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Zwyciężał nawet po śmierci



Kiedy w 1605 roku pod Kircholmem rozgromił Szwedów, gra
tulowali mu cesarz Rudolf II, angielski król Jakub I, a nawet 
szach Persji. Jego portrety wieszali w swoich pałacach osmań
ski sułtan i toskańscy książęta. „Zupełnie się okazałeś być naj
chwalebniejszym i najmędrszym wodzem” - pisał do zwycięz
cy papież Paweł V.

Nieśmiertelną sławę zdobył w czasie walk ze Szwedami w Inflan
tach. Kircholm, gdzie hetman pokonał ponad trzykrotnie liczniej
szego wroga, wszedł do panteonu największych polskich trium
fów. Znalazł się też w wykazie bitew uwiecznionych przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Słusznie podkreśla się zna
czenie husarii w tej batalii, ale samo rzucenie w bój „skrzydlatych 
rycerzy” bynajmniej nie rozstrzygnęło sprawy. O wyniku starcia 
w dużej mierze zadecydował geniusz człowieka, który stał za po
sunięciami Polaków - Jana Karola Chodkiewicza.

Edukacja pod okiem mistrzów

W dawniejszych biografiach wybitnego dowódcy uderza fakt, 
że karierę wojskową rozpoczął stosunkowo późno. Jako osiem- 
nastolatek miał wygłosić mowę przed odwiedzającym Wilno / 
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królem Stefanem Batorym, który stwierdził wówczas: „Pewnie 
ten swego czasu wielkim kawalerem i mężem będzie”. Lecz na 
to trzeba było poczekać: Chodkiewicza czekał jeszcze wyjazd na 
zagraniczne studia w wieku dwudziestu pięciu lat; na pierwszą 
wyprawę wojenną ruszył dopiero dekadę później...

Pięć lat temu profesor Marian Chadaj wykazał jednak, że 
przyszły pogromca Szwedów w rzeczywistości urodził się w 1570 
albo 1571 roku, czyli był znacznie młodszy, niż przypuszczano 
(wcześniej jego przyjście na świat datowano na 1560 rok). A sko
ro tak, oznacza to, że droga życiowa Chodkiewicza wyglądała 
dość typowo.

W 1586 roku - podobnie jak wielu synów magnackich - wy
jechał kształcić się za granicą. Pobierał nauki w bawarskim In
golstadt, później przez jakiś czas przebywał we Włoszech. 
W przerwach między studenckimi zajęciami (które od tamtych 
czasów specjalnie się nie zmieniły), zapoznawał się z zasadami 
taktyki wojennej znanymi w Europie Zachodniej. Planował też 
wyjechać na Maltę, by terminować pod okiem joannitów. Jeżeli 
zdołał zrealizować ten zamiar - w co wątpią niektórzy badacze - 
to zapewne spędził tam zaledwie miesiąc.

Po powrocie do kraju dalej pilnie studiował księgi poświęco
ne tematyce militarnej i rysował plany bitew. Niebawem przy
szedł czas na praktykę pod okiem mistrzów staropolskiej sztu
ki wojennej. Walczył pod komendą Stanisława Żółkiewskiego 
(z Kozakami), Jana Zamoyskiego (z Wołochami) i Krzysztofa 
Radziwiłła „Pioruna” (ze Szwedami). Podpatrywał bardziej do
świadczonych kolegów, jednocześnie rozwijając swój „warsztat”. 
Pod koniec 1602 roku objął dowództwo nad siłami Rzeczpospo
litej w Inflantach i mógł wreszcie pokazać, co potrafi.

94



VI. JAN KAROL CHODKIEWICZ. ZWYCIĘŻAŁ NAWET PO ŚMIERCI

Dyscyplina to podstawa

A potrafił wiele. Chodkiewicz już od małego garnął się do ćwi
czeń i zabaw żołnierskich - pod jego komendą inni chłopcy ko
pali w polu szańce, toczyli „bitwy” i zdobywali „twierdze”. Kiedy 
jednak nie chcieli się mu podporządkować, wściekał się. Opieku
nowie z trudem hamowali złość małego Karola. Pod tym wzglę
dem zresztą nigdy się nie zmienił.

Jako dowódca utrzymywał dyscyplinę twardą ręką; bywał 
brutalny, domagał się, aby żołnierze odpowiedzialni za grabież 

„srogo na gardle i uczciwości karani byli”. Potrafił też poradzić 
sobie z niesfornymi magnatami, którzy nie chcieli poddać się 
jego rozkazom.

Kiedy w 1618 roku dumny pułkownik Marcin Kazanowski ka
zał przed sobą nieść znak hetmański, Chodkiewicz zwrócił się do 
królewicza Władysława: „Każ, wasza królewiczowska moc, prze
strzec, aby ten znak do torby schował, bo mu go każę stłuc na łbie”.

Kazanowski nadal jednak okazywał nieposłuszeństwo i sa
botował rozkazy Chodkiewicza, nie oddając kilku chorągwi pod 
komendę starosty śremskiego Piotr Opalińskiego. Gdy hetman 
spostrzegł brak tych jednostek, rozwścieczony rzucił się w stro
nę niesfornego pułkownika, cisnął weń buławą i ścigał go po 
obozie. Na ten widok zszokowani żołnierze ze spornych jedno
stek sami ustawili się w miejscu wyznaczonym uprzednio przez 
Chodkiewicza.

Nie oznacza to, że był on typem krzykacza, na którego wy
buchy złości po pewnym czasie przestaje się zwracać uwagę. 
Od swoich podkomendnych z jednej strony wiele wymagał, ale 
z drugiej - wspierał ich w razie potrzeby. W konfliktach mieszkań
ców Rygi z żołnierzami stawał zwykle po stronie tych ostatnich.
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Największym problemem, z jakim się borykał, walcząc w Inf
lantach ze Szwedami, był brak pieniędzy na żołd. Zwykle sche
mat wyglądał następująco: Chodkiewicz odnosił błyskotliwe 
zwycięstwo, po czym nieopłaceni wojacy rozchodzili się każ
dy w swoją stronę. Szlachta niechętnie bowiem sięgała do kiesy, 
a skarb Rzeczpospolitej świecił pustkami. W 1602 roku hetman 
zagroził, że podda się nieprzyjacielowi, jeżeli sytuacja się nie po
prawi. Trzy lata później w akcie desperacji oznajmił, iż wysadzi 
w powietrze inflanckie zamki, poświęcając życie, by wstrząsnąć 
sumieniem obojętnego narodu.

Sam nie wahał się przy tym finansować żołnierzy z własnej 
kieszeni. Zimą na przełomie 1602 i 1603 roku zakupił dla nich 
żywność z Gdańska (wystarczyła na miesiąc). W 1605 roku, po 
tym jak nieopłaceni podkomendni zawiązali konfederację, za
datkował żołd dla około pięciu tysięcy z nich. Jesienią 1608 roku 
w krytycznym momencie zastawił nawet srebra stołowe!

Złotousty hetman

Poza talentem dowódczym Jan Karol Chodkiewicz wykazywał 
też nie lada zdolności literackie. Jego przemowy wygłaszane 
przed bitwami brzmią dziś tak, jakby wyszły spod pióra najlep
szych hollywoodzkich scenarzystów.

Przed bitwą pod Kircholmem wołał: „Jedyna nadzieja spo
czywa w naszych rękach i pomocy Boga!”. Kiedy wczesnym ran
kiem 2 marca 1609 szturmował Parnawę (dzisiaj popularny ku
rort turystyczny w Estonii), wziął pałasz do ręki i ruszając na 
twierdzę, zagrzewał do boju: „Kto cnotliwy, kocha króla i ojczy
znę, dla sławy narodu swego niech idzie za mną ochotnie!”.

Duże wrażenie robi też mowa, którą wygłosił na począt
ku bitwy pod Chocimiem w 1621 roku, kiedy na czele armii
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Rzeczpospolitej przyszło mu stawić opór potężnym wojskom 
sułtana Osmana II. Oto jej fragment:

Walczymy za wiarę przeciw poganom, krzyża świętego nieprzyjacio
łom, walczymy za króla, za naród cały, walczymy za ocalenie na potem 
życia i majqtków! Woła do nas o zemstę krew braci pobitych, jeszcze nie
dobrze wsiąkła w tę ziemię, po której depczecie!
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Chodkiewicz był mocno wyczulony na punkcie wojskowe
go honoru. „Nie zwykłem uciekać” - powtarzał. A jego wro
gowie byli tego świadomi. Gdy przed bitwą pod Kircholmem 
(stoczoną nad rzeką Dźwiną) król szwedzki Karol IX snuł wi
zję uciekających wojsk Chodkiewicza, jeden z dowódców, An
ders Lennartsson, odparł: „Prędzej zobaczysz, Wasza Królew
ska Mość, Dźwinę wstecz płynącą niż Litwinów i ich hetmana 
z pola uchodzących”.

Szeroko rozumianym honorem kierował się również wo
bec przeciwnika - nie wykazywał okrucieństwa ani zawzięto
ści. Być może zaważyło na tym wydarzenie z 1601 roku, kiedy 
jeszcze służył pod komendą Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”. 
Szwedzka załoga Kokenhausen skapitulowała w zamian za 
możliwość swobodnego odejścia. Tymczasem w rozochoconych 
wygraną oddziałach Rzeczpospolitej wybuchł tumult (odpowie
dzialność za niego przypisywano niesłusznie Chodkiewiczowi). 
W efekcie Polacy wymordowali część poddających się.

Po bitwie pod Kircholmem hetman wyprawił wspomniane
mu Lennartssonowi pogrzeb z honorami, a zwłoki księcia Fry
deryka Luneburskiego, zaręczonego z córką króla Karola IX, 
odesłał do niedoszłego teścia. Służących w szwedzkiej armii 
Niemców puścił wolno pod warunkiem złożenia przysięgi, że 
nie będą już walczyć przeciwko Rzeczpospolitej.

Zdarzało się też, że próbował przeciągnąć zagranicznych na
jemników na swoją stronę, w czym niewątpliwie pomagał mu 
oratorski talent. W 1604 roku w drodze pod Biały Kamień zło
żył taką ofertę pięciuset cudzoziemcom, ale ci odmówili. Pięć 
lat później, po zdobyciu Parnawy, pokazał jednak pełnię zdol
ności perswazyjnych - do służby polskiej wstąpiło wówczas stu 
pięćdziesięciu pięciu Szkotów, zrekrutowanych prosto z szere- 

\ gów szwedzkich!
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Atak na mocniejsze skrzydło

Ale sama charyzma i doświadczenie wojenne to za mało, by osią
gać błyskotliwe sukcesy. Kiedy pod koniec 1602 roku Jan Ka
rol Chodkiewicz przejmował naczelne dowództwo w Inflantach, 
miał przed sobą trudne zadanie. Musiał stawić czoło znacznie 
liczniejszym Szwedom. Jako sprawny dowódca, hetman zdawał 
sobie jednak sprawę, że w otwartym starciu przeciwnicy zwykle 
przegrywają z wojskami Rzeczpospolitej - i postanowił to wyko
rzystać. Jak pisał o Chodkiewiczu historyk Leszek Podhorodecki:

Cechowała go wielka szybkość działań i dążenie do stoczenia wainej bi
twy, zgodnie z zasadami staropolskiej sztuki wojennej. IV sztuce opera
cyjnej po raz pierwszy zastosował warowny obóz w centralnie obranym 
miejscu, w którym zgromadzona jazda stanowiła ruchomy odwód dla 
twierdz, obsadzonych niewielką piechotą.

Nieprzypadkowo ten wybitny wódz niejednokrotnie zwycię
żał, przychodząc z odsieczą obleganym przez Szwedów twier
dzom. Tak było na przykład w 1603 roku, kiedy ruszył na pomoc 
załodze zamku Rakvere. Po trzech dniach szybkiego marszu 
wpadł na szwedzką straż przednią, którą husaria rozniosła w pył 
(bilans: po stronie szwedzkiej zginęło około siedemdziesięciu 
niemieckich najemników i stu estońskich chłopów, po stronie 
Rzeczpospolitej był jeden zabity i dwóch rannych). Wkrótce po 
tym na czele większych sił nadszedł generał Anders Lennarts- 
son. Chodkiewicz nie chciał ryzykować starcia z przeważającym 
liczebnie wrogiem. Jak się okazało - nie musiał się obawiać. 
Szwedzi tak lękali się husarii, że po kilku godzinach postoju... 
ruszyli do odwrotu.
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24 września 1604 roku hetman przybył z odsieczą Białemu 
Kamieniowi (dzisiejsze estońskie Paide). Miał ze sobą 2300 żoł
nierzy, wróg - 6000 (czasami podaje się proporcję 2500 do 5000). 
Oddziałami szwedzkimi dowodził Arvid Eriksson Stalarm, któ
ry zorientował się w polskiej strategii polegającej na spędzeniu 
z pola jazdy, a następnie wybiciu osamotnionej piechoty. Tym 
razem Stalarm pomieszał więc obie jednostki.

Co zrobił Chodkiewicz? Skupił się na silniejszym skrzyd
le przeciwnika (lewym), gdzie osiągnął przewagę i zwyciężył, 
a później rzucił oddziały do walki w centrum i na drugim 
skrzydle. Efekt? Jeżeli uwierzyć relacji hetmana, Szwedzi stracili 
trzy tysiące ludzi; on sam zaledwie osiemdziesięciu jeden zabi
tych i około stu rannych.

Podobnie pod względem taktycznym rozegrał stoczoną 
27 września 1605 roku bitwę pod Kircholmem. Tutaj dyspropor
cja sił była chyba jeszcze większa (wojska Rzeczpospolitej szacu
je się na 3440-4000, szwedzkie na około 11 000), a efekt działań 
hetmana - wręcz piorunujący. Po stronie wroga życie straciła 
przeszło połowa walczących, wśród Polaków zabitych było zale
dwie stu (i dwustu rannych).

Nic zatem dziwnego, że historycy wojskowości wyrażają się 
o Chodkiewiczu bardzo pochlebnie. Stanisław Herbst starcie 
pod Kircholmem zaliczył do największych taktycznych zwy
cięstw w dziejach. Z kolei Marian Kukieł pisał:

Kircholm jest klasycznym przykładem bitwy walnej, zakończonej peł
nym zwycięstwem, tj. zniszczenie przeciwnika. Tak pełnych zwycięstw 
mało zna historia, ani jednego zaś odniesionego przy takiej przewadze.
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Szybkość, zaskoczenie, pomysłowość

„Chodkiewicz szybki jest” - mogli nieraz powtarzać Szwedzi. 
Przed bitwą pod Kircholmem Polacy, którymi dowodził, prze
byli około 80 kilometrów (pojawia się też opinia, że nawet 125) 
w zaledwie dwa dni. Co innego jednak przemierzać Inflanty we 
wrześniu, a co innego - w mroźną zimę. Tymczasem w lutym 
1609 roku hetman postanowił z zaskoczenia uderzyć na Parnawę. 
Przez sześć dni jego żołnierze kluczyli po lasach i bezdrożach, 
pokonując dystans 200 kilometrów.

I kiedy przed świtem 1 marca Chodkiewicz już chciał uderzyć, 
załoga Parnawy - ostrzeżona przez szpiega - otworzyła ogień ar
tyleryjski z zamku. Z ataku przez zaskoczenie nic więc nie wy
szło, a Chodkiewicz miał zbyt wątłe siły, aby pozwolić sobie na 
regularne oblężenie. Postanowił więc uciec się do fortelu. Zarzą
dził odwrót, ale gdy tylko jego wojacy zeszli z pola widzenia wro
ga, kazał im się zatrzymać. Zabronił jednak rozpalania ognisk. 
Tak Polacy przeczekali kilka godzin - do północy. Wówczas to 
hetman poderwał wojsko, które ponownie ruszyło pod Parnawę 
i tym razem zaskoczyło szwedzką załogę. O świcie miasto było 
już w rękach nacierających. Zdobyli sto cztery działa i dwa statki 
handlowe, co podsunęło Chodkiewiczowi nowy pomysł...

Do zdobycznych okrętów dokupił kilka kolejnych od Holen
drów i Anglików, przebywających akurat w Parnawie. Szybko 
skompletował załogę złożoną ze szwedzkich jeńców, litewskich 
piechurów oraz lokalnych marynarzy i na jej czele ruszył w kie
runku portu Salis, gdzie stacjonowała szwedzka flotylla blokują
ca Rygę - drugie pod względem liczby ludności miasto ówczes
nej Rzeczpospolitej.

W nocy z 23 na 24 marca 1609 roku Jan Karol Chodkiewicz 
stoczył jedyną w swoim życiu bitwę morską. Najpierw wprowadził 
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do portu w Salis dwa brandery załadowane łatwopalnymi mate
riałami. Ogniem od płonących statków zajęły się dwie szwedzkie 
jednostki. Zapanował chaos. Zaskoczeni Szwedzi, pod ostrzałem, 
odpłynęli w popłochu, a zwycięzca spod Kircholmu dopisał do 
swojej biografii kolejny triumf. „Jest udziałem geniusza odkry
wać wypadki, których pospolite nie dostrzegają umysły, chwy
tać je prędko i wykonywać niezwłocznie” - komplementował ten 
sukces Julian Ursyn Niemcewicz.

Porażka w wielkim mieście

Po 1610 roku konflikt o Inflanty chwilowo wygasł. Chodkiewicz 
chciał zadać Szwedom decydujący cios, ale ostatecznie odpuś
cił. Dał się bowiem przekonać królowi Zygmuntowi III Wazie 
do udziału w wojnie z Moskwą. Sytuacja na froncie wschodnim 
niewiele różniła się od tej na północy. Znowu hetman wielki li
tewski musiał borykać się z problemem nieopłaconego wojska 
i przeważającym liczebnie wrogiem.

Zaliczył też pierwszą porażkę jako samodzielny dowódca. 
W sierpniu 1612 roku ruszył na czele około jedenastu tysięcy 
żołnierzy w stronę Moskwy. Celem wyprawy było dostarczenie 
żywności oblężonej polskiej załodze Kremla. 1 września Chod
kiewicz stoczył siedmiogodzinną bitwę, ale nie udało mu się 
osiągnąć celu. Dwa dni później podjął kolejną próbę, lecz po
nownie został powstrzymany.

Faktem jest, że toczenie walk w wielkim mieście było dla po
gromcy Szwedów zupełnie nowym doświadczeniem. Na doda
tek nie miał specjalnie pola manewru - dosłownie i w przenoś
ni. Ze względu na trudne warunki terenowe musiał zdecydować 

\ się na atak czołowy.
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Wprawdzie w porównaniu ze zwycięstwami w Inflantach do
konania Chodkiewicza na wschodzie wyglądają blado, ale robił, 
co mógł. W 1615 roku, chcąc odciągnąć uwagę wrogów oblega
jących Smoleńsk, zorganizował dwie grupy kawaleryjskie (jedną 
na czele z Aleksandrem Lisowskim, twórcą lisowczyków), które 
natarły na tyły wroga.

W 1618 roku szturmował bez powodzenia Moskwę, ale ten 
nieudany atak nie był całkowitą porażką - sprawił, że przeciw
nicy stali się bardziej skłonni do rozmów. Ich efektem był rozejm 
dywiliński (wszedł w życie 4 stycznia 1619 roku według kalenda
rza gregoriańskiego), na mocy którego Rzeczpospolita odzyskała 
większość terenów utraconych przez Wielkie Księstwo Litewskie 
w XV i XVI wieku.

Największa wojna pozycyjna szlacheckiej Rzeczpospolitej

Po latach wiernej służby Polsce Jan Karol Chodkiewicz liczył, że 
w końcu odpocznie po wojennych trudach, lecz ojczyzna znowu 
go wezwała. W 1621 roku sułtan Osman II na czele wielkiej ar
mii ruszył na Rzeczpospolitą. Powstrzymać mógł go tylko słyn
ny pogromca Szwedów.

Mimo złego stanu zdrowia hetman wielki litewski po raz 
kolejny potwierdził swoje militarne talenty. Zaproponował, by 
wkroczyć z wojskiem do Mołdawii, a następnie wejść do Wołosz
czyzny i nad Dunajem oczekiwać na wroga. Ta odważna koncep
cja walki poza Rzeczpospolitą musiała jednak zostać skorygowa
na, bo podatki na wyprawę zbierano dość wolno.

Skończyło się na tym, że nasi żołnierze przekroczyli graniczny 
Dniestr i założyli obóz pod Chocimiem, leżącym już na terenie 
Mołdawii. Wyglądając przeciwnika, Chodkiewicz jednocześnie
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podnosił morale żołnierzy. Gdy usłyszał rozmowę przestraszo
nych wojaków na temat wielkiej nawały tureckiej, doskoczył do 
nich ze słowami: „To ich szablą policzymy!”.

2 września 1621 roku armia sułtana Osmana II - a w zasadzie 
jej pierwsza część - dotarła do stanowisk Polaków i rozpoczęła 
oblężenie. Tej nocy na radzie wojennej Chodkiewicz wystąpił 
ze śmiałą propozycją: chciał wyprowadzić z obozu całe wojsko 
i stoczyć rankiem walną bitwę, zanim wszystkie siły wroga znaj
dą się na miejscu. „Szablą otworzymy sobie drogę do namiotów 
sułtana” - zapewniał.

Komisarze, którzy mieli decydujący głos w najważniejszych 
kwestiach, nie podzielali jednak, jego entuzjazmu. „Nie wolno 
grać w kości o Rzeczpospolitą. Kierujemy się środkującą drogą

104 \
■s



VI. JAN KAROL CHODKIEWICZ. ZWYCIĘŻAŁ NAWET PO ŚMIERCI

między bojaźliwością a zuchwalstwem” - odpowiedzieli na plan 
hetmana.

Armia pod wodzą Chodkiewicza stawiała zaciekły opór prze
ważającym liczebnie Turkom i ich sojusznikom. Schorowany do
wódca dobrze organizował działania poszczególnych oddziałów 
i doskonale używał odwodu złożonego z ciężkiej jazdy. Tak wy
darzenia spod Chocimia opisywał Leszek Podhorodecki:

Wojna chocimska była największą w dziejach szlacheckiej Rzeczy
pospolitej operacją obronną, największą z dawnych wojen polskich 
wojną pozycyjną (...). Chodkiewicz wraz ze swym sztabem umiejętnie 
powiązali teren z całym systemem obrony i w pełni wykorzystali prze
szkody naturalne. Siłę ognia piechoty i artylerii sprzęgli z fortyfikacjami 
polowymi, którymi umiejętnie manewrowano na polu walki, wielokrot
nie zaskakując tym nieprzyjaciela.

Chodkiewicz, twórca zwycięskiej strategii i naczelny dowód
ca, nie doczekał końca oblężenia. 23 września, na łożu śmierci, 
bez słowa wręczył buławę regimentarzowi Stanisławowi Lubo
mirskiemu i złożył ręce do modlitwy. Zdołał wyszeptać jedy
nie: In manus tuas Domine (W Twoje ręce, Panie). Zmarł następ
nego dnia.

Jego podkomendni odparli jeszcze dwa szturmy; później Tur
cy zdecydowali się na rozmowy zakończone podpisaniem ukła
du pokojowego 9 października. Pokonany sułtan ruszył na połu
dnie, a jego pogromcę - w trumnie odwieziono do Kamieńca 
Podolskiego.


