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Sobótka 1975 2 

Walki żołnierza polskiego z najazdami tatarski.mi, które w ciągu paru 

wieków 11ękały południowo-wschodnie rubi,eże Rzeczypospolitej, stanowią 

jeden z ciekawszych i stosunkowo mniej znanych problemów historii 

wojskowości. Ocena rezultatów i skute.czmości .tych działań powod0wała 

niejednokrotnie spory i polemiki wykraczające poza krąg zawodowych 

historyków. Początek tych sporów, które pierwotnie wynikały z konkretnej 

politycznej i wojskowej oceny działalności państwa. sięga pierwszej polo,... 

wy XVII w. Problem ten, rozpalający w ogromnym stopniu serca i umysły 

mas sz1acheckich, występuje w szeregu instrukcji sejmikowych dla po.słów 

z ziem kresowych. był też niejednokrotnie przedmiotem obrad sejmów 1. 

Nie było w tym zresztą nic dziwnego. Rzec2ipospolita. jedno z więk
szych państw ówczesnej Europy. o terytorium liczącym blisko milion 

km2. zamieszkała przez 9-10 mln mieszkańców 2_ nie umiała położyć 

kresu grabieżczym wyprawom tatarskim, które wprawdzie same w. sobie 

nie zagrażały poważniej jej całości i suwerenności, były jednak zjawiskiem 

ogromnie dokuczliwym, hamującym de.mogrnficzny i ekonomicZlfly rozwój 

znacznej części kraju, ponadto zaś przyczyną bezmiernych cierpień mordo

wanej i porywanej w jasyr ludności�- Według niepełnych obliczeń M. Hor-

1 Problematyka walk z Tatarami występuje m. in. na sejmie 1611 r. (por. wotum 
· M. Daniłowicza, Jag., rkps 5/52, k. 42), w 1615 r. (por. S. Ochm a n  n, Sejmy z lat

1615-1616, Wrocław 1970, s. 95), w 161'6 r. (por. wotum biskupa Szyszkowskiego,
Czart., rkps 370. k. 1058--1064, oraz wotum Stanisława Żółkiewskiego, WAPGd., rkps
300/29/70, k. 184), w 1618 r. (wotum biskupa Szy,sikowskiego. Czart., rkps 88, nlb.)
oraz. w 1619 r. (por. m. in. mowę Żółkiewskiego wygłoszoną na tym sejmie, S. ż ó 1-
k i e w  s k i. Pisma, wyd. A Bielowski. Lwów 1861. s. 338).

2 Atlas historyczny Polski, pod red. W. Czaplińskiego i T. Ladogórskiego. War
szawa 1967, tabl. 24-25. Por. Historia Polski, wyd. PAN, t. I, cz. II, Warszawa 1957.
s. 416.

3 B. B a r  a n o w s k i. Chłop polski w walce z Tatarami. Warszawa 1952, s. 6-7,
48-62: por. W. L o z i ń sk i Prawem i lewem. w,vd. 5, t. I. Kraków 1957, s. 137-139.

8 - Sobótka 1975, z. 2 
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na ziemie polskie tylko w latach 1605-1647 najeżdżane były przez Tata
rów 76 razy 4

• Gruntowne przebadanie wszystkich źródeł z lat 1600-1647 
pozwoliłoby ,prawdopodobnie liczbę tę podwoić 5

• Według innej pracy 
tego autora straty ludnościo,we Rzeczypospolitej, w latach 1605-1633, 
spowodowane najazdami, wyniosły 250 tys. osób, w ciągu zaś cał,ej pierw
szej połowy XVII w. - około 300 tys. osób 6. 

Bezsilność wobec systematycznie powtarzających się najazdów i klęski 
ponoszone w walkach obronnych stały się przyczyną prób usprawiedli
wiania tego stanu rzeczy rzekomo ogromną przewagą liczebną Tatarów, 
która miała być podstawową przyczyną ich sukcesów militarnych. Opinie 
wielokrotnie wyorbrzymiające wielkość wojsk tatarskich wychodziły 
w XVII w. zarówno spod pióra kronikarzy i dziejopisów 1, jak i z ust 
wybitnych polskich dowódców tej epoki. I tak nip. Stanisław Żółkiewski 
liczył Tatarów pod Buszą na 20 tys a, pod Cecorą zaś na 60 tys. 9 Jan 
Sobieski w bitwie pod Wiedniem ocenił ich liczebność na 300 tys. ludzi 10. 

W ślad za źródłami, bez ich krytycznej oceny i porównania z danymi 
strony przeciwnej, szli polscy autorzy XIX i pierwszej połowy XX w. u 
Wystąpienie O. Górki, który w rozprawie o liczebności Tatarów krymskich 

4 Niepełnych, gdyż uwzględniających tylko jedną kategorię źródeł, tj. akla sądów 
grodzkich z fillii Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego USRR we Lwo
wie, bez wykorzystania natomiast licznej i wnoszącej do omawianego problemu wiele 
cennego materiału korespondencji osób współczesnych. 

s M. Ho r n, Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospoli

tej w latach 1600-1647 (SiM, t. VIII, cz. I, s. 65-69). W odniesieniu np. do \1'620 r., 
szczegółowo przeze mnie przebadanego, liczba najazdów tatarskich winna wynosić 
nie 2, jak to przedstawia Horn, lecz 5 lub 6; per. R. M a  j e w  s k i, Cecora - rok 

1620, Warszawa 1970, s. 49. 
6 M. Ho r n, Skutki najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną, 

Wrocław 1964, s. 92-94. 
7 Nip. S. ż u r  ko w s k i  w Zywocie Tomasza Zamoyskiego, Lwów 11860, s. 35, 

liczy Tatarów pod Oryninem na 60 tys. J. Ostroróg w swoim diariuszu (Ż e g o t  a 
P a  u 1 i, Pamiętniki o wojnie chocimskiej, Kraków 1851) ocenia ich Pod Chocimiem 
na 60 tys. E. W a s  s e  nb e r g, Gestorum Vladislai IV, Gedanum 1643, s. 106, ocenia 
ich również pod Chocimiem na 100 tys. A'Utor anonimowego Pogromu tatarskiego 

albo relacji krótkiej zuJycięstwa nad Tatarami przez Wielmożnego JMP hetmana 

polnego ... w roku 1624 w wyd. przez S. Przyłęckiego zbiorre Pamiętniki o Koniecpol- · 
skich, Lwów 11842, pisze, że pod Martynowem było 60 tys. Tatarów. 

s List Żółkiewskiego do królewicza Władysława (bez daty) znad Jat'Ugi, Jag., 
rkps 3596, s. 1'91. 

9 List żółkiewskiego do króla z 24 IX 1620, Z ó l kie w s ki, op. cit., s. 379.
10 Cyt. za O. La s k o  w s  'ki m, Jan III Sobieski, Warszawa 19•33, s. 216.
11 Dotyczy to zarówno A. Naruszewicza. A. Niemcewicza, X. Liskiego, M. Baliń

skiego, M. Dzieduszyckiego, W. Loziń.skiego, J. Tretiaka, A. Prochaski, jak i histo
ryka wojen T. Korzona. Czynnikiem w pewnym stopniu usprawiedliwiającym auto
rów polskich tego okresu był prawie całkowity bra'k rodzimej historiografii tatarskiej, 
z którą historycy polscy mogliby konfrontować swoje pogllądy. 
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i ich wojsk 12 oparł się na nowoczesnej metodologii, zastosowanej w historii 

wojskowości przez Delhrilcka 13, doprowadziło na początku lat trzydzie

stych do niezwykle ostrych polemik i kontrowersj;i 14, stopniowo jednak 

jego pogląd.y, podbudowane pracami S. Herbsta 1s, B. Baranowskiego 16, 

po wojnie zaś młod6zej generacji historyków wojskowości 17, zyskały po

wszechną aprobatę. 

Podstawowym elementem, który w zasadniczy sposób określał rzeczy

wiste militarne możliwości Tatarów i wynikający stąd stopień zagrożenia 

Rzeczypospolitej, były geograficzne, ekonomiczne i demograficzne waruniki 

Chanatu Krymskiego. Cały Półwysep Krymski zajmuje powierzchnię 

25,5 tys. km2
. Jedynie jednak środkowa i północna jego część podlegała 

władztwu Ordy. Najbogatszy i najgęściej zaludni0tny pas południowego 

wybrzeża z portem Kaffą należał do sułtana tureckiego. Jak wynika 

z badań Górki 18, przy wysiłku mobilizacyjnym wynoszącym 80/o ludności 

Chanat Krymski mógł z własnego terytorium dysponować liczbą 16-

18 tys. żołnierzy, ,przy krańcowym wysiłku - 20 tys., doliczając zaś żyją

cych na pobrzeżach czarnomorskich koczowników Nogajców (Ordy: Azow

ską, Oczakowską, Budziacką i Białogrodzką) - 22-26 tys. Są to jednak 

liczby maksymalne, które przyjmować można jedynie przy teoretycznych 

wyliczeniach. W praktyce bowiem w większości wypraw tatarskich uczest

niczyło nie więcej niż po parę tysięcy ludzi, w wi,elkich zaś wyprawach 

nie więcej niż 10-12 tys. 10 Natomiast większość rabunkowych wypraw 

12 O. G ó rk a, Liczebność Tatarów K1·ymskich i ich wojsk (PI W, t. VIII, 1936, 

z .  2, s. 135); te n ż e, ,,Ogniem i mieczem" a rzeczywistość dziejowa, Warszawa 1934, 

s. 113-12 2, 133-140.
1a H. D e 1 br il c 'k, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen

Geschichte, t. III, Bertion 1'907, s. 34-36, 287- 301. 
14 Do najz acięl:6-zych przeciwników O. Górki należe l i  w ówczas: M. T omkiewicz,

O. Halecki, Z. Las ocki i S. Kucz yń&ki . Ten ostatni, trwając nieNTliennie przy swych

dawnych pog'1ądach, w wydanym w 11e65 r. zbi orze swoich pr ac Studia z dziejów

Europy Wschodniej X-XVII wieku zamieścił be z żadnych zmi an napisany w 1935 r.

artykuł Tatarzy pod Zbarażem, stanowiący polemikę z poglądami O. Górki .
1s S. He r b s t, Kleck 1506 (PHW, t. VII, 1935, z. 1, s. 31) .
1s B. B a r a n o wsk i, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź 1948;

te n ż e, Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632-1648, Łódź 194 9; te n ż e, Chłop 

polski w walce z Tatarami ... 
17 M. in. L. Po d h o  r o d  e ck i e  go, Kampania chocimska 1621 (SiM, t. X,

cz. 2, t. XI, cz. 1) ; J. W o j  t a s  i k a, Ostatnia rozprawa z Turkami i Tatarami 

w 1698 r. (tamże, t. XIII, cz. 11 i 2 ); W. M a je wski ego, Najazd Tatarów w 1695 r. 

(tamże, t. IX, cz. 1) i tego ż, Podhajce 1667 r. (tamże, t. VI, cz. 1) ; J. T e  o d o  r

e z y 1k a, Walki z Tatarami w pierwszej połowie XVII w. (Za rys dziejów wojskowości 

polskiej do 1864 r., t. I, Wars7..aw a 1965), tegoż w zbi orze Historia wojskowości pol

skiej. Warszaw a 1972; oraz R. Majewskiego w cyt. pracy Cecora ... 
is G ó rk a, Liczebno§ć Tatarów Krymskich ... , s. '137-138. 
19 Np. pod Chocimiem w 16 21 r. Ordy Krymskiej było 10 OOO, według Kroniki



234. Ryszard Majewski 

/ 

tzw. besz-basz, co dosłownie znaczy po kipczacku „pięć głów" 26, odby-
wała się z udziałem kilkudziesięciu lub co najwyżej kilkuset ludzi. Tak 
więc nie w przewadze liczebnej Tatarów szukać należy bezradności Rze
czypospolitej wobec plagi ich najazdów. Głęboko niesłuszny jest również 
prezentowany w wielu wcześniejszych pracach pogląd o tchórzostwie Ta
tarów czy ich niskiej wartości bojowej. Faktem jest, że zgodnie z przy

jętym z góry założeniem, wynikającym ze strategii, unikali oni spotkania 
z regularnymi wojskami przeciwnika, zwłaszcza gdy w drodze powrotnej 
obciążeni byli łupem i brańcami. Dzięki dobremu rozpoznaniu przeważnie 
udawało się im wymanewrować bez walki znaczniejsze siły polskie, mniej
sze zaś nie ryzykowały podjęcia z nimi walki. Dlatego też do stosunkowo 
nielicznych bitew pomiędzy wojskiem polskim a Tatarami dochodziło 
wówczas, gdy działali oni o!bok i w składzie wojsk tureckich (np. pod 
Cecorą 21), bądź też w W)'lpadku, gdy wpadli w pol!s'ką zasadzkę, jak np. 
w 1624 r. pod Martynowem 22, lub wtedy, gdy zachodziła konieczność 
obrony osaczonego przez: przeciwników, obarczonego łupem i jeńcami, 
głównego kosza (jak np. w 1644 r. pod Ochmatowem) 23. 

Gdy jednak sytuacja zmuszała Tatarów do przyjęcia bitwy, walczyli 
twardo i uparcie, nie ustępując ,bynajmniej jeździe polskiej,, którą prze
wyższali zwrotnością i ruchliwością na polu walki. W boju stosowali 
głęboki ki1kunastoszer-,egowy, bardzo elastyczny szyk, z wysuniętymi do 
przodu skrzydłami i cofniętym nieco c.entrum. Będąc mistrzami walki 
ruchowej, dążyli do uchylenia się od czołowego uderzenia wyraźnie prze
wyższającej ich ciężarem jazdy polskiej, zwłaszcza husarii, zdecydowanie 
natomiast starali się uchwycić skrzydła ip.rzeciwnika i wyjść na jego 
tyły 24. W toku walki stosowali przegrupowanie, zmieniając główny kie
runek uderzenia, a także ,pozorując odskolk dla dezorientacji przeciwnika. 

' Przed uderzeniem na białą broń zasY.pywa1i go gradem strzał. Podstawową 
słabością ich taktyki była natomiast mała odporność na ogień broni palnej. 
Nie byli również zdolni do zdobywania umocnień, zwłaszcza murowanych, 
których nie można było podpalić. Jeśli nie udawało się zdobyć ich zasko-, 
czeniem lub podstępem, zwykle odstępowali od oblężenia. Dlatego też 

Naimy, druk. J. Sękowski w Collectaneach z dziejopisów tureckich, t. I, Warszawa 

1824, s. 152. 
20 B a r a n o w s ki, Chłop polski w walce z Tatarami ... , s. 8-9.
21 Gdzie stanowili podstawowy trzon bojowy sił Iskendra-paszy. Por. R. M a-

j e w  s k i, Cecora ... , s. 180-181, 185-195. 
22 Pogrom tatarski albo relacja krótka ... 
23 S. Oświęcim , Diari.usz, wyd. W. Czermak, Kraków 1907, s. 36-48. 

2, S. D ż a fa r, Krym, Warszawa 1930, s. 26; S. S a r n icki, Księgi hetmańskie, 

Jag., rkps 171, k. 306. 
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ważną rolę w obronie przed najazdami tatarskimi zapewnić mogły obwa
rowania miast, twierdze, a nawet niewielkie punkty umocnione 2�. 

Siedemnastowieczni dowódcy polscy dalecy byli od niedoceniania war
tości bojowej jazdy tatarskiej. Dlatego też decydowali się na wydanie 
Tatarom bitwy w polu jedynie w wypadku zapewnienia sobie odpowied
niej przewagi liczebnej, wystarczającego wsparcia _silą ognia, ponadto zaś 
oparcia swojego szyku bojowego o umocniony obóz lub dogodne warunki 
terenowe 2G. Szczególnie dobitny wyraz obaw przed przewagą taktyczną 
Tatarów dal hetman Żółkiewski, wyjaśniając w liście do ks. Jakuba Za
dzika powody, dla których nie zdecydował się na ściganie przecLwnika, 
bezkarnie, za plecami zgromadzonych pod Oryninem wojsk polskich, pu
stoszącego Podole i Ruś Czerwoną: ,.byśmy byli choć na kilka strzelania 
z luku od obozu, od strzelby i piechoty odeszli, za godzinę byłoby po nas. 
Wielgością swoją ogarnęliby nas byli z czoła, z tylu, z boków, ri:aerwaliby 
nas skądkolwiek i pożyłby nas był nieprzyjaciel. Bo czego i teraz Galga 
pokuszał się, żeby jedno z tylu mógł nas wziąć" 27_ Również z obawy 
przed niebezpieczeństwem oskrzydlenia szyku polskiego zrodziło się ugru
powanie zastosowane przez Żółkiewskiego 19 IX 1620 r. pod Cecorą 2s 
or�z - z lepszym rezultatem - 30 I 1644 r. przez Koniecpolskiego pod 
Ochmatowem 29. 

Współczesna polska historiografia wojskowa na ogól bez zastrzeżeń 
przyjmuje tezę o wysokiej wartości bojowej Tatarów. Sprzyja to ukształ
towaniu realistycznej oceny poszczególnych bitew i kampanii w wielo
wiekowych walkach toczonych na południowo-wschodnich rubieżach Rze
czypospolitej. Niesłuszna natomiast v.rydaje się praktyka badawcza spr0-
wadzająca problematykę walk z Tatarami nieomal wyłącznie do ram pola 
walki, tj. sfery ,działania taktyki so. Zasadniczy bowiem punkt ciężkości 

25 Dlatego też na terenach zagL'Ożonych najazdami tatarskimi powstawały liczne· 

zamki i twierdze, a nawet chłopskie warownie. Por. Ho r n, Ekonomiczne skutki ... , 
s. 75; A. R o  11 e, Zameczki na kresach multańskich, t. I-Ili, Warszawa 1880;
R. U mi ast o w s k i, Terytorium Polski pod względem wojskowym, Warszawa ·1921,
s. 31-38; F. K o  t u 1 a, Warownie chłopskie XV II w. w ziemi przemyskiej i sano
ckiej (SiM, t. VIII, cz. 1, s. 74-85).

26 Dlatego też zupełnie wyraźnie można stwierdzić, że gdy powyższe warunki nie 
były spełnione, dowódcy polscy unikali starcia w polu z Tatarami. Tak było m. in. 

w 1615 r., gdy Żółkiewski wobec braku poważniejszej przewagi liczebnej nie próbo
wał nawet atakować ordy bezkarnie pustoszącej Podole, w lutym 1617 r. w czasie 
wyprawy Dewlet Gireja, w czasie wyprawy Żółkiewskiego w 1618 r. pod Rohatyn, 
zwłaszcza zaś w wypadlcu Orynina. 

27 List Żółkiewskiego do Jakuba Zaclzika z 4 XI 1618 r., Starożytności historyczne
polskie, wyd. A. Grabowski, t. I, Kraków 1840, s. 119.

2s R. M a j e w  s k i, op. cit., s. 183-1'!!5.

29 0 ŚW i ę C i m, op. cit. 

3o Dotyczy to zwłaszcza prac J. Teodorczyka. 
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problemu znajduje się w tym wypadku nie w sposobie staczania poszcze
gólnych bitew z Tatarami, lecz w sferze strategii, tj. w ogólnej koncepcji 
wojny z nimi i możliwości położenia raz na zawsze kresu ich najazdom. 
Mimo bowiem szeregu odnoszonych od 1624 r. przez Rzeczpospolitą sukce
sów taktycznych (zwycięstwa pod Szmankowicami, Martynowem, Saso
wym Rogiem, Białą Cerkwią, Kodenicą, Olenicą, nad Surą i pod Ochma
towem) najazdy Tatarów trwały. a nawet okresowo się nasilały 31. Czyn
nikami, które w konkretnym wypadku kształtowały podstawy strategii 
Rzeczypospolitej, na południowym wschodzie, były: ogólne cele polityczne 
państwa, posiadane siły i środki, strategia i taktyka przeciwnika oraz 
warunki geograficzne teatru działań wojennych. 

Podstawowym celem politycznym strony polskiej było całkowite i osta
teczne zlikwidowanie rujnujących najazdów tatarskich. Do realizacji tego 
zadania siły i środki Rzeczypospolitej. choć niewspółmiernie małe w sto
sunku do powierzchni państwa i liczby mieszkańców, były jednak wy
starczające. Natomiast podstawo.we założenia strategii tatarskiej w dzia
łaniach przeciwko ich sąsiadom przedstav.rić można według dwóch wa
riantów, różniących się przede wszystkim z punktu widzenia celu podej
mowanych wypraw, jako: a) strategię grabieży, b) strategię zniszczenia. 
Żródla ,pierwszego typu strategii tkwiły w ciężkich warunkach ekonomicz
nych ludności krymskiej, która za pomocą prymitywnej uprawy roli 
i pasterstwa nie była w stanie zapewnić sobie podstawowych środków 
utrzymania 32. Często wystarczał rok nieurodzaju lub - w -wypadku ko
czowników - suszy i pomoru bydła, by przed Tatarami stanęło widmo 
głodu. Stąd też, jak słusznie stwierdza Z. Wójcik,! grabieże dokonywane 
w krajach sąsiednich były dla nich niejednokrotnie podstawowym źródłem 
utrzymania 33. Dlatego też przy wyprawach tego typu naj,większe znacze
nie miało zdobycie łupu: niewolników. koni i bydła. Strategia drugiego 
typu występowała natomiast w tym wypadku, gdy Tatarzy działali na 
rozkaz sułtana tureckiego, stanowiąc instrument odwetu za napady ko� 
zackie na posiadłości tureckie lub gdy w celach dywersyjnych uzupełniali 
działania regularnych wojsk tureckich 34. Nie rezygnując wówczas ze 
zdobyczy, w znacznie większym stopniu nastawiano się na gruntowne 

31 Jak było np. w latach 1628-1629, por. Ho r n, Chronologia i zasięg ... , s. 53-

56, 67. 

32 L .  Kol a n ko w sk i, Problem Krymu w dziejach jagielloński.eh (KH, 

R XLIX, 1935, s. 279-280). Por. A. A. Now osielski, Borba moskowskogo gosu

darstwa s Tatarami u_, pierwoj poiowinie XVII wieka, Moskwa-Leningrad 1948, 

s. 418 i n., oraz Ba r a n o w sk i, Chłop polski w walce z Tatarami ... , s. 6-7 . 

33 Z. W ó j c i k, wstęp do Opisów Ukrainy Eryka Lassoty i Wilhetma Beauplana,

Warsza wa 119'72, s. 35. 

34 Taki właśnie charakter miały działania tatarSkie we wrześniu 1618 oraz 
w 162•1 r. 
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spustoszenie atakowanego terenu. Natomiast ani w pierw&ym, ani w dru
gim wypadku celem strategicznym działań tatarskich nie było osiągnięcie 
trwałych zdobyczy terenowych, z czym wiązałoby się zdobywanie miast 
i twierdz. 

Z ogólnych założeń strategicznych wynikały zasady taktyki: staranne 
rozpoznanie terenu i sil przeciwnika, działanie przez zaskoczenie, mask0-
wanie trasy pochodów, duża ruchliwość i szybkie tempo działań. Zasady 
te mogły być z powodzeniem r,ealizowane m. in. dzięki naturalnym 
psychicznym i fizycznym walorom Tatarów, którzy byli urodzonymi żoł
nierzami. Walory te - to przede wszystkim doskonałe opanowanie jazdy 
konnej, niewielkie potrzeby własne, wytrwałość na trudy, ogromna odpor
ność i wreszcie ślepe posłuszeństwo i zdyscyplinowanie wobec dowódców 35. 

Ogólnie biorąc - nie licząc mało zresztą skutecznych prób znalezienia 
rozwiązania politycznego w postaci traktatów i układów z Turcją, a także 
dawania Tatarom tzw. upominków - XVII-wieczne państwo polSikie prze
ciwstawiało najazdom strategiczną obronę, sprowadzającą się do następu
jących działań: 1. wykrywania i rozpo�ania czasu i miejsca najazdów 
tatarskich oraz uprzedzania o nich mieszkańców zagrożonego terenu; 
2. zagradzania drogi wyprawom tatarskim przez obsadzanie wojskiem d0-
godnych pozycji przy szlakach: Czarnym, Kuczmańskim i Wołoskim; 
3. atakowania czambułów tatarskich i 4. budowy punktów umocnionych
jako miejsc, gdzie chroniła się ludność w wypadku zagrożenia, i ich
obrony. Wszystkie te przedsięwzięcia były w praktyce, sądząc choćby po
przedstawionych przez Horna rezultatach. mało skuteczne. Nawet najbar
dziej efektywna wśród tych poczynań obrona punktów umocnionych sta
nowiła również środek połowiczny. Ratując bowiem życie i wolność ludrzi,
którzy się w nich schronili, pozostawiała Tatarom wolną rękę dla dokony
wania zniszczeń poza umocnieniami. Oce:ąiając powyższe stwierdzić trzeba,
że podstawowa słabość strategii obronnej tkwiła w tym, że realizacja jej
założeń w najlepszym wypadku mogla ograniczać skutki, nie likwidując
podstawy i źródeł najazdów tatarskich.

Pozytywny dla Rzeczypos,politej rezultat mogło przynieść jedynie wy
pracowanie strategii zaczepnej, której realizacja przyniosłaby uderzenie 
na Krym, podbój, półwyspu, likwidację Chanatu Krymskiego, następnie 
zaś również ustanowienie władztwa polskiego na pobrzeżach czarnomor
skich. Świadomość skuteczności takiego rozwiązania niewątpliwie istniała 
w XVII-wiecznym państwie polskim. Postulaty wojny zaczepnej prze
ciwko Tatar.om i ostatecznego ich zniesienia wysuwano niejednokrotnie 
przy różnych okazjach, zarówno w sejmie, jak i poza nim 36. Najsilniejszy 

35 W. Be a up 1 a n, Opisanie Ukrainy (Opisy Ukrainy ... , s. 129----0.39). 

36 Propozycję zniesienia Ordy Białogrodzkiej i opanowania pobrzeży czarnomor

skich przedłożył w swoim memoriacle Zygmuntowi III biskup wołoski Lubieniecki, 

f 
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oddźwięk znalazło to w planach Władysława IV. który już w instrukcjach 

na sejmiki w 1641 r. sugerował .. zmacanie" nieprzyjaciela w jego gnieź

dzie 37
. Natomiast w czasie sejmu rozpoczętego w lutym 1645 r. monarcha 

ten całkiem otwarcie wystąpił z projektem W)'iprawy na Krym 3s. Nigdy 

jednak, nawet wówczas, gdy w latach 1623-1627 i w latach 1644-1645 

istniały szczególnie spnyjaj.ące ku temu warun'ki. nie doszło do praktycz

nej realizacji tych zamierzeń. 
' 

Dlaczego tak się działo? Warunkiem wstępnym dla znalezienia odpo-

wiedzi na powyższe pytanie jest ocena szans strony polskiej w realizacji 

celów strategii zaczepnej wobec Krymu. Wstępne rozważania na ten 

temat pozwalają przypuszczać, że z realnego punktu widzenia rozgromie

nie i podbój państwa tatarskiego leżały w zasiĘgu militarnych możliwości 

RzeczypoSipolitej. Wyprawa tego typu wymagała oczywiście znacznego 

wysiłku finansowego oraz szeroko zakrojonej pracy organizacyjnej i wer

bunkowej dla zapewnienia armii polskiej znacznej ilości zorganizowanej 

na wzór zachodnioeuropejski piechoty i dragonii oraz silnej artylerii. Ko

niecznym warunkiem było także pozyskanie do tego przedsięwzięcia Ko

zaków zaporoskich. 

Oceniając wielkość sil potrzebnych do rozprawy z Tatarami i przyj

mując istniejące realnie w Rzeczypospolitej możliwości, wydaje się, że 
liczebność wojska mogła się zamknąć, nie biorąc pod uwagę Kozaków 

zaporoskich, w wielkościach zbliżonych do armii Władysława IV pod Smo

leńskiem w 1633 r., tj. około 25 tys. Judzi 30. Przy ogólnej liczbie około 

20 tys. Tatarów zdolnych na Krymie do noszenia broni 25-tysięczna armia 

polska. wSJparta przez 15-20 tys. Kozaków, posiadałaby całkowicie wy

starczającą przewagę liczebną i miażdżącą p1-zewagę w sile ognia. Przy

gotowanie armii o tak dużej liczebności było jednak konieczne jedynie 

Jag., rkps 102, k. 505-507. Na .sejmie 1618 r. uderzenie na Krym i zniesienie Tata
rów postulował w swoim wotum zarówno hetman Żółkiewski (por. list Dobraczyń
skiego do Tomasza Zamoyskiego z 28 II 1618, Jag., t'kps 3996 Il) jak i biskup Szysz
kowski (Kórn., rkps 326. s. 30). To samo .sugerował Żółkiewski w swoim liście do 
kró1a z 28 VI 1618 (Riksarkivel Stockholm, Exstranea Polen, nr 88). Ewentualność 
podboju Krymu rozpatrywał w swym wotum na sejmie 1619 r. podkanclerzy koronny 
biskup Andrzej Lipski (AGAD, Archiwum Branickich z Suchej, rkps nr 1511/17,6,

k. 111-116). Florian Oleszko, który w 1620 r. był posłem do Dżanibeg-Gireja, wyraźnie
stwierdzał w liście do Żółkiewskiego, że d9 podboju Krymu wystarezą nawet sami
Kozacy (list Pleszki do Żółkiewskiego z 26 VI 1620, Biblioteka Raczyńskich w Poz
naniu, rkps 2, k. 507).

a7 W. Cz a p 1 i ń ski, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972, s. 359.

38 Tamże, s. 360-361.

" Liczebność oddziałów polskich pod Smoleńskiem w 1633 r. przyjmuję na pod
stawie pracy W. L i  p i 11 s k i  e g o  Organizacja odsieczy i działania. wrześniowe pod 
Smoleńskiem 1633 r. (PHW. t. V, 1933. z. 2) oraz Teodorczyka z Zarysu dziejów woj

skowości polskiej ... , t. I. s. -159. 
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w wypadku przewidywanego starcia ze zjednoczonymi i w pełni zmobili
zowanymi siłami Chanatu Krymskiego. Natomiast w okresie wewnętrznego 
rozbicia i wojny domowej, która m. in. miała miejsce w latach dwudzie
stych XVII w., wystarczyłyby znacznie mniejsze siły 40

. Podstawowym 
natomiast problemem do rozwiązania byłaby kwestia przemarszu przez 
bezludne Dzikie Pola oraz zaopatrzenie w żywność wojsk polskich w cza
sie działań bojowych na Krymie. Sprawy te nabierały szczególnego wy
miaru wobec braku w wojsku polskim wys,pecjalizowanych służb kwater
mistrzowskich. Ogólnie jednak stwier&ić trzeba, że trudności w tej dzie
dzinie, acz znaczne, były jednak przy energicznym i konsekwentnym dzia
łaniu do pokonania i nie czynniki czysto wojskowe przekreśliły możliwość 
radykalnego rozwiązania problemu tatarskiego. W1pływ na zaistniałą sy
tuację wywarło, jak się wydaje, szereg elementów politycznych, ekono
miczno-społecznych, a nawet psychologicznych. 

Jak stwierdzono na wstępie, najazdy tatarskie, choć dokuczliwe i wy
niszczające, nie zagrażały niepodległości i bytowi kraju i stanowiły. z wy
jątkiem epizodu w latach 1644-1645, daleki margines szwedzkiej i mos
kiewskiej polityki zagranicznej dwóch pierwszych Wazów na ironie pol
skim. W o bee dalekosiężnych planów odzyskania tronów w Sztokholmie 
i w Moskwie sprawa wyeliminowania najazdów tatarskich schodziła zde
cydowanie na plan dalszy. Istniała też niewątpliwa obawa przed sprowo
kowaniem konfliktu zbrojnego z Turcją, której Tatarzy byli lennikami. 
Obawy te, trzeba dodać, w pełni uzasadnione w odniesieniu do okresu 
lat 1600-1621, później utraciły realne· znaczenie, zarówno wobec we
wnętrznego kryzysu państwa tureckiego 41, jak też z powodu prawie calk0-
witego uniezależnienia się Krymu od Wysokiej Porty 42. Natomiast szla
checka opinia publiczna, zmęczona ciągłymi wojnami sprowokowanymi 
przez Zygmunta III, była zdecydowanie przeciwna rozpoczynaniu jakie
gokolwiek konfliktu zbrojnego. Działał też niewątpliwie zako1·zeniony od 
dawna mit o potędze Tatarów i ich liczebności. sięgającej w dziesiątki ty
sięcy żołnierzy. Ponadto najazdy nękały tylko południowo-wschodnią część 
państwa i dlatego sprawy te stosunkowo niewiele obchodziły ogół szlachty 
mazowieckiej, wielkopołskiej czy litewskiej. 

Zresztą nawet na samej Rusi Czerwonej, Podolu czy Wołyniu nie 
wszyscy mieszkańcy w róvmym stopniu byli zainteresowani w ostatecznej 
likwidacji tej plagi. Skutki istnieją�go stanu rzeczy najboleśniej godziły 
w średnią i drobną szlachtę, w jej poddanych - chłopów, a tak*e w miesz
kańców mniej,szych miast i miastec�ek. Te kategorie ludności traciły w wy-

,o Bar a n owski, Polska a Tatarszczyzna u., latach 1624-1629, s. 81-85, 93-95. 
41 J. Rey c hm a n, Historia Turcji, Wrocla,v 1973, s. 97-100.
42 Uniezależnienie to, zapoczątkowane w latach trzydziestych XVII w., trwało 

do 1666 r. Por. W ó j c i k, op. cit., s. 36. 
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niku najazdów, jeśli nawet nie życie lub wolność, to co najmrueJ cały 
dobytek. Postępująca w pierwszej 1połowie XVII w. pauperyzacja i dekla
sowanie się części zamieszkałej na Ukrainie szlachty było w znacznym 
stopniu rezultatem zniszczeń dokonywanych przez Tatarów 43

• 

Inaczej miała się sprawa z magnatami, których posiadłości w znacznie 

mniejszym stopniu narażone były na spustoszenie. Prywatne wojska, li

czące od kilkuset do paru tysięcy ludzi, rnają<:e oparcie w licznych zam

kach i umocnionych miejscowościach, mogły z powodzeniem zapewnić 
osłonę i obronę latyfundiów kresowych „królewiąt". Magnaci mogli często 
wywierać również istotny wpływ na rozmieszczenie wojsk kwarcianych 

i ich działania. Nawet wobec poważnego zagrożenia Rzeczypospolitej woj

ska prywatne, w całości lub częściowo, używane były przede wszystkim 

do obrony latyfundiów. Do rzeczywistych działań bojowych w obronie 
posiadłości magnackich dochodziło jednak stosunkowo rzadko. Wystarczała 
przeważnie sama obecność wojska, by Tatarzy, którzy mieli doskonały 
wywiad, nie atakowali tej oko1icy. Rzecz nie kończyła się jednak na tym. 

Stan stałego zagrożenia i obawa przed najazdami niejednokrotnie silniej 
niż względy ekonomiczne uzależniały szlachtę od tych, których siły i środki 
mogły zapewnić bezpieczeństwo życia i całość mienia, tj. od magnatów. 

Tak więc korzyści wyciągane pośrednio z rezultatów najazdów mogły 
kreso·wym możnowładcom ni<'!jednokrotnie równoważyć lub nawet prze
wyższyć ponoszone z tego tytułu szkody. Należałoby zw1·ócić również uwa
gę jeszcze na jeden istotny problem. W pierwszej połowie XVII w., a więc 
w okresie szczególnego nasilenia najazdów tatarskich, na wyludnionych 
i spustoszonych „pustyniach" na Ukrainie szybko wyrastały fortuny Wiś

niowieckich, Sanguszków, Zamoyskich, Zbaraskich, Kalinowskich, Potoc
kich i innych 44

• Sprawa ta, która przy dzisiejszym stanie wiedzy nie może 
być jednoznacznie i do końca wyjaśniona, wymaga niewątpliwie szczegó
łowych badań w celu stwierdzenia. czy i w jakim stopniu istniał bezpo
średni związek pomiędzy najazdami tatarskimi i postępującą stąd paupery

zacją szlachty na Ukrainie a przechodzeniem jej ziemi i majątków w ręce 
magnackie. W każdym bądź razie wiele danych wskazuje, że do sprawy 
.ostatecznego rozwiązania problemu tatarskiego większość magnatów odno

siła się wrogo lub obojętnie 45. 

43 Na problem ten, choć w nieco innym aspekcie, zwrócił m. in. uwagę W. Cza
pliński w sikicu Propaganda w służbie wielkich planóu,, politycznych w zbiorze 
O Polsce siedemnastowiecznej, Warszawa 1966, s. 18'1-182, oraz J. Maciszewski w roz
dziale Spoleczeń.stwo pracy zbiorowej pod red. J. Tazbira Polska XVII w„ Warszawa 
1969, s. 140-142. 

44 Historia Polski, PAN, t. I, cz. II, s. 448-449, oraz W ó jcik, op. cit., s. 3(3.
45 To właśnie czołowi senatorowie Rzeczypospolitej w decydującym stopniu

utrącili w latach 164�1645 wojenne plany króla. Por. Cz apli ń ski, Wtady
_slaw IV i jego czasy ... , s. 367. 
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Ujmując ogólnie powyższe rozważania, stwierdzić należy, że tak jak 

wiele innych plag spadających na mieszkańców XVII-'Wiecznej Rzeczypo

spolitej, najazdy tatarskie gnębiły przede wszystkim warstwy ludności 
stojące na niższych szczeblach ówczesnej drabiny społecznej, w znacznie 

mniejszym stopniu godząc w możnych. Dlatego też, nie wykluczając in

nych przyczyn, jak ogólny niedowład administracyjny i militarny pań
stwa, trudności finansowe i wreszcie niechęć szlachty do wojen i wszyst

kich związanych z nimi kłopotów, widzieć należy w tym jeden z ważnych 

powodów dla którego ograniczano się jedynie do półśrodków, niepropor
cjonalnych nie tylko do wagi zagadnienia, lecz także do istniejących realnie 

możliwości jego rozwiązania. 

ZUR PROBLEMATIK. DER KXMPFE MIT DEN TATAREN IN DER ERSTEN 

IIXLFTE DES 17 JAHRHUNDERTS 

Mehrere Jahrhunderte hindurch wurden die siidostlichen Grenzgebiete Polens 

durch tatarische Raubzilge ruiniert. Trotzdem hatte man keine wirksamen Gegen

massnahmen getroffen. Die zeitgenossische polnische militarische Historiographie 

konnte mancherlei falsche Anschauungen in dieser Hinsicht iiberwinden, u.a. die 

Behauptung, dass sich die polnischen Misserfolge aus der angeblichen zahlenmassigen 
Ubermacht der Tataren ergeben hatten. Ais deutlicher Mange1 der aktue1l gefi.ihrten 

Fonschungen ist die Beschrankung der Fragestellung auf die Untel'Suchung des Um

[angs des Kampfp1atzes, einzelner Schlachten usw., also der Taktik, zu werten. Die 

hauptsachlichste Ursache filr die Ratlosigkeit der Polnischen Republik gegeniiber 

den tatarischen Uberfallen lag namlich nicht in Fragen der Taktik, sondern im 
Mangel einer richtigen Strategie, vor allem aber clarin, class der polnische Staat es 

versaumt hatte, die Krim zu unterwerfen (was durchaus in Bereich seiner Moglich

keiten lag). Auf diese Weise ware die wichtigste Quelle der Bedrohung ein filr alle

mal beseitigt worden. Der Mangel an ernsteren Anslrengungen in dieser Richtung 

ergab sich aus dem politischen Engagement der Herrscher Polens in Fragen Schwe

dens und Moskaus sowie daraus, dass die tatarischen Kriegsziige nur einen Teil 

des Territoriums des Staates, und zwar das Grenzland brandschatzen, wodurch vor 

allem die niederen GeseUscha1't.sschichten betroffen wurden. 

__ .... 




