MOSKWA ZDOBYTA
Bitwa pod Kłuszynem, ktora miała miejsce 4 lipca 1610 roku, doprowadziła
królewicza Władysław syna Króla Zygmunta III Wazy na tron carów Rosji. Bitwa
stoczona została między wojskami polskimi pod dowództwem hetmana polnego
koronnego Stanisława śółkiewskiego, a armią rosyjską pod dowództwem
kniazia Dymitra Szujskiego oraz szwedzkimi posiłkami dowodzonymi przez Jakuba
Pontussona De la Gardie.

Atak polskiej husarii pod Kłuszynem

Atak wojsk śółkiewskiego rozbił wojska moskiewskie, a następnie skłonił do
zaprzestania walki cudzoziemców posiłkujących Szujskiego. Bitwa zakończyła się
paniczną ucieczką Szujskiego i ocalałych Rosjan. W obliczu klęski bojarzy
zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego.

Hetman Polny Koronny Stanisław śółkiewski

śółkiewski stanął 3 sierpnia pod murami Moskwy, gdzie nowe władze przyjęły go
uroczyście. Doszło do rokowań, które rozpoczęły się 5 sierpnia, zakończonych
układem z dnia 27 sierpnia, na mocy którego królewicz Władysław został uznany

carem Rosji pod warunkiem przejścia na prawosławie. Następnego dnia na
Dziewiczym Polu pod Moskwą tłumy mieszkańców złoŜyły przysięgę na wierność
Władysławowi.
W obręb moskiewskich murów wojska polskie wkroczyły 12 września, a 8
października śółkiewski przybył na Kreml. Car Wasyl Szujski oraz jego bracia Dymitr
Szujski i Iwan Szujski zostali więźniami hetmana.

Car Wasyl Szujski został zdetronizowany

29 października 1611 r. przez Krakowskie Przedmieście w Warszawie przeszedł
niezwykły pochód. W karecie wieziono w charakterze jeńca cara Wasyla Szujskiego
i jego rodzinę. Na Zamku Królewskim hetman Stanisław śółkiewski powierzył ich
Zygmuntowi III Wazie. Car złoŜył polskiemu królowi pokłon do ziemi, całując czubki
własnych palców, jego brat Dymitr uderzył czołem w posadzkę, a najmłodszy kniaź
Iwan trzykrotnie bił czołem w podłogę, zanosząc się płaczem.

Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim

Szkic olejny Jana Matejki

Klęska Rosjan pod Kłuszynem w 1610 r. i zajęcie Moskwy przez śółkiewskiego oraz
pojmanie cara mogą się rangą mierzyć jedynie z takimi wydarzeniami, jak Grunwald
w 1410 r., wiktoria wiedeńska w 1683 r. i Bitwa Warszawska w 1920 r.
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