arvida W ittenberga i Karola X Gustawa latem 1655 r.
wkraczały w granice Rzeczypospolitej, gros sil zaciężnych wchodzących w skład komputu koronnego operowało przeciwko Kozakom i Rosjanom. Jan Wimmer oblicza je na
ponad 10 000 porcji i koni, czyli ponad 9000 żołnierzy3. Przeciwko Szwedom Jan Kazi
mierz mógł wystawić armię połową, w skład której wchodziło zaledwie 7000 jazdy zaciężnej, ponad 30 000 pospolitego ruszenia oraz ponad 6500 piechoty, głównie łanowej
i dragonii. Udział pospolitaków byl niewielki w trakcie kampanii 165 5 r., a pospolite ru-

1 Zob. nowe zaciągi we wszystkich rodzajach broni prezentowane przez J. Wimmera w latach
1653-1655; idem, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji airnii koronnej w latach
1648-1655, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej cyt.: SM H W ), t. 5, 1960, b. pag.
2 W sumie przeciwko Szwecji Rzeczpospolita mogła teoretycznie rzucić 22 500 żołnierzy; ibidem,
s. 4 8 3 -4 8 4 .
3 Idem, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 94 -9 5 .
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szenie z Wielkopolski w sile około 13 000 zostało wyłączone z działań już na samym początku, podpisując kapitulację pod Ujściem nad N otecią przed feldmarszałkiem
W ittenbergiem4. Wyeliminowanie Wielkopolski stwarzało zupełnie nową sytuację dla
polskiego dowództwa, które zaskoczone rozwojem sytuacji zrezygnowało z planu koncentracji wojska pod Solcem Kujawskim, rozpatrując plan przesunięcia sil głównych
między Łęczycę, Łowicz a Zgierz.
Faktem jest, że znajdujący się do 18 sierpnia w Warszawie Jan Kazimierz nie miał
przy sobie żadnych sil zaciężnych oprócz własnych jednostek gwardii i oczekiwał dopiero na jazdę z grupy hetm ana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego. Pol
skie dowództwo popełniło jednak kardynalny błąd, nie tylko oddając przeciwnikowi
inicjatywę operacyjną, ale dopuszczając do połączenia armii W ittenberga z silami K a
rola X Gustawa, który nie niepokojony przez podjazdy polskie połączył się 24 sierpnia
pod Koninem ze swym podkomendnym. Bezruch strony polskiej budzi przerażenie,
gdyż mimo podjęcia prac fortyfikacyjnych dla umocnienia stolicy, wkrótce je zarzuco
no, oddając stolicę Szwedom. W murach Warszawy pozostawiono zaledwie dwustuo
sobową załogę pod komendą starosty makowskiego W ojciecha Wessla, który w obawie
przed Hieronimem Radziejowskim umknął, a na załodze stanął kapitan Jan Guldyn
z regimentu gwardii pieszej Fromholda Wolffa. Tak pozostawiona załoga, jak mieszcza
nie pod przywództwem burmistrza Aleksandra Gizy, w tej sytuacji nie podjęła nawet
próby oporu, poddając miasto 8 września Szwedom. Zwiedzający arsenał warszawski
Karol X Gustaw zastał duże ilości prochu i ponoć aż 124 armaty5. W otoczeniu Jana
Kazimierza ścierały się różne koncepcje działań przeciwko nieprzyjacielowi; jedni pro
ponowali oprzeć obronę na linii Wisły, inni na czele z prymasem Andrzejem Leszczyń
skim skłonili króla do wycofania się w kierunku Łowicza, gdzie liczono, że silne umoc
nienia miejskie i artyleria zatrzymają Szwedów. Nie wierzono jednak w możliwość sku
tecznego oporu przeciwko silom Karola X Gustawa i stąd Jan Kazimierz już 1 sierpnia
wysiał prośbę do cesarza Ferdynanda III o posiłki, a w dniu następnym zaofiarował mu
polską koronę. Następnie do obozu szwedzkiego skierował Krzysztofa Przyjemskiego
z propozycją rozejmu dla zyskania na czasie, tak właśnie odebraną przez szwedzkie do
wództwo6. Brak jednolitej koncepcji dalszych działań, nastroje kapitulanckie wśród
otoczenia samego Jana Kazimierza udzielały się zarówno wojsku, jak i przebywającej
w jego obozie szlachcie. Łowicz nie był przygotowany do dłuższej obrony stąd Jan Kazi
mierz ruszył do obozu pospolitego ruszenia województw łęczyckiego, sieradzkiego i ku
jawskiego i pozostałych chorągwi z dywizji Stanisława Lanckorońskiego pod Piątek,

4 L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów 1922, s. 7 0 -7 7 ; zob. Wojna polsko-szwedzka
1655-1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 139-140.
5 L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 1 0 4 -1 0 5 ; zob. J. Wegner, Warszawa w czasie najazdu szwedzkiego
1655-1657, w: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 2, Warszawa 1957, s. 2 3 6 -2 3 7 .
6 L. Kubala podaje mowę wygłoszoną przez K. Przyjemskiego, proszącego o rozejm na czas rokowań
pomiędzy oboma monarchami, zob. L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 9 8 -1 0 1 .
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dwie mile od Łęczycy. Mimo podjęcia przez Jana Kazimierza prób przerwania linii komunikacyjnych maszerujących sil szwedzkich (działania grupy Stefana Czarnieckiego
i Aleksandra Koniecpolskiego)7, 2 września pod Piątkiem Jan Kazimierz uszykował swe
siły do walnej batalii. Gdy podjazdy doniosły o zbliżaniu się połączonych sil przeciwnika
(około 27 000 żołnierzy pod osobistym dowództwem Karola X Gustawa), monarcha
wydal rozkaz do odwrotu. Była to decyzja słuszna, gdyż siły, którymi dysponował Jan
Kazimierz, mogły zmierzyć się z jedną z armii szwedzkich; po połączeniu szanse przeciwstawienia się Szwedom znacznie zmalały. Stąd decyzja odwrotu w kierunku Wolborza,
gdzie liczono na połączenie z licznym i dobrze uzbrojonym pospolitym ruszeniem kra
kowskim. To jednak zawiodło, a nawet nie chciało łączyć się z wojskiem królewskim8.
Gdy 13 września Jan Kazimierz dotarł do Przedborza nastroje w wojsku były coraz gor
sze. Szlachta wręcz żądała wydania bitwy Szwedom, mimo że wśród naczelnego do
wództwa panowało przekonanie, że przeciwnik ma przewagę nie tylko liczebną, ale
również w sile ognia swych doskonale wyćwiczonych regimentów. M onarcha nie mógł
lekceważyć postawy pospolitego ruszenia i po odesłaniu piechoty wraz z artylerią do
Krakowa około 11 000 żołnierzy (w tym 3 0 0 0 -4 0 0 0 szlachty łęczyckiej, kujawskiej, sie
radzkiej i krakowskiej) ruszyło w kierunku Żarnowa. Postanowiono zaskoczyć przeciw
nika nagłym uderzeniem dużego zgrupowania kawalerii. W ten sposób doszło do batalii
żarnowskiej w dniu 16 września9.
A tak nie mógł się powieść wobec niewykorzystania przez stronę polską elementu za
skoczenia. Polacy zastali bowiem pod Żarnowem uszykowaną do boju armię szwedzką,
dysponującą silą ognia swych regimentów i artylerią połową. Oddajmy glos uczestni
kom tej bitwy. Mikołaj Jemiolowski w swym pamiętniku zanotował: „Co postrzegłszy
król szwedzki rzefwiej nacierać począł, a z dział w tył naszego wojska potężnie strzela
jąc, następował i na biotach pewnych przeprawujących się Polaków zastawszy, wszys
tek swój impet wywarł, z którym wojsko trochę starszy się, wnet się tak zmieszało, że się
mu aż pod Krakowem oprzeć przyszło. Potym hetm an z niektórymi opierał się, ale i ten
na błota i jeziora napędzony wielką szkodę ponieść musiał i wozy utracili. Padło po troszę ludzi na placu, ale więcej żywcem na błotach Szwedzi nabrali, których zwłaszcza
podlejszych między regimenty mieszali, a zaś mniejszych ze zdrowiem wolno za woj
skiem pusczali, slachcie tylko pod przysięgą do domu się wracać i cicho sobie siedzieć,
kazano”10. Z kolei uczestnik tej bitwy po stronie Karola X Gustawa — Hieronim Chry
stian Holsten, służący w regimencie Kurta Christoffera von Kónigsmarcka, lapidarnie

7 Szerzej o tych działaniach pisał J. Wimmer w przeglądzie operacji wojny polsko-szwedzkiej
1655-1660, zob. Wojna polsko-szwedzka..., s. 144-145.
8 L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 10 8 -1 0 9 ; zob. Wojna polsko-szwedzka..., s. 146-147.
9 Zob. studium o tej batalii w niniejszym tomie M. Wagnera, Bitwa pod Żarnowem 16 września
1655 roku.
10 M. Jemiolowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), oprać. J. Dzięgielewski, Warsza
wa 2000, s. 138.
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opisał przebieg tej batalii: „Rano o brzasku nasza armia stanęła w pełnym porządku bojowym i ruszyła na nich. Doszło do bezpośredniego starcia i odebraliśmy im wzgórze,
a w końcu rzucili się do ucieczki w las. Ścigaliśmy ich, wzięliśmy wielu jeńców, a także
wozy, sztandary i kotły”11. Bitwa żarnowska pokazała, że bez wsparcia ogniowego strona
polska nie jest w stanie samą jazdą rozbić przeciwnika. Odwrót armii pod Kraków zała
mał morale szlachty z pospolitego ruszenia, która masowo dezerterowała z pola walki.
Sam Jan Kazimierz i jego otoczenie nie protestowali, widząc jej znikomą wartość w trak
cie działań wojennych. Sam monarcha pozostawiwszy piechotę w Krakowie (m.in. regi
ment gwardii Fromholda Wolffa), 25 września opuścił Kraków i udał się do Wiślicza Je 
rzego Lubomirskiego, a stąd przez Słowację do Głogówka, gdzie znajdowała się już królo
wa Ludwika Maria. Do dziś zdania są podzielone, dlaczego Jan Kazimierz zdecydował się
opuścić Rzeczpospolitą jako wódz naczelny swojej armii. Dało to części wojsk komputowych po przegranej pod Wojniczem (3 października 1655) asumpt do przejścia na służbę
szwedzką (grupa hetmana Stanisława Lanckorońskiego). Nie zajęte były nadal woje
wództwo ruskie ze Lwowem oraz Kamieniec Podolski. Monarcha winien stanąć na czele
tych sil koronnych, które choć zdemoralizowane po klęskach pod Gródkiem Jagielloń
skim (grupa hetmana Stanisława Potockiego) mogły nadal opierając się na niezajętych
prowincjach Rzeczypospolitej prowadzić działania przeciwko Szwedom. Zdecydował za
pewne fakt, że nie tylko wojsko, ale przede wszystkim szlachta masowo przechodziła na
stronę Karola X Gustawa, składając w imieniu poszczególnych województw akty poddańcze w obawie o swe dobra. Załamanie się woli oporu i to wszystkich stanów Rzeczy
pospolitej, zdrada wielu dygnitarzy i senatorów musiały wpłynąć na decyzję ostatniego
Wazy o opuszczeniu Korony. W szwedzkim archiwum Riksarkivet znajdujemy kopie ak
tów poddańczych niemal wszystkich województw Rzeczypospolitej z podpisami szlachty
zebranej na tych sejmikach, potwierdzających sukcesy armii Karola X Gustawa w 1655 r.
Dla przykładu z października i listopada tego roku zachowały się akta poszczególnych sej
mików Mazowsza, gdzie szlachta wysyła deputatów dla uzyskania salva gwardii dla swych
dóbr, aby uwolnione zostały od kwaterunków wojskowych. I tak ziemia ciechanow
ska złożyła taką obediencję na sejmiku 6 listopada 1655 r., a wśród podpisanej szlachty
widzimy chorążego Hieronima Młodzianowskiego, Jana Duczymińskiego, Pawia Mlockiego, Jakuba Narzymskiego i wielu innych12.
Karol X Gustaw 28 października 1655 r. z Nowego Miasta wydal szereg salva gwardii
dla delegacji szlacheckich przybyłych do obozu szwedzkiego, m.in. z ziemi nurskiej, cie
chanowskiej, czerskiej, zakroczymskiej, warszawskiej oraz województwa inowrocław
skiego13. W tej sytuacji trudno się dziwić, że armia, opuszczona przez swego wodza, zde-

11 H. Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655-1666, oprać. T . Wasilewski, Warszawa 1980, s. 32.
12 Riksarkivet Stokholm, Krigshist. Hand. Karl X Gustafs. Polska Kriget 1655-1660, rkps M. 1302, b.d.
13 Ibidem. Wcześniej odpowiednie akta wydano z kancelarii szwedzkiej 21 X 1655 r. dla posłów
z województw krakowskiego, sandomierskiego, ruskiego, wołyńskiego, kijowskiego i lubelskiego,
Kraków 21 X 1655, ibidem.

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

Koncepcje prowadzenia działań przeciwko Szwedom w dobie potopu...

169

cydowala się na przejście pod sztandary zwycięskiego Karola X Gustawa14. Pod koniec
1655 r. niemal cala Rzeczpospolita była kontrolowana przez siły szwedzkie, a złożenie
przysięgi wierności przez obu hetmanów, którym podlegały także garnizony polskie we
Lwowie i Kamieńcu Podolskim, faktycznie oddawało te prowincje, choć teoretycznie,
we władanie Karola X Gustawa15.
Nie oznaczało to, że Szwedzi nigdzie nie napotykali na opór mieszkańców zajętych
prowincji Rzeczypospolitej. Wielkopolska najwcześniej doświadczyła uroków okupacji
szwedzkiej, stąd właśnie tu już jesienią 1655 r. rozpoczęły walkę ze Szwedami pierwsze
oddziały partyzanckie. Przykładem niech będzie działalność starosty babimojskiego
Krzysztofa Zegockiego, który w początkach października zdobył Kościan, zaskakując
wracającego z bogatymi lupami langrafa heskiego Fryderyka, szwagra szwedzkiego mo
narchy. Sam Fryderyk został zabity, co stało się przyczyną nie tylko spalenia miasta, ale
także wycięcia kilkuset obywateli miasta16. Ten pozornie niewielki sukces wzmógł dzia
łalność drobnych oddziałów złożonych ze szlachty, mieszczan i chłopów, które atako
wały na Podgórzu Krakowskim znajdujące się tam nieliczne grupy Szwedów.
Wydawało się, że sprawa Jana Kazimierza jest „pogrzebana” i wkrótce dojdzie do
przejęcia władzy przez Karolusa, gdyby nie próba obsadzenia przez generała Burcharda
Müllera klasztoru Jasnej Góry, pod który Szwedzi podeszli 18 listopada17. Atak na
święte sanktuarium wzbudził oburzenie wszystkich stanów Rzeczypospolitej i wzniece
nie powszechnych wystąpień przeciwko oddziałom szwedzkim okupującym Wielkopolskę i inne prowincje Rzeczypospolitej. W ojna faktycznie nabrała charakteru nie tylko
narodowego, ale także religijnego. Jak słusznie podkreślają historycy zajmujący się
wpływem obrony klasztoru jasnogórskiego na podniesienie idei walki ze Szwedami, nie
tylko wśród szlachty i wojska, ale również wśród stanu trzeciego odstąpienie Szwedów
spod Częstochowy w nocy z 26/27 grudnia 1655 r. wzbudziło olbrzymie nadzieje na od
wrócenie losów wojny. Gdy 29 grudnia tego roku w Tyszowcach zawiązano konfede
rację tyszowiecką skierowaną przeciw Szwedom, a hetm ani wypowiedzieli posłuszeń
stwo Karolowi X Gustawowi, oczekiwano jedynie na powrót Jana Kazimierza do ojczy
zny. Król po powrocie do Rzeczypospolitej, przybywszy 10 lutego do Lwowa, rozpoczął
reorganizację armii do walki ze Szwedami. Nieprzypadkowo wybrano bowiem właśnie
Lwów na miejsce koncentracji odbudowujących się sił koronnych. Tu znajdowały się
trzy regimenty piechoty niemieckiej Ernesta Magnusa Grotthauza, Wilhelma Butlera
oraz Krzysztofa Grodzickiego. Także województwo ruskie mogło służyć jako podstawo-

14 Szerzej o tym zob. M. Nagielski, Z problematyki wyznaniowej armii Rzeczypospolitej pobwy XVII wie
ku, w: Rzeczpospolita wielu wyznań, Kraków 2004, s. 111-113.
15 Wojna polsko-szwedzka..., s. 1 5 0 -1 5 1 ; zob. C. G. Isacson, Karl X Gustavs krig. Fälttlgen i Polen,
Tyskland, Baltikum, Danmark och Sverige 1655—1660, Falun 2002, s. 5 6 -5 9 .
16 W . Sauter, Krzysztof Zegocki pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1618-1673, Poznań 1981, s. 51-67.
17 Najszerzej o obronie klasztoru w 1655 r. pisali: A . Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą 1655, Warsza
wa 1955, oraz A . Stade, Droga Szwedów do Częstochowy-Jasnej Góry, cz-1 i 2, „Zapiski Historyczne”,
t. 4 5 ,1 9 8 0 , z. 4, s. 2 1 -4 9 ; t. 4 6 ,1 9 8 1 , z. 1, s. 17-45.
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wa baza rekrutacyjna do odbudowy sil zaciągu narodowego, tj. chorągwi kozackich
i lekkich, których brakowało po stratach w kampanii 1655 r. Warto pamiętać, że stan
liczebny armii spadał systematycznie w 1655 r., w tym głównie jednostek zaciągu cudzoziemskiego, które bądź przeszły do Szwedów, bądź żołnierze siłą zostali włączeni
w szeregi oddziałów niem ieckich w służbie Karola X Gustawa18.1 tak jeśli w II kwartale
liczba ta wynosiła 25 559 koni i porcji, to w IV kwartale tego roku odpowiednio
21 4 9 8 19. Z drugiej strony działalność oddziałów partyzanckich na przełomie grudnia
1655 i stycznia 1656 r., gdy sam Krzysztof Zegocki osłaniał swym oddziałem pochód
króla Jana Kazimierza, zdążający z Głogówka na Spisz do Lubowli, świadczyła o zmianie
charakteru wojny. Siły, jakie zgromadzili ludowi przywódcy tacy jak Torysiński, ksiądz
Kaszkowic, Stanislaw Kulesza czy rotmistrz Jan Karwacki, zmusiły Szwedów do ściąg
nięcia załóg z mniejszych miejscowości, tym samym umożliwiały dalszą rekrutację do
tworzących się ad hoc oddziałów partyzanckich20. Wzmożenie ruchów partyzanckich
ma m iejsce także podczas zimowej wyprawy Stefana Czarnieckiego w Sandomierskie
w lutym 1656 r., gdzie do regimentarza przyłączyło się wiele drobnej szlachty, chłopów
i mieszczan, zaciągając się do nowo formowanych chorągwi21. Te masy rekrutów urato
wał kasztelan kijowski, przyjmując w niekorzystnych warunkach bitwę ze Szwedami
pod Gołębiem (18 lutego 1656), co umożliwiło wycofanie się ich pod wodzą Stanisława
Witowskiego w kierunku Łysobyk. Siły te przyprowadził Czarniecki królowi pod Lwów
i miały one liczyć aż 6 0 0 0 ludzi w 75 chorągwiach. Tak wiele elementu luźnego pod
chorągwiami spowodowało, że lwowianie przed przybyłymi zamknęli bramy, za zgodą
monarchy. Spowodowało to wściekłość żołnierzy i spalenie przedmieść przez niesforną
czeladź. Jak donosił Ludwik Przecławski Władysławowi Myszkowskiemu, pod murami
miasta polała się bratnia krew, a nowo zwerbowane oddziały rozłożono na spalonych
przedmieściach22. W krótce na czele tych sił ruszy Czarniecki przeciwko nadciągającym
Szwedom Karola X Gustawa, którzy dochodzą aż do Jarosławia. W walkach z nimi
wzięły udział masy chłopstwa i elementu luźnego, które przyłączyły się do oddziałów
polsko-litewskich towarzyszących siłom szwedzkich zdążającym pod Sandomierz. N ie
udana kampania zimowo-wiosenna szwedzkiego monarchy, a przede wszystkim klęska

18 Szerzej o tym zob. G. Tessin, Die deutschen Regimenter der Krone Schweden, t. 1: unter Karl X G u
stav (1654-1660), Köln-Graz 1965; zob. M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny Rzeczypospolitej w la
tach 1656-1659, w: Rzeczpospolita w latach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996,
s. 167-178.
19 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1660,
SM H W , t. 4 ,1 9 5 8 , s. 499.
20 K. Sauter, op. cit., s. 80; zob. S. Szczotka, Chłopi obrońcami niepodległości Polski w okresie potopu,
Kraków 1946, s. 3 7 -3 8 .
21 J. Teodorczyk, Wyprawa zimowa Czarnieckiego 1-20 11 1656 r. Bitwa pod Gołębiem, w: Wojna pol
sko-szwedzka..., s. 259—295.
22 L. Przecławski do W . Myszkowskiego, z Grochowiec 18 III 1656, Archwium Główne A k t Daw
nych (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: A R ), dz. II, ks. 21, s. 84; za: A . Ker
sten, Stefan Czarniecki, Warszawa 1965, s. 26 9 -2 7 1 .

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

Koncepcje prowadzenia działań przeciwko Szwedom w dobie potopu...

171

sił Fryderyka badeńskiego w bitwie pod Warką (7 kwietnia 1656)23 rozbudziły animu
sze wśród naczelnego dowództwa. Sam Jan Kazimierz po załamaniu się ofensywy
szwedzkiej na Lwów przygotowywał się do opuszczenia Lwowa i odzyskania central
nych prowincji Rzeczypospolitej. Przed wiktorią warecką 1 kwietnia 1656 r. polski mo
narcha w tzw. ślubach lwowskich nie tylko polecił własne królestwo opiece N ajjaśniej
szej Panny, ale także ślubował dołożyć starań w celu poprawienia doli swego ludu,
ponieważ wiedział, że bez jego poparcia nie uda się wyprzeć Szwedów z Rzeczypospoli
tej24. Śluby lwowskie odbiły się szerokim echem w całej Rzeczypospolitej, a prosty lud
masowo zaczął występować zbrojnie przeciwko szwedzkiemu najeźdźcy. Śluby te zosta
ły powtórzone pod stolicą 5 czerwca 1656 r. w dzień święta Bożego Ciała, gdy Jan Kazi
mierz przystąpił do oblężenia miasta i ponownie zachęcił stan trzeci do walki ze Szwe
dami, obiecując poprawę jego położenia25. Już jednak kampania wielkopolska obu regimentarzy: Czarnieckiego i marszałka wielkiego koronnego Lubomirskiego, wykazała,
że samą jazdą nie da się pokonać Szwedów — udowodniły to starcia pod Kłeckiem
(7 maja 1656) oraz Kcynią (1 czerwca 1656), gdzie Szwedzi mogli skorzystać ze swych
ogniowych regimentów i artylerii polowej. Kampania wielkopolska pokazała, że w polu
Szwedzi są groźni, jeśli mają wsparcie ogniowe piechoty i artylerii. Przegraną pod K łec
kiem, jakże lapidarnie, ale zgodnie z rzeczywistością, przedstawił jej uczestnik Jakub
Łoś: „pod Kłeckiem, mila od Gniezna, stanęło Szwedów na osiem tysięcy wojska dobre
go, do których nasi podszedłszy i zastawszy ich między błotami, nie mogąc przeciwko
ich armacie z gołymi brzuchami nic uczynić, z wielką konfuzyją odeszli, niemałą z dział
w koniach i ludziach poniósłszy szkodę”26.
Latem 1656 r. decydowała się kwestia koncepcji, jaką strona polska przyjmie w dal
szych latach wojny ze Szwedami. Gdy 30 maja pod mury stolicy przybył Jan Kazimierz
z hetmanami zastał nie tylko Litwinów Pawła Sapiehy, ale również oddziały pospolitego
ruszenia. Wraz z dywizjami Czarnieckiego, Lubomirskiego i masami pospolitaków zgru
powanie warszawskie szacowano na około 28 000 regularnego żołnierza i ponad 20 000
pospolitego ruszenia, chłopstwa i czeladzi. Jednak siły te pozbawione ciężkiej artylerii,
na którą czekano z Zamościa, nie mogły zmusić do kapitulacji dwutysięcznej załogi
W ittenberga. To masy czeladzi i chłopów 29 czerwca zdobyły szturmem zewnętrzne ob
warowania stolicy, co skłoniło Szwedów 1 lipca do kapitulacji. Zanim to nastąpiło ran
kiem 1 lipca, gdy przyjęcie warunków kapitulacji się przedłużało, Jan Kazimierz wydał

23 L. Podhorodecki, Bitwa pod Warką (7 IV 1656), „Studia i Materiały do Historii Sztuki W ojennej”,
t. 2, 1956, s. 3 0 0 -3 2 3 ; T . Nowak, Kampania wielkopolska Czarnieckiego i Lubomirskiego w roku 1656,
„Rocznik Gdański”, t. 11, 1938, s. 17 -6 7 ; P. Skworoda, Warka-Gniezno 1656, Warszawa 2003,
s. 134-144.
24 A. Walewski, Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza (1655-1660), Kraków
1866, s. 2 09-210; zob. W . Folkierski, Źródło francuskie ślubów lwowskich Jana Kazimierza w 1657 (sic!),
Kraków 1927, s. 12-13.
25 M. Jemiolowski, op. cit., s. 200; zob. L. Kubala, Wojna szwecka..., s. 340.
26 J. Łoś, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej, oprać. R, Sreniawa-Szypiowski, Warszawa 2000, s. 66.
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rozkaz ostrzału miasta, a pospólstwo rzuciło się na mury. Mimo przyjęcia warunków
poddania miasta, powstrzymać atakujące oddziały było niezmiernie trudno, właśnie
dlatego, że gros ich stanowił elem ent luźny, nie przywykły do dyscypliny wojskowej.
Nie pomogły interwencje hetm ana polnego litewskiego W incentego Korwina Gosiew
skiego, którego strącono z konia, a hetman polny koronny Stanisław Lanckoroński,
gdy „zaciął kilku ochotników nahajką, ledwo nie został św. Szczepanem, gdyż gęsto ka
mienie i obuchy za nim leciały, że ledwie uniósł życie”27. Dopiero interwencja pozosta
łych hetmanów wielkich: litewskiego Sapiehy i koronnego Potockiego powstrzymała
tumult. Przywódcy oddziałów ludowych otoczyli jednak pałac Bogusława Leszczyń
skiego, gdzie przebywał monarcha w ostatniej fazie szturmu, domagając się kontynuo
wania walki. O bietnica wypłacenia ochotnikom 40 000 zł uspokoiła tłum, który jednak
nieukontentowany ruszył powetować sobie straty na bazar ormiański. Obrabowano
wówczas „kilkadziesiąt Ormian, w koszulach ich prawie tylko zostawiwszy i na sto ty
sięcy jakie szkody uczyniwszy”28. Dalszy rozwój wypadków przerwała interwencja kilku
chorągwi jazdy i wysłanie regimentu gwardii pieszej monarchy pod komendą Wilhelma
Butlera. W ielu pamiętnikarzy było przekonanych, iż gdyby nie powstrzymano ataku
jących, doszłoby nie tylko do rzezi załogi szwedzkiej, ale ograbienia i splądrowania mia
sta i to pod bokiem polskiego monarchy. W wierszowanej relacji zdobycia Warszawy
przez stan trzeci czytamy:
„Poszedłby byl ten pożar, już Lesznianie byli
w strachu, ale hetm an z żołnierzem przybyli
z chorągwiami, a noc też zaraz nastąpiła,
Ze ledwie się swawola ta uspokoiła.
Tej nocy zaraz bramy dobrze opatrzono,
Także wbiegać cholocie do miasta broniono.
Było co z niemi robić nazajutrz, bo chcieli
Koniecznie wpaść do miasta, ale gdy widzieli,
Że już tam komisarze do miasta posłani,
W zamku byli od wojska i senatu dani,
Ażby wszystkie rzeczy porewidowali,
Te, które Szwedzi mieli i porabowali”29.

27 Awizy spod Warszawy z 5 V II 1656, A G A D , A R, dz. II, ks. 21, s. 17 0 -1 7 2 ; zob. M. Nagielski,

Warszawa 1656, Warszawa 1990, s. 78.
28 Ibidem; zob. opis tego wydarzenia u J. Łosia: „ciurowie zaś obaczywszy, że się na Warszawie nie
dopuszczono im pożywić, Ormianów i bazar zrabowali. Uczyniono wtenczas szkody Ormianom na
dwakroć sto tysięcy i od tego czasu prawie zniszczeli w towary tureckie”, J. Łoś, op. cit., s. 68.
29 Początek wojny ze Szwedami Polaków, w: AGAD, A R , dz. II, ks. 21, s. 2 5 0 -2 5 6 ; szerzej o kłopo
tach z ochotniczymi oddziałami zdobywającymi Warszawę, zob. M. Nagielski, Warszawa 1656,
s. 71 -8 2 .
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Powtórzyła się więc sytuacja z początku marca 1656 r., gdy pospólstwa i nowo zaciąg
niętego towarzystwa nie wpuszczono w mury Lwowa, zdając sobie sprawę z konsekwencji
pobytu tego elementu w murach miejskich. Struktura armii obecnej pod Warszawą nie
napawała optymizmem przed zbliżającą się batalią ze sprzymierzonymi siłami szwedzko-brandenburskimi, a mimo to Jan Kazimierz zdecydował się na stoczenie walnej bitwy,
oddając zresztą przeciwnikowi inicjatywę operacyjną. To siły polsko-litewskie bezczynnie
miesiąc przebywały pod stolicą, pustosząc strasznie okolice w poszukiwaniu żywności.
Należało przenieść działania na północne Mazowsze i rozbić siły przeciwnika przed po
łączeniem oddziałów szwedzkich ze zdążającą pod Warszawę armią brandenburską. Tym
czasem doczekano się przeciwnika na brzegu praskim, staczając z nim trzydniową batalię
(2 8 -3 0 lipca 1656)30. Jan Kazimierz dążył do generalnego starcia, które odwróciłoby losy
wojny, za wszelką cenę. Wykorzystywał podniesienie ducha zarówno wojska, jak
i narodu, a także ostatnie zwycięstwa, podkreślając, że Szwedów da się pobić, co pokazała
wiktoria warecka. Nie wszyscy podzielali zdanie króla. Czarniecki, z którego zdaniem po
ostatniej kampanii wielkopolskiej należało się liczyć, podnosił, że należy wciągnąć prze
ciwnika w głąb Rzeczypospolitej, prowadząc w dalszym ciągu z poszczególnymi korpusa
mi szwedzkimi walkę podjazdową. Inni byli za przeniesieniem działań do Prus i ukara
niem wiarołomnego elektora, uchylając się od walnej batalii z silami Fryderyka Wilhelma
i Karola X Gustawa. Reakcja króla była gwałtowna. N a radzie wojennej 27 lipca Jan Ka
zimierz miał powiedzieć: „Wy, panowie, nie macie ochoty uczciwie walczyć, szarpana
wojna dotychczas podobała się wam”. Na replikę kasztelana kijowskiego, iż taktyka ta
przyniosła wiele sukcesów w pierwszej połowie tego roku, monarcha z gniewem miał od
rzec: „Położą głowę także i ci, którzy moich rozkazów słuchać nie będą”31. Zdanie Czar
nieckiego poparł dowódca posiłkowego oddziału tatarskiego Subchan Ghazi aga, który
obawiał się starcia z tak „ognistym” nieprzyjacielem. M ając, po wysłaniu pod Kraków
korpusu Jerzego Lubomirskiego z pospolitym ruszeniem krakowskim, około 40 000 ludzi,
w tym około 25 000 regularnego żołnierza, Jan Kazimierz zdecydował się wydać walną
batalię siłom sprzymierzonym.
N a polach Warszawy, jak to często przedstawiają historycy zajmujący się problema
tyką rewolucji militarnej, miała się rozstrzygnąć kwestia, czy zacofana pod względem
ekonomiczno-społecznym Rzeczpospolita doścignie Europę za sprawą szarży husarii
dowodzonej przez Aleksandra Hilarego Połubińskiego. Historyk szwedzki Peter Englund, zafascynowany doskonałą organizacją sił szwedzko-brandenburskich, jedno
znacznie ocenia wojsko polsko-litewskie walczące pod Warszawą. Było ono w stosunku

30 Szerzej o bitwie warszawskiej pisali m.in.: K. Górski, Trzydniowa bitwa pod Warszawą za panowa
nia Jana Kazimierza (28, 29 i 30 lipcal656 r.), „Biblioteka Warszawska”, t. 1, 1887; S. Herbst, Trzy
dniowa bitwa pod Warszawą 28-30 VII 1656, w: Wojna polsko-szwedzka..., s. 2 9 6 -3 3 0 ; M. Nagielski,
Warszawa 1656, s. 120-217.
31 J. G. Droysen, Die Schlacht von Warschau 1656, w: Abhandlungen der philologisch-historischen Clas
se der Königlisch-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, t. IV/4, Leipzig 1863, s. 148; zob. L. Ku
bala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów b.r.w., s. 7.
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do nowoczesnej armii Karola X Gustawa swoistym anachronizmem, sprawdzającym się
jedynie na teatrze wschodnim. Załamanie się szarży husarii w drugim dniu bitwy war
szawskiej potwierdzało jedynie, że w konfrontacji z doskonale wyszkolonym i wyposa
żonym na sposób cudzoziemski żołnierzem, wspieranym przez ogień artylerii, armia
Rzeczypospolitej nie ma większych szans32. Z poglądem tym skutecznie polemizowa
li nie tylko polscy historycy wojskowości, w tej mierze wyręczył ich Robert Frost, pod
kreślając, że choć Rzeczpospolita nie przeszła przez rewolucję militarną, jak większość
państw Europy Zachodniej, nie oznaczało to, że nie doceniała siły ognia artylerii i jed 
nostek strzelczych, reformując siły zbrojne za Władysława IV (powołanie autoramentu
cudzoziemskiego). Doświadczenia nabyte w okresie potopu w walkach ze Szwedami
potrafiła wykorzystać do przezbrojenia swych sil i przeprowadzenia zmian w zakresie
uzbrojenia, organizacji, taktyki i strategii33. Także pod względem liczebności sił zbroj
nych wysiłek militarny Rzeczypospolitej w ostatniej fazie wojny ze Szwecją był po
równywalny z silami innych państw Europy Zachodniej (w II kwartale 1659 r. —
39 770 koni i porcji w armii koronnej oraz prawie 20 000 w armii litewskiej, co daje
około 53 0 0 0 -5 4 000 ludzi, nie licząc jednostek wolontarskich). Stąd działania pod
Warszawą pokazują, że przyczyny przegranej nie należy jednoznacznie widzieć w prze
wadze technicznej i taktycznej wojsk szwedzko-brandenburskich nad silami Rzeczy
pospolitej. Pod Warszawą Karol X Gustaw walczył zgodnie z regułami funkcjonującymi
na teatrze wschodnim, a Jan Kazimierz, mając ogromną przewagę w kawalerii, zdecy
dował się na prowadzenie batalii na wzór zachodni (pierwszy dzień bitwy)34. Oczywi
ście trudno przewidzieć, czy gdyby strona polska nie popełniła tylu błędów w trakcie
batalii pod Warszawą, a za szarżą husarii Połubińskiego poszłoby duże uderzenie kilku
nastu tysięcy pancernych, to bitwa zakończyłaby się sukcesem Polaków i zniszczeniem
armii szwedzko-brandenburskiej. Nie ulega jednak wątpliwości, że starcie to istotnie
wpłynęło na dalszy charakter działań polsko-szwedzkich w dobie potopu. Strona pol
ska naocznie mogła przekonać się, że samą jazdą nie przełamie szyków sprzymierzo
nych. Stąd powrót do wojny szarpanej stał się koniecznością wypływającą nie tylko
z charakteru zaciągu towarzyskiego armii polsko-litewskiej, ale wymogów teatru wo
jennego na wschodzie. Poza bitwą pod Prostkami (8 października 1656)35 do końca
wojny ze Szwecją nie doszło już do poważniejszych działań zakończonych walnymi ba
taliami. Dominowały działania oblężnicze (Kraków, Poznań, Toruń, Grudziądz, Głowa
Gdańska, Malbork), zmierzające do odebrania Szwedom twierdz i miast zajętych
w pierwszych dwóch latach wojny. Bitwa warszawska była więc ostatnim walnym star
ciem w tej wojnie o wymiarze nie tylko operacyjnym. Jednocześnie rezultaty rekonkwisty pierwszego półrocza zmagań ze Szwedami (odzyskanie centralnych prowincji Rze-

32 P. Englund, Ofredsar. Om den svenska stormmaktstiden och en man i dess mitt, Stockholm 1993,
s. 34 -3 5 .
33 R. Frost, Potop a teoria rewolucji militarnej, w: Rzeczpospolita w latach potopu, s. 147-156.
34 R. Frost, op. cit., s. 160; zob. M. Nagielski, Warszawa 1956, s. 221-229.
35 Zob. S. Augusiewicz, Prostki 1656, Warszawa 2001.
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czypospolitej z Warszawą) zadecydowały o ponownym przyjęciu wariantu wojny szar
panej, trudnej dla przeciwnika, gdy ma przeciwko sobie nie tylko jego oddziały, ale
także ludność wrogo doń nastawioną. Słusznie także zauważył R. Frost, że „system to 
warzyski jazdy narodowego autoramentu łatwiej przystosowywał się do szybko zmienia
jących się sytuacji takiej wojny, niż struktura wojsk szwedzkich, z ich sztywną hierar
chią oficerów i podoficerów”36.
Trudności finansowe w utrzymaniu w służbie szczególnie jednostek zaciągu cudzo
ziemskiego (uchwały podatkowe dotyczące państwa podjął dopiero sejm walny w 1658
i 1659 r., gdy poza Prusami Królewskimi większość terytorium Korony wolna była od
wojsk szwedzkich) sprawiły, że wobec pojawienia się nowych przeciwników (interwen
cja w początkach 1657 r. Jerzego Rakoczego i wznowienie działań z Moskwą jesienią
1658 r.) charakter wojny szarpanej na wielu teatrach działań zwyciężył. To, że w latach
1 6 5 7 -1 6 6 0 wybrano system powolnego odzyskiwania utraconych prowincji, opierając
się na powstającym bloku antyszwedzkim złożonym z Austrii, Danii i Brandenburgii,
było wynikiem ustaleń rad senatu wczesną jesienią 1656 r., gdy polski dwór przebywał
w Lublinie. Starły się tu dwa stanowiska, reprezentowane przez podzielone elity wła
dzy. Odzwierciedleniem tego podziału były memoriały, które prezentują odmienne po
glądy na dalszą walkę ze Szwedami wobec przegranej pod Warszawą w lipcu 1656 r.
Obie strony doskonale wiedziały, że wojna z Karolem X Gustawem nie skończy się
w tym roku, ale trwać będzie jeszcze wiele lat. Stąd na kanwie dyskusji, z kim zawrzeć
czasowe przymierze, aby nie prowadzić jednocześnie wojny z Moskwą i Szwecją kanc
lerz wielki koronny Stefan Koryciński złożył memoriał dotyczący aktualnego stanu
Rzeczypospolitej jesienią 1656 r.37 Byl zdecydowanym przeciwnikiem rozejmu z M o
skwą, gdyż nie dawał on pewności, że odzyskamy Ukrainę i uspokoimy Kozaków B oh 
dana Chmielnickiego. Tym bardziej że „moskiewska wojna łacniej się prowadzić może,
bo ta zawsze szczęśliwsza bela Polakom. Jest co u nich wziąć, jest i co nabyć. Do szwedz
kiej wojny mało serca i umiejętności mamy”38. Kanclerz uważał, że należy podjąć roz
mowy ze Szwedami, mimo że zdawał sobie sprawę, iż Karol X Gustaw postawi sprawę
zajęcia części Prus Królewskich. Jednak projekt elekcji cara Aleksego Michajlowicza
lub jego syna na króla Rzeczypospolitej to cena zbyt wysoka, nic w zamian nie dająca
stronie polskiej, a wręcz odwrotnie. Inaczej do tego problemu podszedł podskarbi ko
ronny Bogusław Leszczyński, który w liście do Stefana Kopcińskiego z 12 października
tego roku określił swe stanowisko względem przymierza z Moskwą, elekcji przyszłego
pana oraz dalszej wojny ze Szwecją39. Stanowczo opowiadał się za przymierzem z Mo-

36 R. Frost, op. cit., s. 161.
37 Zdanie JM P kanclerza wielkiego koronnego około Rzeczypospolitej in octobri 1656, druk
w: J. K. Plebański, Jan Kazimierz Waza. Marya Gonzaga. Dwa obrazy historyczne, Warszawa 1862,
s. 3 1 2 -3 3 0 .
38 Ibidem, s. 3 2 7 -3 2 8 ; zob. Z. W ójcik, Polska i Rosja wobec wspólnego niebezpieczeństwa szwedzkiego
w okresie wojny północnej 1655-1660, w: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 1,
Warszawa 1957, s. 362.
39 J. K. Plebański, op. cit., s. 33 0 -3 3 8 .
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skwą i elekcją carewicza moskiewskiego na tron polski, co ma nie tylko wzmocnić
Rzeczpospolitą, ale również przynieść zwrot utraconych ziem wschodnich, zneutralizować Kozaków zaporoskich oraz dzięki pomocy wojsk moskiewskich wyprzeć z Prus Królewskich Szwedów. Poglądy podskarbiego podzielało większość senatorów na czele
z prymasem Andrzejem Leszczyńskim, chorążym litewskim Krzysztofem Pacem czy
marszałkiem wielkim koronnym Jerzym Lubomirskim40. Zawarty traktat z Moskwą
w Niemieży (3 listopada 1656) i prowadzone z cesarzem rozmowy na temat posiłków
dla Rzeczypospolitej zakończone traktatem wiedeńskim (1 grudnia 1656), wynegocjowanym przez wojewodę poznańskiego Jana Leszczyńskiego, wskazywały, że cały wysiłek
militarny może Rzeczpospolita skierować przeciwko Szwedom w celu odzyskania utrąconych prowincji. Rok 1657 byl jednak stracony, gdyż aż do końca lipca trwały walki
z najazdem siedmiogrodzko-kozackim. Chmielnicki bowiem wysłał Rakoczemu korpus
kozacki pod komendą A ntona Zdanowicza (około 10 000 Zaporożców)41. Natomiast
w wyniku zawarcia drugiego traktatu wiedeńskiego (27 maja 1657) hetmani uzyskali
pomoc w postaci silnego korpusu austriackiego feldmarszałka M elchiora Hatzfelda.
Układ przewidywał wysianie do Rzeczypospolitej korpusu posiłkowego wraz z artylerią
w sile 12 0 00 ludzi, którego utrzymanie całkowicie spadało na stronę polską42. Siły te
włączyły się do działań oblężniczych pod Krakowem, który kapitulował 25 sierpnia
1657 r., a następnie dopiero 11 września rozpoczęły przemarsz spod Krakowa w kierun
ku Prus Królewskich. Jan Kazimierz pragnął wykorzystać nieobecność Karola X Gusta
wa na teatrze polskim (działania przeciwko Danii rozpoczęte w lipcu 1657 r. w Holszty
nie) i rzucić siły austriacko-polskie na Prusy Królewskie. Jednak Austriacy dopiero
15 października przekroczyli Drwęcę, zdobywając Golub. Dwukrotne próby zajęcia Toru
nia z marszu zakończyły się niepowodzeniem, a na naradzie wojennej w zdobytym Pozna
niu 26 listopada Jan Kazimierz przerwał działania wojenne, kierując oddziały na leża zi
mowe. Efektem z kolei zawarcia traktatu z elektorem Fryderykiem Wilhelmem w Welawie (19 września 1657) było opuszczenie przez załogi brandenburskie zajętych przezeń
miast oraz przystąpienie do sojuszu antyszwedzkiego wraz z Polską, Cesarstwem i Danią.
Jak w tym roku prezentowały się siły koronne wobec skoncentrowania przez dwór
uwagi bardziej na działaniach dyplomatycznych, mających na celu zawarcie koali
cji antyszwedzkiej (Moskwa, Cesarstwo, Brandenburgia, D ania)43? Straty poniesione
w walkach 1656 r. dały się zauważyć szczególnie w chorągwiach jazdy zaciągu narodo
wego. Wyraźnie spadła liczba chorągwi pancernych z 124 w IV kwartale 1656 r.

40 L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Poznań 2005 (reprint),
s. 47 -5 1 .
41 Szacowany nawet na 15 000 małojców; zob. J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wroclaw 1988,
s. 2 4 0 -2 4 1 .
42 K. Piwarski, Rywalizacja francusko-austriacka o wpływy w Rzeczypospolitej w latach 1655-1660,
w: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 1, s. 392; zob. Wojna polsko-szwedzka...,
s. 185-186.
43 Traktat z Danią zawarła Rzeczpospolita 18/28 VII 1657 r., a ratyfikowano go 6 IX 1657 r.; Wojna
polsko-szwedzka..., s. 189; zob. W . Czapliński, Polska a Dania X V I-X X w., Warszawa 1976, s. 206.
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(12 407 koni) do 115 w II kwartale tego roku (10 631 koni), co daje spadek o 15%.
Wprawdzie suplementowanie istniejących rot dało istotne efekty, jednak ich liczba
zwiększyła się zaledwie do 117 (przy 12 496 koni)44. Z chorągwi tatarskich i wołoskich
z 35 rot liczących 3 6 8 4 koni w IV kwartale 1656 r. pod koniec 1657 r. mamy 41 rot tej
jazdy liczącej w sumie 4 4 4 9 koni (wzrost o 20% )45. Jeśli zauważymy, że liczba chorągwi
husarskich nie uległa zmianie (6 ro t), to zwiększenie jazdy towarzyskiej odbyło się po
przez zaciągi głównie do istniejących chorągwi pancernych i lekkich, gdzie dominował
elem ent ludowy, nieszlachecki. Natomiast liczba ludu ognistego, tak potrzebnego do
działań oblężniczych w Wielkopolsce i Prusach Królewskich, nie uległa większym
zmianom. I tak biorąc pod uwagę jednostki piechoty cudzoziemskiej, dragonii i rajta
rii, jeśli w IV kwartale 1656 r. w 25 oddziałach mamy 9379 koni i porcji, tj. około
8000 żołnierzy, to odpowiednio w IV kwartale 1657 r. w 26 jednostkach— 10 708 por
cji i koni (wzrost zaledwie o 14% ), co w skali postawionych zadań dla tego typu oddzia
łów nie jest liczbą dużą. Koszty bowiem tego zaciągu były poważne; dlatego starano się
zaciągać nowych żołnierzy spośród jeńców szwedzkich i brandenburskich, którzy wpa
dali w ręce polskie. Diametralnie zmieniła się sytuacja wraz z przybyciem korpusu au
striackiego, który aż do kwietnia przebywał na leżach w Wielkopolsce.
Wydaje się, że cesarz Leopold I, obawiając się, że przysłanie skromnego korpusu au
striackiego podda go pod komendę polską, spowodował, że do Polski wkroczyły znacz
nie większe sity od wynegocjowanych w Wiedniu. Tym bardziej że ich utrzymanie spa
dało wyłącznie na stronę polską. Przykładowo według popisu sił cesarskich pod Zduna
mi z 6 lutego 1658 r. wraz z załogą Krakowa w jej skład wchodziło 15 889 porcji i koni,
tj. około 14 000 żołnierzy, nie licząc korpusu artylerii46. Główna kwatera wojsk au
striackich Rajmunda M ontecuccolego znajdowała się w Buku pod Poznaniem, a pozo
stałe oddziały pod komendą generała Ludwiga Radwiga de Souchesa i Gotfrieda Heistera koncentrowały się powoli, dopiero z początkiem lipca stając pod Toruniem47.

44 Z chorągwi pancernych, które w 1657 r. zakończyły służbę w kompucie koronnym możemy wy
mienić następujące roty: Jakuba Weyhera wojewody malborskiego, Michała Jordana podkomorzego
krakowskiego, Stanisława Kadzidłowskiego starosty radziejowskiego, Władysława Reja chorążego
krakowskiego, Michała Morzkowskiego, Andrzeja Świętochowskiego stolnika warszawskiego, A n
drzeja Kuklinowskiego, Samuela Firleja Broniewskiego podkomorzego czernihowskiego, Mariana
Dunina Rzuchowskiego, Andrzeja Różniątowskiego, Przeclawa Lanckorońskiego starosty skalskie
go, Stefana Radlińskiego; J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej
w latach 1655-1660, b. pag.
45 Przybyły chorągwie tatarskie Dymitra Wiśniowieckiego strażnika koronnego, Aleksandra Suleymanowicza, Michała Kuminowicza oraz Sebastiana Wojny. Natomiast z wołoskich jako nowo zaciężne widzimy: Aleksandra Ludwika Niezabitowskiego stolnika bracławskiego i Adama Komorow
skiego.
46 Kriegsarkivet W ien, Polnischer Krieg 1658, Feldackten 142, nr 47. Jeśli dodamy regimenty sta
cjonujące w Prusach to cały korpus cesarski w Polsce wynosił 19 053 porcji i koni.
47 Wojna polsko-szwedzka..., s. 192-193.
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Do działań osłonowych i wspomagających, a jak się okazało dźwigających ciężar
prac oblężniczych pod Toruniem, skierowano dywizję Jerzego Lubomirskiego, gdy dru
gą pod komendą Stefana Czarnieckiego (około 4500 żołnierzy) przeznaczono do dzia
łań w Danii, zaatakowanej przez Karola X Gustawa48. To zaangażowanie głównych
sil szwedzkich w Danii ułatwiło siłom polsko-austriackim działania w Prusach Kró
lewskich, co zaowocowało zajęciem Torunia (kapitulacja załogi 23 grudnia 1658)49.
Należy jednak podkreślić, że Toruń skupił na sobie siły głównej armii koronnej
(18 700 żołnierzy) i około 4600 cesarskich przez niemal pół roku, tym samym uniemoż
liwiając wsparcie Litwinów i Iwana Wyhowskiego na Ukrainie. Zawarcie z hetmanem
wojska zaporoskiego Wyhowskim ugody hadziackiej (16 września 1658) oznaczało
w rzeczywistości rozpoczęcie działań wojennych z Moskwą, która nie tylko zerwała ro
kowania ze stroną polską, ale 21 października tego roku rozbiła siły litewskie pod W er
kami, biorąc do niewoli hetm ana polnego litewskiego W incentego Korwina Gosiew
skiego. Otwierały się zatem dwa teatry: litewski i ukraiński, gdzie należało przysłać
znaczne posiłki zarówno Litwinom, jak i Kozakom, pragnącym wyrzucić z Ukrainy zało
gi moskiewskie. Tym bardziej że Moskwa nie mogąc pogodzić się ze stratą Ukrainy, zde
cydowała się na zawarcie rozejmu ze Szwecją w Waliesar (20 grudnia 1658), koncen
trując swe siły ponownie do wojny z Rzecząpospolitą. Unieruchomienie tak dużych sil
koronnych pod Toruniem, a w roku następnym w Prusach Królewskich, było poważ
nym błędem ze strony Jana Kazimierza, ponieważ miał on zapewnioną pomoc ze strony
oddziałów austriackich i brandenburskich. Cały niemal autorament cudzoziemski
wziął udział w walkach o odzyskanie Prus Królewskich. Było to zgodne z zaleceniami
sejmu walnego (22 marca - 2 maja 1659) w Warszawie, gdzie dla szybkiego zakończe
nia wojny ze Szwecją zdecydowano się na skoncentrowanie wysiłku obu dywizji wojsk
koronnych. Wydano rozkazy odwołujące chorągwie Stefana Czarnieckiego z D a
nii, a całą dywizję Jerzego Lubomirskiego skierowano pod Grudziądz, który zdobyto
(30 sierpnia 1659). Siły sojusznicze brandenbursko-austriacko50-polskie aż do kwiet
nia 1660 r. powoli odzyskiwały poszczególne twierdze w Prusach Królewskich, z któ
rych aż do zawarcia traktatu oliwskiego (3 maja 1660) nie odzyskano jedynie Elbląga
i Malborka. W Kurlandii zajętej przez obie dywizje wojska litewskiego pod komendą
Aleksandra Hilarego Połubińskiego i Michała Kazimierza Paca w rękach szwedzkich

48 Zob. W . Czapliński, Polacy z Czarnieckim w Danii, „Rocznik Gdański”, t. 9 -1 0 , 1937, s. 2 9 3 -3 3 9 ;
L. Kubala, Wojny duńskie i pokój oliwski 1657-1660, Lwów 1922.
49 Szerzej o oblężeniu Torunia zob. T . Nowak, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń 1936; zob.
J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, s. 116-117.
50 Siły austriackie wobec trudności aprowizacyjnych i skierowania wielu jednostek na Pomorze i na
teatr duński spadły w 1659 r. do kilku tysięcy. Według spisu stojącej kawalerii i piechoty w Polsce
z 15 II 1659 r., piechota liczyła 2150 porcji, a kawaleria cesarska 2715 koni, co daje liczbę około
4000 żołnierzy, zob. Kriegsarkivet W ien, Polnischer Krieg 1659, Feldackten 146, (Juni) nr 8.
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pozostał jedynie Bowsk51. Działania ofensywne w Prusach w latach 1 6 5 8 -1 6 5 9 wyma
gały udziału przede wszystkim jednostek ogniowych: piechoty cudzoziemskiej i drago
nii. Stąd właśnie w tym okresie rozbudowano siły autoramentu cudzoziemskiego, two
rząc wiele nowych jednostek52. Dla przykładu w połowie 1658 r. odtworzono regiment
gwardii pieszej Jana Kazimierza, ponownie powierzając jej dowództwo Fromholdowi von
Lüdinghausen Wolffowi; jego rdzeń stanowiła piechota łanowa województw ruskiego
i wołyńskiego i dopiero w roku następnym dokonano nowej rekrutacji w Prusach Kró
lewskich i Książęcych53. W sumie od IV kwartału 1657 r. do II kwartału 1659 r. liczba
piechoty niemieckiej zwiększyła się aż o 4064 porcje, tj. około 3500 żołnierzy. Zaciągnię
to wówczas oprócz gwardii JK M ci jednostki pod komendą Jana Pawła Celarego, Michała
Radziwiłła, Bogusława Leszczyńskiego, Andrzeja Karola Grudzińskiego oraz Aleksandra
Lubomirskiego54. Podobnie sytuacja przedstawiała się z zaciągami do rajtarii i dragonii,
gdzie stany osobowe tej pierwszej wzrosły z 1255 koni (IV kwartał 1657) do 2246 koni
(II kwartał 1659) i odpowiednio dragonii z 3226 porcji do 7337 porcji. W powyższym
okresie bowiem zaciągnięto aż 10 nowych jednostek, głównie dragonii, potrzebnej na po
lu walki przy działaniach oblężniczych, a także wspomagającej jazdę zaciągu narodowe
go55. W sumie siły zaciągu cudzoziemskiego wzrosły w trakcie walk ze Szwecją w latach
1 6 5 8 -1 6 5 9 w stosunku do IV kwartału 1657 r. o 9612 porcji i koni, tj. ponad 8000
żołnierzy. Z etatu sił komputowych wynoszących w II kwartale 1659 r. 39 770 porcji i ko
ni zamierzano wysłać na teatr wschodni dla Wyhowskiego dywizję hetmana wielkiego
koronnego Stanisława Potockiego, ale zawiązanie konfederacji przez nieopłaconego
żołnierza pokrzyżowało te plany. Skierowano jedynie oddziały pod komendą Andrzeja
Potockiego w sile 3 0 0 0 -4 0 0 0 jazdy, które nie brały udziału w bitwie pod Konotopem z ar
mią rosyjską Aleksego Trubeckiego, ale blokowały Kijów obsadzony przez załogę Wasyla
Szeremietiewa56. Zwycięska bitwa pod Konotopem nie uratowała hetmana zaporoskiego,
który musiał ratować się ucieczką, gdyż w wyniku drugiej ugody perejasławskiej Trubecki
doprowadził do ponownego poddania Ukrainy Moskwie i złożenia przysięgi wierności
przez nowego hetmana wojska zaporoskiego — Jurija Chmielnickiego. Było to spowodo
wane tym, iż Rzeczpospolita niemal wszystkie siły zaangażowała w konflikt ze Szwecją,

51 Zob. L. Podhorodecki, Kampania 1659 r. w Prusach Królewskich; w: Wojna polsko-szwedzka...,
s. 3 3 1 -3 5 7; zob. idem, Kampania polsko-szwedzka 1659 r. w Prusach i Kurlandii-, „Studia i Materiały
do Historii Wojskowości”, t. 4, 1958., b. pag.
52 O zaciągach tych zob. M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny Rzeczypospolitej w latach 1656-1659,
w: Rzeczpospolita w latach potopu, s. 167-178.
53 M. Nagielski, Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy (1648—
-1668), Warszawa 1989, s. 70 -7 2 .
54 Idem, Wysiłek mobilizacyjny Rzeczypospolitej w latach 1656-1659, s. 168-169.
55 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1660,
b. pag.
56 P. Kroll, Bitwa pod Konotopem (8 lipca 1659 roku). Przyczynek do dziejów wojskowości kozackiej,
Materiały do Historii Wojskowości, nr 2, Pułtusk 2004, s. 120-122.
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dopiero na 1660 r. odkładając ofensywę na wschodzie w celu odzyskania utraconych prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ukrainy57.
Czy Rzeczpospolita mogła mimo konfederacji sił koronnych desygnować część sił na
teatr ukraiński — trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się jed 
nak, że nie rozumiano trudnej sytuacji Iwana Wyhowskiego, który został po podpisaniu
ugody hadziackiej pozostawiony samemu sobie wobec całej potęgi Aleksego M ichajlowieża. Zrozumiano to poniewczasie, gdy po jego upadku doszło w 1660 r. ponownie do
walk o odzyskanie Ukrainy w krwawej kampanii cudnowskiej obu hetmanów Potoc
kiego i Lubomirskiego58.
Widzimy więc, że do odzyskania Prus Królewskich przeznaczono niemal całość po
siadanych sił koronnych, czekając jednocześnie na powrót z Danii dywizji Czarnieckie
go. O peracje przeciwko Szwedom faktycznie rozpoczęły się dopiero w sierpniu 1659 r.
i wzięły w nich udział oprócz sił dywizji Lubomirskiego posiłki cesarskie i brandenbur
skie, w sumie około 18 0 00 ludzi. Tak duże zgrupowanie jazdy i piechoty skierowano na
teatr pruski wobec zaledwie 6 0 0 0 -7 0 0 0 Szwedów pod dowództwem feldmarszałka Lorensa von der Lindego. Tenże wobec trudności utrzymania mniejszych ośrodków, ta
kich jak Tczew, Świecie, Starogard czy Sztum, wycofał z nich załogi, koncentrując pie
chotę w Malborku, Elblągu, Głowie, Grudziądzu i Brodnicy, a kawalerię w obo
zie pod Malborkiem, i oczekując na ofensywę sił sprzymierzonych. Dokonania sił
sprzymierzonych były ograniczone, gdyż wyżsi oficerowie austriaccy i brandenbur
scy nie chcieli narażać swych żołnierzy w krwawych szturmach. Stąd Grudziądz
(29/30 sierpnia) zdobyła polska piechota, Głowa Gdańska zajęta została w wyniku
szturmów prowadzonych przez piechotę gdańską (20 grudnia 1659)59. Po kapitulacji
wygłodzonej załogi Brodnicy (10 grudnia 1659) w rękach szwedzkich pozostały Elbląg
i Malbork, które powróciły do Rzeczypospolitej już po podpisaniu traktatu ołiwskiego.
W walkach nie wzięły udziału chorągwie dywizji Potockiego, które po zakończeniu
konfederacji skierowano na teatr ukraiński, a w rzeczywistości na leża zimowe, oraz dy
wizja Czarnieckiego, która dopiero po 15 październiku 1659 r. przekroczyła granice
Rzeczypospolitej i po kampanii duńskiej została rozłożona na zasłużony odpoczynek
w W ielkopolsce60. Sprzymierzonym pozostawiono na teatrze duńskim zaledwie około
tysiąca szabel pod komendą Kazimierza Piaseczyńskiego dla opanowania Fionii61.
W sumie Rzeczpospolita w 1659 r. do walk przeciwko Szwedom na kilku teatrach opera
cyjnych przeznaczyła gros swoich sił koronnych i litewskich (kampania w Kurlandii
Aleksandra H. Połubińskiego i M ichała К. Paca). Jak oceniał J. Wimmer, w wyniku za
krojonych na wielką skalę werbunków całość sił regularnych w Koronie w II kwarta-

57 Ibidem, s. 129-130.
58 Zob. najnowszą pracę poświęconą tej kampanii R. Romańskiego, Cudnów 1660, Warszawa 1996.
59 Wojna polsko-szwedzka..., s. 201-202.
60 A . Kersten, Stefan Czarniecki, Warszawa 1963, s. 4 0 8 -4 0 9 .
61 Zob. W . Czapliński, Udział Polaków w zdobyciu Fionii, „Rocznik Gdański”, 1 .12, 1939, s. 125-134.
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le 1659 r., a więc przed decydującymi starciami w Prusach Królewskich, wynosiła
40 305 koni i porcji, w tym aż 21 903 koni i porcji piechoty polskiej i niemieckiej, dra
gonii i rajtarii, co stanowiło aż 54% wszystkich posiadanych sił. W stosunku do 1656 r.
był to wzrost niemal dwukrotny62. Nie ulega zatem wątpliwości, że Rzeczpospolita w la
tach 1 6 5 6 -1 6 5 9 wykonała ogromny wysiłek militarny, angażując do walki ze Szwedami
prawie sześćdziesięciotysięczną armię zawodową, nie licząc sił wolontarskich, złożo
nych ze szlachty i chłopów, z których wielu otrzymało za zasługi na polu walki nobili
tacje. Przykładem niech będzie postać M ichała Michałowicza, który za zasługi wojenne
w Prusach w walkach ze Szwedami otrzymał nobilitację na sejmie 1658 r.63 Odrębną
kwestią jest, czy siły wojskowe należycie wykorzystano na kilku teatrach operacyjnych
(inflancko-kurlandzkim, pruskim, białoruskim i ukraińskim). Pierwsze konfederacje
wojskowe doby potopu z 1659 r. wskazywały, że żołnierz z trudnością dźwiga ciężar służ
by wojskowej bez wsparcia skarbu centralnego. Był to znak ostrzegawczy dla dworu
królewskiego. I choć konfederatom Mariusza Stanisława Jaskólskiego wypłacono prawie
4 000 000 złotych (głównie za przesłużone ćwierci lat 1658-1659), to dług Rzeczypospolitej
wobec wojska za okres potopu szwedzkiego wynosił prawie 24 000 000 złotych, co równowa
żyło kilkuletnie wydatki państwa na cele wojskowe64.
Natomiast nie udało się Janowi Kazimierzowi, mimo wyraźnego wzrostu jego autory
tetu w armii (osobiste kierownictwo działaniami wojennymi przeciwko Szwedom w la
tach 1 6 5 6 -1 6 5 8 ), całkowicie poddać jej pod wpływy monarchii. Pomimo bowiem roz
budowy jednostek gwardii komputowej (piechoty, rajtarii i dragonii chodzącej pod ty
tułem JK M ci) i przy faktycznie nieskrępowanej obsadzie kadry oficerskiej w autora
mencie cudzoziemskim przez monarchę, trudno mówić o podobnych relacjach pomię
dzy monarchią a armią, jakie funkcjonowały we Francji Ludwika X IV Jednak podpo
rządkowanie jednostek tego zaciągu Janowi Kazimierzowi oraz tak istotny ich wzrost
w dobie wojny ze Szwecją świadczył, że dwór na nich budował plany wzmocnienia wła
dzy w państwie, w tym przeprowadzenie elekcji vivente rege, utrąconej na sejmach
1 6 6 1 -1 6 6 2 , a ostatecznie pogrzebanej w dobie rokoszu Jerzego Lubomirskiego65.

62 W I kwartale 1656 r. piechota obu zaciągów, rajtaria i dragonia liczyły w kompucie koronnym za
ledwie 10 325 porcji i koni, tj. mniej niż 9000 żołnierzy; zob. J. Wimmer, Materiały do zagadnienia li
czebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1 660, b. pag.; zob. M. Nagielski, Wysiłek mobiliza
cyjny Rzeczypospolitej w latach 1656-165 9, s. 176.
63 Volumina legum, t. 4, Petersburg 1859, s. 266. Obok niego klejnotem szlacheckim zostali nagro
dzeni inni przedstawiciele stanu trzeciego: rotmistrz Grzegorz Szeferowicz, Stefan Bokusza, Mikołaj
Groszykowski, Gabriel Dabisza, porucznik w chorągwi Łukasza Franciszka Dziekanowskiego, oraz
Mikołaj Pawlicki.
64 E. Janas, Konfederacja wojska koronnego w latach 1661-1663. Dzieje i ideologia, Lublin 1998, s. 14.
65 M. Nagielski, Liczebność i organizacja..., s. 178; zob. R. Frost, op. cit., s. 164-165.
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Janusz Wojtasik

WOJNA SZARPANA
STEFANA CZARNIECKIEGO
W DOBIE POTOPU SZWEDZKIEGO (1655-1660)

W

historiografii polskiej brak dotąd oddzielnego i całościowego opracowania
problemu wojny szarpanej stosowanej w walce z najazdem szwedzkim przeciwko
Polsce w latach 1 6 5 5 -1 6 6 0 przez bohatera tej wojny Stefana Czarnieckiego. Wielu
jednak autorów podejmujących tematykę agresji szwedzkiej na Polskę w tych latach
porusza także zagadnienie nowej taktyki walki zastosowanej przez Czarnieckiego prze
ciwko Szwedom1. Niniejszy artykuł nie rości pretensji do pełnego wyczerpania tematu.
Raczej jest próbą wydobycia najbardziej charakterystycznych cech podjazdowo-szarpanej metody walki z silniejszym i sprawniejszym przeciwnikiem zastosowanej przez
Czarnieckiego.
Zanim Stefan Czarniecki doszedł do wysokiej sprawności ogólnowojskowej i dowód
czej, która pozwoliła mu stawić czoło jednej z najlepszych — zdaniem wielu historyków
— armii ówczesnej Europy, przeszedł twardą szkolę rzemiosła wojskowego w wielu
wcześniejszych wojnach i bitwach toczonych przez Rzeczpospolitą. Pierwsze kroki
w zawodzie wojskowym stawiał wśród lisowczyków — ochotniczego bractwa wojsko
wego zorganizowanego na wzór oddziałów regularnych. Lisowczycy początkowo nie

1 Zob. A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963; S. Herbst, Wojna obronna
1655-1660, w: Polska iu okresie drugiej wojny północnej 1655- 1660, t. 2, Warszawa 1957, s. 4 7 -1 1 8 ;
A. Przyboś, Stefan Czarniecki w latach „potopu" 1655-1660, ibidem, s. 1 19-180; Wojna polskoszw edzka 1655-1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973; K. Marcinkowski, Stefan Czarniecki w dobie
potopu szwedzkiego (Kampania nad Wisłą i Sanem r. 1655/1656), Kraków 1935; A. Kersten, Chłopi
polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655-1656, Warszawa 1958; W . Majewski, Lubelszczyzna
w czasie wojen szwedzkich, w: Lubelszczyzna w najnowszej historii wojskowej. Materiały z sesji, Tarnobrzeg 1988, s. 6 2 -8 6 ; idem, Działania partyzanckie w dobie Potopu 1655-1660, „Studia i Materiały do
Historii Wojskowości” (dalej cyt.: SM H W ), t. 29, 1986, s. 73 -8 1 .
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dostawali żołdu, utrzymując się z łupów wojennych, przez co wszędzie wzbudzali strach
i panikę. Ich działania wojenne prowadzone na sposób tatarski cechowała wielka szybkość i ruchliwość. Uzbrojeni tylko w rusznice, luki, szable i rohatyny, nie obciążeni ta
borami (cały lekki ekwipunek i wyżywienie wozili na grzbietach swych koni) potrafili
błyskawicznie przemieszczać się z miejsca na miejsce.
Służba w szeregach lisowczyków wywarła duży wpływ na osobowość Stefana Czar
nieckiego. Przeszedł tu praktyczną szkołę życia i nauczył się lisowskich metod wojowa
nia2. Będzie odtąd człowiekiem twardym i bezwzględnym, surowym dla siebie i pod
władnych, często bezlitosnym dla ludności kraju nieprzyjacielskiego. Z czasem jednak
potrafił pozbyć się wielu przywar lisowczyków. Jednak do końca pozostał do szaleństwa
odważny, „nie liczący się z krwią swoją i swoich ludzi”, potrafił też narzucić sobie rygory
dyscypliny i podporządkować rozkazom dowódców.
Jako lisowczyk odbył kampanię z Turkami w 1621 r. Walczył w bitwie pod C hoci
miem. Tutaj miał możność obserwować zarówno walki obronne piechoty kozackiej
z wykorzystaniem wozów taborowych i umocnień ziemnych, jak również działania Tur
ków i Tatarów3. Po kampanii chocimskiej 1621 r., już jako żołnierz zaciężny chorągwi
kozackiej w armii koronnej pod rozkazami znakomitego wodza — hetmana wielkiego
koronnego Stanisława Koniecpolskiego, uczestniczył w walkach z Tatarami w 1624 r.,
zakończonych błyskotliwym zwycięstwem polskim pod Martynowem (20 czerwca)4.
W bitwie tej Czarniecki mógł podziwiać polskiego wodza za umiejętność narzucania
przeciwnikowi bitwy w wybranym miejscu, wykorzystania taboru, przewagi ogniowej
i użycia polskiej jazdy. Obserwował także uważnie działania przeciwnika tatarskiego,
którego szczególną zaletą była nadzwyczajna szybkość ruchów, dążenie do zaskoczenia
nieprzyjaciela, doskonałe posługiwanie się lukiem, stosowanie odskoku i uderzenia na
flankę, celem obejścia lub okrążenia przeciwnika, a ponadto niesłychana odporność na
trudy życia podczas wypraw wojennych.
W roku następnym (1625) potykał się Stefan Czarniecki pod rozkazami hetmana
z nowym przeciwnikiem — Kozakami zaporoskimi. W wojnie z Kozakami Czarniecki
nauczył się bardzo wiele. Gonitwy po stepie, szybkie manewry, liczne zasadzki, drobne
potyczki, natarcia na tabor wzbogaciły praktykę przyszłego wodza. Dotąd wojował
Czarniecki z Turkami i Tatarami walczącymi głównie konno. Teraz miał do czynie
nia z nieprzyjacielem walczącym najchętniej pieszo, pod osłoną taboru, masowo
używającym ręcznej broni palnej, wykorzystującym szeroko umocnienia ziemne,
naturalne przeszkody i rzeźbę terenu. Ta praktyka nauczyła go doceniać w bitwie ro-

2 M.in. przejęta od Tatarów umiejętność walki w szyku rozproszonym, stosowanie pozornych ucie
czek i nawrotów, podejść pod szyk przeciwnika, ostrzelanie go, a następnie odskakiwanie na bez
pieczną odległość i inne.
3 L. Podhorodecki, Stefan Czarniecki, Warszawa 1998, s. 21; zob. A. Kersten, Stefan Czarniecki. ..,
s. 42 -4 3 .
4 A. Kersten, Stefan Czarniecki. .., s. 46
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lę piechoty, walczącej pod osłoną taboru z wykorzystaniem naturalnych warunków
terenowych5.
Jeszcze bogatsze doświadczenia zdobył Czarniecki w walkach ze zmodernizowaną
przez króla Gustawa Adolfa armią szwedzką, która 6 lipca 1626 r. pod wodzą samego
króla wylądowała w Prusach Książęcych (Pilawa), a następnie ruszyła na Prusy Królewskie, by wobec braku jakiegokolwiek oporu ze strony polskiej opanować Braniewo, Eh
bląg, Malbork, Tczew i Gniew. Zreformowana przez Gustawa Adolfa armia szwedzka
była na owe czasy znakomitą machiną wojenną. Istota reform szwedzkiego monarchy
polegała na wprowadzeniu nowej organizacji wojska, ulepszeniu uzbrojenia i zastosowaniu nowej taktyki. Podstawową jednostką stal się szwadron (batalion) złożony z piki
nierów i muszkieterów. Dzięki zmniejszeniu kalibru muszkietów zmalała jego waga,
a po wprowadzeniu specjalnych ładunków papierowych został uproszczony i skrócony
czas ładowania broni, przez co wzrosła jej szybkostrzelność. W artylerii ujednolicono
kalibry dział i pocisków i zmniejszono ciężar luf; upowszechniono lekką artylerię, złożo
ną z dział sześcio- i trzyfuntowych.
Taktyka armii szwedzkiej opierała się odtąd na sile ognia piechoty i artylerii, kawale
ryjskiej szarży kirasjerów i rajtarów, szyku linearnym lub głęboko urzutowanych bata
lionach. Dzięki temu armia szwedzka uzyskała optymalną ruchliwość, wielką siłę ognia
oraz potężną moc przełamującą.
Wyniki pierwszych starć oddziałów polskich ze Szwedami nie były pomyślne dla strony
polskiej. Poniosła ona kilka porażek (Gniew, Tczew). Okazało się, że jazda polska nie jest
w stanie skutecznie szarżować na uszykowaną za umocnieniami piechotę szwedzką. Ta
z kolei nie mogła zadać decydującego ciosu Polakom dysponującym głównie ruchliwą ja 
zdą. Doceniwszy walory armii szwedzkiej na polu walki, dowodzący słabszymi siłami pol
skimi hetman Stanisław Koniecpolski zmienił taktykę walki. Począł prowadzić działania
polegające na unikaniu bitew z przeważającymi liczebnie i technicznie silami nieprzyja
ciela i nieustannym nękaniu go wojną podjazdową, organizowaniu zasadzek, przeprowa
dzaniu dalekich i niespodziewanych zagonów na jego tyły, odcinaniu zaopatrzenia, nęka
niu odwodów i tylnych straży. W działaniach tych uczestniczy! Stefan Czarniecki wystę
pujący w chorągwi kozackiej swego brata Pawia. Z rozkazu Koniecpolskiego chorągiew
Czarnieckich prowadziła zwiad i rozpoznanie nieprzyjaciela, przeprowadzała wypady na
wroga. W akcjach tych wyróżnił się Stefan Czarniecki w szczególności w potyczkach pod
Tczewem, Zulawkami i Nytykiem, a następnie pod Brodnicą. Wziął udział w chorągwi
swego brata w największych bitwach tej wojny (Trzciana). Inspirujące dla młodego Ste
fana Czarnieckiego, awansowanego w międzyczasie na porucznika w chorągwi Pawia
Czarnieckiego, były działania Koniecpolskiego z elementami wojny szarpanej6.

5 Na te tematy zob.: S. Rudnyckyj, Kozacko-polska wijna r. 1625, „Zapiski Towarzystwa im. Szew
czenki”, t. 17, 1897, z. 1 i nast.; A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 4 6 -4 7 ; L. Podhorodecki, Stefan
Czarniecki, s. 27 -3 0 .
6 O walkach polsko-szwedzkich w latach dwudziestych X V II w. i przemianach w szwedzkiej wojsko
wości zob.: J. Teodorczyk, Wojskowość polska w pierwszej połowie XVII w., w: Historia wojskowości poi-
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Po rozejmie altmarskim 1629 r. Stefan Czarniecki wraz z bratem Pawłem znaleźli się
w służbie cesarza Ferdynanda II, który zwrócił się do króla Zygmuta III z prośbą o po
zwolenie na werbunek Polaków do armii cesarskiej. Król polski nie odmówił pomocy,
w skutek czego w kwietniu 1630 r. na Pomorzu Szczecińskim w szeregach habsburskich
znalazło się 12 chorągwi jazdy polskiej. Jedną z nich była chorągiew Pawia Czarnieckie
go, w której nadal służył Stefan7.
Odtąd Czarniecki walczył aż do marca 1633 r. po stronie cesarza na terenie Rzeszy
Niemieckiej. W walkach tych ponownie zetknął się z oddziałami armii szwedzkiej,
która na polach wojny trzydziestoletniej udoskonaliła swą organizację, uzbrojenie
i sztukę wojenną. Szwecja wówczas wyrosła na czołową potęgę europejską, a armia
szwedzka uznana została za najlepszą armię w Europie. Dla Czarnieckiego służba
w armii cesarskiej i możliwość uczestniczenia w działaniach wojennych przeciwko
przodującym wojskom protestanckim zachodniej Europy stanowiły doskonałą szkołę
rzemiosła wojskowego.
Jako już doświadczony wojskowy w marcu 1633 r. wrócił Stefan Czarniecki z bratem
Pawłem do kraju wezwany listami królewskimi na wyprawę odsieczową pod Smoleńsk.
Kampanię smoleńską zapisał chlubnie jako porucznik chorągwi hetm ana polnego ko
ronnego M arcina Kazanowskiego89. W wojnie tej Czarniecki poznał efekty prowadze
nia działań pozycyjnch, w których główną rolę odgrywała piechota zbrojna w muszkie
ty oraz artyleria. Biorąc udział w zagonach jazdy polskiej na zaplecze przeciwnika, miał
możność przekonać się, jak wielką rolę może odegrać kawaleria w ręku energicznego
i śmiałego wodza w dezorganizowaniu obrony przeciwnika i uzyskaniu nad nim osta9
tecznego zwycięstwa .
Odtąd jako zawodowy wojskowy pozostawał w służbie polskiej, uczestnicząc we wszyst
kich wojnach i najważniejszych kampaniach Rzeczypospolitej z jej wrogami zewnętrz-

skiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972; idem, Bitwa pod Gniewem (22 IX-29 IX — I X 1626).
Pierwsza porażka husarii, SM H W , t. 12, cz. 2, 1966; idem, Wyprawa szwedzka z Meklemburgii do Prus
Królewskich wiosną 1627 r., SM H W , t. 5, cz. 1, 1960; Pamiętniki o Koniecpolskich, wyd. S. Przyięcki,
Lwów 1842, s. 16-18, 14 5 -1 4 7 ; L. Podhorodecki, Stanisław Koniecpolski ok. 1592-1646, Warszawa
1978; J. Staszewski, Bitwa pod Trzcianą, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. 9, 1937, z. 2; J. W im 
mer, Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVIi w., SM H W , t. 14, cz. 1,
1968; H. Wisner, Kampania inflancka Krzysztofa Radziwiłła w latach 1617-1618, „Zapiski Historycz
ne”, t. 35, 1970, z. 1; idem, Wojna inflancka 1626-1629, SM H W , t. 16, cz. 1, 1970; idem, Wojsko li
tewskie 1 połowy XVII, cz. I-III, SM HW , 1 .19, cz. 1 ,1 9 7 3 ; t. 2 0 ,1 9 7 6 ; t. 2 1 ,1 9 7 8 .
7 Zob. W . Czapliński, Czarniecki Stefan, w: Polski słownik biograficzny, t. 4, s. 2 0 8 -2 1 1 ; A. Przyboś,
Stefan Czarniecki w latach potopu 1655-1660, Warszawa 1957, s. 4; idem, Dziablność wojskowa Stefa
na Czarnieckiego w latach 1655-1660, „Studia i Materiały do Historii Sztuki W ojennej”, t. 2, 1956,
s. 232.
8 A . Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 80 i nast.; L. Podhorodecki, Stefan Czarniecki, s. 44.
9 Zob.: Relacja Krzysztofa Radziwiłła z wojny moskiewskiej 1632 -1634, wyd. W . Lipiński, „Przegląd
Historyczno-Wojskowy”, t. 7, 1934; Relacja kanclerza Zadzika o kampanii smoleńskiej w 1633 r.,
wyd. W . Tomkiewicz, ibidem; W . Lipiński, Organizacja odsieczy i działania wrześniowe pod Smoleń
skiem, ibidem, t. 6, 1933, s. 208 i nast.
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nymi. W 1638 r. widzimy go w walkach z Kozakami, w 1644 r. uczestniczy! w zwycięskiej bitwie z Tatarami pod Ochmatowem, dosługując się stanowiska rotmistrza10.
Z chwilą wybuchu powstania Chmielnickiego w 1648 r. Czarniecki wziął bardzo aktywny udział w walkach z Kozakami, w których widział przede wszystkim „rebełizantów”. Walczył i zdobywał doświadczenie w walkach nad Żółtymi Wodami (1648), pod
Beresteczkiem (1651), Białą Cerkwią (1651), na Bracławszczyźnie (1653), brał udział
w wyprawie żwanieckiej (1653) i w innych działaniach do końca powstania ukraińskie
go. Dosłużył się w nich rangi obofnego koronnego, którego zdanie na radach wojen
nych było doceniane, zwłaszcza że uchodził za znawcę stosunków kozackich. Był wresz
cie Czarniecki świadkiem i uczestnikiem zarówno dramatycznych klęsk, jak i zwy
cięstw, w sumie jednak wojny niezwykle wyniszczającej siły wojska, wojny podcinającej
fundamenty potęgi Rzeczypospolitej. Przede wszystkim zdał sobie sprawę, że wartość
bojowa wojska polskiego po walkach z powstańcami Chmielnickiego mocno się obni
żyła. W szak najlepszy materiał żołnierski został w nich wyniszczony (Żółte Wody, Korsuń, B atoh i inne nawet bardziej pomyślne bitwy). Natomiast następcy tych żołnierzy
w szeregach nie zdążyli jeszcze osiągnąć klasy wojskowej swych poprzedników, zarówno
w sferze wyszkolenia, jak i doświadczenia11.
Ze świadomością niewielkich możliwości obronnych państwa, wyniszczenia w do
tychczasowych walkach na wschodzie jego sił zbrojnych wchodził Czarniecki w okres
potopu szwedzkiego. Doceniał klasę wojskową nowego przeciwnika, wszak poznał oso
biście walory armii szwedzkiej w latach dwudziestych i trzydziestych X V II w. Jednak
wbrew postawie większości współziomków, którzy w pierwszych miesiącach po wkro
czeniu Szwedów w granice Rzeczypospolitej opuścili Jana Kazimierza, Stefan Czarniec
ki twardo stanął przy boku króla. Stał się on główną nadzieją króla na zorganizowanie
oporu przeciwko Szwedom.
Gdy napłynęła do Warszawy wieść o poddaniu się zgromadzonego pod Ujściem po
spolitego ruszenia szlachty Wielkopolski, król Jan Kazimierz wyznaczył nowy punkt
zborny pospolitego ruszenia, piechoty łanowej i oddziałów komputowych w rejonie
Zgierza, Łęczycy i Łowicza. Ze zgromadzonych pospolitaków, piechurów łanowych
i oddziałów komputowych właśnie Stefan Czarniecki miał sformować, jak się zdaje,
w Łęczycy główny obóz, następnie przygotować linię obronną nad bagnistymi rozlewis
kami Bzury oraz rozpocząć walkę podjazdową12.

10 W . Czapliński, Stefan Czarniecki, s. 208; L. Jenike, Stefan Czarniecki. Urywek historyczny, Warsza
wa 1891, s. 16; A. Kersten, Stefan C z a rn iec k i., s. 118 i nast.; L. Podhorodecki, Stefan Czarniecki,

s. 60.
11 Zob.: Pierwszy okres buntu Chmielnickiego w oświetleniu uczestnika wyprawy żóltowodzkiej i naocznego
świadka wypadków, wyd. I. Chrząszcz, w: Prace historyczne w trzydziestolecie działalności profesorskiej
Stanisława Zakrzewskiego, Lwów 1934; I. Chrząszcz, „Żółte Wody”, Lwów 1934; A. Pawiński, Stefan
Czarniecki. Kilka szczegółów, „Ateneum”, t. 62, 1891; L. Kubala, Szkice historyczne, seria I i II, Lwów
1923; W . Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651), Warszawa 1933; A. Kersten, Stefan
Czarniecki..., s. 127-192.
12 Zob.: A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 216.
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W powstałej sytuacji zadanie powierzone Czarnieckiemu było niezwykle trudne do
zrealizowania. Pospolite ruszenie sieradzkie poddało się Szwedom (17 sierpnia), zaś
wśród gromadzącej się szlachty województwa łęczyckiego przeważali stronnicy podda
nia się królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi. Wobec powyższego Stefanowi Czar
nieckiemu nie pozostawało nic innego, jak przystąpić do ostatniego powierzonego mu
zadania — nękania Szwedów walką podjazdową silami, które miał pod ręką. Przystąpił
doń z żelazną konsekwencją, stosując wobec przeważającego przeciwnika zasady wojny
szarpanej dobrze poznane w dotychczasowych niemal trzydziestoletnich walkach ze
Szwedami na Pomorzu, z Tatarami i Kozakami, z Rosjanami w czasie kampanii smoleń
skiej. Taktyka ta okazała się najskuteczniejszym sposobem bicia Szwedów. Czarniecki
najpierw rozgromił podjazd przeciwnika pod Kaliszem, następnie pobił oddział szwedz
ki pod Kutnem, wreszcie wciągnął w zasadzkę pod Inowłodziem tylną straż szwedzką
i rozbił ją doszczętnie1314. Między 15 a 25 sierpnia podjazdy Czarnieckiego penetrowały
teren w trójkącie Łęczyca — Kalisz — Kolo i „[...] tamże na różnych m iejscach gromili
Szwedów i polskich ludzi, którzy byli przy Szwedach [...]”H.
Wygrane potyczki, rzecz prosta, nie były w stanie zmienić ogólnie fatalnej sytuacji
wojskowej Rzeczypospolitej wobec szwedzkiego najazdu. Nieudane próby zorganizo
wania skutecznego oporu przeciwko agresorowi zmusiły Jana Kazimierza do decyzji
o opuszczenia kraju.
Przed wyjazdem na Śląsk król zlecił Czarnieckiemu obronę Krakowa i organizowa
nie dalszego oporu. Stosownie do rozkazów królewskich, mając pod rozkazami około
4500 ludzi przez ponad trzy tygodnie (26 września - 17 października) odpierał szturmy
Szwedów (ok. 13 0 0 0 -1 4 000) dowodzonych przez samego króla Karola Gustawa15.
Nie doczekawszy się obiecywanej odsieczy, podpisał 17 października honorową kapi
tulację z Karolem Gustawem, na mocy której opuścił z wojskiem Kraków i udał się na
granicę Śląska. Tutaj pozostawił swe oddziały na leżach, sam zaś udał się do króla do
Głogówka, gdzie zawitał 31 października. Wówczas złożył Janowi Kazimierzowi sprawo
zdanie z obrony Krakowa i przedstawił sytuację w kraju i przebieg walki ze Szwedami.
Następnie wrócił do swych oddziałów na granicy, aby pomaszerować na ich czele do
swego króla. Gdy okazało się, że większa część tego wojska, nie doczekawszy się wypłaty
zaległego żołdu, przeszła w Będzinie do Szwedów, Czarniecki z resztą najwierniejszych
w połowie listopada ponownie udał się do Jana Kazimierza na Śląsk.
N a jednej z wielu narad w otoczeniu króla w sprawie dalszej wojny ze Szwedami
Czarniecki przedstawił swój plan wojny wyzwoleńczej, w której główny udział przewi13 L. Podhorodecki, Stefan Czarniecki, s. 114.
14 Cyt. za: A. Kersten, Stefan Czarniecki..,, s. 217.
15 Według L. Podhorodeckiego, Stefan Czarniecki, s. 116, załoga polska w Krakowie liczyła:
2200 żołnierzy zaciężnych, w tym 540 piechurów pułkownika Fromholda Wolfa i 430 dragonów
porucznika Krzysztofa Wąsowicza, około 2300 mieszczan i sudentów oraz 160 dział. A. Kersten,
Stefan Czarniecki..., s. 225, podaje, iż załoga pod Czarnieckim nie przekraczała 3000 ludzi.
A. Przyboś, op. cit. s. 126, stwierdza, że załogę wojskową Krakowa tworzyło 3600 żołnierzy, zaś
łącznie z mieszczanami liczba obrońców mogła sięgać 4 0 0 0 -5 0 0 0 ludzi.
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dział dla szerokich mas chłopskich. Wystąpienia mas chłopskich przeciwko Szwedom
chciał on ściśle skoordynować z walką regularnych oddziałów wojska, które winny
działać według wymogów wojny szarpanej16. Taktyka walki proponowana przez Czarnieckiego wynikała z trafnej oceny istniejących warunków. N ie można było liczyć na
prowadzenie regularnych działań wojennych przeciwko Szwedom, ponieważ polskie
możliwości wojskowe były zdecydowanie słabsze. „Nie było piechoty, jazdy ciężkiej
a dragonia daleko ustępowała w walce szwedzkiej konnicy, piechocie i artylerii”17.
W dodatku brak było pieniędzy na opłacenie wojska, a na szlacheckim pospolitym ru
szeniu trudno się było oprzeć, gdyż albo się w ogóle nie zbierało, albo rozjeżdżało do do
mów. Wobec powyższego szansa zwycięskiej walki z najazdem tkwiła tylko w rozpaleniu
wojny ludowej, we wszechstronnym wykorzystaniu mas ludowych.
Po doświadczeniach z okresu powstania ukraińskiego Czarniecki uznawał, że ten sy
stem wojny będzie rękojmią ostatecznego zwycięstwa. Główny wysiłek zbrojny plano
wał on skupić na ziemiach południowo-wschodnich, ponieważ były one wolne od
Szwedów, natomiast działania na pograniczu śląskim i na Podgórzu chciał ograniczyć
do minimum, na tyle, aby umożliwić Janowi Kazimierzowi powrót do kraju i odwrócić
uwagę Szwedów od głównego terenu polskiego przedsięwzięcia wojennego.
Narady te, także przedłożone zamysły wojskowe Czarnieckiego, jak się wydaje, zaowo
cowały głośnym uniwersałem króla Jana Kazimierza wydanym 20 listopada 1655 r.
w Opolu, który wzywał wszystkie stany w Rzeczypospolitej do porwania za broń i wypar
cia Szwedów z jej terytorium. Bodaj po raz pierwszy był to manifest adresowany nie tylko
do dygnitarzy i urzędników koronnych i litewskich oraz szlachty, ale do wszystkich sta
nów, a więc do całego narodu. Wzywał on wszystkich do organizowania się, bez czekania
na wodzów i wojewodów, wzywał do walki szlachtę wraz z poddanymi, do swobodnego
wyboru dowódców i szukania okazji do pognębienia nieprzyjaciela. Na koniec uniwersał
zapowiadał powrót króla do Polski i podjęcie przez niego wałki z najazdem szwedzkim18.
Jeszcze w grudniu 1655 r. z rozkazu króla udał się Czarniecki do kraju w celu podję
cia kroków wojennych według swych zamysłów. Rozpoczął od zorganizowania oddzia
łów partyzanckich przez wydelegowanych oficerów na pograniczu śląsko-wielkopolskim, a potem na Podkarpaciu. Następnie udał się do województwa bełskiego, by przez
swoich ludzi kierować całą akcją na Powiślu. Równolegle nie zaniedbywał Czarniecki
agitacji za powrotem do Jana Kazimierza wśród polskiego wojska pozostającego na służ
bie szwedzkiej19. Trudno dociec, czy agitacja ta miała bezpośredni wpływ na zawiązanie

16 A. Przyboś, op. cit., s. 129.
17 A. Kersten, Chłopi polscy..., s. 145.
18 Zob. Jakuba Michałowskiego księga pamiptnicza, Kraków 1864, s. 776—780; A . Przyboś, op. cit.,
s. 129; W . Czapliński, Emigracja polska na Śląsku w latach 1655-1660, „Śląski Kwartalnik Historycz
ny Sobótka”, t. 10, 1955, s. 594; K. Marcinkowski, op. cit., s. 14-15; A. Kersten, Stefan Czarniećki..., s. 241 i nast.
19 A . Przyboś, op. cit., s. 130; K. Marcinkowski, op. cit., s. 18 i nast.; A . Kersten, Stefan Czarnieć-
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konfederacji w Tyszowcach nad Bugiem 29 grudnia 1655 r., opowiadającej się po stronie Jana Kazimierza. A kt konfederacji tyszowieckiej podpisali dwaj hetmani — Mikolaj Potocki i Stanislaw Lanckoroński, a także kilku senatorów i innych dygnitarzy.
Konfederaci ogłosili pobór w całym kraju regimentów łanowych i wybranieckich z królewszczyzn, chłopów do jazdy w charakterze pocztowych towarzyszących dziedzicom,
wzywali do broni wszystkie stany.
Tymczasem w drodze do kraju król Jan Kazimierz 3 stycznia 1656 r. w Lubowli mianowal Czarnieckiego regimentarzem koronnym, z pominięciem hetmanów i Jerzego
Lubomirskiego, i polecił mu prowadzenie kampanii przeciwko Szwedom20. Na naradzie
wojennej w Łańcucie 21 stycznia 1656 r., z udziałem m.in. króla i hetmanów, Czarniecki, wbrew opinii hetmanów, postulował podjęcie kampanii przeciwko Karolowi Gustawowi jeszcze zimą. Argumentował słusznie, że w ten sposób przeszkodzi przeciwnikowi
w gromadzeniu żywności i zasobów wojennych, zaś ludność uchroni od rabunków ob
cego żołdactwa21. Zawiązano wówczas wokół króla konfederację łańcucką dla zorgani
zowania walki przeciwko Szwedom. Główną bazą tej walki miały się stać jeszcze nie za
jęte przez nieprzyjaciela zachodnie obszary województw ruskiego, bełskiego i zachod
nie, położone za Wisłą powiaty województwa sandomierskiego. 17 stycznia Jan Kazi
mierz wysłał rozkaz do grupy Jana Sapiehy znajdującej się na Podlasiu, aby ściągała
w Sandomierskie.
Zgodnie z przedłożonymi jeszcze na Śląsku planami dalszej walki ze Szwedami Czar
niecki kampanię tę chciał przeprowadzić systemem wojny podjazdowej, wojny szarpa
nej, obliczonej na stopniowe wyniszczenie przeciwnika, podcięcie jego sił moralnych
i fizycznych. Ten system narzucały same warunki wojny. Nie można się było mierzyć
w rozstrzygających bitwach z przeciwnikiem zdecydowanie silniejszym, przewyższa
jącym wojsko polskie większym wyszkoleniem, uzbrojeniem, ogólnie lepszą sprawno
ścią bojową, zdyscyplinowaniem, a także liczebnością.
Kampania zimowa 1656 r. zaczęła się dla Czarnieckiego niezbyt fortunnie, ponieważ
nie zdołał on jeszcze zgromadzić większych sił (5 0 0 0 -6 0 0 0 )22, natomiast król szwedzki
stal na czele około 7 0 0 0 -8 0 0 0 żołnierzy szwedzkich i około 2 0 0 0 -3 0 0 0 niepewnych już
polskich oddziałów kwarcianych23. 7 lutego ruszył z Łowicza na południe Rzeczypospo
litej na jego spotkanie. Karol Gustaw dopadł Czarnieckiego, nie spodziewającego się
tak szybkiego nadejścia przeciwnika, pod Gołębiem. Wódz szwedzki, korzystając z fak
tu, iż Polacy rozłożyli swe siły zbyt szeroko we wsiach od Kurówki aż za Wieprz w pro
mieniu długości 7 km niezwłocznie uderzył nocą z 17 na 18 lutego, zadając Czarniec
kiemu dotkliwą porażkę. Winny klęski był sam Czarniecki, ponieważ wiedział, że Karol
Gustaw ze swymi oddziałami jest już blisko, a mimo to tak szeroko rozkwaterował swe

20 A. Przyboś, op. cit., s. 131; A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 250.
21 A. Przyboś, op. cit., s. 131-132.
22A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 261; K. Marcinkowski, op. cit., s. 271.
23 A . Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 263; W . Majewski, Wojna polsko-szwedzka 1655, w: Polskie tra
dycje wojskowe, red. J. Sikorski, t. 1, Warszawa 1990, s. 329.
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oddziały, pozwalając na zaskoczenie24. N a jego usprawiedliwienie można przypomnieć,
że Czarniecki pod Gołębiem po raz pierwszy samodzielnie dowodził większą bitwą.
Z porażki tej wyciągnął jednak należyte wnioski o ewidentnej przewadze armii
szwedzkiej w otwartym polu. Przewaga ta to przede wszystkim znacznie większa i umie
jętnie wykorzystywana siła ognia armii szwedzkiej i większa jej sprawność manewrowa.
Nie można było liczyć na zniwelowanie tej przewagi wojskowej przez stronę polską —
wszak zbyt mało było piechoty, jazdy ciężkiej, zaś dragonia polska wyraźnie ustępowała
w walce szwedzkiej piechocie, artylerii, a nawet konnicy. W przyszłości Czarniecki b ę
dzie unikal bitwy z głównymi silami Karola Gustawa, decydując się na stosowanie woj
ny szarpanej jako głównego sposobu walki. Wojnę szarpaną rozumiał Czarniecki jako
bardziej przemyślaną metodę wojny partyzanckiej, przewidującą permanentne niepo
kojenie armii nieprzyjacielskiej, niszczenie jej odosobnionych członów i drobniejszych
oddziałów, urywanie straży przednich i tylnych, niszczenie sił żywych wroga w marszu
i na postojach, odcinanie go od dostaw żywności i zaopatrzenia. Wojnę szarpaną pro
wadzoną przez regularne oddziały wojska pragnął Czarniecki powiązać z masowym wy
stąpieniem chłopów. Ruch chłopski przeciwko Szwedom na terenach przez nich oku
powanych istniał już wcześniej, ale byl to raczej niewielki udział polskich oddziałów
w drobnych potyczkach z wojskami szwedzkimi. Dopiero w związku z nową taktyką
walki obraną przez Czarnieckiego podjęto żywszą agitację wśród chłopstwa. Wyda
no trzy uniwersały skierowane do chłopów, których autorami byli król Ja n Kazi
mierz (5 m arca), Stefan Czarniecki (20 marca) i Jerzy Lubomirski (22 m arca); wzywały
one do organizowania się chłopów w samodzielne oddziały do walki ze Szwedami25.
W swym uniwersale skierowanym do szlachty król zalecał jej, aby „[...] poddanych
swoich do kupy gromadzić [...], żeby pochodów nieprzyjacielowi bronili, przeprawy na
rzekach i biotach psowali i zabiegi nieprzyjacielskie znosili”26. Natomiast Czarniecki
swój uniwersał kierował bezpośrednio do „pospólstwa”. Zalecał w nim „[...] wójtom
i wszelkiemu pospólstwu, aby powstawszy z orężami swemi tego nieprzyjaciela niszczyli
i gdzie by się jeno pokazał żadnemu nie folgowali, śmiercią złości ich nagradzając”27.
Z kolei uniwersał Jerzego Lubomirskiego skierowany byl do wszystkich mieszkańców
kraju i nawoływał poddanych do walki ze Szwedami i w tym celu, aby się „najprędzej
skupili, choćby im tego panowie właśni zakazywać mieli”28.

24 Szerzej o tej bitwie: J. Rudnicki, Kampania zimowa hetmana Stefana Czarnieckiego w r. 1655/56,
„Przegląd Kawaleryjski”, t. 14, 1937, s. 5 6 2 -5 7 2 ; zob. też: W . Majewski, Wojna polsko-szwedzka . ..,
s. 32 9 -2 3 1 .
25 Zob.: A. Kersten, Chłopi polscy..., s. 147-148.
26 Ibidem, s. 147.
27 K. Marcinkowski, op. cit., s. 119-120.
28 J. Michałowski, Księga pamiętnicza. Z dawnego rękopisu będącego własnością Ludwika hr. Morsztyna
wydana staraniem i nakładem T. N. K , Kraków 1864, s. XXIII.
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Żywszą działalność szarpaną rozpoczął Czarniecki z chwilą, gdy Karol Gustaw, zre
zygnowawszy z marszu na Lwów, 9 marca dotarł do Jarosławia z głównymi siłami i roz
łożył swe wojsko wokół miasta po obu stronach Sanu. Początkowo były to drobne utar
czki na drodze do Jarosławia na odcinku Oleszyce — Cieszanów — Jarosław, w któ
rych wzięły udział także luźne grupy chłopskie. Najintensywniejsze działania toczyły się
przeciwko oddziałom szwedzkim pułkownika Hammarskjólda, a następnie feldmar
szałka Roberta Douglasa, które król szwedzki skierował dla zaatakowania i opanowania
Przemyśla. W walkach tych uczestniczyły wojska regularne, pospolitacy i grupy chłop
skie. Ogólną pieczę nad przebiegiem tych walk sprawował Czarniecki. Pojawił się on
nad Sanem pod Jarosławiem ze swymi oddziałami 12 marca 1656 r. i natychmiast roz
począł energiczną działalność bojową. Najpierw postanowił zlikwidować szwedzki od
dział strzegący mostu pod Jarosławiem. Niemal na oczach króla Karola Gustawa Czar
niecki śmiało zaatakował i rozgromił szwedzką straż, złożoną z 1000 rajtarów. Prze
chwycił tabor i wozy królewskie zmierzające do Jarosławia pod eskortą 250 żołnierzy.
A kcję tę udało się Czarnieckiemu przeprowadzić dzięki zwabieniu nieprzyjaciela w za
sadzkę w głąb lasu, z dala od głównych sił królewskich. 15 marca 1656 r. Czarniecki za
atakował trzystuosobowy oddział szwedzki pilnujący robotników budujących umocnie
nia fortyfikacyjne wokół Jarosławia.
Był to okres największych antyszwedzkich działań trwających od 15 marca do
15 kwietnia. Podstawową formą działań stały się walki partyzanckie, zaś wojska regu
larne pełniły funkcje oparcia dla partyzantów w razie ich niepowodzenia29. W czasie
powyższych akcji partyzanckich siły regularne Czarnieckiego uchylały się od bitwy ze
Szwedami, ale cały czas znajdowały się w bliskiej odległości od armii Karola Gustawa.
Tak liczne wystąpienie chłopów przeciwko Szwedom zaniepokoiły króla szwedzkiego.
Nieprzypadkowo wydał on w Jarosławiu 20 marca 1656 r. uniwersał biorący pod opiekę
wszystkich ludzi „religii greckiej”. Karol Gustaw chciał w ten sposób osłabić antyszwedzkie wystąpienia chłopów, wykorzystując niechęć ukraińskich chłopów do pol
skiej szlachty. Uniwersał ten jednak nie pomniejszył wystąpień chłopskich przeciwko
Szwedom30.
W czasie odwrotu armii Karola Gustawa z Jarosławia w dół Sanu główny ciężar walki
ze Szwedami nadal leżał na barkach mniejszych oddziałów. Niekiedy dowodzone przez
samego Czarnieckiego nękały one przeciwnika ciągłymi napadami na mniejsze podja
zdy, na usamodzielnione części sil głównych, na straż przednią lub tylną, na ubezpie
czenia. Z upodobaniem atakowano niewielkie oddziały wyprawiane po żywność dla lu
dzi i furaż dla koni, aby ogołocić z pożywienia armię przeciwnika. Powyższy cel został
w gruncie rzeczy osiągnięty. W łaśnie dotkliwy brak żywności zmusił króla szwedzkiego,
nie pobitego w większych starciach, do odwrotu spod Jarosławia w dół Sanu w kierun-

29 Zob.: L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów-Warszawa 1913, s. 283; K. Marcin
kowski, op. cit., s. 111; A. Kersten, Chłopi polscy..., s. 1 48-149; S. Herbst, op. cit., s. 76 i nast.
30 A. Kersten, Chłopi polscy..., s. 149
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ku Sandomierza. Odwrót ten byl dla Szwedów pełnym udręki marszem wśród wiosennych roztopów, bez żywności i z nieustającą groźbą ścigających Polaków. W obawie
przed niespodziewanym atakiem przeciwnika armia szwedzka zmuszona była posuwać
się wolno zbrojnym taborem zawsze pod osłoną bocznych straży. Liczne wozy z lupami
jeszcze spowolniały pochód. Po wejściu do Puszczy Sandomierskiej trudności marszu
jeszcze wzrosły, gdyż obok napadów wojska do walki przystąpiły tysiące chłopów; przez
to kolumna szwedzka i tak nadmiernie zwarta stała się jeszcze mniej ruchliwa. O skali
trudności niech świadczy fakt, że po opuszczeniu Jarosławia pokonanie odległości
100 km zajęło Karolowi Gustawowi i jego armii aż 8 dni31.
Podczas gdy tylko mniejsze oddziały Czarnieckiego ustawicznie nękały i utrudnia
ły odwrót Szwedów, jego główne siły posuwały się z tyłu bądź z lewej strony oddziałów
Karola Gustawa, wciąż absorbując ich uwagę i zmuszając do wzmacniania ubezpiecze
nia. Prowadziło to do wyczerpania psychicznego i fizycznego armii szwedzkiej oraz wy
niszczania jej morale. Warto zauważyć, że część jazdy Czarnieckiego i większe grupy
chłopów posuwały się przed Szwedami, niszcząc drogi i przeprawy na trasie ich marszu.
Najważniejsze epizody podczas tych marszów to starcia pod Przeworskiem i R udni
kiem. N a wieść, iż Szwedzi ruszyli spod Przeworska Czarniecki wysłał 23 m arca kil
ka chorągwi na podjazd. N ieprzyjaciel maszerował bardzo powoli przez podmokły
i bagnisty teren, oddziały polskie bez trudu zaatakowały regimenty straży tylnej
i część rozbiły32. W trudnym terenie Szwedom udało się w ciągu dnia przejść zale
dwie kilkanaście kilom etrów i stanąć w okolicach Tryńczy. Tutaj Polacy bez przer
wy szarpali lewą flankę Szwedów od strony W isłoka i ich tyły. Czarniecki ostatecz
nie upewnił się, że Karol Gustaw zmierza do Sandomierza. Po sforsowaniu 24 m arca
niezwykle trudnej przeprawy przez szeroko rozlaną W isłokę oddziały szwedzkie ru
szyły na Leżajsk. W czasie postoju w Leżajsku i okolicy wygłodzeni żołnierze rozbieg
li się w poszukiwaniu żywności. Przez cały ten czas oddziały Czarnieckiego znajdowały
się w pobliżu lewej flanki szwedzkiej i bez przerwy szarpały wroga. Gdy wygłodzone woj sko szwedzkie 28 marca zatrzymało się w Nisku, a Karol Gustaw postanowił dać mu
nieco wytchnienia i umożliwić żołnierzom zaopatrzenie się w żywność, Czarniecki po
stanowił zaatakować obóz szwedzki, gdy duża część żołnierzy przeciwnika znajdowała
się poza obozem. Liczył on, że wymęczeni, schorowani i zgłodniali żołnierze szwedzcy
dadzą się łatwiej pobić.
A tak Polaków nastąpił późnym wieczorem. Czarniecki na czele kilku tysięcy jazdy,
częściowo pospolitaków, ruszył z lasu, rozbił drobny oddział szwedzki poszukujący żyw
ności, następnie pobił straż szwedzką i na jej karkach wpadł do obozu. Siła ataku pol
skiego była tak wielka, że groziła zagładą całemu obozowi szwedzkiemu. A le Szwedzi
nie dali się zaskoczyć. Karol Gustaw zdążył uszykować piechotę, która powstrzymała
polski impet. Następnie pospiesznie ściągnięta jazda szwedzka wyparła polską konnicę
z obozu, powodując duże jej straty. Odwrót polskiej jazdy osłaniało ponoć 2000 chło-

31 Zob. S. Herbst, op. cit., s. 77 -7 8 .
32 A . Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 278.
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pów z rusznicami, umieszczonych w zasadzce; prawdopodobnie była to świeżo sformowana piechota łanowa. Co prawda, chłopi zatrzymali pościg, ale zostali w trakcie starcia pobici przez Szwedów, przy czym ponieśli ciężkie straty33.
Starcie pod Niskiem jeszcze raz dobitnie wykazało, że Szwedzi, choć wycieńczeni,
pozostali żołnierzami znakomicie wyszkolonymi, świetnie znającymi rzemiosło w ojen'
ne, podczas gdy wartość bojowa większości oddziałów, którymi dowodził w tym czasie
Czarniecki, chyba nie dorównywała normalnym polskim chorągwiom komputowym.
Z tego stanu rzeczy zdawali sobie sprawę wodzowie przeciwnych armii, tj. król Karol
Gustaw i regimentarz koronny Stefan Czarniecki. Dlatego „mimo atmosfery panującej
w wojsku, wywołanej nie tylko stałym okrążeniem polskim, ale też chorobami, zu
pełnym wycieńczeniem żołnierzy i niezwykłymi trudnościami marszu, Karol Gustaw
kilkakrotnie decydował się na stoczenie bitwy, a nie przypadkiem Czarniecki jej nie
przyjmował”34.
Jako doświadczony żołnierz, mający za sobą długoletnią praktykę wojenną, Czar
niecki znal doskonale swoje wojsko, jego zalety i wady. Potrafił więc trafnie odczytać
możliwości swego żołnierza. Nie mogły one być zbyt wysokie, zważywszy wykruszenie
się najlepszego elementu żołnierskiego w toku dotychczasowych wojen Rzeczypospoli
tej, zdemoralizowanie dotychczasowymi niepowodzeniami wojennymi i zdradziecką
postawą swych dowódców. Dodajmy do tego niedostatek właściwego szkolenia, a n a
wet uzbrojenia. To wszystko decydowało, że Czarniecki dysponował gorszym żołnie
rzem, słabiej wyszkoloną i wyekwipowaną armią aniżeli armia szwedzka. Stąd nawet
wynędzniałe, wycieńczone głodem oddziały szwedzkie w bitwie, dzięki swemu wyszko
leniu i dyscyplinie, stawały się bardzo groźnym przeciwnikiem. Nie można im było prze
ciwstawić jako równorzędnych żołnierzy w polu polskich pospolitaków i chłopów, a na
wet lekkiej jazdy. Ciężka kawaleria — husaria, nieliczna w dobie potopu, także nie mo
gła się równać z husarią „czasów Kumejek i Beresteczka”35.
W tym stanie rzeczy wojna szarpana przyjęta przez Czarnieckiego jako podstawowa
forma walki była najwłaściwsza i najbardziej efektywna. Nie przypadkiem więc sami
Szwedzi przyznają, że ich marsz od Jarosławia ku Sandomierzowi nosił wszelkie znamio
na klęski. Obawiali się oni Czarnieckiego i jego podkomendnych. „Źródła szwedzkie aż
się roją od wzmianek o drobnych potyczkach i wszystkie one przypisywane są Czarniec
kiemu, bądź jego ludziom”36*. W szeregach szwedzkich zapanowała wręcz obsesja Czar
nieckiego i jego żołnierzy, czego najlepszym świadectwem jest relacja Dahlbergha ze-

33 O chłopach z rusznicami piszą: W . Majewski, Dziabnia partyzanckie..., s. 80; S. Herbst, op. cit.,
s. 78; A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 27 9 -2 8 1 . Trudno przypuszczać, iż byli to ad hoc zwołani do
wystąpienia przeciwko Szwedom, którym wręczono rusznice. Sądzę, że zapewne była to piechota ła
nowa.
34 A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 280.
35 Ibidem, s. 281.
36 Ibidem.
Ibidem.
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stawiona z diariuszy oficerów szewdzkich, którzy brali udział w pochodzie armii szwedz
kiej na trasie Jarosław — Sandomierz37.
Ostatecznie 30 marca armia Karola Gustawa została osaczona w widłach Wisły i S a
nu przez przybyłe tu wcześniej oddziały marszałka wielkiego koronnego Jerzego Lubo
mirskiego oraz Pawła Sapiehy. Wydawało się, że już nic nie może uratować armii
szwedzkiej. Dla uszczelnienia blokady Szwedów w widłach Wisły i Sanu wojska Czar
nieckiego i Lubomirskiego zajęły Sandomierz, po czym zmuszono Szwedów do opu
szczenia zamku. Były to pierwsze od początku najazdu szwedzkiego namacalne sukcesy
uzyskane nad groźnym przeciwnikiem dzięki prowadzeniu strategii wojny szarpanej. Po
zamknięciu Karola Gustawa w powyższej pułapce Czarniecki usiłował nadal stosować
taktykę wojny szarpanej.
Licząc, że oddziały Sapiehy wystarczą do skutecznego zablokowania Szwedów u u j
ścia Sanu, Czarniecki z Jerzym Lubomirskim uradzili wyjść z wojskiem (ok. 8000, łącz
nie z pospolitym ruszeniem) na spotkanie spieszącemu na pomoc Karolowi Gusta
wowi korpusowi szwedzkiemu pod komendą margrabiego Fryderyka Badeńskiego
(ok. 3 8 0 0 ludzi)38, pobicie go i rozproszenie, a następnie szybki powrót do wideł Wisły
i Sanu dla kontynuacji blokady głównej armii Karola Gustawa. Niestety, plan ten nie
powiódł się. Co prawda, zdołano dopędzić i pobić pod Warką (7 kwietnia) wycofujące
go się na rozkaz króla do Warszawy margrabiego Badeńskiego39, ale w czasie ich nieo
becności Karol Gustaw zdołał się wydostać z matni. Osłabionym oddziałom szwedzkim
pod wodzą ich króla z trudem udało się dotrzeć do Warszawy 15 kwietnia. Sytuacja
Szwedów rzeczywiście stawała się trudna.
Po zwycięstwie wareckim w polskim dowództwie ścierały się dwa stanowiska co do
dalszych kroków wojennych przeciwko Szwedom. Marszałek koronny forsował plan
połączenia się z wojskami litewskimi Pawła Sapiehy i uderzenia na osłabionego Karola
Gustawa. Czarniecki zajmował odmienne stanowisko. Ponieważ wojsko Rzeczypospo
litej nie dysponowało piechotą ani artylerią, przestrzegał przed niebezpieczeństwem bit
wy z Karolem Gustawem. Postulował plan przeniesienia teatru działań wojennych do
Wielkopolski dla dalszego prowadzenia walk o wyraźnie partyzanckim charakterze.
Nie przewidywał on starć z większymi siłami przeciwnika, jakby miał przygotować teren
do dalszej kampanii i planowanego w przyszłości starcia z głównymi siłami szwedzkimi.
W zasadzie zakładał on likwidowanie garnizonów i oddziałów szwedzkich, które można
było znieść, nie zatrzymując się dłużej, niejako po drodze40.

38 Ibidem, s. 283; W . Czapliński, Czarniecki Stefan, s. 209.
39 L. Podhorodecki, Bitwa pod Warką ( 7 IV 1656 r.j, „Studia i Materiały do Historii Sztuki W ojen
nej”, t. 2, 1956, s. 30 0 -3 2 3 .
40 Zob. T . Nowak, Kampania wielkopolska Czarnieckiego i Lubomirskiego w r. 1656, „Rocznik Gdań
ski”, t. 11, 1937, s. 89 i nast.; K. Marcinkowski, op. cit., s. 168 i nast.; A. Kersten, Stefan Czarniec
ki..., s. 286 i nast.; J. Wimmer, Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655-1660, w: Wojna
polsko-szwedzka..., s. 1 67-168; A. Przyboś, op. cit., s. 150 i nast.
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Taktyka jego działań miała polegać na rozsyłaniu licznych podjazdów w teren
i współdziałaniu z kupami zbrojnymi łub inspirowaniu takich kup spośród czeladzi obozowej. Czarniecki spodziewał się wielorakich korzyści z realizacji takiego systemu dzia
łań. Przede wszystkim budził strach wśród wojsk nieprzyjacielskich, pozwalał rozszerzyć
działania, nie przerywając i nie opóźniając marszu. Często główne oddziały nie musiały
same likwidować załóg mniejszych miast, ponieważ uczynili to już grasanci, zwani też
rabarzami, którzy szli przed wojskiem41. System ten miał wiele zalet, ale na przyszłość
był dość niebezpieczny, ponieważ mógł wpływać na obniżenie dyscypliny, morale woj
ska i chęć grabieży. Z takimi założeniami planu kampanii wielkopolskiej wodzowie
polscy — Czarniecki i Lubomirski — ruszyli na czele około 12 00 0 ludzi spod W ar
ki (9 kwietnia) na Grójec i Mszczonów, aby posuwając się wzdłuż Wisły, w pewnym od
daleniu zbliżyć się do Gdańska. Liczono, że uda się pozyskać z Gdańska piechotę i dzia
ła, niezbędne do zdobywania miast i twierdz. Już na wstępie działań opanowano Łowicz
(bez zamku), kierując się na Toruń. Nie napotykając nigdzie większego oporu ze stro
ny garnizonów szwedzkich, opanowano Gostynin, Kowal, Brześć Kujawski, Inowroc
ław, Pakość i Żnin i zlikwidowano mniejsze oddziały nieprzyjacielskie znajdujące
w tym rejonie.
Po opanowaniu Bydgoszczy (23 kwietnia) silne podjazdy polskie mszyły do Tucholi,
Swiecia i Brodnicy, zaś główne siły rozlokowały się dla krótkiego odpoczynku koło Łob
żenicy. Czas ten zaznaczył się licznymi grabieżami okolicznej ludności, dokonywanymi
przez czeladź obozową, zbrojne kupy złożone w przeważającej części z chłopów, sto
jących wokół obozu oraz coraz częściej przez regularne oddziały. W pierwszym rzędzie
ofiarami tej samowoli padali dysydenci, Żydzi i Niemcy. Po części proceder ten upra
wiano, jak się zdaje, za cichym przyzwoleniem regimentarza. W ten sposób chciał on
w jakiejś mierze regulować zapłatę wynędzniałym i wygłodzonym żołnierzom42.
N ie uniknął też Czarniecki podczas tej wyprawy przykrych porażek. Pojawienie się
króla szwedzkiego na Pomorzu skłoniło Czarnieckiego do wycofania się do Wielkopol
ski, gdzie 7 maja stoczył pod Kłeckiem bitwę z księciem Janem Adolfem. Mimo przewa
gi liczebnej (9000 Polaków przeciw 8000 Szwedów) wskutek niesforności swych pod
komendnych poniósł tu klęskę. Nie powiodło mu się również pod Kcynią, gdzie zaata
kowany przez Szwedów z trudem uniknął kolejnej porażki. Przykre niepowodzenia wy
kazały Czarnieckiemu, że nie czas jeszcze zawieszać taktykę wojny szarpanej, że wojsko
i dowództwo szwedzkie wciąż górują nad polskim przeciwnikiem. Stąd w dalszej części
kampanii wielkopolskiej będzie się starał o jeszcze ściślejsze współdziałanie z powstań
cami wielkopolskimi w działaniach partyzanckich43.

41 A. Kersten, Stefan Czarniecki.. s. 288.
42 Przebieg wyprawy wielkopolskiej podaję na podstawie: T . Nowak, Kampania wielkopolska...,
s. 89 i nast.; S. Herbst, op. cit., s. 8 3 -8 8 ; J. Wimmer, Przegląd operacji..., s. 167 i nast.; A. Kersten,
Stefan Czarniecki..., s. 286 i nast.
43 A. Kersten, Stefan Czarniecki..., s. 286 i nast.
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Kampania wielkopolska pod wodzą Czarnieckiego jeszcze raz wykazała jego talent,
energię i wysoką sprawność fizyczną. Miała też duże znaczenie w rozgrywających się
działaniach wojennych. Czarniecki rozszerzył bowiem ogólne powstanie w W ielkopob
sce, ożywił masy ludowe, czym zmusił Szwedów do ściągnięcia swych sił z innych tere
nów walki, jak z Prus i Mazowsza. Znaczny procent tych sił uległ zagładzie. Armia zaś
Czarnieckiego urosła w czasie tych walk dzięki napływowi ochotników z 10 000 z okre
su bitwy pod W arką do 15 000 w czerwcu 1656 r. W czasie kilku tygodniowych mar
szów, pościgów, walk i odwrotów armia ta wykazała niezwykłą ruchliwość i szybkość
w działaniu. O d chwili wyjścia z Sandomierza aż do Uniejowa przebyła około 1200 km,
tzn. robiła przeciętnie 30 km na dobę, co dla jazdy użytej w tak ogromnej masie było
niezwykłe. W ciągu tych sześciu tygodni, od 4 kwietnia do 16 maja 1656 r., stoczono
dwie większe bitwy (Warka, Kłeck) oraz kilka potyczek. Oswobodzono od wroga
11 miast, zdobyto 4 zamki, uwolniono znaczną część Mazowsza, Kujaw i Prus Królew
skich. Wszystko to świadczy o dużym znaczeniu tej kampanii w dziejach wojny wyzwo
leńczej oraz o osobistej zasłudze wodza i żołnierzy.
Niewątpliwie wyprawa Czarnieckiego do Wielkopolski, absorbując przeciwnika, wy
datnie ułatwiła rozwój powstania w tym regionie. Jednakże dotkliwy brak piechoty i ar
tylerii w znacznym stopniu utrudnił pomnożenie osiągniętych sukcesów. Dało się to
odczuć zwłaszcza przy zdobywaniu zamków, a szczególnie okazało się kłopodiwe w b it
wie pod Kłeckiem. Dużym minusem w tej kampanii, właściwie w jej fazie końcowej, by
ło rozprzężenie dyscypliny wojskowej44.
N a rozkaz króla Czarniecki 16 czerwca 1656 r. był już pod Warszawą, gdzie armia
polska oblegała okupowaną jeszcze przez Szwedów stolicę. Czarniecki przyprowadził ze
sobą do dyspozycji naczelnego wodza około 10 000 ludzi. Po wyzwoleniu stolicy Czar
niecki nadal chciał prowadzić wojnę szarpaną, która dawała tak poważne rezultaty. Na
uwagę króla Jana Kazimierza wypowiedzianą na Radzie Senatu w Warszawie, że Czar
nieckiemu spodobała się tylko wojna szarpana, ten odważył się zauważyć, że „ta tak
zwana wojna położyła do stóp JK M 12 000 głów nieprzyjaciół”45. Jednakże król, ulega
jąc opinii hetmanów, wolał szybko zakończyć wojnę i zdecydował się na walną bitwę
pod Warszawą, która zakończyła się przykrą klęską.
Odtąd nie dane już było Czarnieckiemu do końca wojny szwedzkiej prowadzić ja 
kiejkolwiek kampanii klasyczną metodą wojny szarpanej. A le jej elementy stosował we
wszystkich swoich działaniach wojennych. Po bitwie warszawskiej na rozkaz króla Jana
Kazimierza udał się 19 sierpnia 1656 r. z Lublina na lewy brzeg Wisły, na czele 9 pułków
lekkiej jazdy oraz z wydzieloną częścią ordy tatarskiej „aby nieprzyjaciela infestowali [...]”46. 21 sierpnia tegoż roku wydał głośny uniwersał do województwa krakowskie-

44 A. Przyboś, op. cit., s. 163-164.
45 L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego vo roku 1656 i 1657, Lwów-Warszawa [1917],
s. 7; A. Przyboś, op. cit., s. 164.
46 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 73.
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go, w którym wzywał szlachtę i „lud pospolity” do walnej rozprawy z najazdem szwedz
kim. 28 sierpnia na czele swych sił polsko-tatarskich rozbił ponoć pod Strzemeszną ko
lo Rawy trzytysięczny oddział szwedzki pod komendą Fryderyka Petera adiutanta feld
marszałka Arwida W ittenberga, który transportował bogate łupy z Krakowa do Toru
nia. W bitwie miało zginąć aż 500 Szwedów, 300 dostało się do niewoli. Zwycięstwo
pod Strzemeszną ponownie ożywiło powstanie w Wielkopolsce47.
W kampanii 1657 r. Czarniecki wybitnie zasłużył się w akcji wyprowadzenia z Gdań
ska króla Jana Kazimierza, odciętego od reszty kraju przez wojska szwedzkie, oraz
w działaniach wojennych przeciwko najazdowi Rakoczego i w ostatecznym jego pobi
ciu. W działaniach tych okazał się nie lada zagończykiem i mistrzem w prowadze
niu małej wojny. W pierwszym wypadku, m ając do dyspozycji 6000 jazdy, nie mszył
wprost na Gdańsk, lecz podjął manewr odciągnięcia sił szwedzkich z Prus Królewskich,
aby otworzyć dostęp do Gdańska. Z takim postanowieniem mszył na czele swej jazdy
spod C hojnic do Swiecia nad Wisłą, markując marsz w kierunku Prus Książęcych. Tu
taj zmienił kierunek wschodni marszu na południowy, by z kolei przez Bydgoszcz i N ie
szawę (po przeprawie przez Wisłę) nieoczekiwanie rzucić się w kierunku Działdowa
i dalej do Mławy, wszędzie siejąc panikę i zniszczenie, wycinając po drodze drobne
szwedzkie oddziały. Zatrzymawszy się w Mławie, porozsyłał w szerokim promieniu pod
jazdy w głąb Prus Książęcych, Malborka i Elbląga. Zdezorientowani co do dalszych po
czynań Czarnieckiego Szwedzi poczęli koncentrować swe siły raz na Żmudzi, następnie
w Prusach Książęcych, wreszcie na Mazowszu, odsłaniając Prusy Królewskie.
Tymczasem Czarniecki tylko czekał na taką okazję. Zorientowawszy się, że droga do
Gdańska jest wolna, mszył on forsownym marszem przez Nowe Miasto, Grudziądz,
Malbork do Gdańska, do którego dotarł 9 lutego 1657 r. Pochód swój jak wcześniej
znaczył paniką, pożogami i zniszczeniami wśród nieprzyjaciela, przy każdej okazji n i
szcząc siły żywe i wprowadzając dezorganizację w jego szeregach. 10 lutego Czarniecki
wyprowadził króla Jana Kazimierza z Gdańska na Lębork i posuwając się dalej na
Szczecinek i Wałcz, dotarł w ostatnich dniach lutego do Kalisza; stąd już bez większych
przeszkód wraz z Janem Kazimierzem przybył do Częstochowy (2 m arca)48.
Jeszcze raz pokazał Czarniecki lwi pazur zuchwałego zagończyka, niezrównanego
partyzanta i dobrego wodza w regularnych działaniach wojennych w dmgiej potrzebie.
Jak wiadomo, po zawarciu traktatu o przymierzu przeciwko Szwedom między Janem
Kazimierzem a cesarzem Leopoldem w Wiedniu (27 maja 1657) oraz po wypowiedze
niu przez Danię wojny Szwecji (1 czerwca 1657) Karol Gustaw zaniepokojony o swe

47 Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego, towarzysza lekkiej xchorqgwi ziemianina województwa bełzkiego,
obejmującyu dzieje Polski od r. 1648 do 1679 współcześnie, porządkiem lat opowiedziane, wyd. A . Bielowski, Lwów 1850, s. 1 0 6 -1 0 7 ; L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 74; L. Jenike, Stefan Czar
niecki. Urywek historyczny, Warszawa 1891, s. 148-149.
48 O przebiegu akcji wyprowadzenia króla Jana Kazimierza z Gdańska do Częstochowy zob.: A. Ker
sten, Stefan Czarniecki..., s. 320 i nast.; Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego..., s. 11 5 -1 1 7 ; L. Kubala,
Wojna brandenburska..., s. 9 4 -9 5 ; A. Przyboś, op. cit., s. 165-166.
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dziedziczne kraje wycofał znaczną część swych wojsk z terytorium Rzeczypospolitej.
Przerażony takim obrotem sprawy niefortunny sojusznik króla Karola Gustawa w wojnie przeciwko Rzeczypospolitej i jego gorliwy wspólnik dla dokonania rozbioru Polski
książę siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy począł pośpiesznie wycofywać swe wojska z Pol
ski. Rakoczy 21 czerwca opuścił Warszawę, posuwając się bardzo szybko przez Warkę,
Solec, Zawichost, Zamość w kierunku Magierowa. Okoliczność tę wykorzystali Polacy,
przystępując do działań zaczepnych. Część sił pod Jerzym Lubomirskim, mianowanym
hetmanem polnym koronnym, uderzyła bezpośrednio na Siedmiogród. Pozostałe od
działy polsko-litewskie ruszyły przeciwko Rakoczemu, usiłując uniemożliwić mu wy
mknięcie się z Polski. W działaniach przeciwko Rakoczemu Czarniecki odegrał rolę
wybitną. Wyruszywszy swą dywizją z Częstochowy w końcu maja 1657 r. przeciwko R a
koczemu, po sforsowaniu Wisły pod Solcem, połączył się z 3 0 0 0 Litwinów pod
Aleksandrem Hilarym Polubińskim, pisarzem polnym litewskim. Odtąd mając łącznie
pod swą komendą 10 000 jazdy, posuwał się ślad w ślad za Rakoczym „jako ptak wi
szący [...] z tyłu i z boków [...] wielką czyniąc mu podjazdami szkodę”49. Pod Rawą zaa
takował skutecznie wojska Rakoczego, zadając mu straty do 400 ludzi i zabierając 2000
koni. Jeszcze większy sukces odniósł regimentarz koronny 10 lipca na przeprawie przez
Dereweńkę pod Kunienem (7 km od Magierowa kolo Żółkwi) oraz 11 lipca pod Kuli
kowem na przeprawie przez Dumny Potok. Siedmiogrodzianie mieli stracić 1000 ludzi,
działa, sprzęt wojenny i tabor z lupami składający się ponoć z 2000 wozów. W kilka dni
później za sprawą Czarnieckiego Rakoczy poniósł dalsze straty (Krasne). Wyczerpany
po tych walkach regimentarz postanowił połączyć się z armią hetmanów, by następnie
już razem większą silą podjąć dalszy pościg. Do połączenia obu grup doszło 16 lipca
w Podhajcach. Siły te dopadły uchodzącego przez Podole Rakoczego pod Czarnym O s
trowem, zmuszając go do złożenia broni, wydania jeńców i zapłacenia odszkodowania
w wysokości 1 200 000 zł50. Również i dalsze etapy wojny szwedzkiej, łącznie z głośną
wyprawą duńską, zapisać należy do księgi sławy Stefana Czarnieckiego.
Jakie ogólne wnioski można wyciągnąć z analizy wojny szarpanej Stefana Czarniec
kiego w dobie potopu szwedzkiego? Napisano już wiele na temat jego patriotyzmu,
umiejętności wykorzystania chłopów i mieszczan w tej wojnie, o jego talencie jako or
ganizatora sil ludowych do walki z najazdem, wreszcie na temat działań partyzanckich
i wojny szarpanej. Nie ma więc potrzeby powtarzać spraw od dawna znanych. Idąc jed 
nak tropem rozważań Stanisława Herbsta, można wyciągnąć także inne wnioski. W oj
na szarpana regularnego wojska z wykorzystaniem do walki z najeźdźcą wielotysięcz-

49 Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego..., s. 124-125.
50 O działaniach Stefana Czarnieckiego przeciwko Rakoczemu zob.: A. Kersten, Stefan Czarniec
ki..., s. 3 3 1 -3 5 2 ; A. Piekarski, Diarium bellici progressus cum Georgio Rakocio, ed. B. Kalicki, Biblio
teka Ossolińskich, poczet nowy, t. 4, 1864, s. 2 4 0 -2 6 1 ; P. Wojtowicz, Szlak wyprawy Rakoczego,
„Teki Historyczne”, t. 11, Londyn 1 9 6 0-1961; J. Wimmer, Przegląd operacji..., s. 185-188; A. Przy-
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nych gromad chłopskich, polegająca na unikaniu walnych bitew z dużymi silami lepiej
dowodzonego, lepiej wyszkolonego, dysponującego lepszą organizacją i większą silą og
nia przeciwnika, przy jednoczesnym, codziennym niszczeniu sił wroga w małej wojnie
prowadzonej metodą partyzancką, stała się kuźnią nowych kadr wojskowych i nowego
wojska. W łaśnie w toku tej wojny wyrósł sam Stefan Czarniecki, świetny zagończyk,
mistrz wojny szarpanej oraz narodziła się nowa polska sztuka wojenna, która przyniosła
zwycięstwa pod W arką i Prostkami. W walce ze znakomitym pod względem walorów
wojskowych przeciwnikiem wyrosła nowa generacja polskich wodzów i oficerów, która
„przywróci orężowi polskiemu powodzenie na następne 25 lat”51.

51 S. Herbst, op. cit., s. 118.
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Bogusław Dybaś

ZNACZENIE WOJEN POLSKO-SZWEDZKICH
DLA ROZWOJU FORTYFIKACJI STAŁYCH
W RZECZYPOSPOLITEJ W XVII WIEKU
(na przykładzie wielkich miast Prus Królewskich)

B

iorąc pod uwagę ogólny rozwój wojskowości w Europie nowożytnej, należy pod
kreślić, że wojny polsko-szwedzkie przypadły na dość ważny etap tego procesu.
Mam tu na myśli w podstawowym zakresie konflikty toczone w pierwszej połowie
X V II w., do pokoju oliwskiego (1660). W klasycznych podręcznikach historii wojsko
wej1 król szwedzki Gustaw Adolf, który w wojnach Szwecji z Rzecząpospolitą odegrał
tak znaczącą rolę, uchodzi nie tylko za wybitnego wodza, ale przede wszystkim najwy
bitniejszego reformatora wojskowego tej epoki, kontynuatora dzieła księcia Maurycego
Orańskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o przekształcanie piechoty w rodzaj wojska w coraz
większym stopniu wykorzystujący broń palną. W tym sensie możemy uznać, że z jednej
strony wojny Gustawa Adolfa z zasiadającym na tronie polskim kuzynem i starcia z ta
kimi wybitnymi wodzami strony polsko-litewskiej, jak Krzysztof II Radziwiłł i Stani
sław Koniecpolski, starcia przełamujące niejako odium klęski kircholmskiej, stanowiły
preludium czy nawet poligon dla sukcesów armii szwedzkiej pod wodzą króla i jego wy
bitnych następców podczas wojny trzydziestoletniej. Z drugiej strony wojna toczona
w latach 1 6 5 5 -1 6 6 0 przez jednego z owych następców, króla Karola Gustawa, była
sukcesów tych swoistym aneksem.
Abstrahując tu od generalnych ocen, na ile wojny z państwem polsko-litewskim
wpłynęły na rozwój i ukształtowanie armii szwedzkiej, słusznie uchodzącej w pierwszej
połowie X V II w. za najlepszą w Europie, i na ile — odwrotnie — ta konfrontacja wpły-

1 Zob. np. H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, t. 4: Neuzeit,
Berlin 1920.
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wala na wojskowość polsko-litewską, włączając ją (lub nie) w procesy określane w h i
storiografii wojskowej ostatnich dziesięcioleci mianem „rewolucji m ilitarnej”2, należy
podkreślić, że epoka ta była kluczowa także w rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyj
nej. Jeśli X V I stulecie przyniosło rozwój fortyfikacji bastionowej w jej włoskim wydaniu
(szkoły staro- i nowowloska), to pierwsza połowa X V II w. jest bez wątpienia epoką for
tyfikacji staroholenderskiej3.
W ramach szkoły nowowłoskiej doszło do ostatecznego ukształtowania zasad fortyfi
kacji bastionowej (podstawowe jej cechy to: ukształtowanie frontu bastionowego zło
żonego z dwóch sąsiednich bastionów i łączącej je kurtyny; odległość między bastiona
mi regulowana skutecznym zasięgiem broni palnej, układ kątów bastionowych umożli
wiający wyeliminowanie martwych pól). Szkoła staroholenderska nie zmieniła podsta
wowych zasad fortyfikacji bastionowej. Zmiany poszły przede wszystkim w kierunku
zmiany technologii wykonania obwarowań. Zamiast oskarpowanych murem i skazamatowanych walów włoskich, w użycie weszły wały sypane z samej ziemi. Ich usypanie
było stosunkowo prostsze, mniej czasochłonne i przede wszystkim mniej kosztowne.
Były to istotne czynniki wobec intensywności prac fortyfikacyjnych prowadzonych
podczas wojny o niepodległość Niderlandów w końcu X V I w., w ogniu której kształto
wała się szkoła staroholenderska. Um iejętności włoskich murarzy budujących skarpy
wałów i kazamaty dla dział zostały zastąpione przez hydrotechniczne umiejętności H o
lendrów. Woda stała się istotnym elementem obrony. W rezultacie niderlandzkie
twierdze przekształcały się w rozbudowane systemy, na które składał się nie tylko pod
stawowy pierścień wałów, ale też liczne dzieła zewnętrzne (obok znanych już w szkole
nowowłoskiej rawelinów, także np. słoniczoła, dzieła rogowe i koronowe)4.
Warto zauważyć, że te przekształcenia dość wyraźnie współgrały z faktem, że w koń
cu X V I i pierwszej połowie X V II w. ciężar wojen europejskich przenosi się na północ,

2 W literaturze polskojęzycznej najobszerniej zagadnienie „rewolucji militarnej”, także w odniesie
niu do realiów Rzeczypospolitej, przedstawił R. I. Frost, Potop a teoria rewolucji militarnej, w: Rzeczpo
spolita w latach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996, s. 147-165.
3 Fazy rozwojowe fortyfikacji bastionowej usystematyzował w X IX w. podręcznik A. von Zastrowa, Geschichte der beständigen Befestigung oder Handbuch der vorzüglichen Systeme und Manieren
der Befestigungskunst, Leipzig 1854 (wyd. III, najbardziej rozwinięte; jego reprint wydał w 1983 r.
w Osnabrück R. Schott). W literaturze polskiej poszczególne szkoły fortyfikacji bastionowej oma
wiali: A. Król, Zarys budownictwa obronnego i wojskowego w dawnej Polsce, w: Budownictwo wojskowe
1918-1935, Warszawa [1936], s. 9 0 -9 2 ,1 2 0 -1 2 4 ; J- Stankiewicz, Rozwój fortyfikacji miasta Gdańska
w XVI i XVII w. na tle współczesnej sztuki fortyfikacyjnej w Europie, w: VIII Powszechny Zjazd History
ków Polskich, Historia Wojskowości, Warszawa 1960, s. 191-193, 197-199; A. Gruszecki, Bastionowe
zamki w Małopolsce, Warszawa 1962, s. 2 5 -3 2 ; R. Woźniak, Fortyfikacje w dawnych Prusach Królew
skich w pierwszej połowie XVII wieku, Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbani
styki, t. 12, 1974, s. 10 -3 7 (ze szczególnie bogatym materiałem ilustracyjnym); por. też liczne prace
J. Bogdanowskiego, m.in.: Fortyfikacje łańcuckie na tle małopolskiej sztuki obronnej, Łańcut 1976,
s. 114-134.
4 Zob. ocenę rozwoju fortyfikacji bastionowej w: B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów
budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998, s. 17-29.
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na obszar Niżu Europejskiego, gdzie istniały sprzyjające warunki do budowy obwaro
wań szkoły staroholenderskiej5. To ułatwiało jej recepcję także na obszarze Rzeczypos
politej, przynajmniej na jej północnych rubieżach dotkniętych zmaganiami ze Szwe
cją6. Jeśli więc w tym kontekście uświadomimy sobie fakt, że w aspekcie pewnych
generalnych przesłanek (jeśli chodzi o sposób prowadzenia wojny) zmagania pol
sko-szwedzkie należały do ciągu konfliktów, które dotknęły północ Europy w tej epoce
(od wojny o niepodległość Niderlandów po wojnę trzydziestoletnią), to nie ulega wątp
liwości, że musieliśmy mieć do czynienia z wpływem tych wojen na rozwój stałych for
tyfikacji w państwie polsko-litewskim. Pytanie jednak brzmi, na jakich poziomach do
tego dochodziło. Czyli mówiąc wprost — na ile rozwój fortyfikacji staroholenderskiej
w Rzeczypospolitej był bezpośrednim skutkiem militarnej działalności Szwedów na za
jętych terenach Rzeczypospolitej (bo takie przykłady możemy przytoczyć), na ile re
cepcja tego stylu wynikała z reakcji na szwedzką agresję i zabezpieczania się przed nią,
na ile zaś w ogóle antycypowała wojny szwedzkie.
N a północnych obszarach Rzeczypospolitej, przede wszystkim w Prusach Królew
skich, możemy zauważyć raczej wyjątkowo w skali państwa polsko-litewskiego budowę
fortyfikacji bastionowych wokół stosunkowo dużych miast. Jest to o tyle godne odno
towania, że to właśnie rozlegle założenia wokół miast były typowe dla fortyfikacji ba
stionowej, zwłaszcza w jej staroholenderskim wydaniu.
Gdańsk, Toruń i Elbląg miały w Rzeczypospolitej pozycję szczególną nie tylko w sen
sie ekonomicznym, jako ważne ośrodki gospodarcze, ale też pod względem ustrojowym,
jako w dużym stopniu niezależne od władz centralnych (także pod względem militar
nym) republiki miejskie. Ten status, co pokazuję w innym miejscu, ulega w ciągu
X V II w., w następstwie także wojen szwedzkich, dość daleko idącemu zróżnicowaniu.
W drugiej połowie stulecia trudno pozycję Gdańska, ciągle zachowującego duży sto
pień niezależności, porównywać z pozycją Torunia czy Elbląga7.
Owe procesy można bardzo interesująco obserwować poprzez budowę w tych mia
stach fortyfikacji bastionowych. Przede wszystkim jednak trzeba stwierdzić, że pojawie
nie się tam obwarowań bastionowych przypada na czasy dużo wcześniejsze niż po
czątek wojen polsko-szwedzkich. W Gdańsku skazamatowane (włoskie) bastiony
frontu zachodniego powstają od lat siedemdziesiątych X V I w. Najpoważniejsza inwe
stycja fortyfikacyjna w Gdańsku w X V II w., pierścień walów otaczających miasto od
północy, wschodu i południa, powstaje wprawdzie w latach 16 2 2 -1 6 3 6 , czyli już

5 O rozpowszechnieniu się fortyfikacji staroholenderskiej w Niemczech zob.: К. K. Weber, Johan

van Valckenburgh. Das Wirken des niederländischen Festungsbaumeisters in Deutschland 1609-1625,
K öln-W ien 1995.
6 W odniesieniu do Prus Królewskich podstawowy material w tym zakresie zestawia R. Woźniak,
op. cit., passim.
7 Obszerniej na ten temat zob. B. Dybaś, Między niezależnością a podporządkowaniem. Przemiany
w statusie militarnym wielkich miast Prus Królewskich w XVII i XVIII wieku, „Zapiski Historyczne”,
t. 65, 2000, z. 2, s. 57 -7 5 .
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w epoce wojen szwedzkich, ale jej przygotowanie rozpoczęto przynajmniej w 1614 r.,
a więc wtedy, gdy trudno mówić o szwedzkim zagrożeniu dla miasta. Nie ma natomiast
wątpliwości, że dalszy rozwój gdańskich fortyfikacji w X V II w., znakomicie przebadany
i zaprezentowany w pracach Jerzego Stankiewicza, przebiega w konfrontacji ze szwedz
ką agresją w latach 1626—1629 i 1 6 5 5 -1 6 6 0 . Powstają wtedy przede wszystkim fortyfi
kacje wzgórz na zachód od miasta, ale i mniejsze obiekty, od W isloujścia po Gdańską
Głowę, tworzące wraz z fortyfikacjami samego miasta cały rozbudowany system obron
ny. Dzięki niemu Gdańsk potrafi skutecznie stawić czoło Szwedom, a nawet stanowi
główny ośrodek obrony ujścia Wisły w imieniu króla polskiego i Rzeczypospolitej8.
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku dwóch pozostałych miast. Elbląg
wprawdzie rozpoczął budowę fortyfikacji bastionowych (włoskich) wokół Starego M ia
sta już na początku drugiej połowy X V I w., ale system fortyfikacji staroholenderskich,
obejmujących całą aglomerację elbląską po obu stronach rzeki Elbląg, został wybudo
wany po 1626 r., gdy Gustaw A dolf zdobył miasto i uczynił zeń bazę swoich działań
w Prusach Królewskich. Fortyfikacje zostały zbudowane na polecenie króla szwedzkie
go, wedle projektu jego inżyniera H einricha Thomego, ale oczywiście na koszt i silami
elblążan. Dzięki arbitralnym decyzjom króla szwedzkiego bez problemu zostały przy
okazji przełamane dotychczasowe animozje i spory między Starym a Nowym Miastem,
dotyczące stopnia zaangażowania obu miast w budowę nowoczesnych fortyfikacji9.
Jeszcze inaczej sytuacja wyglądała w Toruniu. W latach dziewięćdziesiątych X V I w.
powstała tam koncepcja opasania miasta pierścieniem bastionowych, jak można przy
puszczać — nowowloskich, fortyfikacji. Jej autorowi, wybitnemu burmistrzowi Henry
kowi Strobandowi, nie udało się jednak tych planów zrealizować10. W rezultacie do
czasów wojny 1 6 2 6 -1 6 2 9 , a także w jej trakcie, budowy fortyfikacji bastionowych

8 Nowożytne fortyfikacje Gdańska mają bardzo bogatą literaturę. Ze starszych prac należy wymienić
monumentalne dzieło: G. Köhler, Geschichte der Festungen Danzig und Weichselmünde bis zum Jahre
1814 in Verbindung mit der Kriegsgeschichte der freien Stadt Danzig, Breslau 1893. W drugiej połowie
X X w. fortyfikacje Gdańska stały się przede wszystkim przedmiotem licznych studiów J. Stankiewi
cza, które zostały podsumowane w odpowiednich partiach syntezy: Historia Gdańska, red. E. C ie
ślak, t. 2, Gdańsk 1982, t. 3, Gdańsk 1993; zob. też: J. Stankiewicz, Rozwój fortyfikacji miasta Gdań
ska w XVI i XVII w.; idem, System fortyfikacyjny Gdańska i okolicy w czasie wojny 1655-1660, „Studia
i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 20, 1976, s. 7 3 -1 2 1 . O funkcjonowaniu Gdańska w syste
mie obrony północnych rubieży Rzeczypospolitej zob. E. Cieślak, Wojskowo-polityczne i gospodarcze
znaczenie Gdańska w wojnie polsko-szwedzkiej, w: Wojna polsko-szwedzka 1655-1660, red. J. W im
mer, Warszawa 1973, s. 3 5 8 -3 8 1 .
9 O nowożytnych fortyfikacjach Elbląga zob.: W . Behring, Zur Geschichte der Befestigung Elbings
in der polnischen Zeit, „Elbinger Jahrbuch”, t. 2, 1921/1922, s. 11 7 -1 4 0 ; N. Drabiński, Z dziejów oku
pacji szwedzkiej Elbląga w latach 1626-1635, „Rocznik Elbląski”, t. 2, 1963, s. 14 1 -1 6 5 ; zob. też: At
las historyczny miast polskich, red. A. Czacharowski, z. 1: Elbląg, opr. R. Czaja, Z. Kozieł, Toruń 1993.
10 B. Dybaś, Początki nowożytnych fortyfikacji Torunia w świetle źródeł pisanych, „Zapiski Historycz
ne”, t. 59, 1994, z. 1, s. 2 9 -4 4 ; idem, Henryka Strobanda projekt organizacji „fabryki walów ” (walgebewde) w Toruniu w końcu XVI wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 37, 1995,
s. 17-30.
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w Toruniu nie podjęto. Dopiero niespodziewany (na szczęście nieudany) atak szwedzki
na znajdujące się dotąd na uboczu głównych działań miasto, dokonany w lutym
1629 r., spowodował rozpoczęcie prac fortyfikacyjnych, których stan w 1631 r. obrazuje
najstarszy plan miasta i wykonany na jego podstawie widok aksonometryczny autor
stwa królewskiego inżyniera Jakuba Hoffmanna. Pewne prace fortyfikacyjne były w To
runiu prowadzone w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XV II w., ale więcej wiemy
otym , co zrobili w mieście Szwedzi w okresie okupacji miasta w latach 1 6 5 5 -1 6 5 8 . Za
chowany materiał kartograficzny pozwala stwierdzić, że w tym czasie dość istotnie
wzmocniono obwarowania miasta, starano się rozwiązać problemy obronności Torunia
— na froncie wschodnim dominująca i zagrażająca miastu Góra św. Jakuba, którą sta
rano się włączyć w system obronny miasta; na froncie zachodnim prawdopodobnie nie
stabilność ze względu na warunki terenowe usypanych wałów i cofnięcie obrony do li
nii murów średniowiecznych, wzmocnionych pojedynczymi dziełami, jak tzw. Szaniec
Panieński na miejscu zburzonego kościoła i klasztoru Benedyktynek czy poligonalne
dzieło wokół Barbakanu Starotoruńskiego11.
Jak więc widzimy na przykładzie miast pruskich, wojny szwedzkie miały dość złożony
wpływ na powstawanie fortyfikacji bastionowych w Rzeczypospolitej. Jeśli czasami
Szwedzi inicjowali budowę tych fortyfikacji, kiedy na przykład okupowali dany ośrodek
(Elbląg nie jest tu jedynym przykładem, wiele takich przypadków spotykamy jeszcze
w Prusach w okresie wojny 1 6 2 6 -1 6 2 9 i w całej Rzeczypospolitej w latach wojny
1 6 5 5 -1 6 6 0 ), to jednak w żadnym razie nie można sformułować tezy, że byl to czynnik
w tym zakresie rozstrzygający. Budowane przez Szwedów fortyfikacje nie byty jedynymi
nowoczesnymi budowlami obronnymi w tym okresie na terenie Rzeczypospolitej. W oj
ny ze Szwecją stanowiły natomiast bez wątpienia swego rodzaju tło rozpowszechnienia
się bastionowych obwarowań w Polsce i na Litwie.
Szwedzi nie byli jedynym pasem transmisyjnym, dzięki któremu dokonania przede
wszystkim niderlandzkiej sztuki fortyfikacyjnej napływały na teren Rzeczypospolitej.
Raczej mieliśmy tu do czynienia z równoleżnikowym wariantem transmisji wpływów
kulturowych wzdłuż wybrzeży Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, w tym także
w zakresie budowy fortyfikacji. Byl on w dużym stopniu niezależny od wojen ze Szwe
cją. Dość wspomnieć, że to pochodzący z Torunia Adam Freytag napisał najbardziej
udany i najpopularniejszy w X V II w. traktat kodyfikujący zasady szkoły staroholender-

11 Podstawowe znaczenie dla dziejów dawnych fortyfikacji Torunia ma obszerne studium J. Stankie
wicza, drukowane w częściach na lamach czasopisma „Zapiski Historyczne”; dla interesującej nas
epoki zob.: J. Stankiewicz, Twierdza Toruń, cz. 1, „Zapiski Historyczne”, t. 37, 1972, z. 4, s. 9 -6 8 .
Zob. też: A. Tomczak, O najdawniejszych planach miasta Torunia, ibidem, t. 45, 1980, z. 3, s. 101—
—128; B. Dybaś, Dzieje wojskowe Torunia w latach 1548-1660, w: Historia Torunia, red. M. Biskup,
t. 2. cz. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660), Toruń 1994, s. 141-168;
B. Dybaś, Nowożytne fortyfikacje Torunia — początki twierdzy Toruń, w: Fortyfikacja, t. 5, Warszawa-Kraków 1998, s. 2 9 -5 0 ; idem, Zaginiony plan Torunia z połowy XVII wieku, „Folia Toruniensia”
2000, nr 1, s. 5 9 -6 8 .
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skiej (wydany w Lejdzie w 1631 ) 12. Recepcja wpływów niderlandzkich w zakresie sztu
ki fortyfikacyjnej na terenie Rzeczypospolitej doprowadziła — wedle Janusza Bogda
nowskiego — do ukształtowania się miejscowej odmiany szkoły staroholenderskiej,
której cechą charakterystyczną była niewielka, cztero—lub pięciobastionowa twierdza,
najczęściej ufortyfikowana rezydencja magnacka13. N a obszarach dotkniętych wojna
mi ze Szwecją tego typu obiekty były jednak rzadkością. Pewnym jednak wyjątkiem wy
dają się tu być Radziwiłlowskie Birże, najpierw ufortyfikowane przez Krzysztofa Radzi
wiłła „Pioruna”, później po zniszczeniu przez Szwedów w 1625 r. odbudowane przez
Krzysztofa II Radziwiłła właśnie jako taka „mała twierdza” staroholenderska, zresztą
przy konsultacyjnym udziale Adama Freytaga14.
Powracając do miast pruskich, warto zastanowić się, jak konkretnie wyglądał tu m e
chanizm recepcji nowoczesnej sztuki fortyfikacyjnej. Kwestie te są dość dobrze przeba
dane w odniesieniu do Gdańska. Nie wchodząc w szczegóły, można stwierdzić, że
w Gdańsku na bieżąco obserwowano europejskie przemiany na tym polu. W okresie
dominacji włoskich szkół fortyfikacyjnych korzystano z rad i opinii specjalistów wło
skich. Z czasem zastąpili ich inżynierowie niderlandzcy (jak na przykład Kornelius van
der Bosch, wedle projektu którego realizowano budowę bastionów staroholenderskich
w Gdańsku w latach 1 6 2 2 -1 6 3 6 ). N a przemiany w sztuce fortyfikacyjnej Gdańsk rea
gował nie tylko biernie, angażując zagranicznych specjalistów, ale też czynnie, inwestu
jąc w stypendia dla wykształcenia zdolnych specjalistów. Z takiego stypendium korzy
stał m.in. znany gdański inżynier Jan Strakowski, który przegrał ze wspomnianym van
der Boschem konkurs na projekt fortyfikacji staroholenderskich, oraz jego syn Jerzy,
działający w połowie X V II w.15
Gdańsk, wyraźnie przerastający swoją potęgą ekonomiczną Toruń i Elbląg, będący
jednocześnie głównym ośrodkiem transferu kulturalnego w basenie Morza Bałtyckiego
(a także w Rzeczypospolitej)16, w zakresie dopływu specjalistów od budowy fortyfikacji

12 A. Freytag, Architectura militaris nova et aucta oder Newe vermehrte Fortification Von Regular
Vestungen, Leiden 1631.
13 J. Bogdanowski, Wpływ szkoły staroholenderskiej na uformowanie się „polskiej maniery" w sztuce
obronnej XVII w., w: Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Toruń, grudzień 1992, red. T . Hrankowska, Warszawa 1995, s. 3 2 7 -3 4 9 . Zob. też B. Dybaś, Twierdza
czy rezydencja? Militarne znaczenie siedzib magnackich w XVTI wieku, w: Rezydencje w średniowieczu
i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T . Wiślicz, Warszawa 2001, s. 6 9 -9 3 .
14 T . Wasilewski, Budowa zamku i rezydencji Radziwiłłów w Birmach w latach 1586-1654, w: Podług
nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi M ilobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 2 63-272.
15 J. Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 44,
65 -7 0 , 72 -7 3 , 91.
16 K. Maliszewski, Gdańsk jako ośrodek transferu informacji i komunikacji społecznej w Rzeczypospolitej

szlacheckiej w XVII-XVIII wieku, w: Mieszczaństwo gdańskie (Sesja naukowa „Mieszczaństwo gdań
skie”, 21-23.11.1996), red. S. Salmonowicz, s. 22 3 -2 3 8 . Zob. też prace opublikowane ostatnio w to
mie: L and und Meer. Kultureller Austausch zwischen Westeuropa und Ostseeraum in der Frühen Neu-
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wspierał oba pozostałe miasta pruskie. Wiadomo, że słynny inżynier niderlandzki
w służbie Gdańska, A ntoni van Obberghen, wykonywał pewne prace czy przynajmniej
ekspertyzy na rzecz Torunia i Elbląga. Toruńskie fortyfikacje bastionowe w 1629 r. projektow ali inżynierowie „wypożyczeni” z Gdańska17. Gdańsk z pewnością spełniał
w tym regionie Europy funkcję ośrodka wymiany myśli naukowej, z którego korzystały nie tylko siostrzane miasta pruskie. W arto choćby odnotować, że jeden z aktyw
niejszych inżynierów w służbie szwedzkiej w latach dwudziestych i trzydziestych,
wspomniany projektant fortyfikacji Elbląga H einrich Thom e, czynny także przy od
budowie Sztokholmu po pożarze oraz przy rozbudowie fortyfikacji Rygi, pochodził
z Prus Królewskich i byl wcześniej stypendystą rady Gdańska. W 1621 r. za otrzymane
100 florenów (powiększone później jeszcze o 50 florenów) odbył podróż studyjną do
Niderlandów18.
Reasumując więc, nie ulega wątpliwości, że to nie wojny szwedzkie spowodowały
powstawanie nowoczesnych fortyfikacji bastionowych na terenie Rzeczypospolitej.
Fortyfikacje tego typu pojawiły się tu dużo wcześniej. Z pewnością jednak wojny
szwedzkie, szwedzkie zagrożenie, niekiedy bezpośrednio wywoływały ich powstawanie
(jak w Gdańsku czy w Toruniu w 1629 r.). Z drugiej strony to militarne państwo
szwedzkie dysponowało odpowiednimi środkami i instrumentami do budowy licznych
twierdz dla umocnienia szwedzkiego panowania na trwale lub przejściowo zdobytych
terytoriach19. Przedmiotem takich działań — spośród wymienionych przykładów —
stal się Elbląg po 1626 r. oraz Toruń w latach 16 5 5 -1 6 5 7 .

zeit, hrsg. von M. Krieger u. Michael North, K öln-W eim ar-W ien 2004, zwłaszcza artykuły M. W ardzyńskiego, E. Kizika i A. Oleńskiej.
17 B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej..., s. 272.
18 G. Cuny, Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1910, s. 57.
19 O rozmachu przedsięwzięć fortyfikacyjnych (i urbanistycznych) w ramach monarchii szwedzkiej
w XVII w. daje wyobrażenie praca: G. Eimer, Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600-1715. Mit Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt, Stockholm 1961.
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Projekt budowy fortyfikacji staroholenderskich w Gdańsku, przygotowany
przez gdańszczanina Jana Strakowskiego. Przewidywał on budowę 11 nowych
bastionów, obejmujących miasto od
północy, wschodu i południa, ale też
uwzględniał ufortyfikowanie wzgórz
górujących nad miastem od zachodu
(Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.
300, MP/627)
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Konkurencyjny wobec projektu Strakowskiego i realizowany projekt Holendra Korneliusa van den Boscha przewidywał budowę aż 14 potężnych bastionów
staroholenderskich, dzięki czemu pod osłoną walów znalazła się także osada Długie Ogrody (Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, MP/623)
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Plan Elbląga sporządzony w 1626 r., w momencie zajęcia go przez Szwedów, wykonany przez inżyniera króla Gustawa Adolfa, Heinricha Thomego. Dość
staroświeckie (starowłoskie) fortyfikacje bastionowe obejmują jedynie Stare Miasto. Po drugiej stronie rzeki Elbląg widzimy bastionową transzeję, mającą
jednak charakter fortyfikacji polowej, nie stałej. Heinrich Thome zaprojektował następnie budowę wokół Elbląga nowoczesnych fortyfikacji
staroholenderskich (Kungl. Krigsarkivet Stockholm, Handritade kartverk 12, fol. 6)
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Plan Elbląga (w stosunku do po
przedniego plan zorientowany od
wrotnie) po wybudowaniu na po
lecenie króla szwedzkiego Gustawa
Adolfa bastionowych fortyfikacji sta
roholenderskich, także sporządzo
ny przez Heinricha Thomego, stan
w 1635 r. , w momencie zwrotu mias
ta Rzeczypospolitej. Fortyfikacje staroholenderslae obejmują całą elbląską
aglomerację (Klingi. Krigsarldvet Stock
holm, Handritade kartverk 12, fol. 6)
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Najstarszy plan Torunia z 1631 r., ukazujący stan staroholenderskich fortyfikacji bastionowych wokół miasta. Ich budowę rozpoczęto wiosną 1629 r. pod
wrażeniem szwedzkiego ataku na miasto. Fortyfikacje nie są ukończone, co m.in. pozwala dostrzec problemy, jakie budowniczowie mieli z ich dostosowaniem
do dotychczasowego kształtu przestrzennego miasta (Kungl. Krigsarkivet Stockholm, Utländska kartor, Tyskland, Thorn 1)
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Sporządzony najpewniej na bazie poprzedniego planu przez królewskiego inżyniera Jakuba Hoffmanna miedzioryt — widok Torunia z lotu ptaka, wyraziściej
ukazujący problemy z budową fortyfikacji bastionowych (kościół św. Wawrzyńca utrudniający budowę jednego z bastionów od strony północnej; górująca od
wschodu nad miastem góra św. Jakuba). Za: J. P. Schultze, Accurate Nachricht von den russischen und sächsischen Belager—und Bombardirung der Stadt Danzig,
Köln 1737
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TRAKTAT W RADNOT (6 GRUDNIA 1656)
JAKO PIERWSZA PRÓBA
ROZBIORU ZIEM RZECZYPOSPOLITEJ:
PRZYCZYNY, REALIZACJA

6

grudnia 1656 r. w Radnot na ziemiach węgierskich przedstawiciele króla K a
rola X Gustawa, elektora brandenburskiego Fryderyka W ilhelma, księcia Bogu
sława Radziwiłła, hetm ana kozackiego Bohdana Chmielnickiego i księcia siedmio
grodzkiego Jerzego II Rakoczego zawarli porozumienie, na mocy którego ziemie
Rzeczypospolitej podzielone zostały pomiędzy tych dostojników1.
Król Szwecji Karol X Gustaw sięgał po Prusy Królewskie, Kujawy, część Mazowsza,
Żmudź, cztery powiaty litewskie na pograniczu ze Żmudzią: kowieński, wołkowyski,
upicki i brasławski, Inflanty polskie i Kurlandię.
Elektor brandenburski zagarniał Warmię, województwa wielkopolskie: poznańskie,
kaliskie, łęczyckie, sieradzkie z W ieluniem i stawał się udzielnym władcą.
Książe Bogusław Radziwiłł otrzymał województwo nowogródzkie jako udzielne księ
stwo i prawo własności do majątków na pozostałych ziemiach.
H etm an Bohdan Chm ielnicki zatrzymał Ukrainę jako udzielne państwo.
Książę Jerzy II Rakoczy otrzymał województwa: małopolskie, lubelskie i podlaskie,
z rozgraniczeniem na Podlasiu z królem szwedzkim i w województwie ruskim z hetm a
nem Bohdanem Chmielnickim.

1 W . Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1996, s. 4 2 4 -4 2 5 ; M. Korduba, Chmiel
nicki Bohdan, w: Polski słownik biograficzny (dalej cyt.: PSB), t. 3, Kraków 1937, s. 332; P. Jasienica,
Rzeczpospolita Obojga Narodów, Warszawa 1982, s. 180-181; L. Kubala, Wojna brandenburska i na
jazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów 1913, s. 132.
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Oddzielną rolę odgrywały ziemie białoruskie okupowane przez wojska rosyjskie, do
których pretensje zgłaszał hetm an Bohdan Chm ielnicki2.
Traktat w Radnot był punktem kulminacyjnym wydarzeń polityczno-wojskowych
w Rzeczypospolitej rozgrywających się od 1648 r.
W 1648 r. na ziemiach ukraińskich rozgorzało powstanie hetm ana Bohdana
Chmielnickiego, które z buntu ludu rusińskiego i Kozaków przeciwko szlachcie i magnaterii przerodziło się w walkę narodowowyzwoleńczą o utworzenie niezależnego pań
stwa ukraińskiego.
Po śmierci króla Władysława IV (20 maja 1648) i zwycięstwach nad armią koronną
nad Żółtymi Wodami (29 kwietnia - 16 maja 1648) i pod Korsuniem (2 5 -2 6 maja
1648) hetm an Bohdan Chm ielnicki wysiał poselstwo z pisarzem generalnym Janem
Wyhowskim do księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, którego starał się
przekonać do udziału w elekcji na tron Rzeczypospolitej i prosił o pomoc zbrojną. W e
dług planów Bohdana Chmielnickiego Rzeczpospolita miała być luźną federacją Koro
ny, Litwy i Ukrainy. Do tego planu Chm ielnicki zamierzał także pozyskać księcia Janu 
sza Radziwiłła3.
Kozaków wspierały zbrojnie czambuły tatarskie. C han krymski byl uciążliwym i nie
pewnym sprzymierzeńcem. Wojska tatarskie pustoszyły ziemie ukraińskie i wybierały
jasyr, chanowi zależało w głównej mierze na utrzymaniu status quo między wojska
mi Rzeczypospolitej a Kozakami, co umożliwiało bezkarne łupienie ziem ukraiń
skich. W ielokrotnie dawał się przekupić dyplomatom polskim, m.in. pod Zborowem
w 1649 r. i Żwańcem w 1653 r., dzięki czemu Chmielnicki nie mógł w pełni wykorzystać
swych sukcesów militarnych45.
Poselstwo siedmiogrodzkie przybyło do Perejasławia w połowie lutego 1649 r. i we
zwało hetm ana Bohdana Chmielnickiego do uznania zwierzchnictwa księcia Jerze
go 11 Rakoczego3. H etm an ukraiński, zniechęcony do sprzymierzeńca tatarskiego,
8 stycznia 1654 r. zawarł w Perejaslawiu przymierze z carem rosyjskim, uznając jego
zwierzchnictwo. Tatarzy przeszli wówczas na stronę króla i Rzeczypospolitej. Według
postanowień perejaslawskich Kozacy w zamian za uznanie władzy cara mieli zagwaran
towaną szeroką autonomię. Pełne opracowanie artykułów perejaslawskich trwało do

2 P. Jasienica, op. cit., s. 181; W . Konopczyński, op. cit, s. 425; T . Czuhlib, U sferi interesiw krain
Centralno-Shidnoj, Piwdenno-Shidnoj ta Piwnicznej Europy: wid Wilna 1656 do Żórawna 1676 r.,
w: Getmani i Monarhi. Ukraińska derżawa w miżnarodnih widnosinah 1648-1714, red. T . Czuhlib,
Kiiw 2003, s. 91; idem, Koncepcja poliwasalitetnoj pidleglosti B. Hmelnickogo ta ukraińsko-rosijski wzajemowidnosti seredini XVII st, w: Ukraina ta Rosija: probierni politicznih i sociokaltumih widnosin, Kiiw
2003, s. 172-173.
3 T . Czuhlib, Koncepcja..., s. 172; I. Buticz, Do istorii ukraińsko-transilwańskich wzajemin, „Archiwi
Ukraini”, Ы. 3, Kijew 1966, s. 6 2 -6 6 ; M. Korduba, Między Zamościem i Zborowem (Strona kontaktów
Siedmiogrodu ?; Ukrainą i Polską), Zapiski Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki, Lwów 1922,
s. 39 -5 6 .
4 M. Korduba, Chmielnicki Bohdan, s. 332.
5 T . Czuhlib, Koncepcja..., s. 174-
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sierpnia 1654 r., ostatecznie na ich podstawie została poważnie ograniczona niezależ
ność Ukrainy. Hetmanowi ukraińskiemu zabroniono prowadzenia własnej polityki za
granicznej, a do głównych miast zostały wprowadzone załogi rosyjskie6.
N a przełomie lata 1654 i 1655 r. wojska rosyjskie wspierane przez Kozaków odniosły
szereg sukcesów, opanowały ziemie białoruskie i litewskie po W ilno i ziemie ukraińskie
po Lwów7.
C ar uważał ziemie białoruskie i zachodnioruskie za swoją własność, dlatego Chm iel
nicki opieszale prowadził oblężenie Lwowa w 1655 r. w obawie, by w razie zdobycia
miasta wódz rosyjski Andriej Buturlin nie osadził tam załogi rosyjskiej. Ostatecznie
Chm ielnicki zadowolił się okupem i 10 listopada 1655 r. zwinął oblężenie. Pobity przez
Tatarów pod Jeziem ą 20 listopada 1655 r. formalnie wrócił pod protekcję króla Jana
Kazimierza8.
H etm an Bohdan Chm ielnicki szukał protekcji króla szwedzkiego Karola X Gusta
wa. W latach 1 6 5 2 -1 6 5 4 korespondował z Hieronimem Radziejowskim. 20 stycznia
1652 r. za warcholstwo król Ja n Kazimierz skazał Radziejowskiego na banicję, ten, dzię
ki pomocy księcia Dominika Zasławskiego, uszedł do Sztokholmu i spiskował z Karo
lem X Gustawem przeciwko królowi i Rzeczypospolitej. H etm an kozacki za pośrednic
twem Radziejowskiego zamierzał zawrzeć sojusz z Karolem X Gustawem. W czerwcu
1654 r., pomimo podpisania ugody perejasławskiej z carem, Chm ielnicki wysłał list
do Hieronima Radziejowskiego z propozycją zawiązania sojuszu zbrojnego z królem
szwedzkim przeciwko Rzeczypospolitej9.
Wojska szwedzkie wkroczyły w granice Rzeczypospolitej latem 1655 r.: Arvid W it
tenberg z Hieronimem Radziejowskim i siedemnastotysięczną armią przekroczył grani
ce pod Siemczynem 21 lipca 1655 r. 25 lipca pod wpływem Hieronima Radziejowskie
go wojewoda poznański Krzysztof Opaliński i wojewoda kaliski Karol Grudziński pod
pisali pod Ujściem kapitulację pospolitego ruszenia, cala Wielkopolska bez walki prze
szła pod władzę Karola Gustawa, który wymaszerował z Pomorza 10 sierpnia 1655 r.
na czele piętnastotysięcznej armii i połączywszy się z W ittenbergiem pod Koninem,
24 sierpnia 1655 r. pomaszerował na Warszawę10.
Kolejna armia szwedzka pod dowództwem Magnusa de la Gardiego wkroczyła
w sierpniu na Litwę, pod pozorem ocalenia ziem litewskich przed wojskami rosyjskimi.
Dużą rolę w sprowadzeniu Szwedów odegrali Radziwiłłowie: hetm an wielki litewski Ja 
nusz i książę koniuszy Bogusław, którzy liczyli na zerwanie unii Litwy z Koroną i utwo-

6 W . Konopczyński, op. cit., s. 415.
7 Ibidem, s. 41 5 -4 1 6 .
8 M. Korduba, Chmielnicki Bohdan, s. 332; L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów
1913, s. 3 2 0 -3 2 1 .
9 T . Czuhlib, Koncepcja..., s. 168; J. F. Fedoruk, M iżnarodna diplomatia i polityka Ukraini, cz. 1:
1654 rik, Lwiw 1996, s. 3 6 4 -3 6 5 ; W . Konopczyński, op. cit., s. 414.
10 Wojna polsko-szwedzka 1655-1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 139-142.
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rżenie państwa litewskiego pod rządami Radziwiłłów, uznającego zwierzchnictwo króla
szwedzkiego. Pierwszy układ został spisany między posłem Radziwiłłów Gabrielem Lubienieckim i Magnusem de la Gardłem w Rydze 10 sierpnia 1655 r.11 Ostateczny trak
tat przymierza podpisano 20 października w Kiejdanach. Litwa zerwała unię z Koroną
i zawarła unię ze Szwecją12.
Inwazja wojsk szwedzkich na Litwę skłoniła wojska rosyjskie do zawieszenia broni
na froncie litewskim i ukraińskim. Efektem negocjacji polsko-rosyjskich był traktat
w Niemieży (12 sierpnia - 24 października 1656), na mocy którego Rzeczpospolita
i Moskwa zawierały przymierze przeciwko Szwecji i Brandenburgii, wojska rosyjskie
wstrzymały działania zbrojne przeciwko wojskom polskim na Litwie, carowi A lekse
mu II władze polskie obiecały elekcję na tron polski, a problemy graniczne utrzymano
chwilowo na zasadzie uti possidetis. Wojska kozackie zostały zobowiązane do służby woj
skowej przeciwko wspólnemu wrogowi Moskwy i Rzeczypospolitej13.
Bohdan Chm ielnicki już w sierpniu 1655 r. utrzymywał kontakty z królem Karolem
Gustawem i księciem Jerzym II Rakoczym; król szwedzki wysłał posła Jerzego Torkwata
w czasie pobytu hetm ana pod Kamieńcem Podolskim. W odpowiedzi danej Karolowi
Gustawowi Chm ielnicki wyraził radość z przybycia króla szwedzkiego do Rzeczypospo
litej i uznał jego protekcję14.
N egocjacje hetmana Bohdana Chmielnickiego z królem Karolem Gustawem i księ
ciem Jerzym II Rakoczym uległy przyspieszeniu po traktacie w Niemieży, hetm an ko
zacki poczuł się wówczas zdradzony przez cara, który w sprawach Ukrainy negocjował
bez niego. Pozycja Bohdana Chmielnickiego w negocjacjach wzrosła w drugiej połowie
1656 r. wobec załamania się w Rzeczypospolitej pozycji króla Karola Gustawa, który
szukał sprzymierzeńców do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa nad Rzecząpospolitą.
W imieniu króla szwedzkiego negocjacje prowadził Welling, natomiast w imieniu h et
mana Jan Wyhowski i Jerzy Niemirycz15.
1 września 1656 r. na dwór księcia siedmiogrodzkiego przybyli posłowie Bohdana
Chmielnickiego: asawuła generalny Jan Kowalewski i Jan Hrusza z ofertą zawarcia
przyjaźni. Traktat wieczystej przyjaźni między Rakoczym a Chmielnickim został podpi
sany 7 września 1656 r. N a jego podstawie książę siedmiogrodzki zawarł z Bohdanem
Chmielnickim przymierze wojskowe, które zobowiązywało obie strony do udzielenia
pomocy wojskowej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działań zbrojnych przeciwko Rzeczy
pospolitej. Rakoczy obiecał hospodarom: mołdawskiemu i wołoskiemu odstąpić K a
mieniec Podolski i Jazlowiec, natomiast Bohdan Chmielnicki zaręczył im swą przyjaźń,

11 H. Wisner, Rok 1655 na Litwie, „Odrodzenie i Reformacja”, r. 26, 1981, s. 91.
12 Ibidem, s. 98; W . Konopczyński, op. cit., s. 418.
13 T . Czuhlib, U sferi..., s. 9 0 -9 1 .
14 Idem, Koncepcja . .., s. 170.
15 Ibidem, s. 1 71-173; M. Korduba, Chmielnicki Bohdan, s. 332.
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tak długo jak będą w sojuszu z księciem siedmiogrodzkim. Hospodarowie zobowiązali
się przyprowadzić około 6000 żołnierzy do obozu księcia siedmiogrodzkiego16.
Elektor brandenburski Fryderyk W ilhelm 17 stycznia 1656 r. zawarł w Labiawie
przymierze z Karolem Gustawem, na mocy którego w zamian za Warmię z lennika pol
skiego stawał się lennikiem szwedzkim. Wojska brandenburskie wspierały Szwe
dów w działaniach zbrojnych w 1656 r., m.in. brały udział w bitwie pod Warszawą
(2 8 -3 0 lipca 1656). Wojska polsko-litewskie podskarbiego W incentego Gosiewskiego
wspierane przez Tatarów podjęły akcję zbrojną w kierunku Prus Książęcych, gromiąc
armię szwedzko-brandenburską pod Prostkami (8 października 1656). W trakcie dal
szych działań wojennych wojska te poniosły porażkę pod Filipowem1718.
W bitwie pod Prostkami do niewoli polskiej dostał się książę Bogusław Radziwiłł,
główny architekt ugody w Kiejdanach (18 października 1655). Pod Filipowem zdołał
•
18
on uciec .
Wojska szwedzkie Karola Gustawa po sukcesach z 1655 r., w 1656 r. zmuszone zosta
ły do odwrotu. Powrót Jana Kazimierza do kraju w grudniu 1655 r. i konfederacja tyszowiecka (29 grudnia 1655) skłoniły oddziały polskie przebywające w służbie szwedzkiej
do powrotu pod protekcję Jana Kazimierza. Król był wspierany przez wojsko marszałka
Jerzego Lubomirskiego, jednego z czołowych wodzów armii Rzeczypospolitej. Regular
ne działania wojenne wojsk polskich przeciwko wojskom szwedzkim wspierane były
walką partyzancką wszystkich warstw społecznych Rzeczypospolitej. W wojnie party
zanckiej wykazał się Stefan Czarniecki19.
28 czeiwca 1656 r. Szwedzi zostali wyparci z Warszawy, do której wrócili, na krótko,
po zwycięskiej bitwie (2 8 -3 0 lipca). Przebywali w Warszawie do 26 sierpnia20. Oddziały
polskie Jerzego Lubomirskiego i Stefana Czarnieckiego podjęły działania zaczepne
w W ielkopolsce i w Prusach Królewskich21.
Traktat w Radnot był kompromisem poszczególnych jego sygnatariuszy. Król Ka
rol X Gustaw pod wpływem niepowodzeń z 1656 r. stwierdził, że nie pokona Rzeczypos
politej inaczej niż przez rozbiór przy współdziałaniu państw zainteresowanych ziemiami
polskimi. N a korzyść elektora zrezygnował z Prus Książęcych, Warmii, i Wielkopolski.
Zrezygnował także z Małopolski na rzecz księcia Jerzego II Rakoczego i części Litwy na
korzyść Bogusława Radziwiłła. Opanowanie najcenniejszej prowincji Korony, Prus
Królewskich, a także zagarnięcie Kurlandii i Inflant polskich umożliwiało Karolowi
Gustawowi spełnienie marzenia o Dominium Maris Baltici, czyli o przekształceniu Mo-

16 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 129.
17 W . Konopczyński, op. cit., s. 423M 25.
18 B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł koniuszy litewski. Szkic historyczny, Kraków 1878.
19 A. Kersten, Stefan Czarniecki, Warszawa 1963.
20 M. Bogunka, M. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski i in., Warszawa w latach 1526-1795, w: Dzieje
Warszawy, red. S. Kieniewicz, t. 2, Warszawa 1984, s. 185.
21 T . Nowak, Kampania wielkopolska Czarnieckiego i Lubomirskiego w 1656 r., „Rocznik Gdański”,
r. 11, 1937.
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rza Bałtyckiego w jezioro szwedzkie. Najcenniejszą zdobyczą byłby oczywiście Gdańsk,
który nie poddał się wojskom szwedzkim i brandenburskim.
Plany opanowania Prus Królewskich i Gdańska przez Szwedów, spotkały się z ostrą
opozycją państw morskich, przede wszystkich Zjednoczonych Prowincji Niderlandów,
które były głównym punktem docelowym eksportowanego przez Gdańsk zboża polskie
go. Gwałtownie zareagowało Królestwo Duńskie, które traciło wówczas wszelkie wpły
wy na Morzu Bałtyckim. Państwo duńskie wypowiedziało wojnę Szwecji w 1657 r.
Elektor brandenburski, aczkolwiek z żalem, zrezygnował z Prus Królewskich, ale
zagarnął Wielkopolskę, co umożliwiło połączenie lądowe Brandenburgii z Prusami
Książęcymi. Opanowanie tych ziem postawiłoby elektora w roli czołowego władcy Rze
szy Niemieckiej, a to poważnie zagroziłoby dominacji Habsburgów.
Cesarz Ferdynand III potrzebował głosu brandenburskiego dla sukcesu elekcji syna
Leopolda na tron rzymski, dlatego przez cały 1656 r. nie dopuszczał do naruszenia
wbrew pokojowi westfalskiemu terytorium Rzeszy i powstrzymywał działania wojenne
wojsk polskich przeciwko Fryderykowi Wilhelmowi. 1 grudnia zawarł sojusz obronny
z Rzecząpospołitą, w którym przyrzekał przysłanie 4000 wojska na żołd polski zabezpie
czony dochodami z salin małopolskich22. Interesom cesarskim na Węgrzech szkodził
także wzrost pozycji księcia Jerzego II Rakoczego, który poprzez opanowanie Małopol
ski i zawarcie przymierza ze Szwecją i Brandenburgią urastał do roli czołowego władcy
w Europie Środkowo-W schodniej. Pomimo tego, że Lubomirski obiecywał w zamian
za zawarcie przymierza wojskowego z Rzecząpospołitą elekcję na tron polski po Janie
Kazimierzu, Rakoczy wybrał tę ofertę, która była dla niego najbardziej korzystna23.
Księstwo Siedmiogrodu miało wówczas szanse na suwerenną egzystencję i zrzucenie
jarzma osmańskiego. Habsburgom poważnie zagrażało powstanie na ziemiach węgier
skich.
H etm an Bohdan Chm ielnicki miał szansę na zrzucenie zwierzchnictwa rosyjskiego,
ziemie ukraińskie mogły uzyskać pełną suwerenność. Chociaż nie obyło się bez n ie
snasek z księciem Jerzym II Rakoczym, A n ton Zdanowicz, wysłany z Kozakami do
Rakoczego, otrzymał rozkaz zajmowania poszczególnych ziem zachodnioruskich
i tworzenia nowych okręgów kozackich. Dokładna granica między państwem Rakocze
go a państwem Bohdana Chmielnickiego nie została wytyczona. Chmielnicki wycho
dził z założenia uti possidetis24.
Wojska Rakoczego wspierane przez A ntona Zdanowicza wkroczyły w granice Rze
czypospolitej w styczniu 1657 r. Przed wkroczeniem na ziemie polskie31 grudnia Rako-

22 W . Konopczyński, op. cit., s. 424.
23 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 125-128.
24 M. Korduba, Chmielnicki Bohdan, s. 333
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czy wydal manifest okupacyjny, w którym wzywał szlachtę polską do uznania jego wła
dzy. Jednocześnie od północy uderzyły oddziały szwedzko-brandenburskie25.
28 marca 1657 r. wojska Rakoczego, zajmując po drodze Stryj, Przemyśl, oblegając
Lwów i pustosząc ziemie Rzeczypospolitej, przybyły do Krakowa, w którym przebywała
załoga szwedzka pod dowództwem generała Pawła Wirtza, oblegana przez Jerzego Lu
bomirskiego. W trakcie marszu na Kraków Rakoczy bezwzględnie pustoszył majątki Je 
rzego Lubomirskiego, m.in. spalił Łańcut. Nietknięty pozostał jednak zamek, którego
wojska Rakoczego nie oblegały z braku ciężkich dział26.
30
marca Rakoczy wymaszerował z Krakowa, pozostawiając kilkusetosobową załogę
węgierską, na spotkanie z królem Karolem X Gustawem, który maszerował z Torunia
przez Słuczew, Brześć Kujawski, Kowal, Sobotę, Rawę i Piotrków pod Krzysztopor,
w okolicach którego obie armie spotkały się 11 kwietnia 1657 r.27 Sprzymierzeńcy po
stanowili sforsować Wisłę 12 kwietnia i podążać za wojskami polskimi, obozującymi
rzekomo pod Lublinem. Wojska szwedzkie przeprawiły się przez Wisłę pod Zawicho
stem. Wojska siedmiogrodzkie pod Kazimierzem28. Ścigając wojska polskie, wojska
szwedzko-brandenburskie i siedmiogrodzkie dotarły pod Brześć Litewski. Komendant
twierdzy kasztelan brzesko-litewski M elchior Sawicki wobec przewagi militarnej wojsk
sprzymierzonych poddał twierdzę 13 maja 1657 r., zapewniając sobie wolny wymarsz
z częścią załogi (300 ludzi z bronią i sztandarami). Wojska polskie wycofały się do Par
czewa. 600 najemnych Niemców przeszło na służbę króla Karola Gustawa29. 17 maja
1657 r. szlachta pińska, turowska i dawidgrodzka poddała się pod zwierzchnictwo h et
mana Bohdana Chmielnickiego30. W krótce jednak nastąpiły wydarzenia, które dopro
wadziły do załamania się planów sprzymierzonych.
27 maja 1657 r. Bogusław Leszczyński zawarł w Wiedniu traktat z cesarzem, na mocy
którego otrzymał 12 000 żołnierzy cesarskich na utrzymaniu Rzeczypospolitej pod za
staw połowy dochodów z żup solnych. Posiłki cesarskie dowodzone przez feldmarszałka
M elchiora Hatzfelda przyczyniły się do kapitulacji szwedzkiej załogi Krakowa generała
Pawła Wirtza 25 sierpnia 1657 r., obleganej dotąd bezskutecznie przez Jerzego Lu
bomirskiego31.
2 czerwca 1657 r. do Brześcia przyszła wieść o wkroczeniu wojsk duńskich w granice
księstwa Bremy. Król szwedzki pomaszerował na północ, niszcząc po drodze zamki pol
skie: Łowicz, Koścień, Lawenbork, Stargard, Złotów, Czaplinek i Drahim, załogi

25 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 13 6 -1 3 7 ; P. Jasienica, op. cit., s. 181; Manifest okupacyjny.
Jerzy Rakoczy, z Łaski Bożej Książę Siedmiogrodzki, w Monasterskim Zamku, 31 grudnia 1656 r.,
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 2346, s. 211.
26 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 148-149.
27 Ibidem, s. 151; P. Jasienica, op. cit., s. 181.
28 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 152.
29 Ibidem, s. 158; W . Konopczyński, op. cit., s. 158; Wojna polsko-szwedzka.. . , s. 185.
30 M. Korduba, Chmielnicki Bohdan, s. 333.
31 Wojna polsko-szwedzka..., s. 188.
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szwedzkie pozostały tylko w Krakowie i miastach Prus Królewskich: Toruniu, M albor
ku i Elblągu. 7 lipca 1657 r. król przybył do Szczecina32.
Książę Jerzy II Rakoczy pociągnął za królem szwedzkim w stronę Warszawy. 16 czerw
ca obie armie stanęły pod Warszawą. Załoga i ludność miasta, w obawie przed gwałtami
i rabunkami wojsk szwedzkich i siedmiogrodzkich, zamierzały się bronić. W brew ich
woli komendant Eliasz Eącki 19 czerwca poddał miasto. Zostało ono zlupione i spalo
ne, a znaczna część ludności wymordowana. Przy rabowaniu miasta odznaczyli się
Szwedzi i Kozacy z armii Rakoczego33.
19 czerwca 1657 r. Jerzy Lubomirski podjął wyprawę na Siedmiogród, do jego od
działów przyłączyło się wielu żołnierzy, którzy niekiedy samowolnie opuszczali swoje
chorągwie, szukając łupu na ziemiach węgierskich. Do Jerzego Lubomirskiego przy
łączył się m.in. Jan Sobieski34. Wojska Lubomirskiego spustoszyły północne rejo
ny Siedmiogrodu: okolice Preszowa, komitaty Beregh Ugocha i Zathmar, zamki Podherin, Szent Miklos, Rakos, miasta: Munkacz, Vary, Beregh, Beregh-Szasz i około
300 wsi. Wojska polskie zrabowały liczne stada bydła35.
N a wieść o wyprawie Lubomirskiego i wojskach cesarskich wspierających oddziały
polskie Jerzy Rakoczy opuścił Warszawę 23 czerwca 1657 r. Jeden z jego oddziałów zo
stał rozbity pod Rawą: wojska siedmiogrodzkie straciły 400 ludzi i 2000 koni. Opu
szczony przez wojska szwedzkie, podjął decyzję odwrotu do Siedmiogrodu; licząc na po
moc hetm ana Bohdana Chmielnickiego, wycofywał się przez województwo ruskie36.
W pogoń za Rakoczym wyruszyli Stefan Czarniecki i Stanislaw Rewera Potocki, woj ska litewskie hetm ana Pawła Sapiehy i od południa wracający z Siedmiogrodu Jerzy Lu
bomirski37. 22 lipca pod Czarnym Ostrowiem Rakoczy został otoczony przez armię pol
sko-litewską. W obliczu przewagi militarnej wojsk polskich Kozacy A ntona Zdanowi
cza czmychnęli na U krainę. W łaśnie tam hetm an Bohdan C hm ielnicki odwołał
Zdanowicza. Zrobił to pod naciskiem Andrieja Buturlina, który w czerwcu przybył do
Czehrynia. Razem z Kozakami uciekły oddziały wołoskie i mołdawskie. 23 lipca R a 
koczy zmuszony został do kapitulacji, zobowiązał się do zerwania przymierza ze Szweda
mi, wycofania załóg węgierskich z Brześcia Litewskiego i Krakowa i wypłacenia
1 200 000 zł odszkodowania38.
W czerwcu 1657 r. na Podole wkroczyły czambuły tatarskie. Bohdan Chmielnicki
wysłał Rakoczemu kilka tysięcy Kozaków pod dowództwem syna Jerzego. Wyprawa Je-

32 P. Jasienica, op. cit., s. 182; W . Konopczyński, op. cit., s. 425; L. Kubala, Wojna brandenburska...,
s. 158-165.
33 M. Bogucka, M. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski i in., op. cit., s. 185; P. Jasienica, op. cit, s. 182;
L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 162-163.
34 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 163.
35 Ibidem, s. 163-164.
36 Ibidem, s. 165-170.
37 P. Jasienica, op. cit., s. 183.
38 W . Konopczyński, op. cit., s. 426; L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 173-174; M. Korduba,

Chmielnicki Bohdan, s. 333.
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rzego Chmielnickiego zakończyła się niepowodzeniem. Zbuntowani przez posła rosyj
skiego Żelabużskiego Kozacy zatrzymali się 1 sierpnia na Nalewajkowym brodzie, około
40 km od Międzyborza, i odmówili posłuszeństwa Jerzemu Chmielnickiemu, zmuszając
go do odwrotu pod Białą Cerkiew39.
Niepowodzenie wyprawy Jerzego Lubomirskiego przesądziło o katastrofie wojsk
Rakoczego. Czambuły tatarskie otoczyły wojska siedmiogrodzkie pod Międzyborzem
1 -2 sierpnia 1657 r. Dowódca siedmiogrodzki Kemeny pomimo przewagi liczebnej
przeciwnika stawił twardy opór. W bitwie zginęło około 500 Węgrów, 8600 uciekło,
11 0 00 dostało się do niewoli. Według Kubali zginęło około 7000 Tatarów. Te dane n a
leżałoby jednak zweryfikować. Myślę, że nie zrobimy wielkiego błędu, jeśli zmniejszymy
je nawet dziesięciokrotnie40.
Wyprawę na Rzeczpospolitą Jerzy II Rakoczy przypłacił poważnymi stratami w lu
dziach, sprzęcie i finansowymi. Ponadto znaczne obszary północnego Siedmiogrodu zo
stały spustoszone przez wojska Jerzego Lubomirskiego. Należy jednak przyznać, że
również tereny Rzeczypospolitej zostały wyniszczone, oddziały węgierskie i kozackie
wymordowały wiele ludności. Z powodu klęski wyprawy na Rzeczpospolitą Rakoczy
popadł w niełaskę u sułtana, który odwołał go z Siedmiogrodu41.
Elektor brandenburski Fryderyk W ilhelm postanowił zerwać z królem Karolem G u
stawem i księciem Jerzym II Rakoczym. W negocjacjach między królem Janem Kazi
mierzem a elektorem pośredniczył dyplomata cesarski Franciszek Lisola, który dopro
wadził do zawarcia traktatów w Welawie: 19 września, na mocy którego elektor uwol
nił się od zwierzchnictwa Rzeczypospolitej, i w Bydgoszczy: 6 listopada, na mocy które
go zawarł przymierze z Rzecząpospołitą z prawem wolnego przemarszu przez Prusy Kró
lewskie, werbunku w Rzeczypospolitej, regulacji monety i zatrzymania Lęborka i Byto
wa w lenno oraz Drahimia i Elbląga w dziedziczne władanie. Książę Bogusław Radzi
wiłł, krewny elektora brandenburskiego, mógł bezkarnie powrócić do swych dóbr
w Rzeczypospolitej42.
Czy Traktat w Radnot miał szansę na pełną realizację w drugiej połowie lat pięćdzie
siątych X V II w.? Moim zdaniem, nie było to możliwe. Pokonanie wojsk Rzeczypospoli
tej nie oznaczało jeszcze zrealizowania planów sprzymierzonych. Animozje między so
jusznikami bardzo szybko doprowadziłyby do konfliktu zbrojnego. Sprzeczność intere
sów na tle praw do władania województwem ruskim istniała zwłaszcza między księciem
Jerzym II Rakoczym i hetm anem Bohdanem Chmielnickim. Jerzy II Rakoczy jako wiel
ki książę halicki zamierzał przyłączyć województwo ruskie do swych posiadłości, nato
miast hetm an ukraiński dążył do zjednoczenia wszystkich ziem ruskich i nie chciał re-

39 M. Korduba, Chmielnicki Jerzy, PSB, t. 3, s. 335; F. Rawita Gawroński, Ostatni Chmielniczenko.
Książę kozacki 1640-1679, Poznań 1919, s. 15.
40 L. Kubala, Wojna brandenburska..., s. 179.
41 Ibidem, s. 183-184.
42 P. Jasienica, op. cit., s. 185; W . Konopczyński, op. cit., s. 4 2 6 -4 2 7 .
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zygnować z województwa ruskiego. Wysunąć można pytanie, na ile wyprawa A ntona
Zdanowicza była pomocą zbrojną księciu siedmiogrodzkiemu, a na ile wyprawą w celu
obsadzenia Kozakami województwa ruskiego.
Istnienia niezależnego państwa ukraińskiego na pewno nie zaakceptowałby car rosyjski. Wojska rosyjskie okupowały ziemie białoruskie, można podejrzewać, że wkrótce
wkroczyłyby na ziemie ukraińskie. Pomimo niewątpliwych sukcesów organizacyjnych
hetm ana Bohdana Chmielnickiego państwo ukraińskie nie było na tyle silne, by powstrzymać inwazję wojsk rosyjskich. Wątpliwe jest, czy wojska szwedzkie i brandenburskie wykrwawione podczas potopu udzieliłyby pomocy zbrojnej hetmanowi ukraińskie
mu.
Realny byl także konflikt Szwecji z Brandenburgią na tle praw do władania Prusami
Królewskimi. Aczkolwiek elektor brandenburski zrezygnował z tej prowincji na rzecz
króla szwedzkiego, to można przypuszczać, że opierając się na tradycjach Zakonu Krzy
żackiego, dążyłby do odzyskania tych ziem. Jako elektor Rzeszy N iem ieckiej zgroma
dziłby odpowiednie środki do wojny z królem szwedzkim.
Czołowej roli elektora brandenburskiego w Rzeszy Niemieckiej i księcia Jerze
go II Rakoczego na W ęgrzech nie mógł zaakceptować cesarz, oznaczałoby to załamanie
się pozycji Habsburgów i utratę wpływów na tych terytoriach.
Pełna realizacja postanowień traktatu w Radnot oznaczałaby załamanie się równo
wagi politycznej w Europie, do czego absolutnie nie mogły dopuścić państwa morskie:
Zjednoczone Prowincje Niderlandów, Królestwo Anglii i Królestwo Duńskie, a zwła
szcza Cesarstwo i państwo rosyjskie.
Rzeczpospolita wspierana przez posiłki cesarskie dysponowała ponadto odpowiednią
siłą militarną do odparcia najazdu wojsk sprzymierzonych.
Traktat w Radnot byl przede wszystkim wielkim sukcesem elektora Fryderyka W il
helma, który jako jego główny uczestnik wyszedł ostatecznie jako główny triumfator,
nie opanował, co prawda, Warmii i Wielkopolski, ale odzyskał władzę suwerenną
w Prusach Książęcych, co stało się punktem wyjścia do potęgi państwa pruskiego
w przyszłości. Traktat w Radnot stał się wzorem do naśladowania dla rozbiorów ziem
Rzeczpospolitej przez państwa ościenne: Rosję, Prusy i Cesarstwo w X V III w.
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toczącej się od 1655 r. drugiej wojnie północnej, zwanej w polskiej historiografii
potopem szwedzkim, Księstwo Kurlandii i Semigalii długo pozostawało oazą
spokoju. Ten stan rzeczy był efektem zręcznej polityki księcia Jakuba Kettlera, który już
w latach czterdziestych X V II w. podjął działania, m ające na celu zapewnienie księ
stwu neutralności na wypadek zbrojnego konfliktu między Rzecząpospołitą a Szwecją.
4 czerwca 1647 r. podpisał z królową szwedzką Krystyną układ o neutralności, na mocy
którego zobowiązał się, że w razie wojny nie będzie wspomagał Rzeczypospolitej i zamk
nie swoje porty dla Polaków, a udostępni je Szwedom1. Jakub zadbał także o poprawne
stosunki z Moskwą: 17 stycznia 1655 r., podczas wojny polsko-moskiewskiej, zawarł
traktat z carem Aleksym Michajłowiczem, w myśl którego wojska carskie miały pozo
stawić w spokoju terytorium księstwa pod warunkiem, że książę nie udzieli pomocy
królowi polskiemu2.
Gdy latem 1655 r. król szwedzki Karol X Gustaw najechał Rzeczpospolitą, Jakub
zdołał utrzymać swoje państewko z dala od pożogi wojennej. Liczył na to, że odegra rolę
pośrednika między zwaśnionymi mocarstwami, a stolica Semigalii, Mitawa, stanie się
ośrodkiem międzynarodowych kontaktów dyplomatycznych. Postawa taka wywołała
zrozumiały sprzeciw Jana Kazimierza, który domagał się, aby Księstwo Kurlandii i S e 
migalii, jako lenno Rzeczypospolitej, służyło jej pomocą wojskową i polityczną. Szwedzi
tolerowali neutralność księstwa, ponieważ byli przekonani, że Jakub wcześniej czy póź
niej przyjmie protekcję Karola Gustawa. Gdy oczekiwaniom tym nie stało się zadość,

1 G. Manteuffel, Książe Jakub Kurlandzki i jego następcy, „Przegląd Powszechny”, t. 49, 1896, z. 1,
s. 39 -4 0 .
2 Istoria Latvijskoj SSR, t. 1: S drevnejsich vremen do 1860 goda, Ryga 1952, s. 277.
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zdecydowali się użyć siły. Pretekstu do interwencji zbrojnej dostarczyła im działalność
księżnej kurlandzkiej Ludwiki Karoliny — siostry elektora brandenburskiego Frydery
ka W ilhelma Hohenzollerna, która w 1657 r. wpływała na brata, by odstąpił od sojuszu
z królem szwedzkim3.
W sierpniu 1658 r. feldmarszałek Robert Douglas wymaszerował z Rygi na czele
około 4500 ludzi4, wkroczył na Żmudź i zatrzymał się w okolicy Janiszek5. Gdy wojska
litewskie rozbiły jeden z wysianych przez niego podjazdów, wycofał się ze Żmudzi do
Semigalii i stanął obozem pod Dobleną6. Zażądał od Jakuba Kettlera zerwania wszel
kich stosunków z Rzecząpospołitą, Brandenburgią i Moskwą, dostarczenia prowiantu
i pieniędzy dla wojsk szwedzkich oraz oddania w zastaw Bowska i Mitawy. W zamian
gwarantował nienaruszalność terytorialną kraju7. W toku pertraktacji książę nie zgo
dził się na zapłacenie kontrybucji i wydanie miast8. N ocą 9/10 października Szwedzi
podstępnie podeszli pod zamek mitawski, wycięli straże, opanowali mury i wdarli się do
zamkowych komnat. Napastnicy ujęli Jakuba i odesłali wraz z małżonką do więzienia
w Rydze, a później w Iwanogrodzie na granicy estońskiej9. Do kwietnia 1659 r. Douglas
bez większych problemów zajął cale księstwo, obsadzając ważniejsze zamki, m.in.: Goldyngę, Windawę, Szkrundy, Libawę, Grobin, Hazenpot, Doblenę i Bowsk. Główną
bazę Szwedów stanowiła Ryga, nowocześnie ufortyfikowane miasto, liczące około
10 0 0 0 -1 2 000 mieszkańców10.
W zrastające zagrożenie ze strony Moskwy uniemożliwiło Rzeczypospolitej skutecz
ną obronę Księstwa Kurlandii i Semigalii. Dotychczas stosunki ze wschodnim sąsiadem
układały się w miarę poprawnie. Moskwa, zaniepokojona sukcesami Karola Gustawa,

3 G. Manteuffel, op. cit., s. 41; A. Przyboś, Kettler Jakub, w: Polski słownik biograficzny (dalej cyt.:
PSB), t. 10, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 3 4 2 -3 4 3 .
4 Według przeglądu z 22 VIII 1658 r., korpus R. Douglasa składał się z 4498 żołnierzy, nie licząc
odkomenderowanych i chorych. Po starciach z Litwinami na Żmudzi jego liczebność spadła do 4277
ludzi, z których 871 stanowili chorzy i bez koni, a 204 zostało odkomenderowanych. Zob.: L. Tersmeden,
Armia Karola X Gustawa — zarys organizacji, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, L 19, cz. 2,
1973, s. 169; J. Wimmer, Przegląd operacji w wojnie pobko-szwedzkiej 1655-1660, w: Wojna
pobko-szwedzka 1655-1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973, przyp. 174 na s. 198.
5 R. Douglas do Karola Gustawa, Janiszki 4 (14) IX 1658, Archiwum Główne A kt Dawnych w W ar
szawie (dalej cyt.: A G A D ), Riksarkivet Stockholm (dalej cyt.: RaS), szpula 36.
6 Tenże do tegoż, pod Dobleną 12 (22) IX 1658, ibidem; W . Gosiewski do B. Radziwiłła, obóz pod
Żejmami 24 IX 1658, AG AD, Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: AR) V, nr 4567.
7 L. Podhorodecki, Kampania polsko-szwedzka 1659 r. w Prusach i Kurlandii, „Studia i Materiały do
Historii Wojskowości”, t. 4, 1958, s. 234.
8 A. Przyboś, op. cit., s. 343. L. Podhorodecki, op. cit., s. 234, podaje, że Jakub wyraził zgodę na przy
jęcie wszystkich żądań szwedzkich.
9 G. Manteuffel, op. cit., s. 41. S. Komorowski w liście do B. Radziwiłła (pod Janiszkami 13 X 1658,
AGAD, A R V, nr 7060) pisał o zajęciu przez Szwedów Mitawy następująco: „Donoszę przeto do
wiadomości W XM , iż Duclas uczyniwszy ten wymiot, jakoby ze Żmujdzi ku Rydze i z wojskiem po
wracał, nocą część wojska przez Muszę przeprawiwszy, a część wodą pod zamek puściwszy, wprzód
zamek nitawski, a potym i miasto [...] opanował, o czym nic nie wątpię, że już W XM constat”.
10 L. Podhorodecki, op. cit., s. 234.
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3 listopada 1656 r. zawarła z Rzecząpospołitą rozejm w Niemieży pod Wilnem, w myśl
którego w zamian za pomoc przeciw Szwedom Ja n Kazimierz miał jeszcze w tym roku
zwołać sejm i przeprowadzić na nim elekcję Aleksego Michajłowicza na króla polskie
go. Jednakże Polacy nie śpieszyli się z wypełnieniem postanowień traktatu. W dodatku
polska dyplomacja wszczęła aktywną działalność na podległej formalnie carowi od
1654 r. Ukrainie, której celem było nakłonienie zbuntowanych Kozaków zaporoskich
do powrotu na łono Rzeczypospolitej. Latem 1658 r. Moskale wstrzymali ofensywę
w Inflantach i przystąpili do pertraktacji ze Szwedami. Aby udaremnić porozumienie
szwedzko-moskiewskie, strona polska wznowiła rozmowy z Moskwą, nadal łudząc
Aleksego perspektywą korony królewskiej. C ar podjął rokowania, ale równocześnie
rozkazał swoim wojskom pod wodzą Jurij a Aleksj ej ewicza Dołgorukiego rozpocząć kro
ki zaczepne na Litwie11.
Kolejną przyczyną bierności sił zbrojnych Rzeczypospolitej na froncie kurlandzkim
były animozje między dowódcami wojsk litewskich. W 1654 r. hetmanem wielkim li
tewskim został książę Janusz Radziwiłł, a polnym — W incenty Gosiewski. Nowy h et
m an polny należał do ludzi blisko związanych z dworem królewskimi i w myśl planów
Jana Kazimierza miał stanowić w armii litewskiej przeciwwagę dla opozycyjnego R a 
dziwiłła. Gosiewski, za aprobatą króla, odmówił uznania naczelnej komendy hetm a
na wielkiego i utworzył z jednostek nowego zaciągu odrębną dywizję, tzw. lewego
skrzydła, zwaną później także dywizją żmudzką (oddziały starego zaciągu nazywano
odtąd dywizją prawego skrzydła)12. Postępowanie Gosiewskiego prowadziło do nieu
chronnego konfliktu z Radziwiłłem, który nie chciał się pogodzić z osłabieniem swojej
pozycji w wojsku. Po zdradzie i rychlej śmierci Radziwiłła (31 grudnia 1655) Jan Kazi
mierz przekazał buławę wielką wojewodzie witebskiemu Pawiowi Sapieże. Nie zmienił
jednak swojej polityki i utrzymał podział armii litewskiej, w dalszym ciągu faworyzując
Gosiewskiego.
We wrześniu 1658 r. Gosiewski zatrzymał się ze swymi wojskami w pobliżu Kowna,
zagradzając drogę idącemu na Żmudź Dolgorukiemu. Moskiewski dowódca nie zdecy
dował się na przyjęcie walnej bitwy z hetmanem polnym i rozpoczął odwrót z Kowna
pod W ilno, chcąc zapewne wpłynąć na przebieg toczących się tam pertraktacji polsko-moskiewskich. N a wieść o pojawieniu się Douglasa Gosiewski wysłał większość sił
swojej dywizji pod wodzą oboźnego litewskiego Samuela Komorowskiego ku granicy
kurlandzkiej, a sam z około 1500 żołnierzami pociągnął w ślad za Dolgorukim. 21 paź
dziernika pod Werkami koło W ilna Dołgoruki rozbił Litwinów, biorąc Gosiewskiego do
niewoli13. Rozproszone chorągwie litewskie zebrały się w obozie pod Kiejdanami. Tutaj

11 A . Rachuba, Wstęp, w: J. W . Poczobut Odlanicki, Pamigtrufc (1640-1684), opr. A . Rachuba,
Warszawa 1987, s. 3 9 -4 0 .
12 K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655, Zabrze
2004, s. 104.
13 Straty litewskie niebyły duże — wynosiły niewiele ponad 200 ludzi. Zob.: К. Pac do B. Radziwiłła,
obóz pod Słonimiem И X I 1658, A G AD , A R V , nr 11208.

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

228

Andrzej A. Majewski

wobec braku hetm ana polnego żołnierze wybrali dwóch regimentarzy: Kazimierza
Chwaliboga Żeromskiego nad jazdą i obersztera M acieja Gosiewskiego nad piechotą.
W ten sposób doszło do rozbicia w dywizji lewego skrzydła, gdyż chorągwie spod Kiejdan nie miały zamiaru łączyć się z oddziałami Komorowskiego14.
Za głównego winowajcę porażki pod Werkami dwór królewski uznał Pawła Sapiehę,
ponieważ ten nie udzielił Gosiewskiemu pomocy. Sapieha nie poczuwał się do winy,
choć niewola kolegi była mu na rękę: wreszcie miał możliwość podporządkowania so
bie wojsk podległych dotąd hetmanowi polnemu. H etman wielki powierzył tymczaso
wo dowództwo lewego skrzydła Samuelowi Komorowskiemu. Jednocześnie wyprawił
na Żmudź starostę tego księstwa — Jerzego Karola Hlebowicza, polecając mu przejęcie
władzy od obofnego litewskiego i tym samym likwidację dywizji lewego skrzydła. Jan
Kazimierz zaaprobował decyzję Sapiehy o oddaniu komendy nad dywizją żmudzką
w ręce Komorowskiego, lecz nie zamierzał dopuścić do jej likwidacji15. Poza tym
król postanowił wysłać do Kurlandii koniuszego litewskiego Bogusława Radziwiłła
(pełniącego od 14 października 1657 r. funkcję namiestnika Prus Książęcych) z podleg
łymi mu siłami brandenburskimi i częścią sił koronnych. Radziwiłł miał objąć naczelne
dowództwo nad połączonymi wojskami litewsko-brandenbursko-polskimi16.
Tymczasem Komorowski na miarę swoich możliwości nękał wojska Douglasa. W y
słany przez niego podjazd pod dowództwem wojewodzica trockiego M ichała Kazimie
rza Paca rozbił silny oddział szwedzki przy moście na rzece Muszy. Po tej porażce Doug
las opuścił obóz pod Janiszkami i udał się do Semigalii, a Komorowski stanął w Janiszkach, skąd niepokoił wroga licznymi wypadami. W listopadzie obofny litewski otrzy
mał wiadomość, że kilkuset Szwedów opuściło zamek mitawski. Natychmiast wyprawił
przeciw nim 350 koni pod wodzą Kazimierza Szpundowskiego. Do starcia doszło w po
bliżu Medun Mujży. Litwini byli o włos od klęski, ale odsiecz przyprowadzona przez Ko
morowskiego pozwoliła im odnieść zwycięstwo. Oddziały litewskie podeszły bliżej Mi-

14 A. Rachuba, Wstęp, s. 4 1 -4 2 .
15 Ibidem, s. 42.
16 B. Radziwiłł, przekonawszy się, że ze strony Douglasa żadne niebezpieczeństwo Prusom nie grozi,
stracił chęć na wyprawę do Kurlandii. W połowie listopada 1658 r. przesłał królowi obszerny łaciń
ski memoriał, w którym jako główny powód rezygnacji z ekspedycji podawał brak zgody elektora oraz
zbliżającą się porę deszczową, która uniemożliwi przemarsz artylerii. Zob.: T . Wasilewski, Zarys dzie
jów Bogusława Radziwiłła, w: B. Radziwiłł, Autobiografia, Warszawa 1973, s. 77. Mimo tego z końcem
1658 r. kilka oddziałów brandenburskich wkroczyło do Kurlandii. Były to: kompania rajtarii rotmi
strza Joachima Albrechta von Brumsego, kompania rajtarii oberszterlejtnanta Hansa von Büttlera
ze skwadronu oberszterlejtnanta Johanna Schmidta von Schmiedsecka i 2 kompanie piechoty z re
gimentu obersztera Jonasa Casimira zu Eulenburga. Zob.: Kriegs Etats des Monats [...] über seiner
Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg in dero Hertzogthumb Preussen stehenden Armee, Geheimes
Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej cyt.: G StA PK ), Ostpreussisches Fo
lianten (dalej cyt.: OsF) 834, к. 125-129, 1 30-137 (materiały źródłowe dotyczące wojsk
brandenburskich zawdzięczam uprzejmości p. dr. Sławomira Augusiewicza z Olsztyna, za co skła
dam mu serdeczne podziękowania). Według L. Podhorodeckiego, op. cit., s. 234, Brandenburczycy
zimą 1658/1659 r. zostali pobici przez Szwedów pod Dobleną i musieli się wycofać.
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tawy i zatoczyły obóz pod Katną M ujżą17. N a rozwinięcie poważniejszych działań Komorowski miał za mało ludzi. Nie nadeszły bowiem spodziewane posiłki pod komendą
Radziwiłła i nie połączono się jeszcze z rozbitkami spod Werek.
20 grudnia 1658 r. Szwecja i Moskwa podpisały rozejm w Waliesar18. Teraz cała
potęga moskiewska obróciła się przeciw Rzeczypospolitej. Wojska carskie ruszyły
w dwóch oddzielnych grupach na Nowogródek i Birże. Po rozbiciu 7 lutego 1659 r. pod
Miadziołem korpusu wojewody witebskiego Władysława Wołłowicza (58 chorągwi)
nieprzyjaciel zajął powiaty: brasławski, oszmiański i wiłkomierski19. W tej sytuacji
oboźny litewski zostawił w Kurlandii regiment gwardii królewskiej przybyłego z Korony
generała majora Ernesta Jana Korffa, a sam ze zjednoczoną już dywizją lewego skrzydła,
wspartą przez pospolite ruszenie żmudzkie, obiegł wojska moskiewskie w Czadosach.
Litwini wyparli Moskali z umocnionych przez nich taborów do zamku czadoskiego,
którego nie zdołali jednak zdobyć20. 25 kwietnia 1659 r. Komorowski był zmuszony zawrzeć z Moskalami rozejm21, który miał obowiązywać do 9 sierpnia tego roku, przy
czym można go było przedłużyć, o ile nie doszłoby w tym czasie do podpisania generałnego pokoju między Rzecząpospołitą a Moskwą22.
Korff nie odniósł w Kurlandii żadnych sukcesów. 17 marca 1659 r. jego regiment zo
stał rozbity przez generała majora Aderkasa pod Hazenpot23. Polski dowódca stracił
200 ludzi i dostał się do niewoli. Jan Kazimierz rozkazał generałowi majorowi Janowi
Berkowi, który dowodził oddziałem złożonym z obywateli kurlandzkich, zebrać rozpro
szone chorągwie Korffa, a następnie dołączyć do dywizji oboznego litewskiego24.
Król ostrzegał Komorowskiego, że Robert Douglas wyruszył z wojskiem do Prus
w celu złączenia się z korpusem generała majora Pawła Wirtza. Nakazał oboźnemu li
tewskiemu, by maszerował pod Połągę i pokrzyżował zamysły nieprzyjacielskie25. O ba
wy polskiego monarchy były w pełni uzasadnione. W lutym 1659 r. Szwedzi rozpoczęli

17 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 120-124.
18 Z. W ójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959, s. 36.
19 К. Pac do B. Radziwiłła, Wyłkowyszki 1 9 II 1659, A G A D , A R V, nr 11208.
20 S. Komorowski do B. Radziwiłła, obóz pod Czadosami 12 III 1659, ibidem, nr 7060.
21 Obroną zamku w Czadosach dowodził W ojn Ordin—Naszczokin, natomiast rozejm zawarł Komo
rowski z dowódcą północnej armii moskiewskiej Afanasijem Ławrentiejewiczem Ordin—Naszczokinem, ojcem W ojna. Nastąpiło to 25 IV, a nie z początkiem maja, jak podaje dotychczasowa literatu
ra przedmiotu. Zob.: S. Komorowski do B. Radziwiłła, obóz pod Żejmelami 4 V 1659, ibidem;
W . Ordin-Naszczokin do R. Douglasa, Czadosy 2 5 IV 1659, A G A D , RaS, szpula 36, k. 96; R. Doug
las do W . Ordin-Naszczokina, obóz w Szkudach 29 IV (9 V) 1659, ibidem, k. 99; J. W . Poczobut
Odlanicki, op. cit., s. 126.
22 S. Komorowski do B. Radziwiłła, obóz pod Sakin Mujżą 24 VII 1659, AGAD, A R V , nr 7060;
К. Pac do B. Radziwiłła, Warszawa 12 V II 1659, ibidem, nr 11208.
23 S. Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege gestis commentariorum libri septem elegantissimus tabulis aeneis exornati cum triplici indice, Norimbergae 1696, s. 585; Theatrum Europaeum, t. 8,
Franckfurt am Mayn 1667, s. 1183.
24 Jan Kazimierz do J. Berka, Warszawa [1 5 IV 1659], AG A D , A R II, nr 1381;Jan Kazimierz do nie
dobitków regimentu E. J. Korffa, ibidem.
25 Jan Kazimierz do S. Komorowskiego, Warszawa 15 IV 1659, ibidem.
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uderzenie na Prusy Królewskie. Zgodnie z planem Karola Gustawa, miały je wykonać
siły Wirtza z Pomorza Zachodniego (4 0 0 0 -5 0 0 0 ludzi), wojska księcia Adolfa Jana
z twierdz w Prusach (około 7000 ludzi) i korpus Douglasa z Kurlandii. Głównym celem
tej operacji było odciągnięcie wojsk elektora Fryderyka W ilhelma z Danii i ewentualne
oderwanie go od koalicji anty szwedzkiej, zaś celem ubocznym — opanowanie twierdz
pruskich znajdujących się w rękach Polaków i poprawa sytuacji Szwedów przed spo
dziewaną ofensywą polską26.
Douglas zarządził koncentrację pod Szkudami na pograniczu żmudzko-kurlandzkim. Wsparty posiłkami z Ingrii (1000 piechoty i 200 jazdy)27, zgromadził pod swoją
komendą około 4 0 0 0 żołnierzy28. Szwedzki feldmarszałek zamierzał wejść w głąb Żmu
dzi, a stamtąd uderzyć na Prusy. Komorowski wyruszył spod Czados i pomaszerował
przez Birże, Szawle i Telsze ku Polądze. Ze względu na trudną drogę i konieczność prze
praw pozostawił swoją nieliczną artylerię w Birżach29. 17 maja w Żydykach, 3 mile od
Szkud, żołnierze Komorowskiego zawiązali konfederację, wybierając dyrektorem kola
rycerskiego M ichała Kazimierza Paca, świeżo mianowanego cześnikiem litewskim.
Konfederaci skierowali manifest do Jana Kazimierza, w którym domagali się wynagro
dzenia zasług oraz oskarżali hetm ana Sapiehę m.in. o upośledzanie dywizji lewego
skrzydła przy rozdziale „chlebów”. Prawdopodobnie zaraz po wydaniu manifestu i wy
słaniu go do króla konfederacja ta została rozwiązana30. 18 m aja w okolicy Żydyk poja
wili się Szwedzi. Jazda litewska uderzyła na awangardę wojsk szwedzkich, zmuszając ją
do ucieczki. W krótce nadciągnęły główne siły Douglasa, złożone z piechoty i artylerii.
Pod silnym ogniem nieprzyjacielskich dział Komorowski musiał wycofać swoje oddzia
ły. Bitwa nie przyniosła rozstrzygnięcia: Litwini w dalszym ciągu blokowali Szwedom
drogę na Żmudź, a ci nie mogli się zdecydować na kolejne natarcie. Obofny litewski
nie byl w stanie zadać wrogowi decydującego ciosu, ponieważ dysponował prawie
wyłącznie jazdą. Prosił Bogusława Radziwiłła o przysłanie piechoty brandenburskiej
z artylerią31.

26 J. Wimmer, op. cit., s. 198.
27 S. Pufendorf, op. cit., s. 585.
28 S. Komorowski w liście do B. Radziwiłła (obóz pod Lachowem 16 V 1659, AG AD , A R V,
nr 7060) podaje, że Szwedów było 5000. Liczba ta jest z pewnością zawyżona. Douglas pewną część
swoich sił musiał bowiem zostawić jako załogi w zdobytych zamkach kurlandzkich, toteż najprawdo
podobniej nie miał przy sobie więcej niż 4000 żołnierzy.
29 Artyleria Komorowskiego składała się z 6 dział sześciofuntowych, 1 półtorafuntowego i 1 jednofuntowego. Zob.: K. Karłick do B. Radziwiłła, Birże 14 XI 1659, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (dalej cyt.: BPAN Kraków), rkps 4011, k. 16-17.
30 Konfederacja w Żydykach miała przede wszystkim charakter propagandowy — była elementem
walki stronnictwa dworskiego z hetmanem Sapiehą. Świadczą o tym zarówno zawarte w manifeście
postulaty skierowane przeciwko hetmanowi, jak i objęcie dyrekcji kola przez regalistę M. К. Paca.
W odpowiedzi na to wystąpienie Jan Kazimierz potępił postępowanie Sapiehy i zapowiedział napra
wienie krzywd wyrządzonych dywizji żmudzkiej. Zob.: A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska
i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660-1663 , Warszawa 1989, s. 2 1 -2 2 .
31 S. Komorowski do B. Radziwiłła, obóz pod Kalwarią 20 V 1659, A G AD , A R V, nr 7060.
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N a początku czerwca Douglas wycofał się z granic Żmudzi i pomaszerował do W in
dawy, a w pierwszych dniach sierpnia udał się przez Goldyngę do Rygi32. Komorowski
wysłał 2500 jazdy pod wodzą Paca ku Mitawie, a sam z około 1000 ludzi stanął pod Płotelami33. Niebawem dotarły do niego posiłki brandenburskie z Kłajpedy: kompania
dragonii ze skwadronu obersztera H einricha von Hallego, skwadron rajtarii (4 kompa
nie) obersztera Georga A lbrechta von Polentza oraz kompania dragonii i skwadron raj
tarii (4 kompanie) obersztera Georga von Schönaicha34. 23 czerwca Komorowski roz
bił pod Sałatami idący na pomoc Douglasowi oddział Aderkasa35. Z 1000 Szwedów zgi
nęło 300, a do niewoli dostało się 250. W ręce Litwinów wpadł szwedzki dowódca
i większość kadry oficerskiej, w tym: oberszter T h ol i major Bothen36. Po tym sukcesie
oboźny litewski strawił bezczynnie kilka tygodni w obozie pod Sakin Mujżą. Dopiero
gdy otrzymał wiadomość o mających rychło nadejść kolejnych posiłkach brandenbur
skich pod wodzą samego Radziwiłła i litewskich od hetmana Sapiehy, zdecydował się
przystąpić do wyzwalania Kurlandii.
Ludność Kurlandii i Semigalii, bezlitośnie łupiona przez wojska szwedzkie, sprzyjała
Litwinom. Wezwania Douglasa do szlachty kurlandzkiej, by pod utratą życia i mienia
stawiła się na sejm do Mitawy, pozostały bez oddźwięku (szlachta tłumnie opuszczała
swoje siedziby i ściągała pod litewskie sztandary). Tak samo jego uniwersały do chło
pów, uwalniające ich od świadczeń i zachęcające do mordowania szlachty, nie przynio
sły pożądanych rezultatów37.
Plan kampanii zakładał wkroczenie w głąb terytorium opanowanego przez nieprzy
jaciela, ominięcie mniejszych fortec i uderzenie na stolicę Kurlandii — Goldyngę. Ko
morowski zdecydował się na taki krok z dwóch powodów. Po pierwsze, zablokowanie
twierdzy w okresie żniw i odcięcie załodze dostaw zboża mogło skłonić ją do szybkiej ka
pitulacji. Po drugie, zajęcie Gołdyngi przesądziłoby los pozostałych, drugorzędnych
zamków38.
16 sierpnia wojska Komorowskiego dotarły pod Goldyngę. Tutaj zniosły niewielki
oddział jazdy szwedzkiej, który wyszedł im naprzeciw, po czym z marszu opanowały
miasto, biorąc kilkudziesięciu jeńców. Litwini rozpoczęli oblężenie zamku, ale zdobycie
go siłami około 5000 ludzi z niewielką ilością piechoty nie było możliwe. Musieli więc
wdać się w pertraktacje z załogą, przerwane zdradzieckim strzałem, od którego zginął
chorąży wiłkomierski Eliasz Komorowski — brat Samuela39. Położenie dywizji żmudźkiej było bardzo trudne. Oddziały litewskie znajdowały się na terenie opanowanym

32 R. Douglas do Karola Gustawa, Windawa 4 (14) V I 1659, AG AD , RaS, szpula 36; tenże do te
goż, Goldynga 27 V II (6 VIII) 1659, ibidem; tenże do tegoż, Ryga 31 V II (10 V III) 1659, ibidem.
33 Theatrum Europaeum, t. 8, s. 1184.
34 GStAPK, OsF 840/4, k. 9v, 10, 19, 19v. W sumie było to okolo 1000 żołnierzy.
35 K. Pac do A. H. Polubińskiego, Warszawa 15 V II 1659, AGAD, A R V, nr 11208.
36 Theatrum Europaeum, t. 8, s. 118437 G. Manteuffel, op. cit., s. 42.
38 L. Podhorodecki, op. cit., s. 237.
39 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 126-127.
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przez wroga i miały utrudniony dowóz zaopatrzenia. Obiecywanych posiłków nie było
widać; przychodziły za to niepokojące wieści, że Douglas ściąga świeże siły i szykuje od
siecz dla Goldyngi40.
Jan Kazimierz już od dawna czynił starania, aby wspomóc wyczerpane długotrwałym
wysiłkiem oddziały Komorowskiego. 31 maja na radzie senatu zapadła decyzja wysła
nia Komorowskiemu 12 chorągwi z dywizji prawego skrzydła wojsk litewskich41. Jedno
cześnie król nakazywał Bogusławowi Radziwiłłowi, aby po wejściu do Prus Królewskich
dywizji marszałka wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskiego „[...] jako najprędzej ku
Kurlandiej pośpieszył i tam z urodzonym obożnym W X L złączywszy się to czynił, co
czas i okazja [...] wyciągać będzie”42. Do wkroczenia do Kurlandii wzywał Radziwiłła
także kanclerz wielki litewski Krzysztof Pac, przedkładając mu, że szybkie wyzwolenie
tej prowincji ułatwi komisarzom Rzeczypospolitej m ające się wkrótce zacząć rokowa
nia pokojowe ze Szwecją43.
Paweł Sapieha zamierzał wykorzystać zaistniałą sytuację do podporządkowania so
bie wojsk Komorowskiego. W tym celu postanowił wysłać do Kurlandii nie 12 ch o
rągwi, lecz większość sił swojej dywizji. Sam jednak — wymawiając się złym stanem
zdrowia — uchylił się od udziału w wyprawie44. Początkowo chciał mianować swoim
zastępcą chorążego orszańskiego Samuela Kmicica. Pomysł ten nie znalazł aprobaty
u króla, który obawiał się, że Kmicic — jako zagorzały stronnik hetmana — będzie śle
po posłusznym wykonawcą jego rozkazów45. Wówczas Sapieha zdecydował się powie
rzyć regiment pisarzowi polnemu litewskiemu Aleksandrowi Hilaremu Polubińskiemu.
T ę nom inację Jan Kazimierz zatwierdził bez wahania46. Miał bowiem nadzieję, że w ten
sposób zachowa pełną kontrolę nad korpusem i uniemożliwi Sapieże jakiekolwiek za
kusy względem dywizji żmudzkiej. Jednakże dla samego hetmana było to również roz
wiązanie korzystne, ponieważ Połubiński, jako starszy stopniem, mógł objąć komendę

40 Rozesłane przez Komorowskiego podjazdy doniosły, że w pobliżu Dondangi wylądowały 2 nieprzy
jacielskie okręty z posiłkami dla Douglasa. Szwedzki feldmarszałek, połączywszy się z oddziałem Ery
ka Krausa, ruszył ku Goldyndze i wieczorem 27 V III zatrzymał się pod Tukum. Zob.: S. Komorowski
do A. H. Połubińskiego, obóz pod Goldyngą 26 V III 1659, AGAD, A R V , nr 7060; tenże do tegoż,
obóz pod Goldyngą 28 VIII 1659, ibidem; S. Pufendorf, op. cit., s. 586.
41 A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 28.
42 Jan Kazimierz do B. Radziwiłła, Warszawa 28 V I 1659, AGAD, A R III, kop. 7.
43 К. Pac do B. Radziwiłła, Warszawa 21 V I 1659, ibidem, A R V, nr 11208; tenże do tegoż, Warsza
wa 3 V III 1659, ibidem.
44 Decyzja ta ze zdrowiem hetmana miała chyba niewiele wspólnego. Sapieha wolał na jakiś czas od
sunąć się od dowodzenia, żeby nie brać na siebie odpowiedzialności za ewentualne problemy z woj
skiem, które domagało się wynagrodzenia zasług i groziło konfederacją. Zob.: A. Rachuba, Konfede
racja Kmicicowska..., s. 25, 28.
45 T . Wasilewski, Wyprawy wojenne pułkownika Samuela Kmicica, chorążego orszańskiego, w latach
1659-1665, „Mówią wieki”, r. 16, 1973, nr 10, s. 4 -5 .
46 Jan Kazimierz do A. H. Połubińskiego, Warszawa 10 V II 1659, AGAD, A R III, kop. 7; tenże do
wojsk litewskich prawego skrzydła, ibidem.
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nad całością sił litewskich w Kurlandii i tym samym doprowadzić do likwidacji odręb
ności dywizyjnej47.
Z końcem lipca korpus przeznaczony do udziału w wyprawie skoncentrował się pod
Sumiliszkami (na zachód od Trok), a stamtąd przeszedł do obozu pod Giegużynem48.
Tutaj żołnierze zawiązali konfederację, ale na skutek interwencji Sapiehy, który osobi
ście zjawił się w obozie, zgodzili się pozostać na służbie do końca września49. Po spacyfikowaniu nastrojów żołnierskich, Połubiński mógł wreszcie mszyć przez Kiejdany
i Szawle do Kurlandii. Przekroczywszy granicę kurlandzką, pociągnął ku Mitawie i zdo
był Neuenburg50. 31 sierpnia spotkał się z dywizją Komorowskiego pod Goldyngą51.
Na dworze królewskim szybko przejrzano plany Sapiehy. Król polecił mu odwołanie
Połubińskiego i pozostawienie w Kurlandii tylko wyznaczonych wcześniej 12 chorągwi.
Poza tym rozkazał hetmanowi marsz na W ilno i Kowno w celu ich odzyskania z rąk mo
skiewskich. Stosowne ostrzeżenia skierowano też do pisarza polnego. Przypomniano
mu, że Komorowski został regimentarzem z rozkazu króla i wszelkie działania zmierza
jące do odebrania mu władzy będą przez monarchę źle widziane. Sapieha odmówił wy-

47 A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 28 -2 9 .
48 Uniwersał P. Sapiehy do żołnierzy korpusu A. H. Połubińskiego, Merecz 27 VII 1659, AGAD,
A R II, nr 1387; P. Sapieha do A. H. Połubińskiego, Merecz 28 VII 1659, ibidem, A R V, nr 13868.
Korpus liczył około 4500 ludzi. Składały się na niego następujące jednostki: 2 chorągwie husarskie
(Jana Kazimierza i hetmana P. Sapiehy), 17 chorągwi kozackich (3 hetmana, 2 starosty żmudzkiego
J. K. Hlebowicza, 2 chorążego litewskiego Zygmunta Słuszki i po jednej wojewody witebskiego
W . Wołłowicza, podczaszego litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła, pisarza polnego litewskie
go A. H. Połubińskiego, stolnika litewskiego Krzysztofa Franciszka Sapiehy, podstolego litewskiego
Marcjana Aleksandra Ogińskiego, strażnika litewskiego Władysława Jerzego Chaleckiego, podko
morzego orszańskiego Krzysztofa Stetkiewicza, chorążego orszańskiego Samuela Kmicica, podstole
go Słonimskiego Jana Karola Dolskiego i Mikołaja Szemeta), 2 chorągwie tatarskie (Połubińskiego
1 Sienkiewicza), 10 kompanii dragonii (hetmana, Połubińskiego, Hlebowicza, Ogińskiego, wojewodzica brzeskiego Stanisława Massalskiego, Kmicica, kawalera maltańskiego Mikołaja Władysława
Judyckiego, Eberharde Fryderyka ab A lten Bockuma, Egidiusza Bremera i Jana Krygiera) oraz
2 kompanie piechoty węgierskiej (Jana Bogusławskiego i Bolesława Dziatkowskiego). Zob.: Komput
chorągwi ordynowanych z obozu spod Giegużyna do Kurlandiej (umieszczony przy liście К. Paca do
B. Radziwiłła, Warszawa 1 6 IX 1659, ibidem). Niektóre z tych jednostek nie poszły do Kurlandii lub
zostały z niej odwołane. Już 28 V II Sapieha rozkazał Połubińskiemu zostawić pod Sumiliszkami jed
ną chorągiew kozacką i obydwie kompanie piechoty węgierskiej (choć kompania Dziatkowskiego
ostatecznie dotarła do Kurlandii). Jesienią na prośbę hetmana wielkiego opuściła Kurlandię jego
chorągiew kozacka pod porucznikiem Janem Jackiem Ogińskim. Zob.: K. Kossarzecki, Kampania ro
ku 1660 na Litwie, Zabrze 2005, s. 6 4 -6 5 . W kampanii kurlandzkiej prawdopodobnie nie wzięła też
udziału chorągiew kozacka K. F. Sapiehy. Z protestacji towarzysza tej roty, Łukasza Botwiny, wynika
bowiem, że chorągiew ta późną jesienią 1659 r. znalazła się w Rafałowie na Białorusi, gdzie żołnierze
moskiewscy kniazia Iwana Andrejewicza Chowańskiego zagarnęli jej wozy taborowe. Zob.: M. Nagielski, Sapieha Krzysztof Franciszek, PSB, t. 35, Warszawa-Kraków 1994, s. 73.
49 A . Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 29.
50 S. Komorowski do A . H. Połubińskiego, obóz pod Goldyngą 18 V III 1659, AG AD , A R V,
nr 7060; К. Pac do A . H. Połubińskiego, Warszawa 5 IX 1659, ibidem, nr 11208.
51 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 127.
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konania poleceń królewskich, tłumacząc się niechęcią jego wojska do pozostawania
pod dowództwem Komorowskiego oraz porzucenia Kurlandii. Z kolei Polubiński nie
chciał popadać w konflikt z dworem, dlatego dość zgodnie współpracował z Komorowskim, unikając większych zadrażnień. Kurlandii jednak nie opuścił — być może, obawiał się ostrej reakcji Sapiehy lub napotkał na sprzeciw wojska z oddanymi hetmanowi
oficerami na czele52.
3 września pod Goldyngą pojawił się Douglas z odsieczą53. Polubiński i Komorowski
zostawili pod zamkiem Brandenburczyków z rajtarią i częścią piechoty, a resztę wojska
skierowali na nieprzyjaciela. Trwające do wieczora utarczki przekonały Douglasa o niemożności udzielenia pomocy załodze Goldyngi. W nocy, zostawiwszy w kagańcach pozapalane smolne łuczywa dla zmylenia przeciwnika, rozpoczął odwrót54.
Następnego dnia Litwini wysiali w pogoń za Douglasem dwa silne podjazdy: 20 chorągwi z dywizji sapieżyńskiej pod wodzą Samuela Km icica i 20 chorągwi z dywizji lewego skrzydła pod wodzą M ichała Kazimierza Paca55. Douglas przekroczył granicę żmudź ką i zatrzymał się w okolicy Żagor56. Po niedługim czasie wrócił do Semigalii. S ta 
nął obozem pod Bowskiem, skąd wyprawiał liczne partie na Żmudź, łupiąc dotkliwie
zwłaszcza włości birżańskie. Zagrabione bydło i żywność odsyłał do Rygi. 24 września
wysiał 800 koni pod Linków, a sam z 1000 koni udał się pod Żejmele. Kmicic i Pac, n a
ciskani przez Szwedów, musieli ustąpić spod Linkowa ku Szawlom57. Między litewskimi
pułkownikami rychło doszło do niesnasek. Kmicic, zgodnie z tajnymi rozkazami Sapie
hy, dokładał wszelkich starań, aby ułatwić hetmanowi objęcie władzy nad całością sil
litewskich. N ie tylko nie wspomagał Paca w walce ze Szwedami, ale odrywał od niego
chorągwie i w końcu zostawił go samego w obliczu przeważających sił szwedzkich.
„[...] że pan Kmicicz odbiegł w mili od nieprzyjaciela pana czesznika W X L — pisał

52 A . Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 29—30.
53 A . H. Polubiński do B. Radziwiłła, obóz pod Goldyngą 13 IX 1659, A G AD , A R V, nr 12080.
J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 127, podaje, że Douglas pojawił się pod Goldyngą 1 0 IX. Jest to
niemożliwe, ponieważ z listu R. Douglasa do Karola Gustawa, pisanego 31 VIII (10 IX) 1659 trzy
mile od Żagor, wynika, że szwedzki dowódca znajdował się wówczas na pograniczu żmudzko-kurlandzkim (AGAD, RaS, szpula 36).
54 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 1 27-128. Według L. Podhorodeckiego, op. cit., s. 238, Doug
las na wieść o przybyciu pod Goldyngę Połubińskiego pomaszerował na Żmudź i rozłożył się obozem
6 mil od Kłajpedy, ponieważ chciał w ten sposób odciągnąć armię litewską od Goldyngi. Z kolei
A . Codello (Wydarzenia wojenne na Żmudzi i w Kurlandii 1656-1660, „Przegląd Historyczny”, t. 57,
1966, z. 1, s. 56) podaje, że Douglas przekroczył granicę kurlandzką, spalił Kretyngę i Szkudy, po
czym zapuścił się zagonem w kierunku Upity i Wilkomierza. Z dostępnych źródeł wynika jednak, że
Douglas najpierw przybył pod Goldyngę, a dopiero później, podczas odwrotu spod obleganej twier
dzy, wkroczył na Żmudź. Zob.: A . D. Skorobohaty, Diańusz, opr. T . Wasilewski, Warszawa 2000,
s. 75; R. Douglas do Karola Gustawa, 3 mile od Żagor 31 VIII ( 1 0 IX) 1659, AGAD, RaS, szpula 36;
A . H. Polubiński do B. Radziwiłła, obóz pod Goldyngą 13 IX 1659, ibidem, A R V, nr 12080.
55 A . D. Skorobohaty, op. cit., s. 75.
56 R. Douglas do Karola Gustawa, trzy mile od Żagor 31 VIII ( 1 0 IX) 1659, A G AD , RaS, szpula 36.
57 K. Karlickdo B. Radziwiłła, Birże 9 X 1659, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 5 -6 .
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Krzysztof Pac do Aleksandra Hilarego Połubińskiego — nie wiem jako to wdzięcznie
przyjmie król JM , ponieważ takowe rzeczy we wszystkich państwach i wojskach karzą
surowo, bo gdyby nieprzyjaciel byl o tym ostrzeżony, a strzeż Boże słabe siły pana czesznika przełamał, zważ W M M M Pan co by to za pociecha JK M była”58.
1 października Komorowski wysłał na pomoc Pacowi chorągiew pancerną i kozacką
W incentego Gosiewskiego oraz po 20 koni z każdej spośród 4 chorągwi husarskich
w dywizji żmudzkiej. Oddział ten, dowodzony przez Krzysztofa Szumskiego, połączył się
5 października z podjazdem podstolego litewskiego M arcjana Aleksandra Ogińskiego
z dywizji sapieżyńskiej, a 10 października dotarł do Pozwolą i tu spotkał się z Pacem.
Niebawem Litwini ruszyli na Arenburg, gdzie miał przebywać Douglas. Okazało się
jednak, że szwedzki feldmarszałek nadal stoi z wojskiem w okolicy Bowska. 21 paździer
nika Litwini podeszli pod szwedzki obóz i znieśli straż przednią, którą dowodził sam
Douglas. Nieprzyjacielski dowódca uszedł cało tylko dzięki temu, że jego koń zdołał
przeskoczyć rów, do którego przyparto Szwedów. Za chwilę z obozu wypadło na ratu
nek Douglasowi kilkuset rajtarów. Litwini zepchnęli rajtarię z pola, lecz silny ogień
szwedzki i zapadający zmrok zmusił ich do przerwania walki. Nazajutrz Douglas rozpo
czął odwrót do Rygi. Pac deptał mu po piętach, staczając kilka potyczek z tylną strażą
szwedzką59. Działania podjazdu cześnika litewskiego spowodowały, że pod koniec paź
dziernika połowa armia szwedzka została wyparta z Semigalii.
19 września wygłodzona załoga Goldyngi skapitulowała pod warunkiem wolnego
odejścia. Komorowski, mszcząc się za śmierć brata, nie dotrzymał warunków kapitula
cji. Wypuścił tylko komendanta twierdzy Jakuba Spensa z grupą oficerów i podofice
rów, a żołnierzy siłą wcielił w szeregi wojsk litewskich60. Zajęcie największej twierdzy
kurlandzkiej było wielkim sukcesem Litwinów. Wyeliminowali 1/3 sił szwedzkich na
terytorium Kurlandii i Semigalii, zdobyli 10 dział żelaznych i 7 spiżowych oraz łupy war
tości 400 000 zip.61

58 К. Pac do A. H. Połubińskiego, Warszawa 22 X 1659, A G A D , A R V , nr 11208.
59 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 130-132.
60 Według Poczobuta Odlanickiego, op. cit., s. 128-129, załoga Goldyngi liczyła ponad 3000 ludzi,
z których połowa zmarła podczas oblężenia. W dniu kapitulacji twierdzę opuściło 500 oficerów
i podoficerów, 400 rajtarów i 700 piechurów. Dane te są mocno zawyżone. W rzeczywistości w Goldyndze mogło być najwyżej 1500 żołnierzy szwedzkich. Zob.: Theatrum Europaeum, t. 8, s. 1185.
61 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 129. Zdobyte działa rozdzielono pomiędzy korpus Połubiń
skiego, dywizję żmudzką i Brandenburczyków, co wywołało duże niezadowolenie króla i hetmana.
Jan Kazimierz przypomniał litewskim dowódcom, że Księstwo Kurlandii i Semigalii stanowi lenno
Rzeczypospolitej, toteż oddawanie dział zdobytych w tamtejszych zamkach wojskom sojuszniczym
jest niedopuszczalne. Z kolei Sapieha domagał się przekazania wszystkich armat w jego ręce, gdyż
w myśl obowiązującego prawa zdobyczna artyleria należy się hetmanowi wielkiemu. Zob.: К. Pac do
S. Komorowskiego, Biblioteka Muzeum im. Książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.: BCzart.),
Teki Naruszewicza (dalej cyt.: TN ), rkps 152, s. 3 3 7 -3 4 6 ; P. Sapieha do A. H. Połubińskiego, Słonim 14 X 1659, A G AD , A R V, nr 13868; P. Sapieha do S. Komorowskiego, ibidem.
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Przez kilka dni zwycięskie wojska odpoczywały. Jedynie oddział ochotników kurlandzkich, wsparty Litwinami, pod wodzą oberszterlejtnanta Jakuba Stanisława Jaspersa
ruszył na Windawę, która po słabym oporze 25 września skapitulowała. Szwedzka zało
ga odeszła pod litewską eskortą do Rygi ze sztandarami, bronią ręczną, 2 działami z her
bami Karola Gustawa, prowiantem i częścią amunicji62.
26 września armia litewska pomaszerowała na Szkrundy. 30 września rozpoczęto oblę
żenie tego zamku. 1 października przypuszczono „[...] szturm niesłychany, haniebnie wiel
ki, z grzmotem i ze dżdżem, aż chaty porozwalał”63. Nieprzyjaciel szybko przystąpił do per
traktacji. 12 października Samuel Komorowski pisał do Bogusława Radziwiłła: „Mnie
i Jmści pana pisarza polnego zaczęta pod Szkrundami trzyma [...] zabawa; dotychczas na
samych approszach (które się już o sztakiet oparli) bawiłem się. O jutrze albo o wtorku spo
dziewam się, że ta obsidia weźmie koniec, bo dziś wyjeżdżali oblężeńcy na parol, ale nie
przyszło do omówienia, dla którego jutro o godzinie 10 przed południem zjachać się mamy;
rozumiem, że na acord zezwolę”64. 18 października Szwedzi poddali twierdzę Litwinom65.
Bogusław Radziwiłł, zaniepokojony sukcesami litewskimi, zdecydował się wreszcie
wkroczyć do Kurlandii66. 4 października straż przednia jego korpusu, którą stanowiły
oddziały brandenburskie ściągnięte spod Goldyngi, zdobyła szwedzki szaniec pod Libawą, biorąc do niewoli 3 oficerów, kilku podoficerów i 24 dragonów, a następnie opano
wała miasto67. 13 października Radziwiłł rozpoczął oblężenie Grabina. Dwa dni później
ściągnięto tu 5 baterii artylerii, których gwałtowny ogień zmusił do milczenia szwedz
kie armaty i mocno uszkodził zamkowe mury. 18 października komendant szwedzki
oberszterlejtnant Urensfeld poprosił Radziwiłła o warunki kapitulacji. Nazajutrz ko
mendant wraz ze swoim sekretarzem, pastorem, oficerami i żołnierzami został puszczo
ny wolno do Rygi. Do zamku wkroczyli Brandenburczycy. W ich ręce wpadła spora
ilość żywności, broni i amunicji. Ponadto 160 żołnierzy szwedzkich przeszło na służbę
elektorską68.

62 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 129; J. S. Jaspers do A. H. Połubińskiego, Windawa 25 IX
1659, A G AD , A R V , nr 5960 (do listu dołączone Puncta deditionis arcis Windaviensis).
63 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 129-130.
64 S. Komorowski do B. Radziwiłła, obóz pod Szkrundami 12 X 1659, AG AD , A R V, nr 7060.
65 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 131.
66 Z B. Radziwiłłem weszły do Kurlandii następujące jednostki brandenburskie: kompania piechoty
z regimentu obersztera Johanna Casimira Molla, regiment piechoty (5 kompanii) obersztera Johan
na von Klingsporna, regiment rajtarii (8 kompanii) obersztera Georga Heinricha von Wallenrodta,
frejkompania rajtarii generalnego komisarza wojennego Johanna Ernsta von Wallenrodta pod ko
mendą kapitanlejtnanta Johanna Possena, Iejbkompania rajtarii B. Radziwiłła i kompania dragonii
z jego regimentu. Zob.: GStAPK, OsF 834, k. 5 8 -6 5 ; 840/8, k. 9, 17, 26, 29v. Razem z oddziałami
ściągniętymi spod Goldyngi stan etatowy korpusu księcia koniuszego wynosił 2700 żołnierzy (stan
faktyczny był na pewno nieco niższy).
67 G. Schönaich do A. H. Połubińskiego, obóz pod Libawą 6 X 1659, A G A D , A R V , nr 15741Większość szwedzkiej załogi zdążyła się wcześniej ewakuować — część morzem do Rygi, a część do
pobliskiego Grobina.
68 Theatrum Europaeum, t. 8, s. 1185.
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Jedną z przyczyn wyprawy księcia koniuszego do Kurlandii była chęć czuwania
z bliska nad sprawami dóbr Janusza Radziwiłła. Dobra te Jan Kazimierz przekazał we
wrześniu 1655 r., po przejściu hetmana wielkiego litewskiego na stronę Szwedów,
skonfederowanym chorągwiom litewskim, które odmówiły posłuszeństwa zdrajcy i po
zostały przy królu. N a mocy traktatów welawsko-bydgoskich z 1657 r. książę Bogusław,
który znów stanął po stronie polskiego monarchy, uzyskał pełną amnestię i prawo do
przejęcia dóbr po nieżyjącym bracie stryjecznym. Jednak żołnierze, służący od lat bez
żołdu, nie mieli zamiaru ustępować z bogatych majątków Radziwiłłowskich. Nie kwa
pili się również do tego obaj hetmani: Gosiewski i Sapieha. Gdy wszystkie zabiegi Bogu
sława spełzły na niczym, postanowił przejąć kontrolę nad rodowymi majątkami silą.
W czerwcu 1659 r., wykorzystując uwięzienie Gosiewskiego, usunął jego administrac
ję z Kiejdan, a we wrześniu tego roku, po przekupieniu komendanta Birż Krzysztofa
Jeśmana Synkowskiego, opanował zamek i dobra birżańskie69.
Radziwiłł zabawił w Kurlandii bardzo krótko. Król zarzucił mu, że wyruszył na front
kurlandzki zbyt późno, gdy pora wojenna już właściwie minęła. Poza tym wojsko litew
skie z powodu krzywdy wyrządzonej Gosiewskiemu nie chce pójść pod jego komendę.
Polecił mu maszerować na Żuławy Elbląskie w celu wsparcia dywizji Jerzego Lubomir
skiego70. To samo (w grzeczniejszej formie) napisał później w liście do księcia koniusze
go Krzysztof Pac71. W rzeczywistości odwołanie Radziwiłła było podyktowane obawą,
że książę obsadzi zdobyte zamki ludźmi Fryderyka Wilhelma, umożliwiając tym samym
zdradzieckiemu elektorowi rozciągnięcie władzy na Kurlandię72.
20 października przyjechali do Grabina Polubiński i Komorowski. Pokazali Radzi
wiłłowi rozkazy królewskie zakazujące im oddania swoich oddziałów pod jego dowódz
two. Zażądali też w imieniu króla wydania im zamku grobińskiego. Radziwiłł nie zasto
sował się do tego polecenia. Zostawił w Grabinie brandenburską załogę pod komendą
obersztera Georga von Schönaicha i wycofał się do Prus Książęcych73. Przedtem zapro
sił obu litewskich dowódców na ucztę. Jej skutki były tragiczne, ponieważ w drodze po
wrotnej do obozu pod Szkrundami, z powodu nadużycia mocnych trunków, zmarł S a
muel Komorowski74.

Wasilewski, Radziwiłł Bogusław, PSB, t. 30, W rocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
1987, s. 168.
70 B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł. Koniuszy litewski. Szkic historyczny, Kraków 1878, s. 88.
71 К. Pac do B. Radziwiłła, Gdańsk 12 XI 1659, A G AD , A R V, nr 11208.
72 J. Jasnowski, Aleksander Hilary Polubiński. (Działalność wojskowa w l. 1650-1665), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. 10, 1938, z. 2, s. 17 3 -1 7 4 ; A. Codello, op. cit., s. 59; L. Podhorodecki,
op. cit., s. 239.
73 B. Radziwiłł, op. cit., s. 144. W styczniu 1660 r. Schönaich, za zgodą Radziwiłła, został wysłany na
pomoc Pacowi przy oblężeniu Bowska. Zob.: B. Radziwiłł do M. К. Paca, Królewiec 13 I 1660,
BCzart., TN , rkps 153, s. 4 7 -4 8 .
74 A. Przyboś, Komorowski Samuel Aleksander, PSB, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967,
s. 432.
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W śród żołnierzy od razu rozgorzały spory związane z wyborem nowego dowódcy,
które o mało nie doprowadziły do rozlewu krwi. Znowu odżyły nadzieje Sapiehy na li
kwidację samodzielności dywizji żmudzkiej. Hetm an wielki nosił się nawet z zamiarem
przyjazdu do Kurlandii, aby osobiście dopilnować realizacji swoich zamierzeń. Jednak
nie chciał jech ać tam bez pieniędzy, gdyż tylko one gwarantowały powodzenie akcji.
Szybkie zdobycie jakiejkolwiek kwoty, która zadowoliłaby wojsko, graniczyło z cudem,
toteż hetm an byl zmuszony odłożyć swoją podróż na później75.
25 października armia litewska wymaszerowała spod Szkrund: korpus Połubińskiego
poszedł na Mitawę, a dywizja żmudzka pod tymczasowym dowództwem obersztera M a
cieja Gosiewskiego ruszyła pod Bowsk, gdzie 2 listopada połączyła się z oddziałami Pa
ca76. Tutaj z całą gwałtownością na nowo wybuchły animozje wokół wyboru regimenta rza. M ajor Karol Karlick, komendant garnizonu w Birżach, donosił Bogusławowi R a
dziwiłłowi: „Wojsko niebosczyka pana Komorowskiego ściągnęło pod Bowsk, między
któremi wielki rumor i niezgoda, gdyż każdy chce być starszym i regimentarzem. Pan
Pac porwał się do pistoletu na Szwarcoffa, a p. Szwarcoff znowu do pałasza. Teraz obie
rają między sobą regimentarza (lubo pana M acieja Gosiewskiego byli obrali, bo i woj
sko pod Bowsk onże przyprowadził), który, jeśliby zostawał, barzo by nam tu nie na rę
kę, gdyż pacholikowie i teraz zabiegi do dóbr W X M ci częste czynią i ludziom ubogim
ostatek zabierają, i do końca włości zrujnują”77. 5 listopada żołnierze, z inspiracji króla,
wybrali regimentarzem M ichała Kazimerza Paca, nowego oboźnego litewskiego, krew
nego kanclerza Krzysztofa — jednego z głównych przedstawicieli stronnictwa regalistycznego na Litwie. Jan Kazimierz szybko zatwierdził ten wybór. Jednocześnie rozkazał
Połubińskiemu współdziałać ze świeżo mianowanym regimentarzem na tych samych
zasadach co z Komorowskim78.
Pod koniec 1659 r. sytuacja w Księstwie Kurlandii i Semigalii zaczęła się kompliko
wać. Miejscowa ludność, zrażona ustawicznymi rabunkami i rekwizycjami, darzyła Li
twinów coraz mniejszą sympatią. Ze szczególnym okrucieństwem poczynał sobie kor
pus Połubińskiego. „Wojsko sapieżyńskie tak gospodarują w Kurłandyi — pisał Karol
Karlick — że nie tylko dwory szlacheckie rabują, ale też i szlachty, szlachcianek kilka
pozabijali i dziatkom małym nie folgują”79. Jan Kazimierz, zasypywany skargami przez
szlachtę kurlandzką, sial do pisarza polnego upomnienia, rozkazując mu trzymać
żołnierzy w ryzach i z całą surowością zwalczać wszelkie przejawy swawoli80.
W armii litewskiej wzrastało niezadowolenie spowodowane zwloką w wypłacie
żołdu. Zaspokojenie roszczeń finansowych żołnierzy nie było możliwe ze względu na
pustki w skarbie litewskim. Administrator skarbu Adam M aciej Sakowicz zdołał bo-

75 A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 3 3 -3 4 .
76 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 134.
77 K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 6 XI 1659, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 14-15.
78 A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 35.
79 K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 3 IX 1659, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 3 -4 .
80 Jan Kazimierz do A. H. Połubińskiego, Warszawa 6 i 14 X 1659, AGAD, A R III, kop. 7.
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wiem zebrać zaledwie 1900 zip. Król apelował do Połubińskiego, aby starał się zatrzymać
wojsko w posłuszeństwie przynajmniej do 31 stycznia albo nawet, jeśli to możliwe, do
9 lutego 1660 r., ponieważ dopiero wtedy skarb będzie dysponował większą ilością gotów
ki81. Żołnierze z wielkimi oporami zgodzili się pozostać na służbie do 31 października
1659 r. Jednakże wskutek usilnych zabiegów Połubińskiego i Paca oraz przysłanych do
wojska komisarzy królewskich kilkakrotnie przedłużali termin zakończenia służby82.
W ojna ze Szwecją powoli dobiegała końca. W styczniu 1660 r. miały się wreszcie roz
począć polsko-szwedzkie rokowania pokojowe w Oliwie pod Gdańskiem83. Za to pogor
szeniu uległy stosunki z Moskwą. 27 października 1659 r. dyplomacja carska zdołała do
prowadzić do podpisania tzw. drugiej ugody perejaslawskiej, w wyniku której Kozacy za
poroscy z nowym hetmanem Jerzym Chmielnickim na czele ponownie uznali zwierzch
ność cara. Dla utrwalenia tego sukcesu Moskwa przystąpiła do wielkiej ofensywy przeciw
Rzeczypospolitej. Na Litwę skierowano armię Iwana Andrejewicza Chowańskiego, który
około 20 grudnia 1659 r. wziął Grodno, następnie wtargnął na Podlasie, spalił m.in. Za
błudów, Tykocin, Knyszyn, Brańsk i Bielsk, wreszcie 13 stycznia 1660 r. zdobył twierdzę
w Brześciu Litewskim. Jan Kazimierz i Paweł Sapieha wezwali Połubińskiego do opu
szczenia Kurlandii i marszu przeciw Chowańskiemu, przy czym hetman domagał się, aby
pisarz polny zawarł rozejm z Douglasem i zabrał ze sobą również dywizję żmudzką84.
W listopadzie korpus Połubińskiego przystąpił do oblężenia Mitawy. Stolica Sem i
galii, licząca około 5000 mieszkańców, miała dogodne położenie do obrony. Od wscho
du opływała ją rzeka Lelupa. Od strony zachodniej i północnej rozciągały się bagna. Je 
dynie od południa możliwy był dostęp do miasta. Zamek mitawski, zbudowany jeszcze
w X III w. przez Kawalerów Mieczowych, wznosił się na wyspie, co bardzo utrudniało
jego zdobycie. Za rządów Jakuba Kettlera otrzymał nowoczesne bastionowe fortyfi
kacje85. Załoga szwedzka nie była liczna: składała się z około 4 0 0 86 żołnierzy pod do
wództwem generała majora Walentyna von Meiera. Mogła jednak bronić się bardzo
długo, gdyż dysponowała sporymi zapasami żywności87 i silną artylerią (na wałach wo
kół miasta rozstawiono 100 armat, a na murach zamkowych — 5 0 )88.

81 Tenże do tegoż, Palczyn 29 X 1659, ibidem.
82 A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 31 inast.
83 К. Pac do A. H. Połubińskiego, Gdańsk 19 XII 1659, A G A D , A R V , nr 11208.
84 A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 4 3 -4 4 .
85 L. Podhorodecki, op. cit., s. 240.
86 Z końcem października 1659 r. szpiedzy donieśli Polubińskiemu, że nieprzyjacielski garnizon
w Mitawie liczy nie więcej niż 300 ludzi. Zob.: K. Dobkiewicz do B. Radziwiłła, obóz milę od Mitawy
30 X 1659, AG AD , A R V, nr 3089. Zapewne liczba ta była nieco wyższa, ponieważ 300 żołnierzy
szwedzkich opuściło zamek mitawski po kapitulacji w styczniu 1660 r., a przecież podczas oblężenia
załoga na pewno poniosła jakieś straty.
87 W pierwszej połowie października 1659 r. Douglas znalazł w murowanym kościele, położonym
w dobrach księcia kurłandzkiego, kilka tysięcy beczek żyta, które przetransportował Muszą do M ita
wy. Zob.: K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 16 X 1659, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 9 -1 0 .
88 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 135.
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Miasto szybko znalazło się w rękach Litwinów, ale zamek postawił twardy opór. Początkowo Polubiński ograniczył się tylko do blokady. Dopiero w grudniu, gdy wskutek
silnych mrozów powierzchnia wód pokryła się grubą warstwą lodu, dostęp do twierdzy
stal się na tyle łatwy, że można było myśleć o przeprowadzeniu generalnego szturmu.
Na żądanie Połubińskiego 30 grudnia Pac wysiał pod Mitawę Jaspersa z 2000 piechoty,
artylerią i 10 cetnarami prochu89. Polubiński kazał sporządzić z belek ruchome strzelnice, w których wnętrzu umieścił po kilku muszkieterów. W nocy 1/2 stycznia 1660 r.90,
po podprowadzeniu strzelnic pod mury zamku, przypuszczono szturm, który zakończył
się niepowodzeniem. Polubiński wysiał do Meiera pisemne żądanie poddania się, ale
ten odmówił. W nocy 5/6 stycznia zamek został potężnie ostrzelany z dział i muszkie
tów oraz obrzucony dużymi granatami. 8 stycznia pisarz polny ponownie wysiał do
szwedzkiego komendanta parlamentariusza z żądaniem natychmiastowej kapitulacji
(na honorowych warunkach)91. Tym razem pertraktacje zostały uwieńczone powodze
niem. Nieprzyjaciel, straciwszy nadzieję na odsiecz Douglasa, zdecydował się na pod
danie zamku92. 9 stycznia do twierdzy wkroczyły oddziały litewskie. Nazajutrz Szwedzi
przy akompaniamencie trąb i piszczałek opuścili zamek, po czym konwojowani przez
Litwinów odeszli do Rygi93. Było ich około 300, w tym oficerowie: general major W a
lentyn von Meier, oberszter Mellin, oberszterlejtnant Pauenfeld i major H olstein z żo
nami oraz kapitan Holer, kapitan Piller i major Lode94. Straty litewskie w ciągu dwu
miesięcznego oblężenia miały wynieść niewiele ponad 200 zabitych95.
Polubiński wysłał oficera z aktem kapitulacji Mitawy do komendanta obleganej
przez część jego korpusu Dondangi, aby skłonić go do zaprzestania oporu. Wiadomość
o upadku stolicy Semigalii odebrała Szwedom wszelkie chęci do dalszej walki; Dondanga szybko poddała się Litwinom96.
Pisarz polny przebywał w zdobytej Mitawie do 22 stycznia, wyraźnie nie śpiesząc się
z marszem na Chowańskiego. Można przypuszczać, że żołnierze jego korpusu nie byli
89 M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, Bowsk 29 XII 1659, AGAD, A R V, nr 11209; K. Karlick do
B. Radziwiłła, Birże 1 I 1660, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 2 2 -2 3 ; J. W . Poczobut Odlanicki,
op. cit., s. 135. Fakt, iż M. К. Pac wysłał pod Mitawę tak dużą liczbę piechurów wskazuje, że musiał
otrzymać jakieś posiłki. N a początku kampanii kurlandzkiej dywizja żmudzka dysponowała bowiem
tylko regimentem piechoty M acieja Gosiewskiego. Wiadomo, że w październiku 1659 r. wzmocnił ją
regiment dragoński Krzysztofa Jeśmana Synkowskiego, który wcześniej stacjonował w Birżach. Zob.:
K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 10 X 1659, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 7 -8 . W sumie dywizja
żmudzka była znacznie większa od korpusu Połubińskiego. Według ustaleń A . Rachuby, jej liczeb
ność w początkach 1660 r. wynosiła około 7 0 0 0 -8 0 0 0 żołnierzy (Konfederacja K m icic o w sk a . s. 49).
90 M. К. Pac do B. Radziwiłła, obóz w Bowsku 1 I 1660, AGAD, A R V , nr 11209.
91 Theatrum Europaeum, t. 8, s. 1186.
92 Akt kapitulacji Mitawy, Mitawa 29 XII 1659 (8 I 1660), AGAD, RaS, szpula 36, k. 2 2 -2 4 .
93 A. H. Polubiński do B. Radziwiłła, obóz w Mitawie 11 I 1660, ibidem, A R V , nr 12080. Według
Poczobuta Odlanickiego, op. cit., s. 135, Szwedzi zabrali ze sobą moździerz, 2 działa, 2 beczki prochu
i 7 chorągwi. Resztę sprzętu wojennego zostawili w zamku mitawskim.
94 Theatrum Europaeum, t. 8, s. 1186.
95 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 135.
96 A. H. Polubiński do B. Radziwiłła, obóz w Mitawie 11 i 17 I 1660, A G AD , A R V , nr 12080.
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zadowoleni z faktu, że mają ruszać do walki z groźnym przeciwnikiem w wyniszczonej
Litwie, podczas gdy dywizja żmudzka spokojnie spędzi zimę w Semigalii97. Polubiński
starał się uczynić zadość żądaniom hetmana Sapiehy. Dlatego zaproponował królowi,
aby zawrzeć rozejm z Douglasem, po czym — zostawiwszy pod Bowskiem niewielkie si
ły dla blokowania twierdzy — wspólnie z dywizją żmudzką uderzyć na Chowańskiego.
Jan Kazimierz zdecydowanie odrzucił tę propozycję. Stwierdził, że Douglas na pewno
nie dotrzyma zawieszenia broni i po odejściu wojsk litewskich ponownie zaatakuje Kur
landię. Poza tym odejście całej armii na Litwę osłabi pozycję Rzeczypospolitej w roko
waniach ze Szwedami. Strona polsko-litewska pokaże bowiem w ten sposób, że zale
żało jej tylko na odzyskaniu Kurlandii i Semigalii, a godzi się na pozostawienie w rę
kach szwedzkich Inflant989. Abstrahując od tych argumentów, nie ulega wątpliwości,
że prawdziwą przyczyną niechęci króla do planów Połubińskiego była obawa, iż w razie
ich realizacji Sapieha bez trudu obejmie kontrolę nad dywizją lewego skrzydła. O sta
tecznie stanęło na tym, że Polubiński pozostawił w Mitawie regiment piechoty (800 lu
dzi) pod dowództwem obersztera Egidiusza B rem era", a sam z resztą korpusu ruszył ku
litewskiej granicy.
Oblężenie Bowska miało zupełnie inny przebieg. Twierdza, położona na skalistym
wzniesieniu w widiach Muszy i Niemenka, nie przedstawiała łatwego łupu100. Załoga
szwedzka, na czele której stal Diederich von Essen, była niezbyt liczna, ale dysponowała
sporymi zapasami broni, amunicji i żywności. Ponieważ okolica została mocno spusto
szona przez Szwedów, M ichał Kazimierz Pac miał spore problemy z zaopatrzeniem i za
kwaterowaniem wojska101. Panował tak wielki głód, że jedna chorągiew dragońska, zło
żona zapewne z przymusowo wcielonych do armii jeńców, przeszła na stronę nieprzyja
ciela102. 30 grudnia Szwedzi, wykorzystując zamieszanie spowodowane wymarszem
2000 piechoty litewskiej pod Mitawę, dokonali wycieczki z oblężonego zamku i zadali Li
twinom spore straty, zabijając 6 oficerów i bliżej nieokreśloną liczbę piechurów103.
Pac odczuwał dotkliwy brak armat i prochu. Przystępując do oblężenia zamku bowskiego dysponował tylko jednym trzyfuntowym działem, a ilość prochu nie starczała
nawet do muszkietów104. Prosił Bogusława Radziwiłła o przysłanie dział i amunicji
z twierdzy birżańskiej. W Birżach znajdowało się bowiem aż 80 dział105, w tym cała arty
leria dywizji żmudzkiej, pozostawiona tu wiosną 1659 r. przez Samuela Komorowskie
go. Jednakże Radziwiłł nie chciał wspierać wojsk litewskich. Dowodzący garnizonem
birżańskim major Karol Karlick początkowo zgodził się wydać Pacowi tylko 3 sześcio-

97 A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska..., s. 4 8 -4 9 .
98 Jan Kazimierz do A. H. Połubińskiego, Gdańsk 27 I 1660, AGAD, A R III, kop. 8.
99 A. H. Polubiński do B. Radziwiłła, obóz w Mitawie 11 1 1660, ibidem, A R V, nr 12080.
100 L. Podhorodecki, op. cit., s. 242.
101 M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, Bowsk 9 i 14 XI 1659, A G AD , A R V , nr 11209
102 Tenże do tegoż, Bowsk 31 XII 1659, ibidem.
103 J. W . Poczobut Odlanicki, op. cit., s. 135.
104 M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, Bowsk 9 XI 1659, AG AD , A R V, nr 11209.
105 L. Podhorodecki, op. cit., s. 235.
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funtowe działa, 150 kul i 2 cetnary prochu, do którego kazał dodać starego, „gdyż stary
żadnej mocy nie ma”106. Posiłki te dotarły pod Bowsk 13 listopada 1659 r.107 W lutym
1660 r. Pac i Schönaich nalegali, aby Karlick udostępnił im kilka dział burzących nie
zbędnych do przeprowadzenia skutecznego szturmu. Komendant birżański wymawiał
się „często i gęsto lawetami struchlałemi i kołami zbotwiałemi”. W końcu, za perswazją
Schönaicha, zdecydował się na wydanie 1 półkartauny i 2 ćwierćkartaun „podlejszych,
krótkich ze dwiema sty kul”108. Ze względu na konieczność przepraw i niedostatek koni
Litwini mieli spore problemy z przewiezieniem tego sprzętu pod Bowsk109. Kłopoty
z transportem spowodowały, że oboźny litewski nie był w stanie wykorzystać artylerii
ze zdobytego zamku mitawskiego. Jedyny moździerz, który zdołano stamtąd zabrać,
utknął w rzece podczas przeprawy110.
Duży niepokój Paca budziło bliskie sąsiedztwo nieprzyjaciela: w Rydze przebywał
Douglas, a w Kokenhausen Afanasij Ordin-Naszczokin. Obydwaj prowadzili ze sobą
jakieś rokowania; podejrzewano, że próbują się porozumieć w sprawie wspólnego wy
stąpienia przeciw armii litewskiej111. Wprawdzie Litwini przedłużyli rozejm z Naszczokinem, ale strona moskiewska mało się nim przejmowała. Nieprzyjacielskie podjazdy,
wysyłane z W ilna i Kowna, docierały za rzekę Świętą, rabowały dwory szlacheckie i bra
ły do niewoli tamtejszą szlachtę. Jan Kazimierz skwitował ten stan rzeczy następująco:
„[...] to armistitium zda się z osobą Naszczokina, a nie z wojskami moskiewskimi zawar
te”112. W nocy 20/21 stycznia 1660 r. do kwatery Paca dotarł W ojn Ordin-Naszczokin,
syn Afanasija, który uciekł z zamku w Czadosach. Oświadczył on, że wyrzeka się czeka
jących go w ojczyźnie fortun i chce służyć królowi polskiemu. Ostrzegł, że po odejściu
z Kurlandii korpusu Połubińskiego Douglas nosi się z zamiarem zaatakowania Mitawy,
natomiast Afanasij chce uderzyć na Birże113.

106 K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 14 XI 1659, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 16-17.
107 M. К. Pac do A . H. Połubińskiego, Bowsk 14 XI 1659, A G AD , A R V, nr 11209.
108 K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 26 II 1660, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 4 1 -4 2 .
109 K. Ch. Żeromski do B. Radziwiłła, obóz pod Bowskiem 1 III 1660, A G AD , A R V , nr 18969.
110 K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 6 III 1660, BPAN Kraków, rkps 4011, k. 4 3 -4 4 .
111 Tenże do tegoż, Birże 14 X I 1659, ibidem, k. 16-17.
112 Jan Kazimierz do A. H. Połubińskiego, Gdańsk 27 1 1660, A G AD , A R III, kop. 8; A . H. Połubiński do B. Radziwiłła, obóz w Mitawie 23 XII 1659, ibidem, A R V , nr 12080. Naszczokin, naciskany
przez Litwinów, wysłał później dwóch bojarów do wojewody wileńskiego, rozkazując mu, aby po
wstrzymał swoich ludzi od zbrojnych wypadów. Jednocześnie ostrzegł Paca, że zerwie rozejm, jeśli
dywizja żmudzka połączy się z korpusem Połubińskiego i ruszy do walki z Iwanem Chowańskim.
Zob.: K. Ch. Żeromski do B. Radziwiłła, Bowsk 9 II 1660, ibidem, A R V , nr 18969.
113 M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, Bowsk 21 I 1660, ibidem, nr 11209. W rzeczywistości N a
szczokin nie stanowił dla Litwinów zbyt dużego zagrożenia, ponieważ dysponował niewielkimi siła
mi. Poza tym należał do zdecydowanych przeciwników wojny z Rzecząpospołitą; uważał, że Moskwa
i Rzeczpospolita powinny jak najszybciej zawrzeć pokój, a następnie wspólnie uderzyć na Szwedów.
Wreszcie, nienawidził ze wzajemnością Chowańskiego i możliwe, że dlatego nie zareagował na odej
ście Połubińskiego na Litwę. Zob.: K. Kossarzecki, op. cit., s. 110.
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Z końcem listopada 1659 r. M ichał Kazimierz Pac otrzymał wiadomość, że oddział
szwedzki złożony ze 100 piechurów i 40 jeźdźców przeprawił się czółnami na zachodni
brzeg Dźwiny między Rygą a Kircholmem i rozpoczął wybieranie żywności z tam tejszych wsi, odsyłając zdobyty prowiant wodą do Rygi. Oboźny litewski wysłał przeciw
niemu chorągiew kozacką i 50 dragonów114. 17 grudnia wrócił do obozu szpieg Paca,
który doniósł, że dowiedział się od łotewskiego chłopa, iż Douglas z 6000 wojska prze
kroczył Dźwinę11516. Informacja ta okazała się nieprawdziwa. W rzeczywistości w Rydze
przebywało tylko 500 żołnierzy szwedzkich, z których większość stanowili oficerowie.
Reszta wojsk szwedzkich, niezbyt zresztą licznych, została rozłożona w okolicy Wolmaru i Parnawy. N a wszelki wypadek 30 grudnia oboźny litewski wysłał pod Rygę 10 ch o
rągwi jazdy, rozkazując im, „aby się pokazawszy koło Rygi, ustąpili i znowu toż czynili
J
-»116
raz i' drugi
W dywizji żmudzkiej nadal wybuchały spory wokół regimentarstwa. Nie wszyscy bo
wiem byli zadowoleni z powierzenia tego stanowiska Pacowi. Agenci Sapiehy prowa
dzili ożywioną agitację, m ającą na celu nakłonienie dywizji lewego skrzydła do połącze
nia się z korpusem pisarza polnego. Efektem ich poczynań było przejście do Połubiń
skiego chorągwi kozackiej i 2 dragońskich Stanisława Jana Lipnickiego117 oraz rajtarskiej Aleksandra Vietinghoffa118. Spora grupa żołnierzy, której przewodził stolnik wi
leński Kazimierz Chwalibóg Żeromski, opowiadała się za powierzeniem komendy w rę
ce Bogusława Radziwiłła. M ichał Kazimierz Pac, zniechęcony piętrzącymi się proble
mami, postanowił ustąpić z pełnionej funkcji. Za jego zgodą 9 lutego 1660 r. wysła
no delegatów do Radziwiłła, którzy w imieniu wojska poprosili księcia o przybycie
pod Bowsk i objęcie regimentu119. Jednak Radziwiłł nie chciał wdawać się w konflikt
z Sapiehą ani pogarszać swoich stosunków z dworem królewskim, dlatego zdecydowa
nie odrzucił tę propozycję120. Gdy wieści o tych zdarzeniach doszły do kanclerza litew
skiego, ostro skarcił kuzyna i zażądał od niego, aby nie oddawał nikomu komendy nad
dywizją121.

114 M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, Bowsk 27 X I 1659, A G AD , A R V, nr 11209.
115 Tenże do tegoż, Bowsk 17 XII 1659, ibidem.
116 M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, Bowsk 30 XII 1659, ibidem. Według Theatrum Europaeum,
t. 8, s. 1186-1187, oddział ten liczył 2000 jeźdźców i stoczył koło Rygi zwycięską potyczkę z armią
Douglasa. Podjazd złożony z 200 koni wywabił z miasta 2000 Szwedów, którzy wpadli w zasadzkę
i zostali rozbici. Straty szwedzkie wyniosły 1000 ludzi. W rzeczywistości Litwini uderzyli na oddział
szwedzki kwaterujący milę od Rygi, który mocno poturbowali i zapędzili aż na przedmieścia. Zob.:
M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, Bowsk 2 I 1660, AG AD , A R V, nr 11209; J. W . Poczobut Odla
nicki, op. cit., s. 135.
117 K. Ch. Żeromski do B. Radziwiłła, b.m.d., A G AD , A R V, nr 18969.
118 K. Kossarzecki, op. cit., s. 65.
119 K. Ch. Żeromski do B. Radziwiłła, Bowsk 9 II 1660, AGAD, A R V, nr 18969.
120 A. Rachuba, Wstęp, s. 54.
121 К. Pac do M. К. Paca, Gdańsk 19 II 1660, BCzart., TN , rkps 153, s. 34 5 -3 5 0 .
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Działania pod Bowskiem nasiliły się po wzięciu Mitawy, gdyż Polubiński odesłał Pacowi jego piechotę, a ponadto wsparł go posiłkami122. W lutym przypuszczono kilka
szturmów, które nie przyniosły pożądanego skutku. O statni szturm, przeprowadzony
28 lutego, zakończył się tragiczne: „[...] nic nie sprawiwszy, rej terować się od fortecy
infanteria musiała, bo niedobrze pod samą skałę zaprowadzona była, spod której ani
nieprzyjaciela razić nie możono, ani na górę wniść sposobu nie było; tam kapitanów
dwóch zabito, poruczników trzech, a kilkanaście officierów postrzelano, piechoty też
kilkanaście zabito”123. 5 marca Litwini dowiedzieli się od zbiegłego z zamku Szweda, że
załoga Bowska liczy zaledwie 40 zdolnych do walki żołnierzy, którzy mają bardzo mało
prochu i są skłonni do kapitulacji124. Mimo tego Pac nie podjął kolejnej próby zdobycia
fortecy. 8 marca zwinął oblężenie i pomaszerował na pogranicze kurlandzko-żmudzkie
z kwaterą w M ek Mujży (M enhoff)125.
3 maja 1660 r. podpisano pokój w Oliwie kończący wojnę północną. N a mocy jego
postanowień w lipcu tego roku Szwedzi opuścili Bowsk126. 8 lipca książę Jakub Kettler,
dzięki poparciu króla francuskiego Ludwika X IV i elektora brandenburskiego Frydery
ka Wilhelma, został zwolniony z więzienia. Zastał księstwo w stanie zupełnej ruiny.
Wojska szwedzkie, litewskie i brandenburskie splądrowały miasta i wsie, doprowadza
jąc ich ludność do skrajnej nędzy. Miary nieszczęść dopełniła grasująca w latach
1 6 5 7 -1 6 6 1 w niektórych rejonach księstwa epidemia dżumy, w wyniku której w samej
Mitawie wymarła podobno 1/3 ludności. Niefortunny władca byl zmuszony zamieszkać
w Grabinie, gdyż tylko tamtejszy zamek zdołał uniknąć większych zniszczeń127.
Kampania w Księstwie Kurlandii i Semigalii bezlitośnie obnażyła wszystkie słabości
aimii litewskiej. Była fatalnie przygotowana od strony logistycznej — Litwini cierpieli na
ustawiczny brak żywności, prochu i kul oraz mieli poważne problemy z transportem dział.
Prowadzenie działań wojennych bardzo utrudniały czynniki natury politycznej. Walczący
w Kurlandii dowódcy litewscy podlegali dwóm ośrodkom dyspozycyjnym (Jan Kazimierz,
Paweł Sapieha), z których każdy dążył do realizacji odmiennych celów. Do tego dołączył się
jeszcze Bogusław Radziwiłł, usiłujący wyciągnąć z tej kampanii jak najwięcej korzyści dla
siebie i elektora. Miało to negatywny wpływ na morale wojska i podsycało animozje między
obydwoma dywizjami. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, wypada szczególnie do
cenić odniesione przez Litwinów sukcesy. Byty one wynikiem wysokich umiejętności do
wódczych Komorowskiego, Paca i Połubińskiego oraz męstwa żołnierzy. Wbrew temu, co

122 A . H. Polubiński do B. Radziwiłła, obóz w Mitawie 17 I 1660, AGAD, A R V , nr 12080.
123 K. Ch. Żeromski do B. Radziwiłła, obóz pod Bowskiem 1 III 1660, A G AD , A R V , nr 18969.
124 K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 6 III 1660, BP AN Kraków, rkps 4011, k. 4 3 -4 4 .
125 A. Codello, op. cit., s. 64.
126 M. К. Pac wysłał do Bowska oddział piechoty z regimentu Macieja Gosiewskiego w celu obsadze
nia tamtejszego zamku. W tym samym czasie książę Jakub Kettler wyprawił do Bowska 2 kompanie
dragonii z kurlandzkiego regimentu obersztera Jana Lübecka vel Sarzęty. Prawdopodobnie zamek
w Bowsku został ostatecznie obsadzony przez Kurlandczyków. Zob.: K. Karlick do B. Radziwiłła, Bir
że 16 VII 1660, BPAN Kraków, rkps 4011, k. 6 3 -6 4 .
127 Istoria Latvijskoj SSR, s. 277.
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stwierdził Leszek Podhorodecki128, niebagatelną rolę w walkach odegrali także Brandenburczycy, którzy pomogli Komorowskiemu pobić Aderkasa, wzięli udział w blokowaniu
Goldyngi oraz zajęli dwa dobrze ufortyfikowane zamki: Libawę i Grobin.
Wypada natomiast zgodzić się z opinią Podhorodeckiego, że wyparcie Szwedów
z Księstwa Kurlandii i Semigalii miało dość duże znaczenie, ponieważ wpłynęło na
wzmocnienie pozycji Rzeczypospolitej w rokowaniach oliwskich129. Można jednak było
tego dokonać bez udziału korpusu kawalerii pod wodzą Połubińskiego. Komorowski
dysponował przecież wystarczającą ilością dobrej jazdy. Należało wesprzeć go wyłącz
nie artylerią i piechotą, gdyż bez nich nie byl w stanie zdobywać kurlandzkich twierdz.
Słusznie rozumował Jan Kazimierz, który chciał skierować dywizję sapieżyńską przeciw
Moskwie, a na pomoc Komorowskiemu wysiać tylko 12 chorągwi (piechoty i dział mie
li dostarczyć Brandenburczycy). Plany królewskie pokrzyżował Paweł Sapieha i to na
nim ciąży odpowiedzialność za ogołocenie Wielkiego Księstwa Litewskiego z wojska
w przededniu wielkiej ofensywy moskiewskiej.
O dejście większości chorągwi prawego skrzydła do Kurlandii umożliwiło kniaziowi
Iwanowi Chowańskiemu przeprowadzenie niszczycielskiego rajdu na Podlasie pod ko
niec 1659 r. Kampanię kurlandzką najtrafniej podsumował w swoim diariuszu A lek
sander Dionizy Skorobohaty, jeden z żołnierzy korpusu Połubińskiego: „Tej kampanijej
z wojskiem w Kurlandyjej Szwedów wybiliśmy, Kurlandyją rekuperowaliśmy, a Litwę
Moskwie oddaliśmy”130.

128 L. Podhorodecki, op. cit., s. 243.
129 Ibidem, s. 246.
130 A. D. Skorobohaty, op. cit., s. 78.
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WSPÓŁDZIAŁANIE WOJSKOWE
RZECZYPOSPOLITEJ
I BRANDENBURGII-PRUS W PRUSACH
KRÓLEWSKICH W LATACH 1658-1660

W

ypowiedzenie w czerwcu 1657 r. wojny Szwecji przez Danię stanowiło poważny
zwrot w przebiegu drugiej wojny północnej. Utworzony został w ten sposób dra
gi front, który przyciągnął uwagę Karola Gustawa i skupił jego główne siły. W ciągu na
stępnych miesięcy tereny Rzeczypospolitej nie były już pierwszoplanowym teatrem
operacyjnym. Po porażce Rakoczego i podjęciu ofensywy szwedzkiej w Holsztynie i Jutlandii we władaniu szwedzkim pozostawały jedynie Prusy Królewskie.
Podczas gdy na przełomie 1657 i 1658 r. w rękach polskich znajdowały się m iejsco
wości położone na lewym brzegu Wisły od Tczewa po Swiecie, Szwedzi utrzymywali
garnizony na wschód od rzeki. Załogi w twierdzach wysuniętych najdalej na południe
— Toruniu, Grudziądzu i Brodnicy, kontrolowały terytorium powyżej Drwęcy, zagraża
jąc jednocześnie Prasom Górnym. N a północy Sztum, Malbork, Elbląg i Głowa zabez
pieczały Żuławy, które miały dla wojsk szwedzkich ogromne znaczenie jako naturalna
baza zaopatrzeniowa. Dlatego rejon ten był silnie umocniony licznymi fortami: Szpicą
Montawską, znajdująca się w widłach Wisły i Nogatu, położonymi nad Wisłą naprze
ciw Tczewa Lisewem i Starą Wisłą, od wschodu ciągnącymi się na wysokości jeziora
Drużno szańcami nad Nogatem: Klem ens-Fähre, Neuhof, Ziegelscheune i Grunau,
blokującymi jednocześnie dostęp do Elbląga z kierunku południowego, wreszcie le
żącymi nad Zalewem Bollwerkiem (u ujścia Kanału Elbląskiego), i dalej w kierunku za
chodnim Jungfrau, Tiegenörter i Grenzkrag.
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Skład sił szwedzkich przedstawiał się następująco1:
— garnizon Torunia — regimenty piesze Skaraborg — 4 kompanie, 298 żołnierzy;
Janköping— 6 kompanii, 333 żołnierzy; gwardia królewska — 6 kompanii, 473 żołnierzy;
szkocka gwardia Adolfa Jana pod Hamiltonem — 8 kompanii, 484 żołnierzy; 6 kompanii
dragonów Hattena — 123 żołnierzy; komendant generał major Barthold Hartwig Bülow;
— garnizon Grudziądza — regiment pieszy pułkownika i komendanta twierdzy Jo 
hanna Puchera; 2 kompanie z regimentu pieszego Bahus pułkownika Jacoba Sinclaira;
— garnizon Brodnicy — regiment pieszy pułkownika i komendanta twierdzy Joh an 
na Puchera; 2 kompanie z regimentu pieszego Bahus pułkownika Jacoba Sinclaira;
— garnizon Sztumu — 4 kompanie dragońskie Adolfa Jana, 124 żołnierzy;
— garnizon Malborka — regimenty piesze Helsinge Carla Sparrego — 8 kompanii,
132 żołnierzy; Angermanland Pera Sparrego — 8 komapnii, 134 żołnierzy; Dohny —
8 kompanii, 337 żołnierzy; 4 kompanie z regimentu pieszego Bahus; 4 kompanie drago
nii Stenbocka i Bomsdorffa — 83 żołnierzy;
— garnizon Elbląga — regimenty piesze Ostgoten — 8 kompanii, 495 żołnierzy;
królowej — 8 kompanii, 462 żołnierzy; komendanta twierdzy, marszałka Lorenza von
der Lindego — 8 kompanii, 637 żołnierzy; Adolfa Jana — 8 kompanii, 369 żołnierzy;
4 kompanie z regimentu pieszego Bahus;
— garnizon Głowy — regimenty piesze Westmanland — 4 kompanie, 79 żołnierzy;
Westgoten — 6 komapnii, 191 żołnierzy; Elfasborg — 6 kompanii, 396 żołnierzy; ko
mendant twierdzy generał Mikołaj Dankwart von Lilienström;
— 3 kompanie dragonii z regimentów Adolfa Jana, Stenbocka i Walradta, razem
420 żołnierzy;
— 1750 żołnierzy, regimenty Drake’a, Douglasa, Adolfa Jana, Stenbocka, Würzburga, Walradta i Neumanna.
Łącznie w Prusach Królewskich stacjonowało: 126 kompanii piechoty (7220 żołnie
rzy), 17 kompanii dragonii oraz 52 kompanie rajtarii, liczących w sumie około 9400
żołnierzy. W istocie głównodowodzący szwedzki w Prusach nie dysponował w tym cza
sie siłami pozwalającymi na podjęcie poważniejszych działań zaczepnych, poza rabun
kowymi wypadami, mającymi na celu zdobycie zaopatrzenia.
Jesienią 1657 r. wojska polsko-cesarskie podjęły przygotowania do oblężenia Toru
nia, w październiku marszałek Raimondo M ontecuccoli podszedł pod miasto i spalił
przedmieścia. Nadciągnęła piechota polska i artyleria pod generałem Krzysztofem G ro
dzickim, a Jerzy Lubomirski koncentrował siły pod Wyszogrodem2. Ważne stało się
w tym momencie przystąpienie do wojny przeciw Szwecji elektora brandenburskiego
Fryderyka Wilhelma, który wprawdzie doszedł w Welawie 19 września 1657 r. do poro
zumienia z Rzecząpospołitą, a 30 września tego roku przez swojego posła Chrystiana

1 Dane dla lutego 1658 r. przytaczam za: G. T essin, Die deutsche Regimenter der Krone Schweden, t. 1:
Unter Karl % Gustav, Köln 1965, s. 61—65.
2 T . Nowak, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń 1936, s. 8—9.
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Siegmunda von W reicha zawarł przymierze z Danią (nie ratyfikowane)3, wstrzymywał
się jednak od podjęcia wrogich kroków przeciwko Karolowi Gustawowi, uzależniając
rozpoczęcie działań przeciwko Szwedom od zawarcia przymierza z Austrią.
Pom ijając rachuby sprzymierzonych na wykorzystanie znacznej siły m ilitarnej
H ohenzollerna do działań odciążających D an ię4, ważny z punktu widzenia pianowanych operacji w Prusach Królewskich był zarówno czynny udział kontyngentu
wojsk brandenburskich z Księstwa u boku oddziałów cesarskich i polskich w bezpo
średnich działaniach przeciwko garnizonom szwedzkim, ja k i odcięcie Szwedom li
nii kom unikacyjnych, umożliwiających przesyłanie do Prus posiłków i zaopatrze
nia. Fryderyk W ilhelm mógł to zapewnić, zamykając dla statków szwedzkich porty
w Pilawie i Kłajpedzie i nie dopuszczając do ich w ejścia na Zalew W iślany przez głę
bię przecinającą M ierzeję w okolicach Piławy oraz wysadzenia desantu na wybrze
żach sam bijskich.
6 listopada Fryderyk W ilhelm zawarł oficjaln e przymierze z Rzecząpospołitą, zo
bowiązując się do wystawienia sześciotysięcznego korpusu posiłkowego i nieprzepuszczania Szwedów przez swoje terytorium, w zamian uzyskując w zastaw za koszty
w ojenne Drahim , Elbląg (jeśli zdobędą go wojska brandenburskie) i lenno lęborsko-bytow skie5. Do planowanego oblężenia Torunia jed n ak nie doszło, 26 listopa
da podczas narady w Poznaniu zdecydowano przerwać działania w ojenne, oddziały
Grodzickiego (5 regim entów piechoty i 1 regim ent dragonii) i cesarskie generała
G otfrieda H eistera (3 regim enty rajtarii i 2 regimenty dragonii) odesłać na leża zi
mowe w Prusach i na W armii. Toruń miały blokować oddziały jazdy Stefana Czar
nieckiego i Jan a Sapiehy, zimą rozlokowane na kw aterach na Kujawach (C zarniec
ki) i ziemi chełm ińskiej (Sap ieh a)6.
N a przełomie września i października 1657 r. elektor wycofał większość wojska z Prus
Książęcych na Pomorze i do Marchii. Na miejscu pozostawił nieliczne oddziały pod ko
mendą mianowanego 12 października 1657 r. namiestnikiem w tym kraju Bogusława
Radziwiłła7.
3 E. Opitz, Österreich und Brandenburg im schwedisch-polnischen Krieg 1655-1660. Vorbereitung und
Durchfürung der Feldzüge nach Dänmark und Pommern, Militärgeschichtliche Studien, Bd. X., Ворpard am Rhein 1969, s. 47.
4 J. Wimmer, Przegląd operacji 1655-1660, w: Wojna polsko-szwedzka 1655-1660, red. J. Wimmer,
Warszawa 1973, s. 189.
5 J. Jacoby, Boguslaus Radziwiłł — der Staathalter des Grossen Kurfürsten in Ostpreussen, Marburg/Lahn 1959, s. 67; В. Rössel, Die erste brandenburgische Flotte im schwedisch-polnischen Kriege
1658-1660 und ihr Kommandeur Obrist Johann von Hille, Berlin 1903, s. 39; J. Wimmer, op. cit.,
s. 189.
6 L. Kubala, Wojny duńskie i pokój oliwski, Lwów 1922, s. 2 6 -3 0 ; T . Nowak, op. cit., s. 10; J. Wimmer,
op. cit., s. 191; A. Kersten, Stefan Czarniecki, Warszawa 1963, s. 3 6 3 -3 6 5 .
7 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin—Dahlem, X X Hauptabteilung, Ostpreussische Folianten 1251, k. 3 v -5 v (dalej cyt.: G StA PK , X X H A , O sF ); A . Kamieński, Nominacja
Bogusława Radziwiłła na urząd namiestnika Prus Książęcych w 1657 roku, „Komunikaty Mazur
sko-W armińskie” 1998, nr 1, s. 123-125.
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W skład armii brandenbursko-pruskiej w Księstwie na przełomie 1657 i 1658 r.
wchodziły8:
rajtaria:
— kompania gwardii Bogusława Radziwiłła;
— freikompania generalnego komisarza wojennego Johanna Ernsta von Wallenrodta, pod komendą kapitanleutnanta Johanna Possena (Posseume?);
— regiment pułkownika Hansa Georga von Streina, od styczniu 1658 r. Bogusława
Radziwiłła9. Pod komendą podpułkownika O ttona von Polentza, od listopada 1658 r.
Oberstwachtmeistra Johanna M ichela Rohrlacha (5 kompanii);
— regiment pułkownika Georga von Schönaicha (4 kompanie, od grudnia 1657 r.
3 kom panie);
— skwadron pułkownika H einricha von Hallego (4 kompanie);
— regiment pułkownika Georga H einricha von Wallenrodta (4 kompanie);
razem 19 kompanii;
dragonia:
— regiment Bogusława Radziwiłła pod komendą podpułkownika Wilhelma von
Błocka (4 kom panie);
— skwadron podpułkownika Hansa Georga von Auera (4 kompanie);
— kompania pułkownika H einricha von Hallego pod komendą kapitana Wolfganga
Keglera;
— kompania pułkownika Georga von Schönaicha pod komendą kapitana Kreytzena;
razem 10 kompanii;
piechota:
— regiment gwardii elektora pod komendą pułkownika Pierre’a de la C ave’a
(4 kom panie);
— regiment pułkownika Gerhardta von Bellicuma (6 kompanii);
— regiment pułkownika Jonasa Casimira zu Eulenburga (4 kompanie);
— skwadron pułkownika Heinricha von Hallego (3 kom panie);
— kompania pułkownika Dietricha von Lessgewanga pod komendą majora Hansa
Georga von Hohendora;
— regiment pułkownika Bogislava von Schwerina (8 kompanii);

8 Kriegst Estat des Monats Octobris und Novembris 165 über seiner Churfürstl. Durchl. zu Bran
denburg in dero Hertzogthumb Preussen stehenden Armee 7, GStAPK, X X HA, OsF 838/7, pas
sim; Kriegst Estat des Monats Dezembris 1657 [...], ibidem, OsF 838/8, passim; General Kriegs Estat
vom 1 Octobris 1657 bis letzten September 1660, ibidem, OsF 834, passim; S. Augusiewicz, Skład
i liczebność stałej armii w Prusach Książęcych w latach 1656-60, „Komunikaty Mazursko-Warmiń
skie” 2004, nr 1, s. 3 1 -4 4 ; zob. także: C. Jany, Geschichte der preussischen Armee vom 15 Jahrhundert
bis 1914, t. 1, Osnabrück 1967, s. 143.
9 Odnośnie dymisji Streina i przejęcia jego regimentu przez Bogusława Radziwiłła: Fryderyk Wilhelm
do B. Radziwiłła, Cölln an der Spree 7 XII 1657, GStA PK, X X HA, OsF 1251, k. 34; Fryderyk W il
helm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 8 I 1658, ibidem, k. 42v.
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— regiment podpułkownika Christopha Hildebranda von N ettelhorsta (2 kom
panie) ;
— kompania kapitana A lbrechta von der Mülbego;
— freikompania pułkownika Teophila von Lehwaldta;
— kompanie: podpułkownika Levina Noldego i kapitanleutnanta Niclausa Róppena jako garnizon Kłajpedy;
razem 32 kompanie.
Zdemobilizowane w tym czasie pozostawały jednostki sformowane z oddziałów obro
ny krajowej: skwadron rajtarii pułkownika Georga A lbrechta von Polentza i 2 regi
menty piesze pułkownika Johanna von Klingsporna i pułkownika Christopha Friedri
cha von Dobenecka. Najpełniejsze dane, oddające rzeczywisty stan jednostek, zawiera
etat pruskiego komisariatu wojennego za styczeń, kiedy większość kompanii przepro
wadziła popis10. Żołd dla pełnych kompanii przyznano jedynie rajtarskiej kompanii
gwardii i regimentowi dragonii Radziwiłła, pieszej kompanii Lehwaldta i regimentowi
piechoty Eulenburga. Pamiętając o tym, że ich faktyczny stan był zapewne niższy niż re
gulaminowy11, można szacować, że w styczniu 1658 r. pod komendą namiestnika Prus
Książęcych znajdowało się około: 1440 rajtarów, 660 dragonów i 2200 piechoty, czyli
razem 4 3 0 0 żołnierzy.
Artylerią pruską od 1658 r. dowodził pułkownik Johann von Hill i Oberhauptmann
Andreas Helmich. W październiku 1658 r. liczyła ona 67 oficerów, podoficerów i per
sonelu oraz 200 knechtów12. Jeszcze wiosną 1657 r. Fryderyk Wilhelm rozkazał utwo
rzyć flotę, składająca się z trzech okrętów. W listopadzie załogi zostały rozpuszczone,
gdyż brakowało pieniędzy na ich utrzymanie. Zmobilizował je ponownie na początku
1658 r. Bogusław Radziwiłł. Początkowo flota składała się z dwóch okrętów pod ko
mendą kapitanów Dürcka Kocha i Lucasa Adriansena, potem doszedł jeszcze trzeci,
dowodzony przez kapitana Petera Cornellissa13. Ich załoga wiosną 1658 r. składała się
z 44 marynarzy, 2 kaprali, 5 gefrajtrów i 9 żołnierzy. Flotą od maja 1659 r. dowodził
pułkownik Johann von H ill14.
Nieliczna armia pruska mogła w tym okresie wykonywać jedynie zadania defensyw
ne. Możliwość podjęcia działań zaczepnych istniała tylko przy wsparciu wojsk sprzy
mierzonych bądź w koordynacji z nimi. Jej rozbudowa na początku 1658 r., w sytuacji
gdy brakowało pieniędzy i środków na utrzymanie jednostek już istniejących, była nie
możliwa. Radziwiłł miał raczej zająć się ich reorganizacją i zaostrzeniem dyscypliny,

10 Kriegst Estat des Monats Januaris 1658 über seiner Churfurstl. Durchl. zu Brandenburg in dero
Hertzogthumb Preussen stehenden Armee, GStAPK, X X HA, OsF 839/1.
11 Według przeprowadzonych obliczeń, kompania rajtarii w styczniu 1658 r. liczyła przeciętnie nie
spełna 80 żołnierzy szeregowych, piesza nieco ponad 70, por. S. Augusiewicz, op. cit., s. 4 L
12 GStAPK, X X HA, OsF 839/5, k. 48.
13 GStAPK, X X HA, OsF 833, k. 226. Zob. także: B. Rössel, op. cit., s. 19-114, Anlage I i II.
14 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 26 IV 1658, GStA PK, X X HA, OsF 1251,
k. 60v.
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gdyż szerzyła się dezercja, dochodziło do rabunków ludności pruskiej dokonywanych
przez żołnierzy15. Fryderyk W ilhelm, na bieżąco informowany przez namiestnika o sta
nie wojska w Prusach Książęcych, zaniepokojony sytuacją, rozkazał nawet karać ofice
rów, których kompanie były najbardziej osłabione16.
Wprawdzie elektor do czasu zawarcia przymierza z Austrią unikał okazywania jawnej
wrogości Karolowi Gustawowi, zapewniając go, że przymierze z Rzecząpospołitą jest w isto
cie fikcyjne17, jednak już w listopadzie 1657 r. miały miejsce pierwsze incydenty w Pru
sach18. Do najpoważniejszych doszło w styczniu 1658 r., kiedy Bogusław Radziwiłł kazał za
trzymać wiozący proch i amunicję statek szwedzki w Piławie19, stosując się ściśle do zaleceń
elektorskich nieprzepuszczania obcych transportów i wojsk przez porty pruskie20.
Główne punkty obrony w Prusach Książęcych stanowiły obsadzone piechotą twier
dze w Kłajpedzie (gubernator Jobst Friedrich von Götzen, kompanie Levina Noldego
i Niclausa Róppena, ponad 300 żołnierzy), Pilawie (3 kompanie z regimentu pieszego
gwardii, komendant garnizonu podpułkownik O tto von Prömock, gubernator twierdzy
Pierre de la C av e), Królewcu\Friedrichsburgu (regiment piechoty Bellicum a), Królew
cu (jedna kompania z regimentu piechoty N ettelhorsta), Labiawie (druga kompania
N ettelhorsta), Louisenschanze koło Labiawy (kompanie kapitanów W ilhelma Reinharda von Hallego i Johanna Georga Plattenberga z regimentu pieszego Hallego),
Piszu (kompania piechoty Lessgewanga), Fischahausen (kompania podpułkownika
H einricha von Oppena z regimentu pieszego gwardii). Pomniejsze załogi stały w Kwi
dzynie, Ostródzie (komendant — pułkownik Brüneck), Przezmarku (major Pegau),
Pasłęku i Prabutach. N a mocy układu bydgoskiego Brandenburczycy musieli wyprowa
dzić swoje załogi z Warmii — Olsztyna, Lidzbarka i Ornety, mogli jednak pozosta
wić swój garnizon w Braniewie21 (regiment Schwerina, komendant — podpułkownik
Ulrich von Bonin). Utrzymanie tego punktu miało kluczowe znaczenie, ponieważ za
mykało zgrupowaniom szwedzkim z rejonu Elbląga i Żuław kierunek na Królewiec.
Na wschód od Braniewa, na odcinku między Błagą a Królewcem, przesunięto w stycz
niu 1658 r. dragonię Radziwiłła, kompanię piechoty Lehwaldta22, a w marcu regiment
Eulenburga. Braniewo mogło też stanowić podstawę brandenburskich działań ofen
sywnych.
15 J. Jacoby, op. cit., s. 5 3 -5 7 .
16 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 7 X II 1657, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 34; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 18 XII 1657, ibidem, k. 27; Fryderyk
Wilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 8 II 1658, ibidem, k. 45-45v .
17 E. Opitz, op. cit., s. 48.
18 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 17 X I 1657, GStA PK, X X HA, OsF 1251,
k. 6 -7 .
19 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 1 4 1 1658, ibidem, k. 44v; J. Jacoby, op. cit.,
s. 7 1 -7 2 ; B. Radziwiłł, Autobiografia, wyd. T . Wasilewski, Warszawa 1979, s. 142.
20 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 25 X II 1657, GStA PK, X X HA, OsF 1251,
k. 39v.

21 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Bydgoszcz 6 X I 1657, ibidem, k. 2 0 v ;J. Jacoby, op. cit., s. 73.
22 GStAPK, X X HA, OsF 839/1, k. 11.
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N a początku 1658 r. Fryderyk W ilhelm chciał przede wszystkim zabezpieczyć Prusy
Górne (Oberland), część Prus Książęcych na zachodzie opierającą swoją granicę o W i
słę, wchodzącą klinem pomiędzy tereny opanowane przez Szwedów. Ten rejon był n aj
bardziej zagrożony ze strony załóg szwedzkich, ponieważ biegły przez niego najkrótsze
szlaki komunikacyjne pomiędzy garnizonami z twierdz położonych na Żuławach a To
runiem, Grudziądzem i Brodnicą. Pod koniec listopada 1657 r. cztery regimenty
szwedzkie przeszły obok Kwidzyna, kierując się na Toruń i Grudziądz23. Obsadzone
wojskiem Prusy Górne tworzyły ponadto wraz z Braniewem linię obronną na wypadek
ataku szwedzkiego. Od października 1657 r. stały już na kwaterach w okolicach Pasłęka
regiment dragonii i rajtarska kompania gwardii Bogusława Radziwiłła24. W listopadzie
1657 r. Fryderyk W ilhelm pisał do nadradców, aby przerzucono tam rajtarię Schönai
cha i obsadzono Przezmark, Zalewo, Pasłęk, Morąg i Iławę25. W styczniu Radziwiłł
skierował pod Nidzicę i Morąg dragonię Hallego, a pod Pasłęk, Zalewo i Prabuty dragonię Schönaicha26.
Równocześnie elektor kazał osłaniać Królewiec od strony Kurlandii i wysłać tam sil
ną grupę rajtarii. N a to jednak namiestnik nie miał wystarczającej liczby wojska. D o
piero w marcu 1658 r. w okolicy Welawy znalazła się jedna kompania piechoty z regi
mentu Eulenburga, a w czerwcu między Tylżą, Kłajpedą i Ragnetą skwadron rajtarii
Hallego. Dlatego też Fryderyk W ilhelm zabiegał także u Jana Kazimierza o pozyskanie
posiłków litewskich27.
W tym czasie na Warmii kwaterowało 5 regimentów cesarskich: rajtaria Heistera,
Kniggego i Ratschina i dragonia Spancka i Fleffingera28 oraz regiment gwardii Jana Ka
zimierza pod pułkownikiem Johannem Ernestem Korffem. Stosunki z nimi od początku
nie układały się najlepiej. Austriacy, zdaniem Radziwiłła, dążyli do wprowadzenia swo
jej załogi do Braniewa29. Chcieli także przejąć zaopatrzenie przeznaczone dla stacjonu
jących w tym mieście oddziałów brandenburskich30, o które wcześniej elektor i jego
namiestnik starali się u Jana Kazimierza za pośrednictwem biskupa warmińskiego31.
Korffowi z kolei nie pozwalano prowadzić werbunków w lutym 1658 r., nie dopuszczo
no także do przemarszu jego regimentu przez Księstwo do Kłajpedy, mimo że okazywał

23 Nadradcy do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 17/27 XI 1657, GStAPK, X X HA, EM 83a, nr 26a,
k. 6 -7 .
24 GStAPK, X X HA, OsF 838/7, k. 5v, 10.
25 GStAPK, X X HA, EM 83a, nr 28, k. 29.
26 GStAPK, X X HA, OsF 839/1, k. 98v, 144v, 187.
27 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 14 XII 1657, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 35; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 8 I 1658, ibidem, k. 41v.
28 E. Opitz, op. cit., s. 77.
29 B. Radziwiłł do O ttona von Schwerina, Królewiec 7 III 1658, w: T . Grygier, W . Korycka, Niezna
ne listy Bogusława Radziwiłła o sytuacji w Prusach Książęcych w czasie II wojny szwedzkiej, „Komunika
ty Mazursko-Warmińskie” 1962, nr 4, s. 801.
30 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 8 III 1658, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 49.
31 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 8 II 1658, ibidem, k. 45-45v .
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stosowne rozkazy Jana Kazimierza. Pułkownik odwoływał się do króla, interwencja mo
narchy u elektora załagodziła konflikt, jednak do końca pobytu Korffa w Prusach jego
współpraca z Brandenburczykami nie układała się pomyślnie32.
Przez całą zimę trwały narady dotyczące kierunku przyszłych działań wojennych. Pun
ktem przełomowym stało się podpisanie przymierza brandenbursko-austriackiego 14 lute
go 1658 r.33 W krystalizujących się w pierwszej połowie 1658 r. planach ofensywnych Prusy
Królewskie niezmiennie traktowane były jako dmgoplanowy teatr operacyjny. Zarówno
podczas konferencji berlińskiej (grudzień 1657 - luty 1658), narad w Poznaniu (kwiecień
1658) i w kwaterze Montecuccolego w Buku (maj i czerwiec 165 8)34 jako główny kierunek
ofensywy przewidywano Pomorze lub Holsztyn, w Prusach zamierzano jedynie realizować
zarzucony uprzednio plan oblężenia Torunia, głównie przy użyciu wojsk cesarskich, gdyż
Rzeczpospolita wiosną skoncentrowała swoją uwagę na polityce wschodniej35.
Pod koniec lutego 1658 r. zapadły ostateczne decyzje o podjęciu działań przeciw
Szwedom36. W polskich kręgach dowódczych opracowano szczegółowe plany kampa
nii, przewidujące blokowanie jazdą Torunia na czas koncentracji wojsk oblężniczych
(przede wszystkim piechoty) i zgromadzenia środków oraz sprzętu, a także budowę mo
stu na Wiśle. Podstawowym założeniem tego projektu było jednak związanie głównych
sił Karola Gustawa w Danii37. W nowej sytuacji, jaka powstała po zawarciu pokoju
szwedzko—duńskiego w Roskilde 8 marca 1658 r., mimo wyraźnie zaznaczających się
tendencji pokojowych w polityce wszystkich koalicjantów, nie zrezygnowano jednak
z wcześniejszych planów. Opracowano warianty defensywne, które miały zabezpieczyć
Prusy, Wielkopolskę, M archię i Śląsk przed atakiem szwedzkim, dla osłony Prus Kró
lewskich utworzono zgrupowania osłaniające ten kierunek — na Pomorzu i nad N ote
cią (wojska cesarskie pod M ontecuccolim i ściągnięta z Kujaw polska jazda Stefana
Czarnieckiego — 18 chorągwi jazdy i dragonia, razem około 4000 koni)38. Na naradzie
senatorów 14 marca 1658 r. zdecydowano, że stacjonujący pod Tczewem Grodzicki
(3000 piechoty i 1000 dragonii), Austriacy Heistera i Gdańszczanie uderzą na Głowę,
podczas gdy Jan Sapieha będzie blokował Toruń do czasu przybycia głównych sił oblęż
niczych. Spodziewano się przy tym, że posiłki przyśle Bogusław Radziwiłł39. 26 kwietnia

32 Materiały dotyczącej tej sprawy, GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 6C, k. 67v-73.
33 Szerzej na ten temat zob. E. Opitz, op. cit., s. 4 7 -5 1 ; L. Kubala, op. cit., s. 2 5 -3 9 .
34 Relacje przedstawiciela Fryderyka W ilhelma generała J. R. von der Goltza, z Rogoźna 17/27 V
1658 i b.m. 20/30 V 1658, GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 12 C, k. 1 8 -2 lv i 3 1 - 3 lv; E. Opitz,
op. cit., 8 1 -9 7 ; J. Wimmer, op. cit., s. 194; T . Nowak, op. cit., s. 15; L. Kubala, op. cit., s. 5 2 -5 3 .
3 J. Wimmer, op. cit., s. 192.
36 L. Kubala, op. cit., s. 47.
37 T . Nowak, op. cit., s. 11-12.
38 A. Kersten, op. cit., s. 369.
39 T . Nowak, op. cit., s. 13; Relation was neulicher Zenit zu Warschaw ln werender Convocation

denckwürdig vorgefallen und beliebet worden, nebenst beygefügtem Bericht, was sonsten in Preussen zwi
schen den Königl. Polnischen und Schwedischen Patheyen an einem und andern Ortern in Scharmützeln
vorgelauffen. 1658.
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M ontecuccoli wydal generałowi Ludwigowi Radwigowi de Souches’owi rozkaz podję
cia działań w Prusach. Doszło już do pierwszych starć— Jan Sapieha na początku mar
ca rozbił liczący 200 koni podjazd szwedzki z Torunia40, a miesiąc później Polacy prze
szli W isłę pod Tczewem, zajęli Lisewo i wybrali kontrybucje z Żuławy. Dopiero przyby
cie Adolfa Jana z rajtarią z Elbląga zmusiło ich do odwrotu41.
3 0 marca Fryderyk W ilhelm polecił Bogusławowi Radziwiłłowi zmobilizować od
działy w Księstwie (regimenty rajtarii Schönaicha, Georga H einricha von Wallenrodta
i Hallego, dragonia Hallego i Auera oraz 8 dział z zaopatrzeniem i obsługą) i trzymać je
w gotowości do połączenia z wojskami polsko-cesarskimi. Termin wymarszu miał po
dać znajdujący się w Poznaniu przy polskim dworze i dowództwie austriackim O tto
Christoff von Sparr42. W krótce do Prus Książęcych zaczęły napływać wieści o planowa
nym ataku szwedzkim. Według informacji Fryderyka W ilhelma z połowy kwietnia
okręty pod dowództwem feldmarszałka Wrangla wyszły w morze i skierowały się na
Prusy. Radziwiłł otrzymał rozkazy zabezpieczenia portów, skupienia rajtarii w okolicy
Królewca, wysłania 200 rajtarów i 200 dragonów z 2 działami na wybrzeża, zwołania
pospolitego ruszenia, zmobilizowania regimentów: rajtarskiego Polentza i pieszych
Klingspoma i Dobenecka43. Polentz, wraz dragonią Radziwiłła (kompania kapitana Jo 
hanna Pohla, potem także kapitana M ichela Flocka), został skierowany do ubezpiecza
nia wybrzeża, 2 kompanie Dobenecka stanęły w Królewcu, a w Kłajpedzie 2 kompanie
Eulenburga44. Flota pod komendą Hilla miała patrolować Zalew i nie dopuścić do
lądowania Szwedów na Mierzei lub ataku okrętów szwedzkich na Pilawę45. Od 1 maja
okręty brandenburskie, obsadzone żołnierzami z garnizonu pilawskiego, przebywały na
Zalewie46. Elektor zalecał również strzec wejścia na Zalew pod Piławą, a także dla za
bezpieczenia portu rzucić szańce w tej okolicy na Mierzei47.
W tym czasie, kiedy wydawało się, że Księstwu grozi największe niebezpieczeństwo,
Hohenzollern dążył przede wszystkim do zorganizowania obrony kraju. Wprawdzie nie
uchylał się całkowicie od współdziałania z wojskami polskimi w Prusach Królewskich,
komendant Kwidzynia miał na jego rozkaz zgromadzić lodzie dla budowy mostu pod

40 Relation was neulicher Zenit zu Warschaw In werender Convocation denckwürdig vorgefallen und be

liebet worden, nebenst beygefügtem Bericht, was sonsten in Preussen zwischen den Königl. Polnischen und
Schwedischen Patheyen an einem und andern Ortem in Scharmützeln vorgelauffen. 1658.
41G. Tessin, op. cit., s. 70.
42 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 30 III 1658, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 53; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 2 IV 1658, ibidem, k. 53v.
43 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 9/19IV 1658, ibidem, OsF 1251, k. 53v-54.
44 GStAPK, X X HA, OsF 833, k. 341; GStAPK, X X HA, OsF 839/5, k. 20-20v.
45 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 26 IV 1658, GStAPK, X X PIA, OsF 1251,
k. 60v.
46 B. Rössel, op. cit., s. 41.
47 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 19 IV 1658, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 5 5 -5 6 ; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 7 V 1658, ibidem, k. 62-62v .
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Gniewem dla oddziałów Grodzickiego48, niechętnie jednak zgadzał się na wysłanie posiłków. N a naradzie w Poznaniu w kwietniu ustalono, że Radziwiłł ma wystawić z Prus
Książęcych 1000 rajtarii (regimenty Schönaicha, Wallerodta i Hallego) i 1000 dragonii (Hohendorffa, Hallego i A uera)49, ale elektor starał się uchylić od tego zobowiąza
nia, przez Sparra wyjaśniając Janowi Kazimierzowi, że we wspólnym interesie leży prze
de wszystkim obrona portów pruskich i wybrzeży przed desantem szwedzkim50. O sta
tecznie przystał na wysłanie posiłków do Prus Królewskich, ale jednocześnie zwracał
Radziwiłłowi uwagę, żeby ich nie oddalał zbytnio od granic Księstwa51.
Ostrożność Brandenburczyków szła w parze z opieszałością Austriaków, którzy do
piero 9 maja rozpoczęli koncentrację i przygotowania do wymarszu w kierunku Toru
nia. Naprzeciw ciągnącemu spod Łowicza w kierunku Płocka de Souches’a wyruszyła
z Warmii grupa Heistera. Pozbawione obrony biskupstwo mogło stać się łatwym celem
ataków wojsk szwedzkich. Pod koniec czerwca Jan Kazimierz prosił Fryderyka W ilhel
ma o wprowadzenie do Fromborka oddziałów brandenburskich. Bezpośrednio do księ
cia Bogusława zwracał się w tej sprawie biskup warmiński Wacław Leszczyński52. W lipcu wprowadzono tam piechotę z regimentu Schwerina, a w grudniu 1658 r. kompanię
rajtarii Chrystiana Sigismunda von Wallenrodta z regimentu Georga H einricha von
Wallenrodta (80 żołnierzy)53.
Przed 11 czerwca nam iestnik przesunął pod leżący na południowej granicy
Prus Książęcych Biskupiec (Bischofswerder)54 11 kompanii rajtarii liczących 1077
żołnierzy (5 kompanii Georga Heinricha von Wallenrodta — 505 żołnierzy, 3 kompa
nie Hallego — 288 żołnierzy i 3 kompanie Schönaicha — 284 żołnierzy) oraz 5 kom
panii dragonii złożonych z 5 04 żołnierzy (3 kompanie Auera — 309 żołnierzy, jedną
Hallego — 83 żołnierzy i jedną Schönaicha — 112 żołnierzy)55. N a opuszczone

48 Grodzicki już w kwietniu zwracał się o to do Bogusława Radziwiłła przez Sparra, O . Ch. von Sparr
do B. Radziwiłła, GStAPK, X X HA, OsF 1251, k. 57 -5 7 v ; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła,
Cölln a. d. Spree 7 V 1658, ibidem, k. 6 2 -6 2v.
49 O. Ch. von Sparr do B. Radziwiłła, GStAPK, X X HA, OsF 1251, k. 5 7 - 5 7v. Regiment dragonii
podpułkownika Caspara von Hohendorffa nie stacjonował w tym czasie w Prusach Książęcych, ale
pod Tczewem (B. Rössel, op. cit., s. 42); Fryderyk W ilhelm do Jana Kazimierza, Cölln a. d. Spree,
GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 6C, k. 110). W Księstwie znalazł się dopiero w sierpniu 1658 r.,
S. Augusiewicz, op. cit., s. 43.
50 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 19 IV 1658, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 5 5 -5 6 .
51 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 27 IV 1658, GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen),
5ee, 12C, k. 52-52v.
52 Jan Kazimierz do Fryderyka Wilhelma, Poznań 27 VI 1658, GStAPK, I HA, Rep.9 (Polen), 5ee,
6C, k. 127; J. Jacoby, op. cit., s. 73.
53 GStAPK, X X HA, OsF 839/9, k. 8v; B. Rössel, op. c it, s. 44.
54 11 VI Radziwiłł zawiadamiał o tym Jana Leszczyńskiego, Królewiec 11 VI 1658, Nacyjanalny
Gistaryczny Archiu Biełarusi Minsk, Fond 694, opis 1, nr 309, k. 7.
55 Część danych dla lipca 1658 r., OsF 833, k. 339, 38v; OsF 834 k. 1 01-109; OsF 839/7, k. 8v—9,
14v, 5 3 -6 4 , 113-120, 15-15v.
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przez Schönaicha stanowiska w okolicy Pasłęka, Morąga i Zalewa skierowano piechotę
Dobenecka56.
Do weryfikacji pierwotnych planów zmusiły sprzymierzonych inform acje, że Szwedzi budują szańce na Mierzei i m ają przyjąć płynący już do nich desant 3000 piechoty. Według ustaleń podjętych w Poznaniu około 19 czerwca jazda brandenburska pod
dowództwem Schönaicha i polska Sapiehy oraz korpus austriacki H eistera miały
ubezpieczać Prusy Książęce i Warmię, podczas gdy piechota Grodzickiego, oddziały
de Souches’a, jazda Czarnieckiego i regiment dragonii Hohendorffa na lewym brzegu
Wisły miały nie dopuścić do wzmocnienia załóg w Toruniu i Grudziądzu. Brandenburczycy proponowali, aby nie rozwijać regularnego oblężenia Torunia, a ograniczyć
się tylko do blokady twierdzy57. W nowej sytuacji Radziwiłł wycofał oddziały spod
Biskupca, kierując je w rejon rzeki Pasłęki58. Jan Kazimierz zdecydował o przesunię
ciu do Prus Książęcych części wojska litewskiego hetm ana wielkiego Pawła Sapiehy
i A leksandra Połubińskiego. Bogusław otrzymał od króla odpowiednie rozkazy skie
rowane do obydwóch dowódców59. W obec zdecydowanej odmowy Sapiehy i in ter
w encji Fryderyka W ilhelm a u Jan a Kazimierza, m onarcha wydał rozkaz Gosiew 
skiemu udzielenia pomocy Radziwiłłowi na wypadek niebezpieczeństwa60.
17 czerwca 12 okrętów szwedzkich z zaopatrzeniem i około 2 5 0 0 żołnierzy na po
kładach podeszło w okolice Gdańska. A dolf Ja n z częścią garnizonu malborskiego
przybył pod Nicklaswalde na Mierzei i rzucił tam szańce, pod Sztutowo Linde przysłał
z Elbląga niezbędne do transportu zaopatrzenia lodzie61. Dostarczone proch i amu
n icje rozdzielono pomiędzy garnizony w Elblągu, Głowie i Malborku62. Wojsko (wylądo
wało 1800 żołnierzy, w tym nowo utworzony regiment Sinclaira złożony z 10 kompa
nii63) zostało przeznaczone jako wzmocnienie załogi Malborka i natychmiast ruszyło
w kierunku twierdzy. Skierowany przeciw nim znad N oteci Czarniecki nie zdołał ich
zatrzymać, udało mu się jedynie rozbić drobny oddział szwedzki64. Na Mierzei pozostały
56 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 7 VI 1658, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 68-68v .
57 Relacja O . Ch. von Sparra, Poznań 19 V I 1658, GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 12 A,
s. 132-132v.
58 B. Radziwiłł do W . Gosiewskiego, Królewiec 23 VI 1658, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (dalej cyt.: BPAN Kraków) 342, k. 787. Druk 6.
59 Jan Kazimierz do B. Radziwiłła, Poznań 22 I (?) 1658, Biblioteka Książąt Czartoryskich w Kra
kowie 1819, k. 127. List zawiera błąd w datacji — powinien być czerwiec. Wskazuje na to zarówno
jego treść, jak i odpowiedź Sapiehy datowana na 28 VI.
60 P. Sapieha do B. Radziwiłła, Raszna 28 V I 1658, GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 6C, k. 130;
Fryderyk W ilhelm do Jana Kazimierza, Cölln a. d. Spree 30 VI/10 V I I 1658, ibidem, k. 131; Jan Ka
zimierz do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 18 V II 1658, ibidem, k. 146v—147.
61 B. Rössel, op. cit., s. 42.
62 Fryderyk W ilhelm do Jana Kazimierza, Cölln a. d. Spree 30 VI/10 V II 1658, GStA PK, I HA,
Rep. 9 (Polen), 5ee, 6C, k. 131.
63 G. Tessin, op. cit., s. 71.
64 A. Kersten, op. cit., s. 370; J. Wimmer, op. cit., s. 193; T . Nowak, op. cit., s. 17.
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nadal szańce obsadzone przez Szwedów. Fryderyk W ilhelm alarmował Jana Kazimierza, że stanowią one nadal zagrożenie zarówno dla Gdańska, jak i Prus Książęcych. Na
początku lipca udanego ataku na nie dokonały oddziały gdańskie, Grodzickiego i regi
m ent dragonii Caspara Hohendorffa (5 kompanii, 416 żołnierzy) spod Tczewa65.
Udział Hohendorffa w walkach na Mierzei i zajęcie Fromborka były pierwszymi wy
stąpieniami Brandenburczyków przeciw Szwedom w Prusach. A dolf Jan, z którym B o 
gusław Radziwiłł, z obawy przed sprowokowaniem przeciwnika, wyjaśniał wszelkie
nieporozumienia na drodze dyplomatycznej, wkrótce wziął odwet. N a początku lipca
Szwedzi wtargnęli na W armię66, natom iast oddziały z załogi grudziądzkiej, około
20 lipca wpadły do Prus Książęcych w okolice Susza i Prabut, splądrowały cztery wsie,
zdobyły i spaliły Susz. Schönaich wysłał przeciw nim z obozu nad Pasłęką 300 rajta
rów, którym udało się rozbić przeciwnika i wziąć 50 jeńców67. W tym samym czasie
okręty szwedzkie zbliżyły się do Piławy i oddały salwę, nie zaatakowały jednak portu.
Hill na rozkaz elektora wycofał flotę z okolic Elbląga i skupił okręty pod Piławą, gotów
do obrony68.
W lipcu wylądował w Rydze korpus feldmarszałka Roberta Douglasa. 13 lipca zbliży
ło się do Połągi 2000 Szwedów69. Gosiewski szukał pomocy u Bogusława, ten jednak
odmówił, tłumacząc, że sprowadzenie piechoty szwedzkiej świadczy raczej o wzmacnia
niu obrony niż planach ofensywnych. Poza tym nie może osłabiać obrony Prus Książę
cych, bo przeciwnik już wtargnął w ich granice, a poza tym otrzymał wiadomości od
elektora, że Karol Gustaw z Holsztynu skierował się już do Prus70. Istotnie 23 i 26 lipca
Fryderyk W ilhelm donosił o szwedzkiej flocie w Wismarze (60 okrętów, 4000 żołnie
rzy), m ającej uderzyć na Księstwo71.
Tymczasem rozpoczęło się już oblężenie Torunia. 2 lipca de Souches podszedł do To
runia na lewym brzegu Wisły. Znajdowało się pod jego komendą 6 regimentów: jego
własny piechoty, regimenty rajtarii Heistera, Ratschina i Kniggego oraz dragonii Spanca i Flettingera. Według popisu przeprowadzonego 19 lipca korpus cesarski pod Toru-

65 GStA PK, X X HA, OsF 839/8; B. Rössel, op. cit., s. 42.
66 Fryderyk W ilhelm do Jana Kazimierza, Cölln a. d. Spree 14 VII 1658, G S A P K , I HA, Rep. 9
(Polen), 5ee, 6C, k. 134.
67 Glaubhaffte Relation von dem Haupt Treffen und Victorie so der Feldt — Hauptmann Wyhowsky wi

der den rebellischen Cosacken Puszkarenko neulicher Zeit in der Ukraina glücklich erhalten. Dem den
auch bey gefügt was für wenig Tage zwischen den Churfürstl. Schwed. v. Polen in Preussen Notables
fürgefallen. 1658.
68 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 16 VII 1658, G S A P K , X X HA, OsF 1251,
k. 75v-77; B. Rössel, op. cit., s 43.
69 Glaubwürdiger Bericht aus dem Königreich Polen, Preussen, Lieffland und andern Ortern was neulicher
zenit allda In einzigen recontren, auch sonsten In andern Begebenheiten denckwürdig fürgefallen. 1658.
70 B. Radziwiłł do W . Gosiewskiego, Królewiec 20 VII 1658, BP AN Kraków 342, s. 7 8 3 -7 8 4 ; B. Ra
dziwiłł do W . Gosiewskiego, Królewiec 26 VII 1658, ibidem, s. 802.
71 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 23 VII 1658, G S A P K , X X HA, OsF 1251,
k. 78; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 26 VII 1658, ibidem, k. 78; L. Kubala,
op. cit., s. 6 0 -6 1 .
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niem liczył łącznie 4150 żołnierzy (1400 piechoty, 1500 rajtarii, 1250 dragonii)72. Na
prawym brzegu twierdzę blokowała jazda Jana Sapiehy (7 chorągwi kozackich, 3 tatarskie i 1 wołoska, liczące w sumie 1500 koni). 1 sierpnia nadszedł Grodzicki, prowadząc
około 1500 piechoty (własny regiment piechoty pod podpułkownikiem Franciszkiem
de la Pac’em i regiment Czarnocciego), dragonię (w tym regiment Hohendorffa) oraz
artylerię. Regimenty piesze generała majora Wilhelma Butlera i generała majora Erne
sta Magnusa Grotthauza zostawił jako garnizony w Tczewie i Gniewie73.
Oddziały brandenburskie, poza regimentem Hohendorffa, nie pojawiły się pod To
runiem. Rozchodzące się od połowy lipca pogłoski o przesądzonym już, nieuchronnym
uderzeniu Karola Gustawa na Prusy nakazywały elektorowi myśleć przede wszystkim
o obronie Księstwa. W związku z tym nakazywał Radziwiłłowi opatrzenie Piławy i K łaj
pedy74, nakłaniając go jednocześnie do rezygnacji z zamierzonego przez namiestnika
wyjazdu na sejm do Warszawy75. W celu wzmocnienia armii w Prusach Książęcych my
ślał o przysłaniu tu nowych jednostek, zapowiadał, że będą to rajtarskie regimenty H il
la i pułkownika A lbrechta Christopha von Q uasta76. W czerwcu rozpoczęto również
w Księstwie formowanie nowego regimentu piechoty pod dowództwem pułkownika
Johanna Casimira Molla, werbunki jednak prowadzono powoli77. Hohenzollern zabie
gał także o polską pomoc. Wobec odmowy Sapiehy i zaangażowania Gosiewskiego
w Inflantach, prosił Jana Kazimierza o skierowanie do Księstwa kilku kompanii koron
nych, pisał w tej sprawie również do Czarnieckiego78. Stanowczo domagał się przy tym,
zarówno listownie, jak i przez rezydenta na polskim dworze Johanna von Hoverbecka,
wycofania spod Torunia regimentu Hohendorffa79. 31 lipca Korff otrzymał od króla
rozkaz współdziałania z Bogusławem Radziwiłłem w Prusach Książęcych80.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że aczkolwiek komendę nad wojskiem w Pru
sach Książęcych sprawował Bogusław Radziwiłł, to jednak był w niej poważnie ograni-

72 E. Opitz, op. cit., s. 104; T . Nowak, op. cit., s. 31.
73 T . Nowak, op. cit., s. 18.
74 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 14 VII 1658, GStA PK, X X HA, OsF 1251,
k. 75.
75 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 16 VII 1658, ibidem, k. 75v-77.
76 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 2 VIII 1658, ibidem, k. 81.
77 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 19 VII 1658, GStA PK, X X HA, EM 83a,
nr 26a, k. 3 1 -3 2 ; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 2 VIII 1658, ibidem,
k. 3 4 -3 5 . Regiment Molla figuruje na etacie pruskim od sierpnia 1658 r., OsF 839/7.
78 Fryderyk W ilhelm do Jana Kazimierza, Cölln a. d. Spree 14 VII 1658, GStA PK, I HA, Rep. 9 (Po
len), 5ee, 6C, k. 134; Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 6 VIII 1658, GStAPK,
X X HA, OsF 1251, k. 81-81v .
79 Fryderyk Wilhelm do Jana Kazimierza, Cölln a. d. Spree 14 VII 1658, GStA PK, I HA, Rep. 9 (Po
len), 5ee, 6C, k. 134; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 16 VII 1658, GStAPK,
X X HA, OsF 1251, k. 75v-77.
80 Jan Kazimierz do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 31 VII 1658, GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen),
5ee, 6C, k. 155; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 6 VIII 1658, GStAPK,
X X HA, OsF 1251, k. 81-81v .
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czony instrukcjami swojego mocodawcy. Łatwo zauważyć, że większość wiążących de
cyzji, nawet odnośnie do mchów poszczególnych jednostek, zapadała na dworze elektorskim w Berlinie, natomiast koniuszemu litewskiemu przypadała rola realizatora dy
rektyw. Jeżeli nawet miał jakiś margines swobody, to w istocie był on niewielki. Nie
wdając się w tej chwili w analizę wszystkich powiązań Bogusława z Fryderykiem W il
helmem i polskim dworem królewskim, jego ówczesnej pozycji w Rzeczypospolitej,
warto jednak pamiętać, że z wielu względów jego decyzje jako dowódcy wojsk branden
burskich w latach 1 6 5 8 -1 6 6 0 najczęściej nie były suwerenne. Niekoniecznie musi to
łagodzić krytyczne oceny jego poczynań z lata 1658 r.81, ale na pewno pozwala spojrzeć
na nie z nieco innej perspektywy.
Działania Brandenburczyków w tym czasie przebiegały niezależnie od planowanych
operacji wojsk polskich i cesarskich, nie m ając praktycznie żadnego wpływu na prze
bieg oblężenia Torunia. Do drobnych incydentów doszło na Zalewie. 30 lipca guberna
tor Pilawy de la Cave i Hill zajęli szwedzki statek z transportem koni, prochu i kul82.
W odpowiedzi 31 lipca dwa okręty z Rygi blokowały przez kilka dni port. Zagrożenie
jednak nie było wielkie. Już wkrótce Hill zamierzał zaatakować dwa galeony stojące ko
lo Elbląga, rozważał także możliwość wspólnego z piechotą gdańską ataku na Żuławę
Elbląską. Radziwiłł nie zaakceptował jednak planów dowódcy floty.
W Księstwie koncentrowano tymczasem wojsko w północnych rejonach kraju,
wzmacniając przede wszystkim załogi Pilawy i Królewca. Rajtaria pod dowództwem
Schönaicha pod koniec lipca założyła obóz pod Kussfeld (w październiku komendę ob
jął Generalwachtmeister Joachim Ernest von Görtzke), na południe od Pasłęka, mając
za zadanie blokować dostęp do Prus Górnych i na Warmię podjazdom szwedzkim z E l
bląga i załogom znajdującym się na Żuławach. Pułkownik pod swoimi rozkazami miał
zapewne te same kompanie, które uprzednio zostały wycofane spod Biskupca. Nie
przyłączył się natomiast do niego Korff83. Około 12 sierpnia rajtarzy Schönaicha rozbi
li złożony z dragonów podjazd, wysiany przez komendanta Sztumu do Dzierzgonia84.
Na początku sierpnia dragonia Johanna Ernesta i Georga H einricha Wallenrodtów
wsparła stacjonującego na wybrzeżach sambijskich Polentza. R ech ota Lessgewanga
z Pisza została przerzucona do Królewca, gdzie znalazły się również wszystkie kompanie
z regimentu Nettelhorsta. De la Cave ściągał do Pilawy kompanie Oppena z Fischhausen i Halle, a także regiment Klingsporna85. W zmocniono obronę granicy południowej
od strony Grudziądza i Brodnicy. Regiment Dobenecka poszedł do Pasłęka, garnizon
Kwidzyna przesunięto do Prabut86. Dodatkowo obsadzono też piechotą Przezmark, Za
lewo, Miłakowo i Morąg.

81 T . Nowak, op. cit., s. 17; B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł, koniuszy łitewski, Kraków 1878, s. 75.
82 B. Radziwiłł, op. cit., s. 142.
83 GStAPK, X X HA, EM 83a, nr 28, k. 64-64v.
84 Adolf Jan do B. Radziwiłła, ibidem, k. 68v.
85 Ibidem, k. 64-64v .
86 Ibidem, k. 65-66v .
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Fryderyk W ilhelm nie myślał o wparciu działań w Prusach Królewskich w momencie, gdy wraz z atakiem Karola Gustawa na Zelandię (17 sierpnia 1658) wyjaśniła się
już sytuacja wojenna. Donosząc o tym Radziwiłłowi, kazał mu jednocześnie utrzymać
na miejscu oddziały zabezpieczające wybrzeża na całej długości pomiędzy Piławą a K łaj
pedą oraz Piławą a Gdańskiem, a także zbudować fort na Mierzei oraz starać się u Jana
Kazimierza o przysłanie 5 0 0 0 wojska koronnego do Księstwa87.
Ważna dla przebiegu operacji w Prusach Królewskich była decyzja sejmu (lipiec sierpień 1658) o wysłaniu pod Toruń dywizji hetmana polnego koronnego Jerzego Lu
bomirskiego. Zaczęła ona ściągać pod twierdzę w drugiej połowie września. W jej
skład wchodziło 7 regimentów piechoty (Lubomirskiego pod pułkownikiem Gyssą —
1520 żołnierzy, generała majora Pawła Cellarego — 647 żołnierzy, Jana Zamoyskiego
pod podpułkownikiem Andraultem de Buyem — 1000 żołnierzy, Andrzeja Morsztyna
— 8 00 żołnierzy, Jana Leszczyńskiego — 700 żołnierzy, Aleksandra Lubomirskiego —
700 żołnierzy, gwardia Jana Kazimierza dowodzona przez pułkownika Fromholda Wolf
f a — 400 żołnierzy, razem 57 5 0 ), 3 regimenty dragonii (Jana Kazimierza pod pułkow
nikiem Janem Henrykiem von A lten Bokumem — 820, pułkownika Józefa Łączyńskiego — 460, Aleksandra Koniecpolskiego — 360, leibkompania Lubomirskiego —
101, razem 1741) i 5 pułków jazdy (Lubomirskiego — 2500 koni, Aleksandra Koniec
polskiego — 1450, Jana Zamoyskiego — 470, Jana Sobieskiego — 800, Dymitra
Wiśniowieckiego — 650, razem 5870), liczących łącznie ok. 142 000 żołnierzy88.
26 września rozpoczęto regularne oblężenie Torunia.
Szwedzi na przestrzeni lat 1 6 5 8 -1 6 6 0 mieli, jak wielokrotnie wskazują na to przeka
zy źródłowe, dobre rozpoznanie w ruchach wojsk brandenburskich, a nawet w poczy
naniach jego dowództwa, nie wyłączając samego Radziwiłła. Wykorzystując fakt, że za
łoga Kwidzyna została osłabiona (zostało tam tylko 50 żołnierzy, na ten błąd wskazywał
Radziwiłłowi Fryderyk W ilhelm, domagając się wyjaśnień w tej sprawie89), Würzburg
24 września wysłał z Malborka 100 rajtarów, którzy zdobyli i splądrowali miasto90.
5 października zapadła pod Toruniem decyzja o wysłaniu w kierunku Żuławy Maiborskiej 3 pułków jazdy polskiej (Aleksandra Koniecpolskiego, Jana Sobieskiego i Dy
mitra Wiśniowieckiego) i skwadronu dragonii, do których dołączyć miał Bogusław R a
dziwiłł na czele rajtarii i dragonów, piechota Korffa i Butlera. Dowodzący tą grupą wo
jewoda sandomierski Aleksander Koniecpolski stanął obozem między Sztumem a Pra
butami, rozsyłając podjazdy. 9 października Jan Kazimierz zawiadomił namiestnika
o planach strony polskiej, wysyłając równocześnie do Królewca Gerharda Dönhoffa,
87 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 16/26 VIII 1658, GStAPK, X X HA,
OsF 1251, k. 83.
88 T . Nowak, op. cit., s. 3 6 -3 9 .
89 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Rensburg in Holstein 28 IX 1658, GStAPK, X X HA,
OsF 1251, k. 86v-87.
90 Relacja o zdobyciu Kwidzyna, Gdańsk 28 IX 1658, GStAPK, X X HA, IHA, Rep. 9 (Polen), 5fF,
8b, nlb.; B. Rössel, op. cit., s. 45.
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z którym książę miał uzgodnić przebieg przyszłej operacji. N a miejsce koncentracji wybrano Dzierzgoń91.
Bogusław, zgodnie z wytycznymi udzielanymi mu przez elektora, nie krył swojej n ie'
chęci do wspólnej ofensywy na Żuławy92. Przedstawiał królowi, że jego obowiązkiem
jest strzec Prus Książęcych, wskazywał na zagrożenie dla kraju, jakie niosło ze sobą roz'
winięcie działań w Kurlandii przez Douglasa (10 października padła M itawa), wysuwał
obawy przed kontratakiem szwedzkim. Jan Kazimierz uspokajał, że przed uderzeniem
szwedzkim z tamtej strony Księstwo zabezpieczy Gosiewski93.
W rzeczywistości Radziwiłł starał się powstrzymać Polaków przed wejściem na Żuławy, które zarówno dla garnizonów szwedzkich, jak i dla wojsk sprzymierzonych miały
duże znaczenie przede wszystkim jako baza aprowizacyjna94. Był zdania, że wprowadzęnie tam licznych oddziałów doprowadzi do jej zniszczenia95. Tymczasem chciał, zgodnie
z instrukcjami elektorskimi, wykorzystać ją do zaopatrzenia własnego wojska. Według
ustaleń podjętych w Buku jeszcze w maju 1658 r., armie miały się zaopatrywać z tego
terenu, na którym działały96. Elektor przypominał o tym Bogusławowi w czerwcu, gdy
namiestnik przygotowywał oddziały do połączenia z wojskami koronnymi i cesarski
mi97. W obecnej sytuacji pisał ponownie, by Radziwiłł miał na uwadze jego interesy
i zajął się utrzymaniem jego wojska, nie eksploatując w tym celu Księstwa98.
Znamienny jest fakt, że Radziwiłł przedstawiał obiektywne trudności, powstrzymu
jące go od współdziałania z wojskami Koniecpolskiego w sytuacji, gdy podjął już samo
dzielną, nie uzgadnianą ze sprzymierzeńcami akcję na Żuławach. Na przełomie wrześ
nia i października osobiście przybył do Braniewa, gdzie wspólnie z Górtzkem ustalił pla
ny działania. 2 października powiadomiono o nich Hilla, stojącego ze swoją flotą pod
Piławą. Przewidywano pozorowany atak rajtarii z obozu pod Kussfeld na Elbląg i rów
noczesny atak piechoty przerzuconej okrętami przez Zalew na położone u ujścia K ana
łu Elbląskiego reduty. 8 października okręty brandenburskie załadowane piechotą
z garnizonów w Pilawie, Fischausen i Braniewie, także dragonią (m.in. kompania kapi
tana Mathiasa von Cuilla z regimentu Auera) zaatakowały i zdobyły Bollwerk. Hill
z flotą skierował się na zachód, aby przeprowadzić rozpoznanie przy Jungfrau i Grenz91 T . Nowak, op. cit., s. 139-140.
92 Odpowiedź Fryderyka Wilhelma na list B. Radziwiłła, Hussen in Schleswig 19 X 1658, GStAPK,
X X HA, OsF 1251, к. 8 8 -8 9 .
93 T . Nowak, op. cit., s. 139.
94 Pisał o tym do Fryderyka Wilhelma, o czym elektor wspomina w liście do nadradców, Flensburg
1 XI 1658, GStA PK, I PIA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 12D, k. 56; T . Nowak, op. cit., s. 135.
95 Odpowiedź Fryderyka Wilhelma na list B. Radziwiłła, Hussen in Schleswig 19 X 1658, GStAPK,
X X HA, OsF 1251, к. 8 8 -8 9 .
96 J. R. von der Goltz do Fryderyka Wilhelma, Poznań 20/30 V 1658, GStA PK, I HA, Rep. 9
(Polen), 5ee, 12C, k. 3 1 - 31v.
97 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln a. d. Spree 7 VI 1658, GStA PK, X X HA, OsF 1251,
k. 68-68v .
98 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Flensburg 7 XI 1658, ibidem, k. 90; Fryderyk Wilhelm do
B. Radziwiłła, Flensburg 19 XI 1658, ibidem, k. 90v.
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krag. Bogusław w liście do O ttona von Schwerina z zadowoleniem pisał, że uchwycono
w ten sposób klucz do Zalewu, umożliwiający eksploatowanie Żuław. Sukces okazał się
przejściowy". 9 października Adolf Jan zebrawszy grupę z garnizonów w Malborku
i Głowie, umocnił pozostałe szańce i ruszył pod Elbląg. 10 października Brandenburczycy widząc nadciągających Szwedów, wycofali się. Pomimo późniejszych tłumaczeń Boguslawa, że celem ataku miało być jedynie zniszczenie reduty, wiele wskazuje na to, że
Brandenburczycy zamierzali opanować i utrzymać umocnienia nad Zalewem, tworząc
podstawę do rozpoczęcia działań przeciwko Elblągowi. Wskazuje na to między innymi
reakcja elektora, który w odpowiedzi na otrzymane relacje, kazał Radziwiłłowi przepro
wadzić śledztwo i ukarać winnych niepowodzenia*100. Już 14 października specjalna ko
misja przesłuchiwała w tej sprawie Hilla101.
Przygotowania do operacji w Żuławach przebiegały opieszale, do końca października piecho
ty nie zdołały się zebrać102, nie wcześniej też Koniecpolski z jazdą stanął pod Dzierzgoniem.
Wkrótce wojewoda sandomierski rozchorował się i zmarł. Dowództwo przejął po nim Jan So
bieski. Rajtaria i dragonia brandenburska koncentrowała się w rejonie Kussfeld i Pasłęka. Ra
dziwiłł, który 22 października był w Braniewie, trzy dni później przejął nad nimi komendę103.
Pod jego rozkazami znajdowało się w tym czasie 15 kompanii rajtarii (6 z regimentu Wallen
rodta, 3 ze skwadronu Hallego, 5 z jego własnego regimentu i kompania gwardii) i 7 kompa
nii dragonii (4 z własnego regimentu, 2 ze szwadronu Wallenrodta i 1 kompania Hallego).
Plan Bogusława zakładał atak Hilla i Gdańszczan (general Valentin von Winter miał do 26 paź
dziernika skoncenttować pod Sztutowem 300 żołnierzy, którzy mieli być potem przewiezieni
przez statki brandenburskie, a także zaopatrzenie) na szańce nad Zalewem Wiślanym i jed
noczesne przekroczenie Nogatu przez jazdę brandenburską i Koniecpolskiego104. 22 paździer
nika flota minęła Braniewo, płynąc w kierunku Elbląga. 27 października Radziwiłł, nie czeka
jąc na Polaków, ruszył spod Pasłęka, a w trzy dni później zajął szańce nad Nogatem Neuhof,
Klemens-Fähre i Ziegelscheune105. Około 8 listopada Hill opanował nad Zalewem diegenörter (obsadził je kompanią piechoty kapitana Bellicuma106), Jungfrau i Grenzkrug107.

"R e la c je o zajęciu Bollwerka: B. Radziwiłł do W . Gosiewskiego, Królewiec 15 X 1658, BPAN Kra
ków 342, s. 8 3 6 -8 3 7 ; także w: B. Kalicki, op. cit., s. 186; B. Radziwiłł, op. cit., s. 142; Żywot JO
Xiążęcia Bogusława Radziwiłła z rękopisu hrabiego T. Działyńskiego, wyd. A . Poplinski, Poznań-Trzemeszno 1840, s. 149-150; J. Jacoby, op. cit., s. 79; Rössel, op. cit., s. 4 5 -5 0 .
100 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Hussen in Schleswig 19 X 1658, GStA PK, X X HA, OsF
1251, к. 8 8 -8 9 .
101 Akta komisji, GStAPK, X X HA, EM 83a, nr 28, k. 70 i nast.
102 T . Nowak, op. cit., s. 145.
103 B. Radziwiłł, op. cit., s. 142; Nadradcy do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 29 X 1658, GStAPK,
X X HA, Rep 9 (Polen), 5ee 12D, k. 53v.
104 B. Rössel, op. cit., s. 51.
105 B. Radziwiłł, op. cit., s. 142-143; Żywot JO Xiążęcia Bogusława..., s. 151; B. Rössel, op. cit.,
s. 151; T . Nowak, op. cit., s. 145-147.
106 Kapitanowie Levin i Heinrich von Bellicum dowodzili kompaniami w regimencie piechoty Gerhardta von Bellicuma, S. Augusiewicz, op. cit., s. 36.
107 B. Rössel, op. cit., s. 5 2 -5 3 .
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1 listopada Lubomirski pisał do Radziwiłła, że zdecydowano się odwołać wyprąwę na Żuławy. Tłum aczył, że zwłoka w zbieraniu się poszczególnych oddziałów
uniemożliwiła przeprowadzenie uderzenia w najsposobniejszym m om encie108. H e t
m an nie wiedział jed nak jeszcze wtedy o sukcesie Brandenburczyków. Tymczasem
Bogusław, który uchwyciwszy reduty, stanął obozem pod Fiszewem i przeciął kom u
n ikację między Elblągiem i M alborkiem , za wszelką cenę ch ciał się utrzymać na Żu
ławach, wysyłając do króla żądania przyznania tam stacji dla żołnierzy elektorskich109. Przez kilka dni trwały gorączkowe narady, podczas których obydwie strony
próbowały przeforsować swoje plany. Bogusław eksponował sukcesy, jakie dotych
czas odniesiono (wejście B utlera na Żuławy od zachodu i przeprawa przez N ogat
kilku chorągwi Sobieskiego) oraz przedstawiał królowi ofensywne plany, zakłada
ją ce współdziałanie z piechotą Butlera i Gdańszczanami i odcięcie garnizonów
szwedzkich od zaprowiantowania110. K lęska Gosiewskiego pod W erkami (21 paź
dziernika) była kolejnym argumentem za przerwaniem ofensywy — Ja n Kazimierz
i Lubomirski zamierzali wysłać przeciw Douglasowi 2 pułki jazdy i dragonię pod k o 
m endą Radziwiłła111. Książę, który zdążył wyprawić do Kurlandii część piechoty
Klingsporna pod kapitanleutnantem Joh an n em Georgiem N oldem i świeżo sform o
waną kom panię rajtarii Joach im a A lb rech ta Brum sego112, nie zamierzał jed n ak od
stąpić od swoich planów. Argum entow ał, że ze strony Douglasa nie zagraża niebez
pieczeństwo, bardziej należy się obawiać ataku z Pomorza. W związku z tym właśnie
przerzucenie wojsk do Kurlandii osłabi obronę Prus Książęcych. Lubomirski i Jan
Kazimierz obiecywali, że Księstwo będzie osłaniała piechota Korffa, ale o tym
Radziwiłł, m ający z nim stary zatarg, nie ch ciał słyszeć. W sprawie tego pułkownika
interweniował zresztą w ielokrotnie u króla Fryderyk W ilhelm , który w końcu
zaczął domagać się jego odwołania i przysłanie na to m iejsce dragonii Bokum a113.
O koło 9 listopada przybył pod Toruń W allenrodt (Georg H ein rich?), przywożąc
relacje Bogusława o dotychczasowych działaniach na Żuławach, ale nie spowodowało
to zmiany planów polskiego dowództwa114.

108 J. Lubomirski do B. Radziwiłła, obóz pod Toruniem 1 X I 1658, Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej cyt.: BOssol.) 6058/11, k. 5—6, także L’vivs’ka naukova biblio
teka im. V. Stefanyka NAN Ukradny (dalej cyt.: LNB) 324, k. 1 2 -1 2v.
109 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, obóz pod Fiszewem 9 XI 1658, Archiwum Główne A k t Daw
nych (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: AR) IV, kp. 49, k. 39; B. Radziwiłł do
Fryderyka Wilhelma, Królewiec 17 XII 1658, GStAPK, I HA, Rep 9 (Polen), 5ee, 12 D, k. 74.
110 T . Nowak, op. cit., s. 148-149.
111 J. Lubomirski do B. Radziwiłła, obóz pod Toruniem 5 XI 1658, BOssol. 6058/11, k. 9—11; także
LNB 324, k. 10—10v; LNB 548, k. 4 4-44v ; T . Nowak, op. cit., s. 150-151.
112 GStAPK, OsF 834, k. 125-129.
113 Korespondencje w tej sprawie, GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 6C, k. 191, 197-198.
114 J. Lubomirski do B. Radziwiłła, obóz pod Toruniem 9 XI 1658, BOssol. 6058/11, k. 13 -1 5 ; także
LNB 324, k. 8 v -9 ; J. Lubomirski do B. Radziwiłła, obóz pod Toruniem 11 XI 1658, Biblioteka Jagiel
lońska w Krakowie 6147, t. VII, k. 711; T . Nowak, op. cit., s. 153-154-
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11 listopada Radziwiłł kazał Hillowi opuścić szańce nad Zalewem115. W cześniej
przez trzy dni pułkownik plądrował Żuławy, zabierając żywność. Kontrybucje na Żuła
wie Malborskiej wybierał również Radziwiłł116. 12 listopada Butler wycofał się na lewy
brzeg Wisły i obsadziwszy Tczew, poszedł pod Toruń. 16 listopada Szwedzi zajęli opu
szczone forty nad Zalewem, a Adolf Jan odbił K lem ens-Fähre117. 21 listopada ściągnął
do obozu pod Fiszewem kapitan Bellicum, zagrożony przez oddziały szwedzkie z Głowy,
wysłane przez generała Denkwarta118. Wobec coraz aktywniejszych działań szwedzkich
Radziwiłł wycofał się na Pasłęk i pod koniec listopada wrócił do Królewca.
Książę Bogusław ostatecznie, wbrew życzeniom królewskim, nie udał się do Kurlandii
u schyłku 1658 r. W połowie listopada ponownie wysłał pod Toruń Wallenrodta, wyja
śniając przyczyny, dla których uważa wyprawę kurlandzką za bezcelową i nie weźmie
w niej osobiście udziału, proponując wysłanie przeciw Douglasowi Korffa, wspomaga
nego przez rajtarię Schönaicha119. Wywołało to dość ostrą reakcję Jana Kazimierza
i Lubomirskiego. Król zarzucał księciu, że wycofał wojska znad Nogatu, nie informując go
o tym, hetman wytykał brak konsekwencji (najpierw Bogusław nie chciał iść na Żuławy,
wskazując niebezpieczeństwo ze strony Douglasa, teraz z kolei odmawia udziału w plano
wanej, zgodnie z jego pierwszymi życzeniami, kampanii)120. Sytuację zaostrzyły w grud
niu skargi na Hilla, który z polecenia Bogusława ściągał kontrybucje na Żuławach121.
Po kapitulacji Torunia (23 grudnia) walki w Prusach Królewskich ustały. Główne si
ły polskie wycofano, zostawiając tylko ok. 5750 żołnierzy pod dowództwem Grodzi
ckiego pod Toruniem. W ich skład wchodziły: pułki piechoty Jana Zamojskiego i Pawła
Cellarego, regimenty piechoty generała majora Wilhelma Butlera, generała majora E r
nesta Magnusa Grotthauza, podkanclerzego koronnego Bogusława Leszczyńskiego,
Krzysztofa Grodzickiego pod podpułkownikiem Franciszkiem de la Pac’em, regiment
dragonii pisarza polnego koronnego Jana Sapiehy, chorągiew Jana Kłopotowskiego,
chorągiew wołoska Wacława Leszczyńskiego oraz regimenty cesarskie: rajtarski i dragoński generała Gotfryda Heistera, a także dragoński i rajtarski pułkownika Ratschiniego. N a Warmii znajdowały się regiment piechoty Bokuma i rajtarska kompania
gwardii królewskiej Franciszka Bilińskiego122.
115 B. Rössel, op. cit., s. 54.
116 Mieszkańcy Żuławy Malborskiej do Jana Kazimierza, GStAPK, I HA, Rep 9 (Polen), 5ee, 12D,
s. 79-79v ; B. Radziwiłł do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 19 XII 1658, ibidem, k. 77-78v.
117 B. Rössel, op. cit., s. 55; T . Nowak, op. cit., s. 158-159.
118 B. Rössel, op. cit., s. 55.
119T . Nowak, op. cit., s. 155-157.
120 J. Lubomirski do B. Radziwiłła, obóz pod Toruniem 24 XI 1658, BOssol. 6058/11, k. 17 -2 0 ; także
LNB 324, k. 7 -8 .
121 B. Radziwiłł do J. Hilla, Królewiec 5 XII 1658, GStAPK, X X НА, К 6, Kasten 1386, к. 5 -5 v ; Jan
Kazimierz do В. Radziwiłła, obóz pod Toruniem 10 XII 1658, GStAPK, I HA, Rep 9 (Polen), 5ee,
12 D, k. 72; B. Rössel, op. cit., s. 56.
122 L. Podhorodecki, Kampania 1659 r. w Prusach Królewskich, w: Wojna polsko-szwedzka..., s. 337;
Hoverbeck w liście skierowanym do elektora z Torunia 25 III 1659 r. wymienia ogólnie 13 kompanii
generała majora Heistera, GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen), к. 8 3 -8 4 , 94-94v , 50.
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N a przełomie 1658 i 1659 r., głównie dzięki prowadzonym jesienią 1658 r. werbunkom, liczebność armii brandenburskiej w Prusach Książęcych była już znacznie większa
niż kilka miesięcy wcześniej i wynosiła łącznie około 8250 żołnierzy (31 kompanii rajtarii — 2600 żołnierzy, 18 kompanii dragonii — 1570, 45 kompanii piechoty —
4 0 8 0 ) 123. W iosną utworzono jedynie kompanię dragonii Georga H einricha von W al'
lenrodta, w sierpniu przybył do Księstwa spod Torunia wspomniany regiment H ohen'
dorffa (5 kompanii). We wrześniu ukończono formowanie regimentu piechoty Joh an '
na Casimira Molla (3 kompanie), w październiku kompanii rajtarii rotmistrza Joachima A lbrechta Brumsego i kompanii dragonów generała Górtzkego. W grudniu stan re'
gimentu rajtarii Wallenrodta uzupełniono do 8 kompanii, w styczniu 1659 r. elektor
przerzucił do Prus Książęcych skwadron rajtarii podpułkownika Johanna Schmidta
(4 kompanie), nie dotarł natomiast zapowiadany regiment generała Górtzkego124.
Ponadto latem 1659 r. do Księstwa przerzucono regimenty piechoty pułkownika
Gustawa von Seyn-W ittgensteina (8 kompanii) i pułkownika Caspara Reinharda von
Hundebecka (8 kompanii) oraz regiment rajtarii Chrystiana von Zastrova (8 kompanii). Sformowano ponadto szwadron rajtarii, skwadron rajtarii pułkownika M artina
von W allenrodta (2 kompanie), kompanię rajtarii pułkownika Lorenza Versena
i leibkompanię piechoty Radziwiłła pod komendą kapitana H einricha Panzera.
W czerwcu 1659 r. wojsko brandenburskie w Prusach Książęcych mogło liczyć łącznie
około 9200 żołnierzy125.
N a początku roku Radziwiłł pilnie obserwował ruchy Szwedów. Mimo że był infor
mowany o marszu Douglasa w kierunku Prus Książęcych126, nie decydował się na razie
na koncentrację wojska we wschodnich rejonach kraju. Większość oddziałów stała na
dal w Prusach Górnych. Do marca książę ściągnął w rejon Braniewa i Cynt większość
rajtarii (regimenty Radziwiłła i Wallenrodta, szwadrony Schmidta i Hallego, razem
20 kompanii) i dragonii (regimenty Radziwiłła, Hohendorffa, skwadrony Auera i W al
lenrodta, kompania Hallego, razem 13 kompanii). Obsadzono Holland (podpułkow
nik B łock z dragonami Radziwiłła), Prabuty (Hohendorff), Frombork (rajtarzy i drago
ni Wallenrodta — 100 żołnierzy). Hill, któremu na początku roku powierzono komen
dę nad garnizonem braniewskim, miał zabezpieczać kraj przed partiami szwedzkimi.
25 stycznia pułkownik rozbił jedną z nich 127. Prawdopodobnie Bogusław wysuwał
123 Obliczenia dla stycznia i lutego 1659 r. na podstawie OsF 840/1, OsF 834, OsF 841. Dane mogą
być zawyżone, w dragonii tylko Auer przeprowadził popis, nie popisała się żadna kompania rajtarii.
W przypadku regimentu rajtarii Polentza wykorzystano dane dla kwietnia 1659 r. (OsF 843), regi
mentu piechoty Dobenecka — maja 1659 r. (OsF 840/3).
124 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Flensburg 7 X I 1658, GStAPK, X X HA, OsF 1251, k. 90;
Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Flensburg 19 X I 1658, ibidem, k. 90v; S. Augusiewicz, op. cit.,
s. 3 1 -4 4 , C.
125 S. Augusiewicz, op. cit., s. 31—44; C. Jany, op. cit., s. 144.
126 M. Neuman do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 17 1 1659, GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ee,
12E, s. 121v.
127 B. Radziwiłł do J. von Hilla, Królewiec 27 I 1659, GStAPK, HBA, К 6, Kasten 1386, k. 9 -9 v ;
В. Rössel, op. cit., s. 58.
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w tym czasie jakieś projekty ofensywne. Jeszcze pod koniec grudnia do Grodzickiego
został wysłany w tej sprawie kapitan Boddenbruch, jednak generał nie chciał zrywać
obowiązującego zawieszenia broni128.
Wydaje się, że na przełomie stycznia i lutego 1659 r. zarówno Bogusław Radziwiłł,
jak i Fryderyk W ilhelm nie docenili niebezpieczeństwa, jakie im zagrażało. Wprawdzie
elektor wiedział o przygotowaniach korpusu generała majora Paula Wirtza na Pomorze,
ale sądził, że obróci się on do Danii. Przesyłając Bogusławowi rozkaz, aby z Braniewa
obserwował ruchy Szwedów, zaznaczał jednak, że większe niebezpieczeństwo grozi jed 
nak ze strony Douglasa i polecał naradzać się w tej sprawie z Polakami129. Radziwiłł,
któiy był poinformowany o ruchach szwedzkich, już przed 7 lutego przybył do Branie
wa130, nie próbował jednak skontaktować się z dowódcami polskimi.
Adolf Jan na czele ponad 110 rajtarów, 150 dragonów i 800 piechoty na po
czątku lutego ruszył na spotkanie idącego komunikiem spod Szczecina korpusu Wirtza,
prowadzącego grupę rajtarii i dragonii liczącą łącznie około 2200 żołnierzy131. Do spot
kania doszło 10 lutego pod Hammersztynem (Czamem). Kierując się na Grudziądz, Szwe
dzi zajęli około 20 lutego Świecie i Chełmno, przekraczając Wisłę w tym rejonie132.
Różnie oceniany jest cel podjętego w pierwszych miesiącach 1659 r. ataku szwedz
kiego na Prusy Książęce. Zarówno szybkość, jak i kierunek działań zdawały się wskazy
wać, że Wirtz i Adolf Jan dążą do połączenia się z Douglasem nadciągającym z Kurlan
dii. Takiego zdania byli elektor i Radziwiłł, a w przekonaniu utwierdzała ich koordyna
cja działań z obydwóch kierunków133. Dzięki zastosowanemu manewrowi, wiedząc, że
główne siły polskie, cesarskie i brandenburskie były skupione na północy, w rejonie Żu
ław i Braniewa, broniąc kierunku na Królewiec z Elbląga i Malborka, Szwedzi podeszli
do najsłabiej bronionego odcinka granicy Prus Książęcych134. Uderzeniem od połu
dniowego zachodu mieli szansę obejść zgrupowanie sprzymierzonych, otwierając sobie
drogę ku stolicy Księstwa.
Istotnie, błyskawiczny atak i jego kierunek zaskoczył sprzymierzonych. W czasie gdy
Szwedzi zbliżali się do Księstwa, Bogusław Radziwiłł nie orientował się jeszcze w sytuacji.
23 lutego oczekiwał od Hilla informacji, gdzie znajduje się grupa Adolfa Jana135. Tymcza
sem Szwedzi uderzyli na Księstwo, zajmując 26 lutego Kwidzyn, zapewne jeszcze tego sa-

128 C. von Hohendorff do J. E. von Górtzkego, Prabuty 3 1 1659, GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen),
5ee, 13, s. 4-4v .
129 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Wiborg 9 II 1659, GStA PK, X X HA, OsF 1251, k. 100v;
Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Wiborg 12 II 1659, ibidem, k. 100v-101.
130 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Wiborg 12 II 1659, ibidem, k. 100v-101.
131 Skład grupy szwedzkiej: GStA PK, X X HA, EM 11 lh , nr 166, k. 6v; ibidem, I HA, Rep. 9 (Polen)
5ff, 7.5, s. 12-12v ; G. Tessin, op. cit., s. 76 -7 7 .
132 G. Tessin, op. cit., s. 77; L. Podhorodecki, op. cit., s. 3 4 0 -3 4 1 ; J. Wimmer, op. cit., s. 199.
133 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Wiborg 5 III 1659, GStA PK, X X HA, OsF 1251, k. 105v-1 0 6 ; B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 30 III 1659, A G A D , A R IV, teka IV, kp. 49,
s. 62.
134 GStA PK, X X HA, EM 111 h, nr 166, k. 6v; GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen) 5ff, 7.5, s. 12-12v.
135 В. Radziwiłł do J. Hilla, Braniewo 23 II 1659, GStAPK, HBA, K6, Kasten 1386, к. 11.
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mego dnia Zalewo136. Podjazdy, które Radziwiłł kazał rozesłać na południe kraju, przyniosły
pieiwsze wiadomości o niebezpieczeństwie. 27 lutego wieczorem Schönaich na czele
400 rajtarów i dragonów natknął się na oddział szwedzki idący z Zalewa137. 1 marca o zbli
żaniu się nieprzyjaciela alarmował podpułkownik Błock z Pasłęka. Od jeńców szwedzkich
wziętych przez jego podjazdy dowiedziano się o upadku Kwidzyna i marszu przeciwnika na
Pasłęk138. Niemniej Szwedzi opanowali już wówczas zachodnią część Prus Górnych, kont
rolując okolice Przezmarku i Prabut (mimo że same miasta jeszcze się broniły), docierając
nawet do położonych na północny wschód od Pasłęka Młynar (Mühlhausen)139.
Aby odciąć Szwedom drogę na Królewiec, sprzymierzeni gromadzili siły pod O rnetą
na północy Warmii. Spod Torunia szły tu po 6 marca oddziały cesarskie i Grodzickiego
(15 chorągwi jazdy, 13 kompanii rajtarii cesarskiej Heistera, dragonia i rajtaria Grodzi
ckiego, razem 3850 żołnierzy), które 13 marca połączyły się z piechotą Bokuma, rajta
rią Bielińskiego oraz Brandenburczykami140. Równocześnie Radziwiłł wzmacniał zało
gę zagrożonego Braniewa, kierując do miasta 130 rajtarów i 130 dragonów załogę. D o
stępu do miasta miała bronić grupa Górtzkego141.
Pomiędzy 7 a 12 marca Szwedzi opanowali Miłakowo, a 13 marca bezskutecznie zaa
takowali Pasłęk, broniony przez dragonię Radziwiłła, dowodzoną przez Błocka. Adolf
Jan widząc, ze sprzymierzeni zdążyli już zorganizować obronę, zawrócił na Morąg. Zło
żona z 30 rajtarów i dragonów załoga nie mogła się długo bronić142. Najpóźniej 15 mar
ca miasto zostało opanowane.

136 Relacja z Kwidzyna, błędnie datowana na 26 VII, z opisu wynika, że chodzi o wydarzenia z lutego:
A usfürliche Realation welcher gestalt der schwedische Generalissimus nebst dem General Wiirtzen die

Stadt Marienwerder attaquiret, aber unverrichtet•Sachten, nebenst Unterlassung vieler Todten und G e
fangenen wiederumb abziehen müssen. Imgleichen eines Extract — Schreibens aus dem littauischen Feld
— Lager In Churland, betreffende die glückliche Recontre der Chur — Brandenburg. Völcker, mit denen
Schwedischen, dece beygefüget, die Lista allegr Ober — und Unter Officirer, auch der gemeinen Reuster.
Danebenst auch von glücklicher Eroberung der Stadt Mitau. A. 1659. Adolf Jan był w Zalewie 28 II,
GStAPK, I HA, rep. 9 (Polen), 5ff, fu. 1 1 - llv .
137 Glückliche Recontre welche der Herr Obrist von Schönaich wieder die Schweden bey Morungen den
2 7 Februar erhalten. Nebenst einem Schreiben aus Braunsberg vom 1 Marti betreffend den itzigen zustand

der Satdt Holland. 1659.
138 Zeznania rajtara szwedzkiego Hansa Tissau z 22 II/2 III, GStAPK, X X HA, EM 111h, nr 166,
k. 6v; GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen) 5ff, 7.5, s. 12-12v.
139B. Radziwiłł do J. Hilla, Królewiec 15 III 1659, GStAPK, HBA, K6, Kasten 1386, к. 1 7 -1 7v; Adolf
Jan rozpisał na tych terenach kontrybucje, każąc odstawić je do Elbląga, GStAPK, I HA, rep. 9 (Po
len), 5ff, fu. 11—1 lv; Glückliche Recontre welche der Herr Obrist von Schönaich wieder die Schweden bey

Morungen den 27 Februar erhalten. Nebenst einem Schreiben aus Braunsberg vom 1 Marti betreffend den it
zigen zustand der Satdt Holland. 1659; C. Jany, op. cit., s. 145; G. Tessin, op. cit., s. 77.
140 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Toruń 25 III 1659, GStAPK, I HA, Rep 9 (Polen),
5ee, 13, s. 4 9 -5 0 ; Glaubwürdiger Bericht von der Harten Niederlage welche die Mosscowiter durch die
Cosaken und Tartam erlitten und was sonsten anderer Ohrten newlich passiret. A. 1659; B. Rössel,
op. cit., s. 58.
141 B. Radziwiłł do J. Hilla, Królewiec 11 III 1659, GStAPK, HBA, K6, Kasten 1386, ck. 13; B. Ra
dziwiłł do J. Hilla, Królewiec 13 III 1659, ibidem, k. 15—15v; J. Jacoby, op. cit., s. 82.
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Tymczasem sprzymierzeni przeszli do kontrofensywy. Grodzicki i oddziały branden
burskie pod Görtzkem (150 rajtarii i dragonii) 18 marca podeszli do Miłakowa. Po
dwóch dniach załoga szwedzka skapitulowała, wzięto do niewoli 10 oficerów, 5 ch o
rążych, 32 podoficerów i 80 żołnierzy142143. Przez długi czas nie udawało się jednak odzy
skać Morąga, bronionego przez margrabiego von Badena144. O odzyskanie tego miasta
jeszcze w kwietniu monitował Radziwiłła Fryderyk W ilhelm 145. 29 marca Schönaich
zniósł w tej okolicy dwa kornety szwedzkie146.
Główne siły szwedzkie, pozostawiając załogi w zdobytych miastach, rozpoczęły od
wrót. Podczas kompanii udało im się przede wszystkim zdobyć zaopatrzenie, które teraz
dostarczyli do Elbląga i Malborka. Wirtz przez Żuławy wycofał się do Szczecina, a Adolf
Jan skierował się na Tczew, wykorzystując odciągnięcie sił sprzymierzonych na połu
dnie147. Radziwiłł alarmował Grodzickiego o niebezpieczeństwie, ale sam nie pospieszył
z pomocą, obawiając się ataku z Elbląga na odsłonięte Braniewo148. 19 marca Tczew zo
stał zdobyty. N a tym tle doszło znów do nieporozumień między sprzymierzonymi149.
Grodzicki winą za upadek miasta obarczał zarówno Bogusława, jak i Górtzkego, twier
dząc, że sukces Szwedów był skutkiem niewysłania przez nich odsieczy150. Radziwiłł od
powiadał, że zawiniły oddziały polskie, które zamiast myśleć o walce, konfederują się.
Z tego też powodu, oceniając własne siły oraz Heistera jako zbyt szczupłe dla zapewnie
nia dostatecznej obrony Warmii, prosił króla o przysłanie piechoty niem ieckiej151. Do
zaostrzenia konfliktu księcia z Grodzickim przyczyniła się jeszcze sprawa kwater, któ
rych książę nie chciał udzielić jego oddziałom w okolicy Ostródy152.

142 O zamiarze ataku na Miłakowo relacja z 7 III, Glaubwürdiger Bericht von der Harten Niederlage
welche die Mosscowiter durch die Cosaken und T 'artam erlitten und was sonsten anderer Ohrten newlich
passiret. А. 1659; załoga szwedzka była tam 12 III, Glaubwürdiger Bericht dessen was newlich in Chur
land und Preussen naotables vorgelauffen. Dann auch Extract eines intercipirten schwedischen Schreibens
aus libstadt. 1659.
143 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 23 III 1659, AGAD, A R IV, teka IV, kop. 49,
s. 6 6 -6 8 ; Ausführliche Relation Wie die Allirten Völcker im Hertzogthumb Preussen Lipstadt von den

Schweden wieder befreyet und selbe gantze Guarnison auff Gnad und Ungnad sich ergeben müssen. 1659;
Żywot JO Xiqtecia Bogusława..., s. 1 51-152; B. Radziwiłł, op. cit., s. 143.
144Ausführliche Relation Wie die Allirten Völcker im Hertzogthumb Preussen Lipstadt von den Schweden
wieder befreyet und selbe gantze Guarnison auff Gnad und Ungnad sich ergeben müssen. 1659.
145 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Wiborg 30 III 1659, GStAPK, X X Ha, OsF 1251, k. 1 0 8 -1 0 8 v ; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Wiborg 6/16 IV 1659, ibidem, k. 108a.
146 B. Radziwiłł, op. cit., s. 143; L. Podhorodecki, op. cit., s. 341.
147 J. Wimmer, op. cit., s. 199; L. Podhorodecki, op. cit., s. 341.
148 Ausführliche Relation Wie die Allirten Völcker im Hertzogthumb Preussen Lipstadt von den Schweden
wieder befreyet und selbe gantze Guarnison auff Gnad und Ungnad sich ergeben müssen. 1659; B. Radzi
wiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 24 III 1659, AGAD, A R IV, teka IV, kop. 49, s. 5 4 -6 1 ; B. Ra
dziwiłł do J. Hilla, Królewiec 31 III 1659, GStAPK, HBA, K6, Kasten 1386, к. 33.
149 J. von Hoverbeck do Jana Kazimierza, b.m. 5 IV 1659, GStAPK, IFIA, Rep. 9 (Polen), 5ee,
nr 13, s. 5 4 -5 5 .
150 Jan Kazimierz do J. von Hoverbecka, Warszawa 18/28 III 1659, ibidem, s. 53-53v .
151 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 23 III 1659, AGAD, A R IV, teka IV, kop. 49, s. 66-68.
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Radziwiłł nie brał osobiście udziału w działaniach zimą 1659 r., tłumacząc się chorobą152153. Elektor, któremu Schwerin doniósł o niedyspozycji księcia, zaniepokojony
o sprawną komendę nad wojskiem w tak trudnej sytuacji, postanowił przysłać do Prus
Książęcych generała Johanna Friedricha von Bawyra154.
Pomimo ustąpienia z Księstwa Wirtza i Adolfa Jana niebezpieczeństwo nie minęło.
W marcu napływały wieści o marszu Douglasa na Kłajpedę, pod koniec kwietnia Szwedzi
mieli rzekomo stanąć w Połądze155. Zagrożenie skłoniło Radziwiłła do szukania pomocy
u Jana Kazimierza, którego prosił o przysłanie posiłków. 21 marca do Warszawy udał się
w tej sprawie marszałek nadworny Bogusława Abraham Josaphat von Kreytzen156. Sam
książę w maju, gdy zapadła już w Warszawie decyzja o wysłaniu Lubomirskiego do Prus,
myślał o wyprawie na czele wojsk elektorskich do Kurlandii157. Ostatecznie w czerwcu, kie
dy wiedział już, że Douglas wycofał się, za zgodą Fryderyka Wilhelma wysłał do Kurlandii
szwadrony rajtarii Polentza (4 kompanie) i Schönaicha (4 kompanie), a także kompanie
dragonii Hallego i Schönaicha158. Potem grupę brandenburską stale wzmacniał, dosylając
do niej w sierpniu szwadron rajtarii Hallego i własną kompanię dragonii159.
W maju dochodziło do sporadycznych akcji w okolicy Żuław. 21 maja Görtzke, G ro
dzicki i Heister zaatakowali i rozbili obóz rajtarii szwedzkiej w okolicy Elbląga160. Potem
nastąpił zastój w działaniach wojennych. Podejmowane w lipcu przez Hilla próby opa
nowania Jungfer nie powiodły się161. W czerwcu Görtzke stanął obozem pod Hirszfel
dem, wojska polskie i cesarskie rozłożono na kwaterach pod Ornetą. 17 sierpnia Adolf
Jan opuścił Prusy, przekazując komendę generałowi von der Lindemu.

152 Listy Grodzickiego do Jana Kazimierza, z Romant 10 IV i Gierłoży 12 IV 1659, GStAPK, IHA,
Rep 9 (Polen), 5ee, 6C, k. 280.
153 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 20 III 1659, A G A D , A R IV, teka IV, kop. 49, s. 62;
B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 23 III 1659, ibidem, s. 6 6 -6 8 ; Żywot JO %iążęcia B o
gusława..., s. 151-152.
54 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Wiborg 16 III 1659, GStAPK, X X Ha, OsF 1251, k. 109-110.
155 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 20 III 1659, A G A D , A R IV, teka IV, kop. 49, s. 62;
J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 3 V 1659, GStA PK, IHA, Rep. 9, 5ee, nr 13,
s. 78-79.
156 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Toruń 25 III 1659, GStA PK, IHA, Rep. 9, 5ee, nr 13,
s. 49 -5 0 .
157 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, Królewiec 10 V 1659, AGAD, A R IV, teka IV, kop. 50, s. 7 -8 .
158 Fryderyk Wilhelm do B. Radziwiłła, Fühnen 8 VI 1659, GStAPK, X X Ha, OsF 1251, k. 120-120v.;
B. Radziwiłł do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 6 V I 1659, GStA PK, X X HA, OsF 1252b, s. 1.
159 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 3 V 1659, GStAPK, IHA, Rep. 9, 5ee, nr 13,
s. 78 -7 9 ; OsF 840/4, OsF 840/6.
160 Glaub Bericht welcher gestalt die kosakische HnHn Abgesandten Ihr К M von der Pohlen den 21 dieses
den Eydt Ihrer Trew v. Gehorsambs abgeleget und aus ferner auff desem Reichs — Tage fürgefallen wo-

bey auch die Recontre so neulicher Zeit bey Elbing zwischen den Schwed. Und Chur. Brandenburgischen
Völckern passiret. Imgleichen was müssen der Hr. General Komorowski in Churkind einige Partheyen sei
ner Völcker auff den Feind zu recognosciren aus commandiret, die dann auff eine schwedische Parthey ge
troffen und selbige glücklich chargiret haben. 1659; G. Tessin, op. cit., s. 77; B. Rössel, op. cit., s. 62.
161 B. Rössel, op. cit., s. 62.
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W iosną 1659 r. zapadła w Warszawie decyzja o wysianiu do Prus dywizji Jerzego Lu
bomirskiego, pod komendę którego miały przyłączyć się oddziały Grodzickiego i H ei
stera, a także brandenburskie. Fryderyk W ilhelm na początku czerwca pisał do Radzi
wiłła, by naradził się z hetmanem, w sprawie przyszłego współdziałania. Zdaniem elek
tora, siły sprzymierzonych powinny ograniczać się do blokowania garnizonów w M al
borku i Elblągu162. Jednak w lipcu Lubomirski przedstawił posłom Hohenzollerna zu
pełnie odmienną koncepcję oblężenia Grudziądza i Malborka163. Dopiero w połowie
sierpnia dywizja ruszyła spod Nieszawy w stronę Prus164. Po połączeniu się z oddziałami
stacjonującymi tam pod komendą hetm ana miało się znaleźć łącznie 12 600 żołnierzy
(5240 piechoty, 1900 dragonii, 2450 jazdy polskiej, 1000 rajtarii, 2000 cesarskich)16S.
Tymczasem oddziały brandenburskie pod komendą Górtzkego czekały w Prusach
Górnych pod Hirschfeldem (okolice Pasłęka). Składały się z 2 regimentów rajtarii
(Wallenrodta i Zastrova — 16 kompanii, 1280 żołnierzy) i 7 kompanii dragonii (4 z re
gimentu Auera, 1 Karlicka z regimentu Radziwiłła i 2 ze szwadronu Wallenrodta —
około 550 żołnierzy) i liczyła łącznie nieco ponad 1700 żołnierzy166. Od początku czerw
ca 1659 r. Radziwiłł zamierzał przesunąć je bliżej Braniewa, ale rzekomo łatwiej byłoby
mu tam je wyżywić167. Zamiar ten wiązał się jednak z planami ataku na Żuławy, gdyż po
nieudanym ataku Hilla na Jungfer w lipcu, Bogusław zrezygnował z tych planów, pozo
stawiając wojsko pod Hirszfeldem, gdzie obozowało do połowy sierpnia 1659 r.168
N a początku sierpnia Radziwiłł zjawił się w obozie. N ie zamierzał jednak osobiście
uczestniczyć w kampanii u boku Lubomirskiego. C hciał jedynie uzgodnić z hetmanem
plany przyszłych operacji w Prusach, a następnie udać się do Kurlandii, o czym zawia
damiał już dowódców litewskich169. Równocześnie gromadził w okolicach Tylży i K łaj
pedy piechotę (regimenty Klingsporna, Eulenburga i kompanię M olla), a pod Pasłę-

162 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Fiihnen 8 V I 1659, GStA PK, X X Ha, OsF 1251, k. 1 2 0 -120v .
163 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 12/22 VII 1659, GStAPK, IHA, Rep. 9,
5ee, nr 13, s. 91 -9 2 .
164 L. Podhorodecki, op. cit., s. 345.
165 Skład: L. Podhorodecki, op. cit., s. 347, na podstawie sporządzonego przez Franciszka Lisolę wy
kazu jednostek znajdujących się latem 1659 r. pod komendą Lubomirskiego (A. Walewski, Historia
wyzwolonej Rzplitej wpadającej pod jarzmo domowe za panowania Jana Kazimierza 1655-1660 , t. 1,
Kraków 1870, s. 180). Relacje brandenburskie: Verzeuchnuss derer Völcker, so diese Compagne in
Preussen sollen, GStAPK, I FIA, Rep. 9 (Polen), k. 8 3 -8 4 , oraz załączona do listu Johanna von Hoverbecka adresowanego do Fryderyka Wilhelma (b.m. 22 V II 1659) specyfikacja oddziałów hetma
na polnego koronnego w Prusach Królewskich, ibidem, k. 94-94v .
166 OsF 840/6.
167 B. Radziwiłł do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 12 V I 1659, GStAPK, X X FIA, OsF 1252b, s. 2 -6 .
168 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, obóz pod Hirszfeldem 13 V III 1659, A G AD , A R IV, teka IV,
kop. 50, s. 2 8 -3 0 .
169 B. Radziwiłł do kanclerza W XL, obóz pod Hirszfeldem 18 V III 1659, Biblioteka Narodowa
w Warszawie (dalej cyt.: BN), IV 3092, s. 4; B. Radziwiłł do A . Połubińskiego, obóz pod Hirszfeldem
18 VIII 1659, ibidem, s. 4v.
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kiem rajtarię (własny regiment pod komendą podpułkownika O ttona von Polentza)
i działa z Braniewa170.
Do Kurlandii Bogusława wzywały zarówno sprawy wojenne, jak i osobiste interesy.
Sprawa dóbr Radziwiłłowskich, o które pertraktował z wojskiem litewskim, stanowi
osobny temat, wiele jednak wskazuje, że była ona przyczyną, dla której gotów był opuścić Księstwo. W momencie, gdy planowano podjęcie wspólnej, szeroko zakrojonej
kampanii w Prusach Królewskich, mógł to uczynić wyłącznie za zgodą Fryderyka W il
helm a171. Książę wyjaśniał to Mierzeńskiemu, który ponaglał go do przyjazdu172. O sta
tecznie zrealizował swoje plany, wykorzystując przy tym wojsko elektorskie (piechotę
Klingsporna, obok własnego regimentu dragonii) do obsadzenia Birż173.
C hcąc naradzić się w sprawie przyszłych operacji, Lubomirski wyznaczył Radziwiłło
wi na 20 sierpnia spotkanie w Radzyniu174. Nie jest pewne, kiedy się ono odbyło.
Wspomnianego dnia Bogusław nie spotkał hetmana, który w cztery dni później pisał
do niego z obozu pod Grudziądzem. W odpowiedzi książę wysłał do Lubomirskiego
swoich przedstawicieli175. Pomimo tych trudności podjęto jednak decyzję o skoordyno
wanym ataku polsko-brandenburskim na Żuławy, który miał nastąpić po zdobyciu
Grudziądza. Podobnie jak rok wcześniej, zamierzano przeprowadzić równoczesne ude
rzenie od strony Zalewu Wiślanego i przez Nogat. Z dywizją koronną miała bezpośred
nio współdziałać grupa Górtzkego. Ponieważ Radziwiłł nie zrezygnował z planów kurlandzkich i już 29 sierpnia przez Pasłęk i Królewiec pojechał do Kłajpedy, komendę
miał w jego zastępstwie sprawować generał Bawyr176. 7 września Hill otrzymał rozkaz
przygotowania ataku na Żuławy od strony Zalewu i zajęcia tam dogodnej pozycji177.
Grudziądz został zdobyty szturmem w nocy z 29 na 30 sierpnia. Następnie wojska
polskie skierowały się pod Kwidzyn, gdzie 4 września stanęły obozem178. Prawdopodob
nie jeszcze przed atakiem na Grudziądz w okolicy Gniewu znalazło się zgrupowanie od-

170OsF 841, Rolle OsF 840/7, k. 11 8 -1 4 3 ; OsF 840/8, k. 29v; B. Radziwiłł do J. von Hilla, Królewiec
2 V III 1659, GStA PK, X X НА, K6, Kasten 1386, к. 7.
171 Pod koniec czerwca zapewniał elektora, że dopóki nie przyjdzie do Prus polska armia, nie wyruszy
do Kurlandii, B. Radziwiłł do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 30 VI 1659, GStA PK, X X HA, OsF
1252b, s. 13-14.
172 B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, obóz pod Hirszfeldem 13 VIII 1659, A G AD , A R IV, teka IV,
kop. 50, s. 2 8 -3 0 .
173 K. Karlick do B. Radziwiłła, Birże 9 X 1659, B. PAN Kraków 4011, k. 5v.
174 B. Radziwiłł do P. Sapiehy, obóz pod Hirszfeldem 18 VIII 1659, BN IV 3092, s. 3 v -4 ; B. Radziwiłł
do J. Mierzeńskiego, obóz pod Hirszfeldem 16 VIII 1659, AG AD , A R IV, teka IV, kop. 50, s. 32.
175 Korespondencje B. Radziwiłła z J. Lubomirskim z 20, 21 i 24 V III 1659, A G AD , A R IV, teka IV,
kop. 50, s. 3 4 -3 6 ; A G AD , A R V , 8658, s. 3.
176 M. D. von Lilienström do sekretarza stanu Pomorza J. de Falsbourga, Głowa 29 VIII 1659,
GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ff, 8c (nlb); E. Opitz, op. cit., s. 266.
177 B. Radziwiłł do J. von Hilla, Królewiec 7 IX 1659, GStAPK, X X НА, K6, Kasten 1386, к. 6 6 -6 6 v ; В. Rössel, op. cit., s. 65.
178 L. Podhorodecki, op. cit., s. 349; J. Wimmer, op. cit., s. 201.
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działów polskich i cesarskich, które, przerzuciwszy most przez Wisłę, miało zaatakować
Szpicę Montawską179. Brandenburczycy prawdopodobnie spodziewali się szybkiego
rozpoczęcia działań ze strony polskiej, ponieważ już 12 września flota brandenbur
ska dowodzona przez Hilla, wioząca 2 regimenty piechoty (Schwerina i W ittgensteina)
ruszyła w kierunku Żuław. Po ostrzelaniu Bollwerku i Jungfrau, okręty podeszły w oko
lice Tregenörter i Grenzkrug i tam około 15 września wysadziły na ląd wojsko. Kie
dy jednak nie nastąpiło spodziewane uderzenie Lubomirskiego, a komendant Głowy
Denkwart wysłał przeciw Brandenburczykom piechotę, Hill nie ryzykując starcia, wy
cofał się180.
N a naradzie odbytej nocą 26/27 września ustalono plany zaatakowania Żuławy. Hill
ponownie miał uderzyć na forty nad Zalewem Wiślanym, Lubomirski od Kwidzy
na podejść do Szpicy Montawskiej, Bawyr i Görtzke idąc od Braniewa, zdobyć
K lem ens-Fähre nad Nogatem, Gdańszczanie i Butler (1000 piechoty i 50 0 rajtarii)
opanować Głowę. 27 września główne siły hetm ana podeszły do Szpicy, zdobywając ją
dwa dni później (29 września). Gdy Heister i polska jazda skierowały się na Malbork,
Lubomirski wezwał Górtzkego, aby szedł na Elbląg i zamknął przeciwnika z tamtej stro
ny. W tym czasie na Małą Żuławę pod Styblowem wkroczyła piechota Butlera i oddzia
ły gdańskie dowodzone przez W intera (2 regimenty piechoty i dragonia i 200 rajtarii),
do których następnego dnia dołączyła jazda Niemirycza. 28 września W inter wysłał
majora Johanna Bobberta, aby zablokował Głowę181. 29 września okręty Hilla ostrzela
ły Bollwerk i tego samego dnia zajęły Tiegenörter182.

179 Relation dessen, was sich newlicher Tage vor der kleinen Insul Hitler — Sand an der Elbe zugetragen
den 6 Augusti ST. N. Wobec denna uch die Specificatiori der Königliche Polniche Völcker welche anitzo in
vollem March nacher Preussen begrieffen unterm Commando Ihr Fürstl. Excell. Hn. Crohn Marschall
und Generallissiomo. 1659.
180 B. Radziwiłł do J. von Hilla, Królewiec 17 IX 1659, GStAPK, X X НА, K6, Kasten 1386, к. 68;
В. Rössel, op. cit., s. 6 7 -6 8 ; L. Podhorodecki, op. cit., s. 349.
181 Ausfürliche Realaüon welcher gestalt der schwedische Generalissimus nebst dem General Würtzen die
Stadt Marienwerder attaquiret, aber unverrichtet■Sachten, nebenst hinterlassung vieler Todten und Gefan
genen wiederumb abziehen müssen. Imgleichen eines Extract — Schreibens aus dem littauischen Feld —
Lager In Churland, betreffende die glückliche Recontre der Chur — Brandenburg. Völcker, mit denen
Schwedischen, dece beygefüget, die Lista allegr Ober — und Unter Officirer, auch der gemeinen Reuster.

Danebenst auch von glücklicher Eroberung der Stadt Mitau. A. 1659; Kunzer jedoch warhafftiger Bericht
wie das Grosse Werder durch Göttliche Bey stand von den schwedische Trouppen gesäubert, die Scahnzen
verlassen und sie in die drey noch übrigen Vestungen als Elbing, Marienburg und das Haupt, sich einzus
perren gezwungen worden. 1659; Continuation der glücklichen Actionene, so die Königl. Polnische und
Chur Brandenburgische conjugirte Armeen im Hertzogtumb Churland wieder die Schweden vom 19 Sep
tember bis auff den 4- Octobris erhalten. Benebenst einer Specificatiori der Officirer so In Koldingen gefan
gen worden. 1659; J. Lubomirski do В. Radziwiłła, Szpica Montawska 29 IX 1659, BOssol. 60 58/11,
k. 2 1 -2 2 ; LNB, 324, k. 5 -5 v
182 L. von der Linde do Karola Gustawa, Elbląg 29 IX 1659, GStAPK, I HA, Rep. 9 (Polen), 5ff, 8c
(nlb.), B. Rössel, op. cit., s. 70.
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Początkowe sukcesy nie doprowadziły jednak do całkowitego opanowania Żuław.
Gdańszczanie do 20 grudnia oblegali Głowę, a siły polskie blokowały Malbork. Znów
doszło do nieporozumień między Lubomirskim a generałami brandenburskimi, któ
rzy wbrew ustaleniom nie zaatakowali szańców nad Nogatem, pozostawiając Szwedom
z Elbląga otwartą drogę na Warmię. Aby zabezpieczyć ten kierunek, hetman polecił
Görtzkemu stanąć z 2 regimentami rajtarii (Wallenrodta i Zastrova) pod Branie
wem183, odmówił mu jednak przysłania wsparcia w postaci kilku chorągwi jazdy, twier
dząc, że Brandenburczycy sami powinni wystawić więcej wojska, do czego zobowiązywało
ich przymierze184. Spory budziła również sprawa kwater, których rzekomo bezskutecz
nie Hill domagał się od Lubomirskiego. 1 listopada pułkownik wycofał się z Tiegenörter,
co dodatkowo poróżniło sprzymierzonych. Wzajemne animozje uniemożliwiły dalsze
współdziałanie185.
Już w grudniu napiętą sytuację zaostrzyła sprawa zatrzymania przez Brandenburczyków idącego przez Prusy Książęce garnizonu szwedzkiego Brodnicy (zdobyta 10 gru
dnia), któremu przy kapitulacji zagwarantowano swobodne przejście do Elbląga. R a
dziwiłł, m ając w tej sprawie poparcie Fryderyka W ilhelma, tłumaczył, że wina leży po
stronie Polaków, którzy nie uprzedzili go o tym wcześniej186.
N a początku listopada Bogusław Radziwiłł, wzywany do Prus przez Fryderyka W il
helm a187, opuścił Kurlandię. 29 listopada, bez porozumienia z Lubomirskim, próbował
bezskutecznie nocnym atakiem spod Braniewa zaskoczyć szwedzką załogę w Elblągu188.
Jeszcze w grudniu hetm an wzywał go na wspólną naradę do Tczewa na 4 grudnia, ale
książę nie przybył, tłumacząc się opóźnieniem listów hetmańskich189.
Głównym założeniem realizowanym przez Fryderyka W ilhelma i Bogusława Radzi
wiłła w Prusach w latach 1 6 5 8 -1 6 5 9 było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeń-

183 J. E. Görtzke do Fryderyka Wilhelma, Braniewo 20 X 1659, GStA PK, 1 HA, Rep. 9 (Polen), 5ee,
nr 13, k. 132.
184 J. Lubomirski do J. E. von Górtzkego, obóz pod Malborkiem 27 X 1659, AGAD, A R V , 8658,
s. 11.
185 Korespondencja pomiędzy J. Lubomirskim a B. Radziwiłłem z 7, 14 i 16 XI, LNB 548, k. 4 7 -4 8 ;
LNB 324, k. 1 -3 ; BOssol. 6058/11, k. 2 5 -2 6 , 3 3 -3 5 ; B. Radziwiłł do J. Lubomirskiego, Królewiec 9 X
1659, E. Kotlubaj, Galeria nieświeska portretów radziwiłłowskich, W ilno 1857, s. 214; B. Rössel,
op. cit., s. 71.
186 M. Rohrlach do J. E. von Górtzkego, Prabuty 7 XII 1659, GStA PK, IHA, Rep. 9 (Polen), 5ee, 6c,
k. 371; B. Radziwiłł do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 25 XII 1659, GStA PK, IHA, Rep. 9 (Polen),
5ff, 7.5, к. 4 4-44v ; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, GStAPK, IHA, Rep. 9 (Polen), 5ff, 7.5,
k. 44-44v ; Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln 19 XII 1659, GStAPK, X X HA, OsF 1251,
k. 139v—140; B. Radziwiłł do referendarza koronnego, Królewiec 11 I 1660, BN IV 3092, k. 9;
B. Radziwiłł, op. cit., s. 144-145.
187 Fryderyk W ilhelm do B. Radziwiłła, Cölln 19 XII 1659, GStA PK, X X HA, OsF 1251,
k. 134-134v.
188 Relacje o ataku: B. Radziwiłł do Fryderyka Wilhelma, Braniewo 30 XI 1659, GStA PK, I HA,
Rep. 9 (Polen), 5ff, 8c (nlb.); B. Radziwiłł, op. cit., s. 144; B. Rössel, op. cit., s. 7 2 -7 3 .
189 B. Radziwiłł do J. Lubomirskiego, Królewiec 15 XII 1659; B. Kalicki, op. cit., s. 2 16-217.
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stwa Księstwu. Wprawdzie strona brandenburska wywiązała się z postanowień przy
mierza zawartego w Bydgoszczy i skutecznie przecięła linie komunikacyjne Szwedów,
wiodące przez porty pruskie, ale ociągała się z aktywnym uczestnictwem w działaniach
w Prusach Królewskich. Zainteresowani odzyskaniem Elbląga i wykorzystaniem Żuław
do aprowizacji własnych wojsk, swoje wysiłki koncentrowali głównie w tamtym kierun
ku. Jednak nawet dla realizacji tych celów dowódcy brandenburscy rzadko decydowali
się na współdziałanie z wojskami polskimi, często nie realizując zadań wynikających ze
wspólnych ustaleń. Trudno też stwierdzić, by osiągnęli jakieś trwałe sukcesy, podejmu
jąc samodzielne operacje.
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Krzysztof Kossarzecki

SZLACHTA LITEWSKA WOBEC
PANOWANIA SZWEDZKIEGO
I MOSKIEWSKIEGO
W OKRESIE
ZAŁAMANIA RZECZYPOSPOLITEJ
PRZEŁOMU 1655 I 1656 ROKU

iespodziewane osłabienie pozycji Rzeczypospolitej w 1648 r. i kolejnych latach
zmagań z powstaniem kozackim na Ukrainie, a następnie jej katastrofalna klęska
w pierwszych miesiącach wojny z Moskwą w 1654 i początkach 1655 r. doprowadziły
do zupełnej zmiany układu sił w tej części Europy. Gwałtownie rosnąca potęga Moskwy
stała się realnym zagrożeniem nie tylko dla Tatarów, ale i dla bałtyckich interesów
Szwecji. W Sztokholmie już wcześniej rozważano możliwość uderzenia na osłabioną
Rzeczpospolitą, sukces Moskwy mógł tylko przyspieszyć tę decyzję1. Postępujące sukcesy Szwedów w Polsce zaczynały budzić coraz większy niepokój cara Aleksego M ichajłowicza i jego otoczenia. Rozumiano tam dobrze wrogą postawę Szwedów, którzy nie
zamierzali dopuścić posuwających się ku zachodowi wojsk carskich do wybrzeży Bałtyku. Car zaś nie chciał rezygnować z otwierającej się możliwości oparcia się na tych wy
brzeżach, a nawet sięgnięcia ku ziemiom koronnym.

N

Zderzenie się na ziemiach poważnie osłabionej Rzeczypospolitej dwóch zwycięskich
i agresywnych potęg miało z czasem doprowadzić do powstania kolejnych politycznych

1 A. Stade, Geneza decyzji Karo la X Gustawa o wojnie z Polską w 1655 r., „Studia i Materiały do Hi
storii Wojskowości”, t. 19, 1973, cz. 2, s. 19 -9 1 ; L. V. Zaborovskij, Rossija, Reć Pospolitaja i Svecija
v seredinie XVII v., Moskva 1981, s. 81 -1 3 0 .
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sojuszy. W obliczu upadku państwa polsko-litewskiego szlachta polska i litewska sta
nęła przed wyborem trwania w zdawałoby się beznadziejnym oporze lub poddania się
nowemu władcy — królowi szwedzkiemu, który miał zamiar ogłosić się królem pol
skim, czy carowi moskiewskiemu, który ogłosił się wielkim księciem litewskim. Karolo
wi X Gustawowi masowo przysięgała szlachta koronna, znaczna część litewskiej godziła
się przyjąć wcześniej lub później poddaństwo carskie. Można tu jednak zadać pytanie
0 skalę tego zjawiska na Litwie. Inne zagadnienie to motywy tych decyzji, a też na ile
poważnie samą przysięgę traktowano w kręgach szlacheckich. Te pytania pociągały ko
lejne — czy złożona przysięga zapewni wytrwanie szlachty w tej „wierności” w razie ja 
kiejkolwiek zmiany sil? W dalszym ciągu można by się zastanawiać nad problemem
przyczyn wytrwania przy carze sporej grupy szlachty litewskiej i ruskiej nawet do końca
wojny w 1667 r.
Inwazja moskiewska, a następnie agresja szwedzka w szczególnie skomplikowanym
położeniu postawiła właśnie szlachtę litewską. O ile koronna miała do wyboru zacho
wanie wierności prawowitemu królowi Janowi Kazimierzowi lub porzucenie go i przej
ście na stronę Karola X Gustawa, to Litwinom dane było w 1655 r. stanąć przed o wie
le bardziej złożonym dylematem. N a ich ziemiach, szczególnie tych zajmowanych
w 1655 r., zetknęły się bowiem interesy cara moskiewskiego, króla Jana Kazimierza
1 króla szwedzkiego. W zmieniającej się błyskawicznie sytuacji politycznej nie wszyscy
orientowali się dość szybko, po której stronie się opowiedzieć. Jesienią 1655 r. w obliczu
zajęcia prawie całego Wielkiego Księstwa przez wojska moskiewskie, prawie całej Koro
ny przez Kozaków i Rosjan z jednej strony, a z drugiej przez Szwedów, i ucieczki króla za
granicę nikt nie mógł zaręczyć, że państwo polsko-litewskie się odrodzi, a Jan Kazi
mierz kiedykolwiek pojawi się w ziemiach Rzeczypospolitej. Wydarzenia te wymusiły
sytuację, w której rzesze braci szlacheckiej, magnatów i wojskowych litewskich stanęły
przed niezmiernie trudnym pytaniem — jaką zająć postawę, za kim się opowiedzieć,
czy może też pozostać neutralnym i czekać na rozwój wypadkówh
W kroczenie latem 1655 r. Szwedów w granice Rzeczypospolitej zastało armie car
skie stojące już u wrót W ilna. Niebywały sukces Aleksego Michajlowicza nie ulegał
wątpliwości, a jego wodzom pozostawało opanować zachodnie powiaty litewskie, by
tym samym poddać sobie pod władzę cale Wielkie Księstwo Litewskie. 8 sierpnia zajęto
W ilno, a niedługo potem Grodno i Kowno. W tym czasie do stojącego w W ilnie cara
dotarły wiadomości o wejściu Szwedów do Wielkopolski, a nieco później do Żmudzi.
W ojnę polsko-szwedzką początkowo przyjęto z zadowoleniem, gdyż tym łatwiej było
wojskom carskim opanowywać ziemie litewskie i ukraińskie. Szybko jednak skala suk
cesów wojsk Karola X Gustawa wzbudziła niepokój moskiewski. Pod koniec sierpnia2

2 Zob. B. Radziwiłł do J. Leszczyńskiego, Tykocin b.d. (zaraz po 12 XI 1656), Archiwum Główne
A kt Dawnych w Warszawie (dalej cyt.: A G A D ), Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: A R ), dz. V,
nr 12772 (w listach J. Radziejowskiego); A. M. Sakowicz do K. W itejki, Tylża 14 I 1656, ibidem,
nr 13739, s. 15.
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car poinformował króla szwedzkiego, że po zajęciu Wilna ma zamiar ruszyć na Warszawę
i Kraków. Zapowiadał, że oczekuje, iż Szwedzi nie będą wkraczać na ziemie zajęte przez
jego wojska, a także opuszczą zajęte tereny litewskie. O n w zamian zgodzi się oddać im
część ziem leżących nad Bałtykiem3. W końcu, by potwierdzić fakt swojego panowania
nad całością ziem litewskich, obwołał się w Wilnie wielkim księciem litewskim.
Carskiego sukcesu nie mogła podważyć rozsypująca się Rzeczpospolita. Obawiano
się jednak Szwedów i ich polityki wobec polskich rzesz szlacheckich i wojska koronnego, przechodzących pod władzę króla szwedzkiego. Podejrzewano, że kryje się w tym
początek szwedzkiego zwrotu przeciwko Moskwie. Szlachta bowiem poddając się Karo
lowi X Gustawowi, wyraźnie stawiała warunek, by pomógł on odzyskać utracone
wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Z tym samym oczekiwaniem poddawała się w Jaśwojniach i w Kiejdanach litewska szlachta zgromadzona przy Januszu Radziwille. Król
szwedzki nie odmawiał, bo i też nie mógł tego wprost uczynić wobec szlachty, którą usi
łował sobie zjednać, idąc w swoich obietnicach na dalekie ustępstwa i gwarantując za
chowanie wszelkich dawnych praw i wolności. Stąd między innymi, a też z innych prze
słanek i domysłów brały się pojawiające się wśród szlachty litewskiej jesienne nadzieje
na rychły konflikt pomiędzy armiami szwedzkimi a moskiewskimi. Opowiadano więc
o porwaniu przez Moskwę załóg szwedzkich wysianych do Kowna i Trok czy o starciu
pod Kownem. W końcu jednak zauważano, że Szwedzi stoją spokojnie na ziemiach li
tewskich i Moskwy nie zaczepiają45. Jakie zaś były ich prawdziwe zamiary, nie wiedzia
no. W Moskwie jednak zaczęto obawiać się zaistnienia antymoskiewskiego sojuszu pol
sko-szwedzkiego, zwłaszcza że 11 sierpnia namiestnik szwedzki w Inflantach Magnus
de la Gardie zawiadomił wodzów carskich o sukcesach swego króla i o tym, że Wielkie
Księstwo przyjęło protekcję szwedzką. Jednocześnie żądał, by wojska moskiewskie
wstrzymały swój marsz, a w późniejszym czasie w swoich listach odmawiał carowi tytu
łów litewskich i białoruskich. Dla strony moskiewskiej szybkim poświadczeniem wro
gości tych deklaracji było niespodziewane zajęcie w dniu 25 sierpnia przez 117 szwedz
kich dragonów kapitana Johana von Ulenbrocka Braslawszczyzny. Trzy dni później ze
brana szlachta podpisała akt przyjęcia szwedzkiej protekcji. Dowody niepokojących
nieprzyjaznych zamiarów szwedzkich miały się mnożyć w kolejnych m iesiącach1.
Wyczerpanego długą wojną państwa moskiewskiego nie stać było na podjęcie kolej
nych zmagań z silnym przeciwnikiem. W tym czasie i Szwedzi nie mogli sobie na nie po-

3 B. N. Floria, O t Potopa do Vilna. Rnsskaja politika po otnośeniju к Reći Pospalitoj v 1655-1656 gg.,
„Kwartalnik Historyczny”, t. 110, 2003, 26—27.
4 С. P. Brzostowski do B. Radziwiłła, Łomża 29 IX 1655, AG AD , A R, dz. V , nr 1503Д; B. Radziwiłł
do H. Radziejowskiego, obóz pod Jędrzejowem 7 X 1655, Riksarchivet Stokholm, Khs XI 6, nr 14.
5 B. N. Floria, O t Potopa do Vilna..., s. 32—34; idem, Missija V. N. Lichareva v Polsze i Liwie (k istorii russkoj wnieszniej polityki vremieni „Potopa”), w: Slavianskije narody: obśćnost istorii i kultury,
red. В. V . Nosov, Moskva 2000, s. 85—86; H. Wisner, Role 1655 w Litwie: pertraktacje ze Szwecją
i kwestia wyznaniowa, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 26, 1981, s. 87, 91—93; A. Kotljarchuk, In the Shadows o f Poland and Russia, Södertörns högskola 2006, s. 117-118.
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zwolić, gdyż stało przed nimi trudne zadanie opanowania przygotowujących się do dłu
giej obrony Prus Królewskich, wspartych obiecaną pomocą elektora brandenburskiego
Fryderyka W ilhelma. Rosjanie zatem skwapliwie wychwycili sygnały szwedzkie sugeru
jące niewchodzenie sobie w drogę i do swoich dowódców wysiali ostre polecenia, by
w żadnym razie nie zaczepiali żołnierzy szwedzkich. Jednocześnie car po raz kolejny za
protestował mocno przeciwko pretensjom szwedzkim do Litwy0. Musiał się jednak
ograniczyć w swojej ekspansji do ziem litewskich, i to nie wszystkich, gdyż Żmudź, Braslawszczyzna i tzw. Inflanty polskie zajęli Szwedzi. Tak naprawdę doszło do nieformal
nego podziału Rzeczypospolitej pomiędzy Szwedów a Moskwę.
Jesienią 1655 r. nieopanowane przez najeźdźców pozostawały jeszcze ziemie połu
dniowo-zachodniej Litwy z województwem brzeskim i częścią nowogródzkiego. N ato
miast na świeżo zajętych przez oddziały carskie ziemiach litewskich zamieszkiwało wie
le szlachty, a też przebywały litewskie oddziały wojskowe, których postawa wobec n o
wych władz pozostawała nieokreślona, zwłaszcza że jeszcze niedawno brały one czynny
udział w walkach z wojskami carskimi. Także kolo Brześcia i na Żmudzi zgromadziła się
znaczna liczba senatorów litewskich, szlachty uchodzącej z ziem zajętych przez ludzi
carskich i oddziałów wojskowych z najprzedniejszymi dowódcami. W ielu z dobytkiem
uciekło jeszcze dalej, do Prus, Kurlandii, Inflant i Korony.
Sukcesy szwedzkie musiały zasadniczo zmienić postawę Aleksego Michajłowicza
wobec szlachty litewskiej. Karol X Gustaw obietnicami pozyskiwał z powodzeniem
szlachtę koronną, car musiał więc okazać się nie mniej łaskawy wobec litewskiej. By
ło to bardzo istotne, gdyż w kontekście pojawiających się doniesień o zamiarach Karo
la X Gustawa uderzenia na Moskwę, należało się obawiać, by litewska elita senatorska
i wojskowa zebrana w Brześciu i ta pozostała na Litwie nie skłoniła się ku Szwedom
i nie wpłynęła tym niekorzystnie na postawy szlachty pozostałej na ziemiach zawojowa
nych. Z punktu widzenia Moskwy można było się tego obawiać, gdyż opowiadając się
za Szwedami w sierpniu 1655 r. hetm an wielki litewski Janusz Radziwiłł głośno uspra
wiedliwiał swój i innych litewskich senatorów krok chęcią ratowania Litwy z pomocą
Karola X Gustawa przed moskiewskim zalewem. Ogłaszał też, że Szwedzi obiecali odzy
skać utracone na wschodzie ziemie, a też zachować swobodę wyznania i wszystkie wol
ności. W końcu, 20 października doszło do zawarcia ugody w Kiejdanach, gdzie W iel
kie Księstwo zawierało unię ze Szwecją, a Karol X Gustaw i jego następcy uznani zostali
za wielkich książąt litewskich67.
Wydarzenia te były pilnie śledzone przez Moskwę. Liczono się z możliwością wybu
chu wojny ze Szwecją, gdyż nie bardzo wierzono w szczerość wzajemnych pokojowych
deklaracji. Niezależnie więc od tego, na ile poważnie traktowano składane szlachcie

6 H. Wisner, op. cit., s. 95; B. N. Floria, Missija V. N. Lichareva..., s. 87.
7 Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy sekretarza Jana Kazimierza, sędziego ziemskiego kowieńskiego,
księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-1668, Scriptores Rerum Polonicarum, t. 3,
wyd. W . Seredyński, Kraków 1875 (dalej cyt.: S. F. Medeksza), s. 13 -1 4 ; H. Wisner, op. cit.,
s. 8 5 -8 6 , 98.
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szwedzkie obietnice, wzbudzały one w Moskwie obawy o postawę świeżo podbitej
szlachty litewskiej w razie wybuchu wojny z potężnym rywalem. Zanim więc by do star
cia doszło, należało przekonać ujarzmioną ludność do siebie i zrobić wszystko, by zapo
mniała ona o straszliwych zniszczeniach dokonanych przez armie carskie i poparła n o
we porządki, jak zdawało się, że popierają je Koroniarze w wydaniu szwedzkim. Przyjęto
więc wobec społeczeństwa litewskiego postawę łaskawości, daleko idących obietnic
i gwarancji zachowania swobód religijnych, wolności, praw i majątków. Kontrastowało
to mocno z twardą postawą wobec ziem zajmowanych rok wcześniej. Demonstrowana
łagodność miała przyczynić się do zdobycia serc pokonanego narodu, do niejako przeli
cytowania obietnic szwedzkich, do zachęcenia szlachty do powrotu do swych domów,
do złożenia przysięgi wierności carowi, uznania go za swego prawowitego władcę i przy
jęcia służby u niego*. Dotyczyło to szlachty, która w 1655 r. znalazłszy się pod władzą
cara, w ogromnej większości nie spieszyła się ze składaniem przysięgi. Zaproszenia skie
rowane również były w wyraźny sposób do szlachty, której ziemie zajęli Szwedzi. Kiero
wano je też do tej, która żyła na terenach jeszcze nie opanowanych przez wroga. Szcze
gólnie chodziło tu o tereny wokół Brześcia Litewskiego, o szlachtę tam mieszkającą,
a najbardziej o magnatów, wojskowych i szlachtę, którzy uciekając przed Moskwą
i Szwedami tam się zbierali. Znalazła się tam również wielka liczba szlachty z woje
wództw zajętych przez Moskwę nawet w 1654 r. Byli to zwyczajni uciekinierzy, służący
pod chorągwiami, którym na pewno marzył się powrót do domów. Gdyby więc udało
się pozyskać większość szlachty, zwłaszcza elity magnackiej i wojskowej, władza cara
nad Litwą, jako jej wielkiego księcia, nabrałaby swoistej legitymizacji i można by ją było
przeciwstawić pod jego przywództwem szlachcie koronnej, która łączyła się ze Szweda
mi. Było to ewidentnym dążeniem do zerwania unii Litwy z Koroną i zastąpienia jej
swego rodzaju unią z Moskwą. W tym duchu na przełomie lata i jesieni 1655 r. przed
stawiciele cara przekonywali pod W ilnem posła od hetmana polnego litewskiego W in
centego Gosiewskiego, Stefana Franciszka Medekszę, i prowadzili traktaty między in
nymi z pozostającym na Żmudzi starostą oszmiańskim Adamem M aciejem Sakowi
czem. Medeksza jednak wyraźnie później zapisał, że prawdziwą motywacją dla wy
siłków carskich było niedopuszczenie do powstania bardzo groźnego dla Moskwy
związku Rzeczypospolitej ze Szwecją z Karolem X Gustawem jako władcą. Nietrudno
było się bowiem domyślić, że w razie jego zaistnienia mógłby on szybko upomnieć się
o ziemie zajęte przez wojska carskie89.
Jesienią 1655 r. polityka carskiej łaskawości zdawała się rokować wyraźne widoki na
sukces. Okazało się bowiem szybko, że oddanie się hetmana wielkiego litewskiego Ja 
nusza Radziwiłła pod protekcję szwedzką wcale nie spowodowało entuzjazmu wśród
zostającego przy nim wojska i samych Żmudzinów. Wojsko w większości szybko odeszło

8 Rejestr przysięgowy szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego 1655 r., w: Pamiatniki istoriji vostomoj
Evropy, t. 4, Moskva-Warszawa 1999, s. 2 4 -2 5 .
9 S. F. Medeksza, s. 2 2 -2 3 ; L. V. Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Litovskoe i Rossija vo vriemiapolskogo Potopa, Moskva 1994, s. 8 2 -8 7 .
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od hetmana. Jego pozycja słabła, skłócił się z zarządzającym zajętymi ziemiami litewski
mi Magnusem de la Gardiem, który wprost mu powiedział, że Szwedzi za W ilno zadraż
niać swoich stosunków z Moskwą nie będą10. Szlachta żmudzka też nie chciała przysię
gać Szwedom. Coraz więcej oliwy do ognia dolewało tam brutalne zachowywanie się
żołnierzy szwedzkich, którzy coraz wyraźniej zrażali do siebie i tak podejrzliwą szlachtę.
Atmosfera klęski i niechęci do okupantów na Żmudzi nie uszła uwadze Moskwy. Posta
nowiono to wykorzystać i zjawił się tam w końcu sierpnia carski wysłannik, Wasilij Nikitycz Licharew. Przeprowadził on rozmowy z Radziwiłłem i Gosiewskim. Ten ostatni
rychło zaczął się przechylać do koncepcji związania się ze wschodnim sąsiadem, ale zo
stał przez Radziwiłła uwięziony za podejrzane kontakty z Moskwą. Zdążył tylko zasiać
kolejne ziarno obaw u Rosjan, mówiąc im, że król szwedzki po rozprawieniu się z Janem
Kazimierzem zamierza zwrócić się przeciwko Aleksemu Michajłowiczowi. Wysunął też
projekt wstrzymania działań wojennych pomiędzy Rzecząpospołitą a Moskwą i wspól
nego przeciwstawienia się Szwecji. Licharew przyjął go z aprobatą, choć bardziej ocze
kiwał poddania się niż ofert współpracy, a wynikiem tego było wysłanie przez Gosiew
skiego Medekszy z tajnym poselstwem do cara11.
Radziwiłł zaś nie wyraził zgody na współpracę z carem i ku zgorszeniu Licharewa od
mawiał mu tytułu wielkiego księcia litewskiego, argumentując, że nie został mu on n a
dany przez Litwinów, lecz zagarnął go sobie siłą. Jednocześnie wydawał glejty mające
powołaniem się na szwedzką protekcję zabezpieczyć wolne jeszcze ziemie od ataków
moskiewskich. W tej sytuacji jedyną nadzieją na opanowanie Żmudzi było pozyskanie
sobie szlachty żmudzkiej. Inny carski wysłannik Fiedor Michajłow Rtiszczew propono
wał, by zjednać najpierw starostę generalnego żmudzkiego Jerzego Karola Hlebowicza,
który cieszył się wielkim poważaniem na Żmudzi i nie podpisał ugody ze Szwedami.
Twierdził, że w razie powodzenia przekona on szlachtę, by nie przysięgała Szwedom,
a zwróciła się do cara. Aleksy Michajłowicz już 4 października wydał polecenie stojące
mu w okolicach W ilna kniaziowi Siemionowi A. Urusowowi, aby znalazł kogoś, najle
piej ze szlachty żmudzkiej, życzliwego carowi i wysłał go na Żmudź, żeby tam przekony
wał do poddania się carowi. Gdyby tamta szlachta wyraziła zgodę, to miał się przybliżyć
ku Żmudzi z wojskiem i przyjąć ją pod carską protekcję i starać się o pozyskanie szlach
ty innych zachodnich powiatów litewskich. 3 listopada car wysłał do tej szlachty swoją
hramotę. Była ona pełna zachęt i obietnic. Chociaż nie przyniosło to jakichś widocz
nych efektów, nie tracono w Moskwie nadziei, także z powodu doniesień posłów car
skich, którzy przyznawali, że wielu, z którymi rozmawiali, mówiło, że jeśli car pozwoli
im zachować wolność i swobodę wiary, to staną po jego stronie. Niewątpliwie R ti
szczew i Licharew spotykali się dość często z takimi opiniami szlachty, która wobec
upadku Rzeczypospolitej stawała przed prostym wyborem — albo być pod panowa
niem szwedzkim, albo życzyć sobie moskiewskiego. Nie było nic zaskakującego w tym,

10 A. Kotljarchuk, op. cit., s. 120-121.
11 S. F. Medeksza, s. 14-15.
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że wielu było takich, którzy rozpatrywali opcję carską, z tym większą uwagą im bardziej
doznawali ucisku od Szwedów. W każdym razie glosy niektórych magnatów i szlachty
zasłyszane na Żmudzi nastroiły dość optymistycznie posłów i samego cara. Nakazano,
by w dalszym ciągu w podobnym duchu wobec Żmudzi czynił starania wileński wojewoda M ichał Siemionowicz Szachowski12.
Niezmiernie interesujące jest pytanie odnośnie do zamiarów polityki moskiewskiej
na Żmudzi. Nie ulega wątpliwości, że chciano opanować tę litewską prowincję. Jednak
czy już jesienią 1655 r. liczono się z możliwością podjęcia wojny ze Szwecją? Gdyby
przecież na skutek starań carskich szlachta żmudzka opowiedziała się za Aleksym Michajlowiczem, musiałoby dojść do starcia ze Szwedami, którzy już te ziemie okupowali.
Z drugiej strony wiemy, że car starał się wówczas wojny ze Szwedami umknąć. Być mo
że na fali uniesienia sukcesami liczono się w Moskwie z podjęciem w niedługim czasie
wojny ze Szwecją. Starano się jednak jeszcze ją odłożyć, by pozyskać na zachodzie
Europy sojuszników przeciwko Szwedom, w tym także szlachtę litewską zarówno ziem
opanowanych przez siebie, jak i tych znajdujących pod władzą Karola X Gustawa.
Poza zasięgiem władzy Aleksego Michajłowicza znalazło się też zgromadzone w Brze
ściu Litewskim i w jego okolicach wojsko litewskie dowodzone przez wojewodę witeb
skiego Pawła Sapiehę i podkanclerzego litewskiego Kazimierza Leona Sapiehę. Zebrało
się tam też wielu najwyższych urzędników i dostojników litewskich oraz wiele szlachty
z całego Wielkiego Księstwa. Jesienią 1655 r. grupa ta znalazła się przed wyborem uzna
nia zwierzchnictwa albo króla szwedzkiego, albo cara moskiewskiego. Stała się też
obiektem wielkiego zainteresowania wysłanników carskich oraz szwedzkich. Będąc
dość oddalonym od głównych kierunków działań obu przeciwników, Sapieha mógł so
bie pozwolić na pewną grę polityczną. Być może opowiedziałby się wyraźnie za Szweda
mi, którzy już wcześniej nakłaniali go do przyjęcia protekcji swego króla. Jednak dum
nemu magnatowi nie w smak było, że na czele tych Litwinów, którzy to wcześniej
zrobili, stali znienawidzeni Radziwiłłowie13. Nie odrzucał więc zdecydowanie opcji
szwedzkiej, ale jednocześnie starał się wybadać możliwość porozumienia z Moskwą,
zwłaszcza że wśród żołnierzy z ziem litewskich, wśród których przecież było wiele ch o
rągwi, które niedawno porzuciły poddającego się Szwedom hetm ana Janusza Radzi
wiłła, odzywało się sporo głosów za udaniem się na służbę carską14. Być może z obawy
przed pozostaniem sam na sam z potęgą moskiewską nawiązał w październiku kontakty
z dyplomatą carskim Rtiszczewem. Było to tym łatwiejsze, że wobec uwięzienia Gosiew
skiego, na którego Rosjanie najbardziej liczyli, Rtiszczew wyraził opinię, iż należy ko
niecznie pozyskać Sapiehę. Zdawał sobie sprawę, że stanowisko obu Sapiehów będzie
miało ogromny wpływ na decyzje wojskowych i senatorów litewskich. Jeśliby udało się

12 L. V. Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Litovskoe.. ■, zob. dokumenty na s. 2 2 -4 5 , 57, 6 0 -6 1 , 79-80.
13 A. Rachuba, Pawel Sapieha wobec Szwecji i Jana Kazimierza (IX 1655-111656), „Acta Baltico-Slavica”, t. 11, 1977, s. 8 2 -8 3 ,8 5 - 8 6 .
14 Izabela Chodkiewiczowa z Lackich do Radziwiłła (Janusza?), b.m.d. (2. połowa 1655), AGAD,
AR, dz. V, nr 2060, s. 17.
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pozyskać Sapiehów, a za nimi elitę litewską, można było liczyć wówczas na to, że w ślad
za nią ku Moskwie przechylą się rzesze szlachty. Pozwoliłoby to na dobrowolne podda
nie się carowi ostatnich niezawojowanych ziem litewskich i uciekinierów z ziem daw
niej opanowanych. To zaś wybitnie utwierdziłoby panowanie Aleksego M ichaj łowicza
nad Litwą.
Pod koniec września Rtiszczew udał się na Podlasie. W ostatnich dniach tego mie
siąca doszło do spotkania w pobliżu Brześcia z oficerami litewskimi: Samuelem Km ici
cem, Stanisławem Lipnickim i Kazimierzem Żeromskim. Wyniósł z niego bardzo pozy
tywne wrażenia, gdyż wyrażali oni chęć nawiązania pokoju z carem. Radzili też pozy
skać Sapiehę. Rozmowy w Brześciu z wojewodą witebskim i senatorami poza uprzejmo
ściami czynionymi z ich strony pod adresem Aleksego Michajłowicza nie przyniosły
jednak konkretnej deklaracji. Parę dni później, podobnie jak Janusz Radziwiłł, woje
woda witebski nie przyznał carowi w swoim piśmie do Rtiszczewa oczekiwanych tytu
łów. Spowodowało to oburzenie dyplomaty moskiewskiego, który nie przyjął pisma.
Nie chciał chyba jednak zrywać rozmów z Sapiehą, który prosił o wstrzymanie działań
wojennych. Obawiał się zapewne, by zbytnią stanowczością nie popchnąć go ku Szwe
dom, wiedział bowiem o wysłannikach Karola X Gustawa przybywających do Brześcia.
Wiedziano też o maszerującej z Inflant przez Żmudź w kierunku Podlasia i Mazowsza
armii szwedzkiej Magnusa de la Gardiego, która mogłaby wpłynąć na postawę zgrupo
wania brzeskiego. Zgodził się więc na prośby Sapiehy oraz na wysłanie od niego do sa
mego cara posła, Samuela Kazimierza Hladowickiego1 . Poseł miał proponować pokój
między Rzecząpospołitą a Moskwą i starać się skierować ją przeciwko Szwedom. Był to
jakiś sposób odsunięcia od siebie niebezpieczeństwa moskiewskiego, w sytuacji, gdy
znikąd nie można było spodziewać się pomocy. Sapieha zdawał sobie zapewne dosko
nale sprawę ze sprzeczności interesów pomiędzy Szwecją a Moskwą i być może liczył na
ich wyzyskanie. Trafił jednak w zły czas. C ar znajdował się wówczas u szczytu powodze
nia, Szwedzi również, więc w otoczeniu Aleksego Michajłowicza nie widziano potrzeby
na godzenie się na dość wygórowane warunki Pawła Sapiehy. Okazało się, że łagodność
carska ma swoje granice. Opornego wojewodę postanowiono złamać siłą i wyprawić
przeciwko niemu wojska pod kniaziem Urusowem. Być może jednym z motywów tej
decyzji była chęć uprzedzenia Szwedów w zajęciu tego miejsca, które było doskonałym
punktem do dalszego marszu ku ziemiom koronnym i ukraińskim, skąd spodziewano
się nadejścia armii moskiewskich i kozackich. Wyruszający z poselstwem do cara Hladowicki jeszcze o tym nie wiedział. Spotkała go zatem 2 grudnia w Smoleńsku chłodna
i twarda carska odpowiedź. Sapieże i senatorom litewskim zarzucono hardość, obłudę
i obrażanie osoby carskiej. Pytano, jakim prawem nadają oni Janowi Kazimierzowi tytuł
wielkiego księcia litewskiego, pana Białej Rusi, jakim prawem siebie tytułują wojewo
dami różnych litewskich województw, marszałkiem litewskim itd. Wyjaśniono mu,
że nie mają do nich żadnych praw, jedyne co mogą zrobić, to bić czołem carowi, a on 15

15 L. V . Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Litovskoe..., s. 4 9 -5 4 ; S. F. Medeksza, s. 26.
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zagwarantuje im wszystkie ich prawa i wolności. Z tym odesłano Hladowickiego i wrę
czono mu pisaną w tym duchu hramotę carską do wszystkich zgromadzonych w Brze
ściu dostojników litewskich10.
Sapieha wysyłał sygnały do obu stron o swej gotowości do oddania się pod protekcję,
a w Brześciu przyjmował również posłów od Szwedów. Wiedzieli o nich Rosjanie i tym
większe wzbudzało to w nich obawy o postawę tam zgromadzonych Litwinów. W bez
nadziejnym położeniu, jakie dla zgromadzonych pod Brześciem Litwinów nastało jesie
nią 1655 r., nastroje bardziej przychylne okazywały się jednak wobec strony moskiew
skiej. Zdawały się je chwilowo potwierdzać pewne wydarzenia. Jednym z nich było uzy
skanie przez Sapiehę zawieszenia broni ze strony wojsk carskich, co w jego położeniu
było dużym sukcesem. Zapewne w tę stronę popychała magnaterię i szlachtę chęć
powrotu do swoich majątków i domów położonych na ziemiach zajętych przez żołnie
rzy carskich, podbudowana carskimi nieustannymi zapewnieniami nienaruszalności
majątków, praw, wolności i religii. N astroje te musiały być dość silne i całkiem możli
we, że znaczna część oczekiwała po negocjacjach Sapiehy z Rtiszczewem jakichś kon
kretnych i szybkich rozwiązań, które by pozwoliły im wrócić bezpiecznie w rodzinne
strony. Nie doszło do tego. To i utrzymywane kontakty ze Szwedami mogły sugerować
szlachcie i żołnierzom chęć wiązania się z nimi, co z czasem mogło nieść możliwość za
drażnień z Moskwą i całkowitego zamknięcia drogi powrotu na Litwę. Trudno z całą
pewnością stwierdzić, ale być może oznaką takiego niezadowolenia było odejście na
przełomie października i listopada spod Brześcia, spod komendy Sapiehy w kierunku
ziem zajętych przez Moskwę znacznego oddziału woluntarskiego pułkownika Karola
Lisowskiego1' . Prawdopodobnie takich przypadków wśród wojskowych i szlachty, tyle
że na mniejszą skalę, było więcej.
Te korzystne dla Moskwy nastroje zmieniła zaskakująca wyprawa Urusowa pod
Brześć w listopadzie 1655 r. Po drodze wódz carski rozpędził pospolite ruszenie zachod
nich powiatów litewskich. Zbliżanie się niebezpieczeństwa wywołało zaskoczenie i po
płoch w Brześciu, który zaowocował pewnymi obietnicami złożonymi wodzowi carskie
mu w sprawie dokonania przysięgi. Co charakterystyczne, szybko jednak w Brześciu
postanowiono zbrojnie przeciwstawić się wojskom carskim, co było dość zaskakujące,
biorąc pod uwagę dotychczasowe klęski oraz wcześniejsze nastroje przychylne M o
skwie. Wyjaśnieniem może być przybycie do Brześcia w dniu 20 listopada posła szwedz
kiego z ofertą protekcji i opieki Karola X Gustawa. Przybył też od króla szwedzkiego je 
go przedstawiciel, pisarz polny koronny, Jan Fryderyk Sapieha. Przerażenie ustąpiło na
dziei pomocy ze strony Szwedów, zwłaszcza że szwedzcy wysłannicy sami udali się do
Urusowa, wzywając go do zaprzestania wojennych kroków przeciwko zgrupowaniu
brzeskiemu, które poddało się Karolowi X Gustawowi. Widoczny fakt tych starań po-167

16 L. V . Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Utovskoe..., s. 6 9 -7 4 ; В. N. Floria, Missija W. N. Lichareva..., s. 87.
17 Akty izdavajemye Vüenskoju Kommissieju dlia Razbora Drevnych Aktov (dalej cyt.: A V A K ), W ilno
1909, t. 34, nr 65 i 66, s. 73 -7 5 .
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zwolił szlachcie zmobilizować się do przeciwstawienia się Moskwie1“. Decyzja ta przy
niosła zwycięskie dla Litwinów starcie pod Brześciem 23 listopada, po którym armia
Urusowa znalazła się w trudnym położeniu. Udało się jej jednak zadać w parę dni póź
niej ścigającym przeciwnikom ciężką porażkę pod Wierzchowiczami. Moskale odeszli
i stanęli pod Mścibowem wśród zbierającej się pod podkomorzym lidzkim Jakubem
Kuncewiczem na pospolite ruszenie złamanej klęskami szlachty okolicznych powiatów.
Pod Brześciem jednak całkowicie zanikły nastroje promoskiewskie. Wyprawę Urusowa
odebrano jako znak malej wartości carskich obietnic. Niedługo potem pod grozą kolej
nego ataku zarówno podkanclerzy litewski Kazimierz Leon Sapieha, jak i jego stryjecz
ny brat Paweł, a wraz z nimi reszta szlachty przyjęli protekcję szwedzką. Wypada jednak
przyjąć, że projekt poddania się królowi szwedzkiemu zrodził się już przed pojawieniem
się Urusowa, a jego zbliżenie się tylko tę decyzję przypieczętowało, co też wraz z obiet
nicą szwedzkiej opieki zapewne pozwoliło psychicznie zmobilizować się Litwinom do
walki o ostatni skrawek ich ojczyzny pod Brześciem. Dla tej opcji też nie brakowało
zwolenników, którzy mieli nadzieje, że z tak zdolnym wodzem jak Karol X Gustaw
i z jego świetną armią uda się poskromić i Moskwę, i Kozaków i tym sposobem przywró
cić niedawną potęgę Rzeczypospolitej. Inni zaś mogli zastąpić widoki powrotu do do
mów dzięki łaskawości carskiej opcją zbrojnego ich odzyskania wraz z królem szwedz
kim. W kontekście zaszłych zmian w postawach szlachty zgromadzonej pod Brześciem
uznać należy, że decyzja wyprawienia Urusowa była jednym z największych błędów m o
skiewskich na tle usiłowań pozyskania sobie elity litewskiej. N ieco później dyploma
tom carskim Hladowicki wprost wypomniał, że deklarowana miłość carska wydala się
dotąd skłaniającej się ku Moskwie szlachcie bardzo podejrzana, gdy dostrzegli nad
ciągającego i zapowiadającego wycinanie opornych Urusowa1”. Oddalenie zgrupowa
nia Sapiehy od głównych rejonów działań Szwedów i Moskwy zapewniło mu w kolej
nych tygodniach znaczne bezpieczeństwo i praktyczną niezależność tego południo
wo-zachodniego kąta litewskiego. Powrót króla Jana Kazimierza do kraju i jego sukce
sy sprawiły, że Sapieha mógł powoli rozluźniać swój związek ze Szwedami.
Pomimo tego Rosjanie nie zrezygnowali z nadziei na pozyskanie sobie Sapiehy. Je 
szcze w lutym 1656 r. zachęcali go, by przyjął carskie poddaństwo. Kierowano je też do
innych, o których wiedziano, że mogą mieć wpływ na kroki szlachty. Przede wszystkim
interesowano się Adamem Sakowiczem, Jerzym Karolem Hlebowiczem, wojewodzicem nowogródzkim Piotrem Wiażewiczem czy wojewodą trockim Mikołajem Stefanem
Pacem. Ten ostatni był obecny jesienią 1655 r. w Brześciu, ale w początku grudnia zło
żył przysięgę carowi. Obiecywano im zachowanie pozycji, a nawet dodanie majątków
i m iejsce w bojarskiej dumie. Bardzo liczono za to na ich wpływ na szlachtę i usilnie za-189

18 A. Kotljarchuk, op. cit., s. 136; J. Plosiński, Potop szwedzki na Podlasiu 1655-1657, Zabrze 2006,
s. 57.
19 L. V. Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Litovskoe ..., s. 7 4 -7 5 ; A. Rachuba, Pawel Sapieha wobec
Szwecji i Jana Kazimierza..., s. 88; idem, Sapieha Paweł Jan, w: Polski słownik biograficzny (dalej cyt.:
PSB), t. 35/1, s. 140.
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chęcano, by ją nakłaniali do przysięgi na wierność carowi20. Znajdywali się i tacy, któ
rzy za konkretne profity składali przysięgę. Przykładem tego może być wojewodzie
brzeski Stanisław Massalski, który jako jeden z pierwszych w powiecie grodzień
skim złożył przysięgę przed wojewodą w Grodnie. W zamian dostał w zarząd królewską,
a teraz carską, ekonomię grodzieńską21.
N ie wszystkim jednostkom litewskim, walczącym jeszcze latem 1655 r. przeciwko
wojskom carskim udawało się umknąć ku granicom koronnym. Najprawdopodobniej
wielu dowódców i ich żołnierzy nawet nie zamierzało tego czynić. Dotyczyło to szcze
gólnie oddziałów woluntarskich czy niektórych chorągwi powiatowych. Zdając sobie
sprawę z rozpadania się państwa polsko-litewskiego i braku nadziei na pomoc, nie wi
dzieli oni sensu dalszej walki i nie bardzo wiedzieli, co z sobą począć. Wielu żołnierzy
chciało zwyczajnie wrócić do domów, a inni gotowi byli przyjąć służbę u nowego m o
narchy. Dotyczyło to szczególnie tych rekrutujących się z ziem białoruskich, którzy ja 
ko najczęściej wyznania prawosławnego nie mieli w tym zbyt wielkich oporów. W po
czątkach listopada ich dowódcy zaczęli otrzymywać carskie, pełne łaskawości i obietnic
hramoty, wzywające ich do poddania się wraz ze swoimi zbrojnymi ludźmi carowi.
Otrzymali je między innymi tacy pułkownicy jak Karol Lisowski, Samuel Lukomski czy
Jan Mężyński22. Wydało to wkrótce oczekiwane rezultaty. I tak przykładowo 13 gru
dnia w Borysowie na czele dużego oddziału przysięgę złożył pułkownik Karol Lisowski.
Dzień później uczynił to wraz z innymi rotmistrzami i 16 chorągwiami Jan Mężyński,
którego do tego kroku namawiał, wysłany przez wojewodę wileńskiego Michała Szachowskiego, rotmistrz wileński Mikołaj Suchnicki. Wraz z nim poddało się pod władzę
cara kilku innych dowódców, których oddziały jeszcze w początkach grudnia stały
w powiecie oszmiańskim, w Miadziole i Głębokim. Z innym rotmistrzem, Florianem
Słońskim, przysięgały na wierność carowi 203 osoby spośród szlachty połockiej
Oprócz wojskowych pod koniec 1655 r. zaczęło się poddawać coraz więcej szlachty.
Niewątpliwie wpływ na to miały dochodzące wieści z Korony o kompletnej klęsce Jana
Kazimierza i masowym poddawaniu się tamtejszego wojska i szlachty Szwedom. W oje
wodowie moskiewscy w zachodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego pilnie wyła
wiali te informacje i dokładali starań, by dotarły one do jak najszerszych kręgów Litwi
nów, by tym zachęcić ich do pogodzenia się z losem i nową rzeczywistością. Już we
wrześniu Rtiszczew usilnie przekonywał Medekszę o rozpadzie Rzeczypospolitej i wyjeździe z kraju króla 4. Pod koniec listopada do wojewody wileńskiego przybył, wypra
wiony od szlachty zebranej pod Mścibowem, kniaź Samuel Lew Ogiński, ciwun trocki.20134

20 B. N. Floria, Ot Potopa do Vilna..., s. 30, 3 8 -4 0 .
21 Zob. Księga Grodzka Trocka 1660-1661, Vilniaus Universitetas Biblioteka (dalej cyt.: V U B),
fond 7 — 3/5957, k. 199-200.
22 L. V. Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Litovskoe..., s. 58.
23 Akty Moskovskogo Gosudarswa (dalej cyt.: AM G), wyd. S. Popov, Sankt Petersburg 1894, t. 2,
nr 790, s. 480; B. N. Floria, Ot Potopa do Vilna...., s. 3 7 -4 0 .
24 S. F. Medeksza, s. 22.
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C hoć przybywał od tej szlachty, która jeszcze kilka dni temu walczyła z Urusowem
i wiedziała o odparciu go spod Brześcia, to jednak wraz z synem i towarzyszami bez tru
du dał się namówić do złożenia przysięgi wierności carowi. Najprawdopodobniej nie
wierzyli oni w sens dalszego stawiania oporu Moskwie, czemu dał Ogiński wyraz w roz
mowie z Szachowskim. Doniósł mu o nastrojach szlachty z zachodnich ziem litewskich.
Okazało się, że miała ona dotąd pewne nadzieje na pomoc ze strony Szwedów na po
wstrzymanie Moskali i odzyskanie W ilna i innych miast. Rozeszły się jednak wśród niej
wieści, że te prośby spotkały się z odmową, gdyż Skandynawowie nie myśleli wszczynać
wojny z carem za litewskie miasta. N ie było też co polegać na wojsku litewskim hetm a
na Janusza Radziwiłła, gdyż i ono się rozpierzchło. Dodał, że król polski znalazłszy się
poza granicami swego państwa, nie znalazł realnej pomocy ani u cesarza, ani u papieża.
Straciwszy wszelkie widoki na zmianę położenia, szlachta ta miała skłaniać się do pod
dania carowi, zwłaszcza że wiedziano, iż w tym kierunku swoją uwagę kierował hetman
polny W incenty Korwin Gosiewski. Sam Ogiński ofiarował się Szachowskiemu i caro
wi do dzieła nakłaniania szlachty do złożenia przysięgi wierności, zaś pisarz ziemski lidzki Jan Narbut posłał do szlachty powiatów lidzkiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego
wezwanie, by ta poddała się Aleksemu Michajłowiczowi. Niedługo potem sam wraz
z Ogińskimi do niej się udał i w początkach grudnia nakłonili ponad 1000 szlachty
do złożenia przysięgi w obecności Urusowa. Wojewoda carski w W ilnie mógł tylko po
twierdzić stanowisko Szwedów, gdyż zapewne wiedział, że posłowie szwedzcy w Brze
ściu deklarowali w tym czasie wysłannikowi carskiemu do Sapiehy, że nie zamierzają
ingerować w sprawy moskiewskie na Litwie“1.
Prężna akcja carskiego wojewody wileńskiego przyniosła wymierne rezultaty. Przy
sięgę złożyło wiele szlachty, a też wojsko litewskie, które aż do grudnia stało pod swoimi
dowódcami w powiecie oszmiańskim. W tych decyzjach niewątpliwie znaczącą rolę
odgrywało zmęczenie wojną, pogłębiający się brak nadziei i pragnienie zapewnienia so
bie jakiegoś stanu bezpieczeństwa, natomiast z drugiej strony pełne obietnic i gwaran
cji zapewnienia carskiej łaski. Szachowski bardzo umiejętnie rozegrał akcję. Stał na wy
granej pozycji i dobrze rozumiał, że nie ma sensu twardym postępowaniem zrażać do
siebie przybitych klęską i zdezorientowanych Litwinów, zwłaszcza że celem Aleksego
Michajłowicza było zjednanie ich deklarowaną łaskawością. Pozyskiwał szlachtę obiet
nicami, zapewnieniem poszanowania majątków i wolności. Wojskowych zaś możliwo
ścią korzystnej służby u cara. Co ciekawe, używał do zadania przekonywania z reguły
Litwinów, którzy wcześniej okazali się pewnymi stronnikami nowych władz.
Zastanawiać może pomimo wszystko długie trwanie pod chorągwiami jednostek li
tewskich na wschód od W ilna. N a co ci żołnierze i ich dowódcy liczyli? Czy mieli n a
dzieję na zmianę sytuacji? Jeśli tak, to na tle widocznego dla wszystkich rozpadania się
Rzeczypospolitej, mogła ją przynieść tylko interwencja szwedzka. Być może jej oczeki-25

25 AM G, t. 2, nr 753, s. 459; 757/11, s. 462; B. N. Floria, Missya W. N. Licharem..., s. 8 8 -8 9 ; J. Płosiński, op. cit., s. 56.
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wali, wiedząc, że hetm an wielki Janusz Radziwiłł przyjął protekcję Karola X Gustawa,
0 którym mówiono, że zamierza dostać pod swoją władzę wszystkie ziemie, nad którymi
panował Ja n Kazimierz. Ciekawe jest to, że dość nagłe przyjęcie poddaństwa carskiego
w połowie grudnia 1655 r. przez tych dowódców następuje po przybyciu do Szachówskiego Ogińskich i wymienienia się tam wieściami o zupełnej klęsce Jana Kazimierza
1 jego ucieczce z kraju, o załamaniu się pozycji Janusza Radziwiłła przy Szwedach
i szwedzkiej odmowie podjęcia walk o zajęte przez Moskwę miasta litewskie z W ilnem
na czele. Niewątpliwie wojewoda carski doskonale wykorzystał te informacje, wysyła
ją c z nimi do Mężyńskiego rotmistrza Suchnickiego, a innym wojskowym sami zadekla
rowali się przekazać te wieści Ogińscy"0. Odpowiednio przekazane wraz z doniesieniem
0 kapitulacji szlachty pod Mścibowem i obietnicami carskiej łaski odebrały wszelkie
nadzieje i ostatecznie skłoniły żołnierzy do porzucenia myśli o jakimkolwiek oporze.
Niedługo potem wielu z ich dowódców spotykamy na służbie Aleksego Michajłowicza,
choćby pułkownika Karola Lisowskiego, Jana Mężyńskiego, Floriana Słońskiego czy
Samuela Lukomskiego.
Nadzieje noszone w pewnych kręgach litewskich na interwencję szwedzką były sku
tecznie rozbijane doniesieniami o niechęci zarówno Szwedów, jak i Moskwy do wejścia
w otwarty konflikt. Przekonał się o tym starosta oszmiański Adam Sakowicz, prowa
dzący ze Żmudzi w imieniu swoim i zgromadzonej przy nim szlachty oszmiańskiej roko
wania z Moskwą. Już pod koniec października Urusow napisał mu, by po przyjęciu car
skiej protekcji szedł ze szlachtą do cara. Kategorycznie zakazał mu czynienia jakichkol
wiek zatargów ze Szwedami. Wyjaśniał, że car chce z nimi żyć w zgodzie i ma nadzieję
na rychłe zawarcie z nimi wiecznego pokoju. Dającemu wyraźne znaki przychylności
wobec cara Sakowiczowi chodziło o zjednoczenie wszystkich ziem litewskich, co wiąza
ło się z odebraniem przez Moskwę terenów zajętych przez Szwedów. Urusow nie chciał,
by Sakowicz się nimi interesował, i zapowiadał, że o nich będą rozmawiać wielcy posło
wie carscy z przedstawicielami Karola X Gustawa. W grudniu na pytanie przysięgającej
szlachty lidzkiej w sprawie odzyskania Żmudzi odpowiedział też wymijająco, zachęcając
ją tylko do tego, by czyniła wszelkie starania, które pozwolą szlachtę tamtych ziem po
ciągnąć do cara2627. Wizja unormowania stosunków moskiewsko-szwedzkich kazała
szlachcie, która miała świadomość upadku Rzeczypospolitej, liczyć się z koniecznością
porzucenia nadziei na szybsze zmiany politycznego położenia Wielkiego Księstwa. N ic
więc dziwnego, że tak beznadziejna sytuacja odbierała wszelką nadzieję i z tego powodu
myślano już tylko o zapewnieniu sobie w miarę znośnych i bezpiecznych warunków ży
cia, co zdawało się gwarantować złożenie przysięgi nowemu władcy.
Zupełnie nie mieli na co liczyć ci, którzy mieszkali na wschodzie Wielkiego Księstwa
1 pozostali w swoich domach. Na oddalonych ziemiach białoruskich szlachta z okolic
Szklowa przepraszała cara za odstąpienie go w okresie zimowego najścia wojsk Janusza

26 AM G, t. 2, nr 750, s. 458; nr 753, s. 459; nr 757/11, s. 462, nr 790, s. 480.
27 L. V. Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Litovskoe..., s. 102, 104.
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Radziwiłła28. W praktyce okazywało się jednak, że nadal wielka część szlachty zajmowała postawę wyczekującą. Ta zaś, która przysięgła, często wzbudzała swoim zachowa'
niem podejrzliwość co do wierności carowi. Przede wszystkim dotyczyło to tej z zachódnich ziem litewskich. Sam to przyznawał Szachowski w stosunku do szlachty wileń
skiej, a też i do mieszczan29. Szczególnie dotyczyło to tej jej części, która znalazła się na
obrzeżach zasięgu władzy moskiewskiej, w pasie pomiędzy terytorium opanowanym
przez carskich wodzów, Szwedów czy zajętym przez chorągwie litewskie. Bardzo praw
dopodobne więc jest to, że często bardzo optymistyczne zapewnienia wojewodów o po
stawie pozostałej w swoich domach szlachty, kierowane do cara, były specjalnie podko
loryzowane w celu przekonania władcy o swoich sukcesach.
Okres końca 1655 r. i początków następnego charakteryzował się najgłębszym upad
kiem nadziei na odrodzenie się Rzeczypospolitej. Pod wpływem rozchodzących się wie
ści nawet ta szlachta mieszkająca bliżej ziem koronnych straciła nadzieje, by stało się to
z pomocą szwedzką, choć docierały z Korony informacje o zamiarze koronowania się na
króla Karola X Gustawa. Nie wierzono jednak w to, gdyż uważano, że bez udziału
w elekcji Litwinów nie można było mówić o wspólnej polsko-litewskiej Rzeczypospoli
tej30. Okazywało się też, że poparcie ze strony Litwinów na rzecz króla Szwecji było
wątpliwe i raczej ograniczało się do wyczekiwania na jego kroki wobec opanowanej
przez Moskwę ich ojczyzny. Z początkiem 1656 r. zaczęło ono zupełnie zanikać na sku
tek coraz wyraźniejszych wieści o przełomie w postawie Koroniarzy, którzy zaczynali
masowo porzucać Karola X Gustawa i powracać do wierności przybywającemu ze
Śląska Janowi Kazimierzowi. Po stronie powracającego króla polskiego zaczął się też
w styczniu opowiadać stojący w okolicach Brześcia Litewskiego na czele znacznych sil
litewskich Paweł Sapieha31.
Były i inne powody, dla których Litwini woleli już raczej związek z carem niż Szwe
dami, ewentualnie decydowali się pozostawać neutralni. Rozchodziły się bowiem szyb
ko wieści o lupiestwach dokonywanych przez wojska Karola X Gustawa nie tylko w Ko
ronie, ale przede wszystkim na opanowanych przez nich ziemiach litewskich — Żmu
dzi, Braslawszczyźnie i polskich Inflantach z Dyneburgiem. Ziemie, szczególnie Braslawszczyzny, stanowiły do kwietnia 1656 r. swego rodzaju pas pograniczny, w którym
ścierały się wpływy moskiewskie, szwedzkie, a też pozostały enklawy nadal obsadzo
ne prywatnymi załogami litewskich magnatów. Była nią należąca do podkanclerzego li
tewskiego Kazimierza Leona Sapiehy Ikaźń, w której stacjonowała załoga jego piechoty
węgierskiej. Wobec upadku dotychczasowych struktur władzy, postawa mieszkającej
tam szlachty uzależniona była od stosunku do niej i sposobu traktowania jej przez obu
najeźdźców. Przyznać trzeba, że o wiele lepiej z tym zadaniem poradzili sobie Rosjanie.

28 AM G, t. 2, nr 773, s. 470.
29 Ibidem, nr 751, s. 458.
30 Ibidem, nr 750, s. 458.
31 Ibidem, nr 793, s. 482; A. Rachuba, Paweł Sapieha wobec Szwecji i Jana Kazimierza..., s. 107.
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Nadużycia szwedzkie na ziemiach Braslawszczyzny i polskich Inflant były dobrze znane
siedzącem u w pobliskiej D rui w ojew odzie A fan asijow i Ław rientiejew iczow i
Ordin-Naszczokinowi32. Car polecił mu, by pozyskał między innymi szlachtę żmudzką.
Nakazywał mu jednocześnie, by szczególnie zadbał o litewskich żołnierzy, którzy nie
dawno zdecydowali się przysięgać carowi. Miał postarać się, by im w niczym nie działa
się krzywda i by mogli spokojnie wrócić do swoich siedzib33. Niewątpliwie miało to
ukazać innym wahającym się Litwinom, a też tym pozostającym poza panowaniem m o
skiewskim, że warto jest poddać się carowi.
Naszczokin pilnie obserwował pogarszające się nastroje na Żmudzi, zwłaszcza na bliż
szej mu Brasławszczyżnie. Już od pierwszych miesięcy 1656 r. starał się je wykorzystać, by
tamtą szlachtę przeciągnąć na stronę cara. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie szlachty,
która uciekła przed rabunkami i gwałtami szwedzkimi i skupiła się w Drui i jej okolicach.
Już sam fakt ucieczki jej od Szwedów do ziem opanowanych przez Moskwę był dobrym
znakiem. W dalszym ciągu należało zachęcić ją tylko do przysięgi na imię carskie. N a
stępnie starania swoje kierował ku tej szlachcie, która nadal pozostawała w zasięgu pano
wania szwedzkiego i narażona była na nieustanne gwałty. By ją pociągnąć ku carowi, wy
syłał nawet eskorty, żeby mogła ona bezpiecznie przenieść się do innych swych majętno
ści, znajdujących się już pod panowaniem wojska moskiewskiego. Skorzystali z tego mię
dzy innymi Feliks Pac i Wołłowicz. Udzielał przy tym wygnańcom znacznej pomocy
w żywności, byle tylko ich zjednać nowej władzy. Ekscesy dokonywane przez Szwedów,
a z drugiej strony umiejętność postępowania i życzliwość Naszczokina przynosiła wymier
ne korzyści stronie carskiej. W lutym całował krzyż między innymi Mikołaj Wołłowicz,
który uciekł z Brasławszczyzny. Naszczokin w dodatku w styczniu i w lutym niejedno
krotnie interweniował u gubernatora szwedzkiego w Rydze, protestując przeciwko ra
bunkom szwedzkim sięgającym nawet ziem opanowanych przez cara. N a niewiele się to
zdało, ale zawsze był to skuteczny sposób na wykorzystanie znanych wieści o szwedzkich
nadużyciach w celu zjednania przychylności szlachty wobec władz carskich34.
Gwałtownie zachodzące w początkach 1656 r. wydarzenia w Polsce, pojawienie się
króla w kraju, powrót do niego wojska i szlachty, podjęcie walki ze Szwedami i szybko
pogarszająca się ich sytuacja, były pilnie obserwowane przez wojewodę carskiego z W il
na. Pomimo że zdawano sobie sprawę, że głównym wrogiem króla polskiego są Szwedzi,
obawiano się jednak nadal o postawę Litwinów. Szczególnie uważnie obserwowano sil
ną grupę wojsk Sapiehy, którego kolejnych posunięć w zagmatwanej sytuacji politycz
nej nie bardzo umiano przewidzieć. Zwłaszcza że w tym czasie nadal nie było formalne
go porozumienia pomiędzy Moskwą a Rzecząpospołitą w sprawie wspólnego stanowi
ska wobec Szwecji, a Sapieha w zasadzie do lutego nie podjął kroków wyraźnie świad
czących o jego zerwaniu z Karolem X Gustawem. Do tego w pierwszych tygodniach

32 B. N. Floria, Ot Potopa do Vilna., s. 37.
33 L. V. Zaborovskij, Vielikoe Kniazestvo Litovskoe..., s. 110-111.
34 AM G, t. 2, nr 801, s. 48 5 -4 8 7 .
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1656 r., m ając już całą Polskę opanowaną, Karol X Gustaw stanął ze swoją armią i wiernym mu wojskiem koronnym w nie tak dalekim Królewcu. Zawarł korzystne dla siebie
porozumienie z elektorem Fryderykiem Wilhelmem, co w zasadzie zdawało się usuwać
ostatnią poważną przeszkodę do opanowania Polski’1. Spotkał się też z przetrzymywanym tam W incentym Gosiewskim. H etm an podstępnie namawiał króla szwedzkiego,
by teraz podjął się obiecanej wyprawy przeciwko Moskwie. A gdy co do tego dostał za'
pewnienia na piśmie, posiał je zaraz do cara, realizując tym swój plan nawiązania i scementowania sojuszu Rzeczypospolitej z Moskwą wymierzonego przeciwko Szwecji36.
Padały one w Moskwie na odpowiedni grunt. Tam nadal z irytacją i obawami patrzono
na poczynania Szwedów. W dalszym ciągu nie oddawali oni carowi tytułów wielkiego
księcia litewskiego i Białej Rusi, kontaktowali się z Chmielnickim i brali Zaporoże pod
swoją protekcję, w początkach 1656 r. w wyraźny sposób przestało im zależeć na zawarciu konkretnego porozumienia z Moskwą w sprawie granic na Litwie. Pamiętano też
o obietnicach szwedzkich czynionych Polakom i Litwinom w sprawie odzyskania utra'
conych przez nich ziem na Litwie i Ukrainie.
Pod wpływem tych doniesień, a też niezrozumiałego zachowania Sapiehy, zaniepokojono się więc, gdy w początkach lutego szlachta lidzka, grodzieńska i wołkowyska poprosiła Szachowskiego o obronę przed wojewodą witebskim, który wedle niej miał się
nosić z zamiarem wysłania w jej powiaty swoich w ojsk 11. Nie potrafiono chyba rozszyf
rować, na ile te zapowiedzi były poważne i w razie czego, w jakim charakterze mieliby
w te ziemie wejść ludzie wojewody witebskiego. Pozostaje otwartym pytanie, czy oba
wiano się jakiejś akcji Sapiehy jako poddanego króla szwedzkiego, jak i to, w jakim
stopniu reprezentatywna dla całej szlachty tych powiatów była prośba zaniesiona do
Szachowskiego? W każdym razie doniesienia o tych zamiarach nie ujawniły jakiejś ch ę
ci szlachty będącej pod panowaniem carskim do poparcia zamiarów wedle niej proszwedzkiego Sapiehy. Wprawiły ją raczej w zaniepokojenie, zaś gotowość Szachowskie
go do wojskowej odpowiedzi przestraszyła szlachtę na Podlasiu, która przewidywała
w takim razie klęskę wojsk litewskich pod Brześciem, upadek tego miasta i innych wraz
z ostatkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego 3.
W tym czasie też do Naszczokina dotarły niepokojące wiadomości o postawie Pawia
Sapiehy. W dniu 19 stycznia 1656 r. zmarł jego krewny, podkanclerzy litewski Kazi
mierz Leon Sapieha. Znany byl on z tego, że bardzo długo opierał się namowom Karola
X Gustawa do poddania się mu. Zgodził się na to formalnie dopiero w końcu listopada
pod grozą działań Urusowa . N ie była to szczera zgoda, gdyż w tym mniej więcej lub
nieco późniejszym czasie wydal on swojemu podstarościemu w Ikaźni, podczaszemu

35 J. Włodarski, Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma w latach 1640-1660,
Gdańsk 2000, s. 9 2 -9 3 , 9 5 -9 6 .
36 A . Przyboś, Gosiewski Wincenty Korwin, PSB, t. 8, s. 34437 AM G, t. 2, nr 793, s. 482.
38 NN do B. Radziwiłła, Tykocin 13 III 1656, AG AD , A R, dz. V , papiery nieuporządkowane.
39 A . Rachuba, Sapieha Kazimierz Leon, PSB, t. 35/1, s. 35.
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braslawskiemu Kazimierzowi Osińskiemu kategoryczny zakaz wpuszczania do tego
zamku Szwedów. Nakazał wręcz, by w razie czego oddal go wojskom carskim. Po jego
śmierci Ikaźń dostała się Pawłowi Sapieże, który zaraz skierował tam list zakazujący
wpuszczać jakąkolwiek obcą załogę i nakazał czekać na pomoc. Wiedziano też, że
w tym czasie szwedzki komendant z Brasławia, kapitan Johan von Ulenbrock odwiedził
podstarościego w Ikaźni i zachęcił go do trzymania się wytycznych Pawła Sapiehy. Dość
oddalonemu od rzetelnych źródeł informacji podstarościemu wyjaśniał, że pokój pomiędzy królem polskim a szwedzkim jest kwestią najbliższego czasu, po zawarciu którego Jan Kazimierz ma dostać wielkie szwedzkie posiłki przeciwko Moskwie. Opowieści
o szwedzkich zamiarach odzyskania Litwy krążyły cały czas wśród szlachty i podsycanie
ich było bardzo na rękę Szwedom, gdyż przyczyniało się do utrudniania władzom
moskiewskim ugruntowania korzystnej dla siebie stabilizacji szlacheckich nastrojów.
Zwodzenie takimi obietnicami podstarościego z Ikaźni leżało w interesie komendanta
szwedzkiego, który nie życzył sobie zbytniego przybliżania się załóg moskiewskich do
ziem kontrolowanych przez niego. Wydarzenia te stały się przyczyną sporego zaniepo
kojenia szlachty brasławskiej skupionej w okolicach Drui, zwłaszcza że zaraz pojawiły
się pogłoski o szwedzkiej chęci ataku na to miasto40. W każdym razie zamieszanie to nie
ujawniło jakichkolwiek chęci wśród szlachty, by przejść na stronę szwedzką. Co więcej,
w obliczu dochodzących na Litwę głosów o załamywaniu się panowania szwedzkiego
w Koronie, coraz mniej wiarygodne obietnice szwedzkiej pomocy zupełnie traciły na
wartości także w świetle gwałtów dokonywanych na szlachcie, przyczyniając się tylko
do intensywniejszego szukania przez nią pomocy u wojewodów moskiewskich. Problem
Brasławszczyzny zresztą sam szybko znikł, gdyż wraz z rozpoczęciem działań wojennych
w kwietniu pomiędzy Szwecją a Moskwą, wojska carskie zajęły te wszystkie ziemie.
Ciekawą enklawę wśród ziem litewskich opanowanych przez Moskwę stanowi
ło Księstwo Słuckie należące do księcia Bogusława Radziwiłła. Silna forteca słucka i ol
brzymie włości leżały na skraju województwa nowogródzkiego, przylegającego do m iń
skiego. Ziemie te były dość słabo penetrowane przez Moskwę i stanowiły pewien przy
kład pogranicza panowania moskiewskiego. Pomagało to zachować szlachcie tam m ie
szkającej i urzędnikom radziwiłłowskim dość dużą swobodę pomimo zmuszenia przez
Trubeckiego części szlachty do przysięgi i usadowienia się w Nowogródku niezbyt silne
go garnizonu carskiego. Natomiast w Słucku stacjonował od połowy 1655 r. bardzo sil
ny garnizon radziwiłłowski, którego trzonem był regiment piechoty niemieckiej księcia
Bogusława41. Dzięki tak silnej załodze dowodzonej przez oberszterlejtnanta Wilhelma
Patersona miasto zdołało we wrześniu 1655 r. odeprzeć próby zajęcia go przez wojska
kniazia Aleksego Nikitycza Trubeckiego. Odrzucono też carskie wezwanie do podda-

40 AM G, t. 2, nr 793, s. 482; nr 801, s. 487.

Materiały do zagadnie
nia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1648-1655, „Studia i Materiały do Historii W oj41 W IV kwartale 1654 r. liczył 1044 porcji, czyli około 940 ludzi (J. Wimmer,

skowści”, t. 5, 1960, strony niepag.); AM G, t. 2, nr 790, s. 480.
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nia się Trubeckiemu, w którym Aleksy Michajlowicz gwarantował zachowanie wszel
kich wolności. Zastrzegał tylko sobie prawo do wprowadzenia swoich wojewodów
i żołnierzy do fortecy w celu, jak pokrętnie tłumaczył, pilnowania, by nikt tych praw
i wolności szlacheckich nie naruszył42. Do fortecy schroniło się w czasie najazdu m o
skiewskiego i kozackiego bardzo wiele okolicznej szlachty. Status tych ziem i znajdu
jącej się tam ludności byl dość dziwny. Jesienią 1655 r. książę Bogusław opowiedział się
wyraźnie po stronie Karola X Gustawa. Tym samym uznał, że jego włości słuckie znaj
dują się pod protekcją szwedzką. Zaraz też podjął próbę rozszerzenia ich na pobliskie
Lachowicze i Nieśwież i kazał je zająć. Tłumaczył to chęcią uchronienia ich przed po
nownym najazdem moskiewskim43. Szczególną energią odznaczył się w tych działa
niach oberszterlejtnant Adam Wollax, od listopada 1655 r. następca Patersona, pocho
dzący z Pomorza lub Prus, „który liczył się załogą być Króla Szwedzkiego”, jak po paru
latach wspominano44. W grudniu zajął i złupil zamki w Nieświeżu i Mirze i zaczął się ty
tułować komendantem z łaski Karola Gustawa, króla szwedzkiego i polskiego ziem,
które po zakreśleniu przez niego ich granic, obejmowały wielkie obszary wycięte z ziem
województw nowogródzkiego, brzeskiego i mińskiego. Jednocześnie wydal uniwersał,
w którym oznajmiał wojskom carskim i kozackim, że w miejscowościach tych ziem
ustanowił swoje załogi i zabraniał do nich im wchodzić. Zdecydowanie odrzucił też
oferty moskiewskiego wojewody borysowskiego o poddaniu Słucka Aleksemu M ichajłowiczowi, pomimo nieustannych zachęt do tego kroku popartych obietnicami zacho
wania wszelkiego majątku i praw45.
Zachowanie Wollaxa mocno ubodło Aleksego Michajłowicza, który mając się za
wielkiego księcia litewskiego nie zamierzał się godzić, by na tych ziemiach ustanawiano
władztwo króla szwedzkiego. Tymczasem donoszono o kolejnych listach tego oficera do
różnych powiatów utrzymanych w tym samym duchu. Powodowało to gniewne inter
wencje samego cara u Karola X Gustawa46. Zastąpienie Wollaxa w lutym 1656 r. przez
majora Jana Grossa nie doprowadziło do uspokojenia niepokoju wojewodów carskich.
Wprawdzie w Slucku zaprzestano pisania utrzymanych w tak buńczucznym tonie li
stów, wycofano się z Nieświeża i Mira, które zajęli ludzie sapieżyńskiego pułkownika

42 Z diariusza miasta Slucka, AG AD, A R, dz. II, ks. 69/14, s. 5 5 -6 0 ; Summarius Rożnych mieyskich
transacty у Sessy, ibidem, dz. XXIII, nr 151, s. 156; AM G, t. 2, nr 717, s. 437; L. V. Zaborovskij, Vielikoe Kniażeswo Litovskoe..., s. 77.
43 B. Radziwiłł do Majora JKM ci (?), w Szypenbeilu 27 I 1656, AGAD, AR, dz. V, nr 6865Д, s. 1;
zob. zeznania w sprawie zajęcia Nieświeża przez ludzi księcia Bogusława w 1655 r., Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas, Vilna, fond 1276, op. 1, nr 653, k. 6-6v.
44 Protestatcja na zajęcie zamku nieświeskiego od księżny Lucrecji Marii Margrabiny Strocci Radziwiłłowej, wojewodziny połockiej, b.m. 3 X 1666, Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas, Vilna, fond
1276, op. 1, nr 653, k. 9-9v.
45 Uniwersał Adama W ollaxa ze Slucka 9 XII 1655, A G AD , AR, dz. II, nr 1306; Wojewoda borysowski do A. Wollaxa, b.m.d. [Borysów, 2. połowa lutego 1656], A G AD , Extranea szwedzkie (dalej
cyt.: Extr. szw.), szpula 70, nr 125; T . Wasilewski, Radziwiłł Bogusław, PSB, t. 30, s. 164-165.
46 AM G, t. 2, nr 793, s. 482.
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Samuela Oskierki, ale żołnierze sluccy niejednokrotnie dawali się we znaki okolicznej
szlachcie. Dotyczyło to przede wszystkim tej, która żyła w majątkach książęcych, m ię
dzy innymi w Kojdanowszczyźnie i w Smolewiczach. W tych dwóch pierwszych stały
przysłane z garnizonu sluckiego załogi wojskowe. Jednak do tych dóbr rościli sobie pre
tensje urzędnicy moskiewscy, argumentując, że należą one do cara, gdyż ich mieszkań
cy złożyli mu przysięgę wierności carowi. Już wcześniej Wollax odpierał zdecydowanie te
pretensje, twierdząc, że są to włości księcia Bogusława, który przyjął protekcję Karola X
Gustawa i teraz znajdują się one pod szwedzką ochroną. Dochodziło więc do napięć po
między załogami słuckimi a przysyłanymi carskimi. Najbardziej na straty narażona była
mieszkająca tam i nieustannie rabowana szlachta, która żywić musiała i jednych, i dru
gich. Ciekawe, że wiedziała ona dobrze, w jaki sposób poskarżyć się wojewodom carskim.
Ta z Mińszczyzny oznajmiała w czerwcu 1656 r., że ze Slucka napadają ją żołnierze
szwedzcy. Z obfitych dokumentów słuckich wiemy, że w garnizonie Szwedów wówczas
nie było. Wiemy też, że żołnierze ci nie przeprowadzali żadnych zaczepnych działań prze
ciwko moskiewskiemu stanowi posiadania. Używano ich natomiast do egzekwowania
powinności z licznych dzierżaw książęcych trzymanych przez różną szlachtę, a przy okazji
dopuszczano się licznych rabunków i gwałtów. Było jej to bardzo nie w smak i ona to pró
bując uchylić się od swych obowiązków, skarżyła carskim wojewodom na ludzi księcia.
Wiedząc o jego służbie na rzecz Karola X Gustawa i o tym, że komendantem garnizonu
jest oficer, który dokładał starań by poddanych księcia Bogusława doprowadzić do przy
sięgi na wierność królowi szwedzkiemu, wszelkie działania jego ludzi ze Słucka przedsta
wiała jako najazd Szwedów z tego grodu. Odnosiło to pewien skutek, gdyż car nakazał
wojewodzie mińskiemu Fiedorowi Juriewiczowi Arseniewowi zwrócić się z prośbą do wo
jewody w Borysowie, by udzielono szlachcie mińskiej pomocy w przegonieniu „Szwedów”
z ziem województwa mińskiego, a nawet podjęciu działań przeciwko samemu Słuckowi4'.
Nie wydaje się jednak, by proszwedzka postawa księcia miała na dłuższy czas większy
wpływ na postawę szlachty mieszkającej w pobliżu jego fortecy słuckiej i powstawanie
wśród niej jakichś trwałych nastrojów sprzyjających Szwedom. W początkowym okre
sie gwałtownych działań ludzi Wollaxa powstało pewne zamieszanie i niepewność co
do konieczności opowiedzenia się za królem szwedzkim czy carem44. To, że nie składa
no tu masowo przysięgi na wierność carowi miało inne przyczyny, z których główną by
ła obecność tylko nielicznych wojsk moskiewskich na tych ziemiach po odejściu armii
Trubeckiego. Pojawiły się one dopiero w lutym 1660 r. wraz z kniaziem Iwanem Chowańskim, a wtedy przymuszona szlachta nowogródzka nie miała innego wyjścia jak tyl
ko złożyć ponownie przysięgę4 ”. Przyjęcie protekcji szwedzkiej przez Bogusława i de-

47 Ibidem, nr 829, s. 5 0 4 -5 0 5 ; nr 831, s. 506; Wojewoda borysowski do A . W ollaxa, b.m.d. [Bory
sów, 2. połowa lutego 1656], AG AD, Extr. szw., szpula 70, nr 125.
48 S. Paszkowski do B. Radziwiłła, Iszkołdź 6 I 1656, A G AD , A R , dz. V , nr 11379.
49 Maskiewicza dyjariusz moskiewskiej wojny w Wielkim Księstwie Litewskim będącej, w: Pamiętniki Maskiewiczów, wyd. A. Sajkowski, Wrocław 1961, s. 286-288.
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monstrowanie zwierzchności Karola X Gustawa nad tymi ziemiami przez Wollaxa pobudzalo natomiast niepokój carskich wojewodów i rozkazy z Kremla, by rozprawić się
z Sluckiem. To z kolei wzbudzało uzasadniony niepokój Slucczan i księcia. Zapewniał
on swoich poddanych o swej trosce i staraniach o zapewnienie im bezpieczeństwa, ale
nigdy nie wskazywał na protekcję szwedzką jako jego źródło50. Co ciekawe, działania
Wollaxa nie cieszyły się poparciem ani mieszczan, ani szlachty, ani nawet znacznej części oficerów garnizonowych. N a czele opozycji stanął major Jan Gross, którego Wollax
kazał aresztować. 14 lutego całą sprawę postawił w obecności oficerów na sesji miejskiej. Oskarżył go o kontaktowanie się z Sapiehą i Oskierką, o niewykonywanie rożka'
zów, a także o to, że nie chciał wyraźnie zadeklarować się po stronie króla szwedzkiego.
Ku zaskoczeniu komendanta oficerowie stanęli po stronie Grossa. Poparli jego sprzeciw
wobec rozkazów Wollaxa jako chęć ochrony dóbr księcia przed ich zniszczeniem. Chodzilo niewątpliwie o unikanie działań przeciwko ludziom sapieżyńskim i moskiewskim.
Co do deklarowania się po stronie króla szwedzkiego, to oficerowie powiedzieli, że stoją
wiernie po stronie księcia, a od niego jak dotąd nie dostali żądania, by deklarowali się
po czyjejkolwiek stronie. Oficerów poparli miejscy uczestnicy sesji. Niedługo potem
z woli księcia miejsce Wollaxa zajął Gross5152. Książęce dyrektywy w kolejnych miesiącach będą szły po linii unikania zadrażnień z Kozakami, Moskwą czy Sapiehą. Celem
będzie utrzymanie włości w maksymalnie nienaruszonym stanie. Było to zgodne z ocze
kiwaniami mieszczan i szlachty, którzy chcieli spokojnie przeżyć zawieruchę wojenną.
Po odejściu spod Slucka we wrześniu 1655 r. Trubeckiego nigdy jednak ze strony
moskiewskiej nie podjęto żadnych poważniejszych kroków w celu opanowania tej for
tecy. Niewątpliwie związane było to, zarówno z oddaleniem tych ziem od głównych
centrów panowania moskiewskiego na Litwie, jak i ze słabością sil carskich w jej połu
dniowej części, zwłaszcza gdy od wiosny 1656 r. kierowano je na front szwedzki w In 
flantach. Stąd z braku sil działania wobec Slucka podejmowano w inny sposób. W czes
ną wiosną 1656 r. wyprawiono ziemianina z Kojdanowszczyzny, Zydowicza, by ten
opornego Wollaxa próbował przekupstwem przeciągnąć na stronę carską, a w później
szym okresie starano się oddziaływać na nastroje ruskiej, prawosławnej, głównie bied
niejszej ludności miasta3". Trzeba też przyjąć, że wojewodowie Aleksego Michajłowicza
szybko zorientowali się, że Szwedów w fortecy nie ma i nie stanowi ona aż tak wielkiego
zagrożenia. Poza tym po odejściu Wollaxa zastąpił go major Jan Gross, który od księcia
Bogusława miał wyraźne polecenia, by nie drażnić Moskwy i Kozaków. Do tego ci osta
tni pod wodzą pułkownika Iwana Nieczaja szybko wyrośli na Białorusi na potęgę, która
do końca 1659 r. odsunęła od Słucka zagrożenie moskiewskie.

50 B. Radziwiłł do mieszczan słuckich, Malbork 23 VI 1656, A G AD , A R, dz. XXIII, teka 132.
51 Extract z Xiąg Sessyonalnych Miasta Xcia Jmci Słuckie(go) A o 1656, February 14 dnia, AGAD,
AR, dz. XXIII, t. 154, kop. 5, s. 15 4 -1 5 5 ; J. Gross do P. Sapiehy, Słuck 13 II 1656, ibidem, dz. XI,
nr 48, s. 6 4 -6 5 . Zob. Informatia dana Panu Janowi Grossowi Maiorowi w Królewcu die 27 Septembr(is) A. 1658, ibidem, dz. V II, nr 678.
52 Summarius Rożnych mieyskich transacty у sessy, ibidem, dz. X X III, teka 151, s. 156.
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Pierwsze tygodnie 1656 r. ukazały, że na polu pozyskiwania sobie szlachty większe
sukcesy zanotowali Rosjanie. Ich elastyczna polityka łaskawości i gwarantowania za
chowania praw i wolności przyniosła wyraźne efekty. Przyczyniały się też do tego stara
nia nowych władz, by powstrzymać rozboje i rabunki carskich żołnierzy. Kontrastowało
z tym zachowanie Szwedów w Koronie czy na Żmudzi, które już wiosną 1656 r. przyczy
niło się do wybuchu powstania. Z drugiej strony nie należy przeceniać przychylności
szlachty wobec nowych porządków. Mamy wiele źródeł potwierdzających fakt składa
nia carowi przysięgi, ale należy pamiętać, że są one najczęściej pochodzenia moskiew
skiego i szczególnie eksponują sukcesy ludzi Aleksego Michajłowicza. Dotyczą one też
tej szlachty, która znalazła się pod ich władzą i była w przymusowym położeniu. Pomi
mo tego i w tych źródłach da się nieraz znaleźć słowa wojewodów carskich, że nadal
wiele szlachty przysięgi nie dokonało. Co ciekawe, przetrwawszy najbardziej bezna
dziejny okres końca 1655 i początku 1656 r., żywo zareagowała ona na doniesienia
z Korony o powrocie króla i pierwszych jego sukcesach w walce ze Szwedami. Dotyczy
ło to zarówno tej, która nie złożyła przysięgi carowi, jak i tej, która to uczyniła. Ozna
czało to bowiem, że przestała istnieć sytuacja skazująca ją na wybór pomiędzy dwoma
agresorami. Pojawiło się bowiem trzecie wyjście. Można było opowiedzieć się po stronie
odradzającej się Rzeczypospolitej i swego prawowitego monarchy, który również nie
szczędził obietnic łaskawości i puszczenia w niepamięć niedawnego odstępstwa.
Powrót Jana Kazimierza, jego sukcesy i porzucanie przez wojsko i szlachtę króla
szwedzkiego niosło dla Moskwy oddalenie wizji ataku szwedzkiego wraz z wojskiem ko
ronnym i być może litewskim. Z drugiej strony upadały też nadzieje na wyrwanie
szlachty litewskiej, a może i koronnej spod panowania szwedzkiego i przyprowadzenie
jej pod władzę cara. Mogła ona odtąd wracać do swojego króla. W tej sytuacji poparte
wielkimi obietnicam i propozycje przejścia pod władzę Aleksego Michajłowicza, kiero
wane do magnatów i szlachty litewskiej mocno traciły na wadze. Przekonał się o tym
wyraźnie wiosną jego wysłannik do Sapiehy i do panów koronnych Licharew3 . W Ko
ronie szlachta porzucała Karola X Gustawa, a na Litwie opuszczała Aleksego M ichajło
wicza, choć nie na taką skalę. Były jednak dość liczne przypadki ucieczki szlachty
z ziem zawojowanych, by stanąć do służby prawowitemu królowi. Ciekawym tu przy
kładem był przypadek wojewody trockiego M ikołaja Stefana Paca. W grudniu przysiągł
on carowi. Pokładano w nim wielkie nadzieje na zjednanie do nowych władz szerokich
mas szlachty, on zaś oczekiwał od cara wielkich godności i nagród. W początku 1656 r.,
licząc się z wojną z Szwecją, a także chcąc zademonstrować jedność Litwy z carem, ka
zano mu formować ze szlachty dwutysięczny oddział wojska, który miał być na służbie
Aleksego Michajłowicza — przeznaczono na to znaczne kwoty pieniędzy. Wojewoda
zorganizował trzy chorągwie złożone ze szlachty, która uciekła z podbitych ziem i w po
czątku marca, ku zaskoczeniu Rosjan, ruszył z nimi ku ziemiom koronnym na pomoc
królowi. N a ich drodze w ekonomii grodzieńskiej stanął na czele swoich dwóch cho- 53

53 B. N. Floria, M issija W. N. Uchareva..., s. 9 4 -9 6 .
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rągwi dragońskich i uzbrojonych chłopów wojewodzie brzeski Stanisław Massalski.
Z zastawionych sideł nie udało się ujść chorągwi M ichała Szalewicza, którą ludzie M as
salskiego rozbi l i .
Wojewodowie carscy musieli zatem zdawać sobie doskonale sprawę, że trudno jest
liczyć na dobrowolne szczere oddanie się Moskwie rzesz litewskiej szlachty. Jej postawa
była niepewna, a w razie zmieniania się sytuacji politycznej mogła stać się nawet wroga
zarówno w przypadku tej nieprzysięgłej, jak i tej, która przysięgę złożyła. Przekonano się
o tym już w 1658 r. Niepowodzeniem zakończyły się też starania o pozyskanie tych
Litwinów, którzy pozostając na ziemiach litewskich, znaleźli się poza władzą Moskwy.
Dotyczyło to Żmudzi, ugrupowania brzeskiego oraz ziem Księstwa Sluckiego i dalej ku
południu i zachodowi położonej poleskiej części województwa brzeskiego. Byl to po
ważny znak, że m ając wolny wybór, przeważająca część Litwinów nie ma ochoty znaleźć
się pod miłościwą carską ręką.
N ie oznaczało to jednak pogorszenia się relacji pomiędzy państwami polsko-litew
skim a moskiewskim. Przeciwnie, miały one szanse nawet na wzmocnienie na gruncie
zaistniałej wiosną 1656 r. wspólnej walki z Szwecją. W kwietniu Rosjanie uderzyli w In
flantach i zanotowali spore sukcesy. Oznaczało to powstanie wspólnoty interesów po
między wrogimi sobie dotąd Rzecząpospołitą a Moskwą, kiedy to oba państwa znalazły
się w stanie wojny z tym samym przeciwnikiem. Byl to ważny znak dla litewskich obser
watorów zachodzących wydarzeń, zwłaszcza gdy dowiedziano się, że przygotowujący się
do generalnej rozprawy ze Szwedami król polski wysłał do cara poselstwo ze starostą orszańskim Piotrem Galimskim w celu uzgodnienia warunków pokoju i wspólnej walki
ze Szwedami5455.
Niezwykle ciekawie przedstawia się w tym kontekście pytanie o odbiór przez szlach
tę litewską postępującego zbliżenia stanowisk Rzeczypospolitej i Moskwy w sprawie
wspólnej wojny ze Szwecją. Wydaje się, że wytworzyły się wówczas pewne nastroje
sprzyjające powrotowi na ziemie litewskie kolejnych grup szlachty, która niegdyś ucie
kła z nich przed wojskami carskimi. N a tle ocieplania się stosunków z Moskwą i obiet
nice carskie wyglądały bardziej zachęcająco. Powrócili wtedy między innymi znani pamiętnikarze, jak Ja n Cedrowski czy M aciej Vorbek Lettow. Cedrowskiemu i Lettowowi
było wrócić tym łatwiej, że udawali się do dóbr Bogusława Radziwiłła, które wymykały
się władzy carskiej. Inni prosili cara czy jego wojewodów o możliwość zarządzania swoi
mi dobrami, które znalazły się pod panowaniem moskiewskim. Zazwyczaj warunkiem
uzyskania zgody była przysięga, choć zdarzało się, że w celu pozyskania sobie szczegól
nie przedstawicieli elit, w ich wypadku odstępowano od tego wymogu. W przypadku
zwykłej szlachty wymagano przysięgi. By odzyskać dobra i warunki do życia składano ją,

54 Protestacja towarzystwa chorągwi kozackiej M. К. Paca na wojewodzica brzeskiego S. Massalskie
go, Troki 15 V III 1660, Księga Grodzka Trocka 1660-1661, V U B, fond 7-3/5957, k. 19 9 -2 0 0 ;
B. N. Floria, Ot Potopa do Vilm..., s. 48.
55 AM G, t. 2, nr 810, s. 494.
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nieraz z prawdziwym bólem w sercu10. Dodać trzeba, że w 1655 i 1656 r. powracali też
mieszczanie, którzy wcześniej wraz z ruchomym dobytkiem szukali schronienia w Im
flantach czy Kurlandii. W śród nich sporo było bogatych mieszczan z Polocka. Wracali
często kompletnie zrujnowani, gdyż ich m ajątek padł ofiarą rabunków szwedzkich. Nie
było w tym nic zadziwiającego. W obcym kraju uciekinierzy niejednokrotnie doznawali
gwałtów ze strony miejscowych, zwłaszcza wojska, co sam przeżył w Prusach Vorbek
Lettow5657589.
Wraz z poderwaniem się Rzeczypospolitej do walki ze Szwedami wydawało się, że pojawiły się dla Moskwy kolejne szanse na pozyskanie szlachty do uznania władzy cara
nad Litwą. Ciekawa była postawa szlachty żmudzkiej walczącej ze Szwedami. Wiosną
1656 r., gdy jej ziemie znajdowały się jeszcze w rękach nieprzyjaciela, a na realną pomoc z głębi Rzeczypospolitej trudno było liczyć, starała się ona utrzymać jak najlepsze
stosunki Moskwą, której zasięg panowania zaczynał się już po południowej stronie rzeki Świętej. Niektórzy z powstańców starając się uchronić swoje rodziny od szwedzkich
represji, decydowali się nawet na złożenie poddańczej przysięgi wobec wojewodów carskich byle tylko zdobyć pozwolenie na przewiezienie na drugi brzeg rzeki Świętej
swoich najbliższych. Tak w maju uczynił pisarz wielki litewski Jan Mikołaj Stankiewicz
z bratem i inną szlachtą. Udali się oni do carskiego wojewody w Kownie. Następnie
przywieźli swoje rodziny, po czym udali się z powrotem na Żmudź, by walczyć ze Szwedarni. Niewątpliwie w tym czasie dla żmudzkich powstańców bliskość wrogich Szwedom Rosjan była znacznym oparciem, w okresie, gdy wsparcie ze strony wojsk litew
skich czy koronnych w zasadzie nie istniało. Świadomość tego, że Moskwa wchodzi na
drogę wojny ze Szwecją i zawiera przymierza z Rzecząpospołitą czyniła z niej pożądane
go sojusznika. Nie wiemy nic o konkretnej pomocy świadczonej żmudzkim powstań
com przez wojewodów moskiewskich. Natomiast z listu Szachowskiego do cara dowia
dujemy się, że cala żmudzka szlachta deklarowała swoją chęć bycia poddanymi A lekse
go Michajłowicza. Jest to niewątpliwa przesada ze strony wojewody1"1. Prawdą było,
że szlachta ta nie chciała dalej znosić rządów szwedzkich, nie oznaczało to natomiast,
że tym samym chciała ona znaleźć się pod panowaniem moskiewskim.
Bez względu na to informacje te wzbudziły żywe zainteresowanie cara. Było ono tym
silniejsze, gdyż w tym czasie jego wysłannik wracający przez żmudź ze Szwecji doniósł
mu o silnych tam nastrojach antyszwedzkich i zapowiedziach tamtejszej szlachty, że
z pomocą tysiąca żołnierzy carskich usunęłaby wszystkich Szwedów ze swojej ziemi1 ’.
Powrócono więc wzorem z jesieni 1655 r. do nawoływania Zmudzinów przez specjal-

56 K. Zwiartowski do J. Mierzeńskiego, Ostaszyn 30 V II 1657, A G AD , A R , dz. V , nr 18836, s. 36;
zob. list do B. Radziwiłła z 31 V III, ibidem, s. 41.
57 M. J. Gardzeeu, Pod cas nebezpiecenstva od Moskvy... (aktavaja kniga polackaga magistratu za
1656-1657 g. iak krinica pa vyvucenni vajny 1654-1667 g .), „Belarusskij Gistorycny Aglad”, nr 6,
1999, 20 4 -2 0 5 .
58 AM G, t. 2, nr 820, s. 500.
59 В. N. Floria, Missija W. N. Idchareva..., s. 93.
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nych posłańców do przejścia na stronę moskiewską. Gdy w 1656 r. doszły Aleksego M i
chajłowicza doniesienia o powstaniu na Żmudzi i obiecujących kontaktach tamtej
szlachty z urzędnikami carskimi byl on już w drodze ku teatrowi walk ze Szwedami i ze
Smoleńska odpisał w czerwcu Szachowskiemu. Nakazał mu wysłać jak najszybciej spo
śród zaufanych oficerów kogoś na Żmudź i nakłaniać tamtejszą ludność do poddania
się carowi. Szlachcie miał obiecywać zachowanie wszelkich praw, wolności i majątków.
O bietnic nie miał też szczędzić mieszczanom i kupcom60. W idać było, że carowi bardzo
zależało na opanowaniu tej jednej z ostatnich ziem Wielkiego Księstwa, której m ie
szkańcy jeszcze nie całowali krzyża, by tym umocnić swoją pozycję na Litwie, tym ra
zem wobec Jana Kazimierza i Korony w niedalekich umówionych już traktatach. W y
dawało się, że cel ten jest osiągalny na fali wspólnych od niedawna interesów Moskwy
i Rzeczypospolitej. Pod wpływem dostarczonych informacji od Szachowskiego car liczył
na pozytywną odpowiedź szlachty na niezwykle zachęcającą ofertę moskiewską. W tedy
być może mogła się wiązać z udzieleniem wydatnej pomocy zbrojnej przeciwko Szwe
dom. Nadzieje carskie upadły wraz z kolejnymi lipcowymi doniesieniami od Szachow
skiego. Wojewoda wysiał na Żmudź oficerów nawet w towarzystwie miejscowych du
chownych prawosławnych i katolickich, byle tylko zjednać sobie Żmudzinów. C i jed 
nak, wyzwoliwszy już swój kraj od Szwedów, przestali okazywać zainteresowanie
współpracą z Moskwą. Mieszczanie powiedzieli, że boją się szlachty. Stojący zaś na jej
czele Samuel Komorowski i W ojciech Emeryk Mleczko wprost odmówili i zaznaczyli, że
chcą pozostać pod królem polskim. Zresztą nie bardzo widzieli potrzeby poddawania się
carowi, skoro, jak zaznaczali, król z carem lada dzień podpiszą pokój. Dowiedzieli się
też, że w te strony idzie wysłany od króla z pomocą Gosiewski. Oznaczało to koniec
szans na przeciągnięcie szlachty na swoją stronę. Smutnym zaskoczeniem dla moskiew
skich wysłanników było spostrzeżenie, że w wojsku żmudzkim jest bardzo wiele szlachty
wileńskiej, polockiej czy z innych powiatów, które niegdyś złożyły przysięgę poddańczą carowi61.
Zachowanie Żmudzinów, ale i szlachty, która wraz z Mikołajem Pacem odeszła do
króla polskiego, było kolejnym znakiem, że wraz z pojawieniem się możliwości wyboru
pomiędzy służbą królowi polskiemu a carowi moskiewskiemu większość szlachty litew
skiej stanie po stronie dawnego monarchy. Złożona przysięga wierności carowi okazy
wała się wówczas mało wartościowa jako złożona pod przymusem, w sytuacji gdy wybie
rając tylko pomiędzy Szwedem a Moskalem, trzeba było wybrać mniejsze zlo, by ochro
nić siebie i najbliższych przed represjami. Z czasem przysięgę zaczęto traktować z roz
mysłem jako środek do osiągnięcia pewnych korzyści, jak to widać było po szlachcie
żmudzkiej szykującej się do wystąpienia przeciwko Szwedom. Składających ją nikt po
tem nie uważał za zdrajców. Podobnie jak w cztery lata później zmuszonej do przysięgi
przez Chowańskiego szlachty nowogródzkiej. Wartość przysięgi w oczach szlachty zde-

60 AM G, t. 2, nr 826, s. 503.
61 Ibidem, nr 859, s. 521.
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waluowała się do tego stopnia, że z premedytacją składano Chowańskiemu przysięgę,
której z góry nie zamierzano dotrzymać, tylko po to, by zabezpieczyć swój majątek, i za
raz potem wrócić do walki przeciwko temu wodzowi carskiemu0". Najprawdopodobniej
takim samym stosunkiem do przysięgi w latach 1655—1656 kierowało się coraz więcej
szlachty, która wracała do ziem zawojowanych i odbierała swoje majątki. Nie rozumieli
do końca tego wojewodowie moskiewscy, którzy do składanej na Ewangelię i krzyż
przysięgi wierności carowi, mieli o wiele poważniejszy stosunek. Wznowienie wojny
pomiędzy Rzecząpospołitą a Moskwą w 1658 r. i masowe wówczas odstępstwo przysię
głej szlachty ukazało prawdziwą wartość składanych wcześniej przysiąg. Prawdą jest, że
istniała grupa litewskiej szlachty i wojskowych, którzy pozostali w służbie carskiej. N ie
którzy z nich w kolejnych burzliwych latach zmieniali jeszcze nie jeden raz stronę, po
której walczyli. Ci, którzy w porę znaleźli się z powrotem w szeregach królewskich nie
byli uważani za zdrajców (Karol Lisowski), ci którzy wpadli w ręce Litwinów czy Pola
ków, walcząc po stronie cara, mieli duże szanse zostać za takich uznani (Florian Słoń
ski, Rom an O skierka). Ten sam los spotykał też tę szlachtę, która w latach późniejszych
z różnych powodów postanawiała pozostać wierna carowi.
Odrodzenie się Rzeczypospolitej w 1656 r. jako sojusznika Moskwy usunęło szereg
dylematów związanych z wyborem pomiędzy królem szwedzkim a carem. Dla wielu
przedstawicieli szlachty litewskiej pojawił się jednak inny, polegający na wyborze mię
dzy królem Janem Kazimierzem a carem, który wedle umowy z Niemieży z 3 listopada
1656 r. miał w przyszłości zostać królem polskim. Problem nabrał jeszcze innego wy
miaru, gdy już niedługo potem w wyraźny sposób zaczęła się kruszyć współpraca obu
państw oparta tylko na walce ze wspólnym wrogiem, a żadne z nich nie zamierzało zre
zygnować z panowania nad ziemiami i szlachtą Wielkiego Księstwa Litewskiego.

62 M askiewicza dyjańusz moskiewskiej wojny..., s. 2 8 8 -2 8 9 .
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SZWECJA
W POLITYCZNYCH KONCEPCJACH
BOHDANA CHMIELNICKIEGO

B

ohdan Chmielnicki i jego otoczenie nawiązując stosunki ze Szwecją, tak jak we
wszystkich innych kierunkach swojej zagranicznej działalności politycznej, opierali
się na wcześniejszych tradycjach kontaktów kozacko-szwedzkich. Stanowiły one pod
stawę nie tylko programu politycznego Chmielnickiego, ale również jego następcy —
Iwana Wyhowskiego.
O ceniając to dzisiaj, można powiedzieć, że ukraińscy Kozacy spotkali się po raz
pierwszy ze szwedzkim żywiołem na przełomie X V I i X V II w. N a wezwanie swojego suwerena, króla Rzeczypospolitej, pododdziały Kozaków brały udział w wojnie w Inflan
tach 1. Zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej były podejmowane niezbyt pomyśl
ne próby włączania Kozaków do działań wojskowych przeciwko Szwedom w 1622,
1626, 1629 i 1635 r.2
W połowie lat dwudziestych XV II w. pojawiły się oznaki szerszego widzenia przez
Sztokholm roli kozactwa w systemie wschodnioeuropejskim i w szwedzkiej polityce
międzynarodowej. Był to skutek błyskawicznego wzrostu militarnego i społecznego po
tencjału Kozaków, a dokładniej przekształcenia ukraińskiego kozactwa w istotny czyn
nik kształtowania się stosunków w kwadracie Rzeczpospolita — Moskwa — Turcja —
Krym, pragnienia Kozaków, aby wejść do zamkniętego kręgu społecznych elit i wystę-

1 Zob. M. Hmszewski, Istorija Ukrainy-Rusi, t. 7: C?asy kozacki do roku 1625, Kyiw 1995, s. 3 1 4 —317; J. Mycyk, Getman Samijlo Kiszka, „Borysten”, 1994, nr 5, s. 2 5 -2 7 .
2 M. Hruszewski, op. cit., s. 488; M. Nagielski, Kozaczyzna czasów Władysława IV ( 1632-1648),
„Przegląd W schodni”, t. 1 ,1 9 9 1 , z. 4, s. 7 9 7 -7 9 8 ; I. Krypiakewycz, Kozaczczyna w politycznych kombinaciach 1620-1630, „Zapysky Naukowogo Towarystwa imeni Szewczenka”, t. 118, Lviv 1913,
s. 93; I. Rudnyckyj, Ukraiński kozaky w 1625-1630 rokach, ibidem, s. 2 1 -2 2 .
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pować w roli obrońcy narodowościowo-religijnych interesów ruskiego świata w Rzeczypospolitej.
Znane są podejmowane przez Szwecję w połowie lat dwudziestych i w 1631 r. próby
namówienia Kozaków do wystąpienia przeciwko Warszawie3. Jednakże Kozacy okazali
wierność Rzeczypospolitej, zdecydowanie wiążąc wtedy swoją przyszłość ze zreformo
waniem stratyfikacji społecznej i systemu politycznego w państwie. Szczególnie zauwa
żalne jest zachowanie starszyzny kozackiej na czele z hetmanem Iwanem Petryżyckym
w 1631 r. Pomimo ostrych napięć w stosunkach kozacko-polskich, starszyzna zdecydo
wanie odrzuciła propozycje Moskwy i Szwecji. Przekonano pospólstwo i wysiano po
słów ze szwedzkim listem do Stanisława Koniecpolskiego4.
Istotny wpływ na późniejsze potraktowanie przez Chmielnickiego Szwecji miało to,
że w połowie lat dwudziestych X V II w. Kozacy sami próbowali rozegrać szwedzką kartę,
aby wymusić na Warszawie postępowanie korzystne dla siebie. Po porażce powstania
w 1625 r. kozacka starszyzna pragnąc wymusić zrewidowanie traktatu kurukowskiego,
wykorzystała zapotrzebowanie polskiego króla na kozackie wojsko podczas wojny ze
Szwedami. W ostatecznym rozrachunku w polskim wojsku przebywali sami Kozacy
nierejestrowi, rejestrowi uparcie odmawiali służby5. Otóż taktyka działań kozackich za
częła wykorzystywać także czynnik szwedzki w celu osiągnięncia ustępstw stanowych
od Rzeczypospolitej, podobnie ja k wcześniej wykorzystywała trudności Rzeczypospoli
tej w stosunkach z Krymem, Turcją czy Moskwą.
Bohdan Chm ielnicki podjął pierwsze próby nawiązania kontaktów ze Szwecją
w 1653 r. za namową emigranta podkanclerzego koronnego Hieronima Radziejowskie
go. Stwierdza się w historiografii, że właśnie Radziejowski swoimi listami do Chm iel
nickiego i Wyhowskiego, pisanymi niedługo po bitwie pod Batohem , podsunął ukraiń
skiemu hetmanowi myśl o możliwości zawierania wojskowo-politycznych porozumień
z królową Krystyną przeciwko Warszawie i przystąpienia Szwecji do szerokiej antypol
skiej koalicji. W skutek tego na wiosnę 1653 r. zostały zorganizowane poselstwa Sylujana Mużyłowskiego i Kindrata Burlaja, które w związku ze sprzeciwem Moskwy nie do
tarły do Szwecji6.
Brakuje jednak informacji źródłowych, z których wynikałoby, że Chmielnicki do
czasu gdy rozeszła się wiadomość o zatrzymaniu listów Radziejowskiego w Polsce, bez
pośrednio dowiadywał się o zamiarach Szwecji. Idea nawiązywania partnerskich sto
sunków z dawną rywalką — Rzecząpospołitą, była wynikiem ambitnych zagranicznych

3 I. Krypiakewycz, Kozaczczyna w politycznych kombinaciach..., s. 9 5 -9 6 ; B. F. Porszniew, TridcatUetniaia wojna i wstąpienie w neje Rossii, Moskwa 1976, s. 259; I. Rudnyckyj, op. cit., s. 2 4 -2 5 ; S. M. SoIowjew, Istorija Rossii s drevnejsich vremen, Kn. 9 -1 0 , Moskwa 1961, s. 125-127.
4 Akty Moskowskogo gosudarstwa, t. 1, Sankt-Peterburg 1890, s. 364; I. Krypiakewycz, Kozaczczyna
w politycznych kombinaciach..., s. 9 5 -9 6 .
5 1. Rudnyckyj, op. cit., s. 20.
6 Zob. M. Hruszewski, op. cit., t. 9, cz. 2: Roky 1654-1657, Kyiw 1997, s. 916; A. Kersten, Hieronim
Radziejowski. Stadium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 168; L. Kubala, Szkice historyczne, Ser. 3,
Kraków 1910, s. 156.
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koncepcji politycznych, które realizował ukraiński hetm an do 1653 r. M ając na celu
stworzenie szerokiej antypolskiej koalicji, kozacka starszyzna po prostu musiała zwrócić
uwagę na dużego potencjalnego sojusznika, jakim mogła być Szwecja. Do realnych
prób nawiązania kontaktów aż do 1653 r. nie dochodziło. Widocznie Chmielnicki nie
wierzył w to, że królowa Krystyna odważy się złamać sztumdorfską zgodę i że właśnie
Kozacy mogą ją do tego czynu pociągnąć. Oprócz tego hetman musiał zwrócić uwagę
na to, że w pierwszej połowie 1650 r. porażką zakończyły się moskiewskie próby przeko
nania Szwecji do rozpoczęcia wojny z Rzecząpospołitą. Jak słusznie pisał Ludwik Kuba
la7, kiedy poselstwo braci Puszkinów przebywało w Warszawie, Szwedzi powiadomili
polskiego króla o planach Moskwy i w ten sposób pomogli Polakom zmusić Moskali do
obniżenia swoich żądań. O tym nie mogli nie dowiedzieć się kozaccy posłańcy, którzy
również przebywali w Warszawie. W znanych dzisiaj źródłach jest proste wyjaśnienie
tego, że do 1 6 5 2 -1 6 5 3 r. Szwedzi wciąż znajdowali się w kręgu uwagi Chmielnickiego.
Jesienią 1650 r. Kozacy powiadomili moskiewskiego cara, że krymski poseł przeszedł
przez polskie terytorium do Szwecji, namawiając królową Krystynę do wojny przeciw
Moskwie razem z Krymem, Polską oraz państwem kozackim8. Moskiewscy dyplomaci
podczas Soboru Ziemskiego w 1651 r., a potem na Soborze 1 października 1653 r. wyko
rzystali to zdarzenie jako jeden z dodatkowych argumentów dla ugruntowania zamiaru
porzucenia przez Moskwę pokoju polanowskiego oraz decyzji przyjęcia Kozaków „pod
wysoką carską rękę”9. Otóż listy Radziejowskiego mogły odegrać wyłącznie rolę tego
czynnika, który ostatecznie skłonił Chmielnickiego do prób nawiązania bezpośrednich
kontaktów ze Szwedami.
Niestety, nieznane są punkty poselstwa Mużyłowskiego i Burłaja, dlatego nie wiemy,
jakie zadanie stawiał hetm an przed posłami. Jednak zwracając uwagę na to, jak aktyw
nie w 1653 r. hetm an działał w Turcji, Moskwie i Mołdawii, a także znając jego poglądy
na kształt przyszłych kontaktów ze Szwedami, można wnioskować, iż zamysły hetmana
obracały się wokół idei ustanowienia minimum przyjacielskich stosunków ze Szweda
mi. Chm ielnicki w 1653 r. pragnął zmusić Moskwę do protektoratu, dlatego, być może,
miał zamiar wykorzystać zapoczątkowanie stosunków ze Szwecją, aby wywrzeć nacisk
na cara, jak z powodzeniem robił to z czynnikiem turecko-tatarskim . Jednocześnie
fakt, że Radziejowski nadal pozostawał promotorem kozacko-szwedzkich kontaktów,
świadczy o tym, iż wówczas dla Szwecji rozegranie kozackiej karty nie było ważne. N aj
widoczniej Chmielnicki bardzo dobrze o tym wiedział. Sytuacja zmieniła się dopiero
wtedy, gdy królem został Karol X Gustaw.
Zbliżenie Chmielnickiego ze Szwecją odbywało się na tle ostatecznego opracowania
przez hetmana kluczowych celów jego programu politycznego. Takimi celami były:

7 L. Kubala, Szkice historyczne, Seri. 3, Lwów 1880, s. 122.
8 Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov Moskva, f. 210, Belgorodskij stol. 297, s. 1249 Wossoiedinienije Ukrainy s Rossijej. Dokumenty i materiały ut trech tomach, t. 3, Moskwa 1953, s. 10,
410.
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utworzenie szerokiej antypolskiej koalicji z udziałem wszystkich potencjalnych sojuszni
ków, legitymizacja kozackiego państwa, władzy hetmańskiej, a również kozactwa jako „na
rodu politycznego” ruskiego świata Rzeczypospolitej. Ostatnio zgromadzono dostateczne
argumenty uwiarygodniające to, że głównym zamierzeniem Chmielnickiego było stworze
nie systemu protekcji nad Hetmańszczyzną jednocześnie kilku sąsiednich państw10.
W łaśnie te działania wobec Szwecji, jakie hetm an prowadził w latach 1 6 5 4 -1 6 5 7 , są
logicznym następstwem jego zamierzeń. M iał na celu wykorzystać Szwecję zgodnie ze
swoimi planami. Balansowanie między Warszawą, Moskwą, Sztokholmem i Bachczy
sarajem uznano w Czehryniu za najlepszy sposób kształtowania polityki zewnętrznej,
zmierzającej do tego, by utwierdzić kozackie państwo na mapie Europy W schodniej
w etnicznych ukraińskich granicach.
W 1654 r., gdy na szwedzkim tronie zasiadała Krystyna, Chmielnicki pragnął przy
pomocy sojuszu wojskowo-politycznego ze Szwecją zrównoważyć związek z Moskwą.
Po Perejaslawiu i na kierunku szwedzkim zastosował te same mechanizmy polityczne,
jak w stosunkach z Krymem i Turcją. W ustnej instrukcji danej posłowi Danyłowi Kałuherowi hetm an zaproponował wieczną przyjaźń, pakt o wzajemnej pomocy przeciw
ko stronie trzeciej oraz zapewniał, że Kozacy staną po stronie Szwecji, jeżeli Moskwa
poczyni przeciwko niej kroki wojenne. Osiągnąwszy w Perejaslawiu uznanie przez pań
stwo chrześcijańskie Hetmańszczyzny jako odrębnego organizmu politycznego,
Chm ielnicki wyraźnie demonstruje, iż nie chce jej integracji z Moskwą i buduje system
przeciwwag zewnętrznych11. Trafnie zauważył Zbigniew W ójcik, że hetm an widział
w Szwecji sojusznika zarówno przeciwko Polsce, jak i przeciwko Moskwie.
Wypowiedziawszy Polsce wojnę i zwróciwszy pilną uwagę na Kozaków, nowy szwedz
ki król Karol X Gustaw spełnił oczekiwania Chmielnickiego. Znamienne jest to, iż h et
man, prowadząc działania wojskowe przeciwko wojsku polskiemu, szybko przeszedł
w stosunkach ze Szwecją do realizacji zadań strategicznych, mających na celu legitymi
zację państwa kozackiego i władzy hetmańskiej. Już w sierpniu 1655 r. reagując na przy
bycie posła szwedzkiego Torkwata, Chmielnicki wyraża radość, że król na prośby ko
zackie „obieca nam zaufanie, ochronę i przyjaźń”12. Innymi słowy, wspomnienie o „zau
faniu i ochronie” oznaczało pragnienie hetmana nie tylko zawarcia sojuszu wojsko
wo-politycznego ze Szwecją, lecz także uznania protekcji Karola X Gustawa.
Szczegółowe propozycje Chmielnickiego wobec strony szwedzkiej, przedstawione
nieco później Kaluherowi w instrukcji, nie zostawiają wątpliwości, że właśnie o te czyn-

10 T . Czuhlib, Hetmany i monarchy. Ukraińska derżawa w miżnarodnych widnosynach 1648-1714 rr,
Kyiw 2003, s. 5 0 -6 5 . Zob. także uwagę W . Lipińskiego, Ukraina na perelomi 1657-1659. Zamitky
do istorii ukraińskogo derżawnogo budiwnyctwa iv XVTI stolitti, w: W . Lipiński, Twory. Istorycznsa sekcia, Filadelfia 1991, t. 3, s. 35—51.
111. Krypiakewycz, Danyb Oliweberg de Grekani — dyplomat czasiw Chmelnyczczyny, w: Doba Boh
dana C hmelnyckogo, Kyiw 1995, s. 244.
12 M. Hruszewski, op. cit., s. 1105.
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niki chodziło także w piśmie przekazanym szwedzkiemu królowi przez Torkwata. Faktycznie hetman rozwinął te same myśli i o protektoracie, i o pozycji Czehryna w przy
padku wojny moskiewsko-szwedzkiej. Do tego wszystkiego wniesiono, stawianą przez
W enecję i Greków—emigrantów, propozycję zorganizowania kombinowanej wyprawy
morskiej i lądowej na Turcję przy udziale Moskwy, Szwecji, państwa kozackiego, W e
necji i Anglii13.
Na szczególną uwagę zasługują słowa hetmana, którymi zwrócił się w październiku do
mieszczan lwowskich: król szwedzki niech przyjmuje to, co przekazał Pan Bóg do jego
dyspozycji, „a co nam E Bóg pomógł Ukrainy swej Ruskiej zajechać przy tym stoję”14. Jak
widzimy, Chmielnicki zamierzał poruszyć wobec Karola X Gustawa problem terytorium
państwa kozackiego. I znów ze względu na to, że te słowa byty powiedziane daleko na za
chodzie we Lwowie, chodziło o wszystkie etniczne ziemie ukraińskie po „Lwów, Chełm
i Halicz”, jak mówił hetm an już na początku 1649 r. komisarzom królewskim15.
Analogiczne wymagania terytorialne Chmielnicki postawi! tak przed Szwecją, jak
i przed jej sojusznikiem Siedmiogrodem. Na tym gruncie powstały sprzeczki, ponieważ
do części etnicznych ziem ukraińskich pretendował siedmiogrodzki sojusznik Szwecji
i sam Karol X Gustaw. N a mocy ugody w Radnot w 1656 r. król zgadzał się przekazać
Jerzemu II Rakoczemu województwa bełskie i ruskie16. Lecz Chm ielnicki zajmował
w tej sprawie bardzo zdecydowane stanowisko. Próbował nawet zaangażować po swojej
stronie Moskwę, wykorzystując jej plany ekspansjonistyczne. W czerwcu 1656 r. h et
man kozacki pisał Aleksemu Michajłowiczowi, iż Karol X Gustaw odbiera „rubież
Księstwa Rosyjskiego po W islę-rzekę” i że Kozacy są gotowi wystąpić przeciwko
szwedzkiemu królowi po stronie cara17.
Od razu po zawarciu ugody w Radnot Karol X Gustaw próbował złagodzić stanowi
sko w kwestii terytorialnej. Poseł szwedzki Gotard Welling powinien był gwarantować
uznanie za hetmanem województw kijowskiego, czernihowskiego i bractawskiego,
a także potwierdzić, iż nie ma nic przeciwko przyłączeniu innych ziem w przypadku po
rozumienia Czyhryna z księciem siedmiogrodzkim18. Jednak Chm ielnicki zgadzał się na
podpisanie ugody sojuszniczej ze Szwecją tylko wtedy, gdy Szwedzi uznają jako teryto
rium mu należne „całą starą Ukrainę lub Roksolanię, gdzie była wiara grecka i język je 
szcze istnieje do Wisły”19. Przy tym hetmanowi, jak zauważył Mychajlo Hruszewski20,

13 Archiw Jugo-Zapadnoj Rosiji, cz. 3, t. 6: Akty szwedskogo gosudarstwennogo archiwa po istorii Małorosii, Kiew 1908, s. 85; J. Fedoruk, Polityka Anglii i Anty osmańska dijalnistDanylaKalugera u 1655 roci, Ukrainskyj Archeograficznyj Shchoricznyk, Nowa Seria, Kyiw-New York 2002, s. 232-242.
14 Dokumenty Bochdana Chmelnyckocho (1648-1657), Kyjiw 1961, s. 424; M. Hruszewski, op. cit.,
t. 9, cz. 2, s. 1123.
15 Jakuba Michałowskiego księga pamiętnicza, Kraków 1864, s. 436.
16 L. Kubala, op. cit., Ser. 3, s. 352.
17 Dokumenty Bochdana Chmelnyckocho..., s. 498.
18 Archiw Jugo-Zapadnoj Rosiji, cz. 3, t. 6, s. 20 1 -2 0 7 .
19 Ibidem, s. 208.
20 M. Hruszewski, op. cit., t. 9, cz. 2, s. 1330.
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udało się wyjaśnić, iż Gotard Welling nie posiadał upoważnień od Karola Gustawa, aby
wymagać od Czehryna terytorialnych ustępstw na rzecz Siedmiogrodu. W istocie W el
ling reprezentował interesy Rakoczego. Niebawem bardzo zainteresowana Kozaka
mi Szwecja była zmuszona pójść na ustępstwa. Następny poseł Lilijenkrona obiecał
Chmielnickiemu wszystkie „ziemie ruskie” Rzeczypospolitej oraz południową Białoruś
i Smoleńsk21.
Tak samo stanowczo i konsekwentnie hetm an ukraiński postulował państwową nie
podległość Hetmańszczyzny pod ewentualnym protektoratem Szwecji oraz podnosił
sprawę legalności władzy hetmańskiej i jej dziedziczenia. Została stanowczo odrzucona
propozycja Gotarda Wellinga, aby za spadkobierców Chmielnickiego stosunki pomię
dzy państwem kozackim a Szwecją były ułożone jak pomiędzy królem polskim a kurfirstem brandenburskim22. Nie do przyjęcia były także próby Karola X Gustawa zapew
nienia sobie prawa do legitymizowania przyszłych hetmanów. Natomiast Lilijenkrona
zgodnie z instrukcją królewską już proponował nie zależność lenną, a sojusz, uznawał
Jurija Chmielnickiego za prawowitego spadkobiercę — i co bardzo ważne — z tytu
łem książęcym23. W ten sposób znalazł się on w gronie władców europejskich, stal się
podmiotem prawa międzynarodowego.
Wreszcie hetm an ukraiński potrafił nie zaszkodzić sobie tym, że odrzucił propozycję
szwedzką, idącą w parze z coraz poważniejszym traktowaniem państwa kozackiego,
a w zamian za sojusz polityczny ze Sztokholmem zerwać stosunki z Moskwą i wypowie
dzieć jej wojnę. Przeciwnie, hetman ciągle proponował swoje pośrednictwo24. I takie
stanowisko Chmielnickiego doskonale oddaje jego cel strategiczny — stworzyć system
nominalnej zależności Hetmańszczyzny od sąsiadów, wrogich sobie nawzajem, w tym
i od Warszawy, zapewniając w ten sposób istnienie Hetmańszczyzny jako państwa. Je 
szcze jednym wyraźnym potwierdzeniem jest przebieg negocjacji z Bieniewskim i zgoda
na pośrednictwo Austrii w zawarciu porozumienia z Polską, „tylko jeżeli nie będzie
uczyniona krzywda bezpieczeństwu i całości państwa”25.
Słowem: włączając stosunki ze Sztokholmem w kompleks problemów wschodnioeu
ropejskich, hetm an ukraiński potrafił realizować swoją linię polityczną i przybliżyć się
do zawarcia związku politycznego, w ramach którego Szwecja byłaby zainteresowana
istnieniem państwa kozackiego. Zawrzeć odpowiednią umowę wypadło Iwanowi Wyhowskiemu.
Wyhowski w tej sprawie, podobnie jak w stosunkach z Moskwą, Polską, Turcją i Kry
mem, szedł całkowicie drogą Chmielnickiego. O n także wcześniej był aktywnie po
wiązany z opracowaniem szwedzkiej polityki Czehryna. N a podstawie źródeł dobrze wi-

21 Archiw Jugo-Zapadnoj Rosiji, cz. 3, t. 6, s. 2 2 1 -2 2 3 .
22 W . Lipiński, Ukraina na perelomi..., s. 108-109.
23 Ibidem, s. 109.
24 M. Hmszewski, op. cit., t. 9, cz. 2, s. 1416, 1429.
25 Ibidem, s. 1431.
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dać, że właśnie Wyhowski donosił osobiście Wellingowi i Lilijenkronie te plany hetm a
na, które mogły wywołać kontrowersje. W październiku 1657 r. na Radzie Korsuńskiej
Wyhowski wyraźnie zademonstrował, iż kontynuuję linię Chmielnickiego — od idei
pośrednictwa pomiędzy Moskwą a Sztokholmem do ustalenia w umowie ukraińsko-szwedzkiej gwarancji niepodległości i całości terytorialnej Hetmańszczyzny w e t
nicznych granicach ukraińskich. Wyraźnie na to wskazują umowa, podpisana w Korsuniu, oraz „punkty konwencyjne”, zaproponowane przez Czehryń. Podobnie czynił on
w stosunkach z Warszawą. Inna rzecz, że nie udało się ani do końca rozegrać szwedzką
kartę, ani wprowadzić w życie umowy hadziackiej, co oznaczało klęskę koncepcji wej
ścia Hetmańszczyzny pod opiekę wszystkich wrogich sobie nawzajem sąsiadów.
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MICHAŁ KAZIMIERZ PAC A POLITYKA
BAŁTYCKA JANA III SOBIESKIEGO

olityka bałtycka Jana III Sobieskiego od drugiej połowy X IX w. stanowi przedmiot
badań kolejnych pokoleń polskich historyków. Przypomnijmy, że po zawarciu

P

17 października 1676 r. wstępnego pokoju z Turkami pod Zurawnem Sobieski zamierzał
opierając się na tajnym sojuszu z Francją, podpisanym 11 czerwca 1675 r. w Jaworowie,
i wstępnym porozumieniu ze Szwecją, zawartym w grudniu 1675 r. z posłem króla Karo
la XI Andersem Liliehookiem (ostateczny układ podpisano 4 sierpnia 1677 r. w Gdań
sku), dokonać reorientacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej i włączyć się do
wojny tych państw przeciwko Brandenburgii-Prusom, aby zająć Prusy Książęce. Daw
niejsza historiografia, z tak zasłużonymi badaczami, jak Kazimierz Jarochowski, W łady
sław Konopczyński, Janusz Woliński czy też Kazimierz Piwarski, kultywująca i szeroko
propagująca w polskim społeczeństwie legendę zwycięzcy spod Wiednia, z wielkim
uznaniem oceniała politykę króla i jednoznacznie pozytywnie, a nawet z entuzjazmem
pisała o jego planach bałtyckich*1. W zamysłach monarchy widziano dowód jego dalekowzroczności i wielkiego zmysłu politycznego — Jan III, w przeciwieństwie do więk
szości ówczesnych polityków, miał zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie
w przyszłości mogły zagrażać państwu polsko-litewskiemu ze strony Brandenburgii-Prus i dlatego też zawczasu usiłował zapobiec umocnieniu się pozycji Hohenzoller
nów nad Bałtykiem. Wprowadzenie w życie jego koncepcji mogłoby zahamować wzrost

Autor jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Stypendia krajowe
dla młodych naukowców”.
1 K. Jarochowski, Pierwotna polityka Jana III. Studja historyczno-krytyczne, Poznań 1889; W . Konop
czyński, Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795, Warszawa
1924, s. 18 -2 2 ; J. Woliński, Sprawa pruska 1674-1675 i traktat jaworowski, w: idem, Z dziejów wojny
i polityki w dobie Jana Sobieskiego, Warszawa 1960, s. 16 -5 6 ; K. Piwarski, Polityka bałtycka Jana III
wiatach 1675-1679, w: Księga pamiątkowa ku czci prof dr. W. Sobieskiego, 1 .1, Kraków 1932, s. 197-265.
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potęgi zachodniego sąsiada i zapobiec sytuacji mającej miejsce 100 lat później, kiedy to
Fryderyk II wziął udział w rozbiorach Rzeczypospolitej.
Poglądy te w większości powtarza również następne pokolenie badaczy, na czele
z Aleksandrem Codello i Zbigniewem W ójcikiem — autorem cieszącej się największą
popularnością biografii Sobieskiego2. W ójcik posunął się nawet do stwierdzenia, „że
gdyby udało się zrealizować antybrandenburskie plany stanowiące treść traktatu jaworawskiego, a więc przyłączyć do Polski Prusy Książęce, zlikwidowano by śmiertel
nie niebezpieczne dla Polski kleszcze brandenburskie u ujścia Wisły, niemczyzna na
wschodzie poniosłaby wielką klęskę, która zmusiłaby ją do zaniechania parcia na
wschód o trzy wieki wcześniej, niż to się stało w rzeczywistości”3.
Dopiero w ostatnich latach ukazały się prace, których autorzy stawiając sobie pyta
nia, jakich ich poprzednicy raczej starali się unikać, dochodzą do znacznie mniej opty
mistycznych wniosków przy ocenie założeń, a przede wszystkim samej realizacji kon
cepcji politycznych monarchy. Ze względu na wszechstronność ujęcia, wykorzystaną
bazę źródłową oraz nowatorskie hipotezy, szczególną wartość mają opublikowane nie
dawno badania Andrzeja Kamieńskiego, które stanowią niewątpliwie pierwszą poważ
ną próbę odbrązowienia brandenburskich aspektów polityki Sobieskiego. Autor ten
w przekonywający sposób udowodnił, iż w realiach wewnętrznych i ówczesnej sytuacji
międzynarodowej główne założenie króla (trwale opanowanie Prus Książęcych) nie
miało praktycznie żadnych szans na realizację, a co więcej, Jan III i tak nie wykorzystał
wszystkich możliwości, jakie się przed nim otworzyły, aby wprowadzić w życie przynaj
mniej część swoich zamysłów.
Wypada zresztą w tym miejscu postawić pytanie, czy w zamysłach króla Rzeczpospo
lita miała w ogóle odnieść jakiekolwiek zyski z jego planów. Oczywiście, osłabienie po
zycji Hohenzollernów nad Bałtykiem przyniosłoby państwu polsko-litewskiemu duże
korzyści polityczne i ekonomiczne, ale pamiętajmy, że głównym celem Sobieskiego nie
było przyłączenie wschodniej części Prus do Rzeczypospolitej i poszerzenie jej dostępu
do morza, ale zdobycie udzielnego księstwa dla własnej rodziny i osadzenie na tronie
w Królewcu najstarszego syna Jakuba, co miało mu w przyszłości ułatwić objęcie władzy
w Warszawie po śmierci ojca4. Politykę północną Jana III trudno zatem zakwalifikować
jako część polityki zagranicznej państwa — była to prywatna polityka dynastyczna kró
la, dodatkowo sprzeczna z systemem ustrojowym państwa, w którym przyszło mu spra
wować władzę. Sobieski od początku musiał utrzymywać swoje projekty w głębokim
sekrecie przed własnymi poddanymi, chcąc ich dopiero w najbardziej korzystnym m o
mencie postawić przed faktami dokonanymi. Podczas sejmu warszawskiego w 1677 r.

2 A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej Sobieskiego w latach 1675-1679, „Kwartalnik Historycz
ny”, t. 74, 1967, z. 1, s. 2 1 -4 7 ; Z. W ójcik, Jan Sobieski 1629-1696, Warszawa 1994, s. 23 2 -2 4 1 ,
254-291.
3 Z. W ójcik, op. cit., s. 239.
4 K. Piwarski, op. cit., s. 211.
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ostatecznie przekonał się, iż szlachta jest w większości zdecydowanie przeciwna każdej
nowej wojnie i nie wyda na nią zgody. Już o traktacie jaworowskim było powiadomione
tylko grono najbliższych współpracowników Jana III, który nawet nie odważył się pod
ją ć próby jego ratyfikacji na forum parlamentu. Przekonawszy się o nastrojach, które
panowały w społeczeństwie, Sobieski również później nigdy oficjalnie nie przyznał się
do autorstwa planów rewindykacji Prus Książęcych. Mimo to ogólny zarys jego nowej
koncepcji politycznej był doskonale znany nie tylko elektorowi i najważniejszym przed
stawicielom opozycji koronnej i litewskiej, ale również szerokim rzeszom szlachty.
Szczególnie negatywnie oceniano je w Wielkopolsce, gdzie Fryderyk W ilhelm cieszył
się sporą popularnością, a miejscowi agitatorzy wykonali doskonałą robotę, przedsta
wiając plany Sobieskiego w „odpowiednim” świetle5.
Wiedząc, że niemożliwe jest oficjalne wypowiedzenie wojny Brandenburgii-Prusom,
Sobieski nawet nie próbował wykorzystać do realizacji swoich koncepcji wojsk pań
stwowych. Natomiast za pieniądze z własnej szkatuły tworzył z jednostek zwiniętych po
zakończeniu wojny z Turcją zaciągi prywatne, które zgodnie z układem gdańskim miały
liczyć około 6 0 0 0 -7 0 0 0 ludzi. Zostały one potem rozlokowane w Prusach Królewskich
w ekonomiach i prywatnych dobrach króla, aby w odpowiednim momencie uderzyć na
pobliskie posiadłości elektora. Oddziały te miały jednak pełnić tylko rolę pomocniczą,
a główną rolę przeznaczono armii szwedzkiej (mającej liczyć od 8 do 10 000 ludzi), któ
ra miała przejść z Inflant przez Kurlandię i Żmudź, a więc przez terytorium lenne, a po
tem prowincję Rzeczypospolitej na południowy brzeg Niemna, aby następnie opano
wać Prusy Książęce i przekazać je Sobieskiemu. Zamierzano wykorzystać przy tym fakt,
iż niemal aż do końca 1678 r. armia Fryderyka Wilhelma była zaangażowana w podbój
szwedzkich posiadłości na Pomorzu Szczecińskim, a Prusy poza okresem od lutego do
czerwca 1678 r. pozbawione zostały dostatecznej obrony. Odciągnięcie sił elektora
z Pomorza było z kolei głównym celem Szwedów, którzy chcieli w ten sposób odwrócić
niekorzystny dla nich przebieg wojny6.
Powodzenie planów królewskich zależało od splotu wielu sprzyjających okoliczności,
chyba zbyt wielu, aby w ogóle mogły zostać one wprowadzone w życie. Już na pierwszy
rzut oka koncepcja Sobieskiego miała wiele słabych punktów. M ając na uwadze pacyfi
styczne poglądy, a nawet opozycyjne nastawienie dużej części społeczeństwa wobec za
mysłów monarchy, trudno było się spodziewać, iż teraz szlachta z przymrużeniem oka
przyjmie naruszenie integralności terytorialnej Rzeczypospolitej. Planowana wyprawa
stanowiła jawne pogwałcenie obowiązującego traktatu oliwskiego, a na przemarsz ob
cych wojsk specjalną zgodę musiał wydać sejm. Logicznie rozumując, trudno też było
oczekiwać, że nawet po opanowaniu Prus Szwedzi, jak zobowiązali się w traktacie

5 K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 1 51-152. W miarę
dokładnie z tajnikami bałtyckich planów Sobieskiego elektor mógł się zapoznać latem 1677 r. dzię
ki przejęciu przez Duńczyków korespondencji A. Liliehooka ze szwedzką radą państwa (W . Konop
czyński, op. cit., s. 17).
6 A. Kamieński, op. cit., s. 161-162.
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gdańskim, od razu wspaniałomyślnie, bez otrzymania żadnej gratyfikacji, przekażą je
w ręce króla. Realia prowadzenia polityki międzynarodowej w X V II w. raczej niewiele
miały wspólnego z działalnością charytatywną i przede wszystkim obowiązywał twar
dy rachunek zysków i strat. Należało się raczej spodziewać, iż wobec stopniowej utra
ty na rzecz Brandenburgii-Prus własnych posiadłości na Pomorzu, Szwedzi zacho
wają wschodnią część Prus jako kartę przetargową przy ewentualnych rokowaniach
pokojowych.
Już w fazie wstępnej dalsze powodzenie całego przedsięwzięcia zależało przede
wszystkim od zachowania armii litewskiej — czy przepuści ona bez walki wojska
szwedzkie przez Żmudź, czy też podejmie obronę granic państwa. Kluczowa w tym
miejscu była postawa głównodowodzącego silami Wielkiego Księstwa — hetmana
wielkiego litewskiego, wojewody wileńskiego M ichała Kazimierza Paca. N a tem at jego
skomplikowanych stosunków z królem wypowiedziało się już wielu historyków. Daw
niejsza historiografia szukała przyczyn ich wzajemnej niechęci w wydarzeniach z okresu
młodości, kiedy to — według niektórych przekazów — podczas elekcji w 1648 r., bądź
też w 1652 r., miało dojść pomiędzy nimi do pojedynku. Analizując uczucia, jakimi póź
niej darzyli się obaj politycy, nie można wykluczyć, że podobne wydarzenie rzeczywiście
miało miejsce, ale informacji tej nie można jednoznacznie zweryfikować w świetle zna
nego materiału źródłowego7. Nie ulega wątpliwości, iż do rozbratu pomiędzy Sobieskim
i Pacem, wychowanymi przecież w tej samej szkole politycznej Ludwiki Marii, doszło
dopiero w następstwie dekompozycji obozu dworskiego w 1667 r., kiedy to Litwin, nie
wierząc już w powodzenie planów elekcji vivente rege, odmówił ich dalszego popierania.
Ostatecznie obaj stanęli po przeciwnych stronach barykady w pierwszych miesiącach
rządów M ichała Korybuta Wiśniowieckiego — hetm an litewski został jednym z przy
wódców proaustriackiego stronnictwa regalistów, a Sobieski stanął z prymasem M iko
łajem Prażmowskim na czele pozostającego na żołdzie Paryża obozu malkontentów8.
Lata 1 6 7 1 -1 6 7 4 to okres ciągłych nieporozumień i spięć pomiędzy obydwoma poli
tykami. Pac przy każdej okazji starał się, nie przebierając w środkach, torpedować plany
Sobieskiego. Podczas kampanii w 1671 r. nie tylko nie wspomógł armii koronnej w wal
kach z Kozakami i Tatarami, ale też nie uczynił nic, aby zapobiec rozwiązaniu swoich
oddziałów pod Dubienką 16 października tego roku. Podczas dramatycznych wydarzeń
drugiej połowy 1672 r. hetm an litewski należał do najbardziej aktywnych i radykal
nych przeciwników malkontentów, a i podczas obrad konfederacji generalnej w W ar
szawie na początku 1673 r. początkowo optował za zbrojną rozprawą z Sobieskim.
Powszechnie znana jest też jego niechlubna postawa po bitwie chocimskiej, kiedy to

7 N. A. Salvandy, Histoire de Poiogne avant et sous le roi Jean Sobieski, Paris 1829 (na podstawie pol
skiego przekładu W . Sierakowskiego, Warszawa 1920, t. 1, s. 1 5 3 -1 5 4 ); T . Korzon, Dola i niedola
Jana Sobieskiego, t. 1, Kraków 1898, s. 24; Z. W ójcik, op. cit., s. 50.
8 M. Matwijów, Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668, Wrocław 1992, s. 7 9 -8 1 ; K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac i jego opozycja przeciwko Janowi III Sobieskiemu, „Barok”,
1 .12 (2), 2005, s. 7 3 -9 3 .
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19 listopada 1673 r. opuścił na czele większości armii litewskiej obóz, czym niewątpli
wie przyczynił się do częściowego zmarnowania owoców tego wielkiego zwycięstwa,
w którym zresztą sam miał niebagatelny udział9.
Po wyborze Sobieskiego na króla 19 maja 1674 r. Michał Kazimierz Pac od razu prze
szedł w szeregi opozycji, stając się najbardziej zaciętym krytykiem polityki dworu. Często
w jego działaniach trudno się dopatrzyć, poza chęcią szkodzenia za wszelką cenę zniena
widzonemu przeciwnikowi, jakiejś głębszej myśli politycznej. Dotyczyło to, niestety, nie
tylko inicjatyw Jana III, które nie miały w ówczesnej sytuacji międzynarodowej i we
wnętrznej praktycznie żadnych szans na realizację, ale również działań, które były nie
zbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i obrony granic Rzeczypospolitej. Trudno bo
wiem uznać za dowód przemyślanej, konstruktywnej polityki opozycyjnej chociażby po
stępowanie hetmana podczas kampanii na Ukrainie w 1674 r., które spotkało się nawet
z krytyką jego krewnego, dawnego protektora, a teraz najbliższego współpracownika po
litycznego kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa. Otóż 26 listopada tego roku Pac
opuścił z dużą częścią swoich podkomendnych obóz królewski i powrócił na Litwę10.
Oczywiście, można próbować interpretować to zachowanie jako przejaw tendencji sepa
ratystycznych w łonie magnaterii litewskiej, dla której wojna z Turcją miała być tylko
problemem Korony, ale z całą pewnością nie tłumaczy to do końca całej sytuacji. Posta
wy Paca nie da się bowiem analizować tylko w kategoriach klasycznej opozycji politycz
nej, bez uwzględnienia czynnika psychologicznego — bilateralnych stosunków z Sobie
skim i nienawiści, jaką wojewoda wileński darzył monarchę.
Genezy bliskiej współpracy Paca z elektorem, która odegrała tak ważną rolę w wyda
rzeniach lat 1 6 7 7 -1 6 7 9 , należy szukać w przejściu hetm ana do opozycji po elekcji S o 
bieskiego. W cześniej, podczas rządów jego poprzednika, Pac nie tylko nie należał do
sojuszników Fryderyka W ilhelma, ale jako jeden z przywódców regalistów z niepoko
jem obserwował wymierzone w prestiż i interesy kraju działania Hohenzollerna. Znana
jest jego reakcja po porwaniu z Warszawy w listopadzie 1670 r. przywódcy opozycji
szlachty pruskiej, Christiana Ludwiga von Kalksteina. Otóż Pac miał zaproponować
królowi odwetową wyprawę na Prusy Książęce lub M archię Brandenburską, a latem
1671 r. nawet planował ze swoimi oddziałami, wspartymi przez Kozaków Michała
Hanenki, odbić więźnia z twierdzy w Kłajpedzie, „choćby połowa Polski z tego powodu
wniwecz pójść miała”11.

9 A. Codello, Hegemonia Paców na Litwie i ich wpływy w Rzeczypospolitej 1669-1674, „Zapiski Histo
ryczne”, r. 1 3 ,1 9 7 0 , s. 3 8 -3 9 , 4 5 -4 6 ; idem, Litwa wobec wojny z Turcją 1672-1676 r., „Studia i M a
teriały do Historii Wojskowości”, t. 14, 1968, cz. 1, s. 13 6 -1 3 7 ; F. Kluczycki, Pisma do wieku i spraw
J. Sobieskiego, t. 1, Kraków 1881, nr 448, s. 1176; J. Woliński, Po Chocimie 1673-1674, w: Z dziejów
wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, s. 62.
10 Awizy z Kalnika, 2 XII 1674, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.: BCzart.), rkps 174,
s. 4 4 5 -4 5 0 , druk: J. Woliński, Przyczynki Źródłowe do kampanji 1674 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. 6, 1933, s. 91 -9 3 .
11 K. Jarochowski, Sprawa Kalksteina 1670-1672, Warszawa 1878, s. 96; A. Kamieński, op. cit.,
s. 68.
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Dopiero wybór na tron znienawidzonego przeciwnika sprawił, że hetm an nawiązał
bliższe kontakty z dyplomacją brandenburską. Inicjatywa wyszła zresztą nie z jego stro
ny, gdyż to zaniepokojony planowanym zbliżeniem Sobieskiego z Francją elektor naka
zał swojemu rezydentowi w Warszawie, wybitnemu znawcy spraw Rzeczypospolitej, Johannowi von Hoverbeckowi, aby ten nawiązał współpracę z opozycją koronną i litew
ską. Na rezultaty tych starań nie trzeba było długo czekać, gdyż już w październiku
1674 r., zaraz po rozpoczęciu kampanii na Ukrainie, Hoverbeck donosił, że Pac go za
pewnił, iż opuści z wojskiem litewskim króla, jeżeli zobaczy, iż ten działa w interesie
Francji. Jak wiemy, już wkrótce hetm an swoją obietnicę wypełnił, choć raczej z innych
powodów, niż podawał w swojej depeszy brandenburski dyplomata12. Przez następne
dwa lata Pac ciągle pozostawał w bliskich stosunkach z Berlinem, dzieląc się wiedzą na
tem at planów króla i oferując swoje usługi, gdyby zaszła potrzeba wystąpienia przeciw
ko Sobieskiemu. Oczywiście, nie czynił tego bezinteresownie, ale w realiach Rzeczy
pospolitej drugiej połowy X V II w. pobieranie pensji od obcych monarchów było raczej
regułą niż wyjątkiem. Pac już od wielu lat byl na żołdzie dworu wiedeńskiego, a w trak
cie sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1676 r. zaproponował nawet Hoverbeckowi, iż
utrzyma armię litewską w gotowości do wystąpienia w obronie interesów cesarza i elek
tora, żądając w zamian od obu władców 100 000 zł13.
Analizując całokształt stosunków pomiędzy Sobieskim i Pacem, nietrudno zauwa
żyć, że niemal przez cały 1676 r. układały się one, w porównaniu z innymi okresami,
niezwykle harmonijnie. Pac, w przeciwieństwie do litewskich sojuszników króla —
szwagra Jana III, hetm ana polnego M ichała Kazimierza Radziwiłła oraz Sapiehów, na
czas przybył ze swoimi oddziałami na nową kampanię przeciwko Turkom. Podczas oblę
żenia obozu w Zurawnie bez zarzutu dowodził lewym skrzydłem armii, potwierdzając
wszystkie swoje najlepsze walory dowódcy i żołnierza, z których wielokrotnie zasłynął
podczas prawie trzydziestoletniej kariery wojskowej. Aby doprowadzić do trwałego po
jednania się hetmana z monarchą, kanclerz litewski wystąpił nawet z projektem ożen
ku kuzyna z młodszą siostrą królowej Marią Anną, co spotkało się z pełną akceptacją
Marysieńki. Do ślubu jednak nie doszło, gdyż zgody nie wyraził M ichał Kazimierz, za
pewne nie tylko z powodów politycznych, ale i osobistych. Pomimo licznych ofert, h et
man — osoba o dosyć specyficznym usposobieniu i bardzo ascetycznym trybie życia, n i
gdy nie założył własnej rodziny i pozostał kawalerem14.

12 ]. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 23 X 1674, Urkunden und Aktenstücke zur
Geschichte der inneren Politik des Kurfürsten Friedrich W ilhelm von Brandenburg, t. 19, s. 78;
M. Hein, Johann von Hoverbeck. Ein Diplomatenleben aus der Zeit der Grossen Kurfürsten, Königsberg
1925, s. 189; A. Kamieński, op. cit., s. 120.
13 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Kraków 7 IV 1676, Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Teki Lucasa (dalej cyt.: BOssol., T L ), rkps 2997, k. 82; A. Ka
mieński, op. cit., s. 141; A . Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 21 -2 3 .
14 J. Woliński, Żórawno, w: Z dziejów wojen..., s. 1 68-181; К. Pac do M. К. Paca, b.m.d., BCzart.,
rkps 411, s. 161-171, ibidem, rkps 1380, s. 9 5 -9 8 ; A. Codello, Litwa wobec wojny z Turcją...,
s. 15 4 -1 5 7 ; idem, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 24 -2 5 .
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Jednak już pod koniec 1676 r. postawa Paca uległa diametralnej zmianie. Hetman
otrzyma! bowiem wiadomości, iż po zawarciu pokoju w Zurawnie Sobieski zamierza wcie
lić w życie swoje zamiary przeciwko Brandenburgii—Prusom, a jego wielki niepokój wy
wołał przemarsz przez Litwę w listopadzie 6 chorągwi jazdy koronnej, która pod dowódz
twem niejakiego Rybińskiego podążała do Inflant, żeby zaciągnąć się na szwedzką służbę.
Aby mieć w swoim ręku narzędzie do przeciwstawienia się planom króla, Pac postanowił
utrzymać pod bronią swoją armię. Było to sprzeczne z ustaleniami, jakie zapadły bezpo
średnio po zakończeniu walk z Turkami, kiedy to podjęto decyzję o zwinięciu wojska,
a hetman wyraził na to zgodę15. Już 14 grudnia kanclerz Krzysztof zadeklarował w imie
niu całej rodziny podczas spotkania z Hoverbeckiem pełne poparcie dla interesów elek
tora. Przekazując swojemu panu tę wiadomość, dyplomata brandenburski radził, aby
w zamian Fryderyk Wilhelm wystara! się u cesarza o tytuł książęcy dla Paców16.
Podczas sejmu warszawskiego w 1677 r., który ostatecznie przyczynił się do tego,
iż Sobieski zrezygnował z oficjalnej drogi realizacji swoich planów, Michał Kazimierz
Pac nie wystąpił z otwartą krytyką polityki króla wobec elektora. W swoim wotum, wy
głoszonym 5 lutego, skupił się na innych problemach — stosunkach z Moskwą i pacyfi
kacji z Turcją17. Pośrednio natomiast w zamysły króla uderzał forsowany przez obu Pa
ców projekt skierowania ekspansji Rzeczypospolitej nie w kierunku posiadłości H o
henzollernów, ale znacznie bardziej na północ — na szwedzkie Inflanty. Zapewne swo
je działania dokładnie skonsultowali oni z Hoverbeckiem, który nie przypadkiem już
bezpośrednio po Zurawnie zachęcał króla, aby to właśnie tam szukał dziedzicznego
księstwa dla swojej dynastii18. Sprawa rewindykacji utraconej na rzecz Szwecji części
Inflant cieszyła się dużą popularnością szczególnie wśród magnaterii i szlachty litew
skiej, która bardzo wysoko ceniła sobie korzyści, przede wszystkim natury ekonomicz
nej, z panowania nad ujściem Dźwiny, nie wykazując natomiast większego zaintereso
wania możliwością zajęcia Prus Książęcych i kontrolą biegu Pregoły.
Problem inflancki byl często obecny podczas obrad sejmu w 1677 r. i to nie tylko ja 
ko elem ent walki propagandowej dworu i opozycji, której celem było przekonanie za
pomocą licznych pism szlachty do swoich racji19. W jego trakcie uchwalono również

15 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, 13 X I, 4 i 15 X II 1676, BOssol., TL, rkps 2997, k. 128,
129; К. Pac do M. К. Paca, Warszawa 29 XII 1676, BCzart., rkps 429, s. 117-122; K. Piwarski,
op. cit., s. 2 1 9 -2 2 1 ; A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 25; A. Kamieński, op. cit.,
s. 159-160.
16 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 15 X II 1676, BOssol., TL, rkps 2997,
k. 133; A . Kamieński, op. cit., s. 147.
17 Najobszerniejszy tekst jego mowy — Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej cyt.:
BPAN Kraków), rkps 1855, k. 38v-39v.
18 K. Piwarski, op. cit., s. 211.
19 Ibidem, s. 2 1 5 -2 1 8 ; K. Matwijowski, op. cit., 16 5 -1 6 7 ; A . Kamieński, op. cit., s. 151-153. Za
pewne z inspiracji Paców i Hoverbecka opublikowano m.in. broszurę pt. Szlachcic inflancki do całej
Rzeczpospolitej na teraźniejszy sejm 1677 r. zgromadzonej, w której postulowano rozpoczęcie wojny
z Karolem X I w celu odzyskania Inflant (BCzart., rkps 175, s. 6 3 5 -6 4 3 ).
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konstytucję regulującą status polsko-litewskiej części Inflant, powołując województwo
inflanckie i uchwalając jego ordynację. Jak sądzi Bogusław Dybaś, w zamyśle Paców
przyjęta w tych ustawach terminologia miała uzasadniać pretensje państwa do pozosta
łej, utraconej do 1621 r. na rzecz Szwecji części Inflant. O tym, iż hetman traktował
Łatgalię również jako przyczółek do ewentualnej akcji militarnej może, ale wcale nie
musi, świadczyć fakt, iż utrzymywał w tym okresie w Dyneburgu silną załogę, gdyż
z drugiej strony mogło to być spowodowane obawą przed agresją Szwedów20. Dowodził
nią jeden z najbardziej zaufanych oficerów hetmana, pułkownik Jan Andrzej Plater,
któremu jeszcze w 1670 r. Pac scedował urząd starosty dyneburskiego. Jego zadaniem,
oprócz obrony granic (czy też przygotowań do ataku na Inflanty!), była też koordynacja
działań wywiadowczych i dostarczanie wojewodzie wileńskiemu raportów o planach
Szwedów i ruchach ich wojsk21.
Zasadne jednak w tym miejscu wydaje się pytanie, czy plan rewindykacji Inflant nie
byl tylko chwytem propagandowym, mającym na celu ostateczne pogrzebanie koncep
cji polityki północnej króla. Wydaje się bowiem, iż podobnie jak w przypadku Prus
Książęcych, ówczesna sytuacja międzynarodowej nie dawała żadnych szans na przy
łączenie do Rzeczypospolitej również i tej prowincji. W 1679 r. elektor, mając w ręku
znacznie mocniejsze atuty, musiał ugiąć się pod żądaniami Ludwika X IV i zwrócić
Szwecji jej wszystkie posiadłości na Pomorzu, których zdobycie kosztowało go tyle cza
su i wysiłku.
Jeszcze w trakcie obrad sejmu, Pac nawiązał bliskie kontakty z posłem najbliższego
sojusznika elektora w wojnie ze Szwecją, króla Danii Chrystiana V — Magnusem
Gjpe. Ten pod koniec marca poinformował Hoverbecka, iż hetm an obiecał nie dopu
ścić do przemarszu Szwedów do Prus przez Żmudź, a także powstrzymać Polaków spie
szących na służbę do Karola XI. W zamian zażądał sumy 20 000 talarów — z czego pier
wszą połowę chciał otrzymać natychmiast, a drugą po odparciu agresji Szwedów.
W czerwcu elektor podpisał zgodę na wypłatę hetmanowi pensji, ale wobec chwilowe
go braku funduszy w skarbie na ten cel do jesieni Pac musiał zadowolić się zaliczką
w wysokości 2000 talarów i obietnicami Hoverbecka, iż nie ominie go cala należna gra
tyfikacja22.
Jak donosili dyplomaci brandenburscy, podczas sejmu Pac był pewien, że w sytuacji
kryzysowej będzie mógł polegać na swojej armii. Oczywiście, nadal, pomimo nalegań

20 B. Dybaś, Inflanty a polsko-litewska Rzeczpospolita po pokoju oliwskim (1660), w: Między Zachodem
a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, Toruń 2002, s. 116-118.
21 M. К. Pac do J. A. Platera, W ilno 14 IX 1677, Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (dalej cyt.:
LVIA ), fond 1276, op. 2, nr 96, k. 13; cesja starostwa dyneburskiego — Rossijskij Gosudarstvennyj
Archiv Drevnich Aktov, fond 389 (Metryka Litewska, Księga Wpisów), nr 136, k. 209-210v.
22 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa 29 III 1677, BOssol., TL, rkps 2998, k. 61
(tutaj uwaga, iż w ostateczności powinno wystarczyć 14 000 talarów, z czego 6000 powinien dać
elektor, a 8000 Leopold I ); J. von Hoverbeck do M. К. Paca, Olsztynek 8 X 1677, BCzart., rkps 418,
nr 16, s. 5 9 -6 1 ; M. Hein, op. cit., s. 195-198; K. Piwarski, op. cit., s. 214; A. Codello, Litwa wobec
polityki bałtyckiej..., s. 27; A. Kamieński, op. cit., s. 159.

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

Michał Kazimierz Pac a polityka bałtycka Jana III Sobieskiego

319

króla i jego litewskich zwolenników, odmawiał jej zwinięcia, zapewniając monarchę, iż
uczyni to, jeśli zwołana na 31 sierpnia do W ilna komisja znajdzie środki na pokrycie zaległego żołdu23. Wiedząc, że jest to mało prawdopodobne, hetm an żywił jednak obawy,
czy pozbawiony zapłaty żołnierz, gdy przekona się, iż i tym razem nie otrzyma pieniędzy,
nie zacznie samowolnie opuszczać szeregów. Dlatego też radził, aby w takiej sytuacji
zwolnione ze służby oddziały zostały zaciągnięte przez Danię i Brandenburgię-Prusy
w celu uniknięcia przejścia ich na żołd Szwedów do pobliskich Inflant24.
Już wkrótce po zakończeniu sejmu hetm an musiał znacznie wzmóc swoją czujność.
Obawiał się bowiem, iż wyjazd 21 maja Sobieskiego z całym dworem z Warszawy do
Gdańska wskazywał, że choć oficjalnie król odżegnywał się od planów zaatakowania
Prus Książęcych i dążył od unormowania stosunków z elektorem, to w rzeczywistości
miał zupełnie inne zamiary25. Pac nie mylił się, gdyż 4 sierpnia Jan III zawarł wspomnia
ny już układ sojuszniczy ze Szwecją i teraz wyczekiwał tylko na wymarsz oddziałów
szwedzkich z Inflant, aby w odpowiednim momencie przyjść im z pomocą — w dobrach
królewskich na Pomorzu oczekiwało już na rozkaz ataku kilka tysięcy żołnierzy, dowo
dzonych przez oficera francuskiego pochodzenia, pułkownika Henryka de Beaulieu26.
W początkach października do Gdańska miało przybyć z inspiracji Paca poselstwo
szlachty żmudzkiej, szczególnie narażonej na szkody wynikające z przemarszu Szwe
dów. Zmudzini byli znani z wielu kontrowersyjnych wystąpień przeciwko Janowi III,
a początkowe tygodnie ostatniego sejmu upłynęły pod znakiem awantury, będącej na
stępstwem obrażenia podczas ostatniego miejscowego sejmiku posłów królewskich27.
Teraz wysłannicy miejscowej szlachty mieli zażądać, aby Sobieski wyjawił, co zamierza
zrobić, gdy na Żmudź wkroczą Szwedzi. Jednocześnie padła groźba, że jeżeli nadal bę
dzie się naruszać wolności szlacheckie, to oni poddadzą się Moskwie. M onarcha długo
kluczył i uspokajał posłów, licząc iż z braku środków wkrótce opuszczą Gdańsk. W koń
cu jednak został zmuszony do przyznania, iż pogłoski o planach szwedzkich są fałszy
we28. C hoć pewne szczegóły z depeszy przebywającego u boku króla dyplomaty bran
denburskiego Joachim a Scultetusa budzą wątpliwości, a i wysłanie poselstwa nie jest

23 Excerpt z listu od pewnej osoby..., Warszawa 3 i 13 III 1677, Nacjonalna Biblioteka Ukrainy
im. Vernadskogo, fond 1, nr 5985, k. 17, 54-55v ; uniwersał M. К. Paca do wojska litewskiego, Wilno
13 VIII 1677, BCzart., rkps 418, s. 37; Jan III Sobieski do NN, Tczew 3 1 V I I 1677, Archiwum Główne
A kt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów (dalej cyt.: AGAD, A R ), dz. II, nr 1638.
24 J. Scultetus do Fryderyka Wilhelma, b.m.d., BOssol., TL, rkps 2998, k. 66.
25 O gdańskim aspekcie północnych planów Sobieskiego obszernie pisze E. Cieślak, Walki społecz
no-polityczne w Gdańsku w drugiej połowie XVII wieku. Interwencja Jana III Sobieskiego, Gdańsk 1962;
także K. Piwarski, op. cit., s. 223-240.
26 K. Piwarski, op. cit., s. 2 28-229.
27 Diariusz sejmu warszawskiego 1677 r., BCzart., rkps 421, nr 89, k. 15 8 -1 6 0 ; Diariusz J. A. Chrapowickiego, pod 13, 16 II 1677, Muzeum Narodowe w Krakowie (dalej cyt.: MN Kraków),
rkps 169, t. V, s. 12 -1 3 ; K. Matwijowski, op. cit., s. 2 1 5 -2 1 6 ; A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyc
kiej..., s. 24, 26, 29 -3 0 .
28 J. Scultetus do Fryderyk Wilhelma, Gdańsk 16 X 1677, B O ssol, TL, rkps 2998, k. 72; J. von Ho
verbeck do Fryderyka Wilhelma, Hohenstein 7 X 1677, ibidem, k. 89; A. Kamieński, op. cit., s. 165.
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do końca pewne, to informacja ta dobrze oddaje panującą w tym okresie wśród dużej
części szlachty atmosferę, która była powodem tego, iż król musiał wypierać się współu
czestnictwa w planach agresji na Prusy29.
Zapewnieniom Jana III przeczyły wiadomości, które dobiegały z północnego brzegu
Dźwiny. Pac już od dłuższego czasu otrzymywał od swoich agentów niepokojące rapor
ty o koncentracji wojsk w okolicach Rygi. Jak donoszono pod koniec września, zgroma
dzone siły liczyły 5 0 0 0 ludzi, a wkrótce spodziewano się przybycia dalszych oddziałów30.
W ręce Paca dostali się też grasujący po Litwie ludzie Rybińskiego, którzy, jak zano
tował wojewoda witebski Jan A ntoni Chrapowicki, zeznali, że „na stronę Szwedów
przeciwko Prusakom wojsko nasze buntują i tam zaciągają, żeby do Prus wpadli”31.
O aktywności Szwedów uprzedzali też ciągle hetm ana Brandenburczycy, a o ostroż
ność i zablokowanie ewentualnej akcji zaapelował do niego namiestnik Prus Książę
cych — Ernst Bogislav von Croy32.
W celu wybadania zamiarów przeciwnika, Pac wysłał do Rygi swoich posłów — ober
szterlejtnanta Gordona i Mateusza Remera, którzy mieli naocznie sprawdzić stan przy
gotowań szwedzkich. W Rydze pojawili się oni 11 października i zostali szybko przyjęci
przez gubernatora Inflant, generała Christera Horna. Podczas audiencji posłowie prze
kazali mu pismo hetm ana z apelem o zachowanie pokoju i prośbą, aby nie naruszano
granic Rzeczypospolitej. Podobno wywołało to sporą konsternację Szweda, który nie
spodziewał się, iż nagle plan całej operacji napotka na tak nieoczekiwane trudności.
W trakcie dalszej rozmowy Horn, nie orientując się w zawiłej grze Sobieskiego z opo
zycją, popełnił dużą nieostrożność, zdradzając, że posiada od króla pozwolenie na prze
marsz przez Żmudź i Kurlandię. I choć potem zapewniał, iż na razie nie zapadły jeszcze
żadne decyzje o ataku, hetm an w najbliższych tygodniach znacznie wzmógł swoją czuj
ność33. Jeszcze przed powrotem poselstwa rozesłał ordynanse do wojska i szlachty po-

29 Wojewoda witebski J. A . Chrapowicki, który miał w imieniu króla uspokajać Żmudzinów, przeby
wał wtedy nie w Gdańsku, ale na Litwie (zob. jego diariusz, MN Kraków, rkps 169, t. V , s. 58—70).
Relacji o pobycie Żmudzinów w Gdańsku przeczy informacja zawarta w liście K. Kłokockiego do
Z. Morsztyna — „posłów żadnych do Króla JM Żmudź nie wyprawowała, ale podobno ten rumor
stąd, że JM pan hetman pisał do Króla JM o tych Szwedach przed trzema niedzielami i in die oczekiwa responsu”, b.m. 29 X 1677, AG AD , A R, dz. V, nr 6865, t. VII, s. 82.
30 Z Kurlandii 29 IX 1677, BCzart., rkps 421, k. 216v; A. Remer do M. К. Paca, Mercendorf 5 VIII
1677, ibidem, rkps 1380, nr 9, s. 39M 0; ekscerpt z listu z 2 1 IX 1677, ibidem, rkps 418, nr 61, s. 223;
M. К. Pac do A . H. Połubińskiego, W ilno 20 i 22 IX 1677, AGAD, A R, dz. V , nr 11209, cz. III,
s. 59, 8 3 -8 5 ; tenże do Jana III Sobieskiego, W ilno 3 X 1677, BCzart., rkps 412, nr 27, s. 9 8 -9 9 .
31 Diariusz J. A . Chrapowickiego, pod 7 X 1677, MN Kraków, rkps 169, t. V , s. 6 5 -6 6 ; W . K. Mlecz
ko do M. К. Paca, Burbiszki 28 IX 1677, BCzart., rkps 411, nr 9, s. 25; ze Żmudzi 29 IX 1677, ibi
dem, rkps 421, k. 217v; A. Remer do M. К. Paca, Mercendorf 4 X I 1677, ibidem, rkps 1351, nr 59,
s. 241; K. Karlick do Z. Morsztyna, Birże 23 X 1677, BPAN Kraków, rkps 3995, k. 5 7 -5 8 .
32 E. B. de Cray do M. К. Paca, Królewiec 11 X 1677, BCzart., rkps 412, nr 21, s. 7 6 -7 7 , 80; odpo
wiedź Paca, W ilno 20 X 1677, ibidem, nr 20, s. 73.
33 M. К. Pac do Ch. Horna, W ilno b.d., BCzart., rkps 421, nr 90, k. 172—172v; Riksarkivet, Diplomatica Polonica (dalej cyt.: RA, DP), nr 74, k. 8 9 -8 9 v (wyciąg z pisma M. К. Paca z W ilna 7 X
1677); z Rygi 11 X 1677, BCzart., rkps 421, k. 218; Gordon i M. Remer do M. К. Paca, Ryga 13 X
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granicznych ziem (Księstwo Żmudzkie, powiaty Wiłkomirski, upicki i kowieński), naka
zując gotowość do odparcia ewentualnego ataku. W kraczał tym samym w kompeten
cje króla, do którego prerogatyw należało zwoływanie pospolitego ruszenia. Pod koniec
października hetm an wydał nawet specjalny uniwersał, w którym ostrzegał, iż Szwedzi
przystąpili do budowy mostu na Dźwinie pod Kokenhausen i wzywał, „żeby tam wszys
cy w ostrożności zostawali”34.
Aby stawić czoła Szwedom, Pac musiał jeszcze przekonać własnych podkomend
nych do pozostania w służbie. N ie było to zadanie łatwe, gdyż swoje wysiłki mające
z kolei na celu całkowite zwinięcie wojska zintensyfikował w tym czasie Sobieski.
Chciał on nawet przekazać żołnierzom milion złotych, zaliczone na poczet nie zebra
nych jeszcze podatków, aby tylko rozpuścić oddziały35. Wznowiona po krótkiej przer
wie 9 października komisja stała się wkrótce areną kolejnego starcia pomiędzy hetm a
nem i królem. W połowie listopada Sobieski przysłał do obradujących list, w którym po
raz kolejny odżegnywał się od wszelkich agresywnych planów wobec elektora i wzywał,
„żeby się nikomu ani w głowie nie roiło, iżby Szwedzi mieli przechodzić przez Zmujdź”.
Była to odpowiedź na wcześniejsze pismo, które w imieniu komisji wysłał Pac, zamie
szczając w nim relację o niedawnym pobycie jego poselstwa w Rydze i rozmowach
z Hornem. W dalszej części listu Sobieski oskarżył hetmana i jego stronników, że „chy
ba chcą zatrzymywać wojsko na oppressio obywatelów i dla własnego zysku”, a w reak
cji na to M ichał Kazimierz i wojewoda trocki M arcjan Ogiński „ostremi targnęli się sło
wy”36. Ostatecznie 8 lutego 1678 r. wojsko zadeklarowało, iż bez wypłacenia wszystkich
zasług „do zwinienia ani de iure, ani de iustitia pociągnione być nie może”, a komisję
odłożono do 1 czerwca tego roku37.

1677, RA, DP, nr 74, k. 82; tłumaczenie pisma Ch. Horn do M. К. Paca na język polski (Ryga 5/15
X 1677), BCzart., rkps 413, nr 15, s. 4 5 -4 6 ; A. Remer do M. К. Paca, Mercendorf 4 X I 1677, ibi
dem, rkps 1351, nr 59, s. 241; postscriptum do jednego z listów W . Sienickiego, b.m.d., A G AD , AR,
dz. V , nr 14288, cz. I, s. 199.
34 K. Kłokocki do Z. Morsztyna, [W ilno] 29 X 1677, A G A D , A R , dz. V , nr 6 8 6 5 , t. V II,
s. 8 0 -8 3 ; uniwersał chorążego żmudzkiego J. Grużewskiego, Kielmy 25 X 1677, Księga grodzka
żmudzka 1677, Vilniaus Universiteto Biblioteka (dalej cyt.: V U B ), fond 7, nr 32/14484,
k. 3 5 3 -3 5 3 v ; Diariusz J. A . Chrapowickiego, pod 28 X 1677, M N Kraków, rkps 169, t. V ,
s. 7 1 -7 2 ; A . Kamieński, op. cit., s. 1 6 5 -1 6 6 (wiadomości te P ac przekazał Hoverbeckowi
w piśmie z 3 X I 1677).
35 K. Kłokocki do Z. Morsztyna, W ilno 5 X I 1677, AGAD, A R , dz. V , nr 6865, t. V II, s. 8 4 -8 6 ;
J. Scultetus do Fryderyka Wilhelma, Gdańsk 16 X 1677, BOssol., T L , rkps 2998, k. 78 (od planu
tego odwiódł jednak króla podskarbi wielki litewski Benedykt Sapieha, uważając, że wojsko i tak
nie da się zwinąć bez otrzymania całej zapłaty).
36 Diariusz J. A. Chrapowickiego, pod 20 X, 23 XI i 15 XII 1677, MN Kraków, rkps 169, t. V , s. 70,
77, 81; także Jan III Sobieski do M. К. Paca, b.m.d., AGAD, A R, dz. II suplement, nr 649 o. o;
ks. Sarnowski do M. К. Paca, Gdańsk 7 X I 1677, BCzart., rkps 1351, nr 17, s. 6 9 -7 0 .
37 Diariusz J. A. Chrapowickiego, pod 18 II 1678, MN Kraków, rkps 169, t. V , s. 94; Manifestacja
wojska litewskiego, [Wilno] 2 I I 1678, A G A D , A R , dz. II, nr 1650; uniwersał M. К. Paca, Bejszagola 16 II 1678, ibidem, dz. II suplement, nr 649 g.2.

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

.322

Konrad Bobiatyński

Zadowolony z postępowania hetmana elektor znalazł wreszcie pod koniec 1677 r.
pieniądze, aby wynagrodzić jego usługi. W grudniu hetm an dostał 12 000 talarów i za
deklarował, iż nadal będzie zwalczać wymierzone w Brandenburgię—Prasy plany Sobie
skiego38. 14 stycznia 1678 r. osobisty list skierował do niego sam Fryderyk Wilhelm,
wzywając do stawienia oporu Szwedom we współdziałaniu z silami pozostającymi pod
komendą namiestnika von Croya39. Niewątpliwie ambicje Paca mile połechtały też li
sty, jakie kilka tygodni wcześniej wystosowali do niego Chrystian V i Leopold I. Oprócz
konwencjonalnych pochwal i pochlebstw pod adresem hetmana, w listach cesarza zna
lazły się również prośby o walkę z machinacjam i dyplomacji francuskiej, organizującej
za zgodą Sobieskiego na południu Polski zaciągi wojskowe, które pod wodzą Stanisła
wa Herakliusza Lubomirskiego udzieliły pomocy walczącym z Austrią powstańcom
węgierskim40.
Ostatecznie jednak do fiaska planów opanowania Prus Książęcych w znacznie więk
szym stopniu od polityki Paców przyczyniła się postawa samych Szwedów, którzy dzia
łali niezwykle opieszale i przez kilka miesięcy zwlekali z rozpoczęciem całej operacji.
Wyznaczony na dowódcę Bengt Horn, nie dość, że długo zwlekał z przybyciem do In 
flant, to jeszcze zdefraudowal pieniądze przeznaczone na całą akcję41. Jego następca,
wspomniany już Christer Horn, zamiast jak najszybciej przejść na czele zgromadzonych
już oddziałów, liczących ponad 10 000 żołnierzy (zresztą o nie najwyższej wartości bojo
wej) przez terytorium Rzeczypospolitej, chciał wcześniej załatwić sprawę na drodze le
galnej. Wykorzystał przy tym fakt, że w połowie stycznia 1678 r. do Rygi przybyli kolejni
posłowie hetmana — pułkownik W ilhelm Rogucki i towarzysz chorągwi Paca Mateusz
Politański, którzy wieźli jego kolejny list (z 30 grudnia 1677 r.) z wezwaniem do prze
strzegania pokoju. W odpowiedzi Horn wystosował dwa pisma, w których co prawda
zapewniał, iż Karol XI w żadnym wypadku nie zamierza naruszać paktów oliwskich, ale
zaraz potem obszernie uzasadniał potrzebę interwencji w Prusach. Z prośbą o wolny
przemarsz przez Kurlandię dowódca szwedzki zwrócił się również do księcia Jakuba
Kettlera42.

38 M. Hein, op. cit., s. 199.
39 Fryderyk W ilhelm do M. К. Paca, Kolonia nad Sprewą 14/24 I 1678, BCzart., rkps 421, nr 114,
k. 233.
40 M. К. Pac do Chrystiana V, W ilno 20 X 1677, Elementa ad fontium editiones, t. 33, ed. K. Lanckorońska, G. Steen Jensen, Romae 1974, s. 12 8 -1 2 9 ; Leopold I do M. К. Paca, Wiedeń 31 XII 1677,
BCzart., rkps 421, nr 1 12-113, k. 231v-232v; o całej sprawie Pac byl już wcześniej dokładnie infor
mowany przez czołowych stronników cesarza w Koronie — np. A. Trzebicki do M. К. Paca, b.m.d.,
BCzart., rkps 421, nr 108, k. 227v; D. Wiśniowiecki do M. К. Paca, b.m.d., ibidem, rkps 412, nr 22,
s. 8 2 -8 5 . Oczywiście hetman zdecydowanie sprzeciwiał się całemu przedsięwzięciu — M. К. Pac do
Jana III Sobieskiego, z Zaloziec 27 V II 1678, ibidem, rkps 176, nr 74, s. 21 7 -2 2 0 .
41 F. de Bethune do Ludwika XIV, Gdańsk 31 XII 1677, Archiwum spraw zagranicznych francuskie do
dziejów Jana III (dalej cyt.: ASZF), wyd. K. Waliszewski, t. 2, Kraków 1881, s. 5; K. Piwarski, op. cit.,
s. 234; A. Kamieński, op. cit., s. 166.
42 List M. K. Paca z 30 XII 1677, RA, DP, nr 74, k. 4 2-42v , 4 4-44v ; Ch. Horn do M. К. Paca, Ryga
10/20 i 14/241 1678, BCzart., rkps 413, nr 22, s. 6 7 -6 9 , ibidem, rkps 421, nr 15, k. 26v-27 (do dru-
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Tymczasem zdobycie 27 grudnia 1677 r. Szczecina sprawiło, iż cala operacja, której
głównym zadaniem była dywersja na tyłach wojsk elektora i odciągnięcie jak największych sił znad ujścia Odry, straciła nie tylko sens strategiczny, ale i szanse na powodzenie, gdyż teraz Fryderyk W ilhelm mógł bez problemu skierować dostateczne siły do
obrony zagrożonej prowincji43. Być może dlatego Horn nadal wahał się z rozpoczęciem
ataku i czekał na odpowiedź Paca na swoje pisma. Tymczasem na 24 stycznia wyznaczono pod Rygą termin koncentracji armii szwedzkiej. Sam przemarsz przez Kurlandię
i Żmudź miał się odbyć w wielkim porządku, „jako najskromniej się zachowując w wiel
kim orderze i kury jednej nie zabijając, bo z Rygi magazyny i prowianty wielkie gotują
[...] jeśliby zaś czego nie stawało, najgorzej gotowi zapłacić”. W związku z utratą Szcze
cina pojawiły się w tym czasie fantastyczne pogłoski, że Szwedzi udadzą się nie do Prus
Książęcych, ale na polskie Pomorze, a po połączeniu się z zaciągami Sobieskiego zaata
kują następnie cesarski Śląsk44.
Przed wydaniem rozkazu przeprawy na południowy brzeg Dźwiny H orn oczekiwał je 
szcze na przybycie swoich posłów, wysłanych do Paca z memoriałem z 24 stycznia. Tym
czasem wojewoda wileński opuścił już kończącą swoje obrady komisję w W ilnie, prze
kazując kierowanie nią w ręce M arcjana Ogińskiego. W pierwszych dniach lutego
przebywał już na Żmudzi, gdzie gromadził swoje oddziały. Zbierała się tez szlachta, prze
de wszystkim żmudzka, która wezwana uniwersałami hetmana stawiła się 4 lutego
w Rosieniach45. W kilka dni później w W ielonie przed Pacem stawili się w imieniu
Horna dwaj oficerowie szwedzcy z żądaniem umożliwienia wolnego przejścia do Prus.
H etm an oczywiście udzielił odpowiedzi odmownej, powołując się na brak zgody króla
i stanów. W obszernym wywodzie odrzucił argumenty szwedzkiego dowódcy, dając mu
do zrozumienia, że ewentualne naruszenie granic Rzeczypospolitej jest sprzeczne z pra
wem i obowiązującymi pomiędzy oboma państwami paktami, dlatego też spotka się
z jego stanowczą reakcją46. Informując 12 lutego króla o całym poselstwie, Pac obszer-

giego z tych pism został dołączony obszerny, składający się z 8 punktów memoriał, zawierający uza
sadnienie prośby o wolny przemarsz do Prus); Karol X I do J. Kettlera, b.m.d., Ch. H om do J. Kettlera, b.m.d., J. Kettler do M. К. Paca, Mitawa 1 1 1 1 6 7 8 , AG A D , AR, dz. II, nr 1644 (dwa pierwsze pi
sma w tłumaczeniu na język polski).
43 M. К. Pac do A. H. Połubińskiego, W ilno И I 1678, A G AD , A R, dz. V , nr 11209, cz. III, s. 62;
A. Trzebicki do К. Paca, Kielce 8 II 1678, Biblioteka Ordynacji Krasińskich (dalej cyt.: BO K ),
rkps 292, s. 4 4 -4 5 .
44 J. A. Plater do S. Węsławskiego, Rundale 18 1 1678, BCzart., rkps 1351, nr 41, s. 1 69-171.
45 M. К. Pac do J. Kettlera, W ielona 2 II 1678, RA, DP, nr 99, b. pag.; tenże do komisji, Pożajście
6 II 1678, A G AD , A R, dz. II, nr 1666; A . Trzebicki do K. Paca i M. К. Paca, Kielce 8 I I 1678, BOK,
rkps 292, s. 4 4 -4 5 , BCzart., rkps 410, nr 3, s. 9 (oceniał siły pozostawionej w służbie armii litewskiej
na 2000 żołnierzy); Laudum szlachty żmudzkiej, Rosienie 4 II 1678, Księga grodzka żmudzka 1678,
VUB, fond 7, nr 33/14485, k. 500-501v .
46 M. K. Pac do Ch. Horna, W ielona 8 II 1678 (ta data występuje w większości kopii tego pisma —
np. BOssol., TL, rkps 2998, k. 134; BCzart., rkps 413, nr 5, s. 15; ibidem, rkps 176, nr 29, s. 103—
-1 0 4 ; A G AD , AR, dz. II, nr 1653); pełny tekst responsu Paca ma memoriał Horna — BCzart.,
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nie uzasadnił swoją politykę wobec Szwedów. W tedy to po raz pierwszy ocenił, iż „nie
zda się być practicabile, aby pomienioną prowincję pruską mieli nam oddać, która albo
w nagrodę straconej Pomorskiej, Bremy, Rugiej, Skaniej sobie samym dotrzymać, albo
przez traktaty na odmianę Pomorskiej, reservare im conveniret”. Uprzedzał też, iż nie
należy wiązać się z narodem, który tyle razy nie dotrzymał zawartych układów, a przede
wszystkim wykorzystał wojnę z Turcją w celu zdobycia w 1621 r. Rygi, a w 1655 r. wojnę
z Moskwą, aby zaatakować i zająć niemal całą Koronę. Pac po raz kolejny zapropono
wał też, aby wykorzystać trudną sytuację Szwedów i podjąć próbę odzyskania patrimo
nium Reipublicae — Inflant47.
Postępowanie hetmana z wielkim uznaniem przyjął Hoverbeck, który napisał do
elektora, iż „odpowiedź Paca nie mogła być lepsza dla dworu berlińskiego”48. Horn zre
sztą wkrótce stracił zapal do całej wyprawy i rozpuścił swoją armię. Zapewne postawa
wojewody wileńskiego nie była tego jedyną przyczyną, a na decyzję szwedzkiego do
wódcy w znacznie większym stopniu wpłynęły wiadomości o utracie Szczecina i marszu
do Prus Książęcych silnego korpusu pod dowództwem landgrafa Fryderyka II von Hessen-Homburga (około 5600 żołnierzy). Zgodnie z układem welawsko-bydgoskim,
21 stycznia Sobieski musiał pozwolić mu na przemarsz przez polskie Pomorze i już w lu
tym wojska te dotarły w okolice Królewca. Król nie rezygnował jeszcze do końca ze
swoich planów i na początku marca zawarł z posłem francuskim Francois de Bethune’em układ, który przewidywał dalsze utrzymanie na Pomorzu jego prywatnych za
ciągów w sile 4000 żołnierzy, na których utrzymanie Ludwik X IV miał łożyć 40 000
franków miesięcznie. Wiedząc jednak, że w obecnej sytuacji nie ma mowy o zajęciu
Prus, 14 lutego Jan III opuścił Gdańsk i udał się do Lublina, gdzie miała odbyć się rada
senatu poświęcona głównie omówieniu stosunków z Turcją i Moskwą49.
Pomimo zaproszenia króla, Pac nie przybył na to spotkanie, gdyż sytuacja na północ
nych granicach Litwy ciągle daleka była od uspokojenia. C o prawda, na razie ustało
niebezpieczeństwo wkroczenia Szwedów, ale przez następne miesiące często pojawiały
się wiadomości o koncentracji wojsk pod Rygą50. Szczególnie cenne informacje Pac

rkps 411, nr 52, s. 18 7 -1 9 0 (datacja tego dokumentu — od 5 do 7 II, tłumaczenie na język polski —
AGAD, AR, dz. II, nr 1651); A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 31.
47 M. К. Pac do Jana III Sobieskiego, W ielona 12 II 1678, BCzart., rkps 421, nr 110, k. 2 2 8 -2 3 0 ;
bardzo podobną wykładnię polityki Paców zawiera też list К. Paca do króla, [Pożajście] 14 II 1678,
MN Kraków, rkps 157, s. 4 2 -5 0 ; A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 3 1 -3 2 .
48 A. Kamieński, op. cit., s. 167; J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Gdańsk 19 II 1678,
B O ssol, TL, rkps 2998, s. 135.
49 Jan III Sobieski do M. К. Paca, Malbork 26 II 1678, Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział
na Wawelu, Archiwum Sanguszków, rkps 67, nr 102, s. 2 1 1 -2 1 7 ; A. Kamieński, op. cit., s. 167—
-1 6 8 .
50 M. К. Pac do M. Czartoryskiego, Merecz 9 IV 1678, BCzart., rkps 2862, nr 127, s. 4 8 7 -4 8 8 ; uni
wersał M. К. Paca do szlachty, W ilno 2 2 IV 1678, RA, DP, nr 74, b. pag.; M. Ogiński do A. H. Połu
bińskiego, W ilno 30 IV 1678, AG AD, AR, dz. V, nr 10718, cz. II, s. 10-12.
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uzyskiwał od Platera, którego agenci stale obserwowali ruchy przeciwnika51. Hetman
pozostawał też ciągle w kontakcie z dyplomacją brandenburską i duńską. Pac domagał
się cały czas kolejnych pieniędzy i pomocy wojskowej — artylerii i amunicji, ale równo
cześnie snuł plany uderzenia na Inflanty i zajęcia tej prowincji52. Pod koniec maja
w O lecku doszło do ta jn e j k o n fe re n c ji w ysłanników P aca z Jo h a n n e m H overbe
ckiem i Magnusem Gjpe. Podczas niej Litwini domagali się subsydiów w wysokości aż
200 0 0 0 talarów, z których miano opłacić armię litewską. N a tę sumę solidarnie mie
li złożyć się Fryderyk W ilhelm, Chrystian V i Leopold I53. C hoć na razie zamiast gotów
ką Pac musiał zadowolić się tylko obietnicami, podczas kolejnej sesji komisji wojskowej
(1 -2 1 czerwca, limitowana do 12 listopada 1678 r.) udało mu się raz jeszcze zapobiec
rozpuszczeniu pozostających w służbie chorągwi54. Tymczasem 14 czerwca w Królewcu
odbyła się druga tura negocjacji z Hoverbeckiem, podczas której wojewodę wileńskie
go reprezentował M arcjan Ogiński. Rozmowy były trudne, a do porozumienia udało się
dojść dopiero po nadejściu pism od elektora i króla Danii, w których gwarantowali oni
spełnienie finansowych żądań Paca. Nie wiemy natomiast, czy przekazać miano rów
nież jakieś sumy jego żołnierzom.
W Królewcu Fryderyk W ilhelm nie wypłacił jednak wysłannikom hetmana żadnych
pieniędzy. Nie mógł być zatem do końca pewny jego wierności, tym bardziej że ze
swoich zobowiązań nie wywiązywali się Duńczycy55. Dopiero w lipcu Pac otrzymał
część obiecanej pensji — 6000 talarów przekazał mu poseł austriacki Johann C hri
stoph Zierowsky, a Hohenzollern zdeponował dla niego nieznaną nam sumę na pogra
niczu żmudzko-pruskim w Ragnecie56. Pac jednak przez długi czas nie chciał podjąć
tych pieniędzy, obawiając się, iż jego przeciwnicy nie omieszkają wykorzystać tego fak
tu do podburzania żołnierzy, którzy ciągle bez skutku dopominali się zaległego żołdu.
Dlatego też jesienią 1678 r. elektor zabrał cały depozyt i polecił wypłacić hetmanowi
potajemnie 5000 talarów w zlocie57.

51 J. A. Plater do M. К. Paca, b.m. 30 V 1678, Sałaty 21 V II 1678, BCzart., rkps 418, nr 1, s. 1, ibi
dem, rkps 415, nr 32, s. 1 33-135; M. К. Pac do J. A . Platera, W ilno 12 V , 5 V I, 29 VII, 10 VIII
1678, LVIA, fond 1276, op. 2, nr 96, k. 17-23v.
52 K. Piwarski, op. cit., s. 245.
53 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Ryn 1 V I, Królewiec 10 V I 1678, BOssol., TL,
rkps 2998, k. 155; M. Hein, op. cit., s. 2 0 0 -2 0 1 ; A . Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 33;
A. Kamieński, op. cit., s. 170.
54 AGAD, A R, dz. II, nr 1659, 1660; Księga grodzka żmudzka 1678, V U B, fond 7, nr 33/14485,
k. 176-179v; M. К. Pac do S. Jabłonowskiego, W ilno 26 V I 1678, BOssol., T L , rkps 2998, k. 154
(dołączony do relacji M. Chwałkowskiego do Fryderyka Wilhelma, Jaworów 27 V III 1678); A. W o j
na do A. H. Połubińskiego, W ilno 5 V III 1678, A G A D , A R , dz. V , nr 17669, s. 14 -1 7 .
55 M. Hein, op. cit., s. 201; K. Piwarski, op. cit., s. 247; A. Kamieński, op. cit., s. 170.
56 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 12 V II 1678, BOssol., T L, rkps 2998,
k. 167; A . Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 33; A . Kamieński, op. cit., s. 170.
57 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, b.m.d., BOssol., T L, rkps 2998, k. 175; K. Piwarski,
op. cit., s. 247; A . Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 33.
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Pomimo tych wszystkich powikłań hetman nie zamierzał zmieniać swojego postępowania i nie dał się przekupić dyplomacji francuskiej, która dysponując znacznie więk
szymi środkami, usiłowała go odwieść od antyszwedzkiej polityki. W tym celu z polece
nia de Bethune’a już w marcu 1678 r. udał się na Litwę Roger Akakia — jedna z najle
piej wtajemniczonych osób w plany bałtyckie Sobieskiego. Jego argumenty, a także pie
niądze nie zrobiły większego wrażenia na Pacu, który wprawdzie przyjął go w Wilnie,
ale nie dał się przekonać do zmiany polityki. Większe skutki przyniosły za to, jak dono
sił potem hetm an Hoverbeckowi, późniejsze rozmowy Akakii z Jakubem Kettlerem,
który miał znacznie mniejszy interes w zwalczaniu zamysłów Jana III58.
Polityka wojewody wileńskiego i jego częste kontakty z elektorem zrodziły szereg po
dejrzeń wśród jego litewskich przeciwników. Pozostający w opozycji do Paców od elek
cji w 1674 r. marszałek wielki Aleksander Hilary Polubiński donosił nawet królowi,
iż hetm an zawarł tajny układ z elektorem wymierzony nie tylko przeciwko Sobieskie
mu, ale i całej jego rodzinie. Fryderyk W ilhelm zaprzeczył jednak tej informacji, oznaj
miając iż jego kontakty z Pacem mają jedynie służyć przeszkodzeniu Szwedom w napa
dzie na terytorium jego państwa59. Dwór widział też w tym czasie wojewodę wileńskie
go na czele innego spisku. Otóż w lipcu i sierpniu 1678 r. Pac, razem z innymi czołowy
mi stronnikami Austrii i Brandenburgii-Prus, m.in. hetmanem wielkim koronnym Dy
mitrem Wiśniowieckim, wojewodą krakowskim Janem Leszczyńskim i biskupem kra
kowskim Andrzejem Trzebickim, podobno zawiązali sprzysiężenie, którego celem było
doprowadzenie do skonfederowania wojska (na czele którego mieli stanąć pisarz polny
koronny Stefan Stanisław Czarniecki i oboźny koronny Stanislaw Koniecpolski), po
zbawienie tronu Sobieskiego i przekazanie go Karolowi Lotaryńskiemu. Na podstawie
dostępnego materiału źródłowego trudno jest jednak ocenić, na ile pogłoski te były
wiarygodne, gdyż o całej sprawie dowiadujemy się tylko z depesz ambasadora francu
skiego Francois de Bethune’a, który nieraz podawał niesprawdzone i często nie do koń
ca zgodne z prawdą wiadomości60.
Sobieski nie ograniczył się tylko do wyrażania swojej dezaprobaty wobec polityki Pa
ców i wysyłania na Litwę kolejnych listów z żądaniem respektowania uchwal sejmo
wych i rozpuszczenia armii litewskiej. Z inspiracji króla przeciwko hetmanowi próbo
wali występować jego litewscy przeciwnicy. Były to jednak działania niedostatecznie
przygotowane i na tyle słabo skoordynowane, iż w ostatecznym rozrachunku niewiele
zaszkodziły Pacom. Kompletnym niepowodzeniem zakończyła się na przykład próba
podburzenia szlachty żmudzkiej na sejmiku gromnicznym w lutym 1678 r.61 Niewiele

58 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, 23 III, 5 VI, 15 VII, 30 IX 1678, B O ssol, TL,
rkps 2998, k. 125, 135; K. Piwarski, op. cit., s. 247.
59 BOssol., TL, rkps 2998, k. 171.
60 ASZF, t. 2, s. 1 08-114; K. Piwarski, op. cit., s. 243, 2 4 8 -2 4 9 ; A. Kamieński, op. cit., s. 171.
61 List do M. К. Paca, Rosienie 4 II 1678, BCzart., rkps 1351, nr 8, s. 2 9 -3 1 ; Maruszewski do
M. К. Paca, b.m. 4 II 1678, ibidem, rkps 429, nr 8, s. 2 5 -2 6 ; A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyc
kiej..., s. 3 0 -3 1 .
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przyniosły również działania Sapiehów, którzy ciesząc się protekcją i pełnym poparciem
króla, budowali stronnictwo m ające zrównoważyć wpływy Paców, a potem odsunąć ich
od władzy. Podskarbi Benedykt Paweł, który w ostatnich dwóch latach usunął w cień
głównego przeciwnika wojewody wileńskiego na Litwie — szwagra Jana III M ichała
Kazimierza Radziwiłła, bardzo nieśmiało próbował przy pomocy swoich prerogatyw
przeciwdziałać planom hetm ana podczas kolejnych sesji komisji wojskowo-skarbowych od sierpnia 1677 r. Musiał zresztą sam gorąco tłumaczyć się ze swojej gospodarki
publicznymi pieniędzmi, gdyż Pacowie, zresztą nie bez podstaw, zarzucili mu zdefraudowanie 500 000 zł62. Być może dlatego Sapieha unikał przybycia do W ilna i otwartego
starcia z hetmanem.
Dopiero po czerwcowej sesji komisji podskarbi zdobył się na bardziej energiczną re
akcję przeciwko polityce Paca. Możliwe, że w odpowiedzi na to hetman wysłał do króla
poselstwo z całą listą zarzutów pod jego adresem. Oskarżał go między innymi o to, iż nie
dawał pieniędzy na państwową artylerię, którą Pac musiał utrzymywać ze swoich pry
watnych funduszy, a także o przywłaszczenie większości dochodów z czopowego, prze
znaczonych na budowę mostu w W ilnie, i wstrzymywanie wypłaty ze skarbu należnego
mu długu63. Sapieha nie pozostał dłużny i wyprawił w porozumieniu z Aleksandrem
Hilarym Połubińskim do Jaworowa, gdzie rezydował Sobieski, swojego posła — kaszte
lana nowogródzkiego M ikołaja Przeździeckiego. Miał on przekonać króla, iż wszystkie
te zarzuty są fałszywe, a do zwinięcia wojska nie doszło, mimo że „pieniądze gotowe da
wano i rationes zasług w likwidacją skarbowa przyjmowano i residuum zasług JM pan
podskarbi submitowal się wypłacić”. Podczas audiencji Przeździecki przekazał też skru
pulatnie gromadzone przez przeciwników hetmana dowody na jego zdradziecką dzia
łalność i tajne konszachty z obcymi monarchami. Sapieha donosił też, iż w Prusach
Książęcych zbierane są podatki na utrzymanie w służbie armii litewskiej i wykorzysta
nie jej przeciwko Szwedom. Wiadomości te na tyle wzburzyły monarchę, że obiecał S a
piehom pełne poparcie w walce z Pacami. Atak na nich miano przypuścić na sejmikach
przed zaplanowanym na 15 grudnia 1678 r. sejmem, aby „z województw i powiatów po
słów swoich wszystkich wystawić i adversam partem rujnować”64.
Tymczasem późnym latem 1678 r., gdy już od kilku miesięcy wydawało się, że Szwe
dzi zrezygnowali z planów ataku na Prusy, niespodziewanie pod wpływem dyplomacji
francuskiej Karol X I powrócił do tej koncepcji. Cała akcja była już jednak od dawna
spóźniona. N a froncie zachodnim, po zawarciu 10 sierpnia 1678 r. w Nijmegen pokoju

62 [B. Sapieha] do M. К. Paca, W ołpa 26 II 1678, AG AD , A R, dz. II, nr 1656.
63 Memoriał M. К. Paca z 10 V II 1678, ibidem, nr 1662.
64 M. Chwałkowski do Fryderyka Wilhelma, Jaworów 27 V III 1678, B O ssol, T L , rkps 2998, k. 154;
A. Przeździecki, Mikołaj Władysław Przeździecki, kasztelan nowogrodzki na dworze króla Jana III w Ja worowie, Warszawa 1856 (także A G AD , A R, dz. II, nr 1664); [A. H. Polubiński] do B. Sapiehy,
Hłusk 2 1 IX 1678, AG AD , AR, dz. II, nr 1669; K. Piwarski, op. cit., s. 2 4 5 -2 4 7 ; Z. W ójcik, op. cit.,
s. 280.
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pomiędzy Francją i Holandią, do którego 17 września przyłączyła się Hiszpania, wojna
zbliżała się ku końcowi. Sobieski już dawno pogodził się z tym, że jego polityka bałtycka
legła w gruzach i zaczął, w obliczu spodziewanej nowej konfrontacji z Turcją, szukać
zbliżenia z Austrią. Dlatego też dążył do polepszenia stosunków z elektorem i nie za
mierzał udzielać Szwedom ani politycznej, ani wojskowej pomocy. Niewielkim wspar
ciem dla nich mogły być też przebywające ciągle w Prusach Królewskich dawne zaciągi
króla. Po tym jak Ludwik X IV przestał wypłacać subsydia na ich utrzymanie, stopniały
one do około 3000 żołnierzy i dodatkowo utraciły dowódcę, pułkownika de Beaulieu,
który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych po upadku z konia. Natomiast okoliczno
ścią sprzyjającą był brak we wschodniej części Prus większych oddziałów wojskowych,
gdyż już w czerwcu elektor wycofał na Pomorze Zachodnie korpus Homburga. Fryde
ryk W ilhelm zapewne nie spodziewał się, że Szwedzi podejmują raz jeszcze próbę dy
wersji na jego tyłach, a ponadto o bezpieczeństwo Prus Książęcych miał zadbać ze swoi
mi chorągwiami Pac65.
C ała operacja nie miała już zatem nic wspólnego z polityką Sobieskiego i jego plana
mi dynastycznymi, a jej celem było jedynie odciągnięcie sił elektora z Pomorza Zachod
niego i zajęcie terytorium, które mogłoby posłużyć do wymiany podczas rokowań poko
jowych. Aby jednak akcja ta miała jakieś szanse na powodzenie, należało przeprowa
dzić ją energicznie i możliwe jak najszybciej, przed zakończeniem podboju przez Brandenburgię-Prusy resztek posiadłości Karola XI na Pomorzu.
Niestety, nowy dowódca szwedzki, trzeci z Hornów — Henryk, popełnił podstawo
we błędy swoich poprzedników. C hoć już pod koniec lipca przypłynął do Rewia z „woj
skiem i z wielą officierami”, a na początku sierpnia był w Rydze, to potem, podobno bo
rykając się z problemami zdrowotnymi, działał niezwykle opieszale. C hoć wojska
szwedzkie mogły przystąpić do ofensywy już we wrześniu, rozpoczęła się ona dopiero
w połowie listopada. Pac, który o przybyciu Horna dowiedział się 6 sierpnia, zyskał za
tem wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do stawienia oporu, a elektor mógł
spokojnie dokończyć podbój Rugii, opanować Stralsund i Greifswald, aby potem po
spieszyć na ratunek zagrożonej prowincji66. H etm an już od końca sierpnia przebywał
w pobliżu północnej granicy Litwy, koncentrując swoje oddziały i uważnie obserwując
ruchy Szwedów. Pospiesznie wzmacniano też załogę pogranicznych Birż67. Na wiado
mość o przeprawie przeciwnika przez Dźwinę, 27 września Pac wezwał do gotowości
szlachtę żmudzką, a wkrótce potem podobne uniwersały rozesłał też do sąsiednich po
wiatów. Co prawda Zmudzini zebrali się 17 października pod Rosieniami, deklarując

65 K. Piwarski, op. cit., s. 2 5 0 -2 5 6 ; A. Kamieński, op. cit., s. 172-174.
66 Diariusz J. A. Chrapowickiego, pod 6 X 1678, MN Kraków, rkps 169, t. V, s. 12 9 -1 3 0 ; M. К. Pac
do J. A. Platera, W ilno 10 V III 1678, LVIA, fond 1276, op. 2, nr 96, k. 23-23v.
67 Relatio transakcjej szwedzkiej, VUB, fond 3, rkps 89, k. 3 7 -3 8 v ; K. Kłokocki do Z. Morsztyna,
b.m. 17 X 1678, AG AD, AR, dz. V , nr 6865, cz. VII, s. 1 24-128; A. Codello, Litwa wobec polityki

bałtyckiej..., s. 35.
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wolę obrony granic państwa, ale inne powiaty nie wsparły hetmana68. Z pomocą pospieszył natomiast elektor, który nadesłał wreszcie obiecane działa, proch i kule. Środo
wiska zbliżone do dwom rozgłaszały też plotki, iż w zamian za swoje usługi Pac dostał
50 0 00 talarów, ale nie wiemy, czy dotarły w tym czasie do niego inne sumy poza wspo
mnianymi 5000 w złocie69.
Wzorem Christera Horna, również Henryk, nie zdając sobie do końca sprawy ze sto
sunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej, łudził się, że drogą negocjacji przekona Pa
ca, aby ten nie utrudniał mu przemarszu przez Żmudź. Tymczasem 11 października do
przebywającego w Bejszagole hetmana przybył poseł, pułkownik Karol Oxenstierna.
W imieniu Horna zażądał on wolnego przejścia przez Litwę, za cel marszu podając
szwedzką część Pomorza. Odpowiedź Paca była podobna, jak niemal rok wcześniej —
bez zgody króla i stanów nie może zgodzić się na naruszenie granic, a ewentualnego po
zwolenia może udzielić tylko zbierający się niedługo sejm. Pomimo długich namów
Oxenstierny, który zapewniał, że mieszkańcy Żmudzi nie poniosą z powodu przemarszu
żadnych szkód, hetm an trwał przy swoim zdaniu, wielokrotnie podkreślając, iż nie m o
że łamać układu oliwskiego i praw obowiązujących w Rzeczypospolitej70.
Dużo mniejszy zapał do przeciwdziałania planom Horna przejawiał za to Jakub K et
tler. Namowy Akakii, a przede wszystkim francuskie pieniądze sprawiły, iż całkowicie
zmienił on swoją politykę. C hoć dotąd twardo opierał się żądaniom Szwedów i popierał
działania Paca, teraz zgodził się na przemarsz przez Kurlandię i wydanie prowiantu71.
Wywołało to oczywiście oburzenie hetmana, który kilkakrotnie próbował przez swoich
posłów nakłonić księcia do zmiany tych decyzji. Uprzedzał go też, że rozłoży w Kurlan
dii na leżach część swojej armii, a potem nawet to uczynił72. Postępowanie Kettlera wy
wołało też głosy potępienia w szeregach wojska, a w sprawie tej na sejmiku przedsejmo
wym wypowiedziała się też szlachta żmudzka. W swoim laudum uznała ona, zresztą jak

68 M. К. Pac do szlachty żmudzkiej, Bejszagoła 27 IX 1678, Księga grodzka żmudzka 1678, VUB,
fond 7, nr 33/14485, k. 2 5 5-256v ; tenże do A . H. Połubińskiego, Kiejdany 2 0 IX 1678, A G AD , AR,
dz. V , nr 11209, cz. III, s. 81; tenże do J. A . Platera, Bejszagoła 1 i 7 X 1678, LVIA, fond 1276, op. 2,
nr 96, k. 2 5 -2 6 , 2 8 -2 9 ; Laudum szlachty żmudzkiej, Rosienie 17 X 1678, Księga grodzka żmudzka
1678, V UB, fond 7, nr 33/14485, k. 2 4 7-248v ; Diariusz J. A. Chrapowickiego, pod 6 X 1678, MN
Kraków, rkps 169, t. V , s. 129-130.
69 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, b.m.d., BO ssol, TL, rkps 2998, k. 175; z Białej 27 X
1678, BCzart., rkps 2880, s. 30; A . Kamieński, op. cit., s. 170.
70 Series konferencji posła szwedzkiego w Bejsagole z JM panem wojewodą wileńskim, 11 X 1678,
BCzart., rkps 430, s. 2 3 7 -2 4 0 ; H. Horn do M. К. Paca, Ryga 2 4 IX/4 X 1678, i M. K. Pac do H. Hor
na, Bejszagoła 12 X 1678, AG AD , A R , dz. II, nr 1670; tenże do tegoż, Bejszagoła 13 X 1678, RA,
DP, nr 74, b. pag.; tenże do E. B. de Croya, Bejszagoła 16 X 1678, BCzart., rkps 421, nr 132,
k. 296v -297; Diariusz J. A. Chrapowickiego, pod 12 X 1678, MN Kraków, rkps 169, t. V , s. 130.
71 A. W ojna do A . H. Połubińskiego, Mińsk 28 IX 1678, A G AD , A R, dz. V , nr 17669, s. 18-21;
M. К. Pac do J. A . Platera, Bejszagoła 7 X 1678, LVIA, fond 1276, op. 2, nr 96, k. 2 8 -2 9 .
72 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 3 0 IX 1678, BOssol., T L, rkps 2998, k. 125;
M. Chwałkowski do Fryderyka Wilhelma, Lublin 14 XI 1678, ibidem, k. 102; J. Wawrzecki do
M. К. Paca, Lubomi 16 XI 1678, BCzart., rkps 415, nr 10, s. 29 -3 1 .
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najbardziej słusznie, iż działania księcia są bezprawne, gdyż: „posthabitis iuribus et eonditionibus in statu Reipublicae et contra pacta feudalia directe czyniąc, nie mający na
to pozwolenia, ażeby przez ziemię kurlandską do Księstwa naszego Zmudzkiego wojska
szwedzkie przepuszczał”73. Protesty te jednak na niewiele się zdały, gdyż Kettler już
wcześniej uzasadniał, iż wobec braku wyraźnego stanowiska króla nie może zakazać
Hornowi przemarszu7475.W drugiej połowie października wojska szwedzkie stanęły w pobliżu granic Litwy.
C hoć obie strony ciągle prowadziły listowną korespondencję i wysyłały posłów, stawalo się jasne, iż tym razem Szwedzi nie odstąpią od swoich planów73. Horn zmarnował
jednak jeszcze kilka tygodni, ciągle nie rozpoczynając działań. Był to wielki prezent dla
elektora, który w tym czasie kończył właśnie podbój Pomorza. Doszło w końcu do tego,
iż początek ofensywy Horna poprzedził tylko o jeden dzień zdobycie ostatniego punktu
szwedzkiej obrony na Pomorzu — Greifswaldu, a już wkrótce Fryderyk W ilhelm mógł
na czele swojej doborowej armii pospieszyć nad Pregołę. Pac był w stałym kontakcie
z brandenburskimi dowódcami i posiadał dokładne informacje o sytuacji na Pomo
rzu76. Dlatego też, co było w świetle jego poprzednich deklaracji dużym zaskoczeniem,
zadecydował, że nie stawi Szwedom zbrojnego oporu. Zdawał sobie bowiem sprawę,
iż jego siły są zbyt słabe, aby powstrzymać przeciwnika, a niezależnie od jego postawy
losy całej wyprawy i tak rozstrzygną się na terytorium Brandenburgii—Prus po przybyciu
głównych sił elektora.
Henryk H orn postanowił wkroczyć na terytorium Litwy w rejonie Rutzau (Rucawy), niedaleko wybrzeża Morza Bałtyckiego, gdyż tędy prowadziła najkrótsza droga
do Prus. Pod swoją komendą miał około 12 00 0 żołnierzy, prowadził też 45 dział
i 3 moździerze. Jeszcze na początku listopada jego siły oceniano na 14 0 0 0 -1 5 000 lu
dzi, ale szybko topniały one na skutek dezercji. Chorągwie litewskie, skoncentrowa-

73 Laudum szlachty żmudzkiej, Rosienie 5 X I 1678, Księga grodzka żmudzka 1678, VUB, fond 7,
nr 33/14485, k. 2 6 1 -2 6 2 ; Instrukcja od nas pułkowników [...] dana ad Cel. Princ. Curlandiae totamque nobilitatem, wielm. JM panu Krzysztofowi Białozorowi staroście upitskiemu, pułkownikowi
JKM , JM panu Mateuszowi Reinerowi genralmajorowi JKM , JM panu Kazimierzowi Puslowskiemu
podstolemu rzeczyckiemu, chorążemu roty usarskiej księcia JM pana podkanclerzego, hetmana pol
nego W . Ks. L. i JM panu Kazimierzowi Swieżyńskiemu, towarzyszowi roty pancernej JW . JM pana
wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W . Ks. L., posłom od nas delegowanym, Płoniany 22 X
1678, A G AD , AR, dz. II, nr 1672.
74 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Królewiec 21 X 1678, BOssol., TL, rkps 2998, k. 125.
75 Z obozu pod Wieżańcami 14 XI [1678], AGAD, AR, dz. II suplement, nr 649 g.6; List M. К. Paca
z 11 XI 1678, BCzart., rkps 1380, nr 8, s. 3 1 -3 8 ; M. K. Pac do H. Horna, Janiszki 28 X, Tyrkszle 6X1
1678, ibidem, rkps 413, nr 8, s. 2 3 -2 4 , RA, DP, nr 74, b. pag.; H. Horn do M. К. Paca, 29 X/ 8 XI
1678, BCzart., rkps 176, nr 95, s. 28 9 -2 9 0 . Korespondencja nie została zresztą przerwana nawet po
wkroczeniu Szwedów do Prus Książęcych — zob. liczne listy Paca i Horna z drugiej połowy listopada
i grudnia 1678 r. — RA, DP, nr 74, b. pag.
76 Najwięcej informacji hetman dostawał od komendanta Kłajpedy, generał-lejtnanta Friedricha
Donhoffa — zob. ich bogata korespondencja w BCzart., rkps 176.
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ne w okolicach Gorzd i W ieżajść niedaleko Kłajpedy, liczyły natom iast tylko 3000
żołnierzy77. Bardzo wątpliwym wsparciem były dla nich oddziały szlachty żmudzkiej,
które w niewielkiej liczebności zgromadziły się w Płotelach. Jak donosił ciwun Małych Dyrwian Krzysztof Czajewski, wkrótce podniosły one bunt i „mało JM pana c h o
rążego [Jana Grużewskiego — K. B.] i mnie żywota nie pozbawili”. Dlatego postuk>
wał on, aby hetm an jak najszybciej podziękował „panom braciom ” za służbę i rozpm
ścił ich do domów78.
Granicę Rzeczypospolitej Horn przekroczył 16 listopada 1678 r. Pac miał cztery razy
mniej żołnierzy, dlatego ustąpił mu z drogi i maszerował równolegle w odległości około
2 mil, usiłując tylko przeszkadzać Szwedom w dostawach prowiantu. Już na początku
kampanii Horn popełnił duży błąd, gdyż ze względu na spóźnioną porę roku i niepewną
postawę Litwinów nie zdecydował się na zaatakowanie Kłajpedy i pozostawił na swoich
tyłach tę silną fortecę79. W następnych tygodniach tempo działań Szwedów nadal nie
uległo przyspieszeniu, ponieważ dopiero 3 grudnia w okolicach Tylży pierwsze ich oddziały przeprawiły się przez Niemen. Większego oporu nie stawiły im stojące nad rzeką
nieliczne jednostki elektora, złożone głównie z lokalnej milicji. Po krótkim starciu
Szwedzi „Prusaków oszańcowanych rozbiwszy z dział, szańce rozpędzili i teraz gospoda'
rują, a obywatele z Tylży uciekli do Królewca”. H orn jednak nie wykorzystał tego sukcesu i po zajęciu Tylży i Ragnety zaprzestał dalszych działań i rozłożył swoje wojsko po
kwaterach80.
Tymczasem do Prus Książęcych zbliżały się już pierwsze posiłki — już 16 grudnia do
Królewca dotarł korpus generała Joachima Ernsta Gorztkego, liczący około 3000 ludzi
(5 regimentów kawalerii, 3 dragonii i 4 piechoty). Dopiero po jego przybyciu Horn
wznowił ofensywę. Co prawda, udało mu się zepchnąć oddziały pruskie w kierunku
Królewca i opanować niemal całą prowincję, ale jego oddziały nie wykorzystały okazji
i nie zajęły żadnej z większych fortec, które w tym czasie z reguły były bardzo słabo obsadzone81. Dlatego też na wieść o nadciąganiu głównych sił Fryderyka W ilhelma, Szwedzi, nie m ając oparcia w terenie, musieli rozpocząć pospieszny odwrót. 26 stycznia

77 Diariusz J. A . Chrapowickiego, pod 24 XI 1678, MN Kraków, rkps 169, t. V , s. 139; M. К. Pac do
komisji wojskowej, Tyrkszle 1 XI 1678, BCzart., rkps 413, nr 9, s. 2 5 -2 6 ; z obozu pod Wieżańcami
14 X I [1678], A G AD , AR, dz. II suplement, nr 649 g.6; J. Tyzenhauz do A. H. Połubińskiego, Biała
b.d., ibidem, dz. V , nr 16717, s. 176-177; M. Oziemblowski do A. H. Połubińskiego, W ilno 13 XI
1678, ibidem, nr 11177, s. 2 -3 .
78 K. Czajewski do M. К. Paca, b.m. 19 XI 1678, BCzart., rkps 1380, nr 11, s. 47; Relatio transakcjej
szwedzkiej, V U B, fond 3, rkps 89, k. 37-38v .
79 H. Horn do F. de Bethune, Breakul (?) 23 XI 1678, BO ssol, TL, rkps 2998, k. 185.
80 Diariusz J. A . Chrapowickiego, pod 15 XII 1678, MN Kraków, rkps 169, t. V, s. 144; M. Hein,
op. cit., s. 201; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm. Der Grosse Kurfürst von Brandenburg, t. 2:
1660-1688, Musterschmidt Gottingen 1978, s. 186-187.
81 F. Dónhoff do M. К. Раса, Memel 13 XI 1678, BCzart., rkps 418, nr 50, s. 181-183; ibidem,
rkps 176, nr 136, s. 5 7 1 -5 7 2 .
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1679 r. Hohenzollern dotarł do Królewca, a wysiana w pogoń jazda już wkrótce przekroczyła Niem en i 7 lutego dopadła i pobiła nieprzyjaciela na Żmudzi pod Telszami82.
Michałowi Kazimierzowi Pacowi nie było dane wziąć udziału w dalszej części kanapanii. Jeszcze do pieiwszych dni grudnia armia litewska z niewielkiej odległości obserwowala ruchy Szwedów, ale po wkroczeniu Horna do Prus 12 grudnia hetm an zadecydowal o wycofaniu oddziałów znad Niemna. Nazajutrz opuścił armię, pozostawiając komendę w rękach swojego bratanka Piotra i podążył na rozpoczynający się 15 grudnia
w Grodnie sejm83. W lutym 1679 r. część chorągwi litewskich, a także szlachta i chłopi
żmudzcy wzięli udział w pogoni za wycofującym się nieprzyjacielem, rozbijając i biorąc
do niewoli cale grupy uciekinierów. Jeszcze wiele miesięcy później Jan III apelował
o wydanie Hornowi pozostawionych wtedy na żmudzkich bezdrożach dział i amunicji,
a także o zwolnienie ze służby w armii litewskiej Szwedów, którzy dostali się do niewoli i zostali przymusem wcieleni do szeregów84. Odwrót, który wkrótce przerodził się
w paniczną ucieczkę, przypieczętował klęskę całej wyprawy. Oddziały Horna ponk>
sly w jego trakcie ogromne straty, a do Rygi powróciło razem z dowódcą zaledwie
3000 żołnierzy85.
W tym samym czasie w Grodnie dokonywano ostatecznego obrachunku z bałtyckimi planami króla. Jednym z najbardziej aktywnych uczestników ostrej dyskusji, jaka
wybuchła pomiędzy dworem i opozycją, byl hetm an Pac. N a sejm przybył on 2 stycznia,
a już nazajutrz w propozycji od tronu podkanclerzy koronny Jan Wielopolski poinfor
mował o ofercie Karola XI przekazania Rzeczypospolitej Prus Książęcych. W rozpoczę
tych 4 stycznia wotach senatorowie w większości stanęli po stronie elektora, odrzuca
jąc ofertę Szwedów i potępiając ich działania86. W grupie tej oczywiście znalazł się rów
nież Pac, który wystąpił 7 stycznia. W obszernej mowie, w większości odczytanej przez
jego sekretarza, zawarta została gruntowna krytyka planów opanowania Prus Książę
cych. H etm an podkreślił, że w ówczesnej sytuacji międzynarodowej, a szczególnie po
zajęciu przez Fryderyka W ilhelma szwedzkiej części Pomorza, nie miały one żadnych
szans na realizację: „Ale dajmy na to, że by cale opanowali Prusy [Szwedzi — K. B .J,
kiedy bardziej by się im samym przygodziły dla odzyskania Pomorskiej ziemi, aniżeli by
nam dać mieli”. Odpowiedzialnością za wszystkie problemy zewnętrzne państwa obar
czył dyplomatów francuskich, ze szwagrem króla Francois de Bethune’em na czele,
którzy „nas od 30 lat mieszają intra et extra”, a „ich staraniem wojna szwedzka do Pol
ski obrócona”. Następstwem ich działalności, przede wszystkim organizowania militar
nego wsparcia dla powstańców węgierskich, miało być również pogorszenie się stosun-

82 K. Piwarski, op. cit., s. 259; A. Kamieński, op. cit., s. 1 75-176; F. Opgenoorth, op. cit.,
s. 186-187.
83 A. D. Skorobohaty, Diariusz, opr. T . Wasilewski, Warszawa 2000, s. 128.
84 Jan III Sobieski do M. К. Paca, Z ólkiew 3XI 1679, Warszawa 15 III 1680, tenże do E. M. Stankie
wicza, Warszawa 15 III 1680, RA, DP, nr 74, b. pag.
85 M. Hein, op. cit., s. 205; A. Kamieński, op. cit., s. 1 75-176.
86 A. D. Skorobohaty, op. cit., s. 128; A. Kamieński, op. cit., s. 177.
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ków z Austrią, a Pac nie omieszkał zrzucić na nich winy za klęski w wojnie z Turcją oraz
utratę Podola i Ukrainy87.
W swoim wotum wojewoda wileński nie zdecydował się na otwarte zaatakowanie
samego króla. Podobno początkowo miał zamiar publicznie przedstawić kompromitu
jące go dokumenty, ale w ostatniej chwili powstrzymał go od tego M arcjan Ogiński88.
Zapewne chodziło tu o przejęte przez hetm ana kilka tygodni wcześniej listy Henryka
Н о т а , z których wynikało, iż Szwedzi dostali od Sobieskiego pozwolenie na listopado
wy przemarsz przez Kurlandię i Żmudź. Sam Jan III w drugiej połowie 1678 r. z reguły
starał się unikać deklaracji co do swojego stanowiska w tej sprawie, ale gdy już został do
tego zmuszony, to zarzekał się, że nie zgadza się na namszenie granic państwa i odwo
dził Karola X I od całego przedsięwzięcia. Odpisy tych pism Pac przesiał również elekto
rowi, który po zapoznaniu się z ich treścią uznał, że ujawnienie mogłoby zaszkodzić po
lepszającym się w ostatnich miesiącach stosunkom z Rzecząpospołitą i zalecił Hover
beckowi, aby nie występował z nimi podczas sejmu. Być może, również stanowisko H o
henzollerna nie pozostało bez wpływu na decyzję Paca o powstrzymaniu się od otwarte
go ataku na króla89.
Broniąc przed przeciwnikami swojej polityki wobec Szwedów, Pac przygotował rów
nież memoriał, w którym opisał i uzasadniał swoje postępowanie w okresie od jesieni
1677 r. Został on odczytany razem z jego wotum 7 stycznia. Oczywiście, jako główny
motyw swoich działań hetm an podawał konieczność przestrzegania prawa i obronę in
tegralności terytorialnej Rzeczypospolitej. W tym bardzo ciekawym dokumencie zosta
ły dosyć dokładnie przedstawione jego kontakty z Christerem i Henrykiem Hornami
oraz starania o storpedowanie planów Szwedów, natomiast z wiadomych przyczyn wo
jewoda wileński wolał nie ujawniać swoich powiązań z dyplomacją brandenburską,
a szczególnie korzyści finansowych, jakie z nich czerpał. N a koniec memoriału Pac
zwrócił się do sejmu z sugestią, aby zrekompensować mu straty, jakie poniósł „w przyj
mowaniu tak częstych legacy, szpiegów wysyłaniu i innych intervenientum”90. Choć
były to pieniądze wydane na walkę z planami Sobieskiego, które trudno uznać za mie
szczące się w ramach ustrojowych Rzeczypospolitej, żądanie to miało na celu raczej nie
tyle wyegzekwowanie w sumie niewielkich pieniędzy, ale raczej kolejne publiczne upo
korzenie króla.

87 W otum Paca — BCzart., rkps 430, s. 247—251; Diariusz sejmu walnego grodzieńskiego w W . Ks. L.
ab inchoatione die 15 XII 1678, ibidem, rkps 176, nr 134, s. 439; M. Hein, op. cit., s. 2 0 3 -2 0 4 ;
A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 40.
88 M. S. Pac do Jana III Sobieskiego, Choroszcz 17 V 1682, Nacyjanalny gistaryczny archiv Belarusi
w Mińsku, fond 694, op. 12, nr 100, k. 7-10v.
89 Fryderyk Wilhelm do J. von Hoverbecka, b.m. 6/16 X II 1678, BO ssol, TL, rkps 2998, k. 182; li
sty Horna — к. 185; Jan III Sobieski do M. К. Paca, Biała 9 X I 1678, AGAD, AR, dz. II, nr 1654;
A. Codello, Litwa wobec polityki bałtyckiej..., s. 3 8 -3 9 .
90 Relatio transakcjej szwedzkiej, VUB, fond 3, rkps 89, k. 3 7 -3 8 v ; Diariusz sejmu grodzieńskiego,
BOssol., TL, rkps 2999, k. 8; Diariusz J. A . Chrapowickiego, pod 7 I 1679, MN Kraków, rkps 169,
t. V, s. 157-158.
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Klęska wyprawy Horna sprawiła, iż sprawy bałtyckie powoli ustępowały z pola wi
dzenia szlachty koronnej i litewskiej. Chociaż podczas sejmu grodzieńskiego jeszcze
nieraz wybuchały zacięte dyskusje na temat wydarzeń ostatnich miesięcy, a na ich tle
dochodziło do ciągłych napięć pomiędzy Pacem a Sapiehami, to nowy zwrot w polityce
zagranicznej Rzeczypospolitej i lansowana przez króla idea wznowienia wojny z Turcją
sprawiły, że zdecydowanie więcej uwagi zaczęto poświęcać temu zagadnieniu91. Co
prawda, wojewoda wileński, a także H overbeck (na audiencji 19 lutego) próbowali kil
kakrotnie zainteresować króla i sejmujące stany możliwością odzyskania Inflant na do
datkowo osłabionych ostatnimi klęskami Szwedach, ale wystąpienia te tym razem nie
wywołały większego zainteresowania92. Ostatecznie cały problem zniknął po podpisa
niu 29 czerwca 1679 r. w Saint Germain traktatu pokojowego pomiędzy Francją
a Brandenburgią—Prusami. Bezpośrednio przed jego zawarciem o możliwości nowego
ataku Szwedów na Prusy ostrzegał Hoverbecka podczas spotkania w Wystruci M arcjan
Ogiński. Ludwik X IV rzeczywiście w tym czasie snuł plany takiej wyprawy, chcąc w ten
sposób zmusić elektora do oddania Szwedom ich ziem na Pomorzu. Do interwencji jed 
nak nie doszło, gdyż osamotniony po zawarciu pokoju francusko—austriackiego w N ij
megen (5 lutego 1679) Fryderyk W ilhelm dobrowolnie zgodził się na wyrzeczenie wy
walczonych z takim trudem w poprzednich latach zdobyczy93.
Próbując dokonać bilansu polityki zagranicznej prowadzonej przez Jana III Sobie
skiego w latach 1676—1679, można po raz kolejny powtórzyć za Andrzejem Kam ień
skim, iż „trudno [...] dopatrzeć się konkretnych korzyści wyniesionych przez Jan a III
z jego polityki bałtyckiej”94. Plan króla — zajęcie Prus Książęcych i przekształcenie ich
w dziedziczne księstwo Sobieskich — nie miał żadnych szans na realizację w ówczes
nych realiach międzynarodowych. Szwedzi atakując posiadłości elektora, chcieli jedy
nie odciągnąć wojska Fryderyka Wilhelma znad ujścia Odry albo też zdobyć ziemie,
które można by potem wymienić za utracone miasta na Pomorzu Szczecińskim. Fran
cja, główny sojusznik Sobieskiego, nigdy poważnie nie traktowała ambicji swojego
sprzymierzeńca, który byl jej potrzebny do tego, aby szachować na wschodzie przeciw
ników Ludwika X IV w walkach nad Renem — Austrię i Brandenburgię-Prusy. Plany
Sobieskiego nie spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją nie tylko opozycji, ale i więk
szości szlachty, a środki, jakie król zamierzał użyć, aby wprowadzić je w życie, były

91 Diariusz J. A . Chrapowickiego, szczególnie pod 25 I, 6 i 22 II, 1 -5 III, 9 -1 0 III 1679, MN
Kraków, rkps 169, t. V , s. 1 6 6 -1 6 7 , 1 7 3 -1 7 4 , 183, 1 8 8 -1 9 2 , 1 9 4 -1 9 5 ; K. Matwijowski, Sejm
grodzieński 1678-1679, W roclaw 1985, s. 8 0 —84; K. Piwarski, op. cit., s. 258; Z. W ójcik , Rzecz
pospolita wobec Turcji i Rosji 1674-1679, W roclaw-W arszawa-Kraków-Gdańsk 1 9 7 6 ,s. 164-176.
92 Diariusz sejmu grodzieńskiego, BO ssol., T L , rkps 2999, k. 8, 23, 50; Diariusz sejmu walne
go..., BCzart., rkps 176, nr 134, s. 524; K. Piwarski, op. cit., s. 260.
93 B O sso l, T L , rkps 2999, k. 8 5 -8 6 ; Diariusz J. A . Chrapowickiego, pod 20 V II 1679, MN
Kraków, rkps 169, t. V , s. 225; M. Hein, op. cit., s. 210; K. Piwarski, op. cit., s. 2 6 1 -2 6 4 ; A . K a
mieński, op. cit., s. 1 8 2 -1 8 6 .
94 A . Kamieński, op. cit., s. 1 8 0 -1 8 1 .
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sprzeczne z zasadami ustrojowymi i systemem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej. Trzeba też podkreślić, iż Sobieski w sposób trudno wytlumaczalny zaprzepaścił
okazję, aby wprowadzić w życie przynajmniej część swoich zamysłów, odrzucając kilka
krotnie propozycje elektora, który w zamian za odstąpienie od planów ataku na Prusy
proponował zrzeczenie się Bytowa, Lęborka i Drahimia95.
Przy ocenie stosunku do planów bałtyckich Jan a III nasuwa się kilka refleksji. N ie
wątpliwie polityka hetm ana była pochodną jego wcześniejszej działalności opozycyjnej
wobec Sobieskiego, m ającej swoje korzenie w przynależności do zwalczających się obo
zów politycznych w czasie rządów M ichała Korybuta Wiśniowieckiego, a także osobi
stej animozji obydwu dygnitarzy, sięgającej być może jeszcze ich młodości. Nieraz
w swoim postępowaniu Pac imał się wszystkich dostępnych, często bezprawnych środ
ków, aby tylko zaszkodzić królowi. Szukał przy tym poparcia na obcych dworach, po
bierając z W iednia i Berlina sowite pensje, co stanowiło zresztą regułę, a nie wyjątek,
w ówczesnych realiach. Zapewne i tym razem chęć storpedowania za wszelką cenę pla
nów króla była głównym motywem jego polityki. Jednak w przeciwieństwie do okresu
konfederacji goląbskiej, czy też wojny z Turcją, trudno uznać jego postępowanie z lat
1 6 7 6 -1 6 7 9 , w świetle przedstawionej powyżej oceny polityki bałtyckiej Sobieskiego, za
sprzeczne z interesem i racją stanu Rzeczypospolitej. Paradoksem jest to, iż teraz to Pac
stal na straży obowiązującego stanu prawnego, integralności terytorialnej państwa
i obowiązujących traktatów międzynarodowych (pokój oliwski), a lansowana przez
niego koncepcja odzyskania szwedzkiej części Inflant, choć nie miała realnych szans na
wprowadzenie w życie, cieszyła się dużo większą popularnością wśród szlachty litew
skiej niż sprawa rewindykacji wschodniej części Prus.

95 Ibidem, s. 181.
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ELITY I SZLACHTA MAŁOPOLSKI
WOBEC POLITYKI BAŁTYCKIEJ
JANA III SOBIESKIEGO1

P

olityka bałtycka Jana III jest dość dobrze opracowanym problemem w polskiej h i
storiografii. Zwrócił na nią uwagę już Kazimierz Jarochowski2, potem została ob
szernie omówiona przez Kazimierza Piwarskiego, a następnie Janusza Wolińskiego3.
Z ustaleń dokonanych na podstawie tych badań korzystali potem Krystyn Matwijowski
i Zbigniew W ójcik przy omawianiu zagadnień ich interesujących4. Konkluzje history
ków były jednoznaczne: reorientacja polityki dokonana przez króla miała dać wielkie
nadzieje Rzeczypospolitej. Stwarzała szansę na wykorzystanie sprzyjającej państwu
sytuacji międzynarodowej. Jak podsumował Z. W ójcik, entuzjastycznie oceniający
zamierzenia władcy: „Sobieski ukazuje mu się jako nieprzeciętna indywidualność, wy
bitny mąż stanu o wizjonerskim wprost spojrzeniu na możliwość znalezienia innego,
lepszego miejsca dla Rzeczypospolitej w europejskiej grze politycznej”5. Odmiennie

1 W tym szkicu interesuje mnie pojęcie Małopolski jako prowincji Rzeczypospolitej, a nie w ujęciu
jedynie ograniczonym do trzech województw Małopolski właściwej. Uwzględniam więc Małopolskę
właściwą, ziemie ruskie, Wołyń i Ukrainę. Pominięto jedynie Podlasie, które należało do Małopol
ski, ale pod względem wpływów politycznych więcej miało wspólnego z Mazowszem, będącym czę
ścią Wielkopolski, oraz Litwą.
2 K. Jarochowski, Pierwotna polityka króla Jana III, w: idem, Rozprawy historyczno-krytyczne, Poznań
1889, s. 3 6 9 -3 9 9 .
3 K. Piwarski, Polityka bałtycka Jana III w latach 1675-1 679, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora
dra Wacława Sobieskiego, Kraków 1932, s. 19 7 -2 6 5 , toż nadbitka, Cieszyn 1932, s. 69; J. Woliński,
Sprawa pruska 1673-1675 i traktat jaworowski, w: Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego,
Warszawa 1960, s. 16-56.
4 K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976; idem, Sejm grodzieński
1678-1679, Wrocław 1985; Z. W ójcik, Jan Sobieski 1629-1696, Warszawa 1983, rozdz. X I i XII.
5 Z W ójcik, op. cit., s. 283.
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ocenił te koncepcje Stanisław Grzybowski, który uznał, że polityki bałtyckiej w ogóle
nie było, a Sobieski dążył do uzyskania pieniędzy od Ludwika X IV i obiecywał mu pod'
jęcie działań, których w rzeczywistości nie zamierzał zrealizować6. O statnim historykiem, który prowadził badania nad interesującą nas kwestią, był Andrzej Kamieński7.
W nioski tego autora zasługują na podkreślenie, są bowiem w większym stopniu niż
konkluzje jego poprzedników oparte na rękopiśmiennych źródłach, pochodzących
z archiwów niemieckich. Nie pozostają one w rażącej sprzeczności z ustaleniami innych badaczy (z wyjątkiem Grzybowskiego), są tylko nieco bardziej surowe dla oceny
skutków polityki Jana III. Kamieński zgodził się ze stwierdzeniem, że Sobieski podejmując działania, które miały mu przynieść przejęcie Prus Książęcych, uniemożliwił
elektorowi prowadzenie aktywnej polityki nad Bałtykiem, czy też pełne wykorzystanie
owoców zwycięstwa. Uznał jednak, że król nie tylko nie osiągnął zakładanych celów
politycznych, ale także nie wykorzystał w pełni szans, które mógł zrealizować. Ponadto
historyk mocno podkreślił wzrost opozycji w kraju, szczególnie silnie aktywizowanej
przez dyplomację brandenburską.
Wydaje się, że warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden problem, tzn. stosunek elit politycznych Korony do polityki bałtyckiej prowadzonej przez Sobieskiego. A . Kamieński
w prowadzonych badaniach sporo miejsca poświęcił na przedstawienie działań dyplo
matów i agentów elektora w Wielkopolsce. Była to koncepcja słuszna i oczywista. Na
tym terenie zwolennicy Fryderyka Wilhelma posiadali największe wpływy, większość
tamtejszej szlachty od dawna utrzymywała przyjazne kontakty z Brandenburgią. Dzia
łania króla, które zmierzały do zaostrzenia stosunków z elektorem czy nawet wojny,
musiały się spotkać z przeciwdziałaniem w tej dzielnicy. N ieco na uboczu głównych
wątków znajduje się więc problem stosunku małopolskich elit senatorskich i szlachec
kich do działań Jana III. Warto przyjrzeć się tej kwestii głównie z dwóch powodów.
W W ielkopolsce Sobieski, jeszcze w czasach przedkrólewskich, nie cieszył się popular
nością. Natomiast na terenach Małopolski jego wpływy wśród szlachty były znacznie
większe, a dla mieszkańców ziem zagrożonych przez nieprzyjaciela był bohaterem
i zbawcą ojczyzny. Ponadto, warto ocenić, jaka była wiedza szlachty w zakresie polityki
zagranicznej. Funkcjonuje w nauce potoczny sąd, że w tej epoce szlachta nie wykazy
wała zbyt dobrej orientacji w sytuacji międzynarodowej. Można przypuszczać, że często
oparty jest on na pobieżnych ustaleniach lub przenoszeniu pewnych wzorców z czasów
późniejszych, stąd warto przyjrzeć się także temu problemowi. Wydaje się więc, że nale
ży pokrótce przedstawić zagadnienie stosunku szlachty i magnaterii z prowincji mało
polskiej do podjętej przez króla Jana III próby zainteresowania się północnymi sprawa
mi Rzeczypospolitej. Może to być także ciekawy przyczynek, na ile sejmiki były w ogóle

6 S. Grzybowski, Mit Sobieskiego, w: Odsiecz Wiednia. Prace poświęcone trzechsetnej rocznicy zwycię
stwa, Łódź 1986, A cta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 26, s. 115—124.
7 A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań
2002, rozdz. III.
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zainteresowane polityką zagraniczną, i to w sprawach dość odległych. Dotychczasowe
studia nad tym problemem przynoszą bowiem wnioski, że to zainteresowanie było
znikome.
Po szczęśliwym wyborze w 1674 r. Jan III Sobieski rozpoczął działania na rzecz przeprowadzenia zmian w zakresie polityki zagranicznej i wewnętrznej. Nie możemy do
kładnie określić planów króla w sprawach wewnętrznych, poza ogólnym stwierdze
niem, że jego celem było odniesienie kolejnego wielkiego zwycięstwa, które zjednałoby
mu serca narodu szlacheckiego. Znamy natomiast dobrze zamiary władcy na arenie
międzynarodowej. Sobieski odłożył koronację, licząc na odniesienie pewnych sukce
sów. Przebieg wojny nie przyniósł ich jednak elektowi z powodu słabego wsparcia n o
wego monarchy przez społeczeństwo. W celu odniesienia wielkiego zwycięstwa ko
nieczne było zwołanie sejmu koronacyjnego, który uchwaliłby wysokie podatki, ko
nieczne do powołania licznej armii. Jednocześnie władca przygotowywał się do reorien
tacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Ważnym krokiem w tym kierunku było
podpisanie 11 czerwca 1675 r. układu w Jaworowie z Ludwikiem X IV Traktat ten byl
tajny, został podpisany bez wiedzy nie tylko szlachty, ale także senatorów8. Ważne
miejsce w nim zajmowała sprawa Prus Książęcych, które Jan III traktował jako teryto
rium szczególnie go interesujące.
Przed sejmem koronacyjnym kwestia północna znajdowała się bardziej w sferze pla
nów niż rzeczywistych działań Jana III. Celem króla było bowiem zakończenie wojny
z Portą osiągnięciem zdecydowanego sukcesu. Większość sejmików poparła działania
króla i zdecydowanie najwięcej miejsca poświęciła problemowi przygotowania obrony9.
Zgromadzenia zdawały sobie sprawę, że mało realne jest zawarcie pokoju z Portą. Tylko
sejmik halicki dość zdecydowanie optował za zakończeniem wojny i przestrzegając
przed potęga wroga, proponował dalekie ustępstwa. Sejmiki w sprawach polityki zagra
nicznej różniły się między sobą. Szlachta województw kijowskiego i braclawskiego, któ
ra obradowała we Włodzimierzu, potępiała wiarołomstwo cara. Mieszkańcy terenów
odległych od granicy wschodniej postulowali szukanie sojuszników przeciwko Porcie,
a wśród nich wymieniali właśnie cara (Wisznia, Halicz, Proszowice, Bełz). Sejmik
bełski też radził na przykład szukać porozumienia z cesarzem, który najzwyczajniej nie
był tym zainteresowany, a sejmik wiszeński postulował mediację Francji. W instrukcji
z Wiszni oraz w mowie wojewody czemihowskiego Stanisława K. Bieniewskiego, wy
głoszonej na sejmiku wołyńskim w Lucku, znajdowały się krytyczne oceny działań elek
tora. Szlachta ruska przypomniała o ignorowaniu zobowiązań dostarczenia pomocy
zbrojnej przez Fryderyka Wilhelma i żądała przysłania większego kontyngentu na przy
szłą kampanię. Natomiast w wotum Bieniewskiego padł postulat zastąpienia korpusu

8 O traktacie Z. W ójcik, op. cit., s. 2 3 6 -2 3 9 . A . Kamieński, op. cit., s. 128, podał, potwierdzając
ustalenia J. Wolińskiego, że tylko wojewoda ruski Stanisław Jabłonowski byl dopuszczony do roko
wań z dyplomatami francuskimi.
9 Źródła do wykorzystanych materiałów sejmikowych umieszczono w aneksie.
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posiłkowego zapłatą pieniężną10. Według zgodnych ocen historyków sejmiki małopoh
skie udzieliły królowi silnego poparcia, ponieważ dość zgodnie zaakceptowały monarszą wizję zakończenia wojny. Wypowiedziały się także za zdecydowanym poparciem
państwa w kolejnej militarnej rozgrywce polsko-tureckiej. Nawet odmienne poglądy
szlachty halickiej można ocenić bardziej jako wyraz obaw o bezpieczeństwo kraju
i własną ziemię, dość regularnie niszczoną w trwających działaniach zbrojnych, i niewiary w przygotowanie kompleksowej obrony niż sprzeciwianie się królewskiej koncepcji polityki.
Poglądy szlachty dawały więc obozowi dworskiemu dość duże możliwości działań
przed sejmem koronacyjnym i w trakcie jego tiwania. Podczas obrad miała więc rozstrzygnąć się kwestia przygotowania Rzeczypospolitej do zwycięskiego zakończenia
wojny z Portą. Jednocześnie w czasie sejmu dwór podjął również działania w celu kry
tycznego przedstawienia polityki elektora oraz częściowego wpłynięcia na opinię szla
checką. Nieliczne wystąpienia antybrandenburskie spotkały się z przeciwdziałaniem
wysłanników elektora11. Najwięcej trudu włożyli oni oczywiście w inicjowanie wy
stąpień przedstawicieli Wielkopolan. Według zgodnej oceny badaczy, działania podno
szące sprawę pruską nie spotkały się z poparciem podczas obrad, co ostatecznie chyba
utwierdziło Sobieskiego w przekonaniu, że jego polityka północna musi pozostać sek
retna i opierać się na tworzeniu faktów dokonanych. Podkreślany dość często jest roz
ziew między dążeniami władcy w tej sprawie i niezrozumieniem jej przez rzesze szlachty
oraz senatorskie elity.
Kampania 1676 r., a zwłaszcza przygotowania do niej były poważnym rozczarowa
niem dla króla. Duża część szlachty sabotowała konstytucje i wystawiona armia okaza
ła się znacznie słabsza od zakładanych na sejmie zamierzeń. Wojna ponownie przypo
minała więc rozpaczliwą obronę w obozie niż ofensywne działania. Nie było więc mowy
o olśniewającym zwycięstwie, powstrzymanie wojsk nieprzyjaciela okazało się sporym
sukcesem. W krótce po podpisaniu układu w Zórawnie, podczas posiedzenia rady sena
tu 23 października 1676 r. doszło do redukcji armii koronnej. Jak podkreślił Marek
Wagner, byl to problem o dużym znaczeniu, także politycznym12. Zwolnieni żołnierze
budzili zainteresowanie organizatorów nielegalnych zaciągów, które miały odegrać
istotną rolę w realizacji planów politycznych Jana III. Werbunek do tych oddziałów
rozpoczęto wkrótce po zakończeniu wojny z Portą. Pierwszym ich celem miało być
udzielenie pomocy powstańcom węgierskim, zbuntowanym przeciwko cesarzowi, nato-

10 Sejmiki przedsejmowe dokładnie omówił K. Matwijowski, Pierwsze sejmy..., s. 6 1 -8 0 .
11 Wśród nich należy wymienić kazanie kaznodziei królewskiego Adriana Pikarskiego oraz traktat
Kazimierza Rogali Zawadzkiego, a także niektóre wystąpienia senatorów, szczególnie z Prus Królew
skich, oraz prymasa Andrzeja Olszowskiego. Brak wśród nich przedstawicieli elity małopolskiej.
O sprawach pruskich na sejmie: K. Piwarski, Polityka bałtycka..., s. 9 -1 2 ; A. Kamieński, op. cit.,
s. 132-138.
12 M. Wagner, Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, Siedlce 1997, s. 138.
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miast kolejna fala zasiliła jednostki gromadzone w Prusach Królewskich i Inflantach,
które były przeznaczone do walk z elektorem13.
Przed kolejnym sejmem celem Sobieskiego stało się potwierdzenie pokoju z Portą.
Spotkało się to ze zdecydowanym poparciem interesujących nas sejmików. Ponieważ
w kręgu dworu podjęto już działania świadczące o zwrocie politycznym Jana III, król
obawiał się aktywnej propagandy agentów cesarza, a zwłaszcza elektora i ofensywy ich
koronnych oraz litewskich zauszników. Argumentacja na rzecz zakończenia wojny była
podobna. Sejmiki postulowały zawarcie pokoju z powodu siły nieprzyjaciela i wyciem
czenia ciągłymi konfliktami. W sprawie wysłania wielkiego posła do Stambułu panował
consensus, aczkolwiek pewne sprawy zostawiono do uznania sejmu. W szczegółach odnoszących się do kierunków działania w polityce zagranicznej panowały rozbieżności.
Niektóre sejmiki (ukrainne) potępiały znowu cara, inne liczyły na jego poparcie. Stosunki polsko-brandenburskie negatywnie oceniła szlachta sandomierska, która zarzuciła elektorowi, że nie wywiązał się z zobowiązań. W związku z tym postulowano, aby
Fryderyk W ilhelm wypłacił Rzeczypospolitej rekompensatę finansową, tzn. zredukował
ciążące od dawna zobowiązania Rzeczypospolitej. W każdym razie postulat wysłania
poselstwa do kurfirsta dawał monarsze pewną swobodę działania na tym odcinku politycznym. Szlachta wyraźnie jednak nie była zainteresowana kolejnym konfliktem. Sejmiki przedsejmowe w 1676 r. wykazały więc, że król nie uzyska aktywnego wsparcia
szlachty dla polityki bałtyckiej. Z drugiej strony propaganda antykrólewska nie przy
niosła w Małopolsce żadnego efektu; szlachta popierała politykę Sobieskiego, o ile ta
była ostrożna i nie nastawiona na uczestnictwo w kolejnej wojnie. Sukcesem władcy
byl fakt, że żaden z sejmików nie odniósł się do prowadzenia akcji zaciągów, zwłaszcza
tych skierowanych przeciw cesarzowi, o której w grudniu 1676 r. było już wiadomo. S e 
natorowie małopolscy zostali poinformowani o niej przez rezydenta cesarskiego i nun
cjusza, z którego relacji wiemy jednak, że część przytaczanych przez niego wiadomości
nie była pewna i wymagała weryfikacji14.

13 Już w relacji z 18 XI 1676 r., z Warszawy czytamy, że wysłannik elektora namawiał senatorów,
aby Rzeczpospolita pozwoliła na zaciągnięcie zwolnionych żołnierzy na służbę brandenburską i obie
cywał odzyskanie części Inflant, którą Rzeczpospolita miała podzielić się z jego mocodawcą, Varsovia 18 XI 1676, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (dalej cyt.: BPAN Kraków) 8429, s. 128. O zaciąganiu wojsk na służbę w Inflantach
wiemy z relacji Varsovia 16 XII 1676, ibidem, s. 138.
14 Już w listopadzie o werbunkach wiedział rezydent cesarski i biskup krakowski, a w relacji z Varsavia 2 XII 1676, czytamy, że problem ten pojawił się w korespondencji cesarza z papieżem, ibidem,
s. 136-137. Natomiast z relacji Varsavia 27 I 1677, ibidem, s. 163, wiemy, że niektórzy senatorowie
nie wierzyli w prawdziwość tych informacji. Z kolei najstarszy list biskupa krakowskiego Andrzeja
Trzebickiego do króla, w którym jest ta kwestia poruszona, pochodzi z Krakowa, z31 X 1676, Biblio
teka Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.: BCzart.) 174, s. 3 6 5 -3 6 6 . Biskup pisał o organizowaniu
werbunków na zaciągi węgierskie przez tutejszych obywateli (nie wspomniał o zaciągach przeciw
elektorowi).
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Przebieg sejmu w 1677 r. jest dość dobrze znany, zarówno z licznych diariuszy, jak
i opracowań historyków15. Dotyczy to także interesującego nas problemu. Jak podkreśliii badacze, sporo miejsca zajęły kwestie relacji między Rzecząpospołitą i jej sąsiadami.
Jakkolwiek najwięcej czasu i em ocji zajęła sprawa potwierdzenia traktatu z Portą, to
w pewien sposób wpływała ona także na stosunki z cesarzem, a to pośrednio było
związane z zamierzeniami władcy wobec Brandenburgii. Dyplomacje Habsburgów oraz
Hohenzollernów aktywnie działały przeciwko nowym zamysłom politycznym Jana III.
Ambasador Hoverbeck inspirował antykrólewską publicystykę, a być może sam był am
torem pisma Nobilis Polani de statu moderno Reipublicae iudicium. Zgodnie z tradycją
opłacał również posłów i senatorów, którzy mieli występować z potępieniem planów
Sobieskiego, zwłaszcza tych, skierowanych przeciwko elektorowi. Oparciem dla tych
intryg byli Wielkopolanie; mamy bardzo mało informacji o działalności posłów i senatorów małopolskich. A. Kamieński podkreślił wystąpienie biskupa krakowskiego A n 
drzeja Trzebickiego w obronie kurfirsta i zalecenie odnowienia z nim paktów. Wydaje
się jednak, że nie zajmowało ono istotnego miejsca w obszernym wotum tego senato
ra16. Jakkolwiek Trzebicki zdecydowanie krytykował politykę bałtycką króla, o czym
będzie mowa w dalszej części, to jednak na sejmie zajął postawę obiektywną. Jeżeli po
równamy ostre listy biskupa do tegoż wystąpienia, to możemy nawet stwierdzić, że było
ono wręcz zgodne z myślą Sobieskiego, ponieważ zdecydowanie najwięcej miejsca zaj
mowała w nim krytyka mankamentów w funkcjonowaniu państwa. M onarcha zaś zo
stał przedstawiony jako działający na rzecz dobra publicznego, z wyjątkiem sprawy ob
ciążenia dóbr kościelnych hiberną.
Bardzo krytyczne wobec elektora było wystąpienie posła z Wiszni, łowczego przemy
skiego Kazimierza Lipczyńskiego. Przebieg sejmu wykazał, że nie jest możliwe otwarte
wystąpienie Rzeczypospolitej przeciwko Brandenburgii. Jak podsumował A. Kam ień
ski, Jan III nie zrezygnował jednak z dążeń do realizacji układu w Jaworowie, tylko
zmienił taktykę. Zdecydował się na odnowienie przymierza z cesarzem (24 kwietnia)
i potwierdzenie traktatów welawsko-bydgoskich (17 m aja). Historycy zgodnie uważa
ją, że działania Sobieskiego były obliczone na uciszenie ataków oponentów17. Z relacji
nuncjusza dowiadujemy się, że byl on zainteresowany celem planowanego po zakoń
czeniu sejmu wyjazdu pary królewskiej do Prus Królewskich. M artelli interesował się

15 Sejm został gruntownie opracowany przez K. Matwijowskiego, Pierwsze sejmy..., s. 1 95-231. O ce
nę sejmu przedstawił Z. W ójcik, op. cit., s. 2 6 1 -2 6 9 , a o sprawach nas najbardziej interesujących pi
sali K. Piwarski, Polityka bałtycka..., s. 16-24, oraz A. Kamieński, op. cit., s. 151-158.
16 A. Kamieński, op. cit., s. 155. O wotum biskupa w diariuszu BP AN Kraków 1855, k. 3 4 -3 5v.
Onegdaj pisałem o tym, zob. J. Stolicki, Biskupi krakowscy wobec polityki Jana III Sobieskiego, w: Ko
ściół katolicki w Malopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W . Kowalski,
J. Muszyńska, Kielce-Gdańsk 2001, s. 36 7 -3 8 1 .
17 A. Kamieński, op. cit., s. 15 6 -1 5 8 ; Z. W ójcik, op. cit., s. 26 8 -2 6 9 . Jak czytamy w relacjach nun
cjusza Martelliego, dwór konsekwentnie zaprzeczał także temu, że inspirował zaciągi węgierskie,
Varsovia 30 V I 1677, BPAN Kraków 8429, s. 224. O planach wyjazdu króla do Prus i pośle szwedz
kim, ibidem, nr 42 oraz s. 207, 213, 215.
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osobami towarzyszącymi władcy (Morsztyn, markiz de Bethune) i notował informacje
na tem at posła szwedzkiego.
Polityka bałtycka zakończyła się niepowodzeniem, z różnych przyczyn. Nieudolne
i spóźnione działania Szwedów, na tle sprawnych poczynań elektora, nie pozwoliły na
wykorzystanie zaciągów polskich stacjonujących w Prusach. Ważniejsza chyba nawet
okazała się niekorzystna dla zamierzeń Jana III zmiana konfiguracji międzynarodowej.
Ponadto całkowitym fiaskiem skończyła się misja wielkiego posła Jana Gnińskiego
w Stambule. Dygnitarze osmańscy narzucili mu ostre warunki pokoju, które zostały
przyjęte przez Rzeczpospolitą. Kolejny sejm odbył się już w zmienionej sytuacji, kiedy
m onarcha zdecydował się na rezygnację z planów bałtyckich. Pod wpływem agresywnej
polityki Porty król powrócił do działań antytureckich i podjął próby pozyskania sojusz
ników do nowej wojny z imperium osmańskim.
Sejm iki małopolskie, które odbyły się w listopadzie 1678 r., wykazały bardzo ostroż
ne stanowisko społeczeństwa w sprawach międzynarodowych. Szlachta zaakceptowała
niekorzystne w stosunku do oczekiwań efekty traktatu Gnińskiego. Kilka sejmików
wystąpiło z projektami uspokojenia sytuacji międzynarodowej, np. wysłania poselstwa
do cesarza. W sprawach wewnętrznych radziły ponadto uspokojenie dyfidencji (pod
tym określeniem kryły się działania króla, które podjął on bez zgody państwa). Kilka
sejmików (podolski, proszowicki, bełski) potępiło dokonanie zaciągów, ale myślano
tam o zaciągach przeciw cesarzowi. Szlachta krakowska potępiła zaciągi, ale wystąpiła
jednocześnie z obroną Hieronima Lubomirskiego, który je przecież organizował i byl
o to jawnie obwiniany. W Opatowie z kolei postulowano, aby w przyszłości o zaciągach
decydowano na zgromadzeniach szlachty w ziemiach. Sejm ik egzulantów podolskich
dążył zaś do ograniczenia działalności rezydentów obcych, widziano w ich działaniach
istotną przyczynę narastania napięć wewnętrznych.
O sprawach bałtyckich bezpośrednio więc sejmiki małopolskie nie wypowiadały się.
Pośrednio jedynie ustosunkowały się do polityki króla. Trzeba pamiętać, że szlachta
przede wszystkim oczekiwała pokoju, a w związku z tym miała do Sobieskiego zaufanie.
Kilkakrotnie bowiem jego prognozy całkowicie się sprawdziły. Sejmiki nie popierały
ukrytych dążeń króla, bowiem było to w sprzeczności z pryncypiami społeczeństwa.
Jan III bardzo zręcznie prowadził działania, a ponieważ w Małopolsce cieszył się dużym
uznaniem, nie znajdowała tu posłuchu propaganda antykrólewska. Wydaje się też
oczywiste, że Brandenburgia szukała sojuszników w agitacji głównie na swoim natural
nym polu, czyli w Wielkopolsce.
Drugim problemem do wyjaśnienia jest sprawa stosunku senatorów małopolskich
do polityki bałtyckiej Sobieskiego. Przywódcą szlachty krakowskiej nie był żaden z se
natorów świeckich, lecz biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Kasztelan krakowski S ta 
nisław Warszycki i wojewoda Aleksander M ichał Lubomirski znajdowali się u progu
swego życia i nie angażowali się w sprawy publiczne. Następcą Lubomirskiego był Jan
Leszczyński, który objął to województwo po rezygnacji z pieczęci, również u kresu
swych dni, ale jeżeli można mówić o jego aktywności, to miała ona miejsce przede

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

344

Jarosław Stolicki

wszystkim w Wielkopolsce. Po krótkim czasie sprawowania tego urzędu przez Leszczyń
skiego jego następcą został z kolei Dymitr Wiśniowiecki, który potem awansował na
kasztelanię krakowską, ale o jego opcjach politycznych wiemy sporo z racji sprawowa
nia wówczas przez niego urzędu hetmana wielkiego. Aktywny był również starosta kra
kowski Jan Wielopolski, natomiast znacznie mniej podkomorzy Jan Karol Czartoryski
czy też chorąży Rafał Brzechwa. Najważniejszym senatorem, który utrzymywał kontak
ty ze szlachtą, byl jednak biskup Trzebicki; regularnie wysyłał listy na sejmik oraz wyka
zywał zainteresowanie przebiegiem i efektami obrad. Jego postawa jest dobrze znana;
biskup potępiał działania dworu, szczególnie skierowane przeciwko cesarzowi, ale kil
kakrotnie krytycznie wypowiedział się także o zaciągach na Pomorzu i planach wojny
z Brandenburgią oraz wspieraniu Szwedów18. Trudno jest jednoznacznie ocenić, dla
czego Trzebicki, początkowo pozytywnie oceniający politykę Sobieskiego, zajął potem
niechętne wobec króla stanowisko. Być może, u podłoża tej zmiany legły dążenia bisku
pa do ochrony dóbr duchownych przed ciężarami wojskowymi. Jednak jest także praw
dopodobne, że to obawy przed wywołaniem kolejnego konfliktu wpłynęły na bardzo sil
ne potępienie antyhabsburskich i antybrandenburskich działań monarchy. W listach
Trzebickiego znajdujemy różne argumenty; trudno o ich rozdzielenie. Trzeba także je 
szcze przywołać wotum biskupa na sejmie w 1677 r., o którym wyżej wspomniano. Kry
tyka działań króla czy ataki na niego stanowią pewien margines tego wystąpienia. N ie
co inne wrażenie zostaje po lekturze listów biskupa, gdzie czytamy bardzo negatywne
opinie o postępowaniu Jana III. Trzebicki krytykował przede wszystkim zaciągi, które
były wykorzystywane przeciwko cesarzowi. Wskazywał na łamanie praw i paktów za
wartych z sąsiadami, przywoływał doświadczenia z przeszłości (np. dymitriady) i zwra
cał uwagę na zaostrzanie stosunków z tymi sąsiadami, którzy są przyjaciółmi Rzeczypos
politej19. Za winnych sytuacji uważał posłów francuskiego i szwedzkiego oraz niektó
rych ich polskich zauszników, np. kawalera maltańskiego Hieronima A . Lubomirskie
go. W listach do M ichała Paca zachęcał go do stawiania oporu Szwedom, namawiał do
aktywizacji szlachty żmudzkiej przeciw nim i życzył sukcesów. Tak zaś pisał do Jana
Gnińskiego: „zerwała i teraz pacta Bydgoskie z Elektorem Brandenburskim, kiedy za
tąż konwencyą naprzód już ministri Gallici na usługę króla szwedzkiego in regali Prus-

18 J. Stolicki, op. cit. O niektórych działaniach biskupa także K. Matwijowski, Pierwsze sejmy...,
s. 169, 171-172, 204; idem, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 19 -2 1 , 4 0 -4 2 .
19 Wśród listów biskupa, które w większym stopniu odnoszą się do kwestii północnych należy wy
mienić: kopia listu ks. Trzebickiego biskupa krakowskiego do wojewody wileńskiego, BCzart. 175,
s. 543; kopia listu jm. ks. biskupa krakowskiego do JKM ci in februario 1678, Biblioteka Ukraińskiej
Akademii Nauk im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (dalej cyt.: BUAN ), fond 4 (zbiór Baworowskich), sprawa 299, k. 1 02-104; list biskupa krakowskiego A . Trzebickiego do M. Paca, Kielce 8 II
1678, BCzart. 410, s. 9; A. Trzebicki biskup krakowski do J. Gnińskiego, Kielce 28 XII 1678,
w: Źródła do poselstwa Jana Gnińskiego wojewody chełmińskiego do Tnrcyi w latach 1677-1678,
wyd. F. Pułaski, Warszawa 1907, s. 41 8 -4 1 9 .
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sia zebrali kilka tysięcy ludzi i w tamecznych ekonomiach już to rok na konsystencyach
trzymali z uciążeniem ludzi ubogich”20.
Krytyczną postawę wobec działań króla zajęli hetmani koronni Dymitr Wiśniowiecki i Stanislaw Jabłonowski. Stanowisko hetmana wielkiego Wiśniowieckiego nie jest
zaskoczeniem. W poprzednich latach byl on przeważnie powiązany z innym obozem niż
Jan Sobieski. Wprawdzie po 1670 r. stosunki między ówczesnymi hetmanami były ban
dzo poprawne, a podczas konfederacji goląbskiej zadziwiająco dobre, ale już w czasie
kampanii wojennych na Ukrainie następowały rozbieżności. Książe Dymitr byl podań
ny na propagandę cesarską, a po Zórawnie znalazł wspólny język z malkontentami li'
tewskimi. Wystąpienie przeciw monarsze należy więc ocenić jako dość naturalną kon
sekwencję jego polityki. Podsumowanie postawy Wiśniowieckiego znajdujemy w jed 
nym z listów, pisanych przez zaufanego hetmana M ichała Kazimierza Paca. Po przeka
zaniu od niego memoriału dla hetmana koronnego: „na com taką odebrał deklaracyją.
Jużem się nie pojednokrotnie tym obowiązal JM . Panu, że mnię żadne ani najpomyśl
niejsze w bogate obietnice, skutki ani najprzeciwniejsze zawisnych astus i fortele od ści
słej braterskiej z JM cią nie odstrychną konfidencyi i teraz toż bez żadnej przysady affir
mo, że nas chyba grób rozłączy”21. Następnie zobowiązywał się do wspólnego z Pacem
działania przeciw osobom im nieprzychylnym. O zaniepokojeniu hetmanów sytuacją
w kraju pisał też Pac w liście z 11 listopada 1678 r., a wśród przyczyn tego zamieszania
wymienił obawy hetmanów z powodu ataku Szwedów z Inflant. Wiśniowiecki był jed 
nym z przywódców antykrólewskiego spisku i oskarżał króla oraz jego zwolenników
o łamanie praw.
N ieco inne było postępowanie hetm ana Jabłonowskiego, ale w tym przypadku dys
ponujemy dokładnym opracowaniem jego działań i wyjaśnieniem koncepcji22. Jabło
nowski od początku panowania Jana III byl blisko związany z nowym elektem i dzięki
jego wsparciu wyraźnie wzmocnił swoją pozycję w państwie oraz otrzymał buławę pol
ną. Po elekcji Jabłonowski był uważany za jednego z filarów stronnictwa dworskiego,
a jak uważali J. Woliński i A . Kamieński, jako jedyny z dygnitarzy polskich znał treść
układu z Ludwikiem X IV w Jaworowie. Ambasador francuski de Bethune przypisywał
mu poważną rolę w działaniach dworu, a rezydent elektora Hoverbeck oceniał, że Ja 
błonowski popierał politykę zagraniczną Jana III. Wydaje się więc, że zdecydowana
wolta hetm ana polnego była dość zaskakująca. M. Wagner ocenia jego postawę dość
surowo, ale, jak twierdzi, było to skutkiem usamodzielnienia się Jabłonowskiego. Jego
postępowanie było dwuznaczne. Z jednej strony przekazywał elektorowi ważne infor
macje, z drugiej starał się nie zrywać ostatecznie wszelkich kontaktów z dworem, co
Wagner uzasadnia staraniem o dalsze urzędy lub królewszczyzny. Z problemem opcji

20 A. Trzebicki biskup krakowski do J. Gnińskiego, Kielce 28 X II 1678, w: Źródła..., s. 419.
21 Kopia listu pisanego od pana Wawrzeckiego, z Lubomia 1 6 IX 1678, BCzart. 176, s. 3 2 7 -3 2 8 ; od
jm ci pana hetmana wielkiego W . Ks. L., 11 X I 1678, BCzart. 176, nr 100.
22 M. Wagner, op. cit.; o opcjach politycznych hetmana w tym czasie zob. s. 138-139, 148-151.
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politycznych hetmanów koronnych związana jest kwestia inicjatorów zawiązania kon
federacji wojskowej. Dla współczesnych i historyków jest prawdopodobne, że to Sobie
ski inspirował te poczynania. Nie do końca jest to przekonywające. Wydaje się, że za
równo król, jak i hetmani byli zainteresowani przede wszystkim tym, aby przeciwnika
oskarżyć o te działania. O bie strony miały sporo do stracenia, gdyby okazało się, że po
dejmują szkodliwe dla Rzeczypospolitej zawirowania w wojsku23. W tym samym czasie
nasiliły się informacje o zaciągach żołnierzy, którzy mieli służyć pomocą Węgrom, wy
stępującym przeciwko cesarzowi. Problem ten jest pośrednio związany z interesującą
nas kwestią. Nie ulega jednak wątpliwości, że wskazuje wyraźnie na kilku senatorów
i dygnitarzy małopolskich, popierających nową politykę Jana III. W śród nich należy
wymienić kawalera maltańskiego Hieronima Lubomirskiego, marszałka nadwornego
M ikołaja Hieronima Sieniawskiego oraz podkanclerzego koronnego Jan a W ielopol
skiego. Lubomirski byl osobą jednoznacznie kojarzoną z tymi zaciągami, tak zresztą
przedstawiał go zarówno biskup Trzebicki, jak i Dymitr Wiśniowiecki. Trzeba jednak
pamiętać, że dla hetm ana wielkiego możliwość skompromitowania Lubomirskiego
była bardzo istotna, ponieważ byli oni silnie skonfliktowani w sporze o ordynację
ostrogską24. Niewiele przesłanek wskazuje, że króla popierali Sieniawski oraz kasztelan
lwowski M arcin Kątski, ale właściwie mimo braku źródeł potwierdzających tę hipotezę
wydaje się ona słuszna25. N ie zachowały się jednak relacje świadczące o poparciu poli
tyki bałtyckiej w szczególności, lecz jedynie o silnych związkach tych magnatów z m o
narchą. Pewna jest natomiast duża rola podkanclerzego Jana Wielopolskiego, chociaż
nie jest ona jednoznacznie zbadana. M agnat ten, od dawna powiązany z Sobieskim,
dzięki małżeństwu z siostrą królowej stał się najbardziej zaufaną osobą na dworze. We
wspomnianym powyżej liście Wawrzeckiego czytamy także o działaniach osób związa
nych z władcą26. Hieronim Lubomirski miał wówczas przygotowywać wydanie manda
tu przeciwko hetmanowi wielkiemu z powodu jego bezczynności, kiedy tworzono
zaciągi. Natomiast Wielopolski planował akcję oskarżenia wojskowych litewskich
(z pewnością zaufanych Paca) o spustoszenia w ekonomii grodzieńskiej. Potem, kiedy
przeciwko królowi został zawiązany spisek, Wielopolski byl jednym z inicjatorów

23 M. Wagner, op. cit., s. 150-153. Ważny list o genezie konfederacji wojskowej i opcjach poli
tycznych hetmanów: kopia listu jm. pana Graniewskiego do księcia jmci pisanego, 20 XI 1677,
BCzart. 175, nr 109.
24 K. Piwarski, Hieronim Lubomirski hetman wielki koronny, Kraków 1929, rozdz. 2; o roli Jabłonow
skiego w tej sprawie, M. Wagner, op. cit., s. 1 50-155. Jak donosił nuncjusz w dniu 1 XI 1677 r.,
biskup Trzebicki upominał H. Lubomirskiego (jako opata w swojej diecezji), że oskarży go o here
zję skoro pomaga heretykom węgierskim. Lubomirski zaprzeczał tym informacjom, BP AN Kra
ków 8429, s. 255. W relacjach nuncjusza dużo informacji też o Szwedach, może mało konkretnych
i nie dotyczących tematu nas bezpośrednio interesującego, ale świadczy to o dużym jego zaintereso
waniu tą sprawą.
25 W . Majewski, Sieniawski Mikołaj, w: Polski słownik biograficzny (dalej cyt.: PSB), t. 37, s. 137-142.
Źródła potwierdzające udział Sieniawskiego podaje M. Wagner, op. cit., s. 154-155.
26 Kopia listu pisanego od pana Wawrzeckiego, z Lubomia 16 IX 1678, BCzart. 176, s. 32 7 -3 2 8 .

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

Elity i szlachta Małopolski wobec polityki bałtyckiej Jana III Sobieskiego

347

wzmocnienia załóg na Jasnej Górze oraz w innych miastach na pograniczu śląskim,
o czym władca informował Jabłonowskiego27. Otrzymał bowiem od szlachty listy Dymitra Wiśniowieckiego, wysyłane na sejmiki, z krytyką działań króla i Wielopolskiego,
a w związku z tym żądał od hetmanów wyjaśnienia pisemnych ataków na majestat królewski, których źródłem są troski o zabezpieczenie państwa.
W śród senatorów krytykujących politykę króla trzeba wymienić także kasztelana
kamienieckiego Gabriela Silnickiego28. Byl on powiązany zarówno z królem, jak i hetmanem wielkim Wiśniowieckim i brał udział w wyprawach pod komendą obu dostojników. Przeciwko polityce dworu wystąpił na sejmie warszawskim w 167 7 r., kiedy właści
wie jako jedyny sprzeciwiał się potwierdzeniu traktatu w Zórawnie i wysłaniu posła do
Porty. W następnym roku krytycznie wypowiadał się na te tematy, ale potępiał także
zaciągi przeciwko cesarzowi, łamanie prawa oraz wszelkie działania monarchy. Pacowi
zaś w jednym z listów gratulował postawy i zdecydowania w kontakcie z wojskami
szwedzkimi oraz narzekał na coraz to nowe zaciągi, które „contra vicinum, a nikt im te
go nie broni i secure extra regnum kupami wielkimi wychodzą”. W śród uczestników
spisku przeciwko Sobieskiemu wymienia się także oboźnego koronnego Stanisława Ko
niecpolskiego oraz pisarza polnego Stefana Stanisława Czarnieckiego. O roli Koniec
polskiego niewiele wiadomo; wydaje się, że o jego zaangażowaniu przeciwko królowi
zadecydował raczej fakt, że byl zięciem Wiśniowieckiego niż inne przesłanki. Należał
on wprawdzie do grupy magnatów, którzy utracili swoje posiadłości w wyniku woj
ny z Portą, ale, jak widzimy, nie wszyscy ci możni wystąpili z krytyką nowej polityki mo
narchy. Mimo że jej realizacja oddalała ich od odzyskania posiadłości, to jednak nie byl
to czynnik, który zdecydowanie przesądziłby o ich zaangażowaniu politycznym. Z dru
giej strony, kiedy do Jana III zaczęły napływać niepokojące listy ze Stambułu od Ja 
na Gnińskiego o braku gotowości strony osmańskiej do ustępstw, skłoniło go to do
zmiany polityki.
Czarniecki natomiast miał podczas sejmu grodzieńskiego odegrać w planach prze
ciwników króla dość istotną rolę jako jeden z posłów atakujących dwór, podobnie zre
sztą jak inni jego koledzy z sejmiku łuckiego29. W korespondencji spotykamy jeszcze
kilka osób, które wyróżniały się podczas obrad sejmowych, ale w ich listach nie znajdu
jemy informacji o sprawach północnych (np. Jan Odrowąż Pieniążek).
Jak zresztą wyraźnie da się zauważyć, problem polityki bałtyckiej interesował n aj
ważniejsze osoby z elit małopolskich w związku z ich rolą i działaniami w stronnictwie

27 JKM do JM . Pana wojewody ruskiego, Biała 13 IX 1678, BCzart. 176, s. 3 1 1 -3 1 2 .
28 M. Nagielski, Silnicki Gabriel, PSB, t. 37, s. 4 9 2 -4 9 6 . List G. Silnickiego do wojewody wileńskiego
M. Paca, Lwów 6 II 1678, BCzart. 416, nr 7. Ważny jest także list G. Silnickiego do M. Paca, ze Stratynia 14 IV 1678, BCzart. 429, s. 15. W innym liście do Paca, z Jarosławia 17 X 1678, BCzart. 176,
s. 283, zwrócił mu uwagę na wzmocnienie przez króla załóg twierdz przy granicy ze Śląskiem.
29 Czytamy o tym w przytaczanym już liście, kopia listu pisanego od pana Wawrzeckiego, z Lubomia
16 IX 1678, BCzart. 176, s. 32 7 -3 2 8 .
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dworskim. Zwolennicy polityki pro francuski ej udzielali królowi wsparcia w jego zamy
słach, o ile ich zamiarów nie zdominował interes prywatny, przez co próbowali realizo
wać własne interesy, ja k to czynił np. Jabłonowski. Tradycyjni sprzymierzeńcy
Habsburgów i elektora występowali przeciwko działaniom monarchy. W Małopolsce
brakowało właściwie sympatyków elektora, stąd niechętni dworowi gromadzili się jako
zwolennicy cesarza. Przy okazji krytykowali politykę Sobieskiego na innych kierun
kach. Stąd w ich korespondencji czytamy negatywne opinie na tem at władcy, ale
w szczegółach nie odnosili się dokładnie do tematów północnych. Wypowiadali się
na tem at Szwedów i Brandenburgii dość ogólnie, przeważnie krytykując zamysły m o
narchy, i popierali działania magnatów, którzy otwarcie występowali przeciwko Jan o
wi III. Stąd w listach do M ichała Paca znajdujemy wiele pozytywnych opinii o jego
działaniach skierowanych przeciwko Szwedom, które zresztą były prowadzone dość
nieudolnie.
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ANEKS
Sejm iki przedsejmowe.
Sejm ik Zatorski, brak uchwal.
Sejm ik proszowicki (woj. krakowskiego), Instrukcja 31 X II 1675, A S W K , t. 4 (1 6 7 4 -1 6 8 0 ),
wyd. A . Przyboś, W roclaw -W arszawa-Kraków 1963, s. 2 4 -3 8 ; Instrukcja 10 X II 1676, ibi
dem, s. 5 9 -7 3 ; Instrukcja 2 9 X I 1678 (sejmik powtórny), ibidem, s. 8 8 -1 0 0 .
Sejm ik opatowski (woj. sandomierskiego), Instrukcja 31 XII 1675, BPA N Kraków 8338,
k. 5 2 2 -5 4 5 ; Instrukcja 10 X II 1676, ibidem, k. 5 6 1 -5 8 8 ; Instrukcja 3 X I 1678, ibidem,
k. 6 1 8 -6 2 7 .
Sejm ik lubelski, 10 X II 1676, BO ssol. 217, k. 1 9 3 v -1 9 9 v ; Instrukcja 3 X I 1678, BPA N Kraków
8 3 2 5 , k. 1 8 3 -1 8 9 .
Sejm ik wiszeński, Instrukcja 31 X II 1675, Lauda sejmikowe, (t. 3 : Lauda wiszeńskie 1673-1732),
oprać. A . Prochaska, Lwów 1914, s. 3 9 -5 0 ; Instrukcja 10 X II 1676, ibidem, s. 6 9 -7 9 ;
Instrukcja 7 X I 1678, ibidem, s. 9 6 -1 0 5 .
Sejm ik halicki, Instrukcja 23 X II 1675, Lauda sejmikowe halickie 1575-1695, wyd. A . Procha
ska, Lwów 1931, s. 3 8 8 -3 9 8 ; Instrukcja 3 X II 1676, ibidem, s. 4 0 1 ^ -0 6 ; Instrukcja 28 XI
1678, ibidem, s. 4 1 1 -4 1 8 .
Sejm ik bełski, Instrukcja 31 X II 1675, BO ssol. 15964, t. II, vol. 1, s. 4 1 -6 5 ; Instrukcja 22 XII
1676 (sejmik powtórny), ibidem, s. 8 1 -9 4 ; Instrukcja 1 X II 1678 (sejmik powtórny), ibi
dem, s. 1 1 7 -1 3 5 .
Sejm ik chełmski, Instrukcja 31 X II 1675, W A P L. Ks. Gr. Kr. R M O 8, k. 6 v -1 6 ; Instrukcja
10 X II 1676, W A P L. Ks. Gr. Ch. R M O 95, k. 6 7 0 -6 7 5 ; Instrukcja 3 X I 1678, W A P L„
Ks. Gr. Ch. R M O 98, k. 8 8 1 -8 8 9 .
Sejm ik woj. podolskiego (najpierw w Haliczu, potem we Lwowie), Instrukcja 4 I 1676, A SR
s. 2 4 -2 7 ; Instrukcja 10 X II 1676, ibidem, s. 3 3 -3 8 ; Instrukcja 3 X I 1678, ibidem, s. 6 3 -7 2 .
Sejm ik woj. kijowskiego, 14 1 1676 (sejmik powtórny), CD IA U , f. 28, op. 1, ks. 118, k. l l - 1 6 v ;
Instrukcja 11 X II 1676, CD IA U , f. 28, op. 1, ks. 118, k. 4 8 1 v -4 8 9 v ; Instrukcja 3 X I 1678,
CD IA U , f. 28, op. 1, ks. 121, k. 1 5 8 1 v -1 5 9 1 v .
Sejm ik woj. braclawskiego, Instrukcja 14 I 1676 (sejmik powtórny), C D IA U , f. 28, op. 1,
ks. 118, k. 2 3 v -1 8 ; Instrukcja 3 X I 1678, CD IA U , f. 28, op. 1, ks. 121, k. 1577—1 5 8 lv.
Sejm ik woj. czernihowskiego, Instrukcja 31 X II 1675, A JZ R , s. 3 7 1 -3 7 8 ; Instrukcja 11 X II
1676, CD IA U , f. 28, op. 1, ks. 118, k. 4 7 3 -4 7 8 ; Instrukcja 3 X I 1678, CD IA U , f. 28, op. 1,
ks. 121, k. 1 5 7 0 -1 5 7 6 v .
Sejm ik woj. wołyńskiego, Instrukcja 31 X II 1675, C D IA U , f. 25, op. 1, ks. 3 4 9 , k. 15 i nast.; W o
tum S. Bieniewskiego, A JZ R , s. 3 3 9 -3 6 1 ; Instrukcja 10 X II 1676, CD IA U , f. 25, op. 1,
ks. 3 4 9 , k. 1 0 8 7 - 1 196v.
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WYKAZ SKRÓTÓW DO ANEKSU:
A JZR

Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii (cz. 2, t. 2), Kijów 1888, wyd. i oprac.

A SP

A kta sejmiku podolskiego in hostico 1672-1698

A SW K

A kta sejmikowe województwa krakowskiego

BCzart.

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

BOssol.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

BPAN Kraków

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii U m iejęt
ności w Krakowie

BUAN

Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk im. Wasyla Stefanyka we
Lwowie

CDIAU, f. 28

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie,
fond 28

Ks. Gr. Ch.

Księgi grodzkie chełmskie

Ks. Gr. Kr.

Księgi grodzkie krasnystawskie

RM O

Relacje. M anifestacje. Oblaty

W A P L.

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie

J. Stolicki, Kraków 2002
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ainteresowanie dziejami stosunków polsko-szwedzkich w ostatnich czasach wzro
sło, a to za sprawą nie tylko serii popularno-naukowych pozycji szwedzkiego histo
ryka Petera Englunda1, ale także szeregu konferencji i wystaw związanych z obchodami
4 0 0 -le cia bitwy pod Kircholmem (1605) oraz 3 5 0 -le cia rozpoczęcia działań drugiej
wojny północnej. W 2006 r. natomiast przypadały rocznice istotnych kampanii i bitew
pomiędzy silami szwedzkimi a polsko-litewskimi, jak choćby: bitwy pod Gniewem
(1626), Warką (1656), Warszawą (1656) oraz Kaliszem (1706) z czasów wielkiej wojny
północnej. Z tej okazji odbyło się wiele sympozjów i konferencji, z których materiały
ukażą się w najbliższym czasie. Poprzedzają je rozprawy z sesji zorganizowanej w Zamku
Królewskim w Warszawie, a poświęconej stosunkom polsko-szwedzkim w epoce nowo

Z

żytnej. Autorzy studiów, zarówno polscy, jak i szwedzcy, zwrócili uwagę na wszech
stronne wzajemne oddziaływanie kontaktów polsko-szwedzkich w sferze politycznej,
militarnej, gospodarczej, a wreszcie kulturalnej2. Sesja ta poprzedzała przygotowaną
przez dyrekcję Zamku Królewskiego w Warszawie wystawę: „Orzeł i Trzy Korony.
Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (X V I-X V III w .)”
w 2002 r. Przedstawiała ona przeszło 8 0 -le tn i okres panowania Wazów na tronie pol
skim, począwszy od 1587 r., tj. od wstąpienia na tron Zygmunta III, aż po abdykację
w 1668 r. Jana Kazimierza. Gros eksponatów dotyczyło jednak czasu wojen pol
sko-szwedzkich o dominację nad Morzem Bałtyckim na teatrze wojennym inflan
ckim i pruskim. Zdjęcia większości prezentowanych unikalnych poloników ze zbiorów
Sztokholmu, Uppsali i innych bibliotek i archiwów szwedzkich zostały włączone do wy
danego katalogu wystawy, poprzedzonego cennymi ujęciami dotyczącymi stosunków
polsko-szwedzkich od pierwszej wojny północnej po schyłek X V III w., kiedy oba pań
stwa pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego i Gustawa III zmuszone były
przeciwstawić się ekspansji Rosji Katarzyny II3.

1 P. Englund, Lata wojen, Gdańsk 2003; idem, Niezwyciężony, t. 1 -2 , Gdańsk 2004; idem, Poltawa,
Gdańsk 2002.
2 Stosunki polsko-szwedzkie w epoce nowożytnej, red. K. Polujan, Warszawa 2001.
3 Katalog Orzeł i Trzy Korony, red. K. Polujan, Warszawa 2002.
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Niniejszy tom studiów, który oddajemy w ręce Czytelników, prezentuje dzieje sto
sunków polsko-szwedzkich w X V II w. Począwszy od włączenia Estonii do Rzeczypos
politej przez Zygmunta III Wazę (1600), rozpoczęły się działania militarne obejmujące
nie tylko odlegle od prowincji koronnych Inflanty, ale już wkrótce istotne dla istnienia
państwa Prusy Królewskie. Z dwudziestu zamieszczonych tekstów większość odnosi się
bezpośrednio do okresu potopu, tj. zmagań Rzeczypospolitej z weteranami wojny trzy
dziestoletniej Karola X Gustawa. Mimo że autorzy starali się szczegółowo przedstawić
zarówno zmagania militarne obu stron konfliktu, jak i towarzyszące im stosunki dyplo
matyczne obejm ujące działania przedstawicieli państw Europy Środkowo-W schodniej
i mocarstw jedynie pośrednio zaangażowanych w ten konflikt: Hiszpanii, Anglii, Fran
cji czy Holandii, to nie oznacza wcale, że problematyka badawcza została wyczerpana.
Na dogłębną analizę złożonych stosunków w Europie Środkowo-W schodniej poprze
dzających konflikt polsko-szwedzki musimy zaczekać. Przykładem niech będą choćby
stosunki Siedmiogrodu i księstw naddunajskich z Bohdanem Chmielnickim, które nie
bawem zostaną zaprezentowane Czytelnikom w pracy D. Milewskiego4. Zresztą kandy
datura Jerzego Rakoczego do polskiego tronu i jego kontakty z opozycją wobec Jana
Kazimierza w Rzeczypospolitej zostały omówione w literaturze rumuńskiej. Prace
V Ciobanu i E Zahariuca wzbogacają naszą wiedzę o planach Rakoczego wobec Rze
czypospolitej nie tylko w okresie zmagań z powstaniem Bohdana Chmielnickiego, ale
również w dobie potopu, gdy dochodzi do zbliżenia siedmiogrodzko-szwedzkiego5.
Autorzy dogłębnie przedstawili działania militarne na obszarze Rzeczypospolitej za
równo w kontekście wojny ze Szwecją, jak i z Moskwą i Kozakami. Sukcesy bowiem
strony polskiej w wojnie z siłami szwedzkimi od 1657 r. nie tylko wiązały się z faktem
umiędzynarodowienia tego konfliktu, tj. powstania koalicji polsko-austriacko-brandenbursko-duńskiej skierowanej przeciwko Karolowi X Gustawowi, ale również ze
zneutralizowaniem nacisku Moskwy wobec podpisania traktatu w Niemieży w listopa
dzie 1656 r. Wstrzymanie działań na teatrze wschodnim za cenę wielce problematycz
nej zgody na elekcję po Janie Kazimierzu cara Aleksego Michajłowicza na tron Rzeczy
pospolitej było majstersztykiem dyplomacji polskiej. Traktat ten umożliwił, na co zwra
cają uwagę autorzy w wielu swoich artykułach, skierowanie wszystkich sil przeciwko
Szwedom dla wyrzucenia ich z granic Rzeczypospolitej. Nie oznaczało to wcale, że dy
plomacja polska traciła z oczu wydarzenia, jakie miały miejsce na Ukrainie po śmierci
hetm ana zaporoskiego Bohdana Chmielnickiego, kiedy buławę przejął po nim Iwan
Wyhowski. Ugoda hadziacka z 1658 r. otwierała nowy etap w stosunkach Rzeczypospo
litej z Kozaczyzną zaporoską, a zarazem rozpoczynała kolejną fazę wojen z Moskwą,

4 D. Milewski, Rywalizacja polsko—kozacka o Mołdawię w dobie powstania Bohdana Chmielnickie
go (1 6 4 8 -1 6 5 3 ), praca doktorska w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskie
go broniona w 2006 r.
5 V . Ciobanu, Romanii in politica Est-Central Europeana 1648-1711, Jasi 1997; P. Zahariuc, Tara
M oldovei in vremea lui Gheorghe Stefan voievod (1653-1658), Jasi 2003.
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która nie pogodziła się z utratą Ukrainy. Zaangażowanie się wszystkich sil koronnych,
w tym jazdy zaciągu narodowego, niewiele wnoszących do działań w Prusach Królew
skich w latach 1 6 5 8 -1 6 5 9 , na teatrze pruskim uniemożliwiło dostarczenie posiłków
Kozakom Iwana Wyhowskiego w ciężkich walkach z siłami rosyjskimi w dobie potopu.
Brak posiłków koronnych, zaangażowanych w walkach ze Szwedami, doprowadził do
upadku hetm ana Wyhowskiego i podpisania przez Jerzego Chmielnickiego nowej ugo
dy perejasławskiej z Moskwą.
Dużo miejsca zajęła w niniejszym tomie problematyka nieregularnych działań prze
ciwko Szwedom, tj. wojny szarpanej. Skłonienie wszystkich stanów do wystąpienia
przeciwko Szwedom było możliwe wobec pojawienia się w ślubach lwowskich Jana K a
zimierza postulatu ulżenia stanowi trzeciemu po pokonaniu wojsk szwedzkich. W cześ
niejsza obrona Jasnej Góry oraz śluby lwowskie i warszawskie polskiego monarchy ode
grały istotną rolę w pobudzeniu stanu włościańskiego do ataków przeciwko drobnym
oddziałom szwedzkim patrolującym okolice. Badania tego zagadnienia prowadzone od
wielu lat jednoznacznie wskazują, że bez zaangażowania wszystkich stanów Rzeczypos
politej w wojnę z doskonale wyszkolonym i uzbrojonym przeciwnikiem działania prze
ciwko Szwecji nie zakończyłyby się w 1660 r. Trudno jednak określić, jaki procent lud
ności wiejskiej i z małych miasteczek wziął aktywnie udział w walkach. Jedynie bowiem
nieliczne oddziały włączano do komputu wojsk koronnych opłacanych ze skarbu Rze
czypospolitej, a niewielu dowódców zostało nobilitowanych na sejmach lat 1658—1659
i w latach następnych. Tym bardziej że z reguły na czele tych oddziałów tworzonych sa
morzutnie stała szlachta, jak to miało miejsce w przypadku pierwszego partyzanta
Wielkopolski w 1655 r. starosty babimojskiego Krzysztofa Zegockiego.
Warto także przy okazji podsumowania badań nad problematyką stosunków pol
sko-szwedzkich zwrócić uwagę na pominięcie w niniejszym wydawnictwie kilku kwe
stii, z których część została zresztą omówiona w dawniejszej literaturze. Należy do nich
zaliczyć przede wszystkim skutki wynikłe z prowadzonych przez 6 lat na obszarze Rze
czypospolitej działań przeciwko siłom szwedzkim, brandenburskim, siedmiogrodzkim,
moskiewskim czy wreszcie kozackim do 1658 r. — zniszczenia objęły wszystkie prowin
cje państwa, a ich skala trudna jest do jednoznacznego oszacowania. Zagadnieniu te
mu poświęcony był zresztą tom II wydawnictwa Polska w okresie drugiej wojny północnej
1655-1660, opracowany w połowie lat pięćdziesiątych X X w.6 Kontynuację tych ba
dań stanowią materiały konferencji zorganizowanej w Kielcach w 1995 r. „Rzeczpo
spolita w dobie potopu”. Wielu autorów w swych referatach zwróciło wtedy uwagę na
straty demograficzne i gospodarcze, które dotknęły w tym okresie szczególnie woje
wództwa centralne w Koronie7. Historycy podkreślają, że straty (sięgające nawet
60—70% populacji), które dotknęły także ludność miejską, są przeszacowane i były
mniejsze, niż wynika to z lustracji i innych źródeł demograficznych. Część bowiem lud-

6 Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 2, Warszawa 1957.
7 Rzeczpospolita w latach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996.
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ności nie wracała już do swoich siedzib, a część łącząc się z wojskiem czy jednostkami
nieregularnymi, po wojnie osiedlała się często w innych rejonach Rzeczypospolitej.
W małym zakresie uwzględniono problematykę dotyczącą stosunków Chanatu
Krymskiego za Mehmeda Gereja IV i Turcji z Rzecząpospołitą w dobie wojen pol
sko-szwedzkich. Zagadnienie to opracował w swoim czasie Bohdan Baranowski, zwra
cając uwagę że Tatarzy od 1654 r. byli jedynymi sojusznikami Jana Kazimierza w działa
niach przeciwko Moskwie, Kozakom Bohdana Chmielnickiego, a następnie Szwecji
Karola X Gustawa8. Udział ordy Subchan Ghazi agi w trzydniowej batalii pod murami
Warszawy (2 8 -3 0 lipca 1656) stanowi piękną kartę z dziejów sojuszu polsko-tatarskiego w dobie potopu. Oczywiście, strona polska sowicie opłacała niepewnego sojusznika
tak istotnego dla prowadzenia działań na teatrze południowo-wschodnim przeciwko
Moskwie. Dla przykładu w 165 8 r. na upominki tatarskie, legacj e na Krym polskich wy
słanników, prowizje dyplomatów tatarskich z wypłatami zaległych kwot dla chana wy
datkowano w sumie olbrzymią kwotę 820 730,10 zł9. Posiłki tatarskie odegrały istotną
rolę przede wszystkim na teatrze ukraińskim, wzmacniając po 1658 r. siły wojska zapo
roskiego Iwana Wyhowskiego w walce z oddziałami moskiewskimi.
Z lektury prezentowanych tekstów Czytelnik może wyrobić sobie zdanie, jak wy
glądała staropolska sztuka wojenna w dobie potopu w konfrontacji z oddziałami dowo
dzonymi przez Karola X Gustawa i jego podkomendnych, tworzącymi jedną z najlep
szych armii zachodnioeuropejskich. Przegrana batalia pod Warszawą wykazała, że bez
rozbudowy sil autoramentu cudzoziemskiego (piechoty, dragonii i rajtarii) wzmocnio
nych na polu walki artylerią nie możemy myśleć o pokonaniu tego typu przeciwnika.
Stąd wbrew własnej woli Jan Kazimierz został zmuszony do działań kombinowanych,
tj. opierając się na jednostkach regularnych starano się wykorzystać tworzone ad hoc
partie wolontarskie i ludowe, które skutecznie wiązały siły szwedzkie do końca wojny.
Wynikało to z braku funduszy na rozbudowę jednostek piechoty i dragonii cudzoziem
skiej, gdyż na mocy uchwał sejmów z 1658 i 1659 r. wypłacono jedynie zaliczki na po
czet przesłużonego żołdu poszczególnym jednostkom piechoty i jazdy. Trudności w od
tworzeniu sil zaciągu cudzoziemskiego i zamknięcie się Szwedów w twierdzach i więk
szych miastach (Kraków, Toruń) skłoniły parę królewską do szukania sprzymierzeńców
do dalszej walki z Karolem X Gustawem i zawiązania koalicji z Austrią, a następnie
z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem.
W arto zauważyć, że prezentowana pozycja w głównej mierze koncentruje się na sto
sunkach dyplomatycznych i militarnych w dobie potopu szwedzkiego, w znacznie
mniejszym stopniu omawiając próby reform Rzeczypospolitej w tym okresie. Badania

8 B. Baranowski, Tatarszczyzna wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1660, w: Polska w okre
sie dmgiej wojny północnej..., t. 1, Warszawa 1957, s. 4 5 3 -4 9 1 .
9 Z. W ójcik, Aspekty finansowe przymierza polsko-tatarskiego w latach 1654-1666; w: O naprawę Rze
czypospolitej Х У П -Х Ш , Warszawa 1965, s. 144, 151.
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nad podejmowanymi próbami modernizacji ustroju Rzeczypospolitej zarówno w trak'
cie działań polsko-szwedzkich, jak i po ich zakończeniu nie były bowiem głównym te '
matem prezentowanych studiów. Nadal zatem ustalenia wybitnego badacza dziejów
parlamentaryzmu polskiego — Władysława Czaplińskiego — pozostają aktualne10,
choć w wielu przyczynkach są poddane poważnym retuszom. Jednak postawienie
kwestii reformy sejmowania po zakończeniu wojny ze Szwecją (konwokacja 15 czerwca
1660) nie mogło zakończyć się sukcesem wobec uchylenia się od jej wspierania przez
zwolenników dworu na czele z marszałkiem i hetmanem polnym koronnym Jerzym Lu
bomirskim. Okres pierwszych dwóch sejmów doby potopu, podczas których większość
senatorów wykazywała poparcie dla idei zreformowania państwa wobec ponoszonych
klęsk w pierwszych latach wojny ze Szwedami i Moskwą, nie został należycie wykorzy
stany przez dwór. Sukcesy 1660 r. zmniejszyły liczbę zwolenników istotnych przemian
ustrojowych Rzeczypospolitej, wskazując na konieczność powrotu do dawnych uświę
conych tradycją praw Rzeczypospolitej.

Mirosław Nagielski

10 W . Czapliński, Próby reform państwa w czasie najazdu szwedzkiego-, w: Polska w okresie drugiej woj
ny północnej..., t. 1, s. 30 3 -3 3 0 .
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