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TRADYCJE WOJSKOWE RODU SOBIESKICH 

Przypadająca w tym roku 350 rocznica urodzin króla Jana III skło
niła mnie do zajęcia się na nowo atmosferą, w której wychował się ten 
najwybitniejszy wódz polski XVII w. 1 Przedmiot niniejszej sesji poświę
conej rodowi Sobieskich dał asumpt do poruszenia drugiego wątku -
tradycji wojskowych całego tego rodu. Oba te wątki splatają się silnie 
z sobą. Nie ulega bowiem wątpliwości, że atmosfera, w której rósł za 
młodu przyszły hetman i król polski, była atmosferą patriotyczną, tra
dycje zaś czynów rycerskich jego przodków, tak po mieczu, jak i po ką
dzieli, odgrywały w niej ogromną rolę. Do tych tradycji sam Jan III 
miał dodać najpiękniejsze przykłady. 

O przodkach króla po mieczu niewiele wciąż mamy wiadomości. B. Pa
procki, autor znanych Herbów rycerstwa polskiego, umiał o protoplastach 
rodu powiedzieć tylko: ,,Sobiescy, dom w lubelskim województwie staro
dawny". Ostatnie badania W. Dworzaczka 2 pozwoliły na pewne ustalenie 
jedynie Sebastiana Sobieskiego herbu Janina, ur. ok. 1486 r. i zmarłego 
w 1557 r., oraz jego prawdopodobnych potomków: Mikołaja, Stanisława, 
Jana i Zofii. Od Jana wywodzi Dworzaczek królewską gałąź rodu, mylnie 
dotąd, za Niesieckim, rozpoczynaną od bliżej nie znanego Wojciecha. Nie 
wiemy nic o życiu i działalności zarówno Sebastiana, jak i jego synów. 
Była to zapewne zamożna szlachta lubelska, nie raz wsiadająca na koń 
i chwytająca za miecz w tym wcale nie tak spokojnym XVI w. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że do tych odleglejszych w czasie 
przodków i sam król nawiązywał w sposób bardzo ogólnikowy w swym 
znanym, a opublikowanym przez F. Kluczyckiego Ekscerpcie z manu

skryptu własnej ręki najjaśniejszego Króla Jego Mości śp. Jana Trze

ciego 3. Inna rzecz, że w genealogii swej prz,eznaczonej dla nuncjusza pa
pieskiego, jak zaznaczał, wymieniał przede wszystkim tych, którzy wal-

1 Temat ten poruszano już w naszej literaturze; w szczególności należy tu
wymienić pracę O. L as k ows k ie g o  Młodość wojskowa Jana Sobieskiego, War
szawa 1933, oraz tegoż biografię króla: Jan III Sobieski, Lwów 1933. 

2 W. D w or z a c  z e k, Genealogia, Warszawa 1959. 
3 Ogłoszonym z odpisu Dłuskiego w: Pisma, t. I, cz. 1, s. 1-9.
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czyli z Turkami i Tatarami, a szczegółowy wywód swój zaczynał od 
dziada, Marka Sobieskiego. ów, urodzony ok. 1549/50 r., był dworzaninem 
Stefana Batorego i wystawiwszy poczet husarski, na jego czele brał 
udział we wszystkich kampaniach batoriańskich, walcząc w szeregach 
chorągwi nadwornej pod komendą Hieronima Filipowskiego. Niepospolitej 
siły i odwagi, wsławił się już w czasie wojny z gdańszczanami, gdy pod
czas bitwy pod Lubieszowem 4 IV .1577 r. wpadł w pogoni za uciekają- , 
cym oficerem nieprzyjacielskim do Motławy i pokonawszy go zdołał się 
wydobyć w ciężkiej zbroi na urwisty brzeg rzeki. Podczas kampanii 
połockiej 1579 r. odznaczył się przy oblężeniu Sokoła, w �580 r. brał 
udział w oblężeniu Wielkich Łuk i dzielnie walczył podczas wyprawy 
Janusza Zbaraskiego pod Toropiec 4, w następnym roku uczestniczył 
w wyprawie pskowskiej. Za swe czyny bojowe otrzymał w 1581 r. urząd 
chorążego nadwornego koronnego. Jan III z dumą przytaczał zdanie 
o nim króla Stefan�, że „gdyby mu przyszło stawić całe Królestwo Pol
skie o jeden pojedynek, nie wybrałby na to, tylko jednego Marka So
bieskiego" 5

. Wierny stronnik Zamoyskiego, bił się pod jego komendą
przeciw arcyksięciu Maksymilianowi pod Byczyną w 1588 r. Wyróżnio
ny w 1597 r. urzędem kasztelana lubelskiego, a w rok póżniej wojewody
lubelskiego, nadal czynnie uczestniczył w kampaniach Zamoyskiego, wsła
wjając się zwłaszcza podczas wyprawy wołoskiej w 1600 r., na którą
wystawił chorągwie husarską i kozacką. W bitwie pod Bucovu nad Tele
zyną dowodził prawym skrzydłem polskim i wymógłszy wraz z Żółkiew
skim na hetmanie rozkaz natarcia uderzył na czele piechoty na wojska
Michała Walecznego, rozbijając je. W 1601 r. Zamoyski powierzył mu
dowództwo nad wojskiem kwarcianym na Podolu. Sprawował je przez
ponad rok, strzegąc kresów południowo-wschodnich przed Tatarami, Tur
cją i ewentualnymi zakusami Michała Walecznego; m. in. zorganizował
wsparcie dla stronnika polskiego na tronie mołdawskim, hospodara J ere
mie go Mohyły 6. Zmarł stosunkowo wcześnie, bo w 1605 r., pozostawia
jąc prócz córek jedynego syna Jakuba i zaczątek przyszłej fortuny ma
gnackiej w postaci nabytych przezeń wielkich dóbr złoczowskich.

Z braci Marka jeden, Mikołaj, zmarł jako młodzieniec, drugi zaś, 
najmłodszy Sebastian (ok. 1552-1614), również przez dłuższy czas służył 
w wojsku, dowodząc w latach 1589-1596 kwarcianą chorągwią kozacką 

4 O. L a s k o w s k i, Wyprawa pod Toropiec. Ze studiów nad wojnami moskiew

skimi Stefana Batorego (PHW, t. IX, 1936, z. 1); o udziale Marka Sobieskiego 
najwięcej wzmianek w Diariuszu Łukasza Dzialyiiskiego, wyd. I. Polkowski, Spra

wy wojenne króla Stefana Batorego (Acta Historica, t. XI, Kraków 1887). 
5 Pisma, s. 1.
6 Laskowski w biogramie Marka Sobieskiego w Encyklopedii wojskowej, 

t. VII, s. 548, mylnie podał, że uczestniczył on w działaniach Zamoyskiego w In
flantach; że pozostał on na Podolu, pisze wyraźnie R. He i d  e n s te i n, Dzieje

Polski, t. II, Petersburg 1857, s. 446; świadczy też o tym wykaz wojska kwarcia-
11ego za okres 1601/2 r., AGAD, RS, nr 35.
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w sile naprzód 50, później 100 koni i strzegąc głównie szlaków tatar
skich 7

• Wynagrodzony w 1597 r. tytułem chorążego nadwornego koron
nego po bracie i starostwami, wycofał się później z czynnego życia pu
blicznego. 

Syn Marka, a ojciec Jana III, Jakub Sobieski (1580-1646), był bar-
dziej politykiem niż żołnierzem, choć osobistej dzielności mu nie brako
wało, a na wyprawach wojennych spędził sporo lat swego życia. Młody 
wojewodzic lubelski otrzymał staranne wykształcenie w kraju (w Aka
demii Zamojskiej, a potem Krakowskiej), a następnie przez 6 lat podró
żował po całej Europie zachodniej, studiując dłuższy czas w Paryżu. 
Wrócił do kraju w 1613 r. i wkrótce wstąpił na służbę przy dworze 
Zygmunta III. Musiał się szybko wykazać dużymi zdolnościami politycz
nymi, skoro w 1617 r. przydzielono go w skład rady wojennej u boku 
królewicza Władysława, szykującego wyprawę w celu zdobycia tronu 
moskiewskiego. Na wyprawę tę poprowadził kilka znakomicie wyposa
żonych chorągwi własnego zaciągu i odznaczył się zarówno jako żołnierz 
(brał udział w nieudanym szturmie na Moskwę w 1618 r., w którym 
został ranny), jak i polityk (uczestniczył w rokowaniach pokojowych 
w Deulinie). W następnym roku na czele chorągwi konnej i pieszej przy
był do obozu hetmana Żółkiewskiego pod Łuczyńce s i prawdopodobnie 
uczestniczył w rokowaniach z Kozakami nad rzeką Rastawicą. Nie brał 
udziału w wyprawie cecorskiej, ale na wyprawę chocimską w 1621 r. 
znów przyprowadził chorągiew kozacką. W czasie oblężenia obozu pol
skiego pod Chocimiem wchodził znów w skład rady wojennej przy Chod
kiewiczu i wykazał ponownie swe walory żołni�rskie i polityczne (przy

czynił się do zażegnania nieporozumień z dowództwem Kozaków zapo
roskich, brał też udział w pertraktacjach pokojowych z Turkami). 
Znakomity diariusz wojny chocimskiej był pierwszym dziełem Jakuba 
Sobieskiego, który wielokrotnie wykazał duży talent zarówno pisarski, 
jak i oratorski, ceniony przez. szlachtę; wiele razy wybierano go posłem 
na sejmy, a czterokrotnie ich marszałkiem. Jednocześnie wyprawiał się 
i w pole, śpiesząc zawsze na wezwanie hetmanów ze swymi chorągwiami 
prywatnymi dla obrony kresów. Walczył m. in. w 1624 r. pod komendą 
Koniecpolskiego z Tatarami pod Martynowem 9. W 1626 r. ruszył z cho
rągwią kozacką do Prus Królewskich i brał udział w bitwie ze Szwedami 
pod Gniewem, w 1634 r. wobec groźby najazdu tureckiego przybył z cho
rągwiami husarską i kozacką pod Kamieniec 10

. Nadal prowadził działal-

1 AGAD, ASW, Dz. 86, nr 30-34. Nie brał udziału w wyprawie mołdawskiej 

Zamoyskiego w 1595 r., pozostawiony na straży Dzikich Pól. 

s Wymieniają je wykazy wojska pod Łuczyńcami, Czart., rkps 110, s. 1159-

1161, i AGAD, AR II, ks. 12, s. 802-803. 

9 Pamiętniki o Koniecpolskich, wyd. S. Przyłęcki, Lwów 1842, s. 250-260. 
10 J. T e o d o r c z y k, Bitwa pod Gniewem (22 IX/29 IX-1 X 1626) (SiM,

t. XII, cz. 2, 1966); Komput wojska w obozie pod Kamieńcem przeciw cesarzowi

tureckiemu będącego anno 1634, BUWr., rkps akc. 1949 KN 439, s. 644-645.

\ 
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nosc dyplomatyczną, m. in. pertraktując ze Szwedami w Starym Targu 
w 1629 r. i w Sztumskiej Wsi w 1635 r. Częste sprzeciwy wobec poli
tyki Zygmunta III spowodowały, iż dość późno otrzymał pierwszy tytuł 
krajczego koronnego, bo w 1628 r., ale odtąd szybko wspinał się po szcze
blach kariery, zostając w 1636 r. podczaszym koronnym, w 1638 r. woje
wodą bełskim, w 1641 r. wojewodą ruskim i wreszcie, tuż przed śmiercią, 
w 1646 r. pierwszym senatorem Rzpltej - kasztelanem krakowskim. Dru
gie (po pierwszym z Marianną Wiśniowiecką) małżeństwo z Zofią Teofilą 
Daniłowiczówną, wnuczką Stanisława Żółkiewskiego, pozwoliło mu na 
skupienie ogromnej już fortuny z majętności Sobieskich, Żółkiewskich 
i Daniłowiczów. 

W rodzimej tradycji wojskowej, na którą powoływał się sam Jan III, 
nie mniejszą rolę odgrywały rycerskie zasługi przodków po kądzieli. 
Szczególnie dumny był z czynów Żółkiewskich. Jego pradziad, zmarły 
w 1588 r., Stanisław Żółkiewski, brał udział w wojnach Batorego i za 
zasługi okazane w boju otrzymał kolejno godność kasztelana halickiego, 
wojewody bełskiego i wreszcie w 1586 r. wojewody ruskiego. Sławę jego 
przyćmił jednak młodszy syn, również Stanisław (ur. w 1547 lub 1550 r.). 

Określany jako jeden z najbardziej wykształconych ludzi swej epoki, 
dużo zawdzięczał Janowi Zamoyskiemu, u którego boku przebywał dłu
gie lata. Swą karierę wojskową rozpoczął podczas wojny gdańskiej, wal
cząc jako rotmistrz na czele chorągwi Zamoyskiego pod Lubieszowem 
w 1577 r., a następnie odznaczając się w czasie wojen moskiewskich 
Batorego. Jednocześnie mianowany w 1579 r. sekretarzem królewskim 
uczył się trudnej sztuki dyplomacji. Związany ściśle ze swym protekto
rem, popierał Zamoyskiego w całej jego polityce, zarówno za życia króla 
Stefana, jak i po jego śmierci. Bił się przeciwko arcyksięciu Maksymi
lianowi pod Krakowem i Byczyną w 1. 1587-1588 i za swe zasługi otrzy
mał w 1588 r. buławę polną koronną. Odtąd na nim przede wszystkim 
ciążyło zabezpieczenie kresów południowo-wschodnich. W 1595 r. brał 
udział w wyprawie Zamoyskiego do Mołdawii, w 1596 r. stłumił powsta
nie kozackie Nalewajki i Łobody, w 1600 r. uczestniczył w wyprawie 
przeciw Michałowi Walecznemu na Wołoszczyznę. W 1601 r. ruszył wraz 
z królem i Zamoyskim do Inflant, gdzie odznaczył się zwycięstwem nad 
Szwedami pod Tallinnem w 1602 r. Później wrócił do służby na kresach 
ukraińskich, walcząc przeciw najazdom tatarskim i odnosząc duży sukces 
w bitwie nad rzeką Udycz w 1606 r., gdzie rozgromrł znaczne siły Kan
tymira. W 1607 r. na rozkaz króla dołączył do jego sił i wziął udział 
w bitwie z rokoszanami pod Guzowem. W 1. 1609-1610 r. uczestniczył 
w wojnie interwencyjnej w Rosji - ubezpieczał siły oblegające Smo
leńsk, odniósł świetne zwycięstwo pod Kłuszynem, gdzie 4 VII 1610 r. 
rozbił armię odsieczową Dymitra Szujskiego, wreszcie, pragnąc zakończyć 
wojnę, zawarł ugodę z bojarami, którzy dokonali obioru królewicza Wła
dysława na tron carski. Zrażony brakiem akceptacji tej polityki przez 
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króla, zwolnił się z dalszego udziału w wojnie moskiewskiej i usunął 
do Żółkwi, skąd nadal kierował, od 1613 r. już jako hetman w. k., obroną 
przed Tatarami. W 1617 r. zawarł traktat pod Buszą z Turkami, usuwa
jący chwilowo napięcie w stosunkach z nimi, w 1618 r. mianowany kan
clerzem w. k. toczył walkę z Tatarami pod Oryninem, w 1619 r. dopro
wadził do porozumienia z Kozakami. Był już stary i schorowany, gdy 
w 1620 r. wobec wieści o przygotowaniach Turcji do wojny z Rzp1tą· 
ruszył do Mołdawii celem uprzedzenia najazdu. Jego decyzja marszu pod 
Cecorę budzi wciąż wątpliwości historyków, sposób dowodzenia w nie
udanej bitwie z Tatarami i po niej wskazuje, że był już zbyt zmęczony, 
by mógł wymusić posłuszeństwo u wrogo ustosunkowanych doń możno
władców. Na pewno postanowienie powrotu do kraju w obronnym tabo
rze było słuszne, J?anice zaś wybuchłej tuż pod granicą trudno było za
pobiec. Padł w walce nie chcąc opuścić wiernych jeszcze żołnierzy; zawsze 
mając poczucie odpowiedzialności stwierdził, że „gdzie owce giną, tam 
powinien być i pasterz" 11. 

Typowy przedstawiciel staropolskiej sztuki wojennej, był żołnierzem 
i dowódcą wybitnym, czego dowiódł licznymi sukcesami na polu walki. 
Był przy tym znakomitym politykiem, o dużym poczuciu realizmu. Sta
nowił jednak postać tragiczną: wierny uczeń Zamoyskiego, zdecydowanie 
przeciwny prohabsburskiej polityce króla i odważnie przeciwstawiający 
się jego pełnym nietolerancji poczynaniom, czuł się bliski wielu zało
żeniom rokoszan, ruszył wszakże przeciwko nim, gdyż tak mu nakazywał 
obowiązek żołnierski. Przeciwny popieraniu Samozwańca, a potem otwar
tej interwencji w sprawy rosyjskie, również zmuszony był walczyć w imię 
sprawy, którą uważał za niesłuszną. Wbrew własnemu przekonaniu, ule
gając naciskowi króla i koterii magnackich, musiał też realizować wiele 
niesłusznych jego zdaniem decyzji w sprawach kozackich i mołdawskich. 
Choć wolny od prywaty, był zaciekle atakowany za życia przez tych, 
których prywacie się sprzeciwiał. Po śmierci na polu chwały stał się 
wzorem żołnierza - obrońcy Ojczyzny, powoływanym jako przykład 
u kolejnych pokoleń, nic więc dziwnego, że tak dumny był ze swego 
przodka Jan Sobieski. 

Rzemiosłem rycerskim parali się też inni Żółkiewscy. Syn hetmana, 
Jan, starosta hrubieszowski, brat Zofii Daniłowiczowej, babki króla, 
wojował u boku ojca i wraz z nim uczestniczył w nieszczęsnej wypra
wie cecorskiej; ranny i wzięty do niewoli przez Tatarów, został wy
zwolony za ogr_omny okup. Jego pragnienie pomsty za śmierć ojca nie 
zostało urzeczywistnione, gdyż zmarł wkrótce po powrocie do kraju. 

Żołnierzami byli też dwaj bratankowie hetmana wielkiego i kancle
rza, synowie Mikołaja Żółkiewskiego. Starszy z nich, Adam, był oboź
nym koronnym, brał wraz ze stryjem udział w działaniach w Rosji, 

11 Pisma, s. 4.
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uczestniczył m. in. w oblężeniu Smoleńska. Młodszy Łukasz (1591-
1636) w młodości wiele podróżował, wróciwszy do kraju ruszył na wy
prawę cecorską i także dostał się do niewoli. Po wykupieniu odbył 
podróż zagraniczną z królewiczem Władysławem. Walczył potem na 
Pomorzu ze Szwedami, a w 1633 r. dowodził wraz z Jeremim Wiśnio
wieckim grupą jazdy wysłaną na Siewierszczyznę cęlem powstrzyma
nia wojsk rosyjskich Buturlina przed daniem odsieczy osaczonemu pod 
Smoleńskiem Szeinowi. Wkrótce potem zmarł jako wojewoda bracławski. 

Wielu wojowników znajdowało się w blisko spokrewnionym z Ja

nem III rodzie Daniłowiczów herbu Sas, zaliczającym się do bogatej 
szlachty, a później nawet magnaterii wywodzącej się z województ,\·1 
ruskiego. Dziadem króla, żonatym ze wspomnianą Zofią Żółkiewską, był 
Jan Daniłowicz na Olesku (ok. 1570-1628), syn Stanisława, chorążego 
lwowskiego. Jak pisał K. Lepszy 12, młodość swą spędził wojskowo 
w ustawicznych walkach z Tatarami, początkowo zapewne jako towa
rzysz i porucznik. W 1594 r. doczekał się bardzo pochlebnej rekomen
dacji ze strony Żółkiewskiego, który cenił go jako doskonałego zagoń
czyka. W 1595 r. widzimy go już jako rotmistrza na czele 50-, a póź
niej 100-konnej chorągwi husarskiej, z którą brał udział w wyprawie 
mołdawskiej Zamoyskiego. Za duże zasługi przy tłumieniu powstania 
Nalewajki otrzymał tytuł podczaszego koronnego i starostwa korsuńskie 
i czehryńskie, a w 1600 r. bełskie. Nadal strzegł szlaków tatarskich 
dowodząc wysuniętymi daleko w Dzikie Pola oddziałami straży przed
niej. Był bardzo blisko związany ze swoim teściem - hetmanem. 
W czasie rokoszu Zebrzydowskiego wahał się; sympatyzował z roko
szanami należąc do ich bardziej umiarkowanego skrzydła i nie chciał 
walczyć z nimi, toteż opuścił obóz królewski pod G.uzowem, wracając 
doń po zwycięstwie króla. Potem do 1609 r. znów walczył w szeregach 
wojska kwarcianego na Podolu, a w latach 1609-1612 wziął udział 
w wyprawie Zygmunta III do Rosji i bił się pod Kłuszynem. Miano
wany w 1612 r. kasztelanem lwowskim, a w 1613 r. wojewodą ruskim, 
opuścił szeregi wojska zawodowego, choć przy każdym wezwaniu śpie
szył w pole z chorągwiami prywatnymi. Jako dobry znawca spraw ko
zackich został w 1617 r. wyznaczony na komisarza do pertraktacji 
z Kozakami i przyczynił się do ugody z nimi w Olszanicy, a później 
nad Rastawicą. W 1618 r. bił się pod Oryninem, w 1619 r. był w obo
zie hetmańskim na czele 200 ludzi pod Łuczyńcami, w 1620 r. przysłał 
Żółkiewskiemu na wyprawę cecorską 300 kozaków i 100 piechoty 13.
Sam w tym czasie przygotowywał obronę województwa ruskiego przed 
spodziewanym najazdem tureckim, a· po klęsce hetmana bronił go przed 
Tatarami. W 1621 r. ruszył znów z 2 chorągwiami pod Chocim, potem 

J! Życiorys w PSB, t. IV, s. 414. 

13 AGAD, RS, nr 38, 40; AR II, ks. 12, s. 802-804; Czart., rkps 110, s. 1158-

1161; rkps ll l, s. 411. 
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zaś aż do śmierci żywo uczestniczył w organizowaniu obrony kresów 
południowo-wschodnich. 

Jego syn, a wuj króla, Stanisław, starosta korsuński, po powrocie 
do kraju z podróży zagranicznych, wzorem ojca, objął w 1631 r. do
wództwo nad kwarcianą chorągwią husarską i pełnił służbę na kre
sach 14. Gwałtownego charakteru, wdał się w zwadę z Kalinowskim, 
starostą kałuskim, którego porąbał. Ogłoszony przez sąd marszałkowski 
infamisem, dla zmazania winy ruszył wraz z królem na wyprawę smo
leńską, gdzie odznaczył się w walkach, zwłaszcza jako dowódca jednego 
z obozów polskich osaczających armię Szeina, dokonując licznych wy
padów z załogą. Po powrocie z wyprawy w 1634 r. za wstawiennictwem 
króla został zwolniony z infamii i udał się do zgromadzonej pod Ka
mieńcem przeciw Turkom armii Koniecpolskiego. W następnym roku 
wystawił na własny koszt regiment piechoty i pomaszerował z nim na 
Pomorze przeciw Szwedom. Po traktacie w Sztumskiej Wsi wrócił do 
swej chorągwi na Podole i uczestniczył w starciach z Tatarami. W cza
sie jednego z nich został okrążony na Dzikich Polach i wzięty do nie
woli przez przeciwnika. Mimo obietnicy okupu ścięto go w 1636 r. na 
rozkaz Kantymira, co wywołało zrozumiałe oburzenie w całej Rzpltej. 

Nie mniej ·sławnym żołnierzem jak Jan Daniłowicz był jego starszy 
brat, cioteczny dziad króla, Mikołaj (ok. 1558-1624). Brał on udział 
w wojnach Batorego, a następnie służył w wojsku kwarcianym na Po
dolu. Od 1589 r. widzimy go jako rotmistrza chorągwi husarskiej, 
w 1591 r. jako dowódcę pułku jazdy 15• W 1595 r. uczestniczył w wy
prawie Zamoyskiego do Mołdawii, w 1600 r., znów jako dowódca pułku 
i starosta chełmski, w wyprawie do Wołoszczyzny. Pełnił też ważną 
funkcję oboźnego koronnego. Po 1600 r. zrezygnował, jak się zdaje, z za
wodowej służby wojskowej, jednakże pełniąc inne funkcje publiczne 
nadal miał do czynienia z wojowaniem. Jeszcze jako podskarbi wielki 
koronny, mianowany na ten urząd w 1610 r., bronił województwa ruskie
·go przed kupami swawolnymi 16. Także jego synowie, Jan Mikołaj,
również późniejszy podskarbi wielki koronny, i Piotr za młodu bq1li
udział w działaniach wojennych, a ich dzieci z kolei walczyły w obro
nie Rzpltej pod komendą Jana III 17. 

u Jako rotmistrz tejże chorągwi jest wymieniany w rkpsie Oss. nr 9531/II. 

Biogram W. Czaplińskiego w PSB, t. IV, s. 417, zawiera pewne nieścisłości. 
1s AGAD, ASW, Dz. 86, nr 6 i 34; tamże wśród oddziałów wymienionych przez

lubelską komisję zapłaty wojsku wymieniony jest „Agmen dominis Nicolai Dani

łowicz". 
16 Patrz biogram K. Tyszkowskiego w PSB, t. IV, s. 416.
11 Jan Mikołaj Daniłowicz dowodził chorągwią husarską w 1619 i 1620 r.

podczas wyprawy cecorskiej, a w 1634 r. przyprowadził Koniecpolskiemu pod 

Kamieniec własną rotę husarzy; Piotr uczestniczył w bitwie ze Szwedami pod 

Gniewem na czele chorągwi kozackiej. Jan Karol, syn Piotra Daniłowicza, był 

rotmistrzem w drugiej połowie XVII w. 
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W takiej to więc atmosferze tradycji wojskowych, walki w obronie 
Ojczyzny chował się przyszły król ze swym starszym bratem Markiem. 
Urodził się, jak wiemy, w Olesku podczas najazdu Tatarów, którzy 
próbowali opanować zamek przez zaskoczenie. Najazdy tatarskie, chleb 
powszedni ludności ziem kresowych, i walka z nimi miały mu więc 
towarzyszyć przez całe życie od kolebki. O patriotyczne wychowanie 
synów dbała zarówno ich matka, każąc się uczyć na pamięć napisu 
z nagrobka pradziada Żółkiewskiego: ,,O quam dulce et decorum est 
pro patria mori", jak i ojciec, przypominający im wciąż, że obowiązkiem 
ich. gdy dorosną, będzie rzemiosło żołnierskie 1s. 

Po nauce w domu rodzinnym w Żółkwi młodzi Sobiescy wysłani 
zostali w 1640 r. do Krakowa, gdzie uczęszczali przez 21/2 roku do szkół 
Nowodworskich, a następnie studiowali na wydziale filozoficznym Aka
demii Krakowskiej. Ukoronowaniem ich studiów miała być, jak u in
nych młodych magnatów, długa podróż za granicę. Ich wykształcony 
ojciec sporządził szczegółową instrukcję, czego mieli się uczyć w czasie 
tej podróży. Niepoślednie miejsce zajmowały w niej umiejętności zwią
zane z zawodem żołnierza: nauka fortyfikacji, szermierka itp. Nie na
leży przeceniać wiadomości, które nabyli w czasie dwuletniej (1646-
1648) peregrynacji po zachodniej Europie. Słynne armie ówczesne, zwła
szcza szwedzką, mieli możność oglądać nie na polu bitwy, lecz głównie 
na placach parad; zwiedzanie twierdz holenderskich było dość powierz
chowne, niemniej był to wstęp do fachowej wiedzy wojskowej, której 
zasób miały pogłębić samodzielne studia i praktyka. 

Z tą praktyką mieli możność zetknąć się natychmiast po powrocie 
do kraju. Wojsko koronne rozbite pod Żółtymi Wodami, Korsuniem 
i Piławcami odbudowywano pospiesznie, głównie na bazie oddziałów 
prywatnych wystawianych przez poszczególnych możnowładców. Takie 
oddziały wystawili i młodzi Sobiescy. Marek, starosta krasnostawski, 
na czele chorągwi husarskiej uczestniczył w obronie Zbaraża w 1649 r., 
Jan, starosta jaworowski, z chorągwią kozacką dołączył do odsieczowej 
armii króla i bił się pod Zborowem. Były to ich pierwsze próby bojo
we. Na następne nie przyszło im czekać długo. W 1651 r. wzięli obaj 
udział w kampanii beresteckiej; w trzydniowej bitwie obaj odznaczyli 
się, a Jan, ranny w głowę, omal nie dostał się do niewoli tatarskiej. 
Leczenie tej i następnej, odniesionej w pojedynku, rany trwało dość 
długo, tak iż nie mógł on ruszyć w roku następnym w pole. Pod rozka
zami M. Kalinowskiego bił się Marek i padł ofiarą katastrofy pod Ba
tohem: wzięty do niewoli, został ścięty wraz z tysiącami współtowa
rzyszy. 

Jan pozostał jedynym spadkobiercą ogromnej fortuny i tradycji woj
skowych tej gałęzi rodu Sobieskich. Odtąd służba żołnierska niemal 

1s Pisma, s. 8. 
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bez przerwy wypełniała jego życie. W 1653 r. ruszył na czele swej 
chorągwi pod Żwaniec. Przy zawieraniu tam ugody król oddał go cha
nowi w charakterze zakładnika. Pobyt u Tatarów, a następnie podróż 
w poselstwie Bieganowskiego do Konstantynopola w 1654 r. pozwoliły 
mu zapoznać się bliżej z przeciwnikiem, z którym najczęściej, zgodnie 
z tradycją rodu, miał toczyć walkę, a także pogłębić nieco znajomość 
języka tureckiego, której początki uzyskał w latach szkolnych. Po po
wrocie do kraju wziął udział w kampanii zimowej 1655 r. i bił się pod 
Ochmatowem, w lecie zaś tego roku w składzie grupy hetmana polnego 
S. Lanckorońskiego ruszył przeciwko najeźdźcom szwedzkim. Walczył
pod Żarnowem i Wojniczem, po czym ulegając perswazjom szwedzkich
wysłanników i zapewne starszych kolegów (D. Wiśniowieckiego, A. Ko
niecpolskiego, J. Sapiehy) zwątpił w sens dalszej walki przeciw Karo
lowi Gustawowi i przeszedł na jego służbę. Wytrwał w niej kilka mie
sięcy; uczestniczył w wyprawie szwedzkiej do Prus i w pierwszej, zi
mowej fazie wyprawy króla szwedzkiego na południe Polski w 1656 r.
Odszedł od niego z dowodzonymi oddziałami w marcu i odtąd już nie-·
zachwianie stal w szeregach walczących przeciw Szwedom. Jan Ka
zimierz wybaczył mu to krótkotrwałe odstępstwo i nadał godność cho
rążego koronnego.

Nie ulega wątpliwości, że pobyt, choć krótki, u boku wybitnego wo
dza, jakim był Karol Gustaw, dał mu znacznie więcej niż poprzednie, 
powierzchowne spostrzeżenia podczas podróży zagranicznej. Bliższe za
poznanie się z najlepszą wówczas w Europie armią szwedzką, i to będą
cą w akcji, pozwoliło mu na zrozumienie zasad współdz.iałania różnych 
broni, z którymi dotąd miał możność zapoznać się jedynie pod Bere
steczkiem 19. Dalszy udział w walkach ze Szwedami pogłębił te spostrze
żenia, a wnioski wyciągnięte z nich możemy zaobserwować w toku 
dalszej kariery dowódczej Sobieskiego. Bitwy pod Warką, Kłeckiem 
i Warszawą, jesienna wyprawa na Pomorze w 1656 r., w których do
wodził już pułkiem jazdy, walki z Rakoczym w 1657 r., wreszcie samo
dzielne dowództwo dywizji jazdy na Pomorzu w 1658 r. przyniosły mu 
dużo doświadczeń. Pogłębiły się one podczas wojny z Rosją w latach 
1660-1664. Pod Cudnowem w 1660 r. zyskał uznanie za umiejętne 
rozstawienie artylerii, pod Słobodyszczem dowodził całą jazdą lewego 
skrzydła polskiego i prowadził jej szarżę w trudnych warunkach tere
nowych. W dalszych działaniach sprawował dowództwo nad coraz to 
większymi grupami wojsk, znakomicie wywiązując się z powierzonych 
mu zadań. Od Czarnieckiego nauczył się świetnego prowadzenia działań 
masami kawalerii; nowa sztuka wojenna, której ojcem był ten znako
mity zagończyk, wyrosła w czasie „potopu" ze słabo skoordynowanych 

19 Na moment ten słusznie zwraca uwagę Laskowski, M!odość wojskowa 

Jana Sobieskiego, s. 26. 
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działań wojny podjazdowej i zmieniła się stopniowo w znakomicie zsyn
chronizowaną walkę kawaleryjską, początkowo rozproszoną w czasie 
i przestrzeni, a koncentrującą się w fazie końcowej 20. Przykładów ta
kiego właśnie prowadzenia działań kawalerii dostarczyć miał Sobieski 
niejednokrotnie. Jednocześnie szkoła Lubomirskiego podniosła jego kwa
lifikacje jako dowódcy broni połączonych, co w powiązaniu z obserwa
cjami uczynionymi podczas pobytu u boku Karola Gustawa uczyniło 
zeń wodza na miarę światową, przerastającego mistrzów i nauczy
cieli i wysoko ocenianego przez pisarzy obcych 21. 

W ciągnięty przez przyszłą żonę Marię Kazimierę w szeregi stron
nictwa dworskiego w okresie zaciętej walki z jego przeciwnikami, dal 
się namówić, choć nie bez oporu, do przyjęcia po Lubomirskim laski 
marszałkowskiej, a po śmierci Czarnieckiego w 1666 r. również buławy 
polnej koronnej. Ze zasługiwał na nią w pełni, dowiódł w czasie kam
panii 1667 r., lokalizując groźny najazd Tatarów i Doroszenki i zmu
szając osaczonych przeciwników do zawarcia ugody. Nagrodą za to była 
wielka buława koronna po Stanisławie Potockim. W kolejnej świetnej 
kampanii 1671 r. w dwóch wyprawach naprzód rozbił samą jazdą pod 
Bracławiem siły tatarskie, później zaś po ściągnięciu pozostałych wojsk 
zadał przeciwnikowi klęskę pod Kalnikiem i opanował w krótkim cza
sie całą Bracławszczyznę. 

Brak odpowiednich sił uniemożliwił utrwalenie tego sukcesu. 
W 1672 r., gdy na Rzpltą zwalił się potężny najazd turecki, hetman, ata
kowany ostro przez masy szlacheckie jako jeden z filarów stronnictwa 
francuskiego, zdołał skoncentrować jedynie kilka tysięcy jazdy i dra
gonii. Na ich czele nie mógł kusić się o atakowanie armii ·tureckiej. 
we wspaniale przeprowadzonym rajdzie kawaleryjskim rozbił jednak 
przeważające liczebnie czambuły tatarskie, które gromił kolejno na du
żej przestrzeni, uwalniając masy jasyru. 

Rok 1673 był dlań rokiem wielkiego sukcesu. Świetnie przeprowa
dzony manewr do Mołdawii i atak na siły tureckie pod Chocimiem z głę
bi terytorium przeciwnika zakończyły się rozbiciem głównego zgrupo
wania Husseina-baszy 11 listopada t.r. W kampanii tej wykazał zarówno 
swój talent operacyjny, jak i taktyczny, a także, jak zwykle, osobiste 
męstwo, gdy prowadził do szturmu na szańce nieprzyjacielskie oddziały 
polskiej piechoty. Zwycięstwo to przyniosło mu w 1674 r. koronę. Dalsze 
działania w pierwszej wojnie z Turcją przyniosły kolejne sukcesy -
opanowanie szeregu punktów umocnionych w zimowej kampanii 
1674/75 r., świetne zwycięstwo nad Tatarami pod Lwowem 24 VIII 

20 S. He rbs t, Wojna obronna 1655-1660 (Polska w okresie drugiej wojny
północnej 1655-1660, t. II, Warszawa 1957, s. 74). 

21 Por. C. von C 1 a u s e  w i t z, Strategische Beleuchtung mehrerer F.eldzilge

von Sobiesky, Mu.nich, Friedrich dem Grossen ... (Hinterlassene Werke, t. X, Berlin 

1837). 
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1675 r., wreszcie wytrwałą i skuteczną obronę obozu warownego pod 
Żórawnem w 1676 r. Nie tylko znakomity wódz, ale i bystry polityk, 
usiłował wyplątać Rzpltą z wyczerpujących zmagań z Turcją i skie
rować jej siły ku północy, by w przymierzu z Francją i Szwecją rozbić 
znienawidzone przezeń panowanie brandenburskie w Prusach Książę
cych i uzyskać dla Polski szeroki dostęp do Bałtyku. Zamysł ten stor
pedował zarówno opór przeważającej części podburzonej przez opozycję 
i propagandę brandenbursko·-cesarską opinii szlacheckiej, jak i twarda 
postawa Turków; mimo pośrednictwa francuskiego Porta nie chciała się 
zgodzić na ustępstwa, które by pozwoliły Janowi III na ostateczne za
żegnanie sporu z Turcją i wytrącenie argumentów przeciwnikom poli
tyki bałtyckiej. 

Po klęsce Szwedów i zawarciu sojuszu francusko-brandenburskiego 
w 1679 ir. Rzplta znalazła się w osamotnieniu. Nie przyniosły rezulta
tów starania o przymierze z Rosją, sytuacja na pograniczu tureckim 
wciąż pozostawała niepewna mimo zawarcia traktatu pokojowego. Dal
sza ekspansja turecka na Węgrzech rodziła zrozumiałe obawy przed 
zagrożeniem całej już granicy południowej państwa. Nie można więc 
się dziwić odejściu Sobieskiego od polityki profrancuskiej i przyjęciu 
zaoferowanego przez cesarstwo przymierza obronne-zaczepnego skiero
wanego przeciw Turcji. Racja stanu i względy strategiczne spowodo
wały, że Zidecy'dował się on na wznowienie wojny z Portą, a następ
nie, wypełniając obowiązek traktatowy, na pójście z odsieczą oblężo
nemu Wiedniowi. 

Kampania 1683 r. przyniosła Janowi III największy liść wawrzynu. 
W operacji odsieczowej otrzymał naczelne dowództwo nie tylko z racji 
godności królewskiej (wobec nieobecności cesarza), ale przede wszystkim 
ze względu na największe doświadczenie w walkach z Turkami. Dowo
dził silną armią koalicyjną w tej największej dotąd bitwie czasów nowo
żytnych i odniósł zwycięstwo, choć jego plan zniszczenia armii prze
ciwnika nie powiódł się wskutek wycofania się jej w ostatnim momen
cie, gdy osobiście prowadził potężną szarżę kawaleryjską. W dalszych 
działaniach poniósł porażkę w pierwszym starciu pod Parkanami, głów
nie z powodu złego rozpoznania i niewątpliwie też zlekceważenia prze
zeń wroga, sam znalazł się też w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Za 
porażkę tę odpłacił się przeciwnikowi w dwa dni później, rozbijając 
doszczętnie armię turecką. 

Wielkość myśli strategicznej pokazał sojusznikom w roku następ
nym, występując z planami szeroko zakrojonej ofensywy sprzymierzo
nych w stronę Konstantynopola 22. Nic nie wyszło z tych planów, roz-

22 Por. Joannis III Considerationes su.per imminente campania, qu.am su.peri

felicem faustamque velint; załącznik w pracy: Cz. C ho w a n ie c, Wyprawa So

bieskiego do Mołdawii, Warszawa 1932, s. 119-123. 
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biły się bowiem o nielojalność Austriaków, dążących �o wyzyskania 
działań polskich dla własnej korzyści, i słabość państwa, niezdolnego 
już do długotrwałego wysiłku wojennego. Nie powiodły się jego wy
prawy do Mołdawii w r. 1686 i 1691, które poza opanowaniem kilku 
twierdz mołdawskich nie przyniosły żadnych korzyści. Pod koniec ży

cia, schorowany, ze smutkiem obserwował postępujący rozstrój wewnętrz
ny Rzpltej, niezdolnej nawet do powstrzymania najazdów tatarskich 
sięgających aż po Lwów. 

Po śmierci zyskał sławę jednego z największych wodzów polskich, 
ostatniego, który mógł się pochlubić sukcesami w dziejach dawnej 

Rzpltej. Wszedł do legendy jako symbol siły i niezwyciężoności narodu, 
przywoływany zwłaszcza w okresach trudnych walk o utrzymanie, a póź
niej odzyskanie niepodległości. Wszedł także do tradycji walk o wyzwo 
lenie innych narodów, szczególnie znajdujących się pod obcym uciskiem 

narodów słowiańskich. 
Był tylko człowiekiem, popełniał więc i błędy, zarówno jako polityk, 

jak także, choć rzadziej, jako wódz. Nie był wolny od ambicji osobistych 

i dążył do założenia dynastii monarszej, nie dostrzegając, że główny jego 
spadkobierca, ukochany najstarszy syn Jakub, nie dorównuje mu za
równo charakterem, jak i umiejętnościami, także wojskowymi. 

Młody królewicz Jakub (1667-1739) po raz pierwszy uczestniczył 
w działaniach w 1683 r., towarzysząc ojcu w wyprawie wiedeńskiej, 
której diariusz prowadził na polecenie króla. Odpowiedzialne zadanie 
rozpoznania twierdz nieprzyjacielskich Sybina i Preszowa otrzymał do
piero pod koniec kampanii. Później brał udział u boku Jana III w wy
prawach 1684 i i 1686 r., a w 1687 r. król powierzył mu naczelne do
wództwo w działaniach pod Kamieńcem Podolskim. Nie wykazał się 
wówczas żadnymi sukcesami, tak ze względu na brak doświadczenia, jak 
i z powodu opozycji wśród podwładnych, protestujących przeciw pod
porządkowaniu mu, wbrew prawu, hetmanów. Ostatnim jego czynem 
wojennym był udział w wyprawie do Mołdawii w 1691 r., w czasie 
której występował tylko u boku ojca. Niestety, nie wniósł on wiele do 
tradycji wojskowych rodu, podobnie jak i jego bracia, Aleksander, który 
nie odegrał żadnej roli towarzysząc królowi w kampanii w 1691 r., 
i Konstanty, uczestniczący jedynie w bitwie z Tatarami pod Podhajca
mi 8-9 IX 1698 r. 

W pewnym sensie tradycje te kontynuował imiennik i krewny króla 
ze szlacheckiej gałęzi rodu, również Jan Sobieski, cześnik koronny. Jako 
chorąży chorągwi pancernej królewicza Jakuba uczestniczył on w wy

prawie wiedeńskiej, a później jako rotmistrz i od 1694 r. strażnik polny 
koronny w dalszych działaniach przeciw Turkom i Tatarom. Odznaczył 
się zwłaszcza w bitwie z Tatarami pod Podhajcami w 1698 r., gdzie do
wodził pierwszym rzutem jazdy polskiej, jednakże poza opinią dzielnego 
żołnierza zyskał sobie sławę nieprzeciętnego awanturnika. 
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Takie więc były tradycje wojskowe tego rodu. Złote zgłoski, którymi 
imię Sobieskich zapisane zostało w wojennych dziejach Polski, były 

głównie dziełem Jana III, jego czyny jednak opierały się na wcześniej
szej, bogatej przeszłości wojskowej bliskich przodków. Szkoda, że tra
dycja ta wygasła właściwie na wielkim wodzu. 

MILITXRISCHE TRADITIONEN DER SOBmSKIS 

Der Verfasser erinnert an die Vorfahren und nahen Verwandten Johanns III. 
Sobieski, sowohl vaterlicherseits (Grossvater Marek und dessen Brilder, Vater 

Jakob), als auch miltterlicherseits (Urgrossvater Stanisław Żółkiewski, sein Sohn 

Johann und die Neffen des Grosshetmans, Adam und Lukas, sowie Vertreter der 
mit Johann III. verwandten Familie Daniłowicz). Hervorgehoben werden vor allem 
die kriegerischen Verdienste dieser Menschen, ohne jedoch deren Engagement im 

politischen Leben der Polnischen Republik zu iibersehen, um vor diesem Hinter
grund die Gestalt Johanns III. Sobieski und in erster Linie dessen militarische 
Karriere darzustellen. Zum Schluss werden die militarischen Verdienste der 
Kinder Johanns III. und seiner Verwandten aus der nicht koniglichen Linie 
gewi.irdigt. 




