ZWYCIĘSTWO POD KŁUSZYNEM

Na przełomie wieków XVI
i XVII panował król głęboko
religijny, gorliwy katolik,
Zygmunt III Waza (1587-1632).
Choć urodził się i wzrastał
w Szwecji, kraju protestanckim,
dzięki swej matce Katarzynie
Jagiellonce, wychowywany był w
duchu wiary katolickiej.
Jego nauczycielami byli takŜe
Polacy, głównie jezuici, którzy
obok ogromnej wiedzy
przekazali mu przywiązanie
do katolicyzmu. TakŜe jako
władca codziennie uczestniczył
w dwóch Mszach św., naleŜał do
licznych bractw i stowarzyszeń
poboŜnościowych.
Jezuitów wspierał licznymi
nadaniami i fundacjami.
Jan Matejko, Zygmunt III Waza

Przekonaniami religijnymi kierował się równieŜ w sprawach
publicznych; dlatego nie chciał wyrazić zgody na to, by jego syn Władysław
przeszedł na prawosławie. Wobec innowierców był jednak tolerancyjny.
Kalwini, luteranie i śydzi zachowali swoje przywileje. Na Wawelu odprawiano
naboŜeństwa protestanckie dla siostry króla Anny Wazówny, w których
uczestniczyli takŜe mieszczanie krakowscy tego wyznania. Prymas Stanisław
Karnkowski groził za to Zygmuntowi nawet klątwą. W najbliŜszym otoczeniu
króla byli takŜe protestanci, np. mamka królewicza Władysława.
Za panowania Zygmunta III w 1596 roku zawarto tzw. unię brzeską,
w wyniku której z Kościołem katolickim połączyła się część Cerkwi
prawosławnej. Powstał Kościół grecko-katolicki, który zachował liturgię w
języku starocerkiewnym, ale pozostawał w łączności z papieŜem. Król
Zygmunt popierał projekty zawarcia unii1.
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Por. M. Trąba, L. Bielski, Poczet królów i ksiąŜąt polskich, Bielsko-Biała 20052, 429-445.

Uprzedzając dokładniejszy opis wydarzeń warto odnotować, Ŝe na
początku XVII wieku zrodziły się w Polsce dwie koncepcje poddania Moskwy
pod polskie panowanie. Król Zygmunt III marzył o podboju Moskwy, dzięki
czemu zostałby carem i nawróciłby Moskwę na katolicyzm. Zdobywający coraz
większą sławę hetman Stanisław śółkiewski uwaŜał to za niebezpieczną
mrzonkę. Chciał pozyskać Moskwę drogą dobrowolnej unii, jaką niegdyś
zawarto z Litwą.
Dzięki zdolnościom koncyliacyjnym śółkiewskiego bojarzy wybrali
carem syna króla Zygmunta III, młodego księcia Władysława, przy czym
śółkiewski przyrzekł im poszanowanie ich wiary prawosławnej. Był to projekt
bardziej zgodny z duchem tradycji jagiellońskiej, ale równieŜ nie miał szans na
realizację. Zygmunt III miał do niego zastrzeŜenia, które zniechęciły rosyjskich
zwolenników jego syna. Ponadto, róŜnice między obydwoma krajami były
bardzo głębokie i doprowadziły do gwałtownej reakcji przeciwko obcemu
panowaniu1.
W marcu 1609 roku zawarty został traktat rosyjsko-szwedzki;
w Rzeczypospolitej uznano, Ŝe zagraŜa on polskim interesom. Senat podjął
decyzję o interwencji wojskowej. Wyprawa ruszyła jesienią 1609 roku pod
dowództwem niechętnie do niej nastawionego hetmana Stanisława
śółkiewskiego. Kilkunastotysięczne siły polskie zaczęły oblegać Smoleńsk.
Na odsiecz twierdzy smoleńskiej wyruszyły z Moskwy wojska rosyjskie
(z posiłkami szwedzkimi) pod dowództwem Dymitra Szujskiego (brata cara).
śółkiewski zostawił część wojska pod Smoleńskiem, część pod Carowym
Zajmiszczem, które równieŜ oblegał, i z małym korpusem szedł naprzeciwko
Rosjan. Zaskoczył Rosjan w niedzielę o świcie 4 lipca 1610 roku pod
Kłuszynem.
Walki trwały pięć godzin. Przewaga Rosjan była co najmniej
sześciokrotna. Ćma niezliczona, aŜe strach było pojrzeć na nie względem małej liczby
wojska naszego!, napisał uczestnik bitwy, Samuel Maskiewicz2.
Wojska hetmana Stanisława śółkiewskiego liczyły 7 tysięcy, natomiast
rosyjskie 35 tysięcy3. Było to jedno z najświetniejszych zwycięstw w historii
oręŜa polskiego. W czasach PRL przemilczane, zapomniane4.
Czemu naleŜy przypisać to niezwykłe zwycięstwo? Zdolnościom
Stanisława śółkiewskiego - dowódcy, który w przeddzień bitwy dowiedział się
od zbiegłych najemników niemieckich o połoŜeniu nieprzyjaciela?
Zastosowaniu kunsztownego manewru, nowej taktyki, przez oddziały
najemne?

Por. O. Halecki, dz. cyt., 138n.
za: P. Jasienica, Rzeczpospolita obojga narodów. Część pierwsza. Srebrny wiek, Warszawa
19822, 306.
3 J. Borowiec, H. Niemiec, dz. cyt., 106.
4 A. Pawełczyński nazwał to zwycięstwo „zapomnianą bitwą tysiąclecia” w artykule: Zapomniana
bitwa tysiąclecia, Nasze Słowo, 07/2006, 9.
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2Cytowane

Bitwa pod Kłuszynem, miedzioryt z XVII wieku

A moŜe klucza do zagadki szukać naleŜy w słowach cytowanego
Maskiewicza: I tak zwycięŜonych juŜ Pan Bóg zwycięzcami uczynić raczył; goniliśmy
ich na milę i dalej1.
Człowiek wierzący nie tylko szuka naturalnych przyczyn, lecz pamięta
teŜ o tym, Ŝe wszystkim kieruje Bóg. BoŜa Opatrzność.
Hetman śółkiewski zawrócił pod Carowe Zajmiszcze.
Załoga rosyjska była o wiele silniejsza od wojsk pod Kłuszynem,
a jednak śółkiewski skłonił ich do kapitulacji, zmusił ich do złoŜenia przysięgi
wierności Władysławowi, synowi króla, i przyjął pod własną komendę.
PotęŜnie wzmocniony ruszył w kierunku Moskwy.
Bojarzy zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego i otworzyli bramy
Moskwy hetmanowi śółkiewskiemu.
Dnia 28 sierpnia śółkiewski zawarł układ z bojarami. Władysław, syn
Zygmunta III Wazy miał być carem Rosji po przejściu na prawosławie, bez
Ŝadnych aneksji ze strony Polski (co oznaczało odstąpienie od oblęŜenia
Smoleńska).
Tych warunków nie zaakceptował Zygmunt III, który sam zgłaszał
prawa do dziedziczenia tronu w Moskwie (przypominał, Ŝe jako Jagiellończyk
po kądzieli jest potomkiem ksiąŜąt ruskich)2.
Dopiero 8 października 1610 roku załoga polsko-litewska zajęła Kreml.
P. Jasienica, dz. cyt., 306.
Król Zygmunt III krytykował postępowanie śółkiewskiego, zalecał twardą rękę. Był
niezadowolony z tego, Ŝe śółkiewski wystąpił w obronie Ŝycia Szujskich. Por. tamŜe, 307.
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Wcześniej śółkiewski nie chciał tam wchodzić, by nie stwarzać
podejrzenia o okupację. śółkiewski opuścił teraz Moskwę, a dowództwo załogi
Kremla objął Aleksander Gosiewski. Uroczyście i serdecznie Ŝegnany
przynajmniej przez część mieszkańców Moskwy, udał się śółkiewski pod
Smoleńsk zabierając ze sobą obalonego cara Wasyla oraz dwóch jego braci,
Dymitra i Iwana1.
Tymczasem Aleksander Gosiewski komenderował w Moskwie.
Postępował przezornie zdając sobie sprawę, Ŝe „siedzi na beczce z prochem”. Tępił
samowolę, ale juŜ wcześniej, gdy Ŝołnierze byli rozłoŜeni wokół stolicy:
tak sobie bezpiecznie poczynali, Ŝe co się komu podobało i u największego
bojarzyna, Ŝona albo córka, brali je gwałtem. Czym się wzruszyła Moskwa
bardzo, a miała czym zaprawdę2.
Gdy w grudniu zamordowano Samozwańca, innego pretendenta do
carskiego tronu, załoga Kremla podwoiła ostroŜności, przetrząsała wszystkie
sanie wjeŜdŜające do miasta. Gdy wykryto jakieś rusznice, z wierzchu zboŜem
przysypane, oddawano delikwenta do Gosiewskiego, a on ich pod lód kazał
sadzać.
W marcu 1611 roku wybuchło w Moskwie powstanie. Zdrada rosyjskich
protektorów, intrygi niejakiego Lapunowa, doprowadziły do słynnego
Wielkiego PoŜaru3. Powstanie trwało krótko, ale miasto spłonęło, umyślnie
oblewane smołą i podpalane przez wojsko polskie. Bojarzy porzucili myśl
o ochronie ze strony Polski i doszło do powszechnego oporu.
Dnia 13 czerwca 1611 roku zdobyty został przez Polaków Smoleńsk.
Jesienią tego roku Warszawa przeŜywała niezwykłe uroczystości. W
końcu listopada 1611 roku miało miejsce wydarzenie, jakiego - jak pisze
Jasienica - w Polsce jeszcze nie było.
Krakowskim Przedmieściem szła kareta skórzana otworzysta Króla Jego
Mości, sześcią koni. (...) Siedział w niej car Wasyl Szujski, przybrany
w szatę z białego złotogłowiu i wysoki szłyk futrzany. „Oczu oparzystych,
ponurych, surowych” - patrzył w ulicę, na której „konkurs był większy
ludzi”. W sali senatorskiej zamku hetman śółkiewski przekazał go królowi,
w pięknej mowie uszanował jeńców i polecił łaskawości zwycięzców. „Wasyl
pochylił odkrytą głowę, dotknął dłonią posadzki, ucałował własne palce.

Por. tamŜe, 307.
TamŜe, 308.
3 PoŜar opisał śółkiewski w dziele Początek i progres wojny moskiewskiej. Oto Fragmenty:
„Albowiem Lepunow, chcąc przywieŜć do skutku zamysły swe o zniesieniu naszych z stolice... rozesłał po
cichu w nocy strzelce, których conscii w domach przechowywali... Uradzili tedy nasi między sobą
drewniane i w Białym Murze miasto podpalić, na Krymgrodzie a na Kitajgrodzie się zewrzeć, one
strzelce, i kto się natrafi, bić. JakoŜ w środę przed Wielkanocą uczynili tak, sporządziwszy, rozprawiwszy
się pułkami, zapalili zaraz i drewniane miasto, i to drugie, które było w Białym Murze... Była caedes jako
między taką gęstwą ludzi wielka, płacz, wrzask niewiast, dzieci, sądnemu dniowi coś podobnego... Tym
sposobem moskiewska stolica spłonęła z wielkiem krwie rozlaniem i nieoszacowaną szkodą”. Cytowane
za: N. Davies, dz. cyt., t. 1, 600n.
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Dymitr Szujski, niefortunny wódz spod Kłuszyna, uderzył czołem raz jeden.
Iwan uczynił to po trzykroć i płakał1.
Były car przebywał potem na zamku w Gostyniu, gdzie wkrótce
zmarł2.

Jan Matejko, Carowie Szujscy wprowadzani przez śólkiewskiego
na sejm warszawski przed Zygmunta III w 1611 roku

Te niezwykłe wydarzenia mogły być powodem dumy Polaków. Car w
niewoli, Smoleńsk zdobyty, referendarz litewski, Aleksander Gosiewski
zarządza Kremlem.
Upokorzenie Rosjan i późniejsze wydarzenia pamiętają w Moskwie do
dzisiaj!
Tymczasem sytuacja załogi polskiej w Moskwie stawała się coraz
trudniejsza. Na pomoc wyruszył sam hetman Jan Karol Chodkiewicz, ale takŜe
on nie zdołał zapewnić aprowizacji Kremlowi. Kraj objęło wielkie powstanie
narodowe, któremu przewodzili mieszczanin Kuźma Minin i kniaź Dymitr
PoŜarski. Ich pomnik na Placu Czerwonym nie został naruszony przez
rewolucję! Część polskiej załogi z Aleksandrem Gosiewskim odeszła na zachód.
Dowódcą został Mikołaj Struś, Ŝądny sławy dotrzymania stolice królewicowi.

1P.

Jasienica, dz. cyt., 316.
Tydzień zaś później, 5 listopada 1611 roku, elektor brandenburski Jan Zygmunt klęknął przed
Zygmuntem III zasiadającym na wysokim podium przed kościołem bernardynów na
Krakowskim Przedmieściu składając przysięgę wierności. Otrzymywał w dziedziczne lenno
Prusy KsiąŜęce. Por. tamŜe, 315.
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Nie powiodła się jeszcze jedna próba dostarczenia Ŝywności przez
Chodkiewicza. Nie zdołał przebić się przez zaŜarcie bronione pogorzeliska
Moskwy. Chodkiewicz wycofał się na zachód.
Tymczasem oblęŜeni, walcząc uparcie nadal - jak podaje Jasienica: zjedli najpierw pergaminowe księgi cerkiewne, świece, zwiędłą trawę spod śniegu,
rzemienie, siodła i pasy, zaczęli wreszcie zjadać padlinę, jeńców, trupy z szubienic
i samych siebie nawzajem1.
Poddali się 4 listopada 1612 roku2. Wielu straciło Ŝycie, bo nie
dotrzymano warunków kapitulacji, „piechota poszła pod nóŜ”. W lutym 1613 roku
nowym carem Moskwy został wybrany przez sobór ziemski siedemnastoletni
Michał Fiodorowic Romanow. W 1619 roku zawarto wreszcie rozejm, zwany
diwilińskim. Rzeczpospolita zatrzymywała Smoleńsk i Siewierszczyznę. Obaj
rywale - Michał Fiodorowic Romanow i Władysław zatrzymali sporny tytuł.
Michał pozostał rzeczywistym, ukoronowanym carem. Władysław podpisywał
się jako „obrany”.
Gdy w 2005 roku 4 listopada ogłoszono w Rosji świętem narodowym3,
budziło to w Polsce niemałe zdziwienie. Tak długo pamiętają wyzwolenie
Moskwy spod okupacji Polaków? A jednak nie zapominajmy, Ŝe klęska pod
Kłuszynem, uprowadzenie cara do Warszawy, wejście wojsk polsko-litewskich
do Moskwy, dwuletni pobyt Polaków na Kremlu, były dla Rosjan
upokorzeniem. Warto podkreślić, Ŝe hetman Stanisław śółkiewski jako
człowiek szlachetny, zjednał sobie miłość moskiewskiego ludu, a nawet
poparcie części wojsk rosyjskich. Gdy opuścił Moskwę, zaczęło się tam dziać
źle. Okoliczności od razu rozwiały mit o wrodzonym rzekomo Polakom i Litwinom
wstręcie do okrucieństwa. Bez trudu dostroiliśmy się do europejskiej normy, napisał
Paweł Jasienica4. Rozpoczęła się grabieŜ, gwałty i wreszcie spalenie Moskwy.
Pamiętajmy, Ŝe wojska Napoleona bardzo krótko były w Moskwie, armie
Hitlera do niej nie weszły. Polacy byli tam dwa lata (od 8 X 1610 roku do 4 XI
1612 roku). Dla Rosjan jest więc powód do świętowania rocznicy uwolnienia się
od polskich wojsk!

TamŜe, 311.
N. Davies t. 1, 602 jako dzień kapitulacji podaje 22 października nie wyjaśniając, Ŝe liczy
według kalendarza juliańskiego, obowiązującego w Rosji.
3 4 listopada obchodzono w Rosji jako święto narodowe aŜ do Rewolucji Październikowej.
4P. Jasienica, dz. cyt., 308.
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