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Bitwa warszawska 1656 roku

Trzydniowa batalia pod Warszawą (28–30 lipca 1656 roku) doczekała się wie-
lu opracowań ze względu na fakt, iż było to największe starcie w polu mię-
dzy armią Rzeczypospolitej a  siłami szwedzko-brandenburskimi w  czasie 
potopu1. Mimo pokaźnej literatury  historycy do dziś spierają się nie tylko na 
temat liczebności sił obu stron konfliktu, koncepcji stoczenia walnej batalii 
ze strony Jana Kazimierza, szans na przełamanie zgrupowania szwedzko-
-brandenburskiego w drugim dniu bitwy, składu grupy uderzeniowej husa-
rii pod komendą Aleksandra Hilarego Połubińskiego i wreszcie osławionego 
pojedynku husarza z  królem szwedzkim Karolem X Gustawem. Autor ma 
nadzieję, że artykuł ten część tych problemów wyjaśni definitywnie. 

Bitwa warszawska miała złamać dotychczasową przewagę sił Karola X 
Gustawa nad odtworzoną armią Jana Kazimierza Wazy i  zmusić Szwedów 
do wycofania się do Prus Królewskich, a następnie do Szwecji. Obie strony 
pokładały w wyniku tego starcia olbrzymie nadzieje, licząc na zadanie decy-
dującego ciosu przeciwnikowi. Starcie miało się rozegrać na polach praskich 
naprzeciw odzyskanej w  początkach lipca Warszawy. Opanowanie stolicy 
przez siły polsko-litewskie otwierało Janowi Kazimierzowi duże możliwości. 

1 S. Herbst, Trzydniowa bitwa pod Warszawą 28–30 VII 1656 r., w: Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, 
red. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 296–330; M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą 1656, Warszawa 2007; 
W. Majewski, Bitwa warszawska 28–30 lipca 1656 r., w: Z  dziejów militarnych Pragi, Warszawa 1998,  
s. 21–35. Z  nowszych prac historyków szwedzkich warto wymienić pracę P. Englunda, Lata wojen, 
Gdańsk 2003, s. 17–50.
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Panowanie bowiem nad ważnym węzłem wodnym Rzeczypospolitej umoż-
liwiało wyprowadzenie uderzeń nie tylko w  kierunku Prus Książęcych 
czy Królewskich, ale także przecięcie komunikacji z  załogami szwedzki-
mi rozlokowanymi nad Narwią i z traktami prowadzącymi do Inflant2. Pod 
Warszawą bowiem znajdowała się najdogodniejsza przeprawa przez Wisłę, 
pod Serockiem zbieg Bugu i  Narwi, a  pod Nowym Dworem zbieg Wisły 
i  Bugo-Narwi3. Niestety polskie dowództwo, w  odróżnieniu od Karola X 
Gustawa, nie doceniło strategicznej roli tego węzła wodnego. To nie Polacy, 
ale Szwedzi uchwycili oba przyczółki po dotarciu sił polsko-litewskich na 
przedpola Warszawy. Monarcha szwedzki po powrocie z  kampanii wiel-
kopolskiej przeciwko siłom Stefana Czarnieckiego nakazał bratu, księciu 
Adolfowi Janowi, ruszyć ku Nowemu Dworowi i opanować przeprawy przez 
Bug. Już 13 czerwca założył on warowny obóz na polach wsi Modlin4. Wysłany 
dla wzmocnienia załogi Pułtuska nad Narwią Robert Douglas dotarł wkrót-
ce do sił głównych i 4 km dalej założył drugi obóz u przeprawy przez Wkrę 
pod Pomiechowem. Oba obozy szwedzkie z  szańcami przedmostowymi 
za Wisłą w  Kazuniu, za Bugiem na tak zwanej Kępie Szwedzkiej oraz pod 
Pomiechowem kontrolowały wymieniony węzeł wodny. Ich opanowanie da-
wało szwedzkiemu monarsze możliwość prowadzenia działań przeciwko si-
łom polsko-litewskim obecnym pod Warszawą bądź brzegiem warszawskim, 
bądź praskim.

Strona polsko-litewska aż do zajęcia Warszawy (1 lipca 1656) nie prowadzi-
ła poważniejszych działań przeciwko siłom szwedzkim i koncentrującym się 
w okolicach Szreńska oddziałom brandenburskim (25 czerwca Karol X Gustaw 
zawarł w  Malborku sojusz z  elektorem Fryderykiem Wilhelmem). Gdy roz-
poczęto przygotowania do przeprowadzenia uderzenia przeciwko zgrupo-
waniom szwedzkim, rozpoczęły się ulewne deszcze, które doprowadziły do 
zerwania przeprawy przez Wisłę, a  także mostów kontrolowanych przez 
Szwedów. Wydarzenia te miały wpływ na wybór koncepcji stoczenia walnej 
batalii z siłami Jana Kazimierza (ryc. 1). Karol X Gustaw zakładał, iż w tak krót-
kim czasie Polacy nie zdołają odbudować mostu na prawy brzeg Wisły (praski), 
gdzie znajdowały się oddziały litewskie pod komendą hetmana Pawła Sapiehy. 
Zamierzał więc uderzyć brzegiem praskim, znieść Litwinów, a następnie ubez-
pieczonym marszem przez przeprawy na Bugo-Narwi i Wiśle przedostać się 
na lewy brzeg Wisły i uderzyć na główne siły koronne rozlokowane pod stoli-
cą. Jeszcze 20 lipca padały deszcze i dopiero trzy dni później przystąpiono do 
odbudowy przeprawy mostowej łączącej rozdzielone wojska. O tym, iż aż do 

2 Trakt ze Żmudzi na Mazowsze kontrolowali Szwedzi już jesienią 1655 roku; zob. T.M. Nowak, Szwedzkie 
źródło kartograficzne ukazujące trasę przemarszu armii G.M.de la Gardie ze Żmudzi na Mazowsze w 1655 r., 
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej: SMHW), 1988, t. 30, s. 321–350.

3 Teatr działań przedstawia S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 307–310; por. S. Herbst, W. Majewski, 
Polski teatr wojny, w: Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, t. 1, Warszawa 1994, s. 141–145,  
147–149. 

4 Szerzej o  roli Modlina w  dobie wojny ze Szwecją zob. M. Wagner, Rejon Modlina w  dobie potopu 
szwedzkiego w latach 1655–1656, w: 200 lat twierdzy Modlin (1806–2006), Modlin 2006, s. 19–27.



37

Bitwa warszawska 1656 roku

23 lipca było bardzo chłodno i deszczowo, wiemy z diariusza Jana Antoniego 
Chrapowickiego, który od 9 lipca znajdował się na Podlasiu w drodze ze stoli-
cy do Bielska5. Wiadomo, że prace nad przeprawą ukończono dopiero 26 lipca, 
gdyż rankiem 27 lipca po moście przybył do stolicy na odprawę wojenną do-
wódca posiłków tatarskich Subchan Ghazi aga6.

Tymczasem strona przeciwna koncentrowała oddziały dla odzyskania 
Warszawy. Opanowanie bowiem stolicy przez siły Jana Kazimierza przeci-
nało arterię komunikacyjną, jaką stanowiła Wisła, począwszy od Torunia 
po Kraków. A właśnie drogą wodną Szwedzi niejednokrotnie zaopatrywali 
swoje garnizony w  miastach opanowanych w  Rzeczypospolitej i  uzupeł-
niali braki logistyczne w oddziałach walczących tak po lewej, jak po prawej 
stronie rzeki7. Utrzymanie tej arterii komunikacyjnej było zatem istotne dla 
dowództwa sprzymierzonych, a  jakie znaczenie miało utrzymanie nad nią 
kontroli, pokazuje doposażenie armii Karola X Gustawa zamkniętej w wid-
łach Wisły i  Sanu w  początkach kwietnia 1656 roku. Jak pisał Wespazjan 
Kochowski, szwedzki monarcha „wydobył się z okrążenia, choć wielu uwa-
żało, że nigdy nie zdoła się z niego uwolnić”, gdyż „statkami wiślanymi przy-

5 J.A. Chrapowicki, Diariusz, cz. 1: Lata 1656–1664, oprac. T. Wasilewski, Warszawa 1978, s. 95–96.
6 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 303; por. P. Des Noyers, Lettres… secretaire de la reine de Pologne Marie -  

-Louise de Gonzague, pour servir a l’histoire de Pologne et de Suede de 1655 a 1659, Berlin 1859, s. 100.
7 Zob. H. Landberg, Finansowanie wojny i  zaopatrywanie garnizonów, SMHW, 1973, t. 19/2, Warszawa 

1973, s. 176–178; szerzej o roli militarnej Wisły zob. M. Nagielski, Rola militarna Wisły w okresie „potopu”, 
w: Rola militarna Wisły w dziejach Polski, red. K. Myśliński, Warszawa 1992, s. 59–130.

1 Portret Jana II Kazimierza, olej, płótno, 
zbiory Muzeum Warszawy, MHW 1570, 
fot. Konsorcjum Skanery Niewiarygod-
ne, Muzeum Warszawy / Portrait of Jan 
II Kazimierz, oil on canvas, the Museum 
of Warsaw collection, MHW 1570, pho-
to. Consortium of Incredible Scanners, 
the Museum of Warsaw
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było mu na pomoc prawie trzy tysiące ludzi ściągniętych z różnych załóg”8. 
Odzyskanie Warszawy było więc nieodzowne zarówno dla utrzymania gar-
nizonów szwedzkich rozlokowanych nad Wisłą, jak i kontrolowania traktów 
komunikacyjnych ułatwiających działania operacyjne poszczególnym kor-
pusom szwedzkim znajdującym się po obu stronach rzeki. 

Siły elektora 14 lipca dotarły do Szreńska, a  stąd skierowały się do 
Płońska, skąd Fryderyk Wilhelm udał się do obozu modlińskiego na naradę 
z królem szwedzkim (19 lipca). Szwedzi w międzyczasie nie tylko odblokowa-
li oblegany Tykocin, ale odparli też atak hetmana litewskiego Wincentego 
Gosiewskiego na Pułtusk, zmuszając go do przeprawy przez Narew. Karol, 
nie mogąc doścignąć Litwinów, 26 lipca rozpoczął marsz powrotny pod 
Modlin, gdzie stanął rankiem 27 lipca. Rozpoczęły się przygotowania do wal-
nej batalii, gdyż tego samego dnia pod Zakroczym zaczęły docierać pierwsze 
oddziały brandenburskie prowadzone przez elektora.

Szwedzi byli zmęczeni nie tylko działaniami przeciwko siłom litewskim, 
ale i  forsownym przemarszem nad przeprawy. Zakładano działania komu-
nikiem, czyli bez zbędnych taborów, gdyż w obozie modlińskim zgromadzo-
no zapasy żywności i ciężką artylerię i pozostawiono dla ich ochrony około 
2000 ludzi. Faktycznie oddziały otrzymały aprowizację jedynie na trzy dni, 
to znaczy na czas niezbędny dla pokonania Litwinów pod Pragą, a następnie 
rozbicia głównych sił Jana Kazimierza pod murami stolicy.

Jak zatem przedstawiały się siły obu stron? Literatura jest w tym wzglę-
dzie zgodna, że przewagę liczebną miały oddziały polsko-litewskie wzmoc-
nione pospolitym ruszeniem szlachty z  województw: ruskiego, wołyńskie-
go, bełskiego, lubelskiego, mazowieckiego i  podlaskiego  (około 10 000– 
13 000). Stanisław Herbst szacuje siły regularne na 24 000–25 000 ludzi i oko-
ło 2000 ordyńców przybyłych z Aleksandrem Koniecpolskim. Dawało to oko-
ło 36 000–40 000 ludzi, w tym zaledwie 4000 regularnej piechoty. Od chwili 
zdobycia Warszawy ubyło kilkanaście tysięcy żołnierzy wobec odejścia po-
spolitego ruszenia z Wielkopolski oraz Krakowian wraz z pułkiem Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego wysłanych dla odzyskania Krakowa. Te ostatnie 
siły należy szacować nawet na 5000–6000, w  tym ponad 4000 sił komputo-
wych9. Do tego należy doliczyć kilka tysięcy Litwinów (4000–6500), z czego 
około 2000 było oddelegowanych do zagonu hetmana polnego litewskiego 
Wincentego Gosiewskiego. Stąd faktyczna liczba jazdy litewskiej w  batalii 
warszawskiej jest trudna do ustalenia; możemy jedynie wymienić pułki jaz-
dy pozostałej do dyspozycji Jana Kazimierza:

- hetmana wiekiego litewskiego Pawła Sapiehy,
- królewski poruczeństwa Aleksandra Hilarego Połubińskiego, pisarza 

polnego litewskiego (ryc. 2),

8 W. Kochowski, Lata potopu 1655–1657, oprac. A. Kersten, Warszawa 1966, s. 160–161.
9 J. Stolicki obliczył siły regularne oblegające Kraków po odliczeniu ślepych porcji na 4119 żołnierzy;  

J. Stolicki, Oblężenie Krakowa przez Jerzego Lubomirskiego w  latach 1656–1657, SMHW, 2003, t. 40,  
s. 96–98.
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- księcia Michała Kazimierza Radziwiłła, podczaszego litewskiego,
- Krzysztofa Sapiehy,
- zmarłego wojewody smoleńskiego Filipa Krzysztofa Obuchowicza10.
Ze względu na to, że w batalii warszawskiej, szczególnie w drugim i trze-

cim dniu, istotną rolę odgrywała jazda, warto wymienić 16 z 17 pułków jazdy, 
które w niej uczestniczyły. Wraz z chorągwiami lekkimi było w kompucie ko-
ronnym 156 chorągwi, czyli 17 043 konie11. Po odejściu dywizji Lubomirskiego 
liczba ich spadła do 137 w 16 pułkach i wynosiła 14 000–15 000 koni, odliczając 
ślepe porcje w  jeździe. Nie zachował się spis sił koronnych z  podziałem na 
pułki, ale z relacji „co się dzieje w Polszcze aż ad diem 23 augusti 1656 r.” mo-
żemy przyjąć, że w trzydniowych zmaganiach pod Warszawą wzięło udział 
15 z 17 pułków jazdy12:

- królewski pod komendą kasztelana kijowskiego Stefana Czarnieckiego13,
- hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewery Potockiego,
- hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego,
- wojewody sandomierskiego Aleksandra Koniecpolskiego,
- kasztelana sandomierskiego Stanisława Witowskiego,
- pisarza polnego koronnego Jana Sapiehy,

10 M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 242.
11 Dane za II kwartał 1656 roku za: J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i  organizacji armii 

koronnej w latach 1655-1660, SMHW, 1958, t. 4, s. 499.
12 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 149, nr 92; por. tamże, rkps 386, k. 127–130.
13 Nieobecny w  dwóch pierwszych dniach batalii warszawskiej; M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą,  

s. 101–102.

2 Portret Aleksandra Hilarego Połubińskiego, 
domena publiczna / Portrait of Aleksander 
Hilary Połubiński, public domain
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- podczaszego koronnego Jana Zamoyskiego,
- strażnika koronnego  Aleksandra Zamoyskiego,
- chorążego koronnego Jana Sobieskiego,
- oboźnego koronnego Andrzeja Potockiego,
- strażnika wojskowego Mariusza Jaskólskiego,
- księcia Dymitra Wiśniowieckiego,
- starosty bracławskiego Seweryna Mikołaja Kalińskiego,
- Stefana Piaseczyńskiego,
- Jerzego Bałabana14.
Najbardziej wartościową część armii stanowiły cztery regimenty cudzo-

ziemskie piechoty liczące około 3500 ludzi oraz 1500 dragonii, w tym regiment 
gwardii dragońskiej króla pod komendą Jana Henryka von Alten-Bockuma. 
W  sumie siły skupione przez Jana Kazimierza na prawym brzegu Wisły 
(przeprawiane od 26 lipca) liczyły wraz z Litwinami nie więcej jak 34 000– 
36 000 ludzi zdatnych do boju, gdyż część sił złożonych głównie z piechoty wę-
gierskiej pozostawiono jako załogę Warszawy. Jednocześnie pod Zakroczym 
prawym brzegiem wysłano dla rozpoznania zamiarów Szwedów i zoriento-
wania się, czy odbudowali już most przez Wisłę, pułk jazdy (królewski) pod 
komendą Czarnieckiego15.

Armia sprzymierzonych, która wieczorem 27 lipca rozpoczęła przeprawę 
po moście na Bugu, liczyła ponad 18 000 żołnierzy, w tym 12 500 rajtarii i dra-
gonii oraz 5500 piechoty. W  jeździe dominowali Szwedzi (37 skwadronów 
wobec 23 brandenburskich), natomiast w piechocie Prusacy (9 brygad w sile 
3500 ludzi wobec 6 brygad szwedzkich w sile 2000). Przewagę natomiast mieli 
sprzymierzeni w artylerii, dysponując 47 działami wobec 18 polskich16.

Naprzeciwko siebie stanęli doświadczeni wodzowie. Armią szwedzką 
dowodził Karol X Gustaw (ur. 1622), który biorąc udział w  wojnie trzydzie-
stoletniej pod komendą Torstenssona – walczył pod Breitenfeldem (1642), 
Jüterborgiem (1644) oraz Jankowem (1645) – dał się poznać jako dobry tak-
tyk; w  1648 roku został mianowany głównodowodzącym siłami szwedzki-
mi w Niemczech. Niewiele do powiedzenia miał elektor Fryderyk Wilhelm, 
który nie zdobył większego doświadczenia wojennego, a w bitwie warszaw-
skiej otrzymał dowództwo prawego skrzydła sprzymierzonych. Z kolei Jan 
Kazimierz Waza (ur. 1609) miał duże doświadczenie wojskowe z  walk ze 
Szwecją (1629) i  Moskwą (1633–1634). W  1635 roku wziął udział w  walkach 
po stronie cesarza, dowodząc pułkiem kirasjerów. Od 1649 roku w walkach 
z  Kozakami i  Tatarami dowodził samodzielnie w  kampaniach zborowskiej 

14 Nie uwzględniono pułków w  sile 2275 koni J.S. Lubomirskiego i  starosty bohusławskiego Jacka 
Szemberga obecnych pod Krakowem; zob. J. Stolicki, Oblężenie Krakowa…, s. 97–98.

15 Dane mówiące, iż S. Czarniecki miał poprowadzić pod Zakroczym 4000–5000 ludzi, należy odrzucić, 
gdyż nie wysyłano by tak dużych sił w przededniu walnej batalii, a kasztelana kijowskiego skierowano 
tam w celu rozpoznania stanowisk sprzymierzonych; S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 309.

16 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 303–307; por. M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 98–105; dane 
te potwierdzają szwedzcy historycy: C. Barkman, S. Landkvist, L. Tersmeden, Kungliga Svea Livgardes 
Historia B.III/2 (1632–1660), Stockholm 1966, s. 271.
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w roku 1649, beresteckiej w 1651 oraz żwanieckiej w 1653. Jako przedstawiciel 
zachodnioeuropejskiej sztuki wojennej łączył elementy staropolskiej sztuki 
wojennej (dominacja jazdy) z nowymi trendami w wojskowości zachodniej, 
doceniając siłę ognia piechoty i artylerii17.

Znacznie gorzej dla strony polsko-litewskiej przedstawiała się sprawa 
naczelnego dowództwa. Jan Kazimierz nie mógł polegać na najwyższym 
szczeblu dowodzenia, gdyż obaj hetmani litewscy byli wyłączeni z  działań 
w  batalii warszawskiej (Paweł Sapieha doznał kontuzji nogi, a  Wincenty 
Gosiewski został wysłany na Podlasie18), a koronni nadal bardziej asystowali 
w naradach, niż stanowili silne oparcie dla monarchy. Z racji obniżenia auto-
rytetu buławy w 1655 roku musieli się pogodzić z tym, że komenda przeszła 
w ręce regimentarzy Lubomirskiego i Czarnieckiego. Obu ich jednak nie było 
w pierwszych dwóch dniach walk pod Warszawą. Kasztelan kijowski znajdo-
wał się pod Zakroczymiem i przybył pod stolicę dopiero wieczorem z 29  na 
30 lipca, a  Śreniawita przygotowywał się do blokady Krakowa. W  tej sytu-
acji z  wyższych dowódców jazdy jedynie Połubiński jako porucznik pułku 
królewskiego mógł poprowadzić szarżę kawalerii w drugim dniu bitwy. Stąd 
nie przypadkiem w otoczeniu Jana Kazimierza widzimy wielu oficerów cu-
dzoziemców na czele z generałem Anderssonem, których obecność musiała 
drażnić kadrę zaciągu narodowego.

Zupełnie inaczej należy ocenić najwyższy szczebel dowodzenia sprzymie-
rzonych. U boku elektora Fryderyka Wilhelma widzimy takich weteranów, 
jak: graf Jerzy Fryderyk Waldeck, generał major Krzysztof Kannenberg, 
generał major Joachim Rüdiger Goltz czy graf Otton Krzysztof Sparr. Z  ko-
lei Karolowi X Gustawowi towarzyszyli zaprawieni w walkach wojny trzy-
dziestoletniej dowódcy: generał major Karol Gustaw Wrangel, generał major 
Henryk Horn, Robert Douglas, hrabia Gustaw Oxenstierna. Wykonywali oni 
polecenia zgodnie z  otrzymywanymi każdego dnia ordynansami, szykując 
oddziały według ordre de bataille swych wodzów naczelnych. Wydarzenia 
trzech kolejnych dni bitwy wykazały wyższość tego szczebla dowodzenia 
nad ich przeciwnikami z armii polsko-litewskiej.

Przejdźmy zatem do analizy poszczególnych dni zmagań na pozycji pra-
skiej. Zaskoczenie operacyjne ze strony sprzymierzonych nie powiodło się, 
gdyż Janowi Kazimierzowi 27 i 28 lipca udało się przerzucić na Pragę większość 
sił koronnych z taborami i pospolitym ruszeniem. Z kolei obaj wodzowie dzię-
ki dokładnym relacjom posła francuskiego Antoine’a de Lumbres’a już w trak-
cie marszu w kierunku Jabłonny wiedzieli, że będą mieć do czynienia z połą-
czonymi siłami polsko-litewskimi oraz posiłkami tatarskimi19. Dystans spod 
Nowego Dworu pod Pragę wynosił około 30 km i kolumny sprzymierzonych 

17 W. Majewski, Bitwa warszawska…, s. 24–25. 
18 O  zagonie W. Gosiewskiego pod Pułtusk w  przededniu bitwy warszawskiej najszerzej: W. Majewski, 

Potop szwedzki (1655–1660), w: Z  dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, cz. 1, red.  
Z. Kosztyła, Białystok 1986, s. 89–93.

19 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 307; por. M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 106.
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posuwały się traktem przez Suchocin, Skierdy, Rajszewo na Jabłonnę. Teatr 
działań na tym brzegu Wisły stanowił podmokłą, poprzecinaną licznymi stru-
mieniami równinę, ograniczoną w odległości od 1200–1500 m od rzeki pasem 
wydm. Na tym właśnie tarasie praskim rozegrała się batalia warszawska 1656 
roku. Od północnego wschodu pole bitwy było ograniczone mokradłami, po-
cząwszy od Białołęki po Bródno. Natomiast równolegle do Wisły ciągnęły się 
od wsi Kamionka po Jabłonnę wydmy wałowe, które doskonale mogły posłu-
żyć jako stanowiska artylerii. Słusznie zauważył S. Herbst, że teren bardziej 
nadawał się do obrony niż do przeprowadzenia szarży dużych mas kawalerii20. 

Jan Kazimierz, dysponując przewagą w  kawalerii, zamierzał wykorzy-
stać ukształtowanie terenu i wykrwawić siły sprzymierzonych w cieśninie 
między pasem wydm a korytem Wisły. W tym wąskim korytarzu rozmieścił 
stanowiska dla artylerii (trzy reduty oddalone od siebie o około 50 m), pozo-
stawiając luki dla jazdy, która w przerwach w wymianie ognia miała likwi-
dować zdezorientowane oddziały przeciwnika. Od północnego wschodu pol-
skie pozycje flankował czterobastionowy fort o  podstawie kwadratu odda-
lony około 600 metrów od skraju lasu żerańskiego. Widzimy zatem, że przy-
jęto defensywny wariant stoczenia walnej batalii z  Karolem X Gustawem. 
Zapewne zadecydowało kilka czynników: nie zdążono z przeprawą wszyst-
kich sił na prawy brzeg Wisły, a dotyczyło to głównie taborów armii, i pano-
wało przeświadczenie, że siły sprzymierzonych będą za wszelką cenę starały 
się atakiem czołowym przełamać obronę polską nawet kosztem dużych strat. 
Stąd na przestrzeni około 250–300 m skoncentrowano prawie 3300 piechoty 
spod regimentów Wilhelma Butlera, generała artylerii koronnej Krzysztofa 
Grodzickiego, pułkownika Ernesta Magnusa Grotthauza oraz wojewody 
sandomierskiego Jana Zamoyskiego i  18 dział. Wodzowie sprzymierzonych 
byli zaskoczeni wąskim korytarzem między wydmami a korytem Wisły pod 
Tarchominem, Świdrem czy Żeraniem (maksymalnie 800 m). Stąd w  pew-
nych miejscach należało przesuwać szwadron po szwadronie, a  kolumna 
marszowa mocno się rozciągnęła. Z kolei tumany kurzu wzbijane przez po-
szczególne szwadrony uniemożliwiały obserwację traktu. Wąski korytarz 
zmusił Karola do czołowego uderzenia na pozycje polskie i to ograniczonymi 
siłami – awangardy. Tej sytuacji nie wykorzystała strona polsko-litewska, 
gdyż próby ataków na kolumnę marszową były nieporadne i  ograniczały 
się do użycia kilkunastu chorągwi litewskich i Tatarów wrażliwych na pal-
bę ogniową rajtarii i piechoty sprzymierzonych. Ataki te z łatwością zostały 
odparte przez rajtarię z  regimentu Karola Gustawa Wrangla21. Najbardziej 
jednak Szwedzi obawiali się Tatarów unikających starć z rajtarią, ale ataku-
jących tabory i pojawiających się na tyłach, stąd zapewne znacznie przesza-
cowywano ich liczbę w literaturze szwedzkiej. W warszawskiej operacji mia-
ło ich brać udział aż 6000, co zawyżało ich liczebność trzykrotnie22.

20 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 307–308; por. W. Majewski, Bitwa warszawska…, s. 26–27.
21 M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 114–115.
22 C. Barkman, S. Landkvist, L. Tersmeden, Kungliga Svea Livgardes Historia..., s. 277.
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Awangardzie sił sprzymierzonych pod dowództwem generała majora 
Claesa hrabiego Totta nie udało się przełamać obrony polskiej mimo wzmoc-
nienia sił przez rajtarię pozostającą na prawym skrzydle. Wobec zapadające-
go zmroku około godziny dwudziestej oddziały szwedzko-brandenburskie 
rozpoczęły wycofywanie się w  głąb korytarza wiślanego o  około 2–3 km od 
stanowisk ogniowych polskiej piechoty. Zatoczyły obóz na polach wsi Żerań 
i  Świdry. Pierwszy dzień walk zasadniczo zakończył się sukcesem oddzia-
łów dowodzonych przez Jana Kazimierza, ale było to pyrrusowe zwycięstwo. 
Strona polsko-litewska nie miała bowiem koncepcji na prowadzenie dalszych 
walk, łudząc się, że także w dniu następnym Karol X Gustaw będzie próbował 
atakiem czołowym przełamać stanowiska ogniowe obsadzone przez piechotę, 
a jazda skutecznie będzie wiązała ataki rajtarii sprzymierzonych. Faktycznie 
w pierwszym dniu walk nie brała udziału większość kawalerii polsko-litew-
skiej, w  tym chorągwie pospolitego ruszenia (ryc. 3). Szwedzki kronikarz tej 
wojny Samuel Pufendorf podkreślił, iż Polacy doskonale wybrali  i  umocnili 
swe pozycje trudne do przełamania. Pisał bowiem, iż nieprzyjaciel: „tak zawę-
ził [...] pole, że król [szwedzki] nie miał dość miejsca pomiędzy lasem i rzeką, by 
rozłożyć swe skrzydło jednym frontem. Dlatego też regimenty musiały masze-
rować jeden za drugim, jak na to pozwalało ukształtowanie miejsca”23.

Następnego dnia, 29 lipca, Karol X Gustaw wczesnym rankiem rozpoznał po-
zycje polskie i postanowił obejść od wschodu umocnienia w korytarzu wiślanym, 
przerzucając swe siły na wydmy między Białołęką a Bródnem. Z pozycji tej można 
było uderzyć z flanki na siły polsko-litewskie i zepchnąć je ku Wiśle, gdzie znaj-
dowała się jedyna przeprawa mostowa. Groziło to faktycznie zagładą całej armii. 

23 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. W. Krawczuk, Warszawa 2013, 
s. 158.

3 Wilhelm Swidde wg rys. Erika Dahlberga, Pierwszy dzień bitwy pod Warszawą, miedzioryt, papier, zbiory 
Archiwum Państwowego w Warszawie / Wilhelm Swidde according to the drawing by Erik Dahlberg,  
The first day of the Battle of Warsaw, copperplate, paper, the State Archive in Warsaw.
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Aby plan się powiódł, nie zrezygnowano z pozorowanych wiążących ataków na 
umocnienia polskiej piechoty, a jednocześnie przystąpiono do przerzucania od-
działów skrajem lasu białołęckiego24. Mimo ataków Tatarów siły sprzymierzo-
ne do godziny dwunastej opanowały wzgórza na wprost wydm bródnowskich 
i rozpoczęły dalszy marsz, pokonując grząskie i bagniste koryta Skurczy i Zązy. 
Przy przeprawie przez Skurczę utknęły działa prowadzone przez Waldecka. 
Momentu tego nie wykorzystały chorągwie polskie i litewskie. Wprawdzie pod-
jęto nieśmiałe próby ataku na marszowe kolumny przeciwnika w  wykonaniu 
ordy i  rot litewskich, ale zostały one odparte ogniem rajtarii szwedzkiej pod 
dowództwem Horna. Do godziny piętnastej nie przeszkadzano już sprzymierzo-
nym w zajmowaniu pozycji na wydmach między Białołęką a Bródnem i choć obie 
te wsie zostały wkrótce podpalone przez Tatarów, do poważniejszych działań nie 
doszło. Dziwi bezczynność sił dowodzonych przez Jana Kazimierza, który musiał 
mieć pewne informacje o ruchach sił sprzymierzonych. Manewr przeciwnika za-
skoczył jednak polskiego monarchę; nie dość, że został późno rozpoznany, to brak 
było koncepcji dalszych działań. Podjęto jedynie decyzje o przesunięciu frontu 
o 90 stopni, tak aby zająć nowe pozycje na wprost wydm bródnowskich zajętych 
przez oddziały sprzymierzonych. (ryc. 4)

Działania strony polskiej do godziny piętnastej musimy ocenić krytycznie; 
nie wykorzystano bowiem rozdzielenia sił sprzymierzonych, nie próbując 
ani aktywniejszych działań przeciwko szańcom w  korytarzu wiślanym, ani 
zaatakowania kolumny przeciwnika w  szyku marszowym. Wszelkie próby 
przeszkadzania sprzymierzonym w  przerzucaniu sił znad Wisły na pola 

24 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 316–320; por. W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 27.

4 Wilhelm Swidde wg rys. Erika Dahlberga, Drugi dzień bitwy pod Warszawą, miedzioryt, papier, zbiory 
Archiwum Państwowego w Warszawie / Wilhelm Swidde according to the drawing by Erik Dahlberg,  
The second day of the Battle of Warsaw, copperplate, paper, the State Archive in Warsaw.
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bródnowskie na Pradze były nieśmiałe i  prowadzone ograniczonymi siła-
mi ordy (1000 koni) oraz nielicznych rot litewskich (1500 koni). Najszybciej 
uszykowano pułki jazdy koronnej i  litewskiej, które rozmieszczone były na 
wprost stanowisk sprzymierzonych na wydmach bródnowskich.

 Około godziny szesnastej oddziały szwedzko-brandenburskie zajęły pozy-
cje wzmocnione przygotowanymi stanowiskami ogniowymi. Lewe skrzydło 
utworzyła jazda szwedzka, prawe brandenburska, a  centrum stanowiły re-
gimenty piesze obu wodzów. Było to niekorzystne dla podkomendnych Jana 
Kazimierza, gdyż aby zyskać czas w  celu przerzucenia piechoty i  artylerii 
z korytarza wiślanego na nowe pozycje, musiał on związać walką przeciwni-
ka. Stąd zrodził się pomysł uderzenia na nieprzygotowane jeszcze siły sprzy-
mierzonych kawalerii złożonych z  wydzielonych z  poszczególnych pułków 
rot husarii. Czy na pomysł użycia husarii wpadł porucznik husarskiej cho-
rągwi JKMci Połubiński, czy ktoś z otoczenia króla, nie wiemy. Jakie były to 
siły i z jakich złożone chorągwi, do dziś też nie ustalono, toczy się wokół tych 
kwestii ożywiona dyskusja. S. Herbst i  idący za nim historycy uznali, iż ze 
względu na możliwości terenowe do ataku mogła być użyta nie większa licz-
ba husarii niż 900 przy uszykowaniu jej w trzy rzuty po 300 kopii w każdym 
szeregu25. Rzeczywiście spośród 14 pułków jazdy zgrupowanych na polach 
praskich zaledwie kilka dysponowało rotami husarii. Nie było bowiem pułku 
Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, Jacka Szemberga oraz pułku JKMci, któ-
ry pod komendą Stefana Czarnieckiego dopiero wracał z  rekonesansu spod 
Zakroczymia. Z sił koronnych Jan Kazimierz mógł dysponować czterema ro-
tami husarii:

- hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego – w sile 188 koni26,
-  hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego – w  sile 98 

koni,
- Jana Zamoyskiego – w sile 126 koni,
-  wojewody sandomierskiego Władysława Myszkowskiego – w  sile 171 

koni27.
W sumie liczyły one 583 konie, czyli po odliczeniu ślepych porcji w jeździe 

około 500 husarzy28.
A z wojska litewskiego w grę wchodziły następujące roty:
- JKMci poruczeństwa Aleksandra Hilarego Połubińskiego w sile 147 koni,
-  hetmana wielkiego litewskiego Pawła Sapiehy pod porucznikiem 

Hrehorym Kruniewiczem w sile 193 koni,

25 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 321. 
26 Według danych za III kwartał 1656 roku, zob. J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności..., b. pag.
27 Udział tej roty niepewny, gdyż wchodziła ona w  skład pułku królewskiego, który wziął ze sobą  

S. Czarniecki pod Zakroczym. Autorzy opracowujący dzieje dwóch chorągwi husarskich: S. Potockiego 
i  W. Myszkowskiego, idąc za S. Herbstem, uznali, że brały one udział w  szarży pod Warszawą; zob. 
E. Janas, L. Wasilewski, Społeczne aspekty rozwoju husarii w latach 1648-1667 na przykładzie chorągwi 
hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego i  wojewody sandomierskiego Władysława 
Myszkowskiego, SMHW, 1981, t. 23, s. 79–80.

28 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 321; por. M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 141–142.
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-  dawna rota hetmana Janusza Radziwiłła, którą przejął P. Sapieha, pod ko-
mendą starosty mozyrskiego Jerzego Władysława Chaleckiego29,

- krajczego litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła30.
W  sumie bez roty hetmana polnego litewskiego Gosiewskiego, który na 

czele sił wydzielonych działał na północnym Mazowszu i  nie zdążył wró-
cić pod stolicę, siły husarii litewskiej szacujemy na ponad 500 koni. Znany 
szwedzki historyk Peter Englund grupę uderzeniową Połubińskiego ocenił 
na około 1000 koni, zapewne ze względu na rozmiar strat, jakie w  wyniku 
szarży poniosły oddziały sprzymierzonych31. 

Wiesław Majewski stwierdził, iż w  szarży brała udział jedynie husaria li-
tewska, której liczebność mogła nawet wynosić 1200 żołnierzy. Jednak w samej 
szarży przeprowadzonej po godzinie szesnastej, po zatrzymaniu przez ogień 
przeciwnika grup skrzydłowych kawalerii, wzięła udział jedynie grupa środko-
wa Połubińskiego na czele z jego królewską rotą husarską. Według tegoż autora 
jest mało prawdopodobne, aby dowództwu polskiemu wystarczyło czasu na wy-
dzielenie z poszczególnych pułków rot husarskich oraz ze względu na niechęć to-
warzystwa koronnego do poddania się w komendę Litwinów, w tym przypadku 
pisarza polnego litewskiego. Nie ma także przeciwwskazań do włączenia husarii 
Gosiewskiego do grupy uderzeniowej, gdyż hetman polny litewski nie brałby 
ciężkozbrojnej husarii do zagonu wymagającego szybkiego przemieszczania się 
wzdłuż Narwi32. Hipotezy te poświadcza znany pamiętnikarz Jakub Łoś, towa-
rzysz chorągwi pancernej, który tak opisał szarżę husarii na polach praskich: 

 Litwa tylko naprędce przeciwko niemu [nowemu ugrupowaniu sprzymierzonych] 
stanęła; a tak gdy naskwirać począł, chorągiew husarska litewska króla jegomości 
pod komendą pana Połubińskiego pisarza polnego litewskiego nie patrząc posiłków 
skoczyła z kopijami na ufy rajtarskie tak odważnie, że już wszystko wojsko szwedz-
kie mieszać się i tył podawać poczęło było, i z szańczyków odbiegłszy spansrajtarów 
pouciekali byli Szwedzi, a  nasi dziwowali się tylko, miasto posiłków, które gdyby 
były za tą chorągwią choć kilka skoczyło chorągwi, nie daliby byli Szwedowi się po-
prawić; tak tedy spędziwszy z pola Litwę z tryumfem zszedł z pola nieprzyjaciel33. 

Podobnie oceniał wydarzenia Stanisław Wierzbowski, który w  pamiętniku 
spisywanym po wielu latach zanotował, iż: „Potkali się dobrze z łaski Bożej nasi; 
osobliwie jednak chorągiew usarska litewska królewska. Wodził ją Jegomość Pan 
Połubiński. Ta bardzo odważnie skoczyła i  nabawiła króla samego szwedzkiego 

29 Zob. jego biogram w Polskim słowniku biograficznym, t.3, Kraków 1937, s. 252. Według stanu z 9 lutego 
1656 liczyła ona 196 koni, lecz w okresie kampanii zimowo-wiosennej poniosła duże straty; Lietuvos 
Valstybes Istorijos Archyvas w Wilnie, rkps 3410, s. 309.

30 M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 141–142.
31 P. Englund, Lata wojen, s. 34. Za nią miało posuwać się z  wojska kwarcianego 4000 ludzi i  koni, co 

faktycznie nie miało miejsca i było przyczyną niepowodzenia szarży.
32 W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 28–29, 34–35.
33 J. Łoś, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej, oprac. R. Śreniawa-Szypiowski, Warszawa 2000,  

s. 68–71.
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strachu […] bo nic prawie z tej chorągwi nie uszło z potrzeby”34. Potwierdzałoby 
to hipotezę W. Majewskiego, że faktycznie szarżę wykonali jedynie Litwini, a do 
przeciwnika dotarła tylko grupa Połubińskiego. Nadania głównie dla towarzystwa 
z  chorągwi litewskich, w  tym właśnie z  husarskiej litewskiej roty JKMci, mogą 
potwierdzać przypuszczenia tego autora, choć nie oznacza to, że takowych w la-
tach późniejszych nie było dla towarzystwa husarskiego z komputu koronnego35. 
Według  ostatnich badań  Andrzeja Majewskiego w  szarży brała udział jedynie 
husaria litewska, a w jej składzie widzimy oprócz roty Połubińskiego chorągiew  
Pawła Sapiehy pod porucznikiem Władysławem Jerzym Chaleckim; obie liczyły 
w sumie  340 koni, czyli około 300 husarzy. Autor ten odrzuca możliwość uczest-
niczenia w szarży roty hetmana polnego litewskiego Gosiewskiego, który był sil-
nie skonfliktowany z Sapiehą i nie oddałby pod jego komendę własnych husarzy. 
W tym wypadku jednak decydował monarcha jako wódz naczelny batalii warszaw-
skiej i udziału husarii hetmana polnego litewskiego nie sposób całkowicie wyklu-
czyć36. O tym, że szarże wykonały jedynie roty litewskie, świadczy  cytowana przez 
autora anonimowa kronika, w której czytamy: „Kilka chorągwi usarskich wpadło 
WKsL z kopiami w ich  [Szwedów] tropy”37. Wydaje się, że Jan Kazimierz, nie mogąc  
zebrać większej liczby rot do uderzenia na siły sprzymierzone, a nie mając infor-
macji o ich gotowości do walki po zmianie frontu, zdecydował się przeprowadzić 
atak  tylko tymi dwiema rotami jako rozpoznanie pozycji przeciwnika bojem.

Oczywiście atak husarii nastąpił zbyt późno, gdy przeciwnik zajął już 
pozycje i  przygotował stanowiska dla artylerii. Litwini w  całej swej armii 
nie dysponowali 1200 husarzami; z  trudnością, nawet przy doliczeniu roty 
Gosiewskiego, zebrać mógł pisarz polny około 500 ludzi wobec strat mar-
szowych i  bojowych z  wcześniejszych walk. Jan Kazimierz, dysponując 2–3 
rotami husarskimi uszykowanymi w  dwa rzuty, posłał je na ugrupowanie 
sprzymierzonych korytarzem 300–400 metrów. Być może polskie dowództwo, 
wciągając przeciwnika na pola bródnowskie, zamierzało wykorzystać prze-
wagę w  kawalerii, gdyż na papierze dysponowało ponad 20 000 jazdy, wli-
czając w to pospolite ruszenie. W tak krótkim czasie nie udało się polskiemu 
dowództwu zorganizować odwodu złożonego z kilku tysięcy rot pancernych, 
które wsparłyby uderzenie husarii. W tym przypadku nie mógł bowiem Jan 
Kazimierz liczyć ani na hetmanów, ani na dowódców niższego szczebla, któ-
rzy na czele swych pułków ruszyliby za husarią Połubińskiego. Potwierdza 
to jedynie, że sprzymierzeni zaskoczyli operacyjnie polskie dowództwo, a to 
zmuszone zostało do improwizacji, to jest zmiany szyku całego ugrupowania 
i próby rozpoznania walką siły nowych pozycji Karola X Gustawa. 

34 S. Wierzbowski, Konnotata wypadków w  domu i  kraju zaszłych od 1634 do 1689 r. skreślona przez..., 
oprac. J.K. Załuski, Lipsk 1858, s. 102–103.

35 Zob. spis nadań dla Połubińskiego i towarzystwa jego chorągwi; M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą...,  
s. 152–156.

36 A.A. Majewski, Szarża husarska pod Warszawą 29 lipca 1656 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 
2012, r. 13 (64), nr 3 (241), s. 170–171.

37 Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (dalej: B. PAU – PAN, rkps 967, s. 261; 
za: A.A. Majewski, Szarża husarska pod Warszawą..., s. 170.
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Jak wyglądało natomiast starcie husarii z  siłami sprzymierzonych? Sam 
dowódca szarży pisarz polny litewski Połubiński był znanym pułkownikiem 
w wojsku litewskim i choć dopiero od lutego 1655 roku dowodził rotą husarii 
JKMci, w kompucie litewskim służył od roku 1648, to jest od zaciągów Janusza 
Radziwiłła przeciwko Kozakom zaporoskim. Dowodził wówczas własną cho-
rągwią husarską, odznaczając się w dwóch bataliach łojowskich w 1649 i 1651 
przeciwko Kozakom38. W  armii litewskiej reprezentował fakcję podkancle-
rzego litewskiego Kazimierza Lwa Sapiehy, z  którym związany był od daw-
na, ale doceniał go także Janusz Radziwiłł, co potwierdzają walki z Moskwą 
w latach 1654–165539. I choć rację ma W. Majewski, twierdząc, iż Połubiński nie 
miał jeszcze dużego autorytetu w armii litewskiej z racji służby u Szwedów 
aż do marca 1656 roku, to spośród dowódców tego szczebla dowodzenia tylko 
on mógł poprowadzić atak na pozycje sprzymierzonych z racji nieobecności 
na polach praskich hetmanów litewskich oraz Czarnieckiego. Zadecydował 
fakt, iż był porucznikiem królewskiej roty husarskiej, a tym samym dowód-
cą pułku JKMci w  kompucie litewskim. Brak dowódcy pułku królewskiego 
– kasztelana kijowskiego Czarnieckiego – ograniczał poważnie inne decyzje 
monarchy, zapewne  także włączenie do przygotowanej szpicy uderzeniowej 
rot husarskich, których rotmistrze tak niechętnie poddawali się pod komendę 
Litwinów.  Z  drugiej strony jego brak zaważył na postawie pozostałej jazdy 
komputowej, która pozostała bierna w trakcie szarży Połubińskiego, zamiast 
wykonać uderzenie wspomagające, idąc bezpośrednio za husarią.

Husaria atakowała według W. Majewskiego wąskim korytarzem wzdłuż 
drogi prowadzącej do Bródna, „wzdłuż dzisiejszego północnego muru cmen-
tarza Bródzieńskiego”40. Runęła po przebyciu około 500 m w  środek lewego 
skrzydła sprzymierzonych, gdzie znajdowały się doborowe regimenty rajtarii 
szwedzkiej Uppland (pod komendą Andreasa Plantinga), Småland (Johanna 
von Rosena), Ostgothen (grafa Ludwika Löwenhaupta) oraz księcia Jana Jerzego 
von Anhalt-Dessau. Mimo utknięcia części husarzy w  pierwszej linii jazdy 
przeciwnika, większość z nich przebiła się i zmieszała pięć skwadronów w dru-
gim rzucie rajtarii szwedzkiej. Były to jednostki jazdy pułkownika Dawida 
Sinclaira, margrafa Karola Magnusa von Baden-Durlach, feldmarszałka Arvida 
Wittenberga oraz dragonii fińskiej pułkownika Fabiana Berendsa. Silny ogień 
zarówno rajtarii szwedzkiej, jak i piechoty, która z centrum ogniem bocznym 
zaczęła razić husarzy, spowodował załamanie impetu uderzenia. Husaria 
Połubińskiego mogła się bowiem dostać pod ogień gwardii pieszej elektora 
Fryderyka Wilhelma pod komendą pułkownika Pierre’a  de la Cave, a  także 

38 M. Nagielski, Połubiński Aleksander Hilary, w: Polski słownik biograficzny, t. 27/2, Wrocław 1982,  
s. 358–363; tegoż, Chorągwie husarskie Aleksandra Hilarego Połubińskiego i  króla Jana Kazimierza 
w latach 1648–1666. Przyczynek do badań składu społecznego wojska polskiego w połowie XVII wieku, 
„Acta Baltico-Slavica”, 1983, t. 15, s. 77–138.

39 Zob. K. Bobiatyński, Działalność wojskowa Aleksandra Hilarego Połubińskiego podczas wojny z Moskwą 
w latach 1654–1655, w: Materiały do historii wojskowości, t. 2, Pułtusk 2004, s. 75–91.

40 W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 28.
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innych pułków pieszych, zarówno szwedzkich, jak i  brandenburskich41. Inne 
relacje wskazują na dwa regimenty rajtarii pary królewskiej szwedzkiej, czyli 
samego Karola X Gustawa pod pfalzgrafem Filipem von Sulzbachem i królowej 
pod komendą Jana Jerzego von Anhalt-Dessau, jako te, które prowadząc palbę 
ogniową, zadały duże straty szarżującej husarii42. Nie mogąc przełamać dru-
giego rzutu oddziałów sprzymierzonych, ponosząc duże straty od ognia musz-
kietowego, na rozkaz Połubińskiego „skrzydlaci” jeźdźcy odpłynęli ku swoim 
pozycjom. Szarża trwała zaledwie kilka minut i nie została wsparta przez znaj-
dujące się w odwodzie chorągwie. Straty, jakie poniosła, były duże: sięgały od 
150 do 200 towarzyszy i pocztowych husarskich43. Wynosiły zatem 10–15%, a hu-
saria litewska JKMci poniosła straty zapewne większe, sięgające nawet 20%.

W  chaosie bitewnym omal nie postradał życia Karol X Gustaw, który po 
odparciu ataku Tatarów na tabory armijne udał się z  przyboczną gwardią 
konną na zagrożony odcinek, gdzie został zaatakowany przez legendarnego 
Jakuba Kowalewskiego. Jak zapisał w  pamiętniku Jakub Łoś, husarz, mierząc 
kopią w króla szwedzkiego, „pewnie by dopiął swego, ale go uprzedził książę 
Bogusław Radziwiłł z pistoletu”, pozbawiając go życia44. Także w Klimakterach 
Wespazjana Kochowskiego znajdujemy wzmiankę o  koniuszym litewskim, 
o którym wiemy, że znajdował się przy boku króla szwedzkiego. Oto co zanoto-
wał Kochowski, opisując wiekopomny czyn Jakuba Kowalewskiego: „Albowiem 
kiedy Szwedzi osłupieli na widok niezwykłej jego śmiałości, ktoś z królewskie-
go otoczenia (wielu przypisywało ten uczynek Bogusławowi Radziwiłłowi), kto 
przypadkiem znajdował się na swoim koniu tuż przy królu, wystrzelił z pisto-
letu w głowę pędzącego i celnym strzałem obalił wspaniałego żołnierza”45. Nic 
na ten temat nie pisze w swej autobiografii książę Radziwiłł, który zapewne nie 
omieszkałby podkreślić swych zasług w trakcie tej bitwy, w której uczestniczył, 
zaznaczając, że mu „król szwedzki siebie w tej bitwie pilnować rozkazał”46. 

W  rzeczywistości życie Karolowi uratował jego gwardzista przyboczny 
Bengt Travare, który za ten czyn uzyskał po bitwie nadanie w postaci czterech 
gospodarstw47. Ciało Kowalewskiego zabrano z  pola walki i  szwedzki monar-
cha, jak na rycerskiego władcę przystało, nakazał go pochować bernardynom 
na Pradze. Pogrzebali oni wówczas wielu husarzy biorących udział w  szarży 

41 W  zależności, jaki ordre de bataille sił sprzymierzonych uznamy za bardziej wiarygodny: szwedzki 
na podstawie rycin E. Dahlberga czy brandenburski J. Mankella, inne jednostki piesze i  jezdne mogły 
w drugim rzucie odpierać atak husarii; zob. M. Nagielski, Biwa pod Warszawą..., s. 126–127, 146–147; por. 
W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 28–29. 

42 J.G. Droysen, Die Schlacht von Warschau, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 1884,  
z. 12, s. 80-81.

43 P. Englund i M. Nagielski piszą o 150 poległych, natomiast W. Majewski szacuje straty nawet na 200 
ludzi, w tym zapewne pocztowych. P. Englund, Lata wojen..., s. 38; M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., 
s. 149–150; W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 29. S. Herbst (Trzydniowa bitwa…, s. 322) zaniża te 
straty do 100–150 ludzi.

44 J. Łoś, Pamiętniki towarzysza chorągwi pancernej..., s. 19.
45 W. Kochowski, Lata potopu..., s. 203.
46 Osobę B. Radziwiłła wspomina także W. Kochowski w swych rocznikach (Lata potopu..., s. 203); por.  

B. Radziwiłł, Autobiografia, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 138.
47 P. Englund, Lata wojen..., s. 39–40.
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w drugim dniu bitwy, m.in. Wojciecha Lipskiego, za którego pochówek otrzy-
mali od skarbu Rzeczypospolitej 650 florenów48. Inaczej ten epizod bitewny 
przedstawia S. Pufendorf, który twierdzi, iż szwedzki monarcha znalazł się 
w wielkim niebezpieczeństwie ze względu na atak Tatarów, którzy w sile 6000 
ordyńców uderzyli na lewe skrzydło, gdzie znajdował się Karol X Gustaw. 
Ocalenie zawdzięczał postawie  kwatermistrza dworu  i podpułkownika Bengta 
Trafvenfelta (Travare), który wspomógł króla w walce. Oto co czytamy w jego 
kronice: 

 Opadło go naraz siedmiu Tatarów, uzbrojonych w arkany i dzidy. Król zastrzelił zaraz 
dwóch ze swoich pistoletów, a trzeciego, który zaplątał dzidę w uzdę królewskiego wierz-
chowca, ciął tak mocno szpadą w głowę, że ten spadł z konia. Potem król pospieszył z po-
mocą Trafvenfeltowi, który też zastrzelił dwóch i walczył z pozostałymi, tak że pozostali 
dwaj uciekli. W ten sposób król uratował się z oczywistego niebezpieczeństwa49.

Epizodowi temu poświęcili ostatnio  uwagę dwaj historycy Zbigniew 
Hundert i Andrzej Majewski, którzy na podstawie uchwały sejmikowej ziemi 
warszawskiej z 27 kwietnia 1672 roku wykazali, że na króla szwedzkiego ude-
rzyło kilku husarzy, w tym Kowalewski wraz z Lipskim, którzy obaj polegli. 
W uchwale czytamy bowiem: 

 Krwią swoją i zdrowiem w bitwie ze Szwedami pole praskie pod Warszawą na po-
tomne wieki wsławił dobrej pamięci JMP Lipski, wojewodzic rawski, gdy wespół 
z Panem Kowalewskim, oba contribules, oba jednego herbu, gloriae acpericuli socii 
do króla szwedzkiego z kopiami skoczyły i gdyby odwadze aequior favisset fortuna, 
a przystąpił był posiłek, wystawiliby byli znaczne tropheum ziemi naszej50. 

Stąd zapewne w innych relacjach znajdujemy  innych husarzy, którzy  wsła-
wili się atakiem na króla szwedzkiego, jak Odachowskiego czy Dąbrowskiego51. 
Potwierdza to tezę autorów, że w ataku na Karola X Gustawa mogło brać udział 
kilku husarzy, a  wszyscy zginęli  od ognia gwardii szwedzkiej i  będących 
u boku  króla jako jego asystencja dygnitarzy (w tym Bogusława Radziwiłła)52.

Szarża husarii, mimo że zakończona porażką, spełniła swoje zadanie. Nie 
tylko wstrząsnęła dowództwem sprzymierzonych, które straciło dużo czasu na 
przywrócenie porządku w poszczególnych rzutach swych regimentów, ale skło-
niła też do przegrupowania sił i wzmocnienia skrzydeł regimentami pieszymi53.

48 Akty izdawajemyje wilenskoju Archeograficzeskoju Komissieju dla razbora drevnich aktow w  Wilnie, 
Wilno 1909, t. 34, s. 509.

49 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa..., s. 160.
50 Laudum ziemi warszawskiej z  27 IV 1672; B. PAU – PAN, Teki Pawińskiego, rkps 8348, k. 201; za:  

Z. Hundert, A.A. Majewski, O dwóch Rochach Kowalskich (najsłynniejszy epizod bitwy warszawskiej 1656 
roku w świetle nowego źródła); „Przegląd Historyczny”, 2014, t. 105, z. 2, s. 285.

51 Zob. B. PAU – PAN, rkps 967, s. 261; por. M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648– 1679), 
oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 209.

52 Z. Hundert, A.A. Majewski, O dwóch Rochach Kowalskich…, s. 286.
53 W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 29.
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Tymczasem udało się Janowi Kazimierzowi zmusić część chorągwi pancer-
nych do kolejnego uderzenia na pozycje sprzymierzonych; jedna grupa jazdy 
została powstrzymana ogniem piechoty i  artylerii, druga uderzyła w  prawe 
skrzydło zajmowane przez regimenty brandenburskie na czele z gwardią pie-
szą elektora pod komendą pułkownika Pierre’a de la Cave. Silny ogień muszkie-
towy spowodował, iż nie doszło do kontaktu bojowego, a chorągwie zawróciły 
na pozycje wyjściowe54. Nieudane próby rozerwania szyków sprzymierzonych 
sprawiły, iż nie zdecydowano się już tego dnia na kolejne szarże kawalerii. 
Karol  X Gustaw chciał przeprowadzić kontruderzenie na pozycje polsko-li-
tewskie, ale przygotowania do ataku, odtwarzanie szyków oddziałów przezna-
czonych do opanowania wydm ciągnących się łachą od Targówka po Bródno 
zajęły tak dużo czasu, iż wobec zapadających ciemności odłożono atak na dzień 
następny. Na pewno ubytki w wielu regimentach były duże i należało dokonać 
korekt w ordre de bataille, o czym historycy szwedzcy często zapominają55.

Nocna narada, z  której nie zachowały się żadne relacje jej uczestników, 
określiła zadania dla sił polsko-litewskich na 30 lipca. Dowództwo zdawało so-
bie sprawę, że bitwa została przegrana, i mimo że spod Zakroczymia przyby-
ły oddziały kasztelana kijowskiego Czarnieckiego, które przeprawiły się na 
brzeg praski, zdecydowano o przerzuceniu taborów armijnych na lewy brzeg 
Wisły wraz z czeladzią i towarzyszącą wojsku szlachtą. Decyzja słuszna, go-
rzej jednak było z jej wykonaniem. Tym bardziej że dygnitarze i wyżsi dowód-
cy wojskowi pierwsi zadbali o to, aby przygotować swe bagaże do przeprawy 
i nie utracić ich w trzecim dniu bitwy. Przykład okazał się zaraźliwy, a jak pod-
kreśla wojewoda poznański Jan Leszczyński, wszystkich pod tym względem 
wyprzedził hetman wielki koronny, który pierwszy rozpoczął przeprawiać 
swoje wozy. Pisał bowiem, że „ubyło przy tym multum alacritatis naszym, 
osobliwie że p. hetman wielki [S. Potocki] kazał wozy swoje przez most prze-
prawiać i lubo to beło niezłe consilium, kiedy by wcześnie i bono ordine i con-
silio impedimenta amovere i nieprzyjaciela zgłodzonego obsidere i kończyć, 
ale siła się tymi wozami poturbowało”56. Aby dać czas na przeprawę przez je-
den most tak dużej liczbie piechoty, artylerii i taborów, Jan Kazimierz zdecy-
dował się stoczyć w następnym dniu bitwę obronną umożliwiającą przeprawę 
reszty sił pozostających na brzegu praskim. Sprzymierzeni od wczesnych go-
dzin rannych zajmowali pozycje, pozostawiając tabory wojska w spalonej wsi 
Bródno. Szwedzi rozłożyli się na południe od Bródna na wprost lasku praskie-
go. Centrum złożone głównie z piechoty szwedzkiej i brandenburskiej zajęło 
pozycje na osi drogi z Bródna w kierunku Pragi (obecnie ul. św. Wincentego). 

54 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 322; W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 29; por. M. Nagielski, Bitwa 
pod Warszawą..., s. 158 (według planu E. Dahlberga atak pancernych mogła odeprzeć konna gwardia 
Fryderyka Wilhelma i rajtaria grafa Jerzego Fryderyka von Waldecka).

55 P. Englund (Lata wojen..., s. 38–40) ani słowem nie wspomina o  stratach Szwedów spowodowanych 
szarżą husarii, tak jak gdyby niemal ich nie było, choć przeczy temu opis bitwy na polach praskich, gdzie 
obaj dowódcy sił sprzymierzonych znaleźli się w opałach.

56 J. Leszczyński do księdza Jerzego Schönhoffa do Wiednia z Częstochowy 9 VIII 1656, B. Czart., rkps 384, 
k. 444–447.
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W  odwodzie stały pozostałe siły kawalerii sprzymierzonych, flankując od 
strony przeprawy wiślanej możliwe przeciwdziałanie sił polsko-litewskich. 
Rajtaria została uszykowana w  trzech rzutach, a  naczelne dowództwo nad 
pierwszymi rzutami sprawowali: nad rajtarią szwedzką książę Adolf Jan, nad 
pruską graf Jerzy Fryderyk Waldeck. Około godziny ósmej zakończono przy-
gotowania do generalnego szturmu na pozycje przeciwnika.

Gorzej znacznie działo się po stronie sił polsko-litewskich. Od świtu polski mo-
narcha w asyście obu hetmanów koronnych rozstawiał pułki jazdy i regimenty na 
nowych pozycjach. Dowództwo nad chorągwiami jazdy i  pospolitym ruszeniem 
powierzył jednak Stefanowi Czarnieckiemu i  Aleksandrowi Koniecpolskiemu. 
Nad Litwinami nadal sprawował dowództwo Połubiński, co dowodzi, iż na pola 
praskie nie dotarł jeszcze hetman polny litewski Gosiewski. Pospolite ruszenie, 
korzystając z gęstej mgły, zamiast na wyznaczone pozycje kierowało się ku prze-
prawie przez Wisłę do swoich bagaży. Mimo próśb i gróźb monarchy szlachta nie 
chciała zająć pozycji u boku komunika tatarskiego. Utratę ducha bojowego i zapału 
do dalszej walki potwierdza Wespazjan Kochowski, pisząc: „Jednakże nasi (trzeba 
to szczerze wyznać) znacznie ochłonęli z poprzedniego swego zapału. Żołnierze 
zrobili się opieszali, poczuli znużenie dwudniowym bojem i  sprzykrzyło im się 
ustawiczne niebezpieczeństwo, a jazda świadoma rączości swych koni dopatrywa-
ła się w odwrocie wszelakich korzyści”57. Także przewaga liczebna, jaką miały od-
działy polsko-litewskie, stopniała wobec masowej rejterady na lewy brzeg Wisły. 
Naprzeciwko 15 000–16 000 sił sprzymierzonych stanęło w trzecim dniu batalii oko-
ło 14 000 jazdy regularnej w 15 pułkach, 3000 piechoty (część żołnierzy eskortowała 

57 W. Kochowski, Lata potopu..., s. 205.

5 Wilhelm Swidde wg rys. Erika Dahlberga, Trzeci dzień bitwy pod Warszawą, miedzioryt, papier, zbio-
ry Muzeum Warszawy, MHW 100, fot. Adrian Czechowski / Wilhelm Swidde according to the drawing 
by Erik Dahlberg, The third day of the Battle of Warsaw, copperplate, paper, the Museum of Warsaw, 
MHW 100, photo. Adrian Czechowski
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tabory armii przeprawiające się przez Wisłę), 4000–5000 Litwinów, których część 
znajdowała się wraz z ordą na północ od Białołęki, wieszając się nad taborami wro-
ga, oraz 4000–5000 pospolitaków głównie z sandomierskiego, lubelskiego i bełskie-
go. Razem siły te nie przekraczały 25 000 ludzi, nie wliczając Tatarów uchylających 
się od bezpośrednich działań58. Lasek praski obsadziła piechota cudzoziemska pod 
komendą Ernesta Magnusa Grotthauza z kilkoma kompaniami dragonii kasztela-
na kijowskiego pod Krzysztofem Wąsowiczem (w sumie około 1000 muszkietów) 
wraz z dwoma działkami polowymi. Decyzja o odwrocie paraliżowała zarówno do-
wódców poszczególnych oddziałów, jak i żołnierzy stale spoglądających w kierun-
ku mostu na Wiśle. Nie wróżyło to dobrze rozpoczynającym się walkom.

Po godzinie ósmej atak na lasek praski rozpoczęła piechota brandenburska 
pod komendą grafa Ottona Krzysztofa Sparra. Ogień muszkietowy i artyleryj-
ski zmusił wkrótce do odwrotu Polaków, którzy z braku koni nie byli w sta-
nie zabrać z sobą działek. Prowadząc kanonadę w stronę prących do przodu 
Prusaków, piechota w szyku kierowała się ku znajdującej się za nią kawalerii. 
Jan Leszczyński opisał ten odwrót tak, iż nieprzyjaciel 

 poszedł prosto na piechotę, która jeszcze szańców przez noc nowych nie dogotowa-
ła była. Piechota zaś, widząc, że jazda daleko o posiłkach zwątpiła, gęstą do siebie 
z wielkich sztuk widząc strzelbę, nie czekając całej potęgi nieprzyjacielskiej, a już 
też w nich szkoda z dział być poczęła, ustępowali sobie lentissime passu i dział od-
bieżeli, bo magno errore fatum, że koni przy działach nie było, piechota sprawą 
uszła, nieprzyjaciel działa odebrał59. 

Wkrótce zwarte szwadrony i regimenty sprzymierzonych rozpoczęły atak 
na lewe skrzydło przeciwnika, które zajmowali Litwini. Rajtaria pod komendą 
Jerzego Fryderyka Waldecka i Karola Gustawa Wrangla zepchnęła polską jazdę 
z wydm bródnowskich. Ogień artylerii zadał duże straty Polakom przekracza-
jącym mozolnie rozlewiska rzeczki Skórczy. Z trudnością dowódcy opanowali 
panikę wśród wycofującej się piechoty. Największe straty wśród żołnierzy wy-
cofujących się regimentów pieszych poniosła jednostka Jana Zamoyskiego60. 

Widząc atakujące szwadrony rajtarii brandenburskiej Waldecka, jazda litew-
ska z Połubińskim, uchylając się od walki, umknęła wolnym korytarzem w stronę 
Białołęki61. Ucieczka Litwinów odsłoniła sprzymierzonym lewe skrzydło sił prze-
ciwnika, ułatwiając posuwanie się w kierunku przeprawy wiślanej. Wycofanie się 
jazdy koronnej z wydm oraz wcześniejsze opuszczenie przez piechotę Grotthauza 
lasku praskiego groziło wzięciem w kleszcze całej armii koronnej i jej zniszczenie 

58 M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 165.
59 J. Leszczyński do księdza Schönhoffa z Częstochowy 9 VIII 1656, B. Czart., rkps 384, s. 444–447; por. M. 

Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 225.
60 Jak pisał J. Łoś, wycofywanie piechoty zakończyło się „z klęską wielką, osobliwie ludzi jmp. Zamoyskiego 

pieszych, których swym kosztem miał kilkaset, także i pułku jego kwarcianego”, zob. J. Łoś, Pamętniki 
towarzysza chorągwi pancernej..., s. 20.

61 Dragonia i piechota litewska znajdowały się przy królu obok sił koronnych; zob. J. Mankell, Berättelser 
om svenska Krishistoriens Märkvärdigaste Fältslag, z. 3, Stockholm 1859, s. 558–559.
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wobec nikłych szans przerzucenia masy wojsk i taborów przez most wiślany. Jan 
Kazimierz zdecydował się więc zwinąć lewe skrzydło i nakazał pospieszny odwrót 
piechoty z artylerią celem przerzucenia jej pod osłoną jazdy na lewy brzeg Wisły. 

Tymczasem panika udzieliła się szlachcie, która widząc ucieczkę Litwinów 
i wycofującą się piechotę, rzuciła się do przeprawy. Tu rozegrały się dantejskie 
sceny, gdyż zamęt na moście był nie do opisania, a pod wpływem nacierającego 
tłumu przeprawa została rozerwana. Wielu wpadło do rzeki, w tym hetman wiel-
ki koronny Stanisław Potocki i podczaszy koronny Jan Zamoyski. Piechota mu-
siała spinać ponownie przęsła mostu, aby umożliwić kłębiącym się oddziałom 
przeprawę. Kochowski tak opisał ten fragment działań trzeciego dnia bitwy: 

 oddziały zaś, które walczyły przy moście albo które usiłowały przedostać się przez 
rzekę, uległy przerzedzeniu, most bowiem z trudnością wytrzymywał ciężar pędzą-
cego tłumu, a  raczej sami żołnierze, stłoczeni na wąskim przejściu, jedni drugich 
spychali w  wodę. Hetman Potocki, który tam nadbiegł, żeby wstrzymać ucieczkę, 
naraził swoje życie na wielkie niebezpieczeństwo, kiedy bowiem ordynował cho-
rągwie, znajdujące się najbliżej nieprzyjacielskiego szyku, został zepchnięty aż do 
samego wejścia na most i bardziej niż sami Szwedzi zagroził mu napierający tłum, 
na oślep spieszący do przeprawy62. 

Hetmana wyratował z opresji Andrzej Modrzewski, towarzysz spod cho-
rągwi podkomorzego sieradzkiego Zygmunta Karola Przerembskiego, ale 
inni nie mieli tyle szczęścia; wielu spośród towarzystwa i  czeladzi zginęło 
w nurtach Wisły. Większe straty ponieśli Polacy w trakcie panicznej przepra-
wy przez Wisłę niż w trakcie dwóch pierwszych dni zmagań. Wobec zbliżania 
się piechoty pruskiej Ottona Christopha von Sparra, gdy ostatnie regimenty 
piesze z częścią działek polowych opuściły brzeg praski, Jan Kazimierz naka-
zał podpalić most. Według Des Noyers’a most od strony praskiej mieli podpa-
lić Tatarzy, aby powstrzymać nacierającą piechotę Sparra oraz „aby Szwedzi 
łodzi spod niego nie zabrali i innego nie sporządzili”63. Piechota została urato-
wana, lecz część dział razem z kolumbryną zwaną „Smokiem” utracono.

Wraz z  podejściem piechoty sprzymierzonych nad przeprawę wiślaną 
zostały od niej odcięte kilkunastotysięczne zgrupowanie jazdy koronnej, 
chorągwie pospolitego ruszenia oraz Tatarzy. Gdyby udało się Szwedom prze-
prowadzić skuteczny atak na Skaryszew i odciąć drogę odwrotu Polakom na 
Grochów, doszłoby do tragedii – jazda spychana w kierunku stromych brze-
gów wiślanych musiałaby poddać się Karolowi. Widząc zablokowaną drogę 
ku przeprawie, polskie prawe skrzydło rozpoczęło odwrót piaszczystym ko-
rytarzem między korytem Wisły a łachą pod Kamionem, kierując się drogą 
przez Kamion, Grochów, Grzybów na Okuniew. Przemarsz w tumanach kurzu 
kilkunastu tysięcy koni zaskoczył dowództwo sprzymierzonych. Według 
Dahlberga Karol X Gustaw całkowicie stracił rozeznanie, sądząc że Polacy 

62 W. Kochowski, Lata potopu..., s. 206; por. M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 170–171.
63 P. Des Noyers, Lettres …, s. 216 (list z 11 sierpnia 1656 z Łańcuta).
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rozpoczynają przeciwuderzenie na pozycje sprzymierzonych64. Nie mógł bo-
wiem przypuścić, że tak duże zgrupowanie sił przeciwnika uchyli się od walki 
i zrejteruje z pola bitwy. Stąd za wycofującą się jazdą wysłał z rajtarią Roberta 
Douglasa, który nie zdołał już dogonić polskiej kawalerii. Szwedzi zadali na-
tomiast duże straty pospolitemu ruszeniu bełskiemu, które nie chcąc łączyć 
się z  Tatarami wycofującymi się traktem na Okuniew, skręciło w  okolicach 
Kamiona na Zerzeń. Wielu z Bełżan na czele ze swym miecznikiem Michałem 
Dłotowskim poległo w walce z goniącymi ich rajtarami sił sprzymierzonych65. 
Około południa obaj wodzowie sprzymierzonych zostali panami pola bitwy, 
zajmując brzeg praski wraz z pozostałymi tam taborami, artylerią i setkami 
poległych ciał żołnierzy polsko-litewskich. Pufendorf podaje powody, dla 
których sprzymierzeni nie kontynuowali pogoni za siłami polsko-litewskimi: 
„gdyż przeszkodziło w  tym zmęczenie ludzi i  koni, po trzech dniach bitwy 
byli też bardzo osłabieni głodem”66. Ciekawe, ale kronikarz szwedzki wysoko 
ocenił  sztukę dowódczą Jana Kazimierza Wazy, podkreślając, iż „wytrwał od 
początku do końca i nie zaniedbał w niczym, czego można by oczekiwać od do-
brego wodza. Kiedy jednak stwierdził, że jego wojska skłaniają się do ucieczki, 
sam przed piechotą zbiegł po moście do Warszawy, a stamtąd jeszcze dalej”67.

Straty, jakie poniosły oddziały polsko-litewskie, są trudne do oszacowania. 
Peter Englund ocenia je na 2000 zabitych i  rannych, z  których wielu długo 
czekało na pochówek68. Claes-Göran Isacson szacuje straty sprzymierzonych 
na 700 zabitych, a strony polsko-litewskiej nawet na 3000–400069. Według ra-
chunków dotyczących piechoty cudzoziemskiej biorącej udział w walkach jej 
straty sięgały 600 ludzi, głównie z regimentów Jana Zamoyskiego, Wilhelma 
Butlera i  Krzysztofa Grodzickiego. Na przykład pułk pieszy wojewody san-
domierskiego w III kwartale 1656 roku wykazywał 1109 porcji, a pod koniec 
roku zaledwie 830 (strata 279 porcji, czyli 25% stanu)70. Straty jazdy polsko-
-litewskiej nie przekraczały 1000 jeźdźców, duże poniosła husaria litewska 
w  drugim dniu bitwy. Trudne do obliczenia są straty szlachty z  pospolitego 
ruszenia, ale należy je, wraz z czeladzią, szacować na kilkuset zabitych i ran-
nych. W  sumie mogły one przekraczać 2000 ludzi, co potwierdza relacja 
Patryka Gordona, biorącego udział w tej batalii po stronie polskiej71. O wiele 
mniejsze straty poniosły oddziały sprzymierzonych, które szacowano na kil-
kuset żołnierzy; największe w pierwszym dniu bitwy. Boleśniejsza dla strony 

64 S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 326.
65 Zob. M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający..., s. 211; urząd miecznika bełskiego otrzymał po 

nim 8 sierpnia 1656 roku Łukasz Serny; Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIIII 
wieku, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 40.

66 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa..., s. 161.
67 Tamże.
68 P. Englund, Lata wojen..., s. 49–50.
69 C.-G. Isacson, Karl X Gustavs krig. Fälttagen i Polen, Tyskland, Baltikum, Danmark och Sverige 1655–1660, 

Falun 2002, s. 72.
70 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności..., b. pag.
71 Tagebuch des Generalen Patrick Gordon während seiner Kriegsdienste unter Schweden und Polen vom 

Jahre 1655 bis 1661 und seines aufenthals in Russland vom Jahre 1661 bis 1699, wyd. M.C. Posselt, t. 1, 
Moskau 1849, s. 66.
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polskiej była strata artylerii, to jest zarówno 12 dział polowych, jak i pozosta-
wionych w stolicy 27 dział i moździerza. Decyzja opuszczenia stolicy bez wal-
ki przez Jana Kazimierza była jednak słuszna z  wielu powodów. Brakowało 
żywności i amunicji, a mury miejskie nie zostały naprawione od czasu walk 
o  Warszawę w  czerwcu. Jednocześnie słusznie zakładano, że stolica zwiąże 
znaczne siły sprzymierzonych i opóźni pochód ich wojska za rozdzielonymi 
siłami polsko-litewskimi72.

Jakie były zatem rezultaty tej batalii zaczepno-odpornej stoczonej przez 
wojska polsko-litewskie z armią sprzymierzonych na polach praskich? Polskie 
dowództwo w pierwszym dniu bitwy narzuciło warunki walki przeciwniko-
wi, zmuszając go do frontalnych ataków na swe baterie ogniowe. Silna pozycja 
odstręczyła Karola X Gustawa od prób rozerwania obrony polskiej w drugim 
dniu bitwy, stąd zdecydował się na manewr obchodzący stanowiska pol-
skie i tym zaskoczył Jana Kazimierza. Uderzenie kawalerią na nowe pozycje 
sprzymierzonych było dobrą decyzją wobec nieuszykowanego do walki prze-
ciwnika. Wszak sprzymierzeni zajmowali dopiero pozycje zgodnie z  otrzy-
manym ordre de bataille, a  stanowiska dla artylerii nie były jeszcze gotowe. 
Wykonanie tego ataku w drugim dniu bitwy musimy ocenić krytycznie. Nie 
wsparto bowiem uderzenia husarii pomocniczymi atakami mas kawalerii, 
której Jan Kazimierz na polach praskich miał pod dostatkiem. Rację jednak 
ma Wiesław Majewski, pisząc, że teren nie sprzyjał zmasowanemu uderze-
niu pancernych, którzy musieli szarżować pod górę wąskimi korytarzami, 
co ułatwiało przeciwnikowi prowadzenie ognia i zastosowanie kontrataków 
własnej rajtarii73. Z  drugiej strony Szwedzi nie osiągnęli ani zwycięstwa 
strategicznego, ani operacyjnego po zajęciu Warszawy. Wszak nie rozbili sił 
polsko-litewskich oraz nie byli w stanie zadać większych strat wycofującej się 
traktem na Okuniew jeździe pod komendą Czarnieckiego i Koniecpolskiego. 
Jak słusznie zauważył Robert Frost, w batalii pod Warszawą role się odmie-
niły. To Jan Kazimierz zdecydował się na prowadzenie działań na wzór za-
chodni w oparciu o fortyfikacje polowe wsparte ogniem piechoty i artylerii. 
Natomiast Karol X Gustaw walczył „po polsku”, wykorzystując manewrowość 
kawalerii i dokonując zmiany frontu o 90 stopni. Jeśli do tego przyjrzymy się 
strukturze armii sprzymierzonych, to okaże się, że stosunek jazdy do pie-
choty wynosił 2,27 : 1 na korzyść kawalerii, czego nie widzimy w pierwszym 
roku działań armii szwedzkiej w Polsce. Stąd wiele racji miał R. Frost, pisząc, 
iż monarcha szwedzki pokonał Polaków pod Warszawą ich własną bronią – 
rajtarią74.

W  zasadzie batalia warszawska nie odmieniła losów wojny polsko-
-szwedzkiej, ale wpłynęła na charakter działań wojennych doby potopu. 
Sprzymierzeni po zajęciu Warszawy aż do 8 sierpnia nie podejmowali poważ-

72 M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 181–182.
73 W. Majewski, Bitwa warszawska..., s. 30; por. S. Herbst, Trzydniowa bitwa…, s. 329.
74 R. Frost, Potop a  teoria rewolucji militarnej, w: Rzeczpospolita w  latach potopu, red. J. Muszyńska,  

Kielce 1996, s. 160.
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niejszych działań. Tego dnia ruszyli na południe, szukając styczności z armią 
polską, ale dotarli jedynie do Radomia, a  następnie wycofali się na północ. 
Wobec złego stanu fortyfikacji Warszawy w  dniach 29 sierpnia – 1 wrześ-
nia załoga szwedzko-brandenburska opuściła stolicę, dokonując olbrzymich 
zniszczeń, tak jakby nigdy nie zakładano powrotu do miasta. Sprawdziły się 
głosy tych dowódców na naradzie wojennej z 27 lipca, którzy sceptycznie oce-
niali szansę rozbicia sił szwedzko-brandenburskich na przedpolach Pragi. 
Czarniecki miał wprost stwierdzić, iż nie widzi szans na przeciwstawienie się 
siłami samej jazdy ogniowym regimentom przeciwnika. Na te wynurzenia 
Jan Kazimierz miał wybuchnąć: „Wy, panowie, nie macie ochoty uczciwie wal-
czyć, szarpana wojna dotychczas podobała się wam”. Na replikę kasztelana ki-
jowskiego, iż te metody zdały egzamin w pierwszym półroczu 1656 roku choć-
by w trakcie kampanii zimowo-wiosennej przeciwko siłom Karola X Gustawa, 
monarcha miał odrzec: „Położą głowę także i ci, którzy moich rozkazów słu-
chać nie będą”75. Nikt z zebranych dłużej nie oponował, łącznie z dowódcą po-
siłków tatarskich Subchan Ghazi agą. I on miał podobne zdanie co kasztelan 
kijowski, iż należy nie wydawać bitwy sprzymierzonym, ale ich ogłodzić, 
atakując linie komunikacyjne i niszcząc zaplecze przeciwnika. Okazało się, że 
obaj mieli dużo racji; gdyż armia polsko-litewska nie była jeszcze na tyle silna, 
aby zarówno manewrowo, jak i ogniowo być równorzędnym przeciwnikiem 
dla sił Karola X Gustawa.     

Batalia warszawska odcisnęła jednak piętno na dalszych zmaganiach 
polsko-szwedzkich lat 1656–1660. Było to ostatnie starcie ze Szwedami, na 
jakie zdecydował się polski monarcha; powrócono bowiem do taktyki „woj-
ny szarpanej”, tak trudnej, a  zarazem niewdzięcznej dla sił regularnych76. 
Strona polska przekonała się, że bez rozbudowy jednostek zaciągu cudzo-
ziemskiego (piechoty, dragonii i rajtarii) nie będzie mogła skutecznie rywa-
lizować ze Szwedami ani myśleć o odebraniu zajętych twierdz i miast na czele 
z  Krakowem, Poznaniem czy Toruniem. Dalsze lata potwierdziły słuszność 
rozbudowy oddziałów zaciągu cudzoziemskiego kosztem narodowego. W la-
tach 1657–1658 zaciągi objęły bowiem właśnie tego typu oddziały. Stąd w IV 
kwartale 1659 roku armia koronna mogła pochwalić się 12 regimentami pie-
choty cudzoziemskiej (9816 porcji), 9 chorągwiami piechoty polsko-węgier-
skiej (1070 porcji), 20 jednostkami dragonii (6896 porcji) oraz 8 skwadronami 
rajtarii (2176 koni). Dawało to w sumie 19 958 porcji i koni (53%) w stosunku 
do chorągwi zaciągu narodowego (17 666 koni – 47%)77. Wnioski z przegranej 

75 J.G. Droysen, Die Schlacht von Warschau..., zob. Załącznik nr 11, s. 148; por. L. Kubala, Wojna 
brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów–Warszawa 1917, s. 12.

76 Zob. J. Wojtasik, Wojna szarpana Stefana Czarnieckiego w  dobie potopu szwedzkiego (1655–1660), 
w: Z  dziejów stosunków Rzeczypospolitej obojga narodów ze Szwecją w  XVII wieku, Warszawa 2007,  
s. 183–200; por. M. Nagielski, Koncepcje prowadzenia działań przeciwko Szwedom w  dobie potopu 
w latach 1655–1660, s. 173–174.

77 Zob. J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności..., s. 499; por. M. Nagielski, Wysiłek mobilizacyjny 
Rzeczypospolitej w latach 1656–1659, w: Rzeczpospolita w latach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, 
Kielce 1996, s. 175–176.
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batalii warszawskiej zostały więc wyciągnięte, a  stosunek formacji strzel-
czych do jazdy zaciągu narodowego wynosił 1: 1, co nie odbiegało od struktury 
armii państw sąsiednich. Nie jest także prawdą, że husaria w  dobie potopu, 
choć przeżywała poważny regres, stała się formacją anachroniczną, jak to 
widzi część historiografii obcej78. Opisywane bowiem przez cudzoziemców, 
Charlesa Ogiera79 czy François-Paulina Dalairaca80 rynsztunek i  oporządze-
nie chorągwi husarskich wielce odbiegają od bojowych rot husarskich nie-
przeznaczonych do parad, ale do walki. Kilkadziesiąt lat później (Wiedeń 
1683) husaria udowodniła, że nadal jest przydatna na polu walki i pod dobrym 
dowództwem, w  odpowiednich warunkach terenowych oraz przy wsparciu 
innych rodzajów broni ma siłę przełamania większą od rajtarii.

Czy bitwa warszawska musiała zakończyć się zgodnie z  założeniami re-
wolucji militarnej, to jest klęską jazdy w konfrontacji z muszkietem i arma-
tą? Na etapie rekonstrukcji sił zbrojnych Rzeczypospolitej latem 1656 roku 
zapewne tak, szczególnie po olbrzymich stratach poniesionych rok wcześ-
niej. Zmagania z  nowoczesnymi siłami szwedzkimi i brandenburskimi do-
prowadziły do modernizacji sił zbrojnych, co zaowocowało nie tylko zmianą 
w  strukturze armii, ale przezbrojeniem żołnierzy i  wymianą kadry dowód-
czej na niższych szczeblach dowodzenia. Kampanie na wschodzie, zarówno 
na teatrze białoruskim (Połonka, Lachowicze), jak i  ukraińskim (Cudnów, 
Słobodyszcze), dowiodły, iż w konfrontacji z siłami moskiewskimi i kozackimi 
siły polsko-litewskie mogą okazać wyższość właśnie ze względu na kontakty 
z  zachodnioeuropejską sztuką wojenną doby potopu. Konsekwencją przyję-
cia przez polskie dowództwo strategii wojny szarpanej, nieregularnej, w dal-
szych operacjach roku 1656 było to, że Karol X Gustaw zrozumiał, iż siłami 
szwedzkimi nie będzie w stanie zabezpieczyć zdobytego terenu oraz podtrzy-
mać komunikacji pomiędzy poszczególnymi zgrupowaniami. Stąd przystą-
pienie do rozmów z potęgami ościennymi na temat rozbioru Rzeczypospolitej 
(traktat w  Radnot – 6 grudnia 1656). Ich konsekwencją było dopuszczenie 
do podziału ziem polsko-litewskich nowych sojuszników Karola – Kozaków 
Bohdana Chmielnickiego i księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego81. 
Mimo zatem,  że z punktu operacji wojennych roku 1656 batalia warszawska 
nie przyniosła istotnych rozstrzygnięć w  konflikcie polsko-szwedzkim i  na 
kilka lat przedłużyła działania wojenne, spowodowała w  konsekwencji, po-
przez traktaty w Niemieży i Radnot, dalsze umiędzynarodowienie konfliktu 
w Polsce oraz przyczyniła się do wybrania wariantu „wojny szarpanej” przez 
stronę polską w dalszych latach konfliktu. Strona polska zmuszona została do 
modernizacji swych sił zbrojnych, gdyż z samą kawalerią nie można było ma-
rzyć o pokonaniu sił Karola X Gustawa.

78 P. Englund, Lata wojen..., s. 33–34.
79 Zob. Cudzoziemcy o Polsce, wyd. J. Gintel, t. 1, Kraków 1973, s. 226–228.
80 K. Górski, Historia jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 65–66; por. Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, 

Warszawa 1975, s. 253.
81 M. Nagielski, Bitwa pod Warszawą..., s. 207–208.



Bitwa warszawska 1656 roku

Bitwa warszawska 1656 roku – streszczenie

Batalia pod Warszawą (28–30 lipca 1656) została stoczona przez siły polsko-li-
tewskie z oddziałami szwedzko-brandenburskimi pod dowództwem Karola X 
Gustawa i Fryderyka Wilhelma i do chwili obecnej budzi kontrowersje wśród 
historyków wojskowości nowożytnej. Spory dotyczą tak koncepcji i przebie-
gu tej batalii, strat własnych i przeciwnika, składu szarży husarii w drugim 
dniu bitwy pod komendą Aleksandra Hilarego Połubińskiego i skutków tego 
starcia na polach praskich dla dalszego przebiegu wojny polsko-szwedzkiej. 
Autorzy koncentrowali się na drugim dniu bitwy i szczegółowym przedsta-
wieniu ataku husarii na pozycje szwedzko-brandenburskie. Brak wsparcia  
husarii przez kilkutysięczne zgrupowanie chorągwi pancernych i jazdy po-
spolitego ruszenia  spowodował załamanie się  dobrze rozwijającego się na-
tarcia i w rezultacie doprowadził do klęski w trzecim dniu bitwy, gdzie siły 
polsko-litewskie zostały zmuszone do wycofania się, a Warszawę ponownie 
zajęły oddziały  sprzymierzonych.

Słowa kluczowe: Warszawa, Jan Kazimierz Waza, Karol X Gustaw, Aleksander 
Hilary Połubiński, husaria




