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CECORA 1620
Wstęp.
„Duma o hetmanie” Stefan Żeromski:
„Nie ciebie się boję – nie ciebie się boję o wrogu! Nie ciebie się boję zewnętrzna potęgo,
nawalności janczarska, co mię strasznymi chcesz ogarnąd skrzydłami – góry kamienne na piersi me
dźwigasz i kraczesz nad sercem złowieszczych wron chmurą. Nie wobec ciebie trwoży się serce moje,
gdy zstępujesz nie przejrzanym obłokiem na tę garsteczkę szlacheckiej krwi – gdy błyskasz włócznią
setek tysięcy i Goliata wyciągasz miecz. (…) Och, polskiego wyuzdania duchu, wrosły w serce,
ojcowski, własny – a obcy, rodzimy – a wrogi! Nie przed najeźdźcą drży moje serce, lecz przed wami,
o sobiepany!”
Bitwa pod Cecorą rozegrała się we wrześniu 1620 roku między wojskami polskimi (komputowymi)
i prywatnymi (magnackimi) dowodzonymi przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława
Żółkiewskiego a wojskami turecko-tatarskimi. Rok później powstrzymano Turków dzięki obronie
twierdzy Chocim.
„A jednak husaria i postępujące za nią lekkie chorągwie posuwały się do przodu, wyrąbując sobie
drogę we wrogich szeregach. Wreszcie szyk tatarski został rozerwany i jazda polska ruszyła na
Turków. Skoczył ku niej Chosyr-pasza na czele swoich ludzi, lecz nie powstrzymał rozpędzonej husarii,
następnie próbował tego samego Husejn-pasza i Mehmed Terjaki – również bezskutecznie. Centrum
linii tureckich było zagrożone i zwycięstwo przechylało się na stronę Rzeczypospolitej.”
Zaciąg autoramentu narodowego.
Szlachcic przyjęty do chorągwi musiał stawid się w wyznaczonym przez rotmistrza miejscu z własnym
pocztem. Poczet składał się zwykle z trzech ludzi – towarzysza i dwóch pocztowych. W chorągwi
znajdowało się zwykle 20 do 30 towarzyszy. Razem z pocztowymi wielkośd chorągwi wahała się od 80
do 200 ludzi. Na czele chorągwi stał rotmistrz (często byli to królowie lub magnaci). Praktycznie
dowództwo nad chorągwią sprawował porucznik, dbał o uzbrojenie, wypłatę regularną żołdu,
zakwaterowanie. Drugie miejsce po poruczniku zajmował namiestnik, a po nim chorąży, noszący znak
oddziału. W piechocie chorągiew liczyła 100 lub 150 ludzi i była podzielona na dziesiątki
z dziesiętnikami na czele. Chorągwie jazdy lekkiej liczyły na ogół od 100 do 150 koni.
Skład:
jazda ciężka - Husaria,
jazda kozacka - później zwana pancerną,
jazda lekka - tatarska, wołoska i lisowczycy,
piechota polska i węgierska.
Uzbrojenie:
Husarz

– zbroja folgowa, przykrywała tylko górną częśd ciała, często łączona z kolczugą.
Zamożniejsi mogli pozwolid sobie na zbroję karacenową, złożoną z nitowanych
łusek. Na głowie szyszak z nakarczkiem, nosalem, daszkiem i policzkami. Długa
kopia dochodząca do 5,5 m., dodatkowo koncerz, szabla i czekan. Oprócz broni
białej w olstrach trzymano pistolety lub bandolet. Ozdobieni skrzydłami
i lamparcimi lub wilczymi skórami.
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Rotmistrz,
porucznicy

– nie mieli kopii, posiadali buzdygan, znak oficerskiej szarży który mógł posłużyd
również jako broo.

Jazda kozacka
(pancerna)

– uzbrojeni w pancerz-kolczugę, misiurkę i okrągłą tarczę (kałkan). Broo zaczepną
stanowił bandolet, dwa pistolety, łuk lub kusza oraz szabla. Dodatkowo była
rohatyna (krótka dzida). Jazda typu średniozbrojnego, początkowo nawet
lekkozbrojnego.

Jazda lekka

– wołoska i tatarska, uzbrojona w szable, łuki i pistolety, czasem w rohatyny.
Przeznaczona do zadao patrolowych i rozpoznawczych.

Lisowczycy.
Założycielem i organizatorem lisowczyków był szlachcic pomorski Aleksander Józef Lisowski.
Wojowanie i reguły oparte na stylu Tatarskim. Jazda lekka sformowana w Rosji.
Tak to Lisowski zachęcał do służby zwerbowanych przez siebie harcowników:
„Orężem waszym będzie szabla i rusznica, łuk z sajdakiem, rohatyna, koo lekki i wytrwały, ani wozów,
ani taborów, ani ciurów nie ścierpię, wszystko nosid będziecie z sobą. (..) natrzed zuchwale, kiedy
trzeba rozsypad się, zmylid ucieczkę, znów się odwrócid, nieprzyjaciela zaskoczyd, oto dzieło wasze.
Przebiegad najodleglejsze szlaki nieprzyjacielskie, krainy palid, wsie burzyd, miasta, pędzid przed sobą
trzody bydła i jeoców tysiące, nie przepuszczad nikomu, to odtąd jedynem zatrudnieniem waszem.”
Piechota
węgierska

– uzbrojona w muszkiety, rusznice, szable i krótkie toporki. Dziesiętnicy oprócz
szabel mieli halabardy, oficerowie natomiast pistolety i szable. Mundur piechura
stanowił długi niebieski żupan, czerwone spodnie i wysokie buty. Pod żupan
zakładano czerwone katanki. Głowę piechur nakrywał kapturem. Zwykle walczyli
za taboru, ostrzeliwując nieprzyjaciela – czy to broniąc się przed atakiem, czy
wspomagając jazdę.

Autorament cudzoziemski.
Zaciąg odbywał się systemem tzw. wolnego bębna w dobrach królewskich i kościelnych. Korzystano
z lepiej wyszkolonych i wyposażonych oddziałów z zagranicy, głównie z krajów niemieckich. Regiment
piechoty składał się ze sztabu i kompanii. W sztabie czołowe miejsce zajmował pułkownik
i podpułkownik, dalej major, kwatermistrz i wachmistrz, ponadto sekretarz, chirurg, kapelan, profos
(dowódca żandarmerii), kilku doboszów, trębaczy i sierżantów. Kompania liczyła od 90 do 120
żołnierzy. Kawaleria cudzoziemska dzieliła się na dwa typy, arkebuzerię i rajtarię.
Arkabuzer
(jazda ciężka)

– uzbrojeniem była zbroja płytowa, kirys, hełm z dużymi policzkami i daszkiem.
Broo zaczepna stanowił arkebuz (krótki muszkiet), rapier lub szabla i pistolety.

Rajtar (jazda
lekka)

– uzbrojeniem był rapier i pistolety, brak zbroi tylko skórzany kaftan, głowę
chronił kapelusz.

Piechota
cudzoziemska

– uzbrojeniem był muszkiet lontowy i długa na 4,5 m pika, większośd oddziału
stanowili muszkieterzy (2/3). Strój piechurów niemieckich składał się z luźnych
kurt, pludrów, pooczoch i trzewików. Na głowach nosili hełmy lub kapelusze.
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Dragon

– poruszali się konno, po przybyciu na pole walki walczyli pieszo, ostrzeliwując
przeciwnika z okopu lub zza koni. Uzbrojeniem był muszkiet lub pika i rapier. Krój
munduru był zachodni, podobny do munduru piechoty niemieckiej.

Tabor.
Miejsce na obóz musiało byd przestronne, tak aby wewnątrz zmieścid namioty, konie, pojazdy
różnego przeznaczenia i wojsko (łatwy dostęp do bram i wałów). Wały tworzone były przez wozy
ustawione w ten sposób, że ich dyszle kierowano do wewnątrz. Wozy stykające się ze sobą
zachodzącymi na siebie kołami, łączono łaocuchami. Dodatkowo dla wzmocnienia twierdzy od
zewnątrz obsypywano wozy ziemią.
Armia Turecko – Tatarska.
Janczarowie
– piechota złożona z braoców chrześcijaoskich w wieku 10-15 lat, zwykle
Bośniaków, Serbów, Albaoczyków oddawanych na służbę sułtanowi. Żyli
w koszarach, byli poddawani indoktrynacji, z czasem przyjmowali islam. Stanowili
gwardię sułtana, fanatycznie wierna swemu władcy. Razem dwiczyli i dorastali,
tworząc jedną z najlepszych formacji piechoty na świecie. Janczarka – była to
dużego kalibru, długolufowa rusznica z zakrzywioną kolbą, niestety o małym
zasięgu i słabej celności. Posługiwali się szablą i kindżałem (długi zakrzywiony
nóż). Nie dźwigali ze sobą ani zbroi, ani tarcz, co czyniło ich słabo odpornymi na
ciosy.
Jazda turecka
(spahisy)

– jeźdźcy ubrani w hajdawery, kaftany i turbany raczej bez uzbrojenia
ochronnego. Wyposażeni w dziryty, łuki, pistolety, małe tarcze, szable i koncerze.
Ustępowali jeździe polskiej, nie byli też tak wyszkoleni i zwrotni jak Tatarzy.

Tatarzy

– byli znakomitymi jeźdźcami i świetnie strzelali z łuku. Jeźdźcy byli uzbrojeni
w szable, łuki, dziryty, dzidy, koncerze, muszkiety, pistolety i rusznice lub tylko
w masłaki (umocowane na kiju kooskie szczęki). Tylko wybrani posiadali kolczugi
i misiurki. Kałkany, popularne okrągłe tarcze. Orda była podzielona na czambuły,
szybkie, dobrze zorganizowane oddziały.

Piechota
(segbani)

– uzbrojeniem były janczarki, posługiwali się niewielkimi 3-funtowymi działami.

Hetmani.
Przeciwko Iskender-paszy szedł wódz doświadczony, obyty z wojną, pogromca
Szwedów i Moskali – Stanisław Żółkiewski. Wiek przyprószył siwizną skronie
hetmana, omotał go nicią kunktatorstwa i pozbawił brawury. Dotknięty krytyką po
nieudanych kampaniach wódz szukał sukcesu, który przywróciłby mu dawną sławę
i zamknął usta przeciwnikom. Zagrożenie tureckie kładło w ręce hetmana szansę
rehabilitacji, musiał ją tylko wykorzystad.
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Wojska hetmańskie
2 500 husarzy
2 600 jazdy kozackiej
3 000 piechoty
1 000 Mołdawian i wolentarzy
10 000 Razem

Armia wezyra
6 000 Turków i Mołdawian
8 000 Tatarów krymskich
5 000 Tatarów dobrudzkich
19 000 Razem
10 000 -13 000 Razem (inne źródło podaje)

I Rzeczypospolita

Imperium Osmaoskie

Mołdawia

Chanat Krymski
Wołoszczyzna

Taki był koniec wyprawy mołdawskiej. Z 10 000 armii uratowało się około 3000 żołnierzy wojsk
prywatnych, kwarcianych i lisowczyków. Reszta straciła życie lub dostała się do niewoli.
Przebieg bitwy.
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Właściwa bitwa miała miejsce w Mołdawii nad rzeką Prut. W walkach 19 września i 20
września mimo pięciokrotnej przewagi tureckiej polskie oddziały wytrzymały napór wroga.
Wieczorem 20 września odbyła się rada wojenna, na której hetmani Stanisław Żółkiewski i Stanisław
Koniecpolski zaproponowali stoczenie kolejnej bitwy rano. Spotkało się to z opozycją obecnych
magnatów, którzy chcieli odwrotu. Magnaci zdecydowali się na odwrót na własną rękę. Aby to sobie
ułatwid, rozgłosili w wojsku, że hetmani planują ucieczkę. Wybuchła panika, częśd wojska i dowódców
zbiegła z obozu. Hetmani opanowali panikę, lecz wojsko utraciło 2000 żołnierzy, przez co zostało
zmuszone do odwrotu.

Odwrót odbywał się na zasadzie ruchomej fortecy. Wojsko szło środkiem między dwoma
rzędami wozów taborowych. Kolumna ta została uformowana zgodnie z kozackimi zasadami walki
obozowej. Można też przypuszczad, że to Kozacy wchodzący w skład wojsk Żółkiewskiego
zaprezentowali mu zastosowanie tego manewru i zdecydowanie starali się go zrealizowad. Jednym
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z nich był podstarości Czehryoski Michał Chmielnicki, ojciec przyszłego hetmana Bohdana, który
w "potrzebie cecorskiej" poległ w obronie Rzeczypospolitej, a towarzyszący mu syn Bohdan na dwa
i pół roku dostał się do tureckiej niewoli... Turcy atakowali polski tabor siedemnaście razy na
przestrzeni stu sześddziesięciu pięciu kilometrów i zawsze zostali odparci. Pochód taboru odbywał się
nocą a w dzieo obroocy taboru odpierali ataki Turków i Tatarów.
W nocy 21 września w trakcie tumultu doszło do licznych kradzieży. Pokrzywdzeni w trakcie marszu
nie dochodzili swoich strat. Dopiero w pobliżu granicy Rzeczypospolitej zwrócili się do hetmana
wielkiego koronnego o ściganie sprawców. Hetman zapowiedział ukaranie ich po powrocie do kraju.
Wiadomośd ta rozeszła się w wojsku wywołując niepokój wśród czeladzi obozowej, w większości
sprawców kradzieży. 7 października wojsko było 10 km od granicy Rzeczypospolitej, gdy czeladź
podjęła próbę ucieczki z obozu. Wybuchła powszechna panika, wskutek której od środka rozerwany
został polski tabor. Na próżno hetmani i oficerowie próbowali przywrócid karnośd w oddziałach.
Rozpoczęła się bezładna ucieczka większości żołnierzy do Polski.
Hetman Stanisław Żółkiewski wraz kilkuset żołnierzami kontynuował odwrót, jednak zmęczone
wielodniowym marszem i głodem oddziały były już bardzo wyczerpane. Widząc ogólne zamieszanie,
po raz kolejny na armię uderzyły czambuły tatarskie pod wodzą Kantymira Murzy. Większośd
uciekających dezerterów zginęła, jedynie ludzie pod komendą hetmana stawili opór. Ogromna
przewaga liczebna przeciwnika doprowadziła do klęski obrooców i ich rzezi. Śmierd w walce poniósł
hetman Żółkiewski. W obliczu nieuchronnej klęski jeden z polskich żołnierzy przyprowadził
Żółkiewskiemu wierzchowca i radził hetmanowi ratowanie się ucieczką. Hetman Żółkiewski przebódł
konia mieczem i powiedział: "Będę walczył do kooca a po śmierci chociaż swoim ciałem utrudnię
dostęp nieprzyjacielowi do Ojczyzny". Zginął w walce a jego głowa nadziana na pikę została wysłana
sułtanowi.
Zapis z książki K.Śledzioski „Cecora 1620” Bellona:
Abraham Złotopolski pozostawił relację z tych tragicznych chwil. Pisał, że parokrotnie prosili
hetmana, aby uciekał. Ten jednak stanowczo się sprzeciwiał. Wydawało się, że poddał się woli Bożej.
Wierzył, że Opatrznośd przeznaczyła mu śmierd na polu walki i miało to nastąpid właśnie teraz.
A jednak w koocu Złotopolski z Koniecpolskim osiągnęli cel. Złapali jakiegoś pędzącego na oślep,
opętanego strachem husarza, zrzucili go z konia i razem na siłę wsadzili nao Żółkiewskiego. Hetman
wielki został porwany przez kilkuset pędzących jeźdźców i z nimi znikł z oczu swoim towarzyszom.
Mieli go już nigdy nie zobaczyd.
Następnego dnia około 5km od Mohylowa Turcy znaleźli ciało Stanisława Żółkiewskiego z odciętą
prawą dłonią i raną na skroni. Sami dokonali reszty. Iskender-pasza, zwycięski wódz, wysłał głowę
hetman sułtanowi Osmanowi II w darze.
Do niewoli trafił m.in. hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski, Bohdan Chmielnicki, a także
jeden z głównych winowajców klęski, książę Samuel Korecki. Jednych wykupiono z niewoli, inni do
śmierci żyli w odległych prowincjach lub pełnili niewolniczą służbę na galerach.
6

Michał Majewski

Śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą 1620r. Autor: Walery Eljasz Radzikowski

Odwrót armii polskiej spod Cecory- 1620r. Autor: Stanisław Bodes

7

Michał Majewski

Bitwa pod Cecorą. Autor: Witold Piwnicki

Batlle of Cecora Autor: ?
Bibliografia:
K. Śledziński „Cecora 1620” Bellona
zasoby Internetu
encyklopedia PWN
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