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UWAGI WSTĘPNE

Praca została napisana w celu zgłębienia problemu wpływu obcej myśli

wojskowej na tradycyjną sztukę wojenną za panowania Stefana Batorego.

Moim zadaniem jest znalezienie tradycji wojennej i odniesienie tego do

reform  batoriańskich.  Jeżeli  chodzi  o  zakres  tematyczny,  to  rozprawa

niniejsza zawiera wszystkie aspekty staropolskiej sztuki wojennej czasów

Stefana  Batorego.  Moim  celem  było  wyczerpujące  przedstawienie

problemów dotyczących tej tematyki. Sądzę że informacje tu zawarte w

zupełności wystarczą do odtworzenia pełnego obrazu sztuki wojennej za

panowania  Stefana  Batorego.  Trzeba  tu  jeszcze  zaznaczyć,  iż  właściwą

część  pracy  poprzedzam  opisem  interesującej  mnie  powszechnej

wojskowości. Ważne jest w tym wypadku szersze tło, czyli kontekst dla

uchwycenia pewnych prawidłowości. Pomijam rzeczy, które bezpośrednio

nie  łączą  się  z  wojskowością,  czyli  np.  życie  dworskie.  Jednak

przykładowo spraw finansowych, gospodarczych czy politycznych nie da

się całkowicie wyeliminować, bo te w jakimś stopniu łączą się z tematem

niniejszej pracy. Odwołuję się do nich jedynie, gdy zachodzi taka potrzeba

i pominięcie ich byłoby zagrożeniem dla zachowania kompletnej całości.

Zajmując  się  Stefanem  Batorym  wyznaczyłem  sobie  daty  jego

panowania, czyli lata 1576 – 1536, jako granice chronologiczne. Nasuwają

się one naturalnie i wydają się logiczne, jednakże trzeba tu zaznaczyć, iż

rozprawa  niniejsza  dotyczy  też  lat  wcześniejszych,  aby  ukazać  polską
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tradycję  wojskową.  Toteż  należy  tu  mówić  raczej  o  wojskowości  XVI

wieku. Natomiast ramy geograficzne obejmują Rzeczpospolitą wraz z jej

lennami.

Poniższa  praca  bazuje  na  materiale  rękopiśmiennym.  Najważniejszy

jest  tu  zasób  Archiwum  Głównego  Akt  Dawnych.  Mamy  tu  wiele

interesujących zespołów. Archiwum Skarbu Koronnego (dz. I, II, III), Akta

Skarbowo-Wojskowe (dz. 82, 85, 86), Archiwum Zamoyskich, Archiwum

Radziwiłłów (dz. II, III, IV i V), Archiwum Publiczne Potockich. Ważnym

uzupełnieniem  jest  Metryka  Litewska,  Metryka  Koronna,  Summariusz

Metryki  W.X.  Litewskiego,  t.  5,  6.  Także  mikrofilmy  R.A.  Sztokholm

(Extranea  IX  Polen)  są  ważnym  uzupełnieniem,  chociaż  większość

materiału  dotyczy  Wazów.  Pewną  pomocą  są  źródła  rękopiśmienne  w

Bibliotece  Uniwersytetu  Warszawskiego  i  w  Bibliotece  Narodowej.

Ważnym elementem są  zbiory  znajdujące  poza  Warszawą.  I  tak  trzeba

wymienić tu: Archiwum w Kórniku, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,

Archiwum  Państwowe  w  Krakowie  (Archiwum  Chodkiewiczów  z

Młynowa,  Archiwum Sanguszków),  Biblioteka  PAN-PAU w Krakowie,

Biblioteka  Jagiellońska  w  Krakowie,  Biblioteka  Czartoryskich  w

Krakowie, Zbiory Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Państwowe w

Gdańsku. Z zagranicznych archiwów interesujące zbiory pochodzą z Wilna

i Sztokholmu. Jest to podstawa moich badań, która musi był uzupełniona

materiałem drukowanym.

Epoka  Renesansu  spowodowała  nagły  wybuch  piśmiennictwa  o

tematyce militarnej.  Po długim czasie „wieków ciemnych” sięgnięto do
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spuścizny starożytności i zaczęto wydobywać na światło dzienne traktaty

wojskowe. Analizowano sztukę wojenną klasyków i czerpano z niej wzory.

Działo  się  to  głównie  w  państwach  zachodniej  Europy.  W  ukazaniu

rozwoju  tamtejszej  wojskowości  istotne  jest  zwłaszcza  jedno  dzieło:

Niccolo Machiavelli „O sztuce wojennej”1. Zawarto tu kwintesencję tego,

co wynikało z wojen włoskich z przełomu XV i XVI wieku. Mamy tu więc

uchwyconą  genezę  historii  militarnej  Odrodzenia.  Stanowi  to  punkt

wyjścia  dla  mojej  rozprawy  o  wojskowości  Batorego.  Zrozumienie

przemian, jakie dokonały się w Italii, pozwoli na właściwe ocenienie tego,

co  wprowadził  król  Stefan  w  Rzeczpospolitej.  A  Polska  należała  do

państw,  w  których  zainteresowanie  orężem  starożytnych  nie  było  zbyt

wielkie. Nie zmienia to jednak faktu, iż tak jak na Zachodzie w Polsce

kwitło piśmiennictwo. Mało tego, kraj nasz wysunął się na przód w tej

dziedzinie. Mogliśmy poszczycić się dużymi dokonaniami. Dla poznania

ogólnych  zarysów  polskiej  sztuki  wojennej  w  okresie  Odrodzenia,  ale

przed  panowaniem  Batorego,  ważne  jest  dzieło  hetmana  wielkiego

koronnego  Jana  Tarnowskiego.  „Consilium  rationis  bellicae”  stanowi

szczyt  pisarstwa  wojskowego  w  Polsce.  Autor  był  doświadczonym

dowódcą,  dlatego  to,  co  napisał  jest  bardzo  cenne  dla  historyków

badających  XVI  stulecie.  Tekst  cechuje  daleko  posunięta  rzeczowość.

Obliczony  został  na  funkcję  doradczą,  stąd  daje  się  też  zauważyć

praktyczność.  Dzieło  to  jest  znane  w  dwóch  wersjach:  „Rada  sprawy

wojennej”  –  z  roku  1555  i  1556  lub  jako  właśnie  „Consilium rationis

1 N. Machiavelli, O sztuce wojennej.
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bellicae” – z roku 1558 (wyd. w Tarnowie). W niniejszej pracy posługuję

się egzemplarzem wydanym przez Bibliotekę Kórnicką z roku 18792.

Drugim  ważnym  traktatem  o  podobnym  charakterze,  ale  pisanym

później,  bo  w latach  1575  –  1577,  są  „Księgi  hetmańskie”  Stanisława

Sarnickiego3. Czerpię stamtąd ciekawe fragmenty, zwłaszcza jeśli chodzi o

artylerię.  Trzeba  też  tu  wspomnieć  o  Marcinie  Bielskim  i  Stanisławie

Łaskim4. W ich pracach możemy natknąć się na interesujące spostrzeżenia

dotyczące  sztuki  artyleryjskiej  ostatniego  Jagiellona.  Dla  czasów

Zygmunta Augusta posługuję się też raportem dyplomaty papieskiego J.

Ruggieriego złożonego zwierzchnikowi Piusowi V5.  Dzięki  temu źródłu

możemy zobaczyć, jak ówczesną Rzeczpospolitą widzieli cudzoziemcy. 

Przechodząc  do  czasów Batorego,  na  pierwszym miejscu  zaznaczyć

trzeba,  iż  napotykamy tu  na obfitość  źródeł.  Tak się  złożyło,  że  wtedy

działało wielu wybitnych historiografów i większość materiału zachowała

się do naszych czasów, stanowiąc znakomite pole dla pracy badawczej.

Interesujący  nas  okres  dziejów  znamy  głównie  w  świetle  twórczości

pamiętnikarskiej. 

Na pierwszym miejscu z pewnością należy wymienić dzieło Rajnolda

Hejdensztejna (Heidenstein) „Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta

do roku 1594 ksiąg XII”6. Praca ta jest szczególnie warta analizy, bowiem
2 Uzupełnieniem  do  tego  są  dzieła  Jana  Tarnowskiego  zawarte  w  Stanisława  Łaskiego  Wojewody  Sieradzkiego  prace  naukowe  i

dyplomatyczne, wyd. z rękopisów muzeum wileńskiego z przedmową Mikołaja Malinowskiego oraz dodatkiem dzieł Jana Tarnowskiego z jedynego

egzemplarza biblioteki kórnickiej, Wilno 1864.
3 J. Sikorski, „Księgi hetmańskie” Stanisława Sarnickiego, [w:] „Studia i Materiały do Historii wojskowości”, t.12, cz.1, Warszawa 1967.
4 Stanisława Łaskiego...; T.M. Nowak, Przegląd polskiego piśmiennictwa z dziedziny artylerii do połowy XVII wieku, [w:] „Studia i Materiały

do Historii Wojskowości”, t. 4, Warszawa 1958.
5 B. Baranowski, W. Bortnowski, W. Lewandowski, Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831. Wypisy źródłowe, Warszawa 1949, s. 116-121.
6 R.  Hejdensztejn,  Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594 ksiąg XII,  z łaciny przetłumaczył  M. Gliszczyński,  t.1,2,

Petersburg 1857.
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zawiera  „Pamiętniki  wojny  moskiewskiej  ksiąg  VI”  (księgi  III  –  VII),

które  funkcjonują  też  jako  dzieło  odrębne.  Oba  utwory  różnią  się

nieznacznie,  jeśli  chodzi o fakty dotyczące konfliktu o Inflanty, dlatego

korzystać można z jednego lub drugiego tak samo. Autor w swej relacji

położył  główny nacisk  na wydarzenia  militarne  i  pod kątem tego pisał

resztę. Ważne więc są dla nas informacje, które przekazuje Hejdensztejn.

Jednak nie należy zapominać, iż już sam charakter źródła niesie za sobą

niebezpieczeństwo daleko posuniętego subiektywizmu. Poza tym musimy

pamiętać,  iż  Hejdensztejn  pisał  relację  według  wskazówek  Stefana

Batorego i Jana Zamoyskiego7. 

Autor ten żył w latach 1553 – 1620, a pochodził z rodziny niemieckiej,

osiadłej  w Polsce  dawno temu.  Warte  jest  uwagi  to,  iż  z  początku był

wrogi nacji polskiej i jednoznacznie identyfikował się z Niemcami. Potem

się  to  radykalnie  zmieniło,  ale  pochodzenie  pomagało  mu  w  misjach

dyplomatycznych, do których bywał często wybierany przez Zamoyskiego

i  Batorego.  Doświadczenie  w tym względzie  zdobywał  we Włoszech  i

Francji, dokąd wielokrotnie jeździł. Nie na darmo więc został sekretarzem

księcia  Jerzego  Fryderyka,  zanim  trafił  na  polski  dwór.  Hejdensztejn

kontakty zatem miał dobre, zwłaszcza z Niemcami. To, jak i przyjacielskie

stosunki  z  Zamoyskim,  utorowały  mu  drogę  do  stanowiska  sekretarza

królewskiego.  W  tym  charakterze  uczestniczył  w  trzech  wyprawach

wojennych  Batorego  w konflikcie  o  Inflanty.  Stąd  autor  „Pamiętników

wojny moskiewskiej ksiąg VI” był bezpośrednim świadkiem opisywanych

wydarzeń i dlatego jego przekaz jest nieodzowny dla poznania zagadnienia
7 Żygulski Zdzisław jun., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1982, s. 181.
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wojskowości  za  Batorego.  Warsztat  pracy  jest  rzetelny,  o  dużej  dozie

fachowości i znajomości rzeczy. Hejdensztejn miał dostęp do urzędowych

materiałów, z których czerpał bezpośrednio do swej pracy. Dane z tych

dokumentów zostały następnie ubrane w narrację historyczną. Rzemiosła

tego  Hejdensztejn  nauczył  się  przy  pisaniu  „Annales  Patavini”,  czyli

roczników legistów padewskich nacji niemieckiej w latach 1576 – 1579.

Tak napisane „Pamiętniki wojny moskiewskiej ksiąg VI” wyszły w 1585

roku  (a  nie  jak  podano  na  karcie  tytułowej  dzieła  w  1584),  czyli  w

niedługim czasie po fakcie8. Pierwsze wydanie nastąpiło we Frankfurcie

nad Menem w 1672 roku, drugie – w Krakowie 1684 roku9.

Interesującym źródłem jest „Życie Jana Zamoyskiego”, które również

wyszło spod pióra Hejdensztejna. Spisywane było od połowy 1605 roku

do marca 1606 i potem jeszcze uzupełniane w 1616. Jest to dzieło typowo

panegiryczne,  aczkolwiek  dostarcza  badaczowi  wiele  ciekawych

spostrzeżeń, dotyczących historii wojskowości. „Życie Jana Zamoyskiego”

zostało wiernie splagiatowane przez Franciszka Bohomolca i wydane pod

jego nazwiskiem. W niniejszej pracy korzystam właśnie z tej wersji10. 

Oba dzieła mistrza Rajnolda przynoszą nam też informacje na temat

wcześniejszego  konfliktu  Batorego  z  Gdańskiem.  Ta  relacja  ma  jednak

mniejszą wartość historyczną, gdyż wojnę z lat 1576 – 1577 znamy lepiej

z przekazu Bartosza Paprockiego11. W swym wiekopomnym dziele „Herby

rycerstwa  polskiego”  przy  życiorysie  hetmana  Jana  Zborowskiego

8 Polski Słownik Biograficzny, t. 9/1, z. 40, Wrocław 1960, s. 342-344.
9 K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976, s. 157.
10 F. Bohomolec, Życie Jana Zamojskiego, wyd. B.P. Turowski, Kraków 1860.
11 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.
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umieścił  opis  bitwy  pod  Lubieszowem.  Paprocki  (1543  –  1614)  brał

osobiście udział w tej potyczce, stąd jest to pierwszorzędne źródło do tego

wydarzenia.  Przy  innych  biografiach  także  można  znaleźć  wiele

interesujących informacji na temat wojny gdańskiej i inflanckiej. To, co

napisał,  pochodziło  z  własnych  doświadczeń  oraz  z  zebranych  relacji

ustnych.

O podobnej  wadze pod względem rodzaju i  rzetelności  jest  przekaz

Marcina  Bielskiego  (1495  –  1575),  który  po  śmierci  autora  był

kontynuowany  przez  jego  syna  Joachima.  I  tak  tenże  Joachim  Bielski

opisuje  wydarzenia  będąc ich uczestnikiem, a  tam gdzie  nie  mógł  być,

wykorzystuje naocznych świadków12. „Kronika” Bielskiego doprowadzona

jest do 1586 roku. Chociaż widać wyraźnie pokrewieństwo jej z dziełem

Hejdensztejna,  to  należy  ją  wziąć  pod  uwagę  w  celu  konfrontacji  obu

źródeł,  a  także innymi przekazami.  Poza tym możemy tu się dopatrzyć

wielu rzeczy, których u Hejdensztejna nie ma. Trzeba bowiem pamiętać, iż

Rajnold  „w duchu dworsko-panegirycznym albo przypisywał  przesadną

rolę  Zamoyskiemu,  albo  znów  go  wybielał  [...]  podnosząc  nadmiernie

talenty  wodzowskie  [...],  przemilczając  niewygodne  fakty”.  Z  drugiej

wszak  strony  kanclerz  i  hetman  postarał  się  o  pozory  obiektywizmu

przedstawianych zdarzeń13. W tym więc względzie przekaz Bielskiego jest

bardziej obiektywny, przynajmniej jeśli chodzi o Zamoyskiego.

Bitwę  lubieszowską  i  oblężenie  Gdańska  opisuje  nam  też  Maciej

Stryjkowski14. Był to szlachcic polski osiadły na Litwie i dlatego dzieło to
12 B. Baranowski, W. Bortnowski, W. Lewandowski, dz. cyt., s. 121-126.
13 Z. Spieralski, Jan Zamoyski, Warszawa 1989, s. 99-100.
14 M. Stryjkowski,  Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, dokładne powtórzenie wydania z 1582 roku , poprzedził o życiu i

12
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jest ważne dla litewskiego teatru działań. Jednak należy korzystać z tego

źródła ostrożnie, bo zawiera wiele nieprawdziwych informacji. 

Do wojny z Gdańskiem odnoszą się także „Źródła Dziejowe”, t. 3 i 4,

opracowane  i  wydane  przez  Adolfa  Pawińskiego15.  Stosunkowo  małą

wartość  historyczną  ma  relacja  Jana  Dymitra  Solikowskiego16,  bowiem

dzieło te cechuje się licznymi wadami. Jest mało szczegółowe, pisane bez

krytyki,  zawiera  wiele  fragmentów  świadczących  o  subiektywizmie  i

uprzedzeniach  autora.  Powstało  też  po  wielu  latach  od  opisywanych

wydarzeń.  To  wszystko  podważa  wiarygodność  tego  źródła.  Jednakże

warto  zajrzeć  do  niego  ze  względu  właśnie  na  niechętne  stanowisko

Solikowskiego  do  Batorego.  Porównanie  tej  relacji  z  pozostałymi

historiografami może przynieść ciekawe efekty.

Wielką  wagę  dla  poznania  historii  konfliktu  z  Gdańskiem  posiada

dzieło Jana Chrzciciela Albertrandego17. Źródło to odznacza się dużą dozą

obiektywizmu, jak na ten typ przekazu. Zawiera dokładne dane i daty, co

trudno znaleźć u innych autorów. W tej materii możemy to tylko porównać

z  Hejdensztejnem.  Relacja  Albertrandego  dotyczy  wojny  gdańskiej  w

większej  swej  części,  ale  też  możemy  dowiedzieć  się  sporo  na  temat

stosunków  panujących  na  południowo-wschodnim  pograniczu

Rzeczpospolitej.  Źródło  również  zawiera  listy,  instrukcje,  artykuły

pismach Stryjkowskiego M. Malinowski oraz rozprawą o latopisach ruskich -- Daniłowicz, Warszawa 1846.
15 Stefan Batory pod Gdańskiem 1576-1577, wyd. A. Pawiński,  Źródła Dziejowe, t.  3, Warszawa; 1877;  Początki panowania w Polsce

Stefana Batorego 1575-1577. Listy, uniwersały, instrukcje, wyd. A. Pawiński, Źródła Dziejowe, t. 4, Warszawa 1877.
16 J.D. Solikowski,  Krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Augusta, zmarłego w Knyszynie 1572 r. w miesiącu lipcu, do roku 1590 ,

przełożył z łaciny i życiorysem autora poprzedził W. Syrokomla, Petersburg i Mohylew 1855.
17 J. Chrzciciel Albertandy Jan, Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego Królow Polskich, wyjęte z rękopisów..., z dołączeniem

pamiętników odnoszących się do Stefana Batorego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1861.

13



Tomasz Zackiewicz - Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego, Tom I: Wojskowość powszechna

wojskowe  oraz  inne  „urządzenia”,  które  uzupełniają  przekaz

Albertrandego.

Przebieg  „zapasów”  o  Inflanty  znamy  z  wyszczególnionych  wyżej

relacji, a więc znowu pojawiają się takie oto nazwiska: R. Hejdensztejn, B.

Paprocki,  M.  Stryjkowski,  J.D.  Solikowski.  Do wyprawy wielkołuckiej

istotne  też  są  przekazy:  Jana  Zborowskiego,  hetmana  nadwornego

koronnego  i  Łukasza  Działyńskiego,  dowódcy  straży  przedniej  wojska

królewskiego18.  Obaj  byli  blisko  tego,  który  decydował,  czyli  króla.

Pierwszy należał do dworu, a drugi związał się z nim przez żonę, siostrę

hetmana  Zamoyskiego.  Nieocenioną  wartość  ma  relacja  księdza  Jana

Piotrowskiego19.  Obejmuje  ona  lata  1581  –  1582.  Złożona  jest  z

korespondencji  autora,  który  był  sekretarzem  kancelarii  koronnej,  do

swego opiekuna Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego.

Piotrowski był więc człowiekiem wykształconym. Żył w przyjacielskich

stosunkach z królem i Zamoyskim. Podczas działań wojennych cały czas

przebywał z hetmanem. Dużo zatem wiedział i widział. Pisze raczej jako

obiektywny  obserwator  i  unika  sądów.  Piotrowskiego  cechuje  wyraźne

dążenie  do wyeliminowania  plotki  i  informacji  nieprawdziwych.  Innym

źródłem  do  kampanii  pskowskiej  jest  „Diariusz  oblężenia  Pskowa”20.

Dzieło  anonimowe  i  z  racji  podobieństwa  do  relacji  księdza  Jana

Piotrowskiego – kłopotliwe. Wszakże oba źródła wiele różni, by uznać je

za dwie wersje tego samego dzieła i tego samego autora. Zgodnie z tym,

co  twierdzi  Jerzy  Urwanowicz,  „Diariusz”  wyszedł  spod  pióra
18 Sprawy wojenne króla Stefana Batorego, zebrał i wyd. I. Polkowski, Kraków 1887.
19 J. Piotrowski, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków, wyd. A. Czuczyński, Kraków 1894.
20 J. Urwanowicz, Diariusz oblężenia Pskowa, [w:] „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, t. 10, Białystok 1996.
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anonimowego urzędnika kancelarii, który współpracował z Piotrowskim.

Stąd mają wynikać zaobserwowane podobieństwa, ale też i różnice. Dalej

Jerzy  Urwanowicz  ustala  hipotetycznie  autorstwo  zapisu,  optując  za

niejakim Janem Pudłowskim. Człowiek ten, jako „starszy hetmański”, był

bliskim  współpracownikiem  Zamoyskiego.  Zajmował  się  rachunkami

kanclerza w okresie 1579 – 1582. W związku z tym musiał mieć dostęp do

korespondencji Zamoyskiego pod Pskowem, a więc i do tego, co napisał

Piotrowski21.  Analizując  sam  tekst,  dostrzegamy  przede  wszystkim

rzeczowość.  Podawane  są  tu  suche  fakty,  bez  zbędnych  dygresji  czy

sądów.

Zwrócić należy uwagę też na źródła pochodzące od obcych autorów.

Analizując  czasy  Batorego  mamy  przed  sobą  dwa  kręgi  kulturowe,

najmocniej  oddziaływające na Rzeczpospolitą,  a mianowicie: niemiecki,

reprezentujący  Zachód,  i  rosyjski,  odnoszący  się  do  ogólnie  pojętego

Wschodu. Obiektywnie napisana praca wymaga, aby uchwycić też te obce

punkty widzenia i skonfrontować to z polskim piśmiennictwem. I tak dla

wojny inflanckiej, a szczególnie do wyprawy pskowskiej, istotne będzie

powołanie  się  na  „Poviest’  o  prichożienii  Stiefana  Batoria  pod  grad

Pskov”22,  co  jest  podstawowym  rosyjskim  źródłem  do  tego  tematu,

noszącym  charakter  pamiętnikarski.  Dzięki  temu  przekazowi  możemy

poznać stanowisko Moskwy. Jednak ważniejsze jest  to,  iż  moskiewskie

źródło  dostarcza  nam  wiele  szczegółów  z  zakresu  historii  militarnej,

polskiej  i  rosyjskiej.  Relacja  napisana  została  ręką  człowieka  dobrze

21 Tamże, s. 143-145.
22 Poviest’ o prichożienii Stiefana Batoria pod grad Pskov, oprac. V.I. Małyszev, Moskwa-Leningrad 1952.
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poinformowanego,  chociaż  mało  obiektywnego.  Autor  przejawia

skłonność  do  szczegółowych  opisów,  co  jest  zdecydowanie  na  rękę

historykowi,  badającemu  to  dzieło.  Interesujące  są  zwłaszcza  opisy

zachowania się obrońców podczas oblężenia.

Chociaż Batory nie prowadził wojny z Niemcami, to jednak nie sposób

pominąć i ich głosu w tej kwestii. Środowiska niemieckie miały ogromne

wpływy w Inflantach, ale też i w samej Rzeczpospolitej (Prusy Królewskie

z Gdańskiem na czele oraz Prusy Książęce, a także Śląsk i Wielkopolska).

Sięgając po źródła niemieckie trzeba też pamiętać, że właśnie germańscy

sąsiedzi  byli  pośrednikami  a  także  inicjatorami  nowinek  w  polskiej

wojskowości.  Również  obecność  u  Batorego  licznych  niemieckich

najemników do czegoś zobowiązuje. Biorąc więc pod uwagę te wszystkie

racje,  zdecydowałem  się  skorzystać  z  przetłumaczonych  na  polski

„Pamiętników” Wawrzyńca Millera23.  Autor wyraża wiele sądów obcych

polskiej  historiografii,  stąd  źródło  to  jest  interesujące.  Należy  przede

wszystkim  rozważyć  informacje,  dotyczące  oceny  przez  Millera

prowadzenia  wojny  przez  Batorego.  Jest  tu  też  materiał  do  kampanii

pskowskiej  oraz  –  rozejmu  w Jamie  Zapolskim.  Miller  nie  kryje  swej

niechęci do Polaków, ale bardziej chyba nie lubi Węgrów i Rosjan.

Z  innych  autorów niemieckich  cytuję,  lecz  już  nie  bezpośrednio  ze

źródła,  Meinerta  i  Rennera24.  Pierwszy  podaje  techniczne  informacje

dotyczące  pocisków  zapalających,  a  drugi  zaś  charakteryzuje  sytuację

panującą w Inflantach podczas inwazji moskiewskiej. 

23 W. Miller, Pamiętniki do panowania Stefana Batorego..., przetłumaczył J.J. Lipnicki, Poznań 1840.
24 K. Górski, Historya artyleryj polskiej, Warszawa 1983, s. 72; R.I. Frost, The Northern Wars, Harlow 2000, s. 80.
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Dość  szeroko  omówiłem  materiał  pamiętnikarsko-kronikarski,  gdyż

jest  zbyt  ważny,  aby  go potraktować zbyt  powierzchownie.  Następnym

typem  źródeł,  na  którym  oparłem  swą  pracę,  są:  instrukcje,  listy,

konstytucje sejmowe, uniwersały itp. Zbiory tych krótkich raczej, lecz nie

mniej  istotnych  przekazów,  dostarczają  nam  przede  wszystkim

wydawnictwa  Adolfa  Pawińskiego  i  Aleksandra  Jabłonowskiego  pod

ogólnym  tytułem  serii  „Źródła  Dziejowe”25.  Duże  zbiory  tego  typu

dokumentów zawiera też „Archiwum Jana Zamoyskiego”26.  Źródła te to

ogromny,  nieprzebrany  materiał,  pierwszorzędny  do  badań  naukowych.

Publikacje te mają charakter odpisów z oryginałów. Z racji  obszerności

całej  spuścizny  w  wydawnictwach  tych  dokonano  wyboru  źródeł  pod

względem  ich  przydatności  dla  badacza,  korzystanie  z  nich  pozwala

stworzyć  pełniejszy  obraz  wojskowości  za  Batorego.  Dokumentów

prawnych dostarcza też „Volumina Legum”27 i „Polskie artykuły i ustawy

wojskowe” wyd. przez Stanisława Kutrzebę28. Do tego typu źródeł trzeba

też zaliczyć „Akta historyczne do panowania Stefana Batorego”29. Odrębną

grupę  stanowią  herbarze.  Najważniejszy  z  nich  to  ten  autorstwa

Paprockiego, o którym już była mowa wyżej. Warto tu zwrócić uwagę na

25 Stefan Batory pod Gdańskiem...; Początki panowania...;  Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, przedstawił A. Pawiński,

Źródła Dziejowe, t. 8, Warszawa 1881;  Księgi podskarbińskie z czasów 1576-1586, w dwóch częściach, wyd. A. Pawiński, Źródła Dziejowe, t. 9,

Warszawa 1881;  Akta metryki koronnej co wazniejsze z czasów Stefana Batorego 1576-1586, zebr. i oprac. A. Pawiński, Źródła Dziejowe, t. 11,

Warszawa 1882, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t.  11,  Ziemie ruskie,  Ukraina, dział 1szy,  wyd. A. Jabłonowski,

Źródła Dziejowe, t. 22, Warszawa 1894.
26 Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i  hetmana wielkiego koronnego,  t.  1,  wyd.  W.  Sobieski,  Warszawa 1904,  t.  2,  3,  wyd.  K.J.

Turowski, Kraków 1861.
27 Volumina Legum, t. 2, wyd. J. Ohryzki, Petersburg 1859.
28 S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937.
29 Akta historyczne do panowania Stefana Batorego, wyd. J. Janicki, Warszawa 1881.
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obszerny  opis  oblężenia  Sokoła.  Trzeba  też  wspomnieć  o  herbarzach

Kojałowicza i Kapicy Milewskiego30. 

Bogactwo  źródeł  z  XVI  wieku,  a  zwłaszcza  do  czasów  panowania

Stefana  Batorego,  stanowi  ogromne pole  do  działalności  historyków w

każdej  dziedzinie.  Wojskowość  jest  tu  tylko  jedną  z  nich.  Czasy  króla

Stefana w aspekcie militarnym były szczególnie chętnie poruszane przez

badaczy. Początek zainteresowania świetnością oręża polskiego w okresie

rozkwitu Rzeczpospolitej można zauważyć w epoce porozbiorowej. Lata

niewoli w XIX wieku siłą rzeczy wymusiły sięgnięcie po chlubną kartę

historii nowożytnej. Już romantyzm spowodował, że intelektualiści poczęli

zagłębiać  się  w  historię  własnego  narodu  i  państwa.  Poszukiwania  te

jednak  niewiele  miały  wspólnego  z  pracą  badawczą  a  służyły  jedynie

celom sentymentalnym. Dopiero szkoła krakowska, a potem pozytywizm,

uczyniły  historię  dziedziną  naukową.  Skupienie  się  na  własnej  historii

spowodowało to, iż wydano wtedy wiele źródeł i zaczęto stosować aparat

krytyczny. Dzieje nowożytne stały się modne w kręgach intelektualistów.

Z końca wieku XIX i początku XX pochodzą ważne dzieła, które przez

wiele  lat  były  podstawą dla  historii  wojskowości,  a  mianowicie  –  trzy

historie Konstantego Górskiego: piechoty (1893), jazdy (1894) i artylerii

(1902).  To  pierwsze  poważne  ujęcie  dziejów  Polski  pod  względem

militarnym.  Dla  naszego  tematu  ważna  jest  też  tegoż  samego  autora

rozprawa  o  kampaniach  Batorego  w  Inflantach  zawarta  w  „Bibliotece

Warszawskiej” z 1892 roku. Z prac tych korzysta się i dzisiaj, bo ciągle
30 I. Kapica Milewski,  Herbarz, wyd. Biblioteki XX. Czartoryskich w Sieniawie, Kraków 1870; W Wijuk Kojałowicz, Herbarz rycerstwa

W.X. Litewskiego tak zwany compendium czyli  o klejnotach albo herbach, których familia stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa

Litewskiego zażywają, wyd. “Harolda Polskiego”, oprac, i wstęp F. Piekosiński, Kraków 1897.
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mają  wartość  naukową.  Warsztat  historyczny  nie  odpowiada

współczesnym warunkom, lecz dzieła te zawierają w sobie dane ze źródeł

już nieistniejących. Mimo to należy korzystać z tych prac ostrożnie,  bo

pojawiają się tu czasem informacje nieprawdziwe31. Wadą przedstawionego

wyżej materiału (historie: piechoty, jazdy i artylerii) jest brak porównania

wojskowości  polskiej  z  innymi  krajami.  Niewiele  tutaj  spotykamy  też

informacji na temat składu społecznego oraz zróżnicowania regionalnego,

skąd wywodziliby się rekruci.

Z  innych  prac  powstałych  przed  drugą  wojną  światową,  a  wartych

przytoczenia należy wymienić następujących autorów: Tadeusza Korzona32

i  Mariana  Kukiela33.  Oba  dzieła  stanowią  apogeum  osiągnięć  polskich

historyków oręża w okresie przedwojennym. Warsztat naukowy jest tu o

wiele lepszy niż u Górskiego. Trzeba w tym miejscu jeszcze przywołać

Otto Laskowskiego34 i Jana Natansona-Leskiego35. Ich książki wnoszą do

nauki  wiele  interesujących spostrzeżeń i  faktów, zwłaszcza  jeśli  chodzi

konkretnie  o  epokę  Batorego.  Dla  poznania  kwestii  piechoty

wybranieckiej  ważne są prace:  Jana Gerlacha36 i  Stefana Inglota37,  a  dla

rozeznania się w sprawach morskich – Kazimierza Lepszego38. Ta ostatnia

pozycja jednakże jest bardziej ogólna, gdyż stanowi raczej rodzaj syntezy.
31 H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1579-1582, [w:] „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 16, cz.2,

Warszawa 1970, s. 65.
32 T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Epoka przedrozbiorowa, t. 2, Kraków 1912.
33 M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, Kraków 1987.
34 O.  Laskowski,  Odrębność  staropolskiej  sztuki  wojennej,  Warszawa  1935;  tenże,  Wyprawa  pod  Toropiec.  Ze  studiów  nad  wojnami

moskiewskimi Stefana Batorego, [w:] „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. 9, cz. 1, Warszawa 1936.
35 J.  Natanson-Leski,  Dzieje  granicy  wschodniej  Rzeczypospolitej,  cz.  2,  Epoka  Stefana  Batorego  w  dziejach  granicy  wschodniej

Rzeczypospolitej, Warszawa 1930.
36 J. Gerlach, Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej, Lwów 1939.
37 S. Inglot, Udział chłopów w obronie Polski. Zarys historyczny, Łódź 1946.
38 K. Lepszy, Dzieje floty polskiej, Gdańsk 1947.
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Po  wojnie  przez  długi  czas  unikano  tematyki  związanej  z  czasami

Batorego.  Przełom przyniosły  tu  lata  sześćdziesiąte,  kiedy  pojawiać  się

zaczynają  liczne  wydania.  Z  tego  okresu  musimy  wymienić  pracę

Stanisława Herbsta  „Zarys dziejów wojskowości  polskiej”.  Kolejne lata

przynoszą  kolejne  interesujące  pozycje  o  tematyce  militarnej.

Najwartościowsze  prace  stworzyli  tacy  badacze  jak:  Tadeusz  Marian

Nowak, Jan Wimmer, Karol Olejnik, Janusz Sikorski, Zdzisław Żygulski

jun.,  Władysław  Dziewanowski,  Zdzisław  Spieralski.  Niewątpliwie

najlepszą  pracą  jaka  się  dotąd  ukazała  są  ciągle  aktualne  publikacje

Henryka Kotarskiego39. Walorem tych materiałów jest z pewnością szeroka

baza źródłowa, na której opierał się autor. Praca ta doskonale syntezuje,

podsumowuje i dopowiada to, czego wcześniej nikt nie poruszał. Żałować

by jedynie można, że autor pominął wojnę z Gdańskiem. Publikacje te są

zakrojone na ukazanie spraw organizacyjnych i są najpełniejszym ujęciem

problematyki wojska Batorego podczas konfliktu o Inflanty. Zastosowano

tu również doskonały warsztat naukowy.

Z  zagadnień  monograficznych  należy  tu  koniecznie  wspomnieć  o

artykule Jana Szpaka40 o odlewaniu kul działowych za króla Stefana. Wiele

ciekawych  spostrzeżeń  wnosi  też  praca  Maurycego  Horna41.  Najmniej

znana jest skarbowość wojskowa i związane z tym sprawy gospodarcze z

czasów  Stefana  Batorego.  Mimo  licznych  źródeł,  badacze  niechętnie

zajmują się tą dziedziną. Do dzisiaj więc najlepszą i najpełniejszą pracą
39 Kotarski Henryk, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1579-1582, [w:] „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 16,

cz.2, t. 17, cz.1-2, t. 18, cz.1-2, Warszawa 1970-1972.
40 J. Szpak, Odlewnia kul działowych w Ryjewie. Przyczynek do dziejów przemysłu zbrojeniowego za Stefana Batorego , [w:] „Kwartalnik

Historii Kultury Materialnej”, rok XVI, Warszawa 1968, nr 4.
41 M. Horn, Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978.
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jest wydawnictwo Adolfa Pawińskiego42. Pomimo upływu wielu lat, dzieło

to jest nadal aktualne.

"Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego, Tom I"

42 Skarbowość w Polsce...
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