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Mars nam taniec wymyślił, a niepospolity: 
Pan, wkoło sługę goniąc, był od niego bity...1

Wstęp

Bitwa pod Mątwami, choć była jednym z  punktów zwrot-
nych naszej historii, właściwie nie funkcjonuje w  świado-

mości przeciętnego Polaka. Nie można jednak zbytnio się temu 
dziwić, gdyż o tak smutnych scenach jak te, które rozegrały się  
13 lipca 1666 roku nad brzegiem Noteci, wszyscy woleliby zapo-
mnieć. Jest to bitwa bez bohaterów, bez słusznych racji, starcie 
w  pełni obnażające nasze narodowe wady. I  być może właśnie 
dlatego warto o niej pamiętać? Ku przestrodze.

Przypadająca na ten rok 350. rocznica bitwy pod Mątwa-
mi staje się znakomitym pretekstem do przybliżenia przyczyn, 
przebiegu i skutków wojny domowej, której finałem było wspo-
mniane starcie. Zawarte w niniejszej książce tezy stanowią pod-
sumowanie dotychczasowej refleksji naukowców, która miejmy 
nadzieję w najbliższym czasie ulegnie znacznemu rozszerzeniu.

Pierwszy rozdział książki koncentruje się przede wszystkim 
na ukazaniu sporu politycznego między stronnictwem królew-
skim a obozem marszałka Lubomirskiego. Bez głębszego przyj-
rzenia się temu konfliktowi zrozumienie postaw walczących 
stron wydaje się niemożliwe. W  dalszej części przedstawiłem 
przebieg samego rokoszu, a także krótko zarysowałem uzbroje-
nie i  skład walczących armii. Część kolejna stanowi próbę zre-
konstruowania bitwy mątewskiej. Ostatni rozdział pokrótce 
opisuje wygaśnięcie konfliktu oraz ukazuje skutki starcia, a po 
części i całego rokoszu. Wychodząc z założenia, że fakt historycz-
ny to nie tylko wydarzenie, ale także to, co o  tym wydarzeniu 

1 Impertinentia belli domestici, [w:] J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Święconego 
i rokoszu Lubomirskiego, Wrocław 1953, s. 127.
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mówiło się później, starałem się szerzej potraktować zagad-
nienie pamięci o wydarzeniach z 1666 i  ich odbioru chociażby 
w formie legend.
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Źródła
Zanim przejdziemy do bezpośredniej narracji, warto choć 
chwilę poświęcić kwestii źródeł. Bitwa pod Mątwami była waż-
nym wydarzeniem w życiu politycznym XVII-wiecznej Rzeczy-
pospolitej, nic więc dziwnego, że znalazła ona szerokie odbicie 
w licznych listach i pamiętnikach. Niestety, większości z nich 
jednak do tej pory nie opublikowano i znajdują się w zespołach 
archiwalnych.

Niezwykle cenne wiadomości dla okoliczności, w jakich bitwa 
została rozegrana, odnajdujemy w korespondencji Jana Sobieskie-
go z żoną Marysieńką2. Jeden z nich, napisany tuż po bitwie, sta-
nowił przez lata podstawę rekonstruowania przebiegu starcia.

Wiek XVII niesie ze sobą gwałtowny rozwój piśmiennictwa 
pamiętnikarskiego. Także w nim odnajdujemy wiele cennych in-
formacji. Popularnym świadectwem jest relacja Jana Chryzosto-
ma Paska3 – naocznego świadka wydarzeń. Pamiętnik towarzysza 
chorągwi pancernej4 J. Łosia dostarcza nam kilku cennych szcze-
gółów, choć sam autor w bitwie nie uczestniczył. Widoczne jest 
jednak wykorzystanie przez niego innych źródeł. Wśród relacji 
niebezpośrednich warto wymienić także zapisane wspomnienia 
J.W. Poczobuta-Odlanieckiego5 oraz M. Jemiołowskiego6. Nieste-
ty, Diariusz A.D. Skorobohatego ogranicza się jedynie do jednoz-
daniowej wzmianki o bitwie7.

Źródła można podzielić ze względu na swoją prowenien-
cję. Te, sporządzone przez środowisko króla i  wyższych urzęd-
ników dworskich, powstawały najwcześniej. Do nich można 
zaliczyć listy Sobieskiego i  źródła francuskie. Trochę inny wy-
dźwięk, znacznie mniej propagandowy, mają relacje żołnierzy 

2 J. Sobieski, Listy do Marysieńki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1970.
3 J.Ch. Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1987.
4 J. Łoś, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej, oprac. R. Śreniawa-Szypiowski, 
Warszawa 2000.
5 J.W. Poczobut-Odlaniecki, Pamiętnik (1640-1684), oprac. A. Rachuba, Warszawa 1987.
6 M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679),  
oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000.
7 A.D. Skorobohaty, Diariusz, oprac. A. Rachuba, Warszawa 2000.
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królewskich. W ich obrębie należy wymienić J.Ch. Paska, a tak-
że tzw. Relację Artylerzysty8, z  której całymi garściami czerpał 
Poczobut-Odlaniecki, oraz Najpewniejszą relacyję potrzeby te-
raźniejszej z Panem Lubomirskim pod Mątwami9 obecną w wielu 
narracjach. Wreszcie warto wyróżnić jako źródło stronnictwa 
rokoszowego wspomniany pamiętnik Łosia. Relacja Jemiołow-
skiego i Skorobohatego to narracje ziemiańskie, osób bezpośred-
nio niezaangażowanych w konflikt10.

Niezastąpioną bazą informacji do zbadania przyczyn konflik-
tu są zebrane przez S. Ochman-Staniszewską11 pisma polityczne. 
Ciekawą publikacją jest praca Nowaka-Dłużewskiego12, w której 
umieszczono najważniejsze poematy polityczne czasu rokoszu, 
pozwalające rekonstruować postawy obu stron konfliktu. Z ko-
lei J. Wimmer zajął się zgromadzeniem źródeł pozwalających na 
określenie wielkości i struktury armii królewskiej13.

Bitwa pod Mątwami nie doczekała się monografii w  formie 
książkowej, ale wielokrotnie była obiektem zainteresowania 
badaczy. Dużo miejsca (podobnie jak i  samej postaci Lubomir-
skiego) poświęcił jej Tadeusz Korzon w Doli i niedoli Jana Sobie-
skiego14. Swoją rekonstrukcję oparł przede wszystkim na relacji 
Jana Sobieskiego i  Wespazjana Kochowskiego. Najszerzej mili-
tarnemu aspektowi wydarzenia przyjrzeli się S. Majewski15 oraz  
M. Leczyk16.

8 Relacja Artylerzysty, List z Padty, d. 13 July 1666; (za: W. Majewski, Bitwa pod 
Mątwami, s. 43).
9 Najpewniejsza relacyja potrzeby teraźniejszej z Panem Lubomirskim pod Mątwami,  
B. Czart., rkps 399, k. 83, 246 (za: W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 43-45).
10 Podział źródeł podaję za W. Majewskim. W pracy nie skorzystałem z rękopisów, 
cytując je jedynie za innymi autorami.
11 Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy,  
wyd. S. Ochmann-Staniszewska, t. 2-3, Wrocław 1990.
12 J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego,  
Wrocław 1953.
13 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji liczebności armii koronnej  
w l. 1660-1667, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, 6 (1960).
14 T. Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego. 1629-1674, t. 1, Poznań 2005.
15 S. Majewski, Bitwa pod Mątwami, Studia i Materiały do Historii Wojskowości,  
7 (1961).
16 M. Leczyk, Wojskowy przebieg rokoszu Lubomirskiego, Biuletyn Wojskowej 
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Dzieje XVII-wiecznej Rzeczypospolitej są tematem bardzo 
popularnym w historiografii. W celu nakreślenia sytuacji pań-
stwa szczególnie warto oprzeć się na monumentalnych pracach 
W. Konopczyńskiego17 oraz W. Czaplińskiego18. Dla poznania 
szerszego kontekstu rokoszu przydatna jest popularnonauko-
wa praca S. Płazy19. Polityczne przyczyny wystąpienia Lubomir-
skiego zostały bardzo dobrze omówione przez W. Kłaczewskie-
go20. Niezbędną monografię sejmów z  1666 roku przygotował 
P. Krakowiak21.

Kwestią struktury armii oraz uzbrojeniem zajmowało się 
wielu badaczy. Do najważniejszych z  nich należy zaliczyć  
J. Wimmera22, M. Nagielskiego23 i K. Górskiego24. D. Kupisz szcze-
gółowo poruszył kwestię wojsk samorządowych Małopolski 
i Rusi Czerwonej25.

Jerzy Sebastian Lubomirski doczekał się niedawno biografii 
autorstwa W. Kłaczewskiego26. Znacznie większą sympatią bio-
grafów cieszy się osoba Jana Kazimierza27.

Sprawą odbioru rokoszu przez szlachtę krakowską zajęła 
się J. Bąkowa28. Z  kolei M. Matwijów zbadał postawę szlachty 

Akademii Politycznej, 2 (1958).
17 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 2003.
18 W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej: problemy i sprawy, Warszawa 1966.
19 S. Płaza, Rokosz Lubomirskiego, Kraków 1994.
20 W. Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce: walka sejmowa l. 1664-65, 
Lublin 1984.
21 P. Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, Toruń 2010.
22 J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978; Wojsko polskie 
w poł. XVII wieku, Warszawa 1965.
23 M. Nagielski, Rokosz Jerzego Lubomirskiego w roku 1665, Warszawa 1994; 
Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku: prace ofiarowane profesorowi Jaremie 
Maciszewskiemu, Warszawa 2000.
24 K. Górski, Historya artylerii polskiej, Poznań 2003; Historya jazdy polskiej,  
Poznań 2003; Historya piechoty polskiej, Poznań 2003.
25 D. Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 
1572-1717, Lublin 2008.
26 W. Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, Wrocław 2002.
27 Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1998.
28 J. Bąkowa, Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji Jana Lubomirskiego 
w latach 1661-1667, Warszawa 1974.
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sandomierskiej w obliczu rokoszu29. W pracy A. Codello odnaj-
dujemy z kolei opis stanowiska Paców i ich klientów30. Nie moż-
na także pominąć bogatego materiału etnograficznego, zgroma-
dzonego przez O. Kolberga31 i W. Łysiaka32.

29 M. Matwijów, Udział szlachty sandomierskiej w rokoszu Lubomirskiego  
1665-1666, [w:] Z przeszłości Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, pod red.  
K. Matwijowskiego, S. Ochmann-Staniszewskiej, B. Rok, Wrocław 1998.
30 A. Codello, Pacowie wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego (1660-1667), „Przegląd 
Historyczny”, 49 (1958).
31 O. Kolberg, Kujawy, t. 1-2, Kraków 1962.
32 W. Łysiak, Ludowa wizja przeszłości: historyzm folkloru wielkopolskiego,  
Poznań 1992.
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Przyczyny konfliktu
Walka polityczna lat 60. XVII wieku

Historia bitwy mątewskiej rozpoczyna się w roku 1661, „który 
był wszystkiego złego Królestwa Polskiego początkiem”33. 6 lip-
ca na Zamku Królewskim została wygłoszona słynna mowa Jana 
Kazimierza, której potomni przydadzą miano wieszczej. Stało się 
tak, gdyż władcy zdarzyło się wspomnieć, że jeśli szlachta nie po-
dejmie reform, to w końcu kraj mogą czekać rozbiory... 

Jak więc miano kraj naprawić? Zdaniem króla lekiem na całe 
zło była elekcja przeprowadzana jeszcze za życia władcy (viven-
te rege), czym zlikwidowano by niebezpieczny dla państwa czas 
bezkrólewia (interregnum). Gdy jednak przyjrzymy się dokładnie 
projektowi ustawy, zauważymy, że niekoniecznie pobudki pa-
triotyczne towarzyszyły Janowi Kazimierzowi. W projekcie dość 
łatwo zauważyć wpływ jego żony Ludwiki Marii. Mianowicie 
wymagania stawiane kandydatowi do korony skutecznie ograni-
czały pole wyboru do kandydata... francuskiego. Tak ten projekt 
odczytali przynajmniej współcześni królowi34. Nic więc dziwne-
go, że na sejmie rozgorzał poważny spór; spór, który swój krwawy 
finał znajdzie w odmętach Noteci.

Propozycja króla spotkała się z  większościowym odrzuce-
niem. Stronnictwo królewskie dotknęła szczególnie postawa 
drugiej osoby w  kraju. Dzierżący jednocześnie tytuł marszałka 
wielkiego koronnego i  hetmana polnego Jerzy Sebastian Lubo-
mirski na temat projektu nie wypowiedział się wcale. Było to 
milczenie wymowne na tyle, aby od tej pory magnat znalazł się 
na królewskim celowniku. Każdy ruch marszałka-hetmana in-
terpretowano w  kategoriach jeśli nie zdrady, to przynajmniej 
niesubordynacji.

I tak to w Lubomirskim widzi się sponsora Związku Święco-
nego – konfederacji wojskowej, która powstała na wschodnich 

33 J. Łoś, Pamiętnik towarzysza, s. 109.
34 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 107.
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ziemiach Rzeczypospolitej, aby poprzez rabunek dochodzić swo-
jego niezapłaconego żołdu. Innym razem, podczas ślubu córki 
Lubomirskiego, Krystyny, z Feliksem Potockim, który odbył się 
18 listopada 1661 roku, króla mogła zastanawiać obecność na 
tym wydarzeniu posłów siedmiogrodzkich35. 

Początek roku 1662, mimo ostrej zimy, nie był w stanie ochło-
dzić rozgrzanej atmosfery. W  styczniu król podjął kontratak, 
tworząc własne zaplecze wojskowo-polityczne, tzw. Związek Po-
bożny. Nie bez znaczenia był przy tym fakt, że na jego czele sta-
nął bohater z czasów potopu, a przy okazji zaufany człowiek Jana 
Kazimierza – Stefan Czarniecki. Pierwszym polem starć okazał 
się sejm, który rozpoczął się w  lutym. Na sejmowego marszał-
ka obrano wtedy starostę bieckiego Jana Wielopolskiego, silnie 
związanego z  Lubomirskim36. Dyskutującej pod jego dyktando 
szlachcie nie wystarczało tylko potępienie zwolenników kró-
lewskiego projektu reform, ale domagano się także ich ukarania. 
Doprowadzić to mogło do niemałego zamieszania, „bo wszak za 
elekcją ich było więcej niż dwa arkusze spisanych”37. Lubomirski 
postanowił dolać oliwy do ognia. Możemy tylko wyobrazić sobie, 
jakież emocje wywołało postawienie przez niego wart na Wawe-
lu, które miały chronić królewskie insygnia przed kradzieżą. Tak 
oto spór polityczny zamieniał się w misternie uplecioną intrygę, 
prowadzącą do konfrontacji dwóch wizji państwa38.

W  1663 roku powrócił znów temat Związku Święconego 
(jego przywódcy chcieli nawet powierzyć Lubomirskiemu bez-
pośrednie dowództwo, niemniej i  on uznał, że tego byłoby już 
za wiele39). Gdy projekt likwidacji konfederacji z  wykorzysta-
niem Tatarów i  Kozaków trafił do senatu, marszałek ostro mu 
się sprzeciwił. Co więcej, znów wysunął postulat, na który nie 
możemy patrzeć inaczej jak tylko na sianie fermentu. Zgodnie 
z pomysłem Lubomirskiego, do załatwienia problemu Związku 

35 W. Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, s. 193-196.
36 W. Konopczyński, Dzieje Polski, s. 438-440.
37 J. Łoś, Pamiętnik towarzysza, s 109.
38 W. Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, s. 200.
39 Tamże, s. 201.
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Święconego miano użyć… pospolitego ruszenia40. Każdy, kto 
ma choć niewielkie pojęcie o epoce staropolskiej, powinien wie-
dzieć, że nic nie jest groźniejsze dla Rzeczypospolitej niż kon-
ny szlachcic z  głową pełną polityki. W  sporze górą okazało się 
jednak stronnictwo królewskie – w wyniku układów z 22 lipca 
Związek Święcony przestanie istnieć41.

Wkrótce Jan Kazimierz nie miał już wątpliwości co do posta-
wy Lubomirskiego i nie zabrał go na wyprawę przeciw Moskwie. 
W środowisku dworskim zrodził się także paszkwil na marszał-
ka – Relacyja o J.P. Marszalku Wielkim Koronnym, w którym adre-
sat ukazany został jako chcący obalić króla42. Niedługo władca 
Rzeczypospolitej czekał na ripostę.

Gdy wojsko królewskie nie radziło sobie w  Rosji, w  kraju 
ukazał się kolejny Paszkwil na króla Jmci w Moskwie wojującego. 
Odnośnie do poczynań wyprawy czytamy w nim: „sami się za-
bijają i  jedzą (...) wojska już potopiono w Dnieprze i o królu już 
nie wiedzą fertur, czy zginał. Trzeba – konkludowano – wkrótce 
na koń, tego nas konsillia p. wojewody ruskiego, pp. Kanclerzy 
donosiły, które ex eventu widzimy tameraria, a dla swych tylko 
ambicyjej były”43. Nietrudno zgadnąć, że stało za nim stronnic-
two marszałka. Król nie pozostawał dłużny i już wkrótce każdy 
mógł przeczytać, że „Lubomirski zaniedbał obronę Krakowa 
podczas potopu, wytracił wojsko w wojnie z Rakoczym (...) po-
pierał konfederację, mówił, że JKM chce oderwać Litwę...”44. Tego 
typu utarczkom nie było końca. Najgorsze jednak, że wzajemna 
niechęć dwóch stronnictw zaczęła się rozlewać na całą szlachtę. 

O  ostatecznym wybuchu rokoszu zadecydowały wydarze-
nia roku 1664. Wtedy to miał się odbyć sejm, na którym chcia-
no osądzić krnąbrnego marszałka. Lubomirski dążył do tego, 
aby do jego zwołania w ogóle nie doszło. Wydał w tym celu list, 

40 Tamże, s. 203.
41 J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981, s. 135.
42 W. Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, s. 204.
43 Pisma polityczne, t. 2, s. 203-205.
44 Informacyja prawdziwa o postępkach p. Jerzego Lubomirskiego marszałka wielkiego 
i hetmana polnego koronnego z Królem Jmcią i Rzplitą, [w:] Pisma polityczne, t. 2, s. 260.
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przeznaczony do odczytania na sejmikach, w którym marszałek 
rysował się jako szlachecki męczennik45. Pierwszą klęską Lubo-
mirskiego od dawna był odbiór tego dokumentu – na niektó-
rych sejmikach w ogóle go bowiem nie odczytywano46. Agitacja 
odniosła swój skutek częściowo. Próbowano jeszcze unieważ-
nić działania sejmu, zwracając uwagę, że siedem województw 
(w tym tak ważne jak wielkopolskie, krakowskie czy sieradzkie) 
zbojkotowało obrady, ale i te plany spełzły na niczym47.

Wobec nieobecności posłów z  ziem przychylnych Lubomir-
skiemu znaczącą przewagę miało stronnictwo prokrólewskie. 
Właściwie z chwilą, gdy obrady rozpoczęto, było już wiadomo, że 
sąd sejmowy może wydać tylko jeden wyrok. Mimo to Lubomir-
ski postanowił na wszelki wypadek przyglądać się jego działa-
niu i przeniósł się do Janowa pod Kazimierzem, aby otrzymywać 
szybkie informacje od swoich sprzymierzeńców. Dla bezpie-
czeństwa zabrał ze sobą ok. 700 żołnierzy48.

Wyrok na Lubomirskiego zapadł w dniu 22 grudnia – na ogól-
ną liczbę 53 sądzących, 36 było za karą całkowitą, 8 za częściową, 
8 za odrzuceniem sprawy z powodu nieobecności pozwanego49. 
Marszałka oskarżono o  konszachty ze Związkiem Święconym, 
kierowanie nim przez swoich ludzi i  wspieranie go finansowo, 
straszenie elekcją i oderwaniem Litwy. Zarzucano mu także, że 
„gdy związkowi mówieli: Ty będziesz naszym królem (...) mówił: 
W  waszych to ręku, moi drodzy bracia”50. Ogólnie postawiono 
mu 13 zarzutów. Werdykt sędziów był druzgocący – Lubomir-
skiemu miano odebrać cały majątek ruchomy i  nieruchomy, 
a także pozbawić wszystkich godności i urzędów51.

45 W. Czermak, Ostatnie lata Jana Kazimierza, Warszawa 1972, s. 155-157.
46 Tamże, s. 166.
47 S. Płaza, Rokosz, s. 58.
48 W. Czermak, Ostatnie lata, s. 185.
49 W. Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce, s. 85.
50 Relacyja o sądzeniu p. Lubomirskiego marszałka przeszłego koronnego na sejmie 
walnym warszawskim kończącego się roku 1664, [w:] Pisma polityczne, t. 2, s. 5.
51 S. Płaza, Rokosz, s. 59.
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Wydawało się, że Jan Kazimierz odniósł pełny sukces. Jakby 
na potwierdzenie tego, Lubomirski jeszcze przed ogłoszeniem 
wyroku, 19 grudnia udał się do Wrocławia, co uznano za przy-
znanie się do win. Król miał jednak zdolność w niszczeniu tego, 
co sam skrzętnie budował. Szlachta z niechęcią patrzyła na eg-
zekucję wyroku w  dobrach Lubomirskiego, dokonywanych 
przez obce, bo francuskie oddziały Briona i Baubonokena, które 
wykraczając poza swoje kompetencje, pustoszyły także dobra 
krewnych byłego marszałka52. Oburzało szlachtę tempo wyko-
nywania wyroku – dla przyzwyczajonych do powolnego dzia-
łania wymiaru sprawiedliwości obywateli, szybkie rozdawanie 
urzędów było traktowane jak zamach na godność pozwanego. 
Co więcej, sytuację pogarszali i sami nowo obdarowani urzęda-
mi, gdyż ociągali się z  ich przyjęciem, niemo przyznając rację 
Lubomirskiemu. Wreszcie nie uznawano postanowień sejmu, 
gdyż na początku 1665 roku miało dojść do jego zerwania (gwoli 
ścisłości trzeba jednak dodać, że zgodnie z ówczesnym prawem 
wyroki sądu sejmowego winny być respektowane niezależnie od 
tego czy zerwane zostały obrady)53.

Przebieg rokoszu w latach 1665-1666

W  styczniu 1665 roku wojna domowa była już pewna, choć 
nikt nie zdawał sobie sprawy, jaką do końca przyjmie formę. 
Pozbawiony urzędów Lubomirski liczył przede wszystkim na 
interwencję zagraniczną. Nie wiemy, czy kontaktował się z Cha-
natem, jednak wyjątkowo obfite dary (90 000 talarów)54, które 
na sejmie 1664 roku uchwalono na rzecz Mehmeda Gireja, taką 
możliwość brały poważnie pod uwagę. Już wcześniej zarzucano 

52 W. Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce, s. 93.
53 S. Płaza, Rokosz, s. 59-60.
54 Z. Wójcik, Aspekty finansowe przymierza polsko-tatarskiego, 1654-1666, 
[w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII. Prace ofiarowane Władysławowi 
Czaplińskiemu w 60. Rocznicę urodzin, pod red. J. Gierowskiego, A. Kerstena,  
J. Maciszewskiego i Z. Wójcika, Warszawa 1965, s. 147-148.
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Lubomirskiemu wchodzenie z  układy z  książętami Rzeszy, 
zwłaszcza wypominano przyjaźń z elektorem Brandenburgii55.

Nieszczęściem dla króla stała się potrzeba zorganizowania 
kolejnego sejmu na wiosnę 1665 roku. Regulacji wymagała bo-
wiem sprawa finansów wojskowych. Skoro nie dało się sejmu 
odwołać, to starano się zrobić wszystko, aby utrudnić na nim 
udział stronników Lubomirskiego. W  celu osłabienia agitacji 
eks-marszałka zorganizowano sejmiki już w marcu56.

Reakcja szlachty na sejm była zróżnicowana. Część sejmików 
odcięła się od sprawy Lubomirskiego, uznając ją za prywatny 
spór króla z podwładnym (Toruń) lub wskazując, że sejm zwoła-
ny ma być tylko w celach finansowania wojska (Halicz)57. Wiele 
sejmików sprzeciwiło się jednak udziałowi w  sejmie. Tak stało 
się w Łucku, Wieluniu, zapewne także w Sieradzu i Bełzie58. Wy-
raźnie po stronie Lubomirskiego opowiedziała się szlachta san-
domierska. Przedstawiciel dworu królewskiego musiał pośpiesz-
nie opuścić Opatów w obawie przed linczem59. W Proszowicach 
4 na 6 wybranych posłów było klientami Lubomirskiego. Byłego 
marszałka poparto także w  województwie lubelskim, łuckim, 
włodzimierskim i  w  ziemi dobrzyńskiej60. Litwa stała u  boku 
króla. Ten podział był dla wszystkich sygnałem miejsca, gdzie 
wybuchnie rokosz.

12 marca rozpoczęły się obrady sejmu, którego przebieg był 
nader burzliwy. Opozycja skupiła się przede wszystkim wokół 
przedstawicieli województwa sandomierskiego, krakowskiego, 
poznańskiego i  kaliskiego, sieradzkiego i  inowrocławskiego61. 
Zwolennicy Lubomirskiego nie mogli jednak skutecznie poru-
szyć sprawy marszałka, gdyż byli nadal w mniejszości.

55 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 319-321.
56 W. Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce, s. 98.
57 M. Nagielski, Rokosz Jerzego Lubomirskiego, s. 144-145.
58 W. Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, s. 120.
59 M. Matwijów, Udział szlachty sandomierskiej w rokoszu, s. 14-15.
60 M. Nagielski, Rokosz Jerzego Lubomirskiego, s. 147.
61 M. Matwijów, Udział szlachty sandomierskiej w rokoszu, s. 21.
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Czego nie można było załatwić prawem, postanowiono do-
wieść siłą. Na początku maja Lubomirski wezwał do rokoszu,  
23 dnia tego miesiąca wyruszał już ze swojej rezydencji w  Lu-
bowli. Wkrótce dołączyli do niego miejscowi szlachcice pod 
Stefanem Piaseczyńskim62. Wyprawa na wschód pozwoliła mu 
zebrać 36 chorągwi wojska królewskiego, skonfederowanego 
pod Adamem Ostrzyckim i Józefem Borkiem. Jan Kazimierz nie 
pozostał bierny i  na czele ok. 15 000 ludzi ruszył w  pościg za 
swoim poddanym. Do większego starcia doszło pod murami Ja-
snej Góry, gdzie rozbiciu uległo 6 chorągwi królewskich63. Część 
szlachty odczytała to z  łatwością jako znak, po czyjej stronie 
w tym sporze stoi Bóg.

9 listopada, dzięki mediacji biskupa krakowskiego Andrzeja 
Trzebickiego i biskupa chełmskiego Tomasza Leżeńskiego, pod-
pisano ugodę w obozie pod Palczynem. Na mocy jej postanowień 
obie strony zobowiązały się do zaniechania agitacji (oczywiście, 
zakaz złamano już następnego dnia). Oddziały Lubomirskiego 
miały zostać rozpuszczone, a on sam udać się na Śląsk. Najważ-
niejszym postanowieniem było zwołanie sejmu na 15 marca, na 
którym miano w pokojowy sposób uregulować wszelkie sporne 
sprawy64.

Rozpoczął się okres intensywnej walki o stronników, w której 
strona królewska odniosła bolesną porażkę – jednoznacznie opo-
wiedział się za nią jedynie sejmik mazowiecki, znaczne wpływy 
zdobyto także na Podlasiu i  w  Prusach. Pozycję króla ratowała 
wierna postawa Litwy, gdzie w obliczu śmierci hetmana wielkie-
go Pawła Sapiehy (30 grudnia), niepodzielnie rządzili prodwor-
scy Pacowie. Skuteczniejsza okazała się agitacja Lubomirskiego. 
Jego zwolennicy zdobyli przewagę na sejmikach w Środzie, Szad-
ku, Łęczycy, Radziejowie, Wieluniu, Proszowicach, Opatowie, 
Lublinie i Zatorze65.

62 W. Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, s. 249.
63 Tamże, s. 249.
64 P. Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, s. 16.
65 Tamże, s. 74-86.
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Sejm, który miał załagodzić wszelkie spory, i tym razem drep-
tał w miejscu. W większości poselskich instrukcji znajdowały się 
postulaty amnestii dla uczestników rokoszu, pełnej restytucji 
Jerzego Lubomirskiego, zamknięcia mennic, polonizacji kadry 
oficerskiej oraz (co było niemożliwe z  punktu widzenia prawa) 
oddalenia posłów Ludwika XIV z Polski66. Król gotów był zgodzić 
się na wszystko oprócz przywrócenia eks-marszałka do najwyż-
szych godności, a tego przede wszystkim oczekiwano. Nic więc 
dziwnego, że klient Lubomirskiego – Adrian Miaskowski – ze-
rwał obrady. Trzeci z rzędu sejm nie doszedł do skutku67.

Tym samym o  tym, kto ma rację, miał zadecydować sąd 
Boży. Decydująca rola w rozwiązaniu konfliktu miała przypaść 
kampanii, którą zaplanowano na czerwiec i  lipiec. Atmosfera 
wśród mieszkańców stolicy, wokół której zgromadzono oddzia-
ły królewskie, nie była najlepsza. W nadchodzącej konfrontacji 
dwóch wrogich sobie obozów widziano karę Bożą. Powszech-
nie znana była szlachcie przepowiednia mówiąca, że Cały świat 
pogrąży się w  nicości, gdy rok będzie miał w  sobie trzy szóstki, 
Wielkanoc wypadnie w  dzień św. Marka, a  Boże Ciało w  dzień 
św. Jana”68. Widziano także odwieczny zwiastun nieszczęść – 
kometę69. Przejawem obaw jest także historia mówiąca, że „... 
dnia niedzielnego o trzeciej z rana, u ojców bernardynów pod 
zamkiem, od stajni zygmuntowskiej, krucyfiks na cmentarzu, 
który twarzą stał na ulicę Krakowską, widomie ludziom i pan-
nom zakonnym tejże reguły, obrócił się twarzom do kościoła 
z wielkim szumem i strachem ludzi”70. Z kolei „we wsi Dzierz-
kowice obraz Panny Marii Bogarodzicy zapłakał wobec licznego 
zebranego ludu, wylawszy z oczu perliste łzy; toteż wielu wtedy 
przewidywało wojny domowe”71.

66 Tamże, s. 88-94.
67 A. Płaza, Rokosz Lubomirskiego, s. 63.
68 M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający, s. 360.
69 W. Kochowski, Annały, [w:] J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Święconego, s. 85.
70 J.W. Poczobut-Odlaniecki, Pamiętnik, s. 217-218.
71 W. Kochowski, Annały, s. 85; (za: W. Łysiak, Ludowa wizja przeszłości: historyzm 
folkloru Wielkopolskiego, Poznań 1992).
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Na miejsce koncentracji sił królewskich wyznaczono podwar-
szawskie Błonie – wojska dotarły tam 21 czerwca. Król zdecydo-
wał się poprowadzić armię na południe, traktem na Kraków. 
Pod Grójcem zmienił jednak zamiary i skierował się z Rawy na 
Łęczycę72.

Koncentracji sił dokonali także rokoszanie. 16 czerwca pod 
Sulejówkiem doszło do połączenia sił obydwu województw ma-
łopolskich, które następnie skierowały się do Wielkopolski73. 19 
czerwca Lubomirski skupił swoje siły w Bolesławicach nad War-
tą, aby następnie ruszyć na Kujawy74. Według Mikołaja Jemio-
łowskiego kilkanaście chorągwi miało wtedy odłączyć się od ro-
koszan i udać się pod Rawę. Jest to jednak jedyne źródło mówiące 
o tego typu sytuacji75. Szlachta sieradzka pojawiła się w obozie 
24 czerwca, z kolei łęczycka tuż przed końcem miesiąca76. Pospo-
lite ruszenie zwołała także szlachta wieluńska, ale ku zaskocze-
niu Lubomirskiego nie dołączyła do reszty, czekając cierpliwie 
na rozwój wypadków77.

1 lipca w obozie pod Brudzewem rokoszanie odrzucili ostat-
nie propozycje królewskie, choć były one wyjątkowo korzystne 
– eks-marszałek czuł się wyjątkowo pewnie. Biorąc pod uwagę 
wysokie wymagania Lubomirskiego (zwrot dóbr, stanowisko 
hetmana wielkiego w  przyszłości, starostwo krakowskie dla 
syna, 200 000 talarów odszkodowania), była to typowa gra na 
czas78. W całej bowiem kampanii to on będzie odgrywał istotną 
rolę – wojsko króla opłacone było tylko na lipiec. 27 czerwca Jan 
Kazimierz ruszył w  stronę Łęczycy. 6 lipca wojsko królewskie 
stanęło w Koninie. Stąd miało ruszyć na północ79.

72 Przykładem tego jest list Sobieskiego do Marysieńki z 27 czerwca 1666 roku, 
z obozu pod Rawą; (J. Sobieski, Listy do Marysieńki, s. 128-129).
73 M. Matwijów, Udział szlachty sandomierskiej w rokoszu, s. 25.
74 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 426.
75 M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający, s. 363.
76 M. Matwijów, Udział szlachty sandomierskiej w rokoszu, s. 25.
77 P. Krakowiak, Daw sejmy w 1666 roku, s. 259.
78 Tamże, s. 281.
79 List Sobieskiego do Marysieńki z 6 lipca 1666, z obozu pod Koninem; (J. Sobieski, 
Listy do Marysieńki, s. 132-135).
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Siły zbrojne stron konfliktu
Przyglądając się uzbrojeniu obu stron, należy zwrócić uwagę na 
znaczącą przewagę wojsk królewskich. Doświadczona w bojach 
armia, charakteryzująca się dyscypliną i wyszkoleniem, w nor-
malnych warunkach powinna rozbić wojska rokoszan w pył.

Najsilniejszą formację wystawioną przez obóz królewski sta-
nowiła husaria. To ciężkozbrojna jazda, której rozpędzona szarża 
z  okrzykiem Bij! zabij!, w  otwartym polu nie dawała przeciw-
nikom żadnych szans. Mówiąc o  jej uzbrojeniu, najlepiej chyba 
będzie oddać głos Sebastianowi Cefali, sekretarzowi Jana Kazi-
mierza, który o wyposażeniu husarskim pisał tak: „Oprócz szabli 
bronią ich jest lanca zwana kopią, wewnątrz próżna, z wierzchu 
opleciona surowym rzemieniem i oblana smołą, którą to kopię 
jeździec, pędząc na koniu, przebić może na wylot zbroję. Dłuż-
sza jest od spisy, pod żelazem ma proporzec kitajkowy, w środku 
przecięty, coraz węższy u dołu i tak długi, że dotyka ucha koń-
skiego. Chorągwie odróżniają się kolorem proporców i drzewem 
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kopii, które układa się w  rurkę rzemienną, przymocowaną do 
kuli siodła, łączącą się ze strzemieniem. U  łęku, u  lewej strony 
mają pistolet, pod lewym udem przytwierdzony do siodła kon-
cerz, bardzo długi, którego używają do skruszenia kopii. Na zbroi 
noszą skórę tygrysią lub lamparcią, spiętą pazurami na lewym 
ramieniu. Z  tyłu mają zwyczaj przypinać dwa skrzydła sępie, 
które w pędzie czynią wielki szelest, ale teraz mało kto ich uży-
wa. Każdy służy najmniej na trzech koniach, tj. powinien przy-
prowadzić do chorągwi dwóch ludzi dorodnych, na dobrych ko-
niach, którzy dla różnicy od panów noszą skóry niedźwiedzie 
lub wilcze, skrzydła i prócz innego uzbrojenia karabin”80.

Husaria zorganizowana była w chorągwie, na którą powinno 
składać się 70 konnych, ustawionych w trzy szeregi. W pierw-
szym szeregu znajdował się pancerny towarzysz, w dwóch kolej-
nych pacholiki, zwani także pocztowymi lub szeregowymi. Nie 
było to jednak regułą – czasem chorągwie były mniej liczne, czę-
sto także ustawiano się tylko w dwa szeregi81.

Pod Mątwami znaleźli się także Kozacy. Praktycznie wypar-
li oni w  XVII-wiecznej Polsce inne jednostki lekkiej kawalerii. 
Mimo popularnego zastosowania nie dysponujemy zbyt dokład-
nymi opisami ich uzbrojenia. Z pewnością możemy stwierdzić, 
że nie było jednolite i  zależało od zamożności poszczególnych 
żołnierzy. Najczęściej Kozacy walczyli w samej sukmanie, pan-
cerz spotyka się u  nich rzadko – najczęściej w  postaci kolczej 
zbroi. Podobnie nie dbano o  ochronę głowy, z  czasem dopiero 
zaczęto używać misiurki czy szyszaka. Trudno wyobrazić sobie 
Kozaka bez szabli – ona stanowiła jego główny atut. Dodatkowo 
lekka kawaleria uzbrojona była w broń miotającą – strzelby, ale 
także łuki82. Te jednak pod Mątwami wykorzystane prawdopo-
dobnie nie były – sprawdzały się dużo lepiej na wschodnich kre-
sach Rzeczypospolitej. Pod Mątwami znaleźli się Kozacy z  racji 
przynależenia do wojska Sobieskiego.

80 Opis pochodzi z 1665 roku. K. Górski, Historya jazdy polskiej, s. 64-65.
81 Tamże, s. 66.
82 Tamże, s. 70.
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Nic nam nie wiadomo o  innych jednostkach konnych, bio-
rących udział w  bitwie. Z  pewnością wykluczyć jednak można 
udział rajtarii, która rok później została zlikwidowana83.

Jan Kazimierz wbrew sugestiom Sobieskiego, który propo-
nował szybkie rozbicie rokoszan za pomocą jazdy, zabrał ze sobą 
sporą liczbę piechoty. Mimo że spowalniała ona akcję zaczepną, 
to jak pokaże niedługa przyszłość – mogła zadecydować o wyni-
ku bitwy.

Specyficzną formacją piechoty byli dragoni, którzy używali 
co prawda koni, jednak tylko do transportu, ewentualnie ma-
łych podjazdów. Na wyposażeniu takiego piechura znajdowała 
się szabla i karabin. Regiment dragoński pobierał od 200 do 600 
jednostek żołdu, co nie jest jednak jednoznaczne z liczebnością 
oddziału84.

Znaczną część wojsk królewskich stanowiła piechota autora-
mentu cudzoziemskiego. W wielu przypadkach, także w mątew-
skim, dominowali w niej Niemcy. Teoretycznie rekrutowano ją 
z chłopów i mieszczan z dóbr królewskich i kościelnych, w wie-
ku od 16 do 45 lat. Trudno określić liczebność regimentów pie-
choty. Przyjąć jednak możemy, że na jednego oficera przypadało  
ok. 40 podkomendnych85.

Uzbrojenie w przypadku tej formacji było urozmaicone. Pod-
stawę stanowił przede wszystkim karabin – muszkiet lontowy, 
który podczas oddawania strzału umieszczano na forkiecie. Ra-
czej wątpliwe jest, aby pod Mątwami stosowano już jako podpór-
ki specjalnie do tego przystosowanych berdysze86. Piechur miał 
na wyposażeniu wszystko, co niezbędne było do oddania strza-
łu – prochownicę, drut do przetykania zapału, pulwersak na  
2 funty prochu, ładunki (przymocowane na bandolierze), 30 kul,  
16 sążni lontu87. Teoretycznie jedną trzecią piechoty powinni 

83 J. Wimmer, A.M. Fredro jako projektodawca reform wojskowych, [w:] O naprawę 
Rzeczypospolitej, s. 113.
84 J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa, s. 270.
85 Tamże, s. 268.
86 Tamże, s. 278.
87 K. Górski, Historya piechoty polskiej, s. 45.
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stanowić pikinierzy, uzbrojeni w siedmiołokciowe spisy, w prak-
tyce jednak od tego rozwiązania odchodzono.

Chorągwie były uważane przez dowódców za prywatną wła-
sność i de facto mieli oni częściowo rację, gdyż niejednokrotnie 
to oni opłacali część żołdu czy dbali o wyposażenie. Tę powszech-
ną prawdę wykorzystał w  przypadku omawianego konfliktu 
m.in. starosta bratyański Działyński, przechodząc z królewskim 
wojskiem na stronę Lubomirskiego. Miało to także swoją drugą, 
gorszą stronę – niejednokrotnie wydatki na wojsko nadwyrężały 
kieszeń dowódcy88.

Wspomniane wyżej formacje wojskowe występowały po 
obu stronach barykady, niemniej przewagę w liczebności armii 
miał obóz królewski. Szacuje się, że podczas kampanii Jan Kazi-
mierz wystawił 4 chorągwie husarskie (zgodnie z rachunkami –  
623 jednostki żołdu), 24 kozackie (2557), 12 tatarskich (1081) 
oraz 9 tatarsko-wołoskich (996). Dyskusyjnym jest udział dodat-
kowych 900 Kozaków. Razem (po odliczeniu „martwych dusz”) 
daje to siłę ok. 5000-6000 jezdnych.

Na dragonię składało się 6 regimentów: dwa królewskie (pod 
dowództwem Briona i Bakuma) oraz po jednym hetmana wiel-
kiego koronnego, hetmana polnego koronnego, pisarza pol- 
nego, starosty ruskiego i  kaniowskiego. W  przybliżeniu około  
2800 ludzi.

Udział piechoty był znaczny i szacuje się go na 11 000 zbroj-
nych. Piechurzy zgrupowani byli w 12 chorągwi gwardii (1194 
żołdy), 6 Jabłonowskiego (600), 6 Koryckiego (461), 6 Denmarka 
(414), 3 M.K. Radziwiłła (260), 4 M. Wiśniowieckiego (160) oraz 
ok. 200 „węgrów” pod komendą hetmana. Poza tym podaje się 
nieznanej proweniencji (być może piechota kozacka?) dodatko-
we oddziały w liczbie 3000 ludzi.

Trudna do ustalenia jest liczebność wojska litewskiego, 
jak i  jego skład. Szacować można je na 6000 ludzi, zapewne 

88 List Sobieskiego do Marysieńki z 21 VI 1666, z obozu na Błoniach (J. Sobieski, Listy 
do Marysieńki, s. 124-125).
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w większości konnych. Bilans sił zamyka 30 dział, jakimi dyspo-
nowała artyleria89.

Dowódcą armii liczącej łącznie 17 000 – 21 000 żołnierzy był 
sam król Jan Kazimierz. Drugie miejsce po nim zajmował hetman 
wielki koronny Stanisław Rawera Potocki oraz hetman polny ko-
ronny – Jan Sobieski. Wojska litewskie znajdowały się pod silną 
komendą Michała Kazimierza Paca – drugiego hetmana polnego.

Rokoszanie w  swoich szeregach z  wojsk regularnych mieli 
jedynie skonfederowanych żołnierzy z  Ukrainy. Ich wyposaże-
nie przypominało to, jakim dysponowały wojska królewskie. 
Liczebność z kolei należy szacować na 3800 – 4300 ludzi, sfor-
mowanych w 2 chorągwie husarskie (196 koni), 36 lub 43 cho-
rągwie kozackie (3596 / 4145) i 3 chorągwie tatarsko-wołoskie 
(307). Ta formacja znajdowała się pod dowództwem marszałka 
związkowego A. Ostrzyckiego i jego zastępcy J. Borka.

Jak przystało na magnata, Lubomirski dysponował prywatną 
armią. Jej rdzeń stanowiło ok. 1200 dragonów, wspartych bli-
sko 800 rajtarami i jazdą. Razem stanowić to mogło od 3600 do 
5200 zbrojnych. Do dyspozycji rokoszan były także cztery lekkie 
armaty90. Większość z  nich rekrutowana była za pieniądze ce-
sarskie (w zamian za środki, na ręce Lubomirskiego miał patrzeć 
agent cesarski Pauschner)91.

Pozostałą część armii rokoszan stanowiły oddziały pospolite-
go ruszenia w liczbie 600092, z których największą wartość bo-
jową przedstawiali zaprawieni w kampanii duńskiej z wojny ze 
Szwecją, Wielkopolanie. Prawdopodobnie byli oni zgrupowani 
w  5  chorągwi, podobnie jak Sandomierzanie. Sieradzan repre-
zentowało 7 jednostek powiatowych93. Zwolennicy Lubomir-
skiego stanowili armię konną – tylko taka mogła mieć rację bytu 
w warunkach rokoszu. Szlachcice prezentowali istną mieszankę 
uzbrojenia. Każdy z nich posiadał szablę, powszechny charakter 

89 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 54-57.
90 Tamże, s. 50-52.
91 P. Krakowiak, Dwa sejmy w roku 1666, s. 269.
92 Tamże, s. 53.
93 M. Matwijów, Udział szlachty sandomierskiej w rokoszu, s. 26-27.
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miało także użycie pistoletu. W  zależności od zamożności cią-
gnięto ze sobą od jednego do kilku pachołków, choć i  niemałą 
część wojska stanowiła uboga szlachta nie mająca pod sobą żad-
nych podkomendnych.

Kwestia dowództwa była dość złożona. Formalnie najwyższą 
władzę sprawował Lubomirski, ale jak pokaże przyszłość, nie 
on podejmował najważniejsze decyzje. Na czele wojska skonfe-
derowanego stali wspomniani Ostrzycki i  Borek. Pospolitemu 
ruszeniu z  kolei przewodzili: krakowskiemu – Achacy Pisarski, 
sandomierskiemu – Oleśnicki, poznańskiemu i  kaliskiemu – 
Grzymułtowski, sieradzkiemu – Zaleski, a łęczyckiemu – stolnik 
tej ziemi – Pstrokoński94. Nie da się także pominąć ważnej pozy-
cji Stanisława Warszyckiego – kasztelana krakowskiego oraz po-
rucznika husarii Polanowskiego95.

94 J. Łoś, Pamiętnik, s. 121-22.
95 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 59.
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Przebieg bitwy
Na początku lipca liczono jeszcze, że do starcia zbrojnego nie 
dojdzie. Na tę nadzieję składały się nie tylko obawy przed woj-
ną domową, minorowe nastroje społeczeństwa, ale także dyplo-
matyczne zabiegi Szwecji (poparcie Lubomirskiego dla zrówno-
ważenia sił) oraz Francji (zapewnienie o  końcu finansowania 
strony królewskiej)96. Zmalały także same roszczenia rokoszan 
– domagano się jedynie zaniechania reform dotyczących elekcji 
i amnestii dla zwolenników Lubomirskiego.

Do zbrojnego rozstrzygnięcia dążył jednak Jan Kazimierz. 
I  trudno tutaj władcy nie zrozumieć. Skoro wojna już trwała, 
trzeba było ostatecznie rozprawić się z opozycją. Tego, czego nie 
dokonano laską marszałkowską, król próbował dowieść szablą.

Podczas gdy oficjalnie trwały nadal rozmowy, 11 lipca Jan Ka-
zimierz przesunął swoje wojska pod Kazimierz (dziś Kazimierz 
Biskupi), a następnego dnia pod Wilczyn w okolicach Strzelna. 
Warto przytoczyć tutaj relację Łosia, która ewidentnie nacecho-
wana stronniczością i przesadna, w pewnym sensie może ukry-
wać trochę prawdy o tym pochodzie: „królewskie wojska śpiesz-
nie dość nadchodziły, czyniąc jednak wszelkie egzorbitacyje tak 
właśnie jako in hostico, gwałty tak domom szlacheckim jako 
i wielom dziewicom czyniąc, fructum belli to nazywając. Trafia-
lo się, że i kościołom nie folgowano”97. Nie da się ukryć, że i sam 
hetman Sobieski dążył do starcia – od dawna krytykował króla 
za opieszałość. Gdyby nie wieczne oczekiwanie na piechotę, do 
bitwy mogło dojść już 6 lipca98.

Lubomirski znajdował się w tym czasie w Pakości, na pogra-
niczu Pałuk i Kujaw – na terenie trudnym z powodu licznych je-
zior i bagien. Były marszałek miał o tyle przewagę nad wojskiem 

96 Pieniędzy miało starczyć do końca lipca; T. Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego 
(1629-1674), t. 1, Poznań 2005, s. 430.
97 J. Łoś, Pamiętnik, s. 122.
98 List Sobieskiego do Marysieński z 6 lipca 1666, z obozu pod Koninem (J. Sobieski, 
Listy do Marysieńki, s. 133).
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królewskim, że znał te okolice już z wcześniejszego pobytu tutaj 
na początku listopada 166599.

12 lipca rokoszanie wysłali w celu rekonesansu oddział kon-
ny, złożony z  2000 ludzi pod wodzą Grzymułtowskiego. Prze-
szedł on Noteć pod Mątwami i natknął się na wojska litewskie, 
które wyruszyły z obozu pod Kazimierzem o trzeciej w nocy, być 
może także w  celu przeprowadzenia zwiadu100. Do spotkania 
musiało dojść zapewne w  okolicach Strzelna. Grzymułtowski 
pośpiesznie zawrócił swoją jazdę101. Strona królewska odebrała 
to jednak jako naruszenie rozejmu. Nie sposób odmówić tej in-
terpretacji sporej dozy hipokryzji.

W  nocy armia królewska kontynuowała marsz nad Noteć. 
Ariergardę stanowiły jednostki litewskie, dragonia oraz kilka 
lekkich dział. Za nimi, z półtoragodzinnym opóźnieniem podą-
żała reszta, która rozbiła się na dwie części: konnych i mających 
wolniejsze tempo – piechotę oraz cięższą artylerię102. W  tyle 
znajdowały się także wozy taboru.

O  godzinie 6-ej mały oddział wojska litewskiego dotarł nad 
przeprawę i ją pokonał. Na drugim brzegu natknięto się na nie-
zbyt licznych rokoszan, pod komendą rotmistrza chorągwi wo-
łoskiej – Jerzego Zarudnego. Po krótkiej zaczepce, Zarudny wyco-
fał się, a Litwini powrócili na drugi brzeg103.

13 lipca o  godzinie ósmej rano główna część armii Jana Ka-
zimierza, przedzierając się przez gęstą mgłę, stanęła na brzegu 
rzeki Noteć w  miejscowości Mątwy. Ariergarda szybko zajęła 
niewielkie wzgórze na północ od przeprawy.

Trzeba w tym miejscu nadmienić, że współczesna Noteć w ni-
czym nie przypomina rzeki, którą była w  1666 roku. Dziś jest 
w pełni uregulowana, dawniej stanowiła prawdziwą zaporę dla 

99 List Sobieskiego do Marysieńki z 10 listopada 1665, z obozu pod Toruniem (tamże, 
s. 93).
100 List Sobieskiego do Marysieńki z 11 lipca 1666, z obozu pod Kazimierzem (tamże, 
s. 136-137).
101 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 433.
102 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 65.
103 Tamże, s. 66.
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wszelakich wojsk. Bród pod Mątwami nie należał do zbyt kom-
fortowych – ciągnął się przez ćwierć mili i był kręty. Miejscami 
przeprawa prowadziła 3–5-metrową łachą piachu, aby po chwili 
zamienić się w bród głęboki na 2 metry. Tuż za rzeką znajduje się 
pokaźnej wysokości wzniesienie, za nim – nizinne tereny, będące 
dawniej pastwiskami.

Mimo trudności nikt w  obozie królewskim nie spodziewał 
się, że dla wielu ta przeprawa będzie ostatnią. Król wydał rozkaz 
i wojsko w luźnym szyku rozpoczęło przemieszczanie się na drugi 
brzeg104. Nie zadbano nawet o to, aby w całości skoncentrowało 
się na lewym brzegu105. Z relacji Sobieskiego wiemy na przykład, 
że dragoni przeprawiali się bez rydlów, które to zostały gdzieś da-
leko z tyłu, na wozach. Nie widziano bowiem potrzeby okopywa-
nia się na drugim brzegu. Przyczyn tego może być kilka.

Po pierwsze, wśród wojska królewskiego krążyła niespraw-
dzona opinia (być może zasiana celowo, a może będąca świadec-
twem niedokładności litewskiego rekonesansu), że po przejściu 
brodu pod Mątwami będzie trzeba pokonać kolejną mieliznę. Po 
drugie, nie dowierzano chyba ciągle, aby Lubomirski odważył 
się na atak, być może także niedokładnie rozpoznano lokalizację 
jego oddziałów. Po trzecie, co miało być najważniejszym gwaran-
tem swobodnej przeprawy, wysłano do rokoszan panów Petry-
kowskiego i Wąsowicza, aby przekazali im, że wojsko królewskie 
ma pokojowe zamiary106. Prawdopodobnie zrobiono to jednak 
zbyt późno, gdy dotarli do obozu rokoszan, prawie nie zostali 
rozsiekani – ludzie Lubomirskiego wszczęli już bowiem alarm.

Pierwszy przeprawił się 800-osobowy (być może mniejszy) 
oddział Litwinów oraz artylerzyści z 3–5 działami107. Dalej dra-
gonia, pozbawiona swojego wyższego dowództwa, które nie 

104 Kwestię odpowiedzialności za wydanie rozkazu rozważam poniżej.
105 Błędna wydaje się więc informacja Łosia „chyżo się poczęli przeprawiać przed 
samym południem circa horam I” (J. Łoś, Pamitnik, s. 123).
106 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 434. Według Poczobut-Odlanieckiego 
wysłannikami byli panowie Tumiński i Bełdowski (J.W. Poczobut-Odlaniecki, 
Pamiętnik, s. 222.)
107 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 67.
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spodziewając się zagrożenia, jechało w karetach na tyłach armii. 
Nie mogła wspomóc jej także piechota, która miała znajdować 
się ok. 2 km od przeprawy108. Kilka minut po 8-ej nad przeprawę 
dotarł król wraz z hetmanem Sobieskim. Ten drugi postanowił 
przeprawić się na drugi brzeg. Trudno jednoznacznie ocenić ten 
ruch Sobieskiego. Raczej powinniśmy uznać za późniejszą formę 
usprawiedliwiania się notatkę zawartą w Listach do Marysieńki, 
jakoby hetman udał się na drugi brzeg, aby pilnować kopania 
szańców, skoro sam informuje nas, że nie miano ku temu narzę-
dzi. Wątpliwe także, aby to husaria była odpowiednią formacją 
do prac ziemnych. Niemniej udanie się hetmana na drugi brzeg 
mogło dowodzić chęci jakiegoś zabezpieczenia przeprawy.

Dalej miał przeprawić się strażnik Andrzej Modrzewski ze 
swoim pułkiem109. Oprócz husarii Sobieskiego na drugim brze-
gu znalazły się chorągwie Jakuba Potockiego (pisarza polnego) 
oraz Mikołaja Sieniawskiego (strażnika koronnego). Z kolei war-
to podkreślić, że dragonia przeprawiła się cała, czyli w  liczbie 
siedmiu regimentów: królewskiego, hetmańskiego pod komen-
dą Rewery Potockiego, wojewody ruskiego Jabłonowskiego, So-
bieskiego, Bokuma i Briona. Na drugim brzegu znalazł się także 
sławny regiment Czarnieckiego, teraz pod wodzą pisarza po-
lnego. Być może w bitwie wzięły udział jeszcze jeden regiment 
piechoty i jazdy110. Łącznie na drugi brzeg mogła przeprawić się 
mniej więcej połowa wojsk królewskich, z tymże piechota i arty-
leria pozostały na bezpiecznym brzegu.

Trudno dokładnie ustalić ustawienie wojska. Posiłkując się 
źródłami, można wskazać, że dragonia ulokowała się w  cen-
trum, na wprost przeprawy. Jazda litewska usadowiła się po ich 
lewej stronie, koronna po prawej. Przybycie husarii Sobieskiego 
wymusiło wysunięcie się części towarzyszy przed dragonów111.

108 List Sobieskiego do Marysieńki z 14 lipca 1666, z obozu pod Mątwami (J. Sobieski, 
Listy do Marysieńki, s. 137-139). O tym, że przeprawę rozpoczął król bez czekania 
nawet na nadejście piechoty, wspomina J.W. Poczobut-Odlaniecki, Pamiętnik, s. 220.
109 J.W. Poczobut-Odlaniecki, Pamiętnik, s. 218.
110 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 435.
111 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 70.
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Tymczasem rokoszanie obozowali w  podinowrocławskich 
wsiach, w odległości ponad jednego kilometra od przeprawy112. 
Wśród prawdopodobnych lokacji ich przebywania można wy-
mienić przedmieście miejskie Batkówko oraz wioski zamiesz-
kiwane przez kmieciów, takie jak Szymborze czy Rąbin113. Nie 
spodziewano się ataku – konie pasły się na pobliskich łąkach. 
Przewaga rokoszan tkwiła jednak w położeniu na wzgórzu – ob-
serwacji nie przeszkadzała nawet spowijająca przeprawę mgła. 
Podczas porannego objazdu straży rotmistrz Stefan Zarudny za-
uważył, że wojska królewskie przechodzą Noteć. Szybko wysłał 
on posłańca do obozu Lubomirskiego, szybko wydał także roz-
kaz spędzenia koni z pastwiska. Do czasu decyzji eks-marszałka 
pełnił wartę na wzgórzu wraz z dwoma chorągwiami Sieradzan, 
które obozowały najbliżej114.

Rokoszanie byli zbulwersowani postawą króla, przekrocze-
nie przeprawy stanowiło dla nich ewidentny przykład łamania 
układów. Oburzenie porwało ich na koń, szybko pospolite rusze-
nie znalazło się na wzgórzu. Na miejscu jako pierwsze zjawiły się 
chorągwie szlacheckie, w  liczbie 11 oraz 8 chorągwi związko-
wych pod komendą Borka115. Za nimi, z opóźnieniem, szła reszta 
pospolitego ruszenia, w kolejnej formacji Polanowski z Ostrzyc-
kim, w  ostatniej – dragoni Lubomirskiego116. Wiadomo, że 
w walkach nie brała udziału szlachta sandomierska117.

Na wzgórzu między Borkiem, Grzymułtowskim i  Pisarskim 
wywiązał się krótki spór o przywództwo. Ostatecznie zdecydo-
wano się na ułożenie wojska w półksiężyc – być może miało to 
na celu złamanie jednego ze skrzydeł przeciwnika, a może było 
tylko zabiegiem psychologicznym (odwrócenie uwagi). Aby roz-
różnić się od armii królewskiej, rokoszanie przewiązali ramiona 

112 J.Ch. Pasek, Pamiętniki, Warszawa 2006, s. 106.
113 Z. Guldon, W czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Inowrocławia,  
red. M. Biskup, t. 1, s. 266-269.
114 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 434.
115 Tamże, s. 436.
116 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 70-71.
117 M. Matwijów, Udział szlachty sandomierskiej w rokoszu, s. 27.
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białymi chustami118. Sygnał do ataku dał ostatecznie Borek. 
Prawdopodobnym powodem takiej decyzji było zauważenie, że 
królewscy husarze wysunęli się przed dragonię, przez co ta była 
pozbawiona możliwości oddania regularnego ostrzału119.

Szlachta ruszyła przed siebie z  impetem, szyk został szybko 
złamany i atakowano „modą tatarską”. Uderzenie chciano skie-
rować przede wszystkim na Litwinów i Kozaków, aby przez przy-
padek nie walczyć ze swoimi krewnymi i sąsiadami. Wypalono 
z  pistoletów120. Pierwotnie skierowano większy impet na lewe 
skrzydło, szybko jednak zorientowano się, że znajdują się na nim 
koroniarze i uderzano na skrzydło prawe. Ta chwila zamieszania 
pozwoliła dragonom na rozłożenie karabinów i  oddanie salwy, 
która musiała być dość skuteczna (jedynie część z  nich mogła 
to zrobić – reszta była zasłonięta husarią). Kolejnej już oddać się 
nie udało. Sobieski nie wydał rozkazu do odwrotu – rozpoczęła 
się walka na szable, która pozwoliła na ocalenie regimentu Sta-
nisława Potockiego oraz na ewakuację części husarii121. Impet 
szturmu wzięli bowiem na siebie Kozacy Czopa oraz dragoni. 
W  poważnym zamieszaniu, które się wytworzyło, trudno było 
rozpoznać, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem.

Na drugim brzegu gorączkowo ustawiono działa i oddano kil-
kanaście salw (według Relacji Artylerzysty122 83 wystrzały). Być 
może to za ich sprawą rokoszanie trochę się cofnęli. Widząc to, 
Jan Kazimierz postanowił pchnąć na pomoc swojemu wojsku 
oddziały litewskie. Te jednak wykpiły się z pewnej rzezi tym, że 
są zmęczone po nocnym podjeździe123. Król wysłał więc na drugi 
brzeg arkebuzerów Marcjanna Chełmskiego – podczaszego san-
domierskiego. Gdy to nie pomogło, wydał rozkaz do ataku cały-
mi siłami – liczył bowiem, że przewaga liczebna pozwoli wyjść 
wojsku z pułapki.

118 J.Ch. Pasek, Pamiętniki, s. 107.
119 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 70.
120 J.W. Poczobut-Odlaniecki, Pamiętnik, s. 220.
121 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 72.
122 Relacja Artylerzysty; (za: T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 437).
123 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 437.
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W  tym jednak czasie na wzgórzu pojawiła się reszta roko-
szan pod wodzą marszałka związkowego Ostrzyckiego. Jego trzy 
świeże hufce nie musiały jednak brać udziału w walce – obecne 
siły wystarczyły, aby przyprzeć armię królewską do przeprawy. 
W tym momencie rozpoczął się najokrutniejszy moment bitwy.

Cofająca się pod naporem rokoszan konnica staranowała dra-
gonów i nieliczną piechotę. Jej odwrót nie był jednak możliwy, 
bo przeprawę zablokowały oddziały idące z pomocą. Wśród żoł-
nierzy zapanowała panika – część z nich rzuciła się wpław przez 
bagnistą rzekę – tylko nieliczni z nich wyszli na drugi brzeg.

Wściekli z  powodu domniemanego podstępu rokoszanie 
nie mieli litości – bitwa zamieniła się w  rzeź. Nie oszczędzano 
zwłaszcza Kozaków, dla których z racji innowierstwa i niższego 
statusu nie szczędzono uderzeń szablą. Walka była tak straszna, 
że na niektórych ciałach naliczono później po kilkanaście cięć, 
w  niektórych przypadkach nawet czterdzieści. Nie było litości 
dla osób rozpoznanych jako ewidentni stronnicy Francuzów. Co 
niezwykle smutne, po bitwie doszło też prawdopodobnie do kil-
ku samosądu na części jeńców124. 

Tylko najbardziej krewkim rokoszanom udało się dotrzeć 
na drugi brzeg, gdzie sami stawali się łatwym celem. Niemniej, 
i tym razem posługiwano się podstępem. Jego ofiarą miał paść, 
wspominany już kilkukrotnie, pułkownik kozacki Czop. Jeden 
z rokoszan, zapewne zdejmując białą chustę z ramienia, podje-
chał do niego zupełnie spokojnie i najzwyczajniej go zastrzelił125. 
Były to jednak przypadki sporadyczne, gdyż zdawano sobie spra-
wę, że przekraczając Noteć, wojsko rokoszowe pozbywa się natu-
ralnej przewagi. Gdy królewska ariergarda została rozbita, dano 
więc sygnał do odwrotu126.

Na drugim brzegu wrzało – Jan Kazimierz oglądał klęskę 
swej armii niczym swego czasu Kserkses. Inni załamywali ręce, 

124 List Sobieskiego do Marysieńki z 14 lipca 1666, z obozu pod Mątwami 
(J. Sobieski, Listy do Marysieńki, s. 137-139).
125 J.Ch. Pasek, Pamiętnik, s. 107.
126 Jemiołowski, Pamiętnik, s. 365.
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widząc żałosny koniec przyjaciół – najgorsza dla nich była jed-
nak niemożność interwencji. Po półtorej godzinie bitwa była 
skończona, choć jej wynik znany był już po kwadransie.

Różne są rachunki na temat liczby poległych. XIX-wieczny 
badacz Tadeusz Korzon przyjmuje propozycję piewcy rokoszu 
Wespazjana Kochowskiego, mówiącą o 3873 zabitych w wojsku 
królewskim (w  tym 187 oficerów)127. Wójcik wskazuje, że licz-
bę tę należy szacować na 2500 poległych, co wcale nie zmniejsza 
skali porażki128. Majewski liczbę tę rozbija na 1900–2200 drago-
nów, 300–400 towarzyszyi 140 oficerów129. Do poległych nale-
ży doliczyć liczbę ofiar pochłoniętych przez rzekę. Mieli zginąć 
wszyscy chorążowie Sobieskiego. Wśród nich był m.in. adiu-
tant – Saint Germain – znaleziony następnego dnia z 15 ranami 
w samej tylko głowie...130. Śmierć miał ponieść także oberszter-
lejtnant Byliński, major gwardii królewskiej Sokołowski, major 
Tork. Znamy również kilka nazwisk kapitanów: Torka (brat ma-
jora), Sakina, Tyszyńskiego i  Bieganowskiego131. W  regimencie 
pisarza polnego Potockiego wycięto w pień słynnych dragonów 
Czarnieckiego. Ich dowódca – podkomorzy dorpacki Tetwin, 
który znajdował się przy królu (kolejny przykład złej organizacji 
przeprawy), miał według relacji Kochowskiego targnąć się na ży-
cie, jednak go powstrzymano. Zaledwie setce szeregowych żoł-
nierzy miało udać się wyjść z potyczki szczęśliwie132. Ogłoszono 
nawet śmierć Sobieskiego – jak się okazało, przedwczesną. Het-
man znajdował się jednak w  trudnej sytuacji, gdy okazało się, 
że oporządzenie jego konia było poszarpane. Miał także Sobieski 
zgubić szablę i sajdak133. Idący z odsieczą Marcjan Chełmski od-
niósł ciężkie rany i wpadł w niewolę. Ciała znaczniejszych ofiar 
zabrano w rodzinne strony, pozostałych pochowano w zbiorowej 

127 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 437.
128 Z. Wójcik, Jan Kazimierz, s 178.
129 W. Majewski, Bitwa pod Mątwami, s. 75.
130 List Sobieskiego do Marysieńki z 14 lipca 1666, z obozu pod Mątwami 
(J. Sobieski, Listy do Marysieńki, s. 137-139).
131 J.W. Poczobut-Odlaniecki, Pamiętnik, s. 220-221.
132 T. Korzon, Dola i niedola, t. 1, s. 438.
133 J. W. Poczobut-Odlaniecki, Pamiętnik, s. 220.
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mogile (poległych miano zwozić przez trzy dni)134. Jej lokalizacja 
nie jest dziś znana.

Kwestia odpowiedzialności za klęskę  
w obozie królewskim

Wskazanie odpowiedzialnych za klęskę wojska królewskiego nie 
jest łatwe, w przeciwieństwie do stwierdzenia, która część bitwy 
o niej zadecydowała. Błędem, który zaważył na losie armii Jana 
Kazimierza, było już samo przeprawianie się przez Noteć pod 
Mątwami. Kto wydał ów nieszczęsny rozkaz? Nie jest to spra-
wa jednoznaczna. Prawdopodobnie z grona decydentów należy 
wykluczyć hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewe-
rę Potockiego. Był on już wtedy osobą sędziwą, miał 87 lat (nic 
więc dziwnego, że m.in. właśnie Lubomirski targował się jeszcze 
za życia hetmana o  buławę po nim). Wątpić należy, aby mając 
u boku dwóch znacznie młodszych dowódców, głos Potockiego 
był decydującym. Nie należy sądzić, że o  losie w przeważającej 
części wojska koronnego mógł decydować hetman polny litew-
ski Michał Kazimierz Pac, który dbał o to, aby jego oddziały wy-
szły z kampanii nienaruszone. W stosunku do rokoszu cechowa-
ła go wyjątkowa rezerwa. Jedynymi decydentami, którzy mogli 
wydać rozkaz o  przeprawie, zdają się Jan Kazimierz i  hetman 
polny koronny – Jan Sobieski. Tylko oni figurują w źródłach jako 
decydenci.

Pobitewna publicystyka za winowajcę uważała jednoznacz-
nie Sobieskiego, jednakże nie sposób odmówić jej prodworskiej 
stronniczości. Pogląd ten podziela wielu historyków i jako przy-
słowiowa rysa na szkle powtarzany jest we wszelkich biografiach 
przyszłego króla135. I  choć Sobieski bohaterem w  tej bitwie nie 
był, to jednak uważam, że akurat w kwestii odpowiedzialności 

134 Tamże, s. 221.
135 Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza – sugeruje, że rada Sobieskiego była decydująca.
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za zarządzenie przeprawy można go rozgrzeszyć. Przyjrzyjmy 
się tekstom źródłowym. 

Relacja Artylerzysty136 informuje nas, że „Jm Pan Marszałek 
nasz Koronny przywodził. Udawano królowi, że tylko mała prze-
prawka Montwy – y niegłęboka”. Podobnych informacji dostar-
cza nam Poczobut-Odlaniecki (nietrudno wskazać zależność): 
„Jm. p. marszałek świeżo nominowany Sobieski prowadził te 
ludzie, udając królowi JM., że niewielka przeprawka Mątwy i nie 
głęboka”137. Inne źródło – Relacja najpewniejsza głosi: „Wyprawił 
wtedy JKM za radą jm. pana Sobieskiego marszałkaw. kor. Na 
tamtę przeprawę”138.

Poza wyżej wymienionymi wzmiankami mamy także wiele 
innych, jednak poziom ich ogólności oraz pośredniość nakazują 
nam je odrzucić jako szczególnie istotne do ustalenia rzeczywi-
stego przebiegu wydarzeń.

Na odpowiedzialność króla wskazują przede wszystkim źró-
dła francuskie. W  liście P. de Bonzy odnajdujemy wiadomość: 
„Le roi de Pologne ayant ordonne aux dragons de passe une pe-
tite riviere”139. W podobnym tonie utrzymana jest pochodna od 
niej tzw. Relacja francuska140. Zachowała się także relacja J. Jer-
licza, w której także zwraca się uwagę na kierowniczą rolę Jana 
Kazimierza: „Rozkazuje Król JMĆ Panu Sobieskiemu jako Hetma-
nowi polnemu, aby wziąwszy wojska (...) przeprawił się przez 
błoto”141.

W  sporze o  odpowiedzialność za przeprawienie wojsk bar-
dziej wiarygodne wydają się źródła wskazujące na Jana Kazi-
mierza. Należy zwrócić uwagę, że Relacja Artylerzysty i  Relacja 

136 Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. Franciszek Kluczycki, Kraków 1880, 
t. 1, s. 246.
137 Odlaniecki-Poczobut, Pamiętnik, s. 218.
138 Relacja najpewniejsza, B. Czart., rkps 160, nr 207, s. 849, (za: T. Korzon, Dola 
i niedola..., t. 1, s. 439).
139 Król Polski zarządził dragonom przekroczenie małej rzeki, List P. de Bonzy do H. De 
Lionne’a, Warszawa, 16 lipca 1666, Bossol., rkps 2986, k. 240, (za: T. Korzon, Dola 
i niedola, t. 1, s. 438). 
140 Relacja francuska Bossol. Rkps 2986, k. 237, za: (Pisma polityczne..., t. 1, s. 246).
141 J. Jerlicz, Latopisiec albo kroniczka, wyd. K.K. Wójcicki, t. 2, Warszawa 1853, s. 110.
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Najpewniejsza są sprawozdaniami anonimowymi, zapewne re-
lacjami szeregowych, dla których realnym dowódcą zawsze jest 
hetman. Trudno sądzić, aby mieli oni wgląd w przebieg narady 
królewskiej. Relacja prolitewskiego Poczobuta-Odlanieckiego 
ma charakter wtórny, a  dodatkowo naznaczona jest niechęcią 
do „hetmana malowanego”, jaka objawiała się w  obozie Lubo-
mirskiego. Z kolei w interesie Francuzów nie leżało prezentowa-
nie Jana Kazimierza w złym świetle – gdyby list de Bonzy miał 
charakter propagandowy, z pewnością akcentowałby inną wizję 
bitwy. Trudno wreszcie podejrzewać, aby Sobieski stał się nagle 
decydentem, skoro przez cały okres kampanii jego rady lekcewa-
żono. Świadczą o tym chociażby wyrazy jego bezradności zapi-
sane w listach z 21, 22 i 27 czerwca 1666 roku, a także zarzuce-
nie jego projektu przetransportowania piechoty na koniach142.

Wojsko królewskie miało jeszcze jedną szansę na ominięcie 
tak sromotnej porażki. Gdyby nie feralne ustawienie husarii 
przed dragonami, można byłoby liczyć na ostrzał w stronę roko-
szan, który byłby w stanie załamać ich szyki. Sam fakt podjęcia 
walki po przeprawie należy uznać za słuszny. Dzięki temu udało 
się wyhamować impet przeciwnika, pozwoliło to na ewakuowa-
nie chociaż części wojska i  uniknięcie jeszcze większej paniki. 
Katastrofalna wydaje się jednak decyzja Jana Kazimierza o rzu-
ceniu coraz to nowych oddziałów na drugi brzeg, bitwa była bo-
wiem nie do wygrania bez uprzedniego opanowania przeprawy, 
a angażowanie nowych jednostek jedynie zwiększało straty.

142 J. Wimmer, Historia piechoty, s. 241.
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Koniec wojny domowej  
i jej skutki

Zakończenie wojny domowej

Ewidentna klęska Jana Kazimierza pokrzyżowała realizację 
głównego celu kampanii, jakim było wymuszenie na rokosza-
nach bezwarunkowego pokoju. Wojska rokoszan nie dość, że nie 
zostały pokonane, to nie zadano im nawet poważnych strat oso-
bowych – teoretycznie rokosz mógł trwać dalej.

Armia królewska, choć nadal miała przewagę, to jednak nie 
była zdolna do dalszych działań. Lubomirski odniósł sukces nie 
tylko taktyczny, ale i strategiczny – udało mu się „przetrzymać” 
Jana Kazimierza do końca lipca. Wtedy to skończyły się środki 
przeznaczone przez Francuzów na opłacenie kampanii. Król zo-
stał tym samym zmuszony do jak najszybszego zawarcia ugody.

Rozsądkiem pokierowali się także rokoszanie – zwycięstwo 
pozwoliło im uzyskać kartę przetargową. Ich plany nie mogły jed-
nak pójść zbyt daleko, mrzonki o przejęciu władzy w państwie, 
o ile w ogóle przez kogokolwiek dumane, musiały odejść w zapo-
mnienie. Szeregi rokoszan topniały z dnia na dzień143. Wygrana 
Lubomirskiego stała się de facto pyrrusowym zwycięstwem.

31 lipca w  Łęgonicach nad Pilicą doszło do zawarcia ugo-
dy. Król po raz kolejny zrzekł się popierania elekcji vivente rege 
i ogłosił amnestię. Uregulowano także kwestię opłacenia skon-
federowanego wojska. Imię Lubomirskiego zostało oczyszczo-
ne z zarzutów, ale jednocześnie nie przywrócono mu dawnych, 
obsadzonych już przez innych, urzędów144. Należało jeszcze za-
twierdzić układ. Miało to miejsce 8 sierpnia pod Jaroszynem, 
niedaleko Puław. Lubomirski przeprosił wtedy króla, a na chwilę 
składania przysięgi wierności miały opaść ściany namiotu tak, 

143 P. Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, s. 285.
144 S. Płaza, Rokosz, s. 64.
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aby wszyscy byli świadkami tego wydarzenia145. Fortelem wy-
kpił się Grzymułtowski, który zamiast przepraszać za sprowoko-
wanie walk, dziękował królowi za uspokojenie sytuacji w kraju. 
Trzeci bohater rokoszu – Warszycki  – w ogóle nie pojawił się pod 
Jaroszynem, symulując chorobę146.

Lubomirski, mimo wygranej, ostatecznie utracił swoją pozy-
cję „kontrwładcy” państwa – pozostał sam ze swoimi postula-
tami. Sprawa zapłacenia żołdu pozbawiła go wsparcia konfede-
ratów, którzy nie widzieli dalszego sensu w  popieraniu byłego 
hetmana. Szlachta zadowoliła się nieponoszeniem konsekwen-
cji swoich czynów. Dodatkowo zaczynał się czas żniw, który spo-
wodował powolne odpływanie gospodarzy do swoich majątków. 
Swoje poparcie wycofał także cesarz Leopold I, który widząc, że 
główny cel jego polityki – zachowanie status quo w Polsce  – zo-
stał spełniony nie chciał wydawać dodatkowych sum pienię-
dzy147. Zniechęcająca była także krwawość starcia i  niewątpli-
wa refleksja nad sensem stawiania dalszego oporu. Ten, który 
wstrząsnął polową kraju, choć wygrał – został sam.

8 sierpnia zwycięzca spod Mątew wyjechał do Wrocławia. 
Odebrano to jako dobrowolną banicję. Czy jego przemiana i po-
święcenie dla dobra państwa były szczere? Wydaje się, że stary lis 
nie porzucił dawnych ambicji. Świadczą o tym informacje o po-
pieraniu księcia neuburskiego Filipa Wilhelma jako kolejnego 
króla Rzeczypospolitej. Żywe pozostały także kontakty z Habs-
burgami, widzącymi Lubomirskiego u  władzyw Polsce148. Nie 
próżnował także Ludwik XIV, który starał się przekupić dawne-
go przeciwnika za poparcie kandydata francuskiego149.

Elekcję planowano już na rok 1667. Wcześniej jednak Jan Ka-
zimierz musiał abdykować. Tą sprawą miał zająć się drugi sejm 
1666 roku, obradujący od 9 listopada do 24 (27) grudnia. Nie-
stety, także i on został zerwany. Tym razem dokonał tego poseł 

145 J.Ch. Pasek, Pamiętniki, s. 107-108.
146 P. Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, s. 298.
147 Tamże, s. 294.
148 W. Konopczyński, Dzieje Polski, s. 444.
149 P. Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, s. 305.
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witebski Łukomski, zupełnie niezwiązany ze sporem Lubomir-
skiego z królem150.

Perspektywa abdykacji Jana Kazimierza nie była niczym taj-
nym – być może Lubomirski planował pojawić się na najbliższej 
elekcji? Czy szlachta dałaby wtedy po raz kolejny pokaz swojej 
irracjonalnej miłości do niego? Być może, ale tego już się nie do-
wiemy, gdyż przywódca rokoszu zmarł w  styczniu 1667 roku, 
tajemnicę swoich planów zabierając do grobu.

Skutki bitwy

Bitwa nie wywarła większego wpływu na losy lokalnej ludno-
ści – Inowrocław przeżywał w 1666 r. znaczny przyrost osadni-
czy151. Trudno też uwierzyć w rozsiewane przez rokoszan plotki, 
jakoby wojska królewskie miały profanować świątynie (jest to 
raczej typowe oskarżenie propagandowe). Nie należy jednak za-
pominać, że z pewnością miały miejsce, nieodzowne dla każdej 
wyprawy wojennej, czyny kryminalne.

Bezpośrednia porażka króla wiązała się z  porzuceniem jego 
planu elekcji księcia d’Enghiena, ale także pod Mątwami „zginął 
cały prąd ożywczy, jaki od 10 lat zdawał się zwiastować odnowę 
ustroju społeczno-państwowego”152. W swojej pełni ujawniły się 
zgubne skutki stosowania zasady liberum veto, którą w obliczu 
rokoszu stosowano nagminnie (sejm z 1664/1665, 1665 i dwa 
sejmy z 1666). Sejmy z pierwszej połowy lat 60. to także dowód 
na upadek znaczenia tej części systemu ustrojowego: egzekucja 
stanowionych praw była fikcją, zmniejszyła się liczba osób zaan-
gażowanych w działanie polityczne.

Niemożność realizacji własnych planów dynastycznych, 
dodatkowo wzmocniona śmiercią królowej, zmusiła króla do 

150 Tamże, s. 434-435.
151 Z. Guldon, W czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej i początkach zaboru pruskiego 
(1466-1815),[w:] Dzieje Inowrocławia, red. M. Biskup, t. 1, s. 270.
152 W. Konopczyński, Dzieje Polski, s. 445.
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abdykacji – 27 sierpnia 1668 r. Przez rok jeszcze przebywał Jan 
Kazimierz w Rzeczypospolitej, aby ostatecznie umrzeć we fran-
cuskim Nevers 16 grudnia 1672 r.153. Kolejna elekcja w Rzeczy-
pospolitej wiązała się z następną walką stronnictw, dodatkowo 
utrudnioną przez faktyczny koniec rządów Wazów – wybór 
władcy po raz pierwszy od dawna nie był decyzją w obrębie dy-
nastii, ale wymagał perspektywistycznego określenia ogólno-
krajowej polityki. W  obliczu partykularnych sporów szerokie 
spojrzenie na kwestie międzynarodowych sojuszy odchodziło 
jednak na bok. Obawiano się następnego władcy z  zagranicy, 
który będzie patrzył jedynie na los własnej dynastii, a nie dobro 
kraju. Szukano jednocześnie osoby dość słabej, aby można było 
wywierać na nią wpływ. Wybór Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego zdaje się pogrobową realizacją planów Lubomirskiego. 

Bitwa pod Mątwami zmieniła także gwałtownie pozycje wielu 
osób, m.in. Jana Sobieskiego, na którego spłynęła potężna a prze-
sadzona krytyka. Zawdzięczający wszystko profrancuskiemu 
stronnictwu, został przez nie poświęcony na ołtarzu interesów.

Z drugiej strony rokosz Lubomirskiego świadczy o dużej samo-
organizacji szlachty. Bitwa pokazała, że panowie są zdolni do wiel-
kich poświęceń, o ile ich interesy są jednoznacznie zgodne z inte-
resami wodza. Szlachta zaprezentowała niezwykłą determinację, 
wskazującą na samoświadomość stanu, która z  czasem pozwoli 
na wytworzenie się idei narodu zrzeszonego nie wokół wspólne-
go dynasty, ale wspólnych wartości takich jak wolność i tradycja. 

W kwestii wewnętrznych stosunków ludności, bitwa nad Mą-
twami była źródłem, a  raczej katalizatorem, licznych antagoni-
zmów. Pierwszy, który wyraźnie się zarysował, dotyczył koronia-
rzy i Litwinów. Rokosz zdawał się sprawą tylko tych pierwszych, 
drudzy bez wahania poparli projekt stłumienia go zbrojnie. Fru-
strująca dla koroniarzy mogła być postawa wojska litewskiego, 
które traktowało przemarsz przez ziemie zachodnie Rzeczypo-
spolitej z równym poszanowaniem jak podczas wypraw na wroga 

153 Tamże, s. 451.
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zewnętrznego, a gdy doszło do bitwy – uniknęło w niej udziału. 
Także w obliczu sprawy Lubomirskiego na sejmie została posta-
wiona kwestia oderwania Litwy od reszty państwa.

Konflikt narastał także w relacjach szlachty z chłopami – obie 
strony rokoszu nie stroniły bowiem od szukania wśród nich 
sprzymierzeńców, czym podważały zasadność obecnego sys-
temu feudalnego. Kolejny raz w XVII wieku odżyły także anta-
gonizmy religijne. Rokosz spotkał się z  poparciem środowisk 
protestanckich, katolicy trwali przy królu, który jeszcze nie tak 
dawno składał śluby lwowskie. Największym jednak problemem 
stała się ksenofobia wobec obcokrajowców. Jednym z  najpow-
szechniejszych epitetów stosowanych przez rokoszan było mó-
wienie o  wojsku królewskim jako o  Niemcach (istotnie, udział 
ich w formacjach piechoty był znaczny). Krzywo patrzono także 
na Francuzów. Wszystko to znajduje swoje odbicie w literaturze 
epoki154. Zarysowane antagonizmy wewnątrz społeczeństwa 
znajdą swoje odbicie później w konflikcie Jana Sobieskiego z kró-
lem Michałem.

Często pomijanym w  literaturze aspektem jest wpływ konse-
kwencji bitwy na politykę międzynarodową. Rokosz sprawił, że 
Rzeczpospolita na czas problemów wewnętrznych ograniczyła 
swoją działalność na arenie międzynarodowej. Rozstrzygnięcie 
znad Noteci uniemożliwiło Janowi Kazimierzowi kontynuowanie 
polityki wschodniej poprzez zaniechanie wojny z Rosją i podpisa-
nie 30 stycznia 1667 roku rozejmu w Andruszowie155. Wśród jego 
najważniejszych postanowień wymienić należy zrzeczenie się 
pretensji Rzeczypospolitej do Ukrainy Zadniestrzańskiej i  Ziemi 
Czernihowskiej. Znaczenie tego aktu prawnego było niebagatelne – 
ustalił on granicę polsko-rosyjską na ponad 100 lat (do pierwszego 
rozbioru Rzeczypospolitej), a także ukazał, w sposób symboliczny, 
oddanie inicjatywy we wschodniej Europie w ręce caratu156. 

154 Przykładem takiego utworu jest Epitymphion seu tumulus caesis ad Montwy 
germanicis legionibus,[w:] J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Święconego, s. 258.
155 S. Płaza, Rokosz, s. 65.
156 W. Konopczyński, Dzieje Polski, s. 447.
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Bitwa nad Mątwami wpłynęła również na spadek znaczenia 
stronnictwa profrancuskiego. Zresztą w samej Francji na kam-
panię patrzono niechętnie, a  Ludwik XIV już podczas finanso-
wania walki nabrał sceptycyzmu wobec Jana Kazimierza. Defi-
nitywnym i  pełnym symboliki końcem „rządów francuskich” 
zdaje się śmierć Ludwiki Marii w niecały rok po bitwie.

Rokosz Lubomirskiego ukazał (po raz kolejny) wpływ obcych 
państw na politykę kraju. Na krótki czas panowania Michała Ko-
rybuta Wiśniowieckiego Rzeczpospolita przeniosła się do obozu 
prohabsburskiego. Już wcześniej Austriacy popierali ewentu-
alne plany elekcyjne Lubomirskiego. Jednakże, okres rokoszu 
był jeszcze czasem sprawdzania siły Rzeczypospolitej – skła-
dano (np. w  wypadku Brandenburgii) deklaracje bez pokrycia. 
W  pewnym jednak stopniu wydarzenia znad Noteci pozwoliły 
na traktowanie Polski z coraz mniejszym respektem.

Wreszcie bitwa pod Mątwami poróżni i historyków. Oceniać 
będzie się ją co prawda jednoznacznie jako nieszczęście dla kraju, 
jednak osobom dramatu przypisane będą zupełnie inne cechy. 
Dla przykładu w oczach Tadeusza Korzona Lubomirski staje się 
ofiarą dworskiej intrygi, obrońcą republikanizmu, a w pewnym 
sensie – pierwowzorem Jana Sobieskiego. Z kolei Konopczyński 
miał o  nim zdanie niepochlebne, zwracając uwagę na łamanie 
układów, konszachty z państwami ościennymi, a przede wszyst-
kim – prywatę. Rozbieżność interpretacji wydarzeń jest w  pol-
skiej historiografii ogromna.
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Zakończenie
Warto nadmienić, że bitwa pod Mątwami została szybko wyko-
rzystana przez propagandę zwycięzców. Po lipcu 1666 powstało 
wiele mniej lub bardziej udanych utworów, wśród których warto 
wymienić wiersz Wacława Potockiego Na sekundanty czy anoni-
mowe: Wiersz po bitwie pod Mątwią odprawionej uczyniony czy Na-
grobek Niemcom pod Montwami w potrzebie pobitym. Największą 
jednak popularnością cieszył się Kamień świadectwa autorstwa 
Wespazjana Kochowskiego. Wszystkie te teksty cechuje wiązanie 
wojsk królewskich z obcym, zagranicznym żywiołem, czego obja-
wem jest chociażby niewybredna fraza: „sześciu tysięcy Niemców 
szkwadron duży/ Zbit przy Montewskiej na głowę kałuży”157.

Dopiero 350. rocznica wydarzenia stała się dogodnym pre-
tekstem do godnego upamiętnienia miejsca bitwy, choć trzeba 
przyznać, że dokładne wskazanie jej miejsca jest dość trudne. 
Krajobraz w stosunku do XVII wieku zmienił się tutaj znacząco. 
Rzekę Noteć uregulowano w XIX wieku, dziś płynie ona szero-
ką na 5 metrów regularną rynną i aż trudno sobie wyobrazić, że 
jej rozlewisko ciągnęło się na 2 kilometry wszerz. Na domnie-
manym miejscu bezpośredniego starcia, w sporej odległości od 
drogi, wznoszą się budynki zakładów sodowych. Widoczne jest 
jednak nadal wzgórze, z  którego bitwę obserwował Jan Kazi-
mierz. Uświadomić możemy sobie także, jak poważną przewagę 
mieli rokoszanie z powodu wzgórza, na którym Zarudny zauwa-
żył ruch na przeprawie – wznosi się ono nadal nad horyzontem. 
Obozowiska i  pastwiska, z  których korzystali rokoszanie, znaj-
dują się dziś w obrębie Inowrocławia, a tylko nazwy ulic, jak Pola 
Miechowskie, przypominają o dawnych wsiach. Trakt ze Strzel-
na, którym podążało wojsko królewskie, uległ lekkiemu przesu-
nięciu na południe.

Choć nie znamy dokładnego miejsca pochówku poległych pod 
Mątwami, już w XVII wieku Mikołaj Jemiołowski wspominał, że 

157 J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Święconego, s. 255.
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„o rozmaitych na tym miejscu powiadano strachach”158. Co cie-
kawe, domniemać możemy, że bitewne echo pozostało częścio-
wo w  pamięci ludności wiejskiej. XIX-wieczny materiał etno-
graficzny dostarcza nam informacji o bitwie, w której zginąć na 
bagnach miało 40 000 żołnierzy. W każdą rocznicę bitwy woda 
w rzece miała dodatkowo zmieniać się w krew. Nadmienić także 
warto, że polegli mają spoczywać pod wzgórzem, gdzie bitwa się 
rozegrała, a obudzić ma ich wezwanie św. Józefa159. Ciekawostką 
niech będzie że bitwę tę  – jak uważano  – rozegrano z Tatarami, 
Turkami, Szwedami lub Rosjanami160.

Przy drodze z Kruszwicy do Inowrocławia znajdują się nastę-
pujące miejscowości: Janowice, Tupadły i  Mątwy (dziś dzielni-
ca Inowrocławia). Według mieszkańców okolic noszą one swoje 
nazwy dla upamiętnienia pewnej bitwy ze Szwedami podczas 
potopu. Janowice miały wywodzić się od dowódcy Jana (Jan Ka-
zimierza?), Tupadły – od miejsca, gdzie żołnierze „padli”, a Mą-
twy od miejsca, gdzie krew mąciła wodę. Same nazwy miejsco-
wości są starsze, niżby to wynikało z opowieści, niemniej jest to 
ciekawe świadectwo przechowania w pamięci chłopskiej infor-
macji o dawnej bitwie. Być może to wydarzenia z 1666 r. stały się 
podstawą takich przypuszczeń, które co warto nadmienić, żywe 
są do dziś161.

W  2010 roku na zamówienie lokalnej społeczności powstał 
obraz przedstawiający rzeź nad Notecią, a w 2013 roku powstało 
kolejne płótno autorstwa Mariana Adamczyka162. Ciekawą ini-
cjatywą jest komiks „Śpiący rycerze”, opowiadającego o  wyda-
rzeniach z 1666 roku163. Z kolei w 2009 roku TVP Bydgoszcz wy-

158 M. Jemiołowski, Pamiętniki, s. 367.
159 W. Łysiak W., Ludowa wizja przeszłości, s. 39.
160 Tamże, s. 183.
161 http://extrapolska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6608: 
legendy-o-bitwie-pod-mtwami&catid=65:extra-z-extra&Itemid=121,  
dostęp: 29 kwietnia 2011.
162 http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100213/
INOWROCLAW01/49636225, dostęp:29 kwietnia 2011.
163 http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100819/
INOWROCLAW01/308782059, dostęp: 29 kwietnia 2011.
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produkowała 5-minutowy dokument „Legenda o śpiącej armii. 
Mątwy 1666”164.

Rok 1666 zdaje się jedną z tych cezur czasowych, które w de-
cydujący sposób wpłynęły na dalsze losy Rzeczypospolitej. To 
nad brzegiem Noteci zadecydowano o  tym, czy jakiekolwiek 
reformy ustroju mają szanse powodzenia. Bitwa pod Mątwami 
to także ważne pytanie dla nas, współczesnych, o sens naszych 
działań. Jest to pewnego rodzaju przestroga. Z wojen domowych 
nauka płynie bowiem w sposób szczególnie dobitny.

164 http://www.youtube.com/watch?v=nqbqXvRTF2c dostęp: 29 kwietnia 2011.
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