


Czasy Nowożytne, tom VIII (IX)/2000 
Periodyk pośw ięcony dziejom polskim i pow szechnym  od XV do XX wieku

Wojciech Polak 
(Toruń)

N i e u d a n a  m i s j a  g o ń c a  c e s a r s k i e g o  
J a k u b a  H e n c k l a  v o n  D o n n e r s m a r c k

i g o ń c a  s e n a t u  R z e c z y p o s p o l i t e j  J a n a  H r y d z i c z a  
d o  M o s k w y  w  1613/1614  r .

Zimą 1613 r. Rzeczpospolita znajdowała się w stanie wojny z 
Państwem Moskiewskim (rozpoczętej w 1609 r.). Nieudana wyprawa 
Zygmunta III i królewicza Władysława pod mury Moskwy (jesień 1612) i 
kapitulacja polskiej załogi na Kremlu (6-7 XI 1612 r.) silnie zmniejszyły 
szanse Rzeczypospolitej na podporządkowanie sobie wschodniego sąsiada. 
Na dodatek większość wojsk polskich operujących na wschodzie, nie 
mogąc się doczekać wypłaty żołdu, zawiązała konfederacje i wkroczyła w 
granice własnego państwa.1 Zaspokojenie ich roszczeń finansowych 
zdominowało politykę wewnętrzną Rzeczypospolitej na okres całego roku 
1613.2

W styczniu 1613 r. rozpoczął się w Moskwie Sobór Ziemski, zwołany 
przez przywódców tzw. II pospolitego ruszenia (opołczenia) -  kniazia 
Dymitra Trubeckiego i kniazia Dymitra Pożarskiego. Już 3 marca Sobór 
wybrał na nowego cara Michała Romanowa, syna więzionego w Polsce

1 Na temat konfederacji wojskowych, po wyprawach 1609-1612 pisali: J. 
Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984 (Acta Universitatis 
Wratislawiensis , No 689, Prawo CXVII), passim; K. Tyszkowski, Wojna o 
Smoleńsk, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, t. VIII, Lwów 1932, 
s.72-75; tenże, Problemy organizacyjno-wojskowe z czasów wojny moskiewskiej 
Zygmunta III, Przegląd Historyczno-Wojskowy,1930; A. Michałek, Konfederacja 
wojska stołecznego pod regimentem imć Cieklińskiego Józefa, Teki Historyczne, 
1.16:1969-1971; R. Walczak, Konfederacja Gdańska, Elbląga i Torunia w latach 
1613-1623, Rocznik Gdański, 1.15-16:1956/1957; D. Bogdan, Warmia wobec 
konfederacji żołnierskich 1613-1614, Komunikaty Mazursko -Warmińskie, 1983, 
nr 2-3.
2 Zob.: J. Byliński, j. w.
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metropolity rostowskiego Filareta. Romanowowie byli jednym z 
najstarszych i najbardziej szanowanych rodów bojarskich w Moskwie. 
Rzeczpospolita oczywiście nie uznawała tego wyboru. Za cara 
moskiewskiego uważano w Polsce królewicza Władysława, na podstawie 
układów z bojarami zawartych przez króla Zygmunta III pod Smoleńskiem 
(14 II 1610 r.) i hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Moskwą (27 VIII 
1610 r.). Podkreślano zwłaszcza fakt złożenia przysięgi królewiczowi 
przez bojarów (w tym także przez Michała Romanowa) i wszystkie stany 
moskiewskie.3

Wojna polsko-moskiewska toczyła się, przede wszystkim na 
terytoriach zajętych przez wojska Rzeczypospolitej w latach 1609- 
1611(chociaż zagony moskiewskie wchodziły czasem w głąb kraju). 
Podczas odwrotu jesiennej wyprawy z 1612 r. opuszczono i spalono 
miasta, których nie można było utrzymać - Możajsk i Borysów. Najdalej 
wysuniętą na wschód twierdzą w rękach polskich była Wiaźma, obsadzona 
przez niewielką załogę pod wodzą doświadczonego rotmistrza Pawła 
Rudzkiego.4 Bardzo szczupłą obsadę miał też ważny strategicznie 
Dorohobuż.5 Zagrożone były również: Zawołocze, Biała, a przede 
wszystkim Smoleńsk. Twierdza, ta odzyskana w czerwcu 1611 r., po 
blisko dwuletnim oblężeniu, imponowała ogromem i posiadała, mimo 
średniowiecznej formy, ogromne znaczenie strategiczne. Na początku 
stycznia 1613 r zmsrf dowodzący Smoleńskiem Jakub Potocki. Niepłatne 
wojsko szybko zorganizowało konfederację (pod wodzą Zbigniewa 
Silnickiego) i wkrótce opuściło twierdzę. Z najwyższą trudnością udało się 
hetmanowi wielkiemu litewskiemu Janowi Karolowi Chodkiewiczowi 
obsadzić Smoleńsk skromniutką załogą. Dodajmy, że w okolicach Toropca

’ Zagadnienia te omawia szerzej W. Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka 
Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612, Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, r..87,z.. 1,Toruń 1995.0 wyprawie na Moskwę w 1612 r. 
zob. także :H. Wisner, Król i ca r. Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku, 
Warszawa 1995, s.6^-72. Na temat przebiegu Soboru Ziemskiego i wyboru 
Michała Romanowa na cara pisze: D. Czerska, Między „smutą” a kryzysem lat 40. 
XVII w. (Polityka wewnętrzna Rosji w okresie panowania pierwszego Romanowa), 
Kraków 1978, s. 13 -2 5 ; A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999, 
s.387 -  396.
4 Jakub Zadzik do Lwa Sapiehy,26 XII 1612 r. z Wiaźmy, Riksarkivet Stockholm 
(dalej:RS), Extranea Polen (dalej: EP) 105.
5 Jan Karol Chodkiewicz w liście do Lwa Sapiehy pisał: Wiaźma na łyczku, 
Dorohobuż jeszcze pochyłej(\ 4 IV 1613 r. z Bychowa),Biblioteka Czartoryskich 
w Krakowie (dalej :Bibl. Czart.), 3236, k.284.
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operowały oddziały referendarza litewskiego Aleksandra Gosiewskiego, a 
na całej Siewierszczyźnie oddziały kozackie wierne Rzeczypospolitej.1’

Sytuacja polskich twierdz na pograniczu stała się zupełnie 
dramatyczna, gdy obradujący w Moskwie Sobór Ziemski postanowił 
wysłać oddziały wojskowe na północ przeciwko Szwedom i na wschód 
przeciwko Rzeczypospolitej. Celem przygotowywanej kontrofensywy było 
odzyskanie Smoleńska.7

W marcu i kwietniu 1613 r. Moskwa rozpoczęła przesuwanie wojska 
w kierunku granicy. Latem ruszyła wyprawa na Smoleńsk.8 Jej dowódcami 
byli kniaź Dymitr Czerkaski9, kniaź Michał Buturlin10 i diak Atanazy 
Carewskij." W lipcu wyprawa ruszyła z Kaługi do Sierpiejska, 
wypłaszając oddziały kozackie stojące po stronie polskiej. Szybko w ręce 
moskiewskie wpadła Wiaźma, opuszczona przez Pawła Rudzkiego.12 
Upadło też Zawołocze, skąd wyszedł, (na wypad) wraz załogą Aleksander 
Lisowski.13 Dowódca wojsk wiernych Rzeczypospolitej w Newlu -  
Grzegorz Wałujew (był to Moskal, opowiadający się od lipca 1610 r. po 
stronie królewicza Władysława) 14 pisał do Aleksandra Gosiewskiego, 
referendarza litewskiego:

6 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.72-75;W.Polak, op. cit., s.324.
7 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.75-76; S. Sołowiow, lstorija Rossii s 
driewniejszich wriemien, kn. V, t.9-10, Moskwa 1961, s.32-34.
8 Dworcowyjc Razriady, t.i, 1612- 1628, Sankt -  Petersburg 1850, szp.101 -  103.
9 Zob.: W. Bienieszewicz, Dmitrij Mamstriukowicz Czerkasskij, w: Russkij 
Biograficzeskij Slowar', pod red. A. A. Połowcowa, t. XXII, Sankt -  Petersburg 
1905(rep r. New York 1962), s. 210 -212.
10 Zob.: Michaił Buturlin, w: Russkij Biograficzeskij Slowar, t. III, Sankt -  
Petersburg 1908 (rep r. New York 1962), s. 553 -  554.
11 Zob.: W. Bienieszewicz, Afanasij Carewskij,w. Russkij Biograficzeskij Slowar', 
t. XXII, Sankt -  Petersburg 1905 (rep r. New York 1962), s. 451 -452 .
12 Rudzki nie wierzył w możliwość utrzymania tej twierdzy i już w marcu 1613 r. 
prosił Chodkiewicza o zgodę na jej opuszczenie, zob.: Jan Karol Chodkiewicz do 
Aleksandra Gosiewskiego, 24 III 1613 r. z Bychowa, Biblioteka Narodowa w 
Warszawie (dalej cyt.: BN), Biblioteka Ordynacji Zamoyskich (dalej cyt.: BOZ) 
960, k. 44. Hetman jednak zdecydowanie odmawiał, obiecując rotmistrzowi 
pomoc z Dorobobuża i ze strony oddziałów Aleksandra Gosiewskiego, zob.: Jan 
Karol Chodkiewicz do Pawła Rudzkiego, ibidem, k. 48.
13 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.76-77; S. Sołowiow, op. cit., s.33.Zob. też: 
Jan Karol Chodkiewicz do żołnierzy inflanckich, 17 VII 1613 r. z Orszy, BN, 
BOZ 960, k.69.
14 Grzegorz Wałujew (Wołujew) rozpoczął masakrę Dymitra i oddając do niego 
strzał z rusznicy. Zob.: „Relacja o zamordowaniu Dmitra, Hospodara 
Moskiewskiego 27 dnia Maja”, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 34, (dalej 
cyt.: BR) k.82v-87v.W 1610 r. Wałujew dowodził obroną obleganej przez
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Z Zawołocza pułkownik Alexander Iwanowicz Lisowski poszedł na 
czatą, a z  sobą wziął polskich i litewskich ludzi i dworzan i dzieci 
bojarskich. A w Zawołoczu zostawił nie wielkich łudzi. Julij 9 dnia 
w nocy przyszli pod  Zawołocze, zebrawszy się z  Opoczki i z Siebieża, 
worowie, zamek Zawołocze wzięciem wzięli i wziąwszy zamek, 
polskich i litewskich i ruskich ludzi i dworzan i dzieci bojarskich i 
ich ojców, matek i żony, dzieci i chrześcijan pobili od małego do 
wielkiego i zamek i hospodarską kaznę [skarbiec -  W.P.] spalili. A 
których dworzan i dzieci bojarskich ostatnich wzięli byli z sobą do 
Opoczki, i tych dworzan, odwiodszy od Zawołocza trzy warsty za 
Huth rzekę, wszytkich też pobili do jednego człka, a którzy bojarskie 
żony odbieżeli od nich w las, tych niewiele przyszło do Newła tylko 
duszą a ciałem. A jako pułkownik Alexander Iwanowicz Lisowski z 
Zawołocza poszedł na czatę, my o nim do tych czasów nie wiemy, 
gdzie on teraz jest, i jako go Pan Bóg miłuje, a ludzi z nim niewiele, 
dlatego, że litewscy ludzie od niego precz odeszli.15

Jak widać niefrasobliwość Lisowskiego doprowadziła nie tylko do 
utraty ważnej twierdzy ale także do wydania jej mieszkańców na pastwę 
moskiewskich żołnierzy, którzy urządzili straszliwą rzeź. Na dodatek 
Lisowski dostał bezpośrednio od króla większą sumę pieniędzy właśnie na 
obronę Zawołocza. Wywołało to duże niezadowolenie Jana Karola 
Chodkiewicza. Owemu na obronę Zawołocza tak wiele dano, że na 
ukrzepienie Wiążmy, Białej i Smoleńska więcej nie trzeba było -  pisał 
rozgoryczony hetman wielki litewski(zapewne ze sporą dozą przesady).16

Utracono również Dorohobuż, po zdobyciu którego nieprzyjaciel 
podszedł pod Białą.17 Odeszła z rąk na[szych] Wiaźma, odszedł i 
Dorohobuż [...]. Wszystkie za tym siły swe zebrawszy do kupy nieprzyjaciel 
pod Białą podstąpił [...] - pisał Jan Karol Chodkiewicz do kanclerza Lwa

Stanisława Żółkiewskiego twierdzy -  Carowego Zajmiszcza. Po bitwie pod 
Kłuszynem zawarł z Żółkiewskim układ w którym uznał królewicza Władysława 
za cara i przeszedł na stronę polską zob.: W. Polak, op. cit., wg. indeksu.
15 Grzegorz Wałujew da Aleksandra Gosiewskiego, 11 VII 1613 r. z Newla, 
Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa (dalej cyt: SIRIO),
1.142, wyd. S. Biełokurow , Moskwa 1913, s.421-422..
16 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 4 VIII 1613 r., z Bychowa, Bibl. 
Czart. 3236, k.291; BN BOZ 960, k. 77 -  78. Zob. też: Jan Karol Chodkiewicz do 
Zygmunta III Wazy, 22 V 1613 r. z Lachowicz, Korespondencye Jana Karola 
Chodkiewicza, wyd. W. Chomętowski, Warszawa 1875, s. 177.
17 Dworcowyje Razriady, t. I, s. 101 -  103; Jan Karol Chodkiewicz do Lwa 
Sapiehy, 20 IX 1613 r. z Bychowa, BN BOZ 960, k. 89 -  90.
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Sapiehy.18 A dalej dodawał: Stamtąd pod Smoleńsk wojska
obraca[...J.Teraz lubo Białą ratować, lubo Smoleńsk, ludźmi opatrzyć 
trzeba, obojgu wygodzie trudno zasię.19 Niestety owe opatrzenie było 
wysoko niedostateczne.20

Białej bronił dzielnie rotmistrz Jajkowski. Otoczona przez Moskali 
gródkami, wobec przeważających sił nieprzyjaciela i zdrady piechoty 
niemieckiej, musiała się poddać pod koniec września 1613 r,2]Pod 
Smoleńsk zatym wszytkie się nieprzyjacielskie obróciły wojska -  pisał 
Chodkiewicz.22 Rozpoczęło się długie blokowanie twierdzy, w której na 
czele niewielkiej załogi stał rotmistrz królewski Jerzy Szczucki. Dymitr 
Czerkaski, kniaź Iwan Trojekurow (który zastąpił rannego pod Białą 
Wasyla Buturlina)23 i Atanazy Carewskij przebywali pod Smoleńskiem do 
czerwca 1615 r., gdy zamienili ich na stanowiskach dowódczych: kniaź 
Iwan Chowański i Miron Wieliaminow. Oddziały moskiewskie nie były na 
tyle liczne, aby rozpocząć regularne oblężenie. Stały więc bezczynnie 
kilka kilometrów od Smoleńska i budowały tzw. gródki odcinające 
zaopatrzenie od twierdzy. Inne grupy wojsk moskiewskich przekraczały 
nawet granicę polsKo-moskiewską sprzed 1609 r.Dochodziły do okolic 
Witebska, Mścisławia, Orszy, szturmowały Jezierzyszcze, Wieliż i

18 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 30 VIII 1613 r., z Bychowa, Bibl. 
Czart. 3236, k.297.
19 Ibidem.
20 O tragicznej sytuacji finansowej pisał Chodkiewicz m. in w szeregu 
dramatycznych listów do Lwa Sapiehy:4 VIII 1613 r.,30 VIII 1613 r.,4 IX 1613 
r.,4 X 1613r, wszystkie z Bychowa, Bibl. Czart 3236, k.291, 297-298 ,305-307, 
309-310. Zob. też list Chodkiewicza do Lwa Sapiehy z 24 IX 1613 r.(z 
Mohylewa), BN BOZ Q60, k. 9 4 -9 5 .
21 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 4 X 1613 r., Bibl. Czart. 3236, k. 309; 
tenże do „obywatelów mińskich”, 4 X 1613 r. z Bychowa, BN, BOZ 960, k. 101 — 
102; tenże do sejmiku generalnego litewskiego, 30 X 1613 r. z Mohylewa, ibidem, 
k. 115; K.Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.77. Moskwa ku Smoleńskowi 
postępuje i jeśli podstąpi, weźmie -  pisał pełen pesymizmu ksiądz Jakub Zadzik. 
Białłą już wzięli i tyrannice z naszemi się obeszli. Excursie na pogranicze 
litewskie czynią i dalsze, nie mając wstrętu, czynić będą -  dodawał dalej, Jakub 
Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 18 X 1613 r. z Włocławka, RS, EP 105. 
Zob. też: Nowyj Lietopisiec, w: Połnoje sobranije russkich lietopisiej, t.XlV, 
Sankt -Petersburg 1910, s. 131 -  132; Bielskij Lietopisiec, ibidem, t. XXXIV, 
Moskwa 1978, s. 262.
22 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 4 X 1613 r., Bibl. Czart. 3236, k. 309.
23 Michał Buturlin został ciężko raniony odłamkiem pocisku armatniego w głowę, 
Dworcowyje Razriady, t. I , szp. 103.
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Suraż.24 Ksiądz Jakub Zadzik pisał: Wszystkiemi nas plagami Pan Bóg 
dotyka. Moskwian że odporu żadnego nie ma, co raz tym większe bierze 
serce. Już tylko we 12 mil od Smoleńska wojska jego, opuszczona Wiaźma, 
Bialla, Dorohobuż i inne twierdze od naszych. Pan Bóg że to wie co i z 
Smoleńskiem będzie, machina wielka, wiele żywności i inszych apparatów 
wojennych potrzebuje, w co wszystko obnażona. Szkoda nam zgoła 
wojować, bo zatrzymać co, albo nie umiemy, albo nie możemy.'' Sytuacja 
na pograniczu była więc poważna, a do tego brakowało pieniędzy dla 
żołnierzy obleganych zamków.

5 sierpnia 1613 r., na posiedzeniu Dumy Bojarskiej, w obecności cara 
Michała czytano listy przesłane przez cesarza i polskich senatorów za 
pośrednictwem gońca Denisa Oładina. W czasie zebrania tego wysłuchano 
też zapewne sprawozdania Oładina z jego misji w Polsce, którą odbywał 
na wiosnę 1613 r. Jej głównym celem było doprowadzenie do wymiany 
jeńców pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą, a zwłaszcza do uwolnienia 
carskiego ojca -  Filareta i kniazia Wasyla Golicyna, dwóch 
najwybitniejszych więźniów w rękach polskich. Miał też Oładin, zgodnie z 
poleceniem bojarów, zbierać informacje szpiegowskie (i czynił to 
przykładnie). Zasadniczego celu poselstwa nie osiągnął - wymiana jeńców 
była jeszcze kwestią odległej przyszłości. Najważniejszym momentem 
jego poselstwa było spotkanie z posłem cesarskim .26 W tym czasie 
przebywał bowiem w Polsce poseł cesarski Erazm Heide von Rassenstein, 
zwanv Heideliusem. ktorv pizybył dn Wivs/^wy 27 lutego 1613 r Mi^ł on

24Jan Karol Chodkiewicz do powiatów pogranicznych, 20 IX 1613 r. z Bychowa, 
BN, BOZ 960, k. 9 0 - 9 1 ;  S. Sołowiow, op. cit., s.33; K. Tyszkowski, op. cit., 
s.77. Z Litwy nam jednak piszą, że się ku Połocku, Wieliżowi bardzo Moskwa 
pomyka i całą raz pod Wleliż podbiegszy, spaleli nieco domów -  donosił ksiądz 
Jakub Zadzik Wawrzyńcowi Gembickiemu (8 XI 1613 r. z Warszawy, RS, EP 
105).
25 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 27 IX 1613 r. z Warszawy, RS, EP 
105. Jakub Zadzik był w tym czasie świeżo mianowanym sekretarzem wielkim 
koronnym. Urząd przypadł mu z ominieniem starszych i zasłużeńszych [...], 
przemożną szalenie powagą Andrzeja Boboli podkomorzego koronnego, 
wspartemu (Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyskiego, Kraków 1870, s. 
255). Sporą rolę w tej nominacji odegrało także z pewnością wsparcie biskupa 
kujawskiego Wawrzyńca Gembickiego, wielkiego protektora młodego księdza. 
Król pamiętał także zapewne o wytrwałej i odważnej postawie Zadzika w czasie 
oblężenia Smoleńska (1609-1611, zob.: W. Polak, op. cit., wg. indeksu). Jakub 
Zadzik pozostawił ogromną ilość listów do Wawrzyńca Gembickiego z tego 
okresu (RS, EP 105 i 106).
26 W. Polak, Misja gońca moskiewskiego Denisa Oładina w Rzeczypospolitej w
1613 r., Almanach Historyczny, t. II, 2000, s. 75 -  106.

142



wyznaczone dwa zadania: staranie się o sojusz polsko-habsburski oraz 
wysondowanie możliwości pośrednictwa w konflikcie polsko- 
moskiewskim.27Tą pierwszą sprawę załatwiło właściwie poselstwo 
Mikołaja Wolskiego w Wiedniu (układ podpisano 23 marca 1613 r .).28 Nas 
interesuje bardziej drugie zadanie posła cesarskiego. Aby wyjaśnić genezę 
pomysłu pośrednictwa habsburskiego należy się znowu cofnąć do roku 
1612.W czerwcu tego roku miasto Moskwa było jeszcze w rękach 
Polaków. Zygmunt III zaś przygotowywał się do wyprawy w celu odsieczy
i osadzenia na tronie carskim swojego syna Władysława. Gdy przez 
Państwo Moskiewskie przejeżdżał, w drodze powrotnej z Persji, goniec 
cesarski Jussuf Grigoriew, przywódcy II opołczenia postanowili 
wykorzystać go do przesłania listu cesarzowi (wtedy jeszcze Rudolfowi 
II). Podpisane przez kniazia Dymitra Pożarskiego pismo zawierało 
najpierw rozliczne skargi na postępowanie króla polskiego. Zarzucano mu 
m.in. złamanie rozejmu z 1608 r., najazd na Smoleńsk, nakazanie 
hetmanowi Żółkiewskiemu i Dymitrowi II oblegania Moskwy, itp. Dalej 
Pożarski twierdził, że Zygmunt III swoim własnym listem gwarantował, iż 
królewicz, gdy zostanie carem to przejdzie na prawosławie, będzie 
szanował duchowieństwo i cerkwie prawosławne, nie będzie obsadzał 
Polaków i Litwinów na urzędach. Król jednak te obietnice i umowy 
zawarte przez hetmana Żółkiewskiego złamał, posłów moskiewskich(z 
Filaretem i kniaziem Wasylem Golicynem na czele) uwięził, 
Smoleńsk(wbrew umowom) zdobył zbrojnie, całe państwo i wiarę 
prawosławną niszczył, itd. W końcowej części listu kniaź Pożarski 
nawiązywał do dawnej, jak twierdził, przyjaźni moskiewsko - 
habsburskiej, przypominał posiłki wysyłane przez Borysa Godunowa na 
wojnę z Turcją i prosił o pomoc pieniężną oraz interwencję dyplomatyczną 
w Polsce w celu powstrzymania Zygmunta III przed nową wyprawą na 
Moskwę.29Wraz z gońcem Jussufem Grigoriewem posłano też gońca od 
bojarów - tłumacza języka niemieckiego w kancelarii carskiej Jeremiasza 
Westermanna. Z powodu toczącej się wojny z Polską ruszyli oni przez 
Archangielsk i przybyli do Pragi dopiero w październiku 1612 r. Cesarz 
Maciej przyjął Westermanna życzliwie i od razu nakazał uzupełnić

27K.Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.95-96; W. Leitsch, Moskau und die Politik 
des Kaiserhofes im XVII. Jahrhundert, T. I, Graz — Koln I960, s.96-97.
28 E. Barwiński, Przymierze polsko - austryackie z r. 1613. Przyczynek do historii 
stosunków polsko-aus.. iackich za Zygmunta III, Przewodnik Naukowy i Literacki, 
R.24, 1896, s. 18-21; K.Tyszkowski, op. cit., s.97-98.
29 Kniaź Dymitr Pożarski do cesarza Rudolfa 11,30 VI 1612 r. z Jarosławia, Haus-, 
Hof-, und Staatsarchiv, Wien, Russica I - 6, 1613, k. 1-12 (oryginał i tłumaczenie 
na niemiecki).
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instrukcję Heideliusa o punkt dotyczący mediacji w sporze moskiewsko - 
polskim .30

W Warszawie Heidelius dwukrotnie spotkał się z Oładinem, oznajmił 
mu o inicjatywie pośrednictwa cesarskiego w konflikcie polsko- 
moskiewskim i przekazał odpowiednie listy. Wprawdzie kwestia owego 
pośrednictwa zawisła na razie w powietrzu -  Oładin nie posiadał 
odpowiednich pełnomocnictw, a strona Polska była dość nieufnie 
nastawiona do całej inicjatywy, to jednak pierwsze kroki zostały 
uczynione.31

Wróćmy jednak do obrad Dumy Bojarskiej z 5 VIII 1613 r. 
Najważniejszą decyzją, którą podjęto na tej naradzie było wydelegowanie 
do Polski gońca -  Fiodora Leontiewa, z zadaniem oficjalnego 
obwieszczenia o objęciu tronu moskiewskiego przez Michała 
Romanowa.32 Denis Oładin, twierdził oficjalnie podczas swojej misji, że 
tron ciągle wakuje.33 W związku z podjęciem się pośrednictwa w 
konflikcie polsko-moskiewskim przez cesarstwo utrzymywanie tej fikcji 
nie miało już sensu. Zwłaszcza, że Polacy chcieli, aby pośrednictwo to 
uważać za rodzaj sądu, który powinien rozważyć prawa Władysława do 
tronu carskiego. Oficjalne zakomunikowanie Rzeczypospolitej o elekcji 
nowego cara pozwalało bojarom jeszcze mocniej akcentować, że o 
żadnym arbitrażu w sprawie ewentualnego objęcia tronu przez 
Władysława nie ma mowy. Poza tym w lipcu 1613 r. Moskwa wysłała do 
Wiednia posłów: Stefana Uszakowa i Siemiona Zaborowskiego m. in. z 
zadaniem oficjalnego powiadomienia cesarza o wyborze Michała 
Romanowa. Trzeba było o tym samym zawiadomić oficjalnie także 
Rzeczpospolitą. Ostatecznie jednak do aktywniejszych działań w celu 
wysłania Leontiewa do Polski przystąpiono w październiku.

Zadanie zorganizowania misji Leontiewa spadło na dowódców wojsk 
moskiewskich stojących pod Smoleńskiem: Dymitra Czerkaskiego i 
kniazia Iwana Trojekurowa. Nakazano im wysłanie gońca do starosty 
orszańskiego Andrzeja (Aleksandra) Sapiehy. Zwyczajem moskiewskim 
gońcowi temu przygotowano gotowe pismo, które Czerkaski i Trojekurow 
powinni przepisać i podpisać imieniem Matwieja Pleszczejewa, wojewody 
carskiego z Białej. Miało to sugerować, że sprawy ’’techniczne” załatwiane 
są na szczeblu lokalnym, a nie w Moskwie. Car Michał i bojarzy

30 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 101 -  102; W. Leitsch, op. cit., s. 95n; ; 
Bojarzy moskiewscy do senatorów polskich, grudzień 1614 r. z Moskwy, SIRIO, t. 
142, s. 483.
31 W. Polak, Misja gońca, passim.

Fragment Polskiej Księgi Poselskiej nr 29, SIRIO, 1.142,s.424.
3j Zob. Instrukcja dla Denisa Oładina, 20 III 1613 r., SIRIO, t. 142, s. 316 -  317.
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nakazywali aby w yr^ny przez Czerkaskiego i Trojekurowa goniec, oprócz 
przekazania pisma Andrzejowi Sapieże, miał prowadzić także działalność 
szpiegowską. W szczególności powinien on dowiadywać się jakie są 
zamiary króla polskiego i senatorów?, czy jest delegowane jakieś 
poselstwo Rzeczypospolitej do Moskwy?, co się dzieje z Filaretem i 
Golicynem?34

List, który goniec miał dostarczyć Andrzejowi Sapieże był krótki. 
Matwiej Pleszczejew (czyli ów fikcyjny wystawca pisma, któremu na 
wszelki wypadek posłano z Moskwy kopię)35 oznajmiał w nim staroście o 
wyborze i koronacji Michała Romanowa. Zawiadamiał też, że w celu 
oficjalnego powiadomienia Zygmunta III o tym fakcie został 
wydelegowany właśnie Fiodor Leontiew. Miał on też rozmawiać o innych 
dobrych sprawach, np. o pokoju pomiędzy Polską a Moskwą. Na końcu 
listu proszono Andrzeja Sapiehę, aby napisał do Zygmunta III z prośbą o 
glejt dla Leontiewa.36

Dymitr Czerkaski i Iwan Trojekurow gorliwie wypełnili wydane 
przez cara i bojarów polecenie.2 listopada wyruszył spod Smoleńska 
goniec do Orszy -  Iwan Niepostawow.37Najpierw udał się on do 
Dubrownej. Tam nawiązał kontakt z niejakim Potockim -  urzędnikiem 
wojewody smoleńskiego Mikołaja Hlebowicza. Potocki zawiózł go do 
Orszy. Tu Niepostawow spotkał się najpierw z Andrzejem Sapiehą, 
później zaś z hetmanem Chodkiewiczem. Podczas z tych rozmów, zgodnie 
z instrukcją, przekazał on list i poinformował Sapiehę i Chodkiewicza o 
wyborze Michała na cara. Starał się też, w dość naiwny sposób, siać 
dezinformację podając, że pod Smoleńskiem stoi 40 tys. żołnierzy 
moskiewskich. Dwa tygodnie po tych spotkaniach Chodkiewicz i Sapieha 
udali się do Warszawy na sejm i zabrali ze sobą list przywieziony przez 
Niepostawowa. Samego gońca przetrzymano w Orszy aż do przybycia 
specjalnego wysłannika z Warszawy. Przywiózł on odpowiedź od 
Andrzeja Sapiehy do owego fikcyjnego nadawcy listu - Matwieja 
Pleszczejewa. Ostatecznie Niepostawow wrócił pod Smoleńsk 25 stycznia 
1614 r.38

34 Michał Romanow do Dymitra Czerkaskiego i Iwana Trojekurowa, 19 X 1613 r. 
z Moskwy, SIRIO, 1.142, s.424-425.
35 Michał Romanow do Matwieja Pleszczejewa, 19 X 1613 r., z Moskwy, SIRIO, t. 
142, s.425.
36 Matwiej Pleszczejew do Andrzeja (Aleksandra) Sapiehy, październik 1613 r., z 
Białej, SIRIO, t,142,s.426-427.
37 Kniaź Dymitr Czerkaski, kniaź Iwan Trojekurow i Atanazy Carewskij do 
Michała Romanowa, SIRIO,1.142, s. 426-427.
38 Fragment Polskiej Księgi Poselskiej nr 29, SIRIO, 1.142, s.427-429.
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Co zawierał list starosty orszańskiego? Andrzej Sapieha stwierdzał w 
nim, że pisał do senatorów w sprawie glejtu dla Leontiewa. Senatorowie 
odpowiedzieli na to, że został już przez cesarza Macieja wysłany goniec 
do Moskwy -  Jakub Henckel. Nastąpiło to na prośbę „całej Ziemi 
Moskiewskiej” i po konsultacji z królem polskim. Wraz z gońcem 
cesarskim wyruszył też goniec od senatorów polskich - „Iwan 
Michajłowicz” .39 Chodziło oczywiście o zasłużonego dyplomatę 
specjalizującego się w stosunkach polsko-moskiewskich -  sekretarza 
królewskiego Jana Hrydzicza.40 Dalej Andrzej Sapieha zawiadamiał, że 
obaj gońcy przybyli już do Orszy i prosił o przyjęcie ich na granicy 
pomiędzy Wieliżem i Białą, a także o przydzielenie im przewodników i 
zaopatrzenie w żywność. W liście nie było nawet wzmianki o zgodzie na 
przyjazd Leontiewa i o wydaniu jemu glejtu.41

Zygmunt III i senatorowie nie chcieli oficjalnej notyfikacji wstąpienia 
na tron Michała Romanowa przez gońca moskiewskiego. Coraz bardziej 
przekonywali się do idei pośrednictwa cesarskiego i do ewentualnych 
korzyści, które mogło ono przynieść. Jak pamiętamy do pierwszych 
propozycji Heideliusa w sprawie mediacji cesarskiej król i jego doradcy 
podchodzili z dużą nieufnością. Teraz ich opinia zmieniła się. Miała na to 
wpływ niewątpliwie niekorzystna dla Polski sytuacja na froncie 
moskiewskim. Notyfikacja wstąpienia na tron Michała Romanowa przez 
Leontiewa, oznaczałaby niemożność dyskutowania o pretensjach 
Władysława przez stronę moskiewską. A Polacy ciągle liczyli na 
postawienie i tej sprawy na forum rokowań pokojowych, najchętniej w 
formie cesarskiego sądu arbitrażowego.

W sierpniu 1613 r. obradował Sejm Rzeszy w Ratyzbonie. Zygmunt
III wysłał nań swojego posła -  księdza Andrzeja Lipskiego, sekretarza 
królewskiego. Miał on m. in. rozmawiać o sprawie pośrednictwa 
cesarskiego w konfliktach Rzeczypospolitej z Moskwą i Szwecją. 
Niektórzy członkowie cesarskiej Tajnej Rady liczyli na wciągnięcie 
Rzeczypospolitej do wojny z Turcją. Było to dość mało realne (pomimo 
zawartego 23 III 1613 r. sojuszu polsko-austriackiego), z czego zdawał 
sobie sprawę faktyczny kierownik polityki austriackiej -  kardynał

'9 Andrzej (Aleksander) Sapieha do Matwieja Pleszczejewa, 9.1.1614 r., z Orszy, 
SIRIO, 1.142, s.429-430.
40 Na temat Jana HrydzLza zob.: W. Polak, O Kreml, wg. indeksu; tenże, Listy 
Jana Hrydzicza spod Moskwy z 1609/1610 r. Nieznane źródło do dziejów 
interwencji polskiej w Moskwie, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu, nr 44, 1991;tenże,Rzeczpospolita a prawosławie moskiewskie na 
początku XVII wieku, Czasy Nowożytne, t. II, 1997, s.86.
41 Andrzej (Aleksander) Sapieha do Matwieja Pleszczejewa ,9.1.1614 r„ z Orszy, 
SIRIO, 1.142, s.429-430.
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Melchior Klesi. Z drugiej strony jednak w otoczeniu Macieja liczono, że 
jeżeli dojdzie do pokoju polsko-moskiewskiego, zwolnione siły zbrojne 
Rzeczypospolitej będą mogły wspomóc Austrię w wojnie tureckiej. Stąd 
przychylne stanowisko cesarza i jego doradców wobec kontynuowania 
pośrednictwa Cesarstwa w rozwiązywaniu konfliktu polsko- 
moskiewskiego. Zwłaszcza, że w wyniku misji Heideliusa zostały już 
poczynione wstępne kroki do tego pośrednictwa.42

Warto dodać, że o interwencję u króla polskiego prosili cesarza także 
dwaj posłowie moskiewscy, którzy w grudniu 1613 r. przybyli na dwór 
cesarski. Byli to: Stefan Uszakow i Siemion Zaborowski. Ich głównym 
celem było oficjalne zawiadomienie cesarza o wyborze nowego cara. Mieli 
jednak poza tym zabiegać aby cesarz dopomógł w powstrzymaniu 
Polaków od dalszych działań wojennych i zawarciu pokoju, w wymianie 
jeńców etc. Chłodno przyjęci na dworze (na co wpłynęło także ich 
skandaliczne zachowanie -  wywoływanie awantur i napastowanie kobiet) 
otrzymali 12 stycznia 1614 r. odpowiedź od cesarza, w której Maciej 
wyrażał gotowość pośrednictwa. Domagał się też zawieszenia broni i 
wyznaczenia komisji do rokowań. List cesarski wymieniał wprawdzie 
wszystkie tytuły carskie, ale nie było w nim imienia cara Michała. Austria 
nie chciała narażać się w ten sposób królowi Zygmuntowi III i 
zaakcentowała swoją neutralność w pośrednictwie. Z drugiej jednak strony 
Moskwa mogła to odebrać (i odebrała) jako zawoalowaną odmowę 
uznania tytułu carskiego Michała. Uszakow i Zaborowski w drogę 
powrotną ruszyli p.zez Hamburg i następnie morzem, wokół Półwyspu 
Skandynawskiego, do Archangielska. Opóźniło to bardzo ich powrót (do 
Austrii wędrowali w ten sam sposób, z powodu toczącej się wojny z 
Polską). Po przyjeździe do Moskwy obaj posłowie mieli duże kłopoty z 
powodu przyjęcia listu bez wymienionego imienia cara Michała i z 
powodu swojego nagannego zachowania w podróży(o czym doniósł 
skwapliwie jeden z tłumaczy poselstwa -  niejaki Timofiej Fanemin).43

42 W. Leitsch, op. cit.,s.. 102-103; K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 99.
4j Materiały do poselstwa Uszakowa i Zaborowskiego, zob. Pamiatniki 
dipłomaticzeskich snoszenij drewniej Rossii z inostrannymi dierzawami, t. II, 
Petersburg 1852, s.92^-1088.0pis poselstwa: A. Darowski, Prawa Władysława do 
korony carskiej, w: Szkice historyczne, seria I I , Petersburg 1895, s. 277-281; K. 
Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.108-111; W. Leitsch, op. cit., s. 191-197; M. 
Sołowiow, op. cit., s. 56-58. Zadaniem Uszakowa i Zaborowskiego było także 
delikatne wyplątanie Moskwy z propozycji objęcia tronu carskiego przez 
arcyksięcia Leopolda, przekazywanych z upoważnienia kniazia Dymitra 
Pożarskiego przez gońca cesarskiego Jussufa Grigoriewa w 1612 r., zob.: SGGD, 
t. III, s. 6 7 -6 9 .
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Misja Uszakowa i Zaborowskiego miała jednak miejsce, gdy 
rozpoczęła się już kolejna inicjatywa związana z pośrednictwem 
cesarskim. W wyniku starań Lipskiego cesarz postanowił wysłać do 
Moskwy oficjalnego posła. Został nim Karol Hannibal von Dohna. W 
odpowiedzi udzielonej Lipskiemu Maciej zapowiedział jego o przybycie, 
poinformował też o wysłaniu do Moskwy gońca, który poprzedzi właściwe 
poselstwo. Warto tu wyjaśnić, że goniec w ówczesnej nomenklaturze był 
to dyplomata niższy rangą niż poseł. Jego zadaniem było właśnie 
przygotowywanie przyjazdu posłów, lub przewożenie pism. Czasem 
jednak spełniał on drobne zadania dyplomatyczne.44 Gońcem 
poprzedzającym Karola Hannibala von Dohnę został dworzanin cesarski 
Jakub Henckel von Donnersmarck.45 Nie znamy niestety jego instrukcji. 
Oczywiste jest, że miał on zapowiedzieć przybycie wielkiego posła, 
wezwać Moskwę do podjęcia rokowań i zaprzestania działań wojennych. 
Powinien też niewątpliwie ustalić czas i miejsce przyszłych rokowań. 
Najlepiej, gdyby miały one charakter sądu arbitrażowego, gdzie rolę 
sędziego spełniałby poseł cesarski.46 Ten ostatni punkt bardzo odpowiadał 
intencjom polskim. Dla Zygmunta III głównym tematem arbitrażu byłyby 
oczywiście prawa królewicza Władysława do tronu carskiego.

21 października 1613 r. Donnersmarck i Lipski opuścili Ratyzbonę i 
udali się Polski. Po podróży pełnej przygód 23 listopada dotarli do 
Warszawy.28 listopada Donnersmarck został przyjęty przez króla na 
audiencji. Przedstawił na niej swoją instrukcję królowi i otrzymał 
obietnicę odpowiedzi po zakończonym sejmie. Jako, że cesarz polecił 
gońcowi słuchać zleceń króla we wszystkich sprawach, Zygmunt III kazał 
przygotować w kancelarii specjalną instrukcję dla Henckla (której jednak 
nie doręczono mu przed wyruszeniem w kierunku granicy).47 Goniec, wg.

44 H. Wisner, Dyplomacja polska w latach 1572 -  1648, w: Historia dyplomacji 
polskiej, t. II (1572 -  1795), pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1982, s. 138.
45 Decretum pro Legato Polonico, Ratyzbona, 17 X 1613 r., Haus-, Hof und 
Staatsarchiv, Wien, Russica I - 6, 1613, k.1-2. Rodzina Jakub Henckla von 
Donnersmarck pochodziła z Lewoczy na Spiszu węgierskim. Jej przedstawiciele 
utrzymywali stosunki handlowe z Polską i już w 1570 r. posiadali indygenat 
polski. Henckel znał nieco języki słowiańskie, K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, 
s . l l l .
46 W. Leitsch, op. cit., s. 110-111.
47 Zygmunt III do Jana Karola Chodkiewicza,28 XI 1613 r. z Warszawy, 
Biblioteka PAU w Krakowie, 358, k.125.Sprawozdanie Jakuba Henckla , 
sporządzone po powrocie z misji, a datowane na 9 VIII 1614 r. znajduje się w 
Haus-, Hof und Staatsarchiv, Wien, Russica I - 6, 1613, k.7 -  38.0mówienie 
pobytu Henckla w Warszawie także w: K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk,s.l 12; 
W.Leitsch, op. cit., s. 104-105. A. Darowski (op. cit., s. 272) mylnie sądzi, że było
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zaleceń polskich miał podkreślić, że Zygmunt III chętnie przyjął 
pośrednictwo cesarskie i wycofał swoje wojska z terytorium 
moskiewskiego. Miał też zaapelować o zaprzestanie działań wojennych.48 
Jak więc widzimy, chociaż cesarz próbował przedstawiać się jako 
neutralny rozjemca w konflikcie polsko-moskiewskim, faktycznie swoje 
działania chciał koordynować z królem polskim, z którym przecież łączył 
go świeżo zawarty sojusz.

Henckla przyjmowano w Warszawie bardzo serdecznie. Senatorowie 
traktowali go tak, ja  gdyby był wielkim posłem, a nie zwyczajnym 
gońcem. Z drugiej strony jednak panowie polscy obawiali się, że 
wysłannik cesarski nie będzie w dostatecznym stopniu reprezentował 
interesów polskich. Stąd decyzja o dodaniu mu gońca z listem od 
senatorów -  Jana Hrydzicza. Podczas pobytu w Warszawie Donnersmarck 
stwierdził, że stronie polskiej bardzo zależy na pokoju z Moskwą, choć 
Polacy starają się tego nie pokazywać. Mamy stan twierdz na wschodzie, 
który zaobserwował w czasie dalszej podróży, pozwolił mu zrozumieć

49tego przyczynę.
Instrukcji Jana Hrydzicza nie znamy. Miał on prawdopodobnie 

nawiązywać do misji Heideliusa i zaproponować rokowania komisarzy 
polskich i moskiewskich w celu załatwienia spornych spraw.50

19 grudnia 16’ 3 r. Donnersmarck i Hrydzicz udali się w podróż do 
Moskwy. Boże Narodzenie spędzili w Byteniu u marszałka wielkiego 
litewskiego Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego.28 grudnia 1613 r. 
przybyli do Lachowicz, w posiadłościach Chodkiewicza. Hetman 
przydzielił gońcom odpowiednią eskortę. W Lachowiczach przebywał też 
w tym czasie starosta orszański Andrzej (Aleksander) Sapieha. Zdaniem 
K. Tyszkowskiego, to po przybyciu Henckla i Hrydzicza napisał on (za 
namową Chodkiewicza) do wojewody Pleszczejewa list z

dwóch gońców cesarskich, jeden nazwiskiem Jakub Henckel von Donnersmarck, 
a drugi: Jakub Zingel. Pomyłka- pochodzi stąd, że w źródłach moskiewskich 
nazwisko „Henckel” pisane jest jako „Zingel”.
48 „Informatio dem Vorläufer Ihre Kaiserliche Maiestat in die Moschkau”, Haus- 
,Hof und Staatsarchiv, Wien, Russica I - 6, 1613, k. 84-85.
49 Sprawozdanie Jakuba Henckla, zob. przypis nr 47; K. Tyszkowski, Wojna o 
Smoleńsk,s. 113; W. Leitsch, op. cit., s.104-105.
50 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 113.K. Tyszkowski korzystał z kilkunastu 
listów Jana Hrydzicza do Lwa Sapiehy i króla z działu rękopisów Biblioteki 
Narodowej, nr 231. Teczka ta spłonęła, wraz z większą częścią zasobu biblioteki 
(podpalonego przez Niemców) w 1944 r. Dlatego też niektóre fragmenty książki 
Tyszkowskiego nabrały waloru źródłowego. Cenne są również obszerne cytaty z 
listów Hrydzicza, zawarte w przypisach tejże książki.
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zawiadomieniem o tym fakcie.51 Twierdzenie to wydaje się wątpliwe. 
Korespondencja pomiędzy starostą orszańskim a wojewodą w Białej, była 
w istocie korespondencją pomiędzy senatorami polskimi a bojarami 
moskiewskimi. Andrzej Sapieha nie mógł przecież podejmować tak 
ważnych decyzji, jak faktyczna odmowa glejtu dla gońca moskiewskiego 
Leontiewa. Starosta orszański napisał swój list zapewne na polecenie króla
i senatorów.

Z Lachowicz goń^y udali się do Nieświeża, gdzie przyjmował ich 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł -  Sierotka. 3 stycznia przybyli do Mińska, a
15 stycznia do Mohylewa. Tu Hrydzicz i Donnersmarck ponownie spotkali 
się z Andrzejem Sapiehą. Starosta żalił się gońcom na ciągłe napady 
moskiewskie.52 Dlatego też Donnersmarck, uważając, że warunkiem 
działań dyplomatycznych jest wstrzymanie walk na pograniczu, napisał do 
Pleszczejewa list w którym zawiadamiał o przybyciu swoim i Hrydzicza, a 
także żądał zaprzestania działań wojennych. Pisał także o celach swojej 
misji, podkreślał, że cesarz podjął się pośrednictwa w sporze polsko- 
moskiewskim na prośbę bojarów (poselstwo Jeremiasza Westermanna)53. 
Prosił też o szybkie wpuszczenie w granice Państwa Moskiewskiego.54 20
1 1613 r. gońcy dotarli do Orszy, a 20 1 1613 r. do Dubrownej, gdzie 
przeżyli krótkie oblężenie zamku przez Moskali. Z terenu pogranicza 
prowadzili oni korespondencję z Moskwą mającą na celu zapowiedzenie 
swojego przybycia Moskwie. W tym czasie przebywali głównie w 
Mohylewie, listy datowali jednak z Orszy, aby sprawić wrażenie, że są już 
przy samej granicy.55

Odmowa przyznania glejtu Leontiewowi i zawiadomienie o 
oczekiwaniu na granicy gońców: polskiego i cesarskiego, zawarte w liście 
Andrzeja Sapiehy, wywołały konsternację w Moskwie. Michał Romanow i 
jego doradcy pragnęli rokowań pokojowych z Polską, niepokoiło ich 
jednak owo pośrednictwo cesarskie. Obawiali się, że może ono dotyczyć 
kwestii obsady tronu moskiewskiego i mieć charakter swoistego arbitrażu

51 K. Tyszkowski, Wojnc, o Smoleńsk, s. 115;list Andrzeja (Aleksandra)Sapiehy, 
zob. przypis nr 39.
52 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 115 (na podstawie nie zachowanego listu 
Jana Hrydzicza do Lwa Sapiehy z 3 1 1614 r.); Sprawozdanie Jakuba Henckla, 
zob. przypis nr 47.
53 Na temat tego poselstw^ zob. szerzej: K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.101-
103.
54 Jakub Henckel von Donnersmarck do Matwieja Pleszczejewa, 18 1 1614 r., z 
Orszy, SIRIO, t. 142, s.441-443. List faktycznie napisany był w Mohylewie.
55 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 115 (na podstawie nie zachowanego listu 
Jana Hrydzicza do Lwa Sapiehy z 3 I 1614 r.); Sprawozdanie Jakuba Henckla, 
zob. przypis nr 47.
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rozpatrującego również prawa królewicza Władysława do czapki 
Monomacha. Było to dla nich (jak już podkreślali za pośrednictwem 
Denisa Oładina) nie do zaakceptowania. Charakter przyszłych rokowań 
zależał w dużym stopniu od rezultatu misji Uszakowa i Zaborowskiego na 
dwór cesarski. Posłowie ci, jak pamiętamy, mieli zawiadomić Macieja I o 
objęciu tronu przez Michała Romanowa. Gdyby cesarz w pełni 
zaakceptował ten fąkt, jego pośrednictwo w rokowaniach z Polską mogło 
być dla Moskwy pożądane, w przeciwnym wypadku -  nie. W styczniu 
1614 r. Uszakow i Zaborowski nie wrócili jednak do Moskwy 
(podróżowali przecież wokół Półwyspu Skandynawskiego). Stąd 
niepewność i zakłopotanie młodego cara i bojarów po liście starosty 
orszańskiego.

Na przełomie stycznia i lutego 1614 odbyła się w Moskwie narada 
cara Michała i bojarów na temat pisma starosty orszańskiego. 
Sformułowano na niej linię postępowania w sprawie gońców. 
Bezpośrednimi wykonawcami owych wytycznych mieli być znani nam już 
dowódcy moskiewscy spod Smoleńska - Dymitr Czerkaski, kniaź Iwan 
Trojekurow i Atanazy Carewskij. Przede wszystkim ustalono, że napisany 
zostanie list do Andrzeja Sapiehy, podpisany przez Matwieja 
Pleszczejewa.56 Co zawierała owa „gramota” ?57 Przede wszystkim zarzuty 
wobec starosty orszańskiego o długie przetrzymywanie Niepostawowa. 
Następnie wyrażała ona zdziwienie, że w liście Andrzeja Sapiehy nie było 
nic na temat glejtu dla Leontiewa. Lecz dziwowałem się, iż nie podług 
mego listu odpisałeś do mnie - pisał Matwiej Pleszczejew (czyli ów 
fikcyjny wystawca listu, któremu na wszelki wypadek wysłano kopię)58 - 
jam  do ciebie pisał o list upewniony na posła wielkiego Hospodara 
naszego, na Fiedora Lewonciejewa, a tyś mnie o tym nic nie odpisał,"9 
Narzekał też, że Sapieha nie poinformował go do kogo są wysłani owi 
zapowiedziani gońcy: do cara, czy do bojarów? Starosta orszański nie 
podał też liczebności orszaku poselstwa i terminu przyjazdu Hrydzicza i 
Henckla na granicę. Na końcu Pleszczejew stwierdzał, że w związku z tym

56 Fragment Polskiej Księgi Poselskiej nr 29, SIRIO, 1.142, s. 430-431.
57 Matwiej Pleszczejew do Andrzeja (Aleksandra) Sapiehy, 5 II 1614 r., z Białej, 
SIRIO, 1.142, s.432-434. Wersja polska: Bibl. Czart. 108, k. 687 -  692 (Exemplarz 
z listu wojewody bielskiego do Jego Mości pana starosty orszańskiego pisany). 
Oczywiście faktycznymi autorami listu byli bojarzy moskiewscy, a wystawiony 
był on w istocie w Moskwie.
58 Do kopii dołączono też list carski z informacją o całej sprawie i instrukcjami dla 
Pleszczejewa: Michał Romanow do Matwieja Pleszczejewa, 31 I 1614 r., z 
Moskwy, SIRIO, 1.142, s.436 -  438.
59 Matwiej Pleszczejew do Andrzeja (Aleksandra) Sapiehy, 5 II 1614 r., z Białej, 
Bibl. Czart. 108, k. 687-692.
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wszystkim on nie posłał listu Andrzeja Sapiehy do Moskwy. Do cara zaś 
napisze dopiero wtedy, gdy starosta orszański poda mu wszystkie 
brakujące informacje. Warto wspomnieć o jeszcze jednym fakcie. Otóż w 
omawianym liście umieszczono też wzmiankę o wysłaniu przez cara 
posłów: Uszakowa i Zaborowskiego do cesarza.60

Co jeszcze postanowiono na owej naradzie cara z bojarami? Przede 
wszystkim zdecydowano o wysłaniu do oddziałów moskiewskich pod 
Smoleńsk specjalnego wysłannika -  Iwana Rumiancowa. Andrzej Sapieha 
wysłał swój list do Pleszczejewa za pośrednictwem niejakiego Grzegorza 
(Grigora), który jechał do oddziałów moskiewskich wraz z powracającym 
gońcem Niepostawowem. Grzegorza wojewodowie spod Smoleńska 
zatrzymali i umieścili w jakiejś wsi, trzy wiorsty od swoich stanowisk. 
Natomiast Niepostawow pojechał do Moskwy, gdzie zawiózł, ów 
omawiany już list Andrzeja Sapiehy z 9 stycznia 1614 r. Głównym 
zadaniem Rumiancowa było wybadanie owego Grzegorza. Miał on się 
udać na jego kwaterę i przedstawić się jako goniec wojewody z Białej - 
Pleszczejewa. Następnie powinien ugościć Grzegorza przywiezionymi ze 
sobą wiktuałami -  kołaczami, chlebami, kurami i mięsiwem, przede 
wszystkim zaś spoić go winem i miodem. Można mniemać, że musiał być 
on wybitnym specjalistą od tego rodzaju „badań”, skoro aż z Moskwy 
wydelegowano go pod Smoleńsk. Być może słynął na dworze carskim z 
wyjątkowo „mocnej głowy”.

„Rozmiękczonego” wysłannika miał Rumiancow wypytać o szereg 
spraw związanych z misją Henckla i Hrydzicza, pośrednictwem cesarskim, 
sytuacja polityczną w Polsce itd. Zestaw owych zagadnień był bardzo 
długi. Cara i bojarów interesowały następujące sprawy:

- tematyka jesiennego sejmu Rzeczypospolitej, a zwłaszcza jego 
ustalenia w sprawie polityki wobec Moskwy(wojna czy pokój?);

- nazwiska gońców królewskiego i cesarskiego, szczegóły ich 
instrukcji, czy posłaniec cesarski był na sejmie w Warszawie?, 
kiedy wyruszy) z Wiednia i jak dawno przybył do stolicy Polski?, 
czy jest delegowany do cara, czy do bojarów?, czy poseł Stefan

60 Tedy on Wielki Hospodar nasz pomniąc pierwszych Wielkich Hospodarów 
Carów ruskich, przodków swych z Wielkiemi Hospodarami cesarzami Rzymskimi 
bracką, serdeczną przyjaźń i miłość posłał do onego Wielkiego Hospodara, do 
najdroższego i najmilszego brata swego Matiasa Cesarza Rzymskiego oznajmując 
o państwie [ tzn. panowaniu -  W.P.] swoim posłańców swoich -  dworzanina 
Stefana Michajłowicza Uszakowa i pisarza Siemowo Zaborowskiego, Matwiej 
Pleszczejew do Andrzeja (Aleksandra) Sapiehy, 5 II 1614 r., z Białej, Bibl. Czart. 
108, k. 687-692.
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Uszakow był już u cesarza?, czy zapowiadany goniec wyruszył już 
po odbyciu poselstwa przez Uszakowa?

- nazwiska wielkich posłów polskich i cesarskich wyznaczonych 
do rokowań; jak liczebne są ich orszaki?, czy chcą oni prowadzić 
rokowania na granicy, czy w Moskwie?, czy wielki poseł cesarski 
idzie do cara, czy do bojarów?, gdzie on teraz przybywa?

- informacje dotyczące metropolity Filareta i kniazia Wasyla 
Golicyna, gdzie przebywają?, czy przywieziono ich na ostatni 
sejm?, kiedy zostaną wypuszczeni?;

- informacje dotyczące polskiej polityki zagranicznej, stosunków z 
Turcją, Tatarami, czy Rzeczpospolita koncentruje gdzieś wojska, 
przeciwko komu?61

Warto dodać, że wyżej wymienione informacje mieli zdobywać także 
moskiewscy szpiedzy działający na pograniczu (tzw. łazutczycy). List z 
Moskwy nakazywał też dowódcom wojsk spod Smoleńska łapanie tzw. 
Języków ” .62 Po owym specyficznym przesłuchaniu Rumiancow miał 
oddać Grzegorzowi list dla starosty orszańskiego (przy zachowaniu fikcji, 
że napisał go Pleszczejew) i wysłać go w drogę powrotną.63

Matwiejowi Pleszczejewowi, którego nazwiskiem sygnowano 
korespondencję wysyłaną z Moskwy udzielono specjalnych instrukcji na 
wypadek, gdyby gońcy przybyli do niego (tzn. do Białej) nie czekając na 
zgodę władz moskiewskich. W takim przypadku wojewoda powinien 
zwrócić przybyszom uwagę, że postąpili niezgodnie ze zwyczajami 
dyplomatycznymi, umieścić ich w „porządnym dworze” i dobrze 
pilnować, a następnie zwrócić się do cara po dalsze wytyczne 
postępowania. Gońcy powinni dostawać żywność, ale bez obfitości. 
Gdyby się skarżyli należy im powiedzieć, że przybyli nie zapowiedzenia i 
nikt nie jest przygotowany do ich goszczenia. Gońcowi cesarskiemu 
należy jednak dawaj, więcej jedzenia, niż dyplomacie polskiemu.64

Instrukcje przesyłane do wojewodów pod Smoleńskiem i Matwieja 
Pleszczejewa wskazują na duże zakłopotanie strony moskiewskiej

61 Instrukcja dla Iwana Rumiancowa, 1 II 1614 r., z Moskwy, SIRIO, 1.142, s.439- 
441; Michał Romanow do kniazia Dymitra Czerkaskiego, kniazia Iwana 
Trojekurowa i Atanazego Carewskiego, 1 II 1614 r. z Moskwy, ibidem, s. 434 -  
436; Fragment Polskiej Księgi Poselskiej nr 29, SIRIO, 1.142, s. 431.
62 Michał Romanow do kniazia Dymitra Czerkaskiego, kniazia Iwana 
Trojekurowa i Atanazego Carewskiego, 1 II 1614 r. z Moskwy, SIRIO, 1.142 , s. 
435.
63 Instrukcja dla Iwana Rumiancowa, 1 II 1614 r., z Moskwy, SIRIO, 1.142, s.439- 
441
64 Ibidem; Michał Romanow do Matwieja Pleszczejewa, 31 I 1614 r., z Moskwy, 
SIRIO, 1.142, s.436-438.
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przybyciem gońców. Wobec faktu, ze nie wróciło jeszcze poselstwo 
Uszakowa i Zaborowskiego bojarzy nie wiedzieli jaki charakter ma misja 
gońca cesarskiego i czego miałyby dotyczyć rokowania polsko- 
moskiewskie. Stąd też nakaz zbierania informacji na temat poselstwa 
Uszakowa i jego towarzysza. Brak wiadomości na temat uznania wyboru 
cara Michała przez cesarza i przewidywana możliwość negowania tego 
wyboru przez dwór wiedeński (co czyniłoby dla Moskwy rokowania 
niemożliwymi) nakłoniły bojarów do gry na zwłokę. Rozpoczął się okres 
bezpłodnej wymiany korespondencji. Dodajmy jeszcze, że nie wiemy jakie 
efekty przyniosło owe specyficzne przesłuchanie gońca Andrzeja Sapiehy
-  Grzegorza przez Iwana Rumiancowa.

Jakub Henckel von Donnersmarck otrzymał odpowiedź od 
Pleszczejewa (czy też raczej od bojarów moskiewskich, a podpisaną przez 
Pleszczejewa) 3 marca 1614 r.65 Kolejny list przygotował goniec cesarski 
błyskawicznie. Ponownie wyjaśniał on powody swojego przybycia -  
przygotowanie przyjazłu wielkiego posła, który będzie pośredniczył w 
rozmowach pokojowych pomiędzy Polską a Moskwą. Zapowiadał też, że 
wraz z Hrydziczem przyjedzie na granicę 28 marca 1614 r. z orszakiem 16 
ludzi i 20 koni. Prosił także o eskortę, podwody i zaopatrzenie w 
żywność.66 Niestety odpowiedź przyszła po miesiącu i już po 
proponowanym terminie. Podobny list wystosował Donnersmarck także do 
dowódców wojsk pod Smoleńskiem: kniazia Dymitra Czerkaskiego i 
kniazia Iwana Trojekurowa. Nie znamy jednak jego pełnej treści.67 
Natomiast Pleszczejewowi odpisał również Andrzej Sapieha. Stwierdził 
on, że o fakcie wybrania przez stany moskiewskie na tron Michała 
Romanowa nie śmie on pisać do króla, gdyż już wcześniej carem został 
wybrany królewicz Władysław, któremu złożono przysięgę. Była to 
zawoalowana odmowa Tgody na misję Leontiewa, którego głównym celem 
miało przecież być oznajmienie Zygmuntowi III o wyborze nowego cara. 
Dalej starosta orszański oznajmiał ponownie o przybyciu gońców, 
wspominał, że goniec cesarski poprzedza posła, który będzie pośredniczył 
w rozmowach pokojowych, podkreślał, że wysłanie Hrydzicza jest

65 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.l 18.
66 Jakub Henckel von Donnersmarck do Matwieja Pleszczejewa, 4 III 1614 r. z 
Orszy (faktycznie z Mohylewa), Haus-,Hof und Staatsarchiv, Wien, Russica 1 -6 , 
1614, k. 60-61.
67 O liście tym dowiadujemy się z późniejszego listu wojewody w Białej Matwieja 
Pleszczejewa do Jakuba Henckla, kwiecień 1614 r. z Białej, SIRIO, t. 142, s.451- 
457.
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odpowiedzią na misję Oładina. Na końcu prosił o przewodnika, żywność i 
podwody dla posłów.68

Bezczynne sieczenie kilka tygodni na granicy irytowało, zwłaszcza 
gońca cesarskiego. Jan Karol Chodkiewicz pisał: Goniec Cesarza jego  
Mości utęskniwa tak długim tu pomieszkaniem i na listy od siebie posłane 
żadnego dotąd responsu, choć temu ju ż  piąć niedziel, mieć nie może 69 W 
innym liście zaś stwierdzał: Wielki Piątek determinowało się Moskwie, 
nieprzyjdzieli jaka  wiadomość od nich nie chce dalej czekać goniec ten, 
upatrując w tym indignitatem Cesarza Jego Mości i Króla Pana naszego... 
w Dodajmy, że w 1614 r. Wielki Piątek przypadał 28 III . Jan Karol 

Chodkiewicz wysłał też swoje listy do Matwieja Pleszczejewa i do 
dowódców oddziałów blokujących Smoleńsk (kniazia Dymitra 
Czerkaskiego, kniazia Iwana Trojekurowa i Atanazego Carewskiego) w 
których skarżył się, że goniec cesarski czeka długo na granicy. Aby zrobić 
wrażenie na adresatach podawał też nieprawdziwą informacje o zbliżaniu 
się wielkiego posła cesarskiego. Poruszał też inny ciekawy problem. 
Domagał się mianowicie aby obydwaj gońcy podróżowali razem, a w 
Moskwie aby przyjmowano ich wspólnie. Sporo miejsca poświęcił także 
wypominaniu stronie moskiewskiej agresji na polskie twierdze (w tym 
Smoleńsk), w sytuacji gdy Zygmunt III zdał się na pośrednictwo cesarskie
i wycofał swoje oddziały z Państwa Moskiewskiego.71 Dodajmy, że to 
ostatnie twierdzenie nie było do końca prawdziwe, choć wojna miała 
wówczas dla Polski charakter raczej obronny.

Nie mogąc doczekać się odpowiedzi na list wysłany przez Jakuba 
Henckla 4 III 1614 r. gońcy mieli zamiar wyjechać do Witebska i stamtąd 
wysłać kolejne pisma do Pleszczejewa. W kolejnym liście do Lwa Sapiehy 
hetman wielki litewski pisał: Pan Hrydzicz z  gońcem Cesarza Jego Mości 
chcieli koniecznie do Witebska, dla porozumiewania się w tej mierze, co 
niezdało mi się, bo i tak nieprzyjaciel tego jes t rozumienia, że go z pokojem 
szukamy, pogotowiu barziej zhardzieje, gdzie by się ju ż  czwartym pisaniem 
zasięgać go miało.72 Jak więc widzimy, Chodkiewicz przeciwny był

68 Andrzej (Aleksander) Sapieha do Matwieja Pleszczejewa, b.d., b.m., SIRIO ,
1.142, s.443-444.
69 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 16 II 1614 r., z Bychowa, BOZ 960, 
k. 177.
70 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 16 III 1614 r., z Bychowa, Bibl. Czart. 
3236, k.319.
71 O wysłaniu listu Chodkiewicza do wojewodów dowiadujemy się z jego listu do 
Lwa Sapiehy, zob. przypis 69. Pewnych informacji na temat treści listu dostarcza 
także streszczenie odpowiedzi Czerkaskiego i Trojekurowa na pismo 
Chodkiewicza, znajdujące się w : Bibl. Czart. 1640, k. 405-408.
72 21 III 1614 r„ z Mohylewa, Bibl. Czart. 3236, k. 325.
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pisaniu kolejnych listów, aby nie stworzyć wrażenia, że Rzeczpospolita za 
wszelką cenę szuka pokoju z Moskwą, co mogłoby sugerować jej słabość 
militarną. W dalszej części listu hetman stwierdzał jednak, że zezwoli 
gońcom na te podróż, jeżeli takie będzie zdanie Lwa Sapiehy. Zapytywał 
się też kanclerza wielkiego litewskiego o to co gońcy mają czynić, jeżeli 
do Wielkiego Piątku nie będzie odpowiedzi od Moskwy: czekać, czy 
wracać do Warszawy?73

Pomysł wyjazdu do Witebska łączy się może z koncepcją nad którą 
zastanawiali się zdesperowani gońcy. Myśleli oni o udaniu się do Białej 
bez zezwolenia Moskwy. Witebsk leżał na trasie takiej podróży. Skreślony 
fragment, omawianego już przez nas listu Andrzeja Sapiehy, zapowiadał, 
że gońcy wkrótce przyjadą do Białej. Dalej zaś starosta orszański apelował 
aby Pleszczejew przygotował dla dyplomatów podwody, żeby jak 
najszybciej dotarli oni (jo stolicy.74 Hrydzicz i Henckel von Donnersmarck 
chcieli więc postawić cara i bojarów wobec faktu dokonanego, a 
zrezygnowali z tego zapewne pod wpływem hetmana Chodkiewicza.

Jak już wspomniano hetman wielki litewski obawiał się, że usilne 
starania Rzeczypospolitej o przyjęcie gońców mogą sprawić na Moskwie 
wrażenie, że polskie oddziały na pograniczu są słabe i dlatego Polakom 
zależy na rokowaniach. Z drugiej strony sytuacja militarna twierdz 
pogranicznych była rzeczywiście fatalna. Wynikało to przede wszystkim z 
decyzji nadzwyczajnego sejmu w 1613 r., rozpoczętego 3 grudnia.75 
Zajmował się on głównie problemami związanymi z zaspokojeniem 
finansowym pustoszących kraj konfederatów wojskowych. W czasie 
wotów senatorskich i późniejszych dyskusji mówiono jednak także o 
sprawach moskiewskich. Prymas Wojciech Baranowski uważał, że 
oddziały konfederackie, po ich opłaceniu, należy wysłać ponownie do 
Państwa Moskiewskiego wraz z królewiczem Władysławem, gdyż ma on 
tam jeszcze wielu zwolenników.76 Pogląd prymasa podzielał także biskup

73 Ibidem. Jan Karol Chodkiewicz uważał, że chęć do prowadzenia rokowań z 
Moskwą wyrażana przez Rzeczpospolitą dodawała tylko pewności Moskwie w jej 
działaniach militarnych przeciwko Polsce. W liście do szlachty żmudzkiej pisał 
on: Pacta one [...] ten efekt wzięty, że i przyjąć ich [ tzn. Henckla i Hrydzicza] nie 
chciano, chyba by tytuł carski carowi ich od nas przyznany był i bardziej jeszcze 
zostrzyły nieprzyjaciela, że szkodliwsze zawziął zamysły (7 III 1614 r. z Bychowa, 
BN, BOZ 960, k. 199).
74Andrzej (Aleksander) Sapieha do Matwieja Pleszczejewa, b.d., b.m., SIR/O ,
1.142, s.444.
75 J. Byliński, op. cit., s.l99.Tam też pełne omówienie przebiegu sejmu, s. 199- 
227.
76 Wotum Wojciecha (Alberta) Baranowskiego, Biblioteka Polskie Akademii 
Nauk w Kórniku (dalej cyt.: BK) 325, k. 123 -  129 i 347-351.
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płocki Marcin Szyszkowski, który szeroko uzasadniał opinię, że wyprawa 
taka nie wymagałaby wiele środków finansowych. 77Podkreślał on też inny 
aspekt sprawy -  wysłanie konfederatów na Moskwę uchroniłoby kraj 
przed dalszym łupiestwem z ich strony. Osadzenie na tronie moskiewskim 
królewicza zapewniłoby, zdaniem Szyszkowskiego, odzyskanie całych 
Inflant przez Rzeczpospolitą a tronu szwedzkiego przez Zygmunta III. 
Ponadto, gdyby skolonizowano Państwo Moskiewskie polską szlachtą 
(zobowiązaną do obrony potocznej) przyniosłoby to realne korzyści 
finansowe, gdyż zniknie potrzeba obrony granicy wschodniej.78 Krytykom 
dotychczasowych działań przeciwko Moskwie Szyszkowski przypominał, 
że przyniosły one odzyskanie Smoleńska, czego nie mogli dokonać inni 
władcy Polski przez ostatnie 100 lat. Wprawdzie wewnętrzne swary w 
Rzeczypospolitej, których wynikiem były braki finansowe doprowadziły 
do utraty Moskwy (stolicy) i do innych komplikacji, ale przy 
przeznaczeniu pewnych środków finansowych na cele wojenne można 
jeszcze odnieść sukces.79 Lew Sapieha, kanclerz wielki litewski i Adam 
Stadnicki, kasztelan kaliski także byli zwolennikami nowej wyprawy na 
Moskwę z udziałem królewicza Władysława.80 Jan Karol Chodkiewicz nie 
wypowiadał się wprawdzie na temat nowej wyprawy, ale podkreślał, że 
ewentualne rokowania pokojowe (o których mówiło się coraz więcej w 
związku inicjatywą pośrednictwa cesarskiego) nie poparte odpowiednimi 
siłami zbrojnymi jedynie rozzuchwalą nieprzyjaciela.81 Kanclerz Feliks 
Kryski nie odrzucał koncepcji wyprawy na wschód, ale podkreślał 
konieczność rozważenia wszystkich okoliczności z nią związanych, a

77 Wotum Marcina Szyszkowskiego, BK, k. 357-370 ; Bibl. Czart. 350, k. 110- 
123.Omówienie w: J. Byliński, op. cit., s.209-210; J. Maciszewski, Polska a 
Moskwa 1603 -  1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Warszawa 1968, 
s.267-270.
78 Propozycje kolonizacji Państwa Moskiewskiego polską szlachtą zgłaszano już 
na sejmie w 1611 r.Zob. wotum biskupa kijowskiego Krzysztofa Kazimierskiego, 
Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ) Akc.5/52, k. 37-38; Archiwum Państwowe w 
Gdańsku (dalej: APGd), 300/29, nr 75, k.344v-346. Ciekawe uwagi na temat 
potrzeby badań nad próbami tworzenia polskiego kolonializmu zob.: Z. Wójcik, 
Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w XVII w. (Wybrane zagadnienia 
dyskusyjne), w: Pamiętnik X  Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w 
Lublinie, 17-21 września 1968, referaty I, sekcje I -  VI, Warszawa 1968, s. 232 -  
233.
79 Wotum Marcina Szyszkowskiego, BK, k. 357-370 ; Bibl. Czart. 350, k. 110- 
123.
80 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk , s. 128.
81 Wotum Jana Karola Chodkiewicza, w: A. Naruszewicz, Żywot Jana Karola 
Chodkiewicza, t. II, Warszawa 1781, s.41.
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zwłaszcza spraw finansowych.82 Z drugiej strony zauważał, że traktaty z 
Moskwą wymagają też dużej rozwagi. Jeżeli królewicz przy ich pomocy 
chce odzyskać tron moskiewski to należy się zastanowić, co zrobić jakoby 
sumnienie i zdrowie królewicza Jego Mości w bezpieczeństwie zostawało. 
Zdaniem kanclerza należało przede wszystkim zadbać o to, aby 
Władysław jako car moskiewski miał prawo do swobodnego wyznawania 
religii katolickiej i miał zapewnione osobiste bezpieczeństwo. Te dwie, nie 
załatwione do końca, kwestie w dużym stopniu uniemożliwiły faktyczne 
objęcie tronu carskiego przez Władysława w 1610 r .84 Jak więc widzimy w 
Polsce, mimo elekcji Michała Romanowa na cara, ciągle uważano, że 
istnieją ogromne anse na zapewnienie czapki Monomacha 
Władysławowi. Sytuacja w Moskwie w ostatnich latach zmieniała się 
przecież jak w kalejdoskopie i mało kto przypuszczał, że wybór młodego 
przedstawiciela rodu Romanowów na trwale zmieni warunki polityczne w 
tym państwie.

Tak więc część senatorów uważała, że należy zorganizować nową, 
wielką wyprawę na Moskwę lub przynajmniej wzmocnić zagrożone 
twierdze pograniczne. Większość województw i część senatorów nie 
chciała jednak nowej ekspedycji zbrojnej. Za najważniejszy zaś problem 
do załatwienia uważano zaspokojenie finansowe pustoszących kraj 
konfederacji wojskowych. Pożałowano pieniędzy nawet na obronę mocno 
zagrożonych twierdz pogranicznych. Chociaż uchwalono duży podatek w 
wysokości 6 poborów ■*, dóbr szlacheckich, podwójną kwartę ze starostw, 
pogłówne żydowskie, czopowe, to równocześnie postanowiono: Co 
wszystko ninacz inszego, jedno na zapłatą tego żołnierza stołecznego, 
Smoleńskiego i Inflantskiego, obrócono być ma 8

W wyniku więc niefrasobliwości panów braci na sejmie doszło do 
owego, dramatycznego,.wręcz, zagrożenia polskich twierdz na wschodzie. 
Jakub Zadzik w liście do biskupa Wawrzyńca Gembickiego pisał: Z 
Smoleńska mieliśmy listy de data 12 Januarii. Proszą o ratunek, 
opowiedając sią z tym, że po  Gromnicach86 mało co trzymać zamek bądą 
mogli, nie tak dla obsidii jakiej potążnej, jako  dla niedostatku żywności, 
którą im nieprzyjaciel gestem ostrożkami odjął. Ten co przyniósł listy

82 Wotum Feliksa Kryskiego, BK 325, k. 137 -  140.
83 Ibidem.
84 Szerzej na ten temat zob.: W. Polak, O Kreml, passim.
85 Uchwała seymu walnego koronnego warszawskiego roku 1613, dnia 
dwudziestego czwartego grudnia, Volumina Legum, wyd. J. Ohryzko, t. III, 
Petersburg 1859, s.l 18.
86 Święto Matki Boskiej Gromnicznej -  2 II.
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tuszy, że do Wielkiej Nocy87 dotrzymać mogą dalej żadnej nie czyni 
nadzieje 88 Przede wszystkim więc głód, a nie ataki nieprzyjacielskie był 
największym zagrożeniem dla załogi Smoleńska. Choć z drugiej strony na 
początku 1614 r. pod Smoleńsk przybyły nowe, duże oddziały 
moskiewskie. 5 III 1614 r. stanął pod murami twierdzy Michał Puszkin z 
wojskiem zebranym m. in. w Kałudze, Medyni, Koźliczu, Kozłowie i 
Sierpuchowie.89 Spod Smoleńska dowódcy moskiewscy urządzali wypady 
w głąb terytorium polskiego.90 O Smoleńsku nic teraz nie mamy, z Litwy 
nam jednak piszą, że się ku Polocku, Wieliżowi bardzo Moskwa pomyka i 
całą raz pod  Wiełiż yodbiegszy spaleli nieco domów. Pan Bóg wie co dalej 
będzie, w tej naszej niegotowości - wzdychał ksiądz Jakub Zadzik.91 
Moskwa bardzo naciera na ukrainę92 litewską i ju ż  je j  wielga część w 
popiół obrócona -  dodawał w innym liście.93 Na przełomie 1613 i 1614 r. 
zagony moskiewskie operowały w okolicach Szkłowa, Kopysi, Homla i 
Krzyczewa. Wojewoda Iwan Trojekurow urządził wypad w okolice 
Dubrownej (tam krótkie oblężenie przeżyli, jak pamiętamy Hrydzicz i 
Henckel) i Orszy.94 Com miał pod  Smoleńskiem nieprzyjaciela szukać, to 
mi się z  nim pod Orsząpono rozprawić przyjdzie -  pisał rozgoryczony Jan 
Karol Chodkiewicz.95 Nowe siły moskiewskie wzmacniały także blokadę 
innych grodów, np. pod Briańsk przybyło pospolite ruszenie z grodów 
poniżowych, oraz Tatarzy, Czeremisi i Czuwasze, pod dowództwem 
kniazia Aleksego Lwowa i Porfiriusza Sekirina.96 Duże oddziały 
moskiewskie operowały też na pograniczu województwa kijowskiego.97

87 W 1614 r. Wielkanoc przypadała 30 III..
88 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 9 II 1614 r., z Warszawy, RS, EP 
105.
89 Dworcowyje Razriady, t. I, szp. 123 -  128.
90 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 133.
91 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 8 XI 1613 r., z Warszawy, RS EP 
105.
92 Słowo „ukraina” oznaczało w dawnym języku polskim każde terytorium 
pograniczne.
93 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 4 III 1614 r. z Warszawy, RS, EP 
105.
94 Aleksander Chodkiewicz, wojewoda trocki do Hieronima (Jarosza) Wołłowicza, 
podskarbiego litewskiego, 13 lutego 1614 r. ze Szkłowa, Bibl. Czart. 108, k. 697; 
Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 4 III 1614 r. z Warszawy, RS, EP 105.
95 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 21 III 1614 r. z Mohylewa, Bibl. 
Czart. 3236, k. 325.
96 Dworcowyje Razriady, 1.1, szp. 123 -  125.
97 Jakub Zadzik do Szymona Rudnickiego, 1 II 1614 r. z Warszawy, Bibl. Czart. 
108, k.687; Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 18 III 1614 r. z 
Warszawy, RS, EP 105. Na Kijowszczyźnie gromadziły się duże grupy Kozaków
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Państwo Moskiewskie toczyło w tym czasie wojnę na trzy fronty. Na 
północy trwały walki ze Szwedami.98 Na południu, w Astrachaniu walczył 
Iwan Zarucki, który popierał kandydaturę czteroletniego Iwana, syna 
Maryny Mniszchówny i Dymitra II, na tron carski. Opuszczony przez 
sprzymierzeńców i większość popierających go Kozaków nocą 12/13 maja
1614 r. uciekł on z Astrachania.9 Schwytany na Wyspie Niedźwiedziej na 
rzece Jaik (Ural) został przewieziony do Moskwy i okrutnie 
zamordowany. Podobny los spotkał czteroletniego Iwana. O losie Maryny 
mówią różne sprzeczna relacje. Według jednej uwięziona w Kołomnie 
wkrótce zmarła, według innej utopiono ją  pod lodem .1110 Zwycięstwo nad 
Zaruckim pozwalało przerzucać oddziały zaangażowane na południu, na 
front polski i utrudniało jeszcze obronę granic Rzeczypospolitej. Pamiętać 
musimy jednak, że część oddziałów moskiewskich zaangażowana była

zaporoskich, które wg. informacji przesyłanych przez hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego dochodziły do 20 tys. ludzi. Hetman w negocjacjach próbował 
skierować ich przeciwko Moskwie, zob. Jakub Zadzik do Wawrzyńca 
Gembickiego, j. w.
98 Szczegółowy opis w„jny szwedzko-moskiewskiej i późniejszych rokowań 
pokojowych zob. S. Sołowiow, op. cit., s.72n.
99 Dworcowyje Razriady, t. I, szp. 136 -  138; Michał Romanow do kniazia 
Jerzego Suleszewa i kniazia Nikity Boriatyńskiego, 3 IV 1614 r. z Moskwy, 
SGGD, t. III, s. 90 -  96.Zob. też listy Piotra Żeliabuskiego do Matwieja 
Godunowa z czerwca, sierpnia i września 1614 r., SGGD, t. III, s. 97 -  98, 99,
104.
100 Na temat Zaruckiego zob. np.: S. Sołowiow, op. cit., s. 19-27; D. Iłowajskij, 
Istorija Rossii, t. IV, Moskwa 1899, s.5-8; L. Suchotin, wstęp do: Pierwyje 
miesiacy carstwowanija Michaiła Fiedorowicza, pod red. L. Suchotina, Cztienija 
w Impieratorskom Obszczestwie istorii i driewnostiej rossijskich pro Moskowskom 
uniwiersitietie, kn. IV, 1915, s. X -  XIII; A. Hirschberg, Maryna Mniszchówna, 
Lwów 1927, s. 334 — 336; I. Szepieliew, Miesto i charakter dwiżenija I. M. 
Zaruckogo w pieriod kriestianskoj wojny i polsko-szwiedskoj intierwencji (do 
uchoda jego iz-pod Moskwy (1606 -  1612 gg), w: Krestjanstwo i kłassowaja 
borba w fieodalnoj Rossii. Sbornik statiej pamiati 1. I. Smirnowa, Leningrad 1967, 
s. 223-238; D. Czerska, Między „smutą" a kryzysem lat 40. XVII w (Polityka 
wewnętrzna Rosji w okresie panowania pierwszego Romanowa), Kraków 1978, s. 
41-43; L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  
Lódź 1985, s.137 -  14$; H. Wisner, Król i car, s.61.Wiadomości na temat 
Zaruckiego, które docierały do Polski były mało ścisłe. O Zaruckim piszą, żeby 
miały być jego nienajgorsze w Moskwie progressus i ludzi co raz nie mało mu 
przybywa, które on na syna Carowej zaciąga, czekamy w tej mierze ponowy -  
pisał ksiądz Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, RS, EP 105.
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także w tłumienie rozruchów wewnętrznych, buntów chłopskich i 
oddziałów kozackich grasujących po kraju.101

Rzeczpospolita cierpiała przede wszystkim na brak pieniędzy na 
opłacenie żołnierzy i nowe zaciągi. Narzekał na to oczywiście najbardziej 
hetman Chodkiewicz, który musiał sobie radzić z niepłatnym, a często i 
zdemoralizowanym wojskiem. Przebywające w Orszy roty inflanckie, nie 
doczekawszy się pieniędzy (pomimo obietnic Chodkiewicza, że szybko 
zostaną wypłacone), zawiązały konfederacje i w większości udały się do 
Mińska.102 Inflancki żołnierz, mym zdaniem, wszystkich inszych malitia 
superávit, bo wiedząc ju ż  o zapłacie, wiedząc nawet o posłanych 
pieniądzach, podniósł konfederacją i z granic in meditullium Litwy 
poszedł. [...] O témpora na jakieśmy przyszli z  Ojczyzną naszą! -  pisał 
Jakub Zadzik. 103

Kłopoty były także z oddziałami kozackimi, które pod koniec 1613 r. 
Osłaniały granice w okolicach Mścisławia. Niepłatne i wygłodzone 
ruszyły w głąb Litwy, gdzie musiał je pacyfikować Chodkiewicz. Dłużej 
udało się jedynie utrzymać po stronie polskiej oddziały Nalewajki i 
Chwastowca.104 Ten ostatni wolał jednak przebywać po polskiej, a nie po 
moskiewskiej stronie granicy.105 Sytuację poprawiły nowe zaciągi, które 
rozpoczął czynić Chodkiewicz, na polecenie króla, pod koniec grudnia

101 D. Czerska, Między „smutą”, s.44-45.
102 Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 16 II 1614 r. z Bychowa, BOZ 960, 
k. 174-177. Na ten temat zob. szerzej: K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 129- 
130.
103 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 4 III 1614 r. z Warszawy, RS, EP 
105. Zob. też inny list Jakuba Zadzika do Wawrzyńca Gembickiego: 24 III 1614 r. 
z Warszawy, ibidem.
104 Jan Karol Chodkiewicz do „rycerstwa zaporoskiego”, 20 IX 1613 r. z 
Bychowa, BN BOZ §;i0, k. 91; tenże do „obywatelów mińskich”, 4 X 1613 r. z 
Bychowa, BN, BOZ 960, k. 101-102; tenże do „szlachty różnych powiatów”, 11 
XII 1613 r. z Cimkowicz, ibidem, k. 132 -  133; tenże do Topiehy i innych 
pułkowników kozackich, 11 XII 1613 r. z Cimkowicz, ibidem, k. 133 -  134; tenże 
do Nalewajki, 16 II 1614 x. z Bychowa, ibidem, k. 173 -  174; K. Tyszkowski, 
Wojna o Smoleńsk, s. 130-131.Więc, że dotąd pułki kozackie, pod sprawą 
Nalewajki będące, statecznie na służbie Jego Królewskiej Mości harują i czaty 
częste przy granicy leżąc odprawują , aby z tym donativum za staraniem 
Waszmości mego Miłościwego Pana, obmyślone być mogło pilnie, proszę -  pisał 
Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy (29 XI 1613 r., z Bychowa, Bibl. Czart. 
3236, k.233). Ale i ten oddział nie dotrwał zapewne zbyt długo po stronie polskiej.
105 Jan Karol Chodkiewicz do Chwastowca, 7 X i l 9 X 1 6 1 3 r .  z Bychowa, BN, 
BOZ 960, k. 104 i 110.
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1613 r. (po tysiąc husarzy, kozaków i żołnierzy piechoty).106 Teraz 
należało przede wszystkim zmontować nową dużą wyprawę do Smoleńska 
w celu dostarczenia żywności blokowanej załodze. Wysyłanie drobnych 
oddzialików z prowiantem nie przynosiło bowiem efektów.107 A sytuacja 
twierdzy ciągle była tragiczna. Po napisaniu listu przybył posłaniec od 
Pana Hetmana Litewskiego z  listami ze Smoleńska de data 27 II -  
oznajmiał w cedule pisma do Wawrzyńca Gembickiego król Zygmunt 
III.108 I dalej dodawał: Opłakiwają [...] swoje nieszczęście, że żadnego 
ratunku nie maja, o głodzie wielkim piszą i takim, którego ju ż  wytrwać nie 
mogą. Piechota ustawicznie z zamku wychodzi do nieprzyjaciela, a drudzy 
passim dla wielkiego głodu. Zamek zewsząd ogarniony, gościńce od nas 
ostróżkami obsadzone, a w półdrogi od Dombrowny,m  ku Smoleńsku, 
Pożarskiuo z  wojskiem nie małym leży. Dokładają tego ku końcowi, że 
dalej trwać nie mogą dla Boga prosząc, aby im in servitutem, jako owych 
w stolicy nie podawano. Idzie znowu sam Pan hetman ze 3 tysiącami ludzi 
na ratunek, Pan Bóg że wie, jeśli nie będzie po czasie.111 Jak więc widzimy 
na czele wyprawy chciał stanąć sam Chodkiewicz. Pan hetman litewski w 
tych tam dniach miał iść na odsiecz Smoleńskowi. Panie Boże racz 
błogosławić -  pisał ksiądz Zadzik. " 2 Chodkiewicz jednak osobiście na 
wyprawę nie ruszył. Musiał udać się do Kretyngi na pogrzeb jedynego, 
ukochanego syna Hieronima. Na czele wojsk stanęli Andrzej Sapieha i 
Aleksander Lisowski. Pomimo niewystarczających sił szczęśliwie dotarli 
oni do Smoleńska (na przełomie czerwca i lipca 1614 r.) i dostarczyli 
żywność, załodze, która żywiła się już padliną końską. Kilka chorągwi

106 Zygmunt III do Jana Karola Chodkiewicza, 14 XII 1613 r. z Warszawy, 
Biblioteka PAU w Krakowie 358, k. 129 -  130; K. Tyszkowski, Wojna o 
Smoleńsk, s. 132.
107 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 23 IV 1614 r.. z Warszawy, RS, 
EP 105. Czata, którą P c i Hetman na ratunek słał, wrocieła się nie mogąc dla 
śniegów, wód wielkich przybyć -  pisał sekretarz wielki koronny (ibidem).
108 Zygmunt III do Wawrzyńca Gembickiego. W archiwum sztokholmskim ceduła 
ta, na osobnej kartce, dołączona jest (niewątpliwie przez pomyłkę) do listu króla 
do Wawrzyńca Gembickiego z 20 XI 1614 r., z Warszawy (RS, EP 101). Ceduła 
pochodzi zapewne z marca 1614 r.
109 Chodzi tu o twierdzę: Dubrowna.
110 Niewątpliwie pomyłka. Pomiędzy Orszą i Dubrowną operował kniaź Iwan 
Trojekurow, zob .: K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 133 -  134.
111 Zob. przypis nr 108. Zob. też: Jan Karol Chodkiewicz do marszałka 
nadwornego litewskiego Piotra Wiesiołowskiego, marzec 1614 r. z Orszy, BN, 
BOZ 960, k. 208-209.
112 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 18 III 1614 r. z Warszawy, RS, EP 
105.
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weszło do zamku dla wzmocnienia załogi. Udało się też odblokować 
Smoleńsk na tyle, aby na przyszłość dostarczać zaopatrzenia.113 Uratowało 
to twierdzę przed upadkiem, chociaż sytuacja nadal była trudna, a 
pieniędzy ciągle brakowało. Na dodatek wyprawa odsieczowa przyniosła 
spore straty wśród żołnierzy polskich.114 Położenie Rzeczypospolitej 
skomplikował jeszcze nieszczęśliwy wypadek -  17 V 1614 r. spłonął 
zamek w Witebsku, jednej z kluczowych twierdz na pograniczu.115

Sytuacja militarna Rzeczypospolitej była więc wciąż trudna, co także 
niewątpliwie miało wpływ na postępowanie Moskwy wobec gońców 
czekających w Mohylewie. Dopiero na początku kwietnia dotarł do 
Henckla list. Sygnowany był przez dowódców spod Smoleńska -  kniazia 
Dymitra Czerkaskiego i kniazia Iwana Trojekurowa i stanowił odpowiedź 
na bliżej nam nieznane pismo gońca cesarskiego do wojewodów. 
Wojewodowie w napastliwym tonie stwierdzali, ze król polski popełnił 
liczne nieprawości wobec Państwa Moskiewskiego i dlatego wszystkie 
stany moskiewskie postanowiły zwalczać jego, wraz z synem 
Władysławem. Przypominali też, że starosta orszański nie przysłał glejtu 
dla Fiodora Leontiewa. Dalej stwierdzali, ze poprzednie listy Henckla nie 
zawierały odpowiedniej tytulatury carskiej. A przecież posłowie -  
Uszakow i Zaborowski zawiadomili już cesarza o objęciu tronu przez 
Michała Romanowa. Na końcu listu wojewodowie (którzy z pewnością 
byli fikcyjnymi wystawcami listu, napisanego naprawdę przez bojarów w 
Moskwie) żądali aby goniec cesarski podał informacje: co się dzieje z 
posłami -  Uszakowem i Zaborowskim?; ile ludzi i koni jest z nim i

113 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 25 VII 1614 r. z Warszawy, RS, 
EP 105. Smoleńsk odratowany jakokolwiek, tak jednak, że nieprzyjaciel z drugiej 
strony zamku obozem dobrze obwarowanym obiegł, czekać na dalsze - pisał 
nieskłonny do nadmiernego optymizmu Jakub Zadzik (ibidem).). Zob. też: Jan 
Karol Chodkiewicz do Hieronima (Jarosza) Wołłowicza, 15 IX 1614 r. z 
Karolstadtu, BN, BOZ 960, k.259; Legacja dana ks. Andrzejowi Szołdrskiemu, 
sekretarzowi i posłowi królewskiemu na sejmik deputacki województw 
poznańskiego i kaliskiego w Środzie we wrześniu 1614 r., z  Warszawy 20 sierpnia 
1614r, Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. I, cz. 1, wyd. 
W. Dworzaczek, Poznań 1957, s.441; K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s.134- 
135.
114 Jakub Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 2 VI 1614 r. z Warszawy, RS, EP 
105. O Smoleńsku jużeśmy prawie desperowali, poszedł bel Lisowski żywnością, 
ale go Moskwa nadszarpnęła -  pisał sekretarz wielki koronny(ibidem).
115 Witebski zamek, tak górny jako i dolny ze wszytką armatą, której tam belo 
niemało 17 V zgorzał, /bidem.
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gońcem Rzeczypospolitej? Informacje te zostaną przesłane do Moskwy i 
stamtąd przyjdzie decyzja od cara w sprawie dalszej misji gońców.116

Obszerny list, sygnowany przez Matwieja Pleszczejewa"7, a 
skierowany do Andrzeja Sapiehy był zapewne(jak można wnioskować z 
jego treści) odpowiedzią na jego nieznane pismo. Starosta orszański, 
podobnie jak Jakub Henckel von Donnersmarck (w piśmie z 4 III 1614 r.), 
proponował w nim, aby obaj gońcy z orszakiem liczącym 16 ludzi i 20 
koni stanęli na granicy 28 marca 1614 r. Dziwił się, też twierdzeniu 
Pleszczejewa, że on nie rozumie do kogo idzie goniec cesarski i wyjaśniał 
ponownie, że ma on misję do bojarów i chce zapowiedzieć przybycie 
wielkiego posła. Natomiast Matwiej Pleszczejew w swojej odpowiedzi 
ponownie wypominał nie przysłanie glejtu dla Fiodora Leontiewa. Dalej 
stwierdzał, że informacje o gońcach wysłał do cara i bojarów. Oni zaś 
kazali mu odpisać, że w polskich listach brakuje odpowiedniej tytulatury 
cara, a poseł carski Leontiew nie dostał glejtu, dlatego też wysłannik od 
polskich senatorów -  Jan Hrydzicz nie zostanie przyjęty. Jednak bojarzy i 
wszystkie stany moskiewskie prosiły, aby gońca jednak przyjąć, gdyż 
może to zapobiec przelewaniu krwi. I car łaskawie się na to zgodził. Na 
końcu Pleszczejew oświadczał więc, że Hrydzicz może udać się do 
Moskwy i rozmawiać o wszystkich sprawach, z wyjątkiem osadzenia na 
tronie carskim królewicza Władysława. Jeśliby chciał jednak poruszać ten 
ostatni problem, to może w ogóle nie przyjeżdżać. Wyznaczał też 
Pleszczejew datę i miejsce przekroczenia granicy -  25 kwietnia 1614 r. 
pomiędzy Wieliżem a Białą. Tam zostaną Hrydziczowi przydzielone 
podwody i przystawowie. Nadmienił też, że analogiczne pismo dostał 
goniec cesarski. Warto wspomnieć, że Pleszczejew domagał się też 
ponownie, aby starosta orszański pisał do Warszawy w sprawie glejtu dla 
Leontiewa.118

Długi list, sygnowany przez Matwieja Pleszczejewa a skierowany do 
gońca cesarskiego, zwyczajem moskiewskim na początku zawierał 
obszerne omówienie dotychczasowej korespondencji prowadzonej z 
Hencklem. Wojewoda (a raczej bojarzy moskiewscy -  faktyczni autorzy 
listu) i jemu postawił zarzut nie używania tytulatury carskiej w 
korespondencji, a przecież Uszakow i Zaborowski już dawno powiadomili 
Wiedeń o wyborze nowego władcy. Narzekał także, że Henckel nie napisał

116 Kniaź Dymitr Czerkaski i kniaź Iwan Trojekurow do Jakuba Henckla von 
Donnersmarck, marzec 1614 spod Smoleńska, SIRIO, t. 142, s.444-446.
117 Faktycznymi autorami listu byli, jak zwykle, bojarzy moskiewscy.
1,8 Matwiej Pleszczejew do Andrzeja (Aleksandra) Sapiehy, b.d. z Białej, SIRIO, 
1.142, s.446-450. Wszystko wskazuje na to, że list został napisany w kwietniu
1614 r.
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nic na temat losów Uszakowa i Zaborowskiego. Oświadczał jednak, że z 
wielkim niezadowo!-?niem wprawdzie, ale wysłał list gońca cesarskiego do 
bojarów. Oni zaś zgodzili się na przyjazd Henckla, ale pod warunkiem, że 
nie będzie mówił o koronie carskiej dla królewicza Władysława. Także car 
Michał na prośbę wszystkich stanów państwa zezwolił na przybycie 
gońca. Dalej następowało wyznaczenie czasu i miejsca przekroczenia 
granicy (tak jak w liście do Hrydzicza) i żądanie informacji na temat 
Uszakowa i Zaborowskiego. Na końcu listu pojawiły się zaś 
charakterystyczne ostrzeżenia. Po pierwsze, aby bez tytułu carskiego nie 
wysyłać żadnych listów do Moskwy. Po drugie, aby posłowie cesarscy, 
którzy stoją na granicy (co sugerował w swoim liście do wojewodów pod 
Smoleńskiem -  Jan Karol Chodkiewicz) nie przyjeżdżali, dopóki cesarz 
nie odprawi Uszakowa i Zaborowskiego.119

Odpowiedź na list wysłany w lutym do Trojekurowa i Czerkaskiego 
otrzymał także Jan Karol Chodkiewicz. I w tym wypadku faktycznymi 
autorami odpowiedzi byli bojarzy moskiewscy. Znamy ją  jedynie z 
omówienia.120 Oprócz treści zawartych w listach do Henckla i Hrydzicza 
dodano tu odpowiedź w sprawie apelu Chodkiewicza o zaprzestanie 
działań wojennych i odstąpienia od Smoleńska. Wojewodowie pisali, że na 
tereny Rzeczypospolitej najeżdżają ludzie prywatni, kierowani żądzą 
odwetu za polskie poczynania w państwie Moskiewskim. Natomiast 
oddziały moskiewskie pod Smoleńskiem stoją dlatego, gdyż jest to 
ojcowizna („ojczyzna”) obecnego cara, który będzie ją  zdobywał 
wszystkimi sposobami. W sprawie nie rozdzielania gońców odpowiedź 
była wykrętna.

O piśmie wysłanym Chodkiewiczowi dowiadujemy się z bardzo 
ciekawego dokumentu sporządzonego zapewne w kancelarii królewskiej. 
Omawiał on owe trzy listy przysłane Hencklowi, Hrydziczowi i 
Chodkiewiczowi i opatrywał je krótkim komentarzem. Jako, że dokument 
ten będzie nam przydatny przy dalszej analizie problemu przytoczmy jego 
fragment, dotyczący właśnie odpowiedzi dla Chodkiewicza:

119 Matwiej Pleszczejew do Jakuba Henckla von Donnersmarck, kwiecień 1614 r. 
z Białej, SIRIO, t. 142, s.451-457.
120 „Punkta z tych trzech listów moskiewskich do Jego Mości Pana Hetmana 
Litewskiego, do Pana Starosty Orszańskiego i do Pana Gońca Cesarza jego Mości 
pisanych krótko zebrane”, Bibl. Czart. 1640, k. 405-408 (papiery biskupa 
warmińskiego Szymona Rudnickiego).
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Pierwszy list do Pana Hetmana spod Smoleńska 
odMamstrukowa i Cerkaskiego.'2'

Tak długiego nie puszczenia Gońca Cesarskiego i Posłannika 
Panów Rad122 do Moskwy dają przyczyny trzy:

1. Jedna, że na posłannika, teraźniejszego pana ich, Fiedora 
Lewonciejowa z obwiesczeniem panowania jego, odprawnego 
glejtu nie posłano.
2. Druga, że jego mość Pan Hetman i Pan Starosta Orszański i 
Pan Goniec Cesarza Jego Mości w liściech swoich, które teraz do 
nich pisali, pana ich nie przyznawają tytułu jego  nie piszą.
3. Trzecia, jakoby nie mieli zrozumieć z pierwszego listu Pana 
Starosty Orszańskiego do kogo Goniec Cesarza idzie, wiele z  nim i 
z poslannikiem Panów Rad ludzi i koni i kiedy na granicach będą.

Za tym we wszytkich trzech listach odpowiedają że się uczynił 
panem ich Michał Fiedorowicz i rozesłał swych posłańców do 
Panów Chrześciańskich z obwieszczeniem panowania swego, którzy 
wrzkomo ju ż  się z  nim zsyłają tytuł mu w liściech swych dają. A 
najpierwy posłał do Cesarza Jego Mości, jedno pytając się u Pana 
Gońca, tu jeszcze przed granicą nie puściwszy go do siebie, jeśli 
pana ich posłańcowie jeszcze u Cesarza Jego Mości są  czyli już  
odprawieni i potrzebują aby im Pan Goniec na to odpisał a 
dokładają w liście swym do niego, aby nijakich listów swoich do 
nich bez tytułu Pana ich nie pisał. Iż takowych listów bez tytułu 
pana ich przymować nie godziło i posłannika Panów Rad w 
teraźniejsze czasy puszczać nie zeszło się. Lecz za prośbą 
duchowieństwa i wszystki dumy swy Hospodar ich pozwala 
posłannikowi do bojar, ale takowym sposobem:

1. Aby o Królewica Jego Mości nic nie mówił, ponieważ 
wszystkie stany moskiewskie duchowne i świeckie przez gońca 
Oładzina123 odpowiedzieli, że go panem swoim mieć nie chcą. I  o 
tym ju ż  teraz i na potym milczeć każą.

2. Aby tylko o pokoju i zgodzie między Królem Jego Mością a 
Hospodarem ich teraźniejszym i między państwy z obopolnymi od  
Panów Rad do bojar rzecz przynosił.

121 Nadawcy listu są tu określeni z błędami. Był on sygnowany przez: kniazia 
Dymitra Mamstrukowicza Czerkaskiego (stąd ów „Mamstrukow”) i kniazia Iwana 
Fiedorowicza Trojekurowa.
122 Tzn. senatorów polskich.
123 Chodzi oczywiście o gońca Denisa Oładina.
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3. Jeżeli z tym idzie, przyjąć każą na granicy między Wieliżem a 
Białą na dzień 15 kwietnia 4, który dobrze przed tym minął, niż te 
ich listy z  Moskwy wyszły. A o tym tam czasie, który od Pana 
Hetmana był im na dzień 28 marca do stawienia się posłańców u 
granice naznaczony, zmianki żądny nie czynią.

4. I  od Moskwy wzajem aby glejt na posłannika ich posłał i 
puścić go do siebie kazał, a poselstwo od niego o jego panowaniu i
0 inszych dobrych dzielech przyjął.

5. Posłannikowi ich mości Panów Rad osobnego przystawa 
obiecują i podwody, ale bodaj nie za jego pieniądze, o żywności, 
którą więc zwyczajnie wszelakim posłańcom tam dawano, 
zamilczeli, snadź nie mając woli teraz je j  dla niego dać.

6. Jeśli posłannik o Królewiczu Jego Mości idzie, wyraźnie 
piszą, że z  tym nie ma po co chodzić. A na to co Jego Mość Pan 
Hetman pisał, że nie przystojnie się to od nich dzieje, iż oni sami 
prosiwszy Cesarza Jego Mości i do ich mości panów rad pisawszy o 
pokój, państwa Króla Jego Mości wojują i pustoszą i krew 
chrześcijańską przelewają, na ten czas gdy Król Jego mość na 
zdanie Cesarza Jego Mości i na prośbę senatu swego, włożywszy tę 
sprawę na rozsądek Cesarza Jego Mości wojny zaniechał i wojska 
swe z ziemie ich wywiódł. A Cesarz Jego Mość o uspokojeniu radzi i 
Panowie Rada Króla Jego Mości staranie czynią.
Odpisują, że się to dzieje wzajem za to, co się Hospodara ich 
państwu od Króla Jego Mości ludzi działo i dzieje, przez łudzi działo
1 dzieje, przez ludzie ruskie wolne, bez wiadomości Hospodara ich.
A pod  Smoleńskiem dlatego wojska Hospodara ich stoją, że 
Smoleńsk w czyimżekolwiek dzierżeniu zostaje, jako  ojczyzny123 swej 
Hospodar ich dostępuje i dostępować będzie wszelakim przemysłem. 
Strony pana gońca Cesarza Jego Mości do Jego Mości Pana 
Hetmana i Pana Starosty Orszańskiego, aby był spoinie z 
posłannikiem Panów Rad przyjęty z  którym spoinie jedzie, nie 
odpisują referując się ma list bielskiego wojewody osobno do Pana 
Gońca pisany i z  tymiż listy posłany, skąd znać, że ich rozłączyć i za 
osobnymi przystawy mieć i z  osobna poselstwo od nich przymować 
by chciano.126

Pobieżna analiza omówionych powyżej trzech listów mogłaby 
nasuwać wniosek, że bojarzy w końcu zgodzili się na wjazd posłów w 
granice Państwa Moskiewskiego i wyznaczyli datę przekroczenia granicy -

124 W starym stylu, tzn. 25 kwietnia wg. nowego stylu.
125 Tu w znaczeniu: ojcowizny.
126 „Punkta z tych trzech listów moskiewskich...”, k. 405-407.
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15 kwietnia w starym stylu, tzn. 25 kwietnia w nowym stylu. Jak podkreśla 
jednak przytoczony dokument kancelaryjny data ta już minęła (a nawet 
minęła już w momencie pisania listów -  strona polska była przekonana o 
złej woli Moskali).Warto dodać, że np. list Pleszczejewa do gońca 
cesarskiego dotarł do Mohylewa dopiero 9 maja 1614 r .'27 Poza tym 
przysłane do Hrydzicza, Henckla i Chodkiewicza zawierały kilka 
warunków niemożliwych do spełnienia dla strony polskiej i cesarskiej. 
Goniec cesarski nie mógł samowolnie umieścić tytułów carskich Michała 
Romanowa. Polacy z kolei nie zamierzali ograniczać przedmiotu rokowań 
do spraw nie związanych z pretensjami królewicza Władysława do tronu. 
Nie życzyli sobie też poselstwa Fiodora Leontiewa z oficjalnym 
zawiadomieniem o objęciu tronu. Stronę polską bardzo drażniła też 
możliwość zupełnie osobnego podróżowania i odbywania misji w 
Moskwie przez gońca cesarskiego i polskiego. Stawiało to Hrydzicza w 
niekorzystnej sytuacji -  mógł być poniżany lub nawet przetrzymywany w 
stolicy carów, czego by raczej nie czyniono wobec gońca cesarskiego lub 
obu gońców działających razem. Poza tym wysłannicy polski i cesarski nie 
mogliby uzgadniać swoich stanowisk. Wszystkie te wymagania strona 
polska uznała za wybitny przejaw złej woli. Głosy na temat dalszego 
sposobu działania były jednak podzielone. Donnersmarck chciał za 
wszelką cenę jechać do Moskwy. Jan Karol Chodkiewicz czekał na 
instrukcje z Warszawy przesyłane mu przez Lwa Sapiehę.128 Na instrukcje 
czekał także Jan Hrydzcz. 5 IV 1614 r. pisał on z Bychowa (gdzie gońcy 
gościli u hetmana Chodkiewicza) do kanclerza wielkiego litewskiego:

Uniżenie Waszmość mego Miłościwego Pana prosząc, aby się 
miłościwą łaską swą w to włożyć raczył, jakobyśmy co najśpieszniej 
rozkazanie Króla Jego Mości mieli, co dalej czynić, jeśli tu jeszcze 
na co oczekiwać,"czyli nazad wrócić się mamy. Gdyż ju ż  i tak dosyć 
długo, nad mnimanie i spodziewanie nasze, sam Pan Bóg widzi, jako  
z wielką biedą i molestią naszą obudwu spoiną, ale tym więcej z 
moją, tu w tym ściśnionym i utrapionym kraju czekamy. A na 
pierwszy moskiewski list, od sześciu niedziel Waszmości memu 
Miłościwemu Panu posłany, ani Jego Mość Pan Hetman od Króla 
Jego Mości responsu, ani my rozkazania nie mamy, prócz samego 
pisania Waszmości mego Miłościwego Pana, w którym łubośto 
Waszmość Jegomości Panu Hetmanowi zdanie swoje napisać i mnie
o tym oznajmić rozkazać raczył, żeby tego poselstwa zaniechać 
raczej, aniż się z nim temu hrubemu narodowi wpraszać, ale żeś nie

127 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 122.
128 List z prośbami o instrukcje, zob. np.: Jan Karol Chodkiewicz do Lwa Sapiehy, 
21 III 1614 r. z Mohylewa, Bibl. Czart. 3236, k.325.
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raczył nam właśnie rozkazać nazad jechać, a Jego Mość Pan 
Hetman chciał to mieć po nas koniecznie, abyśmy tu rozkazania 
Króla Jego Mości czekali, bez którego i ten Goniec Cesarski nazad 
wracać się nie śmie, raczej do Moskwy by wolał. Tedy czego Jego 
Mość Pan Hetman na swoją głową brać nie chciał, nam pogotowiu 
na swoje głowy brać tego nie zeszło sią, i tak ówdzie według woli 
Jegomości czekają rozkazania Króla Jego Mości i Waszmości mego 
Miłościwego Pana wespół z  Cołlegą moim Panem Gońcem Cesarza 
Jego Mości prosiemy, abyśmy co narychlej rozkazanie mieli. ,2'J 

Lew Sapieha nie wierzył już w możliwość dyplomatycznego 
załatwienia konfliktu z Moskwą. Uważał, że korzystne dla Polski 
rozstrzygnięcie może nastąpić wyłącznie w wyniku działań zbrojnych. 
Zygmunt III w połowie kwietnia nakazał kanclerzowi wysłanie jeszcze 
jednego listu do Pleszczejewa (w imieniu starosty orszańskiego), w którym 
by oświadczono, że pisma cesarza są skierowane do stanów moskiewskich 
dlatego, że w momencie ich wysyłania Maciej nie wiedział jeszcze o 
wyborze nowego cara.130 Ten wybieg mógł dać jeszcze jakąś nadzieję na 
ocalenie rokowań, ale chyba nikt już w to nie wierzył. Nie wiemy nawet 
czy starosta orszański taki list wysłał Natomiast zgodnie z poleceniami i 
wg. konceptu Lwa Sapiehy pismo do bojarów, datowane na 19 IV 1614 r., 
wystosował Donnersmarck. 31 Henckel wyłuszczał tu jeszcze raz zamiary 
pokojowego pośrednictwa zgłaszane przez cesarza. Podkreślał też, że 
odrzucenie tego pośrednictwa będzie odebrane przez Macieja jako element 
psujący przyjazne dotąd stosunki Moskwy z cesarstwem. W sprawie tytułu 
carskiego stwierdzał, że trzyma się ściśle swojej instrukcji.132

Henckel von Donnersmarck wysłał swój list 19 IV 1614 r. Pismo 
Pleszczejewa z owym warunkowym zezwoleniem na przekroczenie 
granicy w dniu 25 IV 1614 r., dotarło do gońca, jak pamiętamy, 9 V 1614 
r. I chyba ten fakt zaważył o decyzji posłów o odwrocie. 31 V 1614 r. 
gońcy byli już w Słonimiu u Lwa Sapiehy, 10 VI 1614 r. w

129 Jan Hrydzicz do Lwa Sapiehy, 5 IV 1614 r. z Bychowa, w: K. Tyszkowski, 
Wojna o Smoleńsk, s. 12l(list pochodzi z rękopisu Biblioteki Narodowej nr 231,k. 
43-44, który spłonął w 1944 r.).
130 Zygmunt. III do Jana Karola Chodkiewicza, 13 IV 1614 r. z Warszawy, Bibl. 
PAU w Krakowie 358, k. 155-156; K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 120 -  
121.
131 Jakub Henckel von Donnersmarck do kniazia Dymitra Czerkaskiego i kniazia 
Iwana Trojekurowa, 19 IV 1614 r. z Orszy, SIRIO, t. 142, s. 457-460.
132 Ibidem.
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Wołkowysku,133 a 16 VI 1614 r. przybyli do Warszawy.1'4 Zygmunt III 
myślał wprawdzie o kontynuowaniu misji obu gońców (po uzupełnieniu 
ich instrukcji, o co apelował zwłaszcza Jan Hrydzicz) 135 , ale ich powrót 
zaakceptował. Donnersmarck po audiencji u króla (21 VI 1614 r.) i 
senatorów (3 VII 1614 r.) wyruszył do kraju. Na dwór cesarski dotarł na 
początku sierpnia 1614 r.136

Donnersmarck zabrał ze sobą list Zygmunta III. Król szeroko 
opisywał w nim niegodziwe postępowanie strony moskiewskiej. Narzekał 
na odrzucenie (pod rozmaitymi pretekstami) cesarskiego pośrednictwa 
pokojowego, o które Moskwa najpierw sama prosiła. Zarzucał też 
wschodniemu sąsiadowi kontynuowanie agresji przeciwko ziemiom 
Rzeczypospolitej, w sytuacji, gdy on sam wycofał polskie wojska z 
Państwa Moskiewskiego.137

Postępowanie Moskali wywołało powszechne oburzenie w 
Rzeczypospolitej, zwłaszcza, że część szlachty szczerze pragnęła pokoju z 
Moskwą. Natomiast car i bojarzy, po powrocie posłów zna granicy doszli 
do wniosku, że nie warto palić wszystkich mostów za sobą. Dla 
załagodzenia więc wrażenia jakie wywarła nieudana misja Henckla 
postanowiono wysłać do Wiednia gońca Iwana Fomina. Miał on także 
wyjaśnić kwestię tytulatury carskiej, gdyż Uszakow i Zaborowski nie 
osiągnęli uznania panowania Michała Romanowa przez dwór wiedeński. 
Fomin wyruszył w podróż w sierpniu 1614 r. W liście, w który go 
zaopatrzono zarzucono stronie cesarskiej, że za pośrednictwem Uszakowa 
i Zaborowskiego przesłała do Moskwy pisma nie wiadomo do kogo 
przeznaczone. Była to zawoalowana aluzja do braku tytułu carskiego w 
owych pismach. List wieziony przez Fomina podkreślał także, że 
odpowiednich tytułów carskich nie było także w pismach gońca Henckla. 
Ten ostatni, zdaniem bojarów, powinien zostać ukarany za owe 
niedopatrzenie, podobnie jak w Moskwie ukarano Uszakowa i

133 Jan Hrydzicz do księcia Krzysztofa Radziwiłła, 10 VI 1614 r., z Wołkowyska, 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów V, t. 
120, nr 5478.
Ij4 Sprawozdanie Jakuba Henckla, zob. przypis nr 47; Jan Hrydzicz do Lwa 
Sapiehy, 25 IV 1614 r. z Bychowa, w: K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, 
s. 12l(list pochodzi z nieistniejącego rękopisu Biblioteki Narodowej nr 231, k. 43- 
44).
135 Jan Hrydzicz do Lwa Sapiehy, b.d. z Bychowa, w: K. Tyszkowski, Wojna o 
Smoleńsk, s,121(list pochodzi z nieistniejącego rękopisu Biblioteki Narodowej nr 
231, k. 54).
136 Sprawozdanie Jakuba Henckla, zob. przypis nr 47.
137 Zygmunt III do cesarza Macieja, 14 IV 1613 r. z Warszawy, Haus-,Hof- und 
Staatsarchiv, Wien, Russica I -  6, 1614, k. 5.
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Zaborowskiego za przyjęcie listów z nieodpowiednią tytulaturą. Natomiast 
Fomin powinien być szybko odprawiony z powrotem do Moskwy, wraz z 
wielkimi posłami cesarskimi do rozmów o „dobrych sprawach” .138

Poselstwo Fomina okazało się jednak wielce niefortunne. Podczas 
audiencji u cesarza, gdy goniec moskiewski złożył pokłon od swojego 
władcy, Maciej w pozycji siedzącej uchylił jedynie czapki, ale nie wstał 
jak było w zwyczaju. Fomin stwierdził więc, że w ten że cesarz nie 
pamięta aby kiedykolwiek cesarzowie rzymscy wstawali przy 
wymienianiu imienia carów moskiewskich. Fomin na pożegnanie cesarza 
złożył też ukłon „średni” zamiast wymaganego niskiego. Wszystko to 
spowodowało, że nieszczęsnego gońca zatrzymano pod strażą i zabroniono 
jakichkolwiek kontaktów z nim. Niewłaściwość postępowania wykazywali 
Fominowi cesarscy przystawowie139. Przytaczali mu m. in. przykład z 
czasów Iwana Groźnego. Ponoć gdy jakiś sposób cesarz okazał Michałowi 
Romanowowi niechęć. Na to kanclerz odpowiedział mu, poseł wszedł do 
komnaty w czapce, car kazał przybić mu tę czapkę gwoździem do głowy. 
Podkreślali też, że gdyby goniec odezwał się w podobny sposób przy 
cesarzu Rudolfie to zostałby wyrzucony przez okno, albo podniesiony na 
halabardach. Rzecz ciekawa, że przystawowie zaczęli też austriackim 
zwyczajem sondować, czy car Michał ma zamiar się żenić. Badano 
zapewne (ale raczej bez przekonania) możliwość jakiegoś mariażu z 
Habsburżanką.140

Jak więc widzimy Fomin, wystraszony ukaraniem Uszakowa i 
Zaborowskiego za zbyt małą dbałość o prestiż nowego cara, 
skoncentrował się głównie na obronie owego prestiżu. Choć wywoływało 
to gniew Macieja, przynosiło jednak pewne efekty. Misja Fomina (i jego 
zdecydowanie) stawiały Macieja w niezręcznej sytuacji. Z jednej strony 
chciał on pozostawać wiernym sojusznikiem Zygmunta III. Ale wtedy nie 
wypadało uznawać tytułów carskich Michała. Z drugiej jednak nie chciał 
on zanadto zaostrzać stosunków z Moskwą (tradycyjnie poprawnych). 
Czas mijał, cesarz się wahał. 14 IV 1615 r.napisał w końcu do Zygmunta
III z pytaniem: co ma odpisać, na list żądający uznania tytułów carskich 
Michała Romanowa.141 Król polski w odpowiedzi podkreślał, że 
Władysław jest prawowitym carem moskiewskim, któremu także Michał 
składał przysięgę w 1610 r. Prosił też o wstrzymanie się z decyzją a do 
czasu zakończenia się rozmów komisarzy polskich i moskiewskich

138 S. Sołowiow, op. cit., s. 58-59.
139 K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 111.
140 Ibidem, s.59-60.
141 Cesarz Maciej do Zygmunta III, 14 IV 1615 r. z Wiednia, Haus-,Hof- und 
Staatsarchiv, Wien, Russica I -  6, 1615, k. 22-23.
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wyznaczonych na lipiec 1615 r.142 Rokowania się przedłużały, potem 
zostały zerwane, w rezultacie goniec spędził w Wiedniu aż półtora roku i 
powrócił do kraju(z listami nadal bez pełnej tytulatury carskiej) dopiero po 
przybyciu do Austrii nowego posła -  Łukiana Miasnoja. 4 '

Wróćmy jednak do roku 1614 r. Należy się zastanowić dlaczego 
próba wysłania posła cesarskiego do Moskwy i misja gońców Henckla i 
Hrydzicza poniosły fiasko? Przyczyn było kilka. Za najważniejszą należy 
uznać traktowanie przez stronę polską pośrednictwa cesarskiego jako sądu 
arbitrażowego, który miałby rozstrzygać do kogo ma należeć tron carski -  
Michała, czy Władysława? Cesarz chętnie przystawał na taką wykładnię 
jego mediacji, ale dla Moskwy była ona niedopuszczalna. Bojarzy byli 
skłonni rozmawiać o wszystkim, tylko nie o kwestii przynależności tronu. 
Skoro cesarz nie chce uznać Michała za cara, rozumowała strona 
moskiewska, widocznie uważa kwestię czapki Monomacha za otwartą. A 
skoro tak, to nie ma właściwie o czym dyskutować. Poza tym bojarzy 
zdawali sobie niewątpliwie sprawę z faktu, że cesarz powiązany z 
Zygmuntem III więzami politycznymi i rodzinnymi nie będzie zbyt 
obiektywnym rozjemcą. Na postawę Moskwy wpływały też sukcesy 
militarne, wiadomości o słabej obsadzie twierdz w Rzeczypospolitej, 
informacje o kłopotach z niepłatnym wojskiem i konfederacjami 
żołnierskimi w Polsce. Pewności siebie dodawało też bojarom i młodemu 
carowi rozgromienie Zaruckiego. Wszystko to wpłynęło na odrzucenie 
propozycji rokowań i mediacji cesarskiej. Z drugiej strony polskim 
senatorom i Zygmuntowi III, wobec problemów militarnych i 
finansowych, zależało na rozmowach pokojowych ze wschodnim 
sąsiadem. O ile w 1614 r. król i jego otoczenie podchodzili do propozycji 
mediacji cesarza dość ozięble, teraz widzieli w niej pewną szansę 
zakończenie długotrwałej wojny.144 Zdawali sobie bowiem sprawę z faktu, 
że rozstrzygnięcie militarne, chociaż najbardziej skuteczne, jest na razie 
nieosiągalne z powodu ogromnych braków finansowych.

142 Zygmunt III do cesarza Macieja, 11 V 1615 r. z Warszawy, Haus-,Hof- und 
Staatsarchiv, Wien, Russica 1 -6 , 1615, k. 24 - 26.
143 S. Sołowiow, op. cit., s.60 -  61; K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, s. 125 -  
126.
144 Krytyczny wobec planów pokojowego pośrednictwa cesarskiego był hetman 
Stanisław Żółkiewski, który uważał, że lepiej jest prowadzić bezpośrednie 
rokowania z Moskwą, Stanisław Żółkiewski do Zygmunta III, 29 IV 1614r ze 
Lwowa, Bibl. Czart 362, k. 35; J. Maciszewski, op. cit., s. 276.
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