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Studia z dziejów StoSunków

Rzeczypospolitej z państwem moskiewskim w XVi-XVii wieku 

maciEj Franz

(Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

PioTr KonaSzEWicz-Sahajdaczny  
z odSiEczą Pod MoSKWą W 1618 roKu

23 września 1617 roku pod Buszą, a dokładniej pod Jarugą na Podolu 
podpisany został traktat pokojowy z Turcją, a dokładniej z Iskanderem Paszą1. 
Traktat ten oddalał niebezpieczeństwo wojny z Turcją i Tatarami, ale nakładał 
na państwo polsko-litewskie konieczność wzięcia w karby żywiołu kozackiego. 
W punkcie pierwszym tego dokumentu zatytułowanym „Łotrostwo kozackie” 
zobowiązywano je do powstrzymania Kozaków od wypraw i napadów na zie-
mie tureckie2. Traktat ten pomimo krytyki „panów braci” został przez króla 
zaakceptowany. Król musiał być z rokowań z Turcją zadowolony, skoro zdecy-
dował się na odwlekane od lat nadania urzędów. Najlepszym dowodem, takiej 
opinii króla, stało się mianowanie Stanisława Żółkiewskiego kanclerzem wiel-
kim koronnym i hetmanem wielkim koronnym. Jednocześnie król oczekiwał 
od niego by wymusił teraz uspokojenie sytuacji na ziemiach ukrainnych3. W tej 

1 O niebezpieczeństwie, jakie stanowił najazd turecki i jak ważne było utrzymanie spokoju na ziemiach 
południowych i południowo-wschodnich, pisał hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski do hetmana 
polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, z Baru 9 sierpnia 1617 roku, [w:] Listy Stanisława Żółkiew-
skiego 1584-1620, Kraków 1868, s. 143-144.
2 Obok tego domagano się także zaprzestania mieszania się przez Rzeczypospolitą w sprawy Siedmiogrodu, 
Mołdawii i Wołoszczyzny oraz wnoszenia zwyczajowych podarków na dwór chana tatarskiego.
3 Co ciekawe, król oczekiwał tego od hetmana wielkiego, a nie polnego, któremu zwyczajowo podlegały 
siły kwarciane i kontrola ziem ukrainnych. To wskazuje na dużą elastyczność w tych sprawach Zygmunta 
III Wazy. Jak można sądzić, podobnie do kwestii kompetencji obu wodzów koronnych podchodzili kolejni 
królowie z dynastii Wazów, zwłaszcza że wakaty na godnościach hetmanów czy to wielkich, czy to polnych 
zdarzały się często i koniecznym było elastyczne podejście władców do kwestii ich obowiązków, czy też 
formalnych kompetencji.
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sytuacji zwołano komisję mającą problem kozacki przeciąć do Żytomierza. Jej 
obradom przewodniczyć mieli sam hetman Stanisław Żółkiewski i Jerzy Zba-
raski4. Tam ustalono warunki pertraktacji z Kozakami. Hetman zaprosił ich do 
Pawołoczy. Wbrew jego oczekiwaniom udała się tam nie delegacja kozacka a 
całe wojsko kozackie. Miała to być forma nacisku na komisarzy królewskich. 
Kozacy liczyli, że w obliczu ich wojska, strona polska okaże się bardziej skłon-
na do ustępstw. Liczono nie tylko na powrót do dawnych wolności kozackich, 
powoli będących naturalnym hasłem w toku wszelkich ich rokowań z Rzeczy-
pospolitą, ale zwłaszcza poszerzenie rejestru kozackiego.

Hetman, wobec zastanej sytuacji, wykazał się jednak dużym zdecydowa-
niem i pchnął podległe mu wojska koronne pod Białą Cerkiew, a później w dół 
rzeki Roś. Co prawda groziło to nawet starciem i wybuchem walk polsko-ko-
zackich, ale hetman uznał, że tylko zdecydowaniem zapewni sobie posłuch po 
drugiej stronie. Na szczęście do żadnego otwartego konfliktu nie doszło. Po 
stronie kozackiej znalazły się siły gotowe do kompromisu. Przewodził im het-
man kozacki Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny5. To właśnie on przekonał czerń 
kozacką do konieczności podjęcia rozmów z Polakami i niepodejmowania z 
nimi walki. Był to efekt nie tylko jego już sporego doświadczenia, także tego 
politycznego, ale także autorytetu wśród dołów kozackich, które potrafił sobie 
pozyskać6. W skutek jego interwencji wojsko kozackie zostało zatrzymane, a 
wybrani z pośród braci kozackiej przedstawiciele udali się do obozu polskie-
go ulokowanego na uroczysku Stara Olszanka nad Rosią. Co prawda Kozacy 
deklarowali gotowość do rozmów, to przedstawione im warunki, były dla nich 
zaskoczeniem, głównie dlatego że były wyraźnie ostrzejsze niż te z 1614 roku. 
Rokowania były więc trudne i ciężkie7. 

Ostatecznie dwustronną deklarację podpisano 28 (strona polska) i 30 
(Kozacy) października 1617 roku. Ze strony kozackiej podpisywali ją Piotr 
Konaszewicz-Sahajdaczny, Bohdan Bałyka, Charłyk Swyrydowicz, asauł Iwan 
Mamajewicz, pisarz Wawrzyniec Paszkowski, a ze strony polskiej hetman Sta-

4 Był to bardzo doświadczony polityk, od 1612 roku pełnił godność podczaszego wielkiego koronnego, a 
w 1619 roku otrzymał z rąk króla godność kasztelana krakowskiego. 
5 O roli tego wodza w pierwszych latach XVII wieku patrz M. Franz, Piotr Konaszewicz Sahajdaczny – sojusznik 
czy przeciwnik armii koronnej w pierwszej połowie XVII wieku, „Colloquium”, nr 1, Gdynia 2009, s. 45-66.
6 Piotr Konaszewicz Sahajdaczny w tym czasie przeprowadzał jedną z pierwszych reform wewnętrznych w 
wojsku kozackim, dążąc do zaprowadzenia porządku i dyscypliny i to głównie wśród wojska na Siczy. Chciał 
nie tylko uzyskać przewidywalne wojsko, ale także zdolne do dużego wysiłku zbrojnego. To jemu można 
zawdzięczać wyraźną ofensywę skierowaną przeciwko nadmiernemu piciu alkoholu wśród towarzystwa si-
czowego, a już ze szczególną ostrością zwalczał on wszelkie przejawy takich zachowań w toku wypraw 
morskich. Te działania zapewniły mu ogromny szacunek i poważanie wśród bractwa kozackiego, choć także 
w tym właśnie można szukać pośrednich przyczyn pozbycia się jego osoby jako hetmana kozackiego w 
1619 roku. Sahajdaczny swoją srogością musiał znaleźć sobie wrogów wśród społeczności kozackiej, którzy 
wykorzystali pierwszą nadarzającą się okazję, żeby się go pozbyć z tej funkcji.
7 M. Грушевський, Iсторія України-Руси, t. 7, Київ 1995, s. 365.
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nisław Żółkiewski ze swoim synem Janem, wojewoda ruski Jan Daniłowicz 
oraz podstoli koronny Stanisław Koniecpolski. Kozacy zgodzili się na ogra-
niczenie liczby rejestru do 1.000 Kozaków, którzy mieli mieszkać w oznaczo-
nym miejscu, nie nękając nikogo, „na morze niechodzić i najeżdżać” Turcji8, 
w zamian za obietnicę żołdu w wysokości 10.000 złotych rocznie dla całego 
rejestru i 700 miar (postawów) grubego sukna9. 

Była to ugoda dla Kozaków trudna, zaś dla Piotra Konaszewicza-Sahaj-
dacznego doskonały przykład, jakich trzeba szukać kompromisów w stosun-
kach Rzeczypospolitą. Co ważne hetman kozacki zachował dla siebie prawo 
do osobistego zwrócenia się do króla i sejmu z prośbą o powiększenie rejestru 
w przyszłości. Pozostawiał sobie tym samym furtkę do przyszłych rokowań. 
Państwo polsko-litewskie było w tym czasie w stanie wojny na wschodzie i 
hetman kozacki mógł liczyć, że Wojsko Zaporoskie może być jeszcze bardzo 
potrzebne. Dodatkowym aspektem stało się niezatwierdzenie tej umowy przez 
sejm Rzeczypospolitej. Sejm był wrogo nastawiony do społeczności kozac-
kiej. Przeważały poglądy o konieczności jej uspokojenia. Wszelkie ewentualne 
projekty, czy też koncepcje powiększenia rejestru nie miały żadnych szans na 
pozytywne rozpatrzenie. Przyjęto ostatecznie przez izbę poselską tylko uchwa-
łę „O Kozakach Niżowych”, która niczego nie regulowała, obiecując że w 
przyszłości na ziemie ukrainne wysłani zostaną komisarze dla wysłuchania ko-
zackich postulatów10. 

W tym samym czasie sytuacja na ziemiach moskiewskich ulegała poważnej 
komplikacji. Królewicz Władysław Waza, wiedziony koncepcją założenia na 
skronie korony carskiej, wyruszył na czele niewielkiego oddziału wojsk koron-
nych na Moskwę11. Niestety wyprawa ta od początku organizowana i realizo-
wana była z dużym oporem12. Po dekadzie dymitriad, wyprawy na wschód nie 
cieszyły się już takim poparciem. Brakowało pieniędzy na utrzymanie wojska, 

8 Było to tym ważniejsze dla strony polskiej, bowiem dość powszechnie już wtedy mówiono, że Turcy nie 
mają na Morzu Czarnym jakiego by nie zdobyli i nie splądrowali Kozacy, Л.Т. Коваленко, Петро Конашевич Сагай-
дачний. (До 380-річчя від дня смерті), s. 2, wersja internetowa artykułu.
9 Była to suma niewielka, zważywszy, że w tym samym czasie piechocie wybranieckiej płacono sześć razy 
więcej.
10 Była to dość typowa metoda spychania wszelkich decyzji dotyczących społeczności kozackiej na póź-
niej. Nie tylko sejm nie potrafił podjąć jednoznacznej decyzji, co z tą społecznością uczynić, ale nawet nie 
specjalnie miał ochotę się tym problemem zajmować. Dla króla była to sytuacja wygodna, bowiem dawała 
mu dużą swobodę w działaniach pomiędzy kolejnymi sejmami. Podobnie wodzowie koronni nie dążyli do 
ostatecznych rozwiązań. Dla nich takie niedopowiedzenie sprawy kozackiej pozwalało na pozyskiwanie 
taniego i dobrego żołnierza i to w sposób niekontrolowany faktycznie przez sejm.
11 Wyprawa ta była efektem zgody króla Zygmunta III Wazy, mocno naciskanego w tej sprawie przez część 
senatorów litewskich, K. Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III (1605-1618), PHW, t. 
8, 1935, z. 1, s. 33.
12 Chociaż wyjazd królewicza był nawet opisywany w poezji tamtych czasów, Wyjazd z Warszawy Naj. X. 
Władysława, królewicza polskiego, do Moskwy w 1617 r. w dniu 6 kwietnia, przy czym Szkoda podolska opłakana, [w:] 
J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, s. 227.
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w efekcie wojsko to topniało w oczach, a żołnierz porzucał służbę nie mając 
nadziei na uzyskanie żołdu. Wojsko, które mogło towarzyszyć królewiczowi 
było głodne i wynędzniałe, brakowało zwłaszcza piechoty i artylerii. Bez tych 
sił niewielkie były szanse na zdobywanie kolejnych miast i twierdz. Można 
było oczywiście liczyć, że wszystkie kolejne miasta poddawać się będę króle-
wiczowi Władysławowi na imię carskie, ale realność takich planów była nie-
wielka13. Co prawda w toku wyprawy udało się zająć Dorohobuż i Wiaźmę, to 
jednak dalsze aktywne prowadzenie działań wojennych przy tak niewielkich 
siłach jakimi królewicz dysponował nie było możliwe.

W skutek tej sytuacji, królewicz Władysław Waza znalazł się nieopodal 
Moskwy z małym oddziałem, bez szans na odniesienie sukcesu. Mało tego, 
przedłużanie się tej sytuacji mogło grozić mu poważnymi konsekwencjami, 
nie tylko klęska samej wyprawy, ale nawet zagrożeniem dla życia14. Większość 
swojego czasu królewicz musiał spędzać na rokowaniach z żołnierzami, by 
zgodzili się poczekać na zaległą, a obiecaną zapłatę za służbę. Koniecznym 
stawało się pozyskanie nowych sił, które nadałyby tej wyprawie choćby cień 
szansy na powodzenie.

W takiej sytuacji król Zygmunt III Waza zwrócił się do hetmana kozac-
kiego Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego z prośbą o wsparcie wyprawy jego 
syna15. Przy pustym skarbie, pomoc kozacka wydawała się jedynym realnym 
wyjściem, a Sahajdaczny doskonale widział, że jest to wyjątkowa szansa wytar-
gowania dużo lepszych warunków dla funkcjonowania żywiołu kozackiego, niż 
to co uzyskał on w umowie olszanickiej16. Dostrzegając szansę, na którą liczył 
już pod Olszanicą, stawiał warunki17. W ich ramach znalazło się żądanie: roz-
szerzenia tzw. terytorium kozackiego, wolności dla wyznania prawosławnego 
na ziemiach ukrainnych, zwiększenia liczebności rejestru kozackiego, a nawet 
przyznania sądowniczej i administracyjnej autonomii tych ziem, sprawowanej 
przez starszyznę kozacką18. Król i senat będąc w bardzo trudnej sytuacji zgo-

13 Dowodziła tego choćby nieudana wyprawa sił królewicza Władysława Wazy na Możajsk. Okazało się, że 
wojowanie zimą i bez dostatecznych sił, nie może przynieść dobrych efektów, K. Tyszkowski, Kozaczyzna w 
wojnach moskiewskich Zygmunta III, s. 34.
14 Na dworze sytuacja królewicza Władysława była nie tylko intensywnie dyskutowana, ale także rozważana 
w gronie najbliższych doradców. Król nie mógł prosić sejmu o podatki na zorganizowanie wyprawy ratun-
kowej, a rada senatu także nie spieszyła się do kolejnej decyzji, która narażałaby senatorów na niechęć izby 
poselskiej. Wszyscy pamiętali, jakie kłopoty przyniosła decyzja o wkroczeniu wojsk królewskich w granice 
państwa moskiewskiego w 1609 roku właśnie w oparciu o zgodę Senatu, bez pozwolenia izby poselskiej. 
15 Już 5 maja na ziemie ukrainne ruszył komornik królewski Stanisław Myszka, by sondować możliwość 
pozyskania Kozaków, K. Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III, s. 35.
16 O tych rokowaniach pomiędzy królem a Sahajdacznym wspomina Isidore Nahayewsky, patrz I. Nahay-
ewsky, History of  Ukraine, Philadelphia 1975, s. 146-147.
17 Dostrzegano w takim pochodzie wojsk kozackich w ziemie moskiewskie szansę nie tylko na pokazanie 
swojej siły militarnej, ale także powolne budowanie podstaw dla autonomii społeczności kozackiej, П.Сас, 
Петро Конашевич-Сагайдачний, [w:] Полководці Війська Запорозкого, Кйїв 1998, s. 318.
18 Wsparcia koncepcji wykorzystania Kozaków dla zorganizowania wyprawy na Moskwę udzielał dość 
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dzili się na wszystkie powyższe warunki, ale jedynie w formie deklaratywnej. 
Król doskonale wiedział, że bez sejmu żadne ostateczne decyzje nie zapadną, 
a pamiętając atmosferę na ostatnim, ryzyko ich spełnienia było raczej niewiel-
kie. W dowód zmiany swojej polityki wobec ruchu kozackiego wysłane zo-
stały na ręce Sahajdacznego buława, pieczęcie i chorągiew. Jednocześnie sejm 
zwołany w tym samym roku uchwalił konstytucję, która obiecywała prawo-
sławnym swobodne odprawianie mszy i zaprzestanie wszelkiej przemocy na 
gruncie religijnym19. Na pozostałe oczekiwania Kozaków sejm mówił jednak 
twardo nie20. Pomimo tego Kozacy zdecydowali się na wyprawę w ziemie mo-
skiewskie. Sahajdaczny dostrzegał, że tylko poprzez politykę małych kroków 
może coś uzyskać w kwestii kozackiej. Ewentualny sukces pod Moskwą mógł 
wzmocnić jego pozycję i zarazem uczynić opinię szlachecką bardziej skorą do 
jakichkolwiek ustępstw.

Umowę król – hetman kozacki jednak zawarto, uznając że konieczne są 
szybkie działania. Król liczył, że sprawa postulatów kozackich z czasem sama 
się rozwiąże, a hetman kozacki pozostawał pełnym nadziei, że jak wyżej wspo-
mniano, sukces wyprawy pomoże wymusić realizację kolejnych jego postula-
tów. Hetman kozacki bez większego problemu zebrał 20.000 armię21, opartą o 
sprawdzonych w dotychczasowych walkach Kozakach i na początku sierpnia 
1618 roku ruszył w ziemie moskiewskie22. Warto wspomnieć, że nie były to 
wszystkie dostępne siły na ziemiach ukrainnych. Równocześnie z wyprawą 
Konaszewicza-Sahajdacznego w ziemie moskiewskie, w 1618 roku zorganizo-
wana zostanie spora wyprawa morska Kozaków, skierowana przeciw wybrze-

usilnie hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski, który mocno namawiał ich do aktywności, wskazując, 
że lepszej okazji dla podniesienia swojej roli w Rzeczypospolitej może już nie być nigdy, K. Tyszkowski, 
Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III, s. 36; M. Грушевський, Iсторія України Руси, s. 375; О. I. 
Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 58.
19 Był to efekt kozackiego poselstwa, oczekującego uspokojenia spraw religijnych na ziemiach ukrainnych, 
И. Греков, В. Королюк, И. Миллер, Воссоединение Украины с Россией, Москва 1954, s. 28.
20 Na sejmie sprawa kozacka była ważnym, ale chyba nie najważniejszym problemem. Właśnie wtedy do 
Warszawy przybyli posłowie Watykanu, by namawiać króla, senatorów i izbę poselską do kolejnej koncepcji 
Św. Ligi Antytureckiej. To ich właśnie działania zdominowały obrady sejmowe. Także z nimi spotykali się 
posłowie kozaccy, ale nie wiadomo, czy tam dochodziło do jakichkolwiek obietnic, czy też zobowiązań. Pol-
ska zwyczajowo, pozostała głucha na wezwania do udziału w takich międzynarodowych projektach wojny z 
Turcją, K. Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III, s. 37-38.
21 Петро Конашевич-Сагайдачий. Iсторичний Нарис, [w:] A. Чайковський, Сагайдачний, Київ 1990, s. 503; 
M. Грушевський, Iсторія України-Руси, s. 374; О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Конашевич-
Сагайдачний, Київ 2004, s. 27.
22 Takie możliwości mobilizacyjne posiadało oczywiście także państwo polsko-litewskie. Problemem było 
jednak podjęcie na czas decyzji o zakontraktowaniu wojska. Konieczność zwołania sejmu, uchwalenia po-
datków, zebrania ich i zaciągnięcia odpowiednich oddziałów, czyniło samą procedurę niezwykle rozwlekłą 
w czasie, a przez to bardzo nieefektywną. Problemem było nie tylko, jak długo zbierano wojsko, ale także, 
jak niestabilna finansowo była służba wojskowa, patrz K. Kościelniak, Czy opłacało się być wojakiem jazdy auto-
ramentu narodowego w Rzeczypospolitej za panowania dwóch pierwszych Wazów?, [w:] Ekonomia a wojna. Studia i szkice, 
pod red. M. Franza, Toruń 2011, s. 103-134.
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żom tureckim23. Wskazuje to na spore możliwości mobilizacyjne społeczności 
kozackiej w tamtych latach. Sztuczne ograniczanie jej do 1.000 Kozaków w re-
jestrze było nie tylko efektem braku środków finansowych w skarbcu państwa 
polsko-litewskiego, ale także kompletnego niezrozumienia dla żywiołu kozac-
kiego, jaki dominował wśród aktywnych politycznie obywateli tego państwa.

Wyprawa na Moskwę obfitowała w sukcesy. Zdobyte zostały miasta Putywl 
i Liwny (29 czerwca)24, gdzie do niewoli Kozacy wzięli wojewodę księcia Nikitę 
Czerkaskiego25. Kolejnym sukcesem było zajęcie Jelca: mil 8 od Liwna nad tamże 
rzeką Sosną trzecim szturmem wzięli, Jeliec, zamek wysiekli, spalili. Stamtąd osiemnaście 
tysięcy czaty wyprawili pod Jarosław, który wysiekli”26. Tam w ręce kozackie trafiło 
poselstwo moskiewskie pod przewodnictwem Stefana Chruszczowa, kierujące 
się na Krym27. Nie miało mieć okazji do kontynuowania poselstwa. Jako jeńcy 
przemieszczali się wraz z wojskiem kozackim w stronę Moskwy28. Dopiero 
po przybyciu do obozu królewicza Władysława Wazy zostali oni uwolnieni i 
przekazani przez Kozaków w jego ręce. 

Równocześnie z działaniami Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, w zie-
miach moskiewskich pojawił się oddział kozacki dowodzony przez Mychajło 
Doroszenkę. Jego aktywne działania pozwoliły zdobyć miasta Lebiedian, Dan-
ków, Skopin i Riażsk, by następnie wkroczyć na Riazańszczyznę, pustosząc 
tamtejsze ziemie, docierając aż pod Perejsław29. Działania te miały nie tylko 
powodować pustoszenie ziem moskiewskich, a zarazem pozyskanie łatwych 
łupów wojennych, ale również ułatwienie marszu sił głównych społeczności 
kozackiej, poprzez ewentualne rozproszenie zainteresowania sił moskiewskich 
działaniami Kozaków na ich ziemiach. Dopiero po porażce pod tym miastem, 
Michajło Doroszenko zdecydował się przyłączyć do sił Sahajdacznego. Dzia-
łając wspólnie Kozacy uderzyli na Michajłów30. Tym razem nie udało się od-
nieść natychmiastowego sukcesu. Oblężenie trwało trzy dni, ale miasta zdobyć 
się nie udało31. Choć i tu straty po stronie obrońców były duże: „wysiekli, spalili 

23 Wyprawa ta była nie tylko jawnym pogwałceniem zawartych dopiero co porozumień państwa polsko-
litewskiego na południu, ale także stała się wygodnym argumentem dla nowego sułtana Osmana II do 
rozpoczęcia natychmiast po objęciu władzy przygotowań do wojny z Rzeczypospolitą Obojga Narodów, T. 
Чухлиб, Козаки та Яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 pp., Київ 2010, s. 90.
24 П. Сас, Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 319.
25 K. Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III, s. 46.
26 Miasta, zamki y osady moskiewskie od Sajdacznego i jako przes Dzikie Polia idącz wszedł w Panstwa Moskiewskie, 
pobrane, spalone, wysieczone, ciągnącz pod stolice do Królewicza Jegomości, Biblioteka Kórnicka, nr 292, s. 34, za K. 
Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III (1605-1618), PHW, t. 8, 1935, z. 1, s. 54.
27 Dodatkowo w czasie walk zaginął wojewoda Andriej Polew, co także przyczyniło się do zdobycia sa-
mego miasta, П. Сас, Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 319; О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро 
Конашевич-Сагайдачний, s. 60.
28 О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 59.
29 П. Сас, Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 319.
30 О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 63.
31 K. Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III, s. 47; П.Сас, Петро Конашевич-Сагайдач-
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y tam do kilku tysięcy liudu”32. Działania były jednak kontynuowane. W ich efek-
cie w toku marszu na Moskwę próbowano zająć Zarajsk, ale i to miasto zdo-
łało się obronić przed siłami kozackimi i to pomimo rozpoczęcia początkowo 
oblężenia.

Kozacy nie kontynuowali tutaj jednak długotrwałego oblężenia, bowiem 
Sahajdaczny zdawał sobie sprawę, że musi dążyć konsekwentnie pod Moskwę 
i wspomóc siły królewicza Władysława Wazy. Tylko sukces odniesiony pod 
murami stolicy państwa moskiewskiego mógł uzasadnić wszelkie inne jego 
działania w ziemiach moskiewskich. A dodatkowo ciągle czekało go starcie 
z właściwymi siłami moskiewskimi. Dotąd siły kozackie nie starły się z regu-
larną armią i w efekcie tego trudno było przewidzieć, jaki będzie efekt samej 
wyprawy.

Początkowo w stronę Kozaków wysłano siły pod wodzą księcia Dymitra 
M. Pożarskiego. Niestety część sił uciekła i odmówiła walki z Kozakami dowo-
dzonymi przez Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego a sam książę M. Pożarski 
nagle poczuł się chory, zostawił wojsko bez dowództwa i wrócił do Moskwy. 
Nowym dowódcą wojsk moskiewskich został wojewoda Grigorij Wołkoński, 
któremu car Michał I Romanow nakazał zatrzymać siły Sahajdacznego nad 
Oką za wszelką cenę. Jednak i tym razem okazało się, że zatrzymanie Koza-
ków nie jest możliwe. Wojska moskiewskie zostały rozproszone i droga do 
Moskwy otwarta. W rejonie klasztoru dońskiego próbowały zastąpić im drogę 
oddziały wojsk bojarskich, jednak i one w decydującym momencie rozproszy-
ły się nie podejmując walki.

20 września 1618 roku, bez żadnego realnego oporu ze strony moskiew-
skiej, Kozacy Sahajdacznego po bardzo udanym marszu dotarli do obozu kró-
lewicza Władysława Wazy i połączyli się z niewielkimi siłami polskimi, które 
znajdowały się niespełna 8 kilometrów od rosyjskiej stolicy, w obozie pod 
Tuszynem33. Całość wyprawy charakteryzowała się wysokim tempem działa-
nia sił kozackich. Średnio były one w stanie przebywać dziennie nawet do 45 
kilometrów, co nie tylko powodowało ich szybkie przybycie pod Moskwę, ale 
także panikę w ziemiach moskiewskich. Przygotowanie obrony, przy tak szyb-
kim przemieszczaniu się przeciwnika, pamiętając o zniszczeniach, jakie ziemie 
moskiewskie poniosły od początku XVII-tego wieku, stawało się niemożli-
wym. To także ważny element, o którym należy pamiętać analizując wyprawę 
Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego na Moskwę w 1618 roku34.
ний, s. 319.
32 Miasta, zamki y osady moskiewskie od Sajdacznego i jako przes Dzikie Polia idącz wszedł w Panstwa Moskiewskie, 
pobrane, spalone, s. 54.
33 Петро Конашевич-Сагайдачий, s. 504. Część literatury podaje jako datę przybycia sił kozackich do obozu 
królewicza Władysława Wazy, do Tuszyna, 21 września, О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Ко-
нашевич-Сагайдачний, s. 64.
34 О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 64.
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Na radzie wojennej, którą zwołał królewicz, a na której istotny głos zyskał 
hetman kozacki, zdecydowano się podjąć próbę zdobycia Moskwy nocą 1 paź-
dziernika, w święto Pokrowy Matki Boskiej, licząc na zaskoczenie przeciwnika 
w to jedno z największych świąt prawosławia35. 

Uderzenie Kozacy rozpoczęli od wysadzenia bramy Ostrożeńskiej i pró-
bowali wedrzeć się w głąb miasta. Napotkali bardzo zdecydowany opór i zo-
stali zmuszeni do wycofania się. Strona moskiewska była przygotowana na 
szturm połączonych sił polsko-kozackich, także dzięki pozyskanym infor-
macjom od zbiegów z obozu królewicza Władysława Wazy36. Można także 
odnieść wrażenie, że Kozacy Sahajdacznego nie spieszyli się do zdobywania 
bram Moskwy, skoro szli w odwodzie sił królewicza i w wypadku opanowania 
bram, mieli zdobywać wnętrze stolicy państwa moskiewskiego. Wyprawa nie 
cieszyła się wielką popularnością wszystkich sił w nią zaangażowanych i to 
chyba była jedna z fundamentalnych przyczyn, dla których zakończyła się ona 
niepowodzeniem37.

Szturm wywołał jednak spore wrażenie w otoczeniu cara, który zdecy-
dował się na podjęcie rokowań w celu zakończenia interwencji. Co ciekawe 
podobne zadanie mieli wysłani z Polski przez sejm komisarze, którzy mieli 
zawrzeć pokój nie licząc się z niechęcią króla do takich rozwiązań. W tym 
momencie szybko okazało się, że Kozacy Sahajdacznego dobrze nadawali się 
do pustoszenia ziem moskiewskich, zdobywania mniejszych miast i zamków, 
nie byli w stanie zagrozić Moskwie. Dodatkowo po stronie polskiej brakowa-
ło dążenia do siłowego rozwiązania sytuacji, wręcz odwrotnie dominowało 
poczucie że wojnę czas kończyć. Co prawda królewicz Władysław Waza naj-
mował na swoją służbę kolejne oddziały: „też były i inne tak królewicza JMci, 
jako i niektórych IMPP komisarzów zamysły, to jest żeby z traktatów tych nic nie było, a 
zaciągnąć mieli 3.000 kopijników. I z rajtarami, i lisowczyków, także wojsko zaporoskie 
w nieprzyjacielskiej ziemi zatrzymać chcieli”38. Planował on pozostanie na zimę w 
ziemiach moskiewskich, powiększanie swoich sił, by wiosną wznowić działa-
nia wojenne. Było to jednak sprzeczne z wolą sejmu, a tę właśnie realizowali 
komisarze przysłani z Polski39. 

Wojska kozackie, wraz z królewiczem po nieudanym szturmie wycofały 
się do obozu położonego pomiędzy Bowskiem a Sierpuchowem. Jednocze-

35 M. Грушевський, Iсторія України-Руси, s. 376.
36 K. Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III, s. 48-49.
37 Możliwe, że koncepcja szturmu na Moskwę przyjęta została przy sprzeciwie, lub wątpliwościach wodza 
kozackiego, wskazującego na niewielkie szanse uderzenia na tak potężną twierdzę, jaką była jednak Moskwa. 
Wskazują na to pośrednio jego biografowie, О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Конашевич-Са-
гайдачний, s. 66.
38 List S. Kołyczkowskiego do W. Gembickiego, 3 stycznia 1619 roku, [w:] A. Kersten, Odsiecz wiedeńska 
1619 roku, SMHW, t. 10, 1964, cz. II, s. 50.
39 Петро Конашевич-Сагайдачий, s. 504.
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śnie po okolicznych ziemiach krążyły zagony kozackie, pustosząc je i biorąc 
dalsze łupy. Kozacy ostatecznie spod Sierpuchowa wycofali się pod Kaługę i 
tam Sahajdaczny ustanowił swoją główną siedzibę. Tam też doczekał on końca 
rokowań pokojowych. Rozejm zawarto 3 stycznia 1619 roku we wsi Deulino. 
Po jego zawarciu Kozacy pod wodzą Sahajdacznego opuścili Kaługę, najpierw 
zdobywając samo miasto i łupiąc je oraz wycofali się z ziem moskiewskich40. 
Jednocześnie wódz kozacki wysłał na służbę carską 300 Kozaków pod wo-
dzą Żdana Konszy, a w rok później wysłał do Moskwy własne poselstwo, nie 
informując o tym ani króla, ani sejmu, co nie było dopuszczalną praktyką. 
Wojsko kozackie wracało z wyprawy na Moskwę nie tylko z licznymi łupami, 
otoczone sławą uratowania wyprawy królewicza Władysława Wazy, ale także 
przekonane, że na ziemiach ukrainnych w tym momencie stanowi ono jedyną 
realną siłę wojskową. Wkraczając do Kijowa Konaszewicz-Sahajdaczny ogło-
sił, że bierze miasto pod swoją opiekę41. Było to dowodem wzrastającej siły 
samego hetmana, a także dość poważnie zmieniającej się sytuacji w relacjach 
pomiędzy Kozaczyzną a Rzeczypospolitą. Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny 
znalazł się na pierwszym ze swoich szczytów potęgi i znaczenia. Rok 1620 
miał się okazać momentem jego chwilowego upadku, by mógł on powrócić do 
swojej poprzedniej pozycji w społeczności kozackiej już rok później42.

Wyprawa na Moskwę z 1618 roku była nie tylko przykładem możliwej 
współpracy państwa polsko-litewskiego i społeczności kozackiej. Obie stro-
ny dostrzegały konieczność szybkiego uregulowania wzajemnych stosunków, 
bo po wyprawie moskiewskiej ustalenia z Olszanicy w żaden sposób nie mo-
gły zostać utrzymane. Hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski na czele 
wojsk koronnych podszedł pod Pawołocz i stanął obozem nad Rastawicą43. 

40 Odwrót był dość długi, skoro jeszcze w styczniu 1619 roku znajdowali się oni w ziemiach moskiewskich, 
nadal je pustosząc, co powodowało kolejne skargi i uniwersały w tej sprawie kierowane do cara Michała I 
Romanowa, a także do urzędników państwa polsko-litewskiego, K. Tyszkowski, Kozaczyzna w wojnach mo-
skiewskich Zygmunta III, s. 50. Jednocześnie sama Kaługa została całkowicie zniszczona. Wiele lat później 
pamięć o obecności Kozaków w tym mieście i zniszczeniach, jakie poczynili była żywa, П. Сас, Петро 
Конашевич-Сагайдачний, s. 321.
41 W 1619 roku w Kijowie doszło do spotkania polskich komisarzy z przedstawicielami wojska kozackiego. 
Oczekiwania Sahajdacznego nie zostały w czasie tego spotkania uwzględnione. Okazało się, że pamięć o 
wspólnych sukcesach była krótka. To niepowodzenie wodza kozackiego, który nie zdołał wobec swoich po-
kazać, jak poważany jest przez stronę polską, przyczyniło się do jego obalenia z funkcji hetmana kozackiego. 
Kozacy, wbrew obiegowej opinii, odnajdywanej w historiografii, nie postawili na stronnictwo wrogie pań-
stwu polsko-litewskiemu, a hetman Jacek Borodawka wojny z Polską nie zamierzał prowadzić. Ale nie ulega 
wątpliwości, że niepowodzenie koncepcji Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego zachwiało jego pozycją i 
przyczyniło się do faktu, że do głosu w społeczności kozackiej doszło stronnictwo bardziej powściągliwe 
wobec Rzeczypospolitej, О.I. Гуржі, В.В. Коронієнко, Гетман Петро Конашевич-Сагайдачний, s. 69.
42 Problemowi losów także Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego w 1620 roku, całości międzynarodowych 
uwarunkowań wojny polsko-tureckiej poświęcony został jeden z wcześniejszych tekstów, patrz M. Franz, 
Wojna polsko-turecka 1620-1621 jako element wojny trzydziestoletniej, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie 
nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, Kraków 2009, s. 567-588.
43 Rastawica to lewobrzeżny dopływ Rosi na Ukrainie, długi na 126 kilometrów, wypływający w obecnym 
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Dla Kozaków pojawienie się wojska koronnego, zamiast komisarzy było spo-
rym zaskoczeniem. W odpowiedzi na to, przybyli oni w liczbie 10.000 ludzi i 
rozlokowali się w rejonie Białej Cerkwi. Zamiast rokowań, mogło więc dojść 
do starcia i próby rozwiązania wszelkich spraw na drodze siłowej. Jednak tak 
naprawdę obie strony jedynie demonstrowały swoją siłę i podjęły rokowania. 
Rokowania prowadzone były we wrześniu 1619 roku i nie były łatwe. Poro-
zumienie podpisane zostały 8 i 17 października. W ich wyniku rejestr kozacki 
podniesiony został do 3.000 ludzi, żołd dla nich podniesiono do 40.000 zło-
tych, a istniejące dotąd zaległości wobec Wojska Zaporoskiego, uregulowano 
na miejscu, co także przyczyniło się do wyciszenia sporów w łonie Koza-
czyzny. Dodatkowo Wojsko Zaporoskie otrzymało gratyfikacje za wyprawę 
moskiewską w wysokości 20.000 złotych oraz 2.000 dla starszyzny. Kozacy 
zobowiązali się usunąć, ze swoich szeregów „ludzi luźnych”, których po poby-
cie w ziemiach moskiewskich nie brakowało, spalenia wszystkich posiadanych 
czajek i zaniechania wypraw na ziemie tureckie. Kozacy osiadli na terenie kró-
lewszczyzn mieli podlegać sądownictwu i zwierzchności starostów koronnych, 
zaś w dobrach prywatnych – panów feudalnych. Gdyby zaś ponownie doszło 
do wojny, podlegać mieli jurysdykcji wojskowej. Nie wyrażono za to w poro-
zumieniu zgody, na postulat kozacki, by mogli chodzić w ziemie tureckie, o ile 
Rzeczypospolita zalegać będzie lub opóźniać wypłatę żołdu dla nich44.

Porozumienie rastawickie było wielokrotnie korzystniejsze dla Kozaków 
niż nieodległe przecież postanowienia z Olszanicy. Był to efekt nie tylko uda-
nej wyprawy moskiewskiej, ale sprawnie realizowanych planów hetmana ko-
zackiego, powolnego rozszerzania praw i przywilejów kozackich, ale wyraźnie 
u boku Rzeczypospolitej. Plan ten, nie musiał i jak się okazało w 1620 roku, 
nie odpowiadał całości tej społeczności45. 

powiecie berdyczowskim, nieopodal miejscowości Machnówki. 
44 Postanowienia zawarte w Rastawicy nie cieszyły się wielkim szacunkiem części społeczności kozackiej. 
To właśnie na fali sprzeciwu wobec tej ugody swoją pozycję wśród Kozaków zbudował Jacek Borodawka. 
Gdy w 1620 roku zdołał on zdetronizować w godności atamana (hetmana) kozackiego Piotra Konaszewi-
cza-Sahajdacznego, to właśnie na krytyce postanowień spod Rastawicy budował on swoją popularność i 
pozycję. 
45 Co ciekawe, wyprawa Sahajdacznego na Moskwę nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem historyków 
w dawnym państwie radzieckim. Była to nie tylko jedna z niewielu tak jednoznacznie antymoskiewskich 
wypraw społeczności kozackiej, ale także świadectwo poważnej słabości ówczesnej Rosji. Stąd w ramach 
prac, powstających w 1954 roku, przy okazji wielkich uroczystości tzw. „zjednoczenia Ukrainy z Rosją”, 
autorzy skrzętnie omijali ten temat. Przykładem może być А.Я. Костенко, Воссоединение Украины с Россией, 
Москва 1954, s. 34-35.


