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W kilku przypadkach zbroje uratowały życie noszącym je husarzom, chociaż ci 

zostali trafieni kulami armatnimi. Tak było np. 30 sierpnia 1633 r. w bitwie pod 

Smoleńskiem czy też 26 września 1660 r. w bitwie między Lubarem a Cudnowem.
*

W bitwie pod Kłuszynem wiele rot husarskich szarżowało na nieprzyjaciela na

wet po 10 razy.
*

W bitwie pod Chocimiem w 1621 r. wzięła udział największa w historii liczba hu

sarzy. Etatowo było ich tam 8520 w 53 rotach. Uwzględniając jednak tzw. ślepe 

porcje, można przyjąć, że było ich tam niespełna 8 tys.
*

Husarze to nie tylko regularne wojsko, państwowe lub prywatne. Gdy zbierało się 

pospolite ruszenie szlacheckie, jego członkowie również ekwipowali się jako lżej

sza kawaleria lub też po husarsku właśnie. Na przykład w 1665 r. wielkopolskie 

pospolite ruszenie stanęło w sile 3,9 tys. koni, z czego 1,4 tys. po husarsku1.
*

Najdłuższe kopie husarskie osiągały 6,2 m.
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*

Wśród husarzy znajdowali się siłacze, którzy jedną ręką podnosili trzy dziesięcio- 

lokciowe kopie naraz (10 łokci to prawie 6 m). Inną sztuczką popisywał się hu

sarz Zygmunt Kazanowski, który później został wychowawcą królewicza Wła

dysława Wazy. Stanąwszy na ostrym grocie, obracał się na nim kilkukrotnie i to 

bez szkody dla ciała.
*

W bitwie pod Polonką 28 czerwca 1660 r. pojedynczy cios kopią husarską prze

bił sześciu piechurów moskiewskich naraz (zob. rozdział Kopia, czyli najważ

niejsza broń husarii').
*

Bywało, że husarze schodzili z koni i atakowali nieprzyjaciela pieszo. Na przykład 

8 września 1581 r. aż 1500 spieszonych husarzy w zbrojach, z kopiami, muszkie

tami lub pistoletami brało udział w szturmie do murów Pskowa.
*

Chocim - zamek nad Dniestrem, graniczną rzeką między Rzeczpospolitą 

a Mołdawią (zwaną wówczas Wołoszczyzną). To tutaj w 1621 r. zgromadziła się



Jaruzelski, Kaczyński, Komorowski, Duda. Co łączy te nazwiska? Oprócz tego, że są 

to nazwiska prezydentów Polski po 1989 r., ludzie o tych nazwiskach służyli w hu

sarii. Na przykład Duda, będąc w chorągwi husarskiej muzykiem (grał, jakżeby 

inaczej, na dudach), wziął udział we wspomnianym szturmie do murów Pskowa.

Wacław Jaruzelski w 1683 r. był towarzyszem w chorągwi husarskiej Stefana 

Mikołaja Branickiego, która walczyła w bitwie pod Wiedniem. W1690 r. został jej 

porucznikiem, którym był do końca 1705 r. W latach 1702—1705 tytułował się na

wet pułkownikiem husarskim. Jego syn Franciszek Jaruzelski w 1706 r. został cho

rążym tej roty husarskiej, a w roku 1710 awansował na jej porucznika. Przy czym 

wówczas była to rota Jana Branickiego, gdyż jego ojciec Stefan Mikołaj już nie żył.

Samuel Komorowski jako porucznik chorągwi husarskiej hetmana polnego 

litewskiego Janusza Radziwiłła wsławił się w bitwie pod Łojowem w 1649 r. (zob. 

rozdział Rycerz uniwersalny). Kaczyński zaś, jako towarzysz lekkiej husarii, sztur

mował mury Smoleńska 21 sierpnia 1610 r. Nie miał jednak szczęścia. Szturm 

okazał się nieudany, a jego samego postrzelono.
*

Husaria pokonywała nawet kilkunastokrotnie liczniejszego nieprzyjaciela. Na 

przykład 7 września 1621 r. pod Chocimiem ok. 600 husarzy spędziło z pola 

ok. 10 tys. żołnierzy osmańskich. Z kolei 26 września 1660 r. pod Kutyszcza- 

mi ok. 140 husarzy rozbiło co najmniej 1700 Kozaków i Moskwicinów.
*

W bitwie pod Wiedniem 12 września 1683 r. sprzymierzona kawaleria cesarsko- 

-niemiecka zatrzymała swe konie, aby móc podziwiać rozpoczynających szarżę 
husarzy.

*

Husarze czasami malowali swoje konie „w bród”, co widoczne jest na Rolce sztok

holmskiej. Do farbowania rumaków na czerwono używano np. wywaru brezylii 

czerwonej z ałunem. Konie malowano nie tylko na uroczystości, lecz także w cza

sie działań wojennych.
*

Jeden z najbardziej cenionych wodzów w historii ludzkości, król szwedzki Gustaw 

Adolf, miał powiedzieć o husarii: „O, gdybym miał taką jazdę; z moją piechotą 

obozowałbym tego roku w Konstantynopolu”2.
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Taki podziw wzbudził w nim widok husarzy, którzy uniesieni zapałem bo

jowym skakali na koniach ze stromego wzgórza w dół jak w przepaść. Wszystko 

po to, aby uderzyć w piechotę szwedzką, która chroniąc się przed szarżą husarii, 

opuściła szańce na wzgórzu i zeszła do jego podnóża, licząc na to, że stromizna 

nasypu uniemożliwi kawalerzystom polskim dotarcie do nich. Działo się to 1 paź

dziernika 1626 r. w bitwie pod Gniewem.

Koń husarskiego dowódcy farbowany „w bród”. Fragment tzw. Rolki sztokholmskiej.

Źródło: Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/1528. Fot. Lech Sandzewicz
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Fragment Apoteozy Gdańska Izaaka van den Błocka z 1608 roku. 

Przedstawia powitanie polskiego szlachcica (za nim pachołek z mieczem) z gdańskim kupcem. 

Pracujący dla gdańszczan malarz, chcąc podnieść rangę swoich zleceniodawców, 

ukazał witające się osoby w postawach wskazujących na ich równy status. 

Źródło: Muzeum Gdańska, Ratusz Główny

*

„Waszmości moja służba” - takim zwrotem witało się polskie rycerstwo na prze

łomie XVI i XVII w. Z XVIII w. znamy inną formułę grzecznościową, wyma

wianą przy powitaniach. Były to słowa: „Łasce się policam Wfaszmość] P[ana] 

Dobrodzieja] i oddaję się dobremu sercu”.

Niemniej ważne od słów były postawy i gesty. Gdy witającymi się byli równi 

w hierarchii społecznej szlachcice, kłaniali się sobie tak samo nisko. Przy bardziej 

zażyłej znajomości, obejmowali się i całowali w ramiona. Lecz gdy jedna osoba 

stała niżej w hierarchii, schylała się, czy nawet upadała do nóg wyżej stojącego, 

całowała stopy, podejmowała pod kolana, albo co najmniej czyniła gest takiej 

uniżoności, wypowiadając przy tym formułkę „upadam do nóg”.
*
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Gdy witające się osoby nie były równe statusem, jedna z nich schylała się do nóg drugiego.

Tak mogło wyglądać powitanie czeladnika ze swoim panem, albo też ubogiego szlachcica z magnatem.

Fragment obrazu Martino Altomonte, Sejm elekcyjny 1697 roku. Źródło: Zamek Królewski w Warszawie, 

nr inw. ZKW/1533. Fot. Andrzej Ring, Lech Sandzewicz



Starosta Ledóchowski całuje 

dłoń hrabiny Podoskiej. 

Scena z drugiej połowy XVIII w. 

Źródło: Von Berlin nach Danzig: 

eine Kiinstlerfahrt im Jahre 1773 

von Daniel Chodowiecki, 

opr. Wolfgang von Oettingen, 

Berlin 1895

Na tle innych krajów europejskich, w Rzeczypospolitej szczególnie wysoką pozy

cją cieszyły się kobiety. Etos szlachecki nakazywał odnoszenie się do nich z sza

cunkiem i szarmanckością. Witało się je, podobnie jak kapłanów, całując w dłoń.
*

Szlachta polska, w tym wywodząca się z niej husaria, przez długi czas odrzucała 

ideę przyznawania i noszenia orderów. Jej zdaniem naruszało to szlachecką rów

ność. Przekonała się do tego dopiero w XVIII w. Dlatego pierwszy order (Order 

Orła Białego) ustanowiono w Polsce dopiero w 1705 r.
*

Na pogrzebie towarzysza husarskiego kruszono po nim kopię. Do kościoła wjeż

dżał pędem konny husarz, po czym uderzywszy kopią przed katafalkiem, łamał 

ją, a sam jakby z żalu po zmarłym spadał z konia na posadzkę.



.. .i mity
związane z husarią

Zmierzch husarii spowodowany był rozwojem broni palnej - to bardzo popu

larne twierdzenie, które pokutuje w literaturze przedmiotu. Nic bardziej myl

nego. Szczegółowe analizy bitew, które miałyby dowodzić tej tezy1, pokazują, 

że ani taktyka ogniowa wojsk Gustawa II Adolfa (strzelanie kilkoma szeregami 

muszkieterskimi naraz), ani o kilkadziesiąt lat późniejsze przezbrojenie piechoty 

z muszkietów lontowych w szybkostrzelne muszkiety skałkowe nie przyczyniły 

się do upadku husarii. Nie ma mowy o rozstrzeliwaniu jej szeregów, jak piszą 

niektórzy.
*

Husaria nie nosiła skrzydeł w boju - to fałszywa teza, którą szczegółowo oma

wiam w rozdziale Skrzydła.
*

Husarze nie przegrali żadnej bitwy przez pierwsze 126 lat swojego istnienia 

w Polsce - ten błędny pogląd wynikał z interpretacji tytułu artykułu Jerzego 

Teodorczyka Bitwa pod Gniewem (22IX-29IX1626): pierwsza porażka husarii. 

Tymczasem ani bitwa pod Gniewem nie była porażką husarii, ani tym bardziej nie 

była pierwszą przegraną bitwą, w której uczestniczyła ta formacja. Polska husaria
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Portret Gustawa II Adolfa pędzla Jacoba 

Hoefnagela, z ok. 1631 r. Szwedzkiemu 

królowi Gustawowi II Adolfowi niesłusz

nie przypisuje się innowacyjną taktykę 

ogniową polegającą na zdwajaniu szeregów 

piechoty, by oddać bardziej intensywną 

salwę. Niesłusznie, gdyż już ok. 1580 r. 

Stanisław Sarnicki pisał, iż tak właśnie 

postępowała niemiecka piechota. Polacy 

mieli więc do czynienia z tak strzelającym 

wrogiem, zanim za reformowanie armii 

szwedzkiej zabrał się Gustaw II Adolf. 

Źródło: Wikimedia Commons

brała udział np. w bitwie z Moskwicinami pod Dobryniczami (31 stycznia 1605 r.). 

Mimo to wojska Dymitra Samozwańca przegrały.
*

Husarze to jazda ciężka - to popularne określenie jest prawdziwe tylko po czę

ści. Husaria była najcięższym rodzajem kawalerii tzw. narodowego autoramentu 

w XVII w. w Polsce, ale nie była jazdą ciężką w tym sensie, że ani konie husar

skie, ani uzbrojenie kawalerzystów nie były ciężkie. Konie husarzy określano 

jako „rosłe”, co oznacza, że były one wyższe niż konie lekkiej kawalerii. Lecz te 

gorącokrwiste i zwinne rumaki husarzy nie były ociężałymi, zimnokrwistymi 

końmi, z którymi nieraz się je kojarzy. Z kolei masa uzbrojenia i wyposażenia, 

które na swoich grzbietach musiały nosić w XVII w., nie była wcale większa niż 

masa uzbrojenia i wyposażenia, którą dźwigały konie „lekkich” ułanów polskich 

w wieku XX2.

Z drugiej strony, husarii używano do frontalnych, przełamujących szarż, co 

było typowym zadaniem ciężkiej kawalerii.
*
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Husaria nie była używana tylko w Rzeczypospolitej. Choć prawdą jest, że swe 

największe triumfy święciła w państwie polsko-litewskim, że tylko w Rzeczy

pospolitej przybrała swoje szczególne oblicze oraz że walczyła tu dłużej niż 

w innych krajach, to jednak formacja to przywędrowała do nas z Serbii i Węgier. 

Ewoluowała m.in. pod wpływem węgierskim. Husarię przez kilka dekad posia

dali także Moskale (choć na temat jej sukcesów źródła milczą). Możemy chwa

lić się tym, że mieliśmy najlepszą husarię na świecie, ale nie tym, że poza Polską 

i Litwą jej nie było.
*

Ostatnią bitwą husarii wcale nie była bitwa pod Kliszowem w 1702 r. Prawda 

jest taka, że po 1702 r. husarze nie tylko wielokrotnie brali udział w walkach, lecz 

także zdarzało im się jeszcze wygrywać. Przykładem bitwa ze Szwedami, którą 

stoczono pod Chybicami w roku 17043.
*

Husarz to nie huzar! Husarze to nie huzarzy ani huzary! Jakże często myli się 

dzisiaj te dwa zupełnie różne rodzaje kawalerii. Husarze - w polszczyźnie XVII- 

-wiecznej mówiło się i pisało „usarze” - to jazda kopijnicza, nosząca zazwyczaj 

płytowe uzbrojenie ochronne. Huzarzy zaś to jazda lekka, nieposługująca się ko

pią ani nienosząca zbroi.



Kopie skrzydlatych jeźdźców dosięgną cię, 
zanim zdążysz wrogom zrobić jakąkolwiek krzywdę.
Jeśli przetrwasz pierwszą szarżę, to Polacy zaatakują 
ponownie. Możesz się nie obronić, nawet gdy masz 
piętnastokrotną przewagę liczebną. A jeżeli na jednego 
husarza przypada was aż stu? Oni wciąż mogą wygrać.

Powszechnie uważana za najskuteczniejszą
i najpiękniejszą kawalerię. Przez 300 lat broniła 
Rzeczpospolitej. Stanowiła jej kluczową siłę 
ofensywną i decydowała ojej najwspanialszych 
zwycięstwach. Na polach bitew wzbudzała 
strach i podziw. Choć wielokrotnie mierzyła 
się z liczniejszym przeciwnikiem, niewielu 
potrafiło stawić jej czoła. ■
Jaka naprawdę była polska 
husaria? W czym tkwił fenomen 
jej zabójczej skuteczności? Jak 
wyglądali husarze? Jak walczyli 
i co robili, gdy przeciwnika nie 
było w pobliżu? Czemu ich 
czas bezpowrotnie przeminął?

Husaria obrosła 
legendami, jednak jej 
prawdziwa historia jest 
dużo bardziej niezwykła.
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