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Zachodnioeuropejskie korzenie 
husarii orszańskiej

Zabytek malarstwa tablicowego Bitwa pod Orszą, wykonany przez anoni-
mowego niemieckiego mistrza tzw. szkoły naddunajskiej, zapewne w latach 
1525–1530, posiada unikalne znaczenie w batalistycznej tradycji renesansu. 
Konsekwentna narracja ikonografi czna opowiadająca o jednej z największych 
klęsk wojska Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w polu, jaka miała miej-
sce 8 wrześ nia 1514 r., ma gruntowne oparcie w dokumentach i kronikach 
epoki. Oprócz tego obraz odznacza się niespotykanie wnikliwym i analitycz-
nym potraktowaniem wojsk i elit wojskowych „obcego” z punktu widzenia 
autora, orientalnego pochodzenia: Moskwicinów i Tatarów. Co więcej, mie-
ści nie mniej egzotyczną dla zachodnioeuropejskiego malarstwa tego czasu 
podobiznę ruskiego księcia Konstantego Ostrogskiego.

Jednym z najważniejszych elementów obrazu jest rozbudowane przed-
stawienie konnicy husarskiej na polu bitwy. To właśnie ona, a nie formacje 
rycerskie czy artyleryjskie, odgrywa główną rolę w narracji batalistycznej jako 
czołowa siła uderzeniowa wojska litewsko-polskiego. Większość dotychczaso-
wych dyskusji badawczych dotyczących treści obrazu toczyło się wokół jego 
fragmentów „artyleryjskich”1 czy „kopijniczych”2. Głównym zadaniem niniej-
szego artykułu jest zatem zwrócenie uwagi na inny wątek narracji wizualnej, 
mianowicie na formacje rackie/husarskie z uwzględnieniem szerszego kon-
tekstu: kulturalnego, historycznego i wojskowego. 

Wydaje się, że badacze biorący udział w dyskusji, wyczuleni na problema-
tykę artyleryjską, już w kompozycji Wielkiej armaty (1518) Albrechta Dürera 
– najpopularniejszej analogii dużego działa orszańskiego – przeoczyli bardzo 
ważne dla wojskowości renesansowej postaci tak zwanych stradiotów: żołnierzy 
w charakterystycznych strojach i z charakterystycznym ekwipunkiem, których 

1 Z. Stefańska, Działo orszańskie, „Muzealnictwo Wojskowe” 1 (1959), s. 359–366; 
J. Białostocki, Czy Dürer naśladował Bitwę pod Orszą?, „Biuletyn Historii Sztuki” 3 (1969), 
s. 276–281; M. Morka, Sztuka dworu Zygmunta I Starego; treści polityczne i propagandowe, 
Warszawa 2006, s. 293–294.

2 A. Bołdyrew, Obraz „Bitwa pod Orszą” i badania nad jego przydatnością do dziejów uzbro-
jenia. Przyczynek do legendy historiografi cznej, w: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości. 
Materiały XI Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości Kielce, 29–30 czerwca 2012, t. 1, 
red. W. Caban, J. Smoliński, przy wpółpr. J. Żaka, Kielce 2014, s. 71–77.
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odpowiednikami na orszańskim obrazie są husarze bądź racowie. Jak słusznie 
zauważył Tomasz Mleczek: 

Wkroczenie na teatr działań królestwa Jagiellonów wczesnej husarii w postaci serb-
skich jeźdźców nie było wcale zjawiskiem oryginalnym, odosobnionym i nieznanym 
zachodniej Europie. Wenecja i Francja zaciągały na swoją służbę już w XV wieku 
formacje lekkiej jazdy zwanej stradioti, którą rekrutowano spośród Serbów, Greków, 
Wołochów i Albańczyków W królestwie ostatnich Jagiellonów zyskali oni miano husa-
rzy […] Zatem husaria w początkach XVI wieku, w bitwie pod Orszą, Obertynem, 
Starodubem i w ostatniej wojnie przeciw zakonowi wcześniej stosowana była już na 
zachodzie Europy3.

Całokształt wyobrażeń (zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych) doty-
czących stradiotów pod koniec lat 20. XVI w. w batalistyce renesansowej był 
już tak rozbudowany, że można rozważać formowanie się w przedstawie-
niach tego typu żołnierzy pewnego wzorca. W oporządzeniu i uzbrojeniu 
widać połączenie tradycji zachodnich i wschodnich, np. kopię przeznaczoną 
do taranującej szarży rycerskiej uzupełniono szablą. Na licznych wizerunkach 
przedstawiających stradiotów, obok jeźdźców z kopiami, widnieją strzelcy 
uzbrojeni we wschodni łuk refl eksyjny. 

Najwięcej analogii do husarii orszańskiej znaleźć można w niemieckiej tra-
dycji batalistycznej, np. takich artystów, jak Urs Graf, istnieje jednak kilka zabyt-
ków powstałych poza jej wpływami, i to w różnych technikach artystycznych.

3 T. Mleczek, Armia koronna w pierwszej połowie XVI w. na tle przeobrażeń w sztuce wojen-
nej doby wojen włoskich, rozprawa doktorska, IH UW, Warszawa 2012, s. 256.

1. Bitwa pod Orszą, fragment, 1525–1535; Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. MP 
2575. Fot. Piotr Ligier, Pracownia Fotografi czna MNW
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Należy do nich np. anonimowy fran-
cuski drzeworyt Bitwa pod Fornovo4 czy 
kafel znaleziony podczas wykopalisk 
archeologicznych w niegdyś węgierskim 
zamku Njalab ( w obwodzie zakarpac-
kim, obecnie na Ukrainie)5.

Trzy pokolenia polskich badaczy 
znacznie przyczyniły się do wyjaśnie-
nia, kiedy, skąd i dlaczego w polskim 
i litewskim wojsku6 zjawili się tak zwani 
racowie, czyli „Słowacy […] z Rascycy, 
z Ruskiego narodu”7. Wyczerpujące 
podsumowanie tych badań podał Marek 
Plewczyński w swoich pracach8. 

Racowie, którzy „za […] pieniądze 
po usarsku służyli”, pojawili się w statu-
sie zaciężnych w państwie polsko-litew-
skim na początku XVI w. jako nowość 
zapożyczona z dworu Jagiellonów 
w Budzie. Wkrótce w koronnych 
aktach skarbowych nastąpiło utożsa-
mienie raców z husarzami, chociaż były 
to dwa osobne – acz dość podobne – 
rodzaje wojsk. Różnica polegała na tym, 
że husarze miali w swoim ekwipunku 
zbroje metalowe: pancerze i przyłbice, 
a racowie takiej zbroi nie posiadali 
i ich jedynym uzbrojeniem ochronnym 
– poza „garniturem” bojowym – była tarcza9. 

Popis chorągwi nadwornej Andrzeja Kościeleckiego z 1500 r. podaje 
w sumie 24 koni „po racku” zgrupowanych w sześciu pocztach. Na podstawie

4 National Gallery of Arts, Washington, DC., Rosenwald Collection, N 1952.8.5.
5 И.А. Прохненко, В.В. Мойжес, М.А. Жиленко, Результаты исследования 

королёвского замка нялаб в 2012 году, „Карпатика” 40, Ужгород 2011.
6 K. Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894; B. Gembarzewski, Husarze: ubiór, 

oporządzenie i uzbrojenie 1500–1775, Warszawa 1939; J. Cichowski, A. Szulczyński, Husaria, 
Warszawa 1977; Z. Żygulski jun., The Winged Hussars in Poland, „Arms and Armour Annual” 
1 (1974), s. 90–113; idem, Husaria polska, Warszawa 2000; R. Brzezinski, Polish Winged 
Hussars 1576–1775, Oxford 2006.

7 M. Bielski, Sprawa rycerska, w: idem, Archiwum domowe do dziejów i literatury krajowey 
z rękopismów i dzieł najrzadszych, zebrał i wydał K.Z. Wójcicki, Warszawa 1856, s. 334.

8 M. Plewczyński, Wojny i wojskowość Polska w XVI wieku, t. 1: Lata 1500–1548, Zabrze 
2011, s. 51–53; idem, W służbie polskiego króla. Z zagadnień struktury narodowościowej armii 
koronnej w latach 1500–1574, wyd. 2: Oświęcim 2015, s. 205–225, 230–234.

9 M. Plewczyński, Uzbrojenie jazdy i piechoty polskiej w I poł. XVI wieku, w: Technika a wojna 
X–XX w., red. P. Matusak, J. Piłatowicz, Siedlce 2000, s. 90–122.

2. Husarz, kafel z XVI w., za: И.А. Про-
хненко, В.В. Мойжес, М.А. Жиленко, 
Результаты исследования Королёвского 
замка Нялаб в 2012 году, „Карпатика” 40 
(2011), il. 20
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tego źródła możemy mówić o wielonarodowości tego fachu wojskowego; 
widoczna jest także niechęć jego autora do odnotowania prawdziwego 
pochodzenia zaciężnych; niechęć tę, jak zobaczymy niżej, podzielali autorzy 
tekstów zachodnioeuropejskich. Tak np. „Leonard rach” (czyli Serb) poja-
wia się w popisie jako „Miklusz fi lius”10, co znaczy, że w rachubę wchodzi 
jego węgierskie pochodzenie, skoro imię Miklosz to węgierski odpowied-
nik imienia Mikołaj. Rejestr ten podważa inny stereotyp historiografi czny, 
mianowicie utożsamienie terminu „rach” z określonym typem uzbrojenia: 
„Kasper rach”, chociaż posiadał „zbroję razką”11 (dokładny zapis w akcie: 
„Z: razka”), stawił się do popisu z pocztem konnych kuszników, podobnie 
jak Zachar, który wystawiał trzy konie po racku, na pewno był rodzimego 
ruskiego pochodzenia12.

Warto zauważyć, że to jest nie jedyne występowanie terminu „zbroja 
racka” w aktach skarbowych. Zdzisław Spieralski odnotował jego powta-
rzalną obecność w rejestrach popisowych wojska wyprawionego na kam-
panię obertyńską 1531 r., co podważa poglądy na temat braku zbroi w jeź-
dzie tego typu13. Z formalnego punktu widzenia termin „rac” ma konotacje 
narodowe i terytorialne, tak jak „husar” – społeczne i do pewnego stopnia 
fachowe. To znaczy, że obydwa terminy mogły być stosowane zamiennie. 
Takie wypadki się zdarzały, jak wykazał Gediminas Lesmajtis na materiale 
z litewskich ksiąg skarbowych14. Dlatego, moim zdaniem, wbrew dawniejszym 
ustaleniom, należy bardzo ostrożnie podchodzić do rozróżnienia pomiędzy 
XVI-wiecznymi „racami” a „husarami” – szczególnie na podstawie domnie-
manej różnicy w uzbrojeniu ochronnym.

Przypatrzymy się teraz bliżej husarii spod Orszy. Wielką liczbę przedsta-
wionych na analizowanym obrazie litewsko-polskich rycerzy wyekwipowano 
w tzw. rackim stylu, zgodnie z zasadami zaprezentowanymi powyżej. Autor 
w delikatny sposób daje wyraz tendencji łączenia wpływów Zachodu i Wschodu 
w oporządzeniu husarskim. Dla przykładu, konstruując podobizny trzech ryce-
rzy w ubiorach rackich, którzy po przeprawie przez Dniepr wylewają wodę 
z butów, artysta przypasał miecz rycerski do boku jednego z nich. W zma-
sowanych atakach husarskich chorągwi malarz dostrzegał pewien porządek. 
Artystę intrygował sposób trzymania kopii i naciągania cięciwy łuku czy cię-
cia szablą, ale też i to, gdzie walczący kierują wzrok podczas uderzenia. John 

10 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Skarbu 
Wojskowego (dalej: ASW) 85, Sig. 4, k. 13. W historiografi i polskiej istnieje tradycja 
odczytywania tego imienia jako Mikosza (np. M. Plewczyński, W służbie polskiego króla…, 
s. 214), zapewne wywodząca się z transliteracji tego dokumentu dokonanej przez K. Gór-
skiego, zob. K. Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 18, 286.

11 AGAD, ASW 85, Sig. 4, k. 11.
12 Ibidem, k. 47r. 
13 Z. Spieralski, Kampania obertyńska 1531 roku, red. nauk. T. Nowak, Warszawa 1962, 

s. 214.
14 G. Lesmaitis, Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV – drugiej 

połowie XVI wieku, Warszawa 2013, s. 95–96.
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Rigby Hale porównał nieprzeciętny reportażowy talent artysty do tworzenia 
własnej wersji prostego, spontanicznego weryzmu15.

Takie niezwykłe i realistyczne oddanie najdrobniejszych szczegółów prze-
mawia za tym, że obraz powinno traktować się jako swoisty epos rycerski. 
Dla odbiorców tego gatunku drobiazgowe „detale dokumentalne” były naj-
istotniejszymi elementami narracji ikonografi cznej, które decydowały o wia-
rygodności całego utworu16. Zauważona przez Aleksandra Bołdyrewa17 nie-
przeciętna kompetentność jej autora w odtworzeniu uzbrojenia i technik walki 
wszystkich walczących stron zmusza do przyjęcia za autorem analitycznego 
podejścia do portretowania starcia zbrojnego, bliskiego ilustrowanym trak-
tatom szermierczym18.

Trzy szarże formacji husarskich taranujące od brzegu Dniepru zajmują 
całą centralną część kompozycji – sam układ tych fragmentów narracji iko-
nografi cznej mówi o ich znaczeniu dla autora i fundatora obrazu. Fragment 
czwartej szarżującej chorągwi husarskiej, skierowanej w przeciwnym kierunku, 
przetrwał po obcięciu obrazu w jego górnym lewym rogu.

Formacje husarskie nie są jednolite pod względem uzbrojenia. Większa 
cześć rycerzy jest uzbrojona w długie kopie z proporcami, pierwsze szeregi 
atakują przeciwnika w tradycyjnej rycerskiej manierze z pochylonymi kopiami. 
Szarżująca chorągiew przedstawiona jest bardzo szczegółowo, z doskonalą zna-
jomością technik walki. Kopie skierowane są od strony prawej do lewej, ponad 
końskimi głowami, dokładnie tak samo, jak w rękach trzymających je rycerzy 
wyobrażonych na iluminacjach z tzw. Biblii Maciejowskiego, „najwspanial-
szego pomnika kultury rycerskiej” zdaniem Zdzisława Żygulskiego juniora19.

Biała broń husarii orszańskiej przedstawiona jest – z nielicznymi wyjąt-
kami – z szablą typu węgiersko-polskiego, z wyraźnym piórem i długim jel-
cem. W podobne szable uzbrojeni są zarówno sprzymierzeni Tatarzy, jak 
i wrodzy Moskwicini. Broń nadawała się doskonale do potężnych, zamacho-
wych, przełamujących cięć z ramienia20. Budowa głowni i ostrza umożliwiała 
pchnięcie przez łukowatą trajektorię uderzenia. Na obrazie wszystkie szable 
mają zaostrzone pióro, co zwiększało siłę penetracji podczas pchnięcia. Na 
obrazie widać przynajmniej jedno pchnięcie szablą, wykonane przez jednego 
z moskiewskich jeźdźców we fragmencie obrazu z ginącym rycerzem z woj-
ska polsko-litewskiego. Wszystko to pozwała na stwierdzenie, że orszańskie 

15 J.R. Hale, Artists and Warfare in the Renaissance, New Haven & London 1990, s. 179.
16 W. Hucul, Obraz „Bitwa pod Orszą – propaganda dworska czy epos rycerski?, „RIHA 

Journal” 0092 (3 VII 2014): http://www.riha-journal.org/articles/2014/2014-jul-sep/hucul-
-orsza-pl (dostęp: 9 VI 2015).

17 A. Bołdyrew, op. cit., s. 77.
18 O relacjach artystycznych pomiędzy gatunkiem batalistycznym a ilustrowanymi trak-

tatami szermierczymi zob. S. Anglo, The Martial Arts of Renaissance Europe, New Haven & 
London 2000, passim.

19 Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, 
Warszawa 1982, s. 57.

20 W. Zabłocki, Cięcia prawdziwą szablą, Warszawa 1989, s. 295–296, 299.
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szable w praktycznym zastosowaniu były podobne do rycerskiego miecza, tak 
jak husarskie drzewa do rycerskich kopii. Oznacza to, że zaczepne uzbrojenie 
środkowoeuropejskiej konnicy husarskiej było nie tyle innowacją wojskowo-
-technologiczną przybyłą ze wschodu, ile kolejną adaptacją zachodnich rycer-
skich technik walki.

Inni żołnierze włączeni do formacji husarskich uzbrojoni byli we wschod-
nie łuki refl eksyjne, których używali do wsparcia szarży taranującej. Mieszany 
charakter takich formacji potwierdzony jest także w dokumentacji skarbo-
wej. Chorągwie zaklasyfi kowane przez współczesnych badaczy jako husarskie 
miały np. w swoich szeregach poczty uzbrojone w sahajdaki. Podobna sytu-
acja musiała mieć miejsce również w oddziałach stradiotów, o czym świadczy 
fakt, iż w podpisie do jednego z serii drzeworytów wykonanych przez Niklasa 
Stoera po tureckim oblężeniu Wiednia w 1529 r., stradiotą (yen Stradioth) 
nazwano konnego łucznika z łukiem refl eksyjnym, bardzo podobnego do 
strzelców chorągwi husarskich z omawianego malowidła21.

Bitwa pod Orszą przedstawia bardzo rzadki dla polskiej batalistyki renesan-
sowej przykład zastosowania krótkiej broni białej. Podczas konnego pojedynku 
z moskiewskim jeźdźcem brodaty husarz próbuje dźgnąć przeciwnika pugi-
nałem w szyję, trzymając go jednocześnie za brodę, podczas gdy Moskwicin 
usiłuje wyciągnąć mu szablę z pochwy.

Husaria, mimo lekkości ekwipunku, była konnicą uderzeniową, stosującą 
tradycyjne rycerskie szarże z pochyloną kopią. Drugą cechą charakterystyczną 
był przestrzegany przez raców obyczaj ścinania i zabierania głów pokonanych 
przeciwników jako swoistego trofeum. Wzmianki o tym znajdujemy w kroni-
kach Bychowca i Macieja Stryjkowskiego, wkomponowane w opowieść o anty-
tatarskiej kampanii 1507 r.

Izbrawszy sia nekolko ludey iechali dowedatysia a widety ich, y u odnoy mili ot Lidy 
naszli na nich, y bożyiu miłostyiu pobili ich, nekolko żywych poymali, a innych hołowy 
otsekaiuczy w taystra kłali. Widiaczy że tatarowe, szto ne mohut protywitysia im, 
pobehli. Oni że wiaznew żywych do panow pryweli, a hołowy otseczennych w tay-
strach prynesli; syia widywsze panowe weselilisia y radosty napołnilisia22.

Kniaź Michał Gliński, kilko Raczów swoich mężnych żołnierów posłał, aby się pew-
niej wszytkiego wywiedzieli; ale i Raczowie nie daleko odjachawszy na ufi ec Tatarów 
prawie wpadli, a stoczywszy z pogany śmiele bitwę, dziewięć ich zabili, inszych roz-
gromili, a zabitych głowy ścięte do pana swego na kopije wetknione przynieśli23.

21 Podpis na tym drzeworycie nie pozostawia wątpliwości, o co chodziło autorom: „Here 
pictured is a stradiot; / he is of special breed; / quite swift in engagements; / he battles as if blind. / A foe 
in fl ight he pursues, / but from a stubborn one he turns away / shooting arrows at him from behind; 
/ his sort is always in a hurry”, W.L. Strauss, Erhard Shoen and Niklas Stoer, New York 1984, 
The Illustrated Bartsch, vol. 13, (Commentary): German Masters of the Sixteen Century, s. 620.

22 Хроника Быховца, w: Полное Собрание Русских Летописей, t. 32: Хроники: Литовская 
и Жмойтская, Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырногою, Москва 1975, 
s. 154–155.

23 M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi, wyd. M. Malinow-
ski, t. 2, Warszawa 1846, s. 332.
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3. Niklas Stoer, Stradioti, drzeworyt, 1529–
–1530, za: http://collectie.boijmans.nl/en/
collection/mb-2010-2-m-(pk)

4. Bitwa pod Orszą, fragment, 1525–1535; Muzeum Narodowe w Warszawie, 
nr inw. MP 2575. Fot. Piotr Ligier, Pracownia Fotografi czna MNW
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Duża liczba odciętych moskiewskich głów widocznych na obrazie przema-
wia za tym, że jego autor znał ten zwyczaj . Jak zobaczymy dalej, zaciągani 
na polską i litewską służbę racowie wcale nie byli w tym wyjątkowi.

Większość współczesnych badaczy zgadza się z poglądem, że konnica 
husarska wykształciła się na osmańsko-chrześcijańskim pograniczu pod wpły-
wem ekspansji tureckiej i wschodniej kultury militarnej. Z pamiętników 
Serba Konstantego Michajłowicza (ok. 1435 – po 1500), uczestnika podboju 
Konstantynopola, wiemy że odpowiednia reakcja militarna i technologiczna 
na agresję turecką była dla państw południowoeuropejskich kwestią życia 
i śmierci.

Ale iż rozom, urząd siła sprawuje, więc gdy się na Turki gotować macie, abyście się 
wiaro- wali zbroją obciążać, grubych drzew jezdeckich, samostrzałów, hewarow cięż-
kich abyście nie mieli, albo nie brali, ale byście sobie wszytkie rzeczy ku wojnie a ku 
walnej bitwie lekkie, stroili, czym byście mogli bez obciążenia władać. Abociem Turcy 
takiem rządem wiele naprzód mają. Jeśli ji gonisz, tedyć uciecze, a jeśli cię on goni ; 
tedy mu nie ujedziesz, Turcy i konie ich dla wielkiej lekkości zawżdy prędcy są, a my 
zawżdy przez ciężkie konie i obciążenie zbroi jestechmy leniwi, abociem wiele na 
głowie mając, duch trudny masz, a k temu nie słyszysz i wszędy dobrze nie widzisz, 
rękoma też i sam sobą dla ciężkości zbroje nie władniesz. Abociem drudzy tako się 
przyprawują w ciężką zupełną zbroję, jakoby go kto miał dobywać, z deką naniem 
siedząc; gdyż dobry człowiek z czystem sercem a męzkiem ma bojować. Lepiej ci 
jemu jest ku bitwie przystąpić tak, aby mógł ze czcią, gdyż jest potrzeba odstąpić, 
a zdrów być zasię poczynać,co się widzi, niżli na jednem miejscu zginąć stanąwszy, 
jako ołowiany […] A tako ktoby kolwiek z Turkiem chciał walkę począć, wszystek 
by obyczaj dzisiejszy miał opuścić, a tego się trzymać24.

Konstanty dokładnie opisuje rodzaje tureckiej konnicy i radzi chrześcija-
nom, aby ją naśladowali:

Sarachory są jakoby u nas żołnierze albo służebni, a ci też są z gońcow dobrowol-
nych […] Zbroja ich jest szabla, szczyty, drzewce, niktorzy z nich miewają pancerze. 
Mortaliszy są Chrzecijanie, a zwłaszcza przy krainach bywają […] jem służba trwa, 
poki ktory chce. Zbroje też mają, jako i Sarachorowie. Chce li kto więcej mieć, to 
w jego woli […]25.

Tekst Konstantego spokrewniony jest z serbską wczesnonowożytną tra-
dycją epicką. Marko Królewicz, jeden z czołowych jej bohaterów, tak samo 
jak i autor Pamiętników janczara, jest „egzystencjalnie lojalny”, ale „mental-
nie przeciwny” sułtanowi tureckiemu. Marko służył sułtanowi, ale wierny 
jest wierze chrześcijańskiej i serbskiej tożsamości. Przedstawienie kon-
nego pojedynku Marko z albańskim rozbójnikiem z pieśni Marko Kraljević 
i Musa Kesedžija daje niezwykle ciekawe i dokładne opisy zastosowania 
husarskiego uzbrojenia przedstawio nego na orszańskim obrazie.

24 Konstanty z Ostrowicy, Pamiętniki janczara czyli kronika turecka Konstantego z Ostrowicy 
napisana między r. 1496–1501, wyd. J. Łoś, Kraków 1912, s. 141–142.

25 Ibidem, s. 151. 
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Кад то зачу од Прилипа Марко, / 
он тад пушћа своје бојно копље / 
своме Шарцу између ушију, /дели 
Муси у прси јуначке. / На топуз га 
Муса дочекао, /преко себе копље 
претурио, / пак потеже своје бојно 
копље / да удари Краљевића Марка. 
/ На топуз га Марко дочекао, 
/ пребио га на три половине. / 
Потегоше сабље оковане, / један 
другом јуриш учинише: / ману 
сабљом Краљевићу Марко, / 
дели Муса буздован подбаци, / 
преби му је у три половине, / 
пак потеже своју сабљу нагло, / 
да удари Марка Краљевића, / ал’ 
подбаци топузину Марко, / и изби 
му сабљу из балчака. / Потегоше 
перне буздоване, / стадоше се 
њима ударати; / буздован’ма пера 
обломише, / бацише их у зелену 
траву.26

Interesujące jest zakończe-
nie pojedynku Marko Królewicza, 
który zgodnie z najlepszymi „tra-
dycjami rackimi” odcina przeciwni-
kowi głowę, aby dostać od sułtana 
wynagrodzenie27.

Ekwipunek jeźdźca tureckiego przedstawiony na serii drzeworytów z lat 
1529–1530, po nieudanym tureckim oblężeniu Wiednia, dokładnie odpowiada 
tym dwóm tekstom o serbskiej proweniencji.

Nie ulega wątpliwości, że ten trend wojskowy wykształcił się w Europie 
Południowej w dobie zagrożenia osmańskiego. Wygląda jednak na to, że 
badania trzech pokoleń polskich naukowców poszukujących historycznych 
korzeni husarii orszańskiej nie przekroczyły granic węgierskich i serbskich. 
Jak zauważył Rhoads Murphey: 

W ciągu XVI–XVII stulecia większość Europy (wraz z południowym skrajem) two-
rzyła jednolitą strefę, gdzie dominowały podobne lub zbieżne rozwiązania techniczne, 
które szybko rozprzestrzeniały się na cały kontynent i basen Morza Śródziemnego. 
[…] Rozróżnianie „zaawansowanych” i „zacofanych” (czy rozwiniętych i nierozwinię-
tych) części Europy (w tym należących do Osmanów) jest historyczne nieprecyzyjne. 
Przed rewolucją przemysłową, dotyczącą tylko niewielkiej części północnej Europy, 

26 Марко Краљевић и Муса кесеџија, w: B. Караџић, Српске народне пјесме, Беч 1845, 
s. 407–408.

27 Ibidem, s. 410.

5. Niklas Stoer, Jeździec turecki, drzeworyt, 
1529–1530, za: http://collectie.boijmans.nl/
en/collection/mb-2010-2-j-(pk)
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takie podziały nie miały miejsca, a transfer idei odbywał się w wielu kierunkach, nie 
wyłącznie ze wschodu na zachód [w angielskiej edycji: from West to East] czy z pół-
nocy na poludnie28.

W drugiej połowie XV i początkach XVI w. Królestwo Węgierskie i despo-
tia serbska nie były jedynymi terytoriami pod naciskiem osmańskiej ekspansji 
militarnej. Po zajęciu Konstantynopola przez Mehmeda II w 1453 r. i likwidacji 
despotii serbskiej w 1459 r. „miecz proroka” zwrócił się przeciwko weneckim 
posiadłościom na Peloponezie. Sama Morea, zgodnie z obliczeniami Franza 
Babingera, przynosiła republice 300 000 dukatów dochodu rocznie29.

Po osmańskiej okupacji Argos wiosną 1463 r., Wenecja wyprawiła tam 
wojsko. Symptomatyczne jest to, że główne dowództwo nad siłami ekspedy-
cyjnymi sprawował słynny turniejowy zawodowiec, kondotier i potomek kon-
dotiera Bertoldo d’Este. John Hale i Michael Mallet zasugerowali, że o przy-
dzieleniu mu tej godności zadecydowało jego zwycięstwo na turnieju z okazji 
wyborów doży Christophora Mora rok wcześniej30. Rycerskie wojsko Seniorii 
odbyło wyjątkowo trudną kampanię. Sam Bertoldo zginął od strzału z broni 
palnej jesienią 1463 r. podczas szturmu Koryntu. Rycerze Seniorii na wła-
snej skórze poznali osmańskie obyczaje walki konnej, przedstawione przez 
Konstantego Michałowicza:

[…] pierwszym wnioskiem, który wyciągnięto z kampanii w Morei było to, że 
w większości przypadków zaciągana na miejscu konnica lokalna – stradioci – była 
skuteczniejsza przeciwko Turkom aniżeli włoscy kopijnicy. Stradioci mniej koszto-
wali i łatwiej ich było kontrolować weneckim urzędnikom. Wojny w Morei skutko-
wały zastosowaniem tamtejszych stradiotów przeciwko lekkiej konnicy tureckiej. Od 
tego czasu kompanie stradiotów stanowiły integralną część każdej armii weneckiej31.

Nie można negować skuteczności ówczesnej konnicy rycerskiej, o której 
ironicznie wypowiadał się Konstanty Michałowicz. Taranująca szarża zaku-
tych w stal jeźdźców była w XV w. i pierwszej połowie XVI postrachem każ-
dego rodzaju wojska tureckiego. W osmańskich tekstach tego czasu trudno 
znaleźć wyrazy pogardy czy ironii wobec „ludzi od stóp do głowy odzianych 
w żelazo”. Kronikarz turecki Paszazade pisał tuż przed bitwą pod Mohaczem:

Te łajdaki o zapalczywym charakterze są w zbroi od stóp do głowy, a jeśli razem 
zaatakują oddział, to przebiją się przez niego, bez względu na to jak będzie silny, 
podobnie jak gwałtowny strumień rwie stok góry32.

28 R. Murphey, Sztuka wojenna Turków Osmańskich w latach 1500–1700, Oświęcim 2012, 
s. 120–121; idem, Ottoman Warfare 1500–1700, London 1999, s. 108.

29 F. Babinger, Z dziejów imperium Osmanów. Sułtan Mehmed Zdobywca i jego czasy, War-
szawa 1977, s. 235.

30 M.E. Mallet, J.R. Hale, The Military Organization of a Renaissance State Venice c. 1400 
to 1617, Cambridge 2006 (1st ed.: 1984), s. 46.

31 Ibidem, s. 47, 50.
32 G. Perjés, Upadek średniowiecznego Królestwa Węgier: Mohacz 1526 – Buda 1541, Oświę-

cim 2014, s. 65.
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Podczas tzw. wojny ferraryjskiej (1482–1484) wybuchłej między papieżem 

Sykstusem V a księciem Ercole d’Este stradioci pojawili się po raz pierwszy na 
Półwyspie Apenińskim. Walcząca u boku papieża Republika Wenecka „ciągle 
powiększała ich zaciągi […] [i to] oni przyczynili się do walnego zwycięstwa 
Wenecji pod Argento w listopadzie 1482 r., co było swego rodzaju sensacją”33.

Weneccy pisarze z wojskową i dyplomatyczną przeszłością – Coriolano 
Chippico (1425–1495) i Marino Sanuto (1466–1536) bardzo dokładnie opi-
sali stradiotów zaciąganych na Peloponezie i Bałkanach, których widzieli na 
własne oczy:

Wenecjanie we wszystkich miastach Morei pod swoją władzą zaciągają wielu kon-
nych Albańczyków, którzy po turecku nazywają się stratioti. Ci doskonali jeźdźcy, 
pustosząc tureckie części Morei, o mało nie zrobili z niej wyludnionej pustyni. Są 
to ludzie zachłanni, drapieżni z natury, więcej sposobni do podjazdu [alle correrie] 
a mniej do bitwy [alle battaglie]. Uzbrojeni są w tarczę [targa], miecz [spada] і kopię 
[lancia], nieliczni miewają napierśniki [corsaletto], wszyscy inni przywdziewają kara-
ceny z bombazyny [corazza di bombagio], która chroni ich od nieprzyjacielskich ciosów. 
Najdzielniejsi z tych wszystkich są ci, którzy pochodzą z Nauplia, miasta w Morei, 
oraz ci, którzy mieszkają w okolicach Argosu. […] .Stradioci ścinają […] głowy zabi-
tych nieprzyjaciół, by dostać dukat od każdej […] to jest ich stały zwyczaj34.
 Stradioci to ludzie wielkiej odwagi, przyuczeni do każdego niebezpieczeństwa. Są 
wśród nich Epiroci, Turcy, Grecy, Albańczycy. Kochają najazdy, są drapieżni z natury, 
zaprawieni w łupieniu i zabijaniu. Mają tarczę [scudo], mecz [spada], kopię z pro-
porcami bliżej grotu [lancia con una bandernola in cima] i buławę z żelaza [mazocca 
di ferro]. Nieliczni noszą pancerze [panciera], większość: casacci di bompasio szyte 
na ich sposób. Konie ich są wielkie, przyzwyczajone do trudu oraz do prędkiej 
jazdy, zawsze trzymają głowy wysoko – są najsposobniejsze do bitwy. W Napoli di 
Romagnia i innych posiadłościach Seniorii w Grecji i Morei za miejskie mury służą im
tarcze i kopie35.

Już w tych pierwszych wzmiankach o stradiotach widoczne są charakte-
rystyczne cechy tych formacji najemnych: sporadyczne występowanie zbroi 
metalowej, powszechne stosowanie kopii, zwrotność koni i zwyczaj zabiera-
nia nieprzyjacielskich głów na potrzeby wypłacanego wynagrodzenia. Warto 
zwrócić uwagę na wielonarodowość ich formacji. 

Podobna do weneckich tekstów jest relacja francuskiego dyplomaty 
Philippe’a de Comminesa, który ten rodzaj żołnierzy poznał przed bitwą 
pod Fornovo (1495).

Stradioci podobni są do muzułmańskich jeźdźców, odziani i uzbrojeni są jak Turcy, 
ale nie zakładają na głowy turbanów; to ludzie twardzi, przez cały rok wiodą proste 
życie […]. Wszyscy są Grekami pochodzącymi z miejscowości podporządkowanymi 
Wenecji: jedni z Napoli di Romagnia w Morei, inni z Albanii spod Durazzo. Mają 
dobre tureckie konie. Są to mężowe twardzi i trudno jest z nimi walczyć. Widziałem 

33 M.E. Mallet, J.R. Hale, op. cit., s. 53, 73.
34 C. Cippico, Della guerre de Veneziani nell’ Asia dal 1470 al 1473, Venice 1796, s. 10.
35 M. Sanuto, Commentarii della guerra di Ferrara, Venice 1829, s. 115.
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ich wszystkich paradujących na wyspie, gdzie stoi opactwo San-Nikolo, było ich pół-
tora tysiąca […].
 Stradioci gonili naszych jeźdźców […] zabili trzech albo czterech i zabrali ze sobą 
ich głowy, bo taki mają zwyczaj. Kiedy Wenecja walczyła z Mehmetem ottomań-
skim […] nie chciał on brać jeńców, a dawał dukat od głowy zabitego przeciwnika, 
i weneccy żołnierze zaczęli robić to samo36.

Stradioci zaciągani na wojnę z Francuzami zebrali się na wyspie Lido, 
gdzie obserwował ich cytowany powyżej Marino Sanuto, który przedstawił 
swoje wrażenia w relacji o kampanii francuskiego monarchy Karola VIII we 
Włoszech. Sanuto podał dokładną datę przeglądu ich wojsk:

22 kwietnia przybył pierwszy statek z konnicą, którym przypłynęli stradioci: kapitan 
Alegreo z Budvy, a z nim 107 koni. Wylądowali na Lido, defi lując przed niezliczonym 
tłumem ludzi podziwiających szybkość ich koni i dzielność jeźdźców […] Wszyscy 
stradioci są Grekami [grechi], ubrani w casacche i wysokie czapki, niektórzy noszą 
pancerze [panciere], oprócz tego mają kopię [lanza] w ręce, buławę [mazoca] i miecz 
u boku [spade da lai]; jeżdżą prędko i przez cały czas nie schodzą z siodła, a konie 
ich nie jedzą słomy, jak włoskie. Są sposobni do rabunku, ciągle wojują w Morei 
i dla tego dobrzy [są] przeciwko Turkom […] ścinają przeciwnikom głowy i dostają 
od każdej po dukacie37. 

Na początku XVI stulecia – równocześnie z pierwszymi notatkami o racach 
w wojsku polskim i litewskim – stradioci zjawili się na francuskiej służbie. Tam 
nazywano ich Albańczykami. Francuscy królowie zaciągali Greków i Słowian, 
ale z czasem w szeregach ich wojsk pojawili się też Włosi i Francuzi. W latach 
1536–1537 owi rodzimi stradioti służyli pod komendą Clode’a d’Anbota, nie-
którzy z własnymi pocztami zbrojnymi. Tak samo było w wojsku polskim: 
zaciągana na kampanię obertyńską w 1531 r. husaria była już rdzennego 
pochodzenia38. 

Informacje na temat natury i obyczajów tych twardych i przebiegłych 
ludzi czerpiemy z biografi i „rycerza bez skazy” – seigneura de Bayard (1476–
1524), pióra jego giermka Jaques’a de Maillessa. Opisany epizod miał miejsce 
w 1503 r. podczas wojen włoskich.

Była potrzeba na bitej drodze pomiędzy seigneurem Allegrout, który był w towarzy-
stwie Dobrego Rycerza, a z tym był seigneur Mercure i jego Albańczyki [Albanoys] 
i kilkoma Chorwatami [Corvaz], którzy służyli na lekkich koniach w wojsku Segniorii 
i którzy bardziej podobni są do Turków aniżeli do Chrześcijan. Ci ostatni przybyli 
zobaczyć, czy nie uda się czegoś zdobyć wokół taboru. Im się dostał kiepski łup, 
gdyz większość po kwadransie poległa trupem na miejscu, a kilku wzięto jako jeń-
ców. Seigneur Mercure, jak później rzekł, rozpoznał kapitana, jak się okazało, swego 
kuzyna, który w domu, w Chorwacji, odebrał mu siłą spadek i był jego najzacieklej-
szym wrogiem. Napadł na niego, przypominając wszystkie złodziejstwa, których od 

36 Les mémoires de messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton…, 8/7, s. 326.
37 M. Sanuto, La spedizione di Carlo VIII in Italia, Venezia 1883, s. 313–314.
38 D. Potter, Renaissance France at War. Armies, Culture and Society, c. 1480–1560, Wood-

bridge 2008, s. 86–88; Z. Spieralski, op. cit., s. 220–237. 
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niego zaznał i cieszył się, że oto nadszedł dobry czas dla zemsty. Ów przyznał mu 
rację, ale stwierdził, iż jest jeńcem schwytanym w uczciwej wojnie i dlatego ma prawo 
kupić sobie wolność, płacąc za siebie tyle, na ile go stać, i proponował za siebie 
sześć tysięcy dukatów i sześć dobrych tureckich koni. „Rozmawiamy tylko dla żartu 
– powiedział mu seigneur Mercure – na twoją wiarę, gdybyś miał mnie w ręku, jak 
ja ciebie, co byś ze mną uczynił?”. Ten powiedział: „Skoro zmusiłeś mnie przysię-
gać na wiarę, to powiem Ci, że gdybyś był w mojej woli, jak ja jestem w twojej, to 
wszystkie złoto świata nie stanęłoby mi na przeszkodzie posiekać cię na kawałki”. 
„Zaprawdę – odpowiedział seigneur Mercure – tobie gorzej nie zrobię”. I rozkazał 
swoim Albańczykom w ich ojczystym języku sięgnąć do broni, a ci zaprzęgli swoje 
szable [cymeterres] do roboty. Przed śmiercią jeszcze kapitan i jego ludzie otrzymali 
przynajmniej dziesięć ciosów każdy, po czym ścięto im głowy jak poganom i nasa-
dzono na włócznie [estradiotes]. Ludzie ci zakładali dziwaczne nakrycia głowy, podobne 
do niewieścich kłobuków weselnych. W tej części, która przylega do głowy, one są 
podklejone pięcioma albo sześcioma warstwami papieru, którym to kłobukom miecz 
szkodzi nie bardziej niż stalowej łebcie [secrette]39.

Z tekstu tego wynika, że procesy adaptacji nowych formacji we Francji, 
Rzeczpospolitej i w Wielkim Księstwie Litewskim zachodziły mniej więcej 
w tym samym czasie. Opisując bitwę pod Fornovo, Philippe de Commines 
nie ukrywa swojego podziwu dla ludzi z Morei i Albanii, uzbrojonych i ubra-
nych jak Turcy. W 1503 r. byli oni już zadomowieni we francuskim wojsku, 
ponieważ król dysponował własnymi Albańczykami. Tekst ilustruje procesy 
przezbrojenia stradiotów, wyparcia z ich uzbrojenia miecza (spada) przez 
szablę wschodnią (cymeterre). Pochwała nakrycia głów sugeruje, że dla zwo-
lennika kultury rycerskiej bojowy strój południowoeuropejskich najemników 
miał praktyczną wartość. Tekst ukazuje, jak względne było stosowanie ozna-
czeń etnicznych dla ludzi XVI w. – Albańczyk i Chorwat okazali się krew-
nymi. Jeane d’Auton, autor Kroniki Ludwika XII, z szacunkiem odnosił się 
do seigneura Mercure’a40 jako „albańskiego rycerza” (ung chevalier albanoys) 
i „szlachetnego kawalera” (tres galliart homme), i przedstawiał weneckich stra-
diotów jako „ludzi przybyłych z daleka, którzy biją się z Francuzami dla czystej
przyjemności”41.

Istnieje dość wczesne potwierdzenie wielonarodowego charakteru wenec-
kich zaciągów. Rejestr z 1461 r. podaje listę stradiotów zwolnionych ze służby 
po zgonie ich kapitana (capo).

Batista da Padoa, de Antonio; niski, czarne oczy, blada [cera], złamany nos, blizna 
na prawej skroni.

39 Très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayart compose par le Loyal 
Serviteur, publiée par M.J. Roman, Paris 1878, s. 208–210.

40 Mercure (Maurikios) Bue (1478–1552[?]) pochodził z Morei, najprawdopodobniej 
z Nauplionu, i był wyznania greckiego; zob. D. Wright, The Capi // http://surprisedbytime.
blogspot.com/search/label/stratioti (dostęp: 10 VI 2015).

41 Chroniques de Luis XII par Jean D’Auton, ed. par R. de Maulde la Clavière, Paris 
1889–1895, t. 3, s. 255; D. Potter, Renaissance France at War. Armies, Culture and Society, c. 
1480–1560, Woodbridge 2008, s. 86–87.
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Rugier de Burgos, de Diego; rumiana cera, wysoki, blizny ospy, 38.
Zuan de Petra Santa, de Nicollo; młody, blade, szare oczy, blizna między brwiami.
Piero del’Arta, de Nicollo; 34, niski, mol pod uchem.
Stefano de Bośnia, de Zorzi; 32; czarne oczy; brodawki pod prawym okiem.
Zuan de Belgrado, de Mirislan; blond, blado szare oczy; blizna pod lewym okiem; 30.
Zan da Modon, condan Zorzi; młody; niski; szczupły; mała broda; blizna na prawej 
stronie pod dolną wargą.
Cazavillan da Zara, condam Lucha; 34; szczupły; rudy; blizna na prawym czole.
Andrea dele Spezie, di Bertino; blizny wokół brwi ponad nosem; sługa Piero Venier.
Stefano de Narenta, de Zorzi; blady; szczupły ; krótkie; czarne oczy; sługa Marioto.
Nicollo da Korfu, de Piero; młody, blizny ospy; brązowe włosy; blizna na czole; sługa 
Greguol da Padwy.
Anton da Rodi, de Marcho; młody; brązowe włosy; czarne oczy; blizna na prawej 
ręce; sługa Zan da Chiarenza
Zuan de Salonikchi, condan Xeno; 18; gęste włosy; blado szare oczy; ręce pokryte 
bliznami; sługa Piero da Vinexia.
Piero di Napoli de Frezer Rumunia, condan Marco; 36; szczupły; blizna w środku 
czoła42.

Nasuwa się pytanie, czy określenie „grechi” użyte przez Marina Sanuta 
w odniesieniu do stradiotów, niezależne od ich pochodzenia, miało związek 
z ich rodzimymi stronami, narodowością, czy raczej dotyczyło ich wyznania 
i było wskazówką mówiącą o ich greckiej  wierze? To wyjaśniałoby, dlaczego 
Marcin Bielski zakwalifi kował „Raców z Rasciej” do „narodu ruskiego”, czyli 
do wyznania prawosławnego.

Na drzeworycie obrazującym bitwę pod Fornovo (1495) duża liczba owych 
„ludzi z daleka” przedstawiona jest podczas ich zwykłego zajęcia – łupienia 
francuskiego taboru. Autor wykazał znajomość materiału, dokładnie odtwa-
rzając wygląd zarówno łupionych (z białogłowami włącznie), jak i łupiących. 
Stradioci są uzbrojeni i wyekwipowani w bardzo podobny sposób do orszań-
skich husarów. Widać tarcze z wycięciami dla kopii, drzewa z proporcami, 
szable, cylindry, watowane kaftany. Chociaż pod Fornovo łączyli wojaczkę 
z rabunkiem, autor starannie odtworzył charakterystyczne techniki bojowe 
południowoeuropejskich najemników, znane także z obrazu Bitwa pod Orszą. 
Stradioci tak samo używają taranującej szarży z pochyloną kopią opartą o wcię-
cie w tarczy, wprawdzie pojedynczo, i tak samo tną szablą zamachem zza 
głowy. Analogii jest więcej. W tłumie walczących, pomiędzy taborowymi 
końmi i kuframi, zauważamy pojedynek pomiędzy stradiotą a rycerzem zbroj-
nym w pancerz łuskowy, tak zwaną brygantynę. Ten ostatni, chwyciwszy 
przeciwnika za bark, próbuje ugodzić go w gardło krótkim mieczem czy też 
sztyletem z łukowatym jelcem w taki sam sposób, jak brodaty husarz w zie-
lonym kaftanie uzbrojony w podobną broń na orszańskim obrazie. Bębny 
przy siodle stradioty, który wyjeżdża zza fortecznego muru w lewym dolnym 
rogu kompozycji mają odpowiedniki w oporządzeniu orszańskiego husarza, 

42 Za: D. Wright, op. cit.; C. Capizzi, Un documento in editor sulla guarnigione veneziana 
di Negroponte, „Rivista di Studi Byzantini e Neoellenici” 12–13 (1975–1976), s. 35–108. 
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6 a–b. Bitwa pod Fornovo, fragmenty drzeworytu z k. XV w. National Gallery of Arts, 
Washington (DC), Rosenwald Collection, N 1952.8.5
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który w płaszczu podbitym gronostajami, z pochyloną kopią goni uciekającego
Moskowitę. Warto też zauważyć pojedynek pomiędzy francuskim rycerzem 
a stradiotą, odtworzony w dolnej części kompozycji. Ten ostatni, przebity 
kopią rycerską, wylatuje z siodła; autor wyraźnie podkreśla jego długie włosy 
i brodę oraz wypadającą z ręki szablę. W takiej samej konwencji artystycz-
nej wyobrażone są na orszańskim obrazie Moskowici – ofi ary taranującej 
husarskiej szarży. 

Wykorzystywanie podobnego uzbrojenia i rozwiązań taktycznych powo-
dowało powstawanie podobnych sytuacji bitewnych, odmalowywanych przez 
artystów. Bitwa pod Fornovo ciekawa jest nie tylko dlatego, że przedstawia 
najemną konnicę bałkańską, ale również podobna jest do Bitwy pod Orszą, gdyż 
prezentuje jej koncepcje taktyczne. Ten drzeworyt można uznać za pierwszy 
dokument ikonografi czny ukazujący stradiotów podczas bitwy. 

Moda na bałkańskich i greckich najemników daje się zauważyć i na habs-
burskim dworze. Cesarz Maksymilian w swojej „autobiografi i literackiej” – 
noweli o „Białym Rycerzu”, Der Weisskunig, nie wstydził się przyznać, że za 
młodych lat uczył się rycerskiego zawodu od swoich husarów nadwornych. 

Stary Biały Król miał na swoim dworze szlachetnych i rycerskich husarzy [Husars], 
którzy zgodnie ze swym obyczajem potykali się konno w rycerskich pojedynkach 
[Ritterspiele trieben] z łukami, których zwykle używają na wojnie. Od czasu, gdy młody 
Biały Król osiągnął lata, zapragnął zwyciężać każdego w grach rycerskich. Dlatego 
uczył się jazdy konnej na sposób husarski i strzelania z łuku43.

Wśród numerowanych drzeworytów w publikowanej edycji Der Weisskunig 
daje się zauważyć kilka podobizn husarskich nauczycieli młodego Maksymiliana. 
Numery 75, 77, 192 to wizerunki owych fachowców wojskowych z wyraźnie 
wymalowanymi identyfi kacyjnymi detalami uzbrojenia i stoju. Rycerz z drze-
worytu nr 5 (podpisany przez Hansa Burkmaira) ma na sobie kaftan z dłu-
gimi wiszącymi rękawami, przypominający ubiory bizantyjskie, jednak trzyma 
pochyloną kopię całkiem na sposób rycerski. 

Wzorcową podobiznę husarza na cesarskiej służbie zamieszcza drzewo-
ryt pod numerem 77. Husarz jest uzbrojony w szablę z charakterystycznym 
zagięciem rękojeści, tarczę, kopię z proporcem. Wysoki cylinder i ostrogi 
z gwiazdkami są kolejnymi detalami identyfi kacyjnymi. Nogi w strzemionach, 
lekko zgięte, odpowiadają tureckiemu stylowi jazdy konnej.

Numer 174 ilustruje konną formację bojową identyczną z orszańskimi 
chorągwiami husarskimi z tym wyjątkiem, że w jej składzie nie ma konnych 
strzelców. 

Jeźdźcy w charakterystycznych nakryciach głowy, atakujący z pochy-
lonymi kopiami piechurów z najeżonymi pikami przedstawia rycina Ursa 
Grafa datowana na 1521 r., która ukazuje bitwę pod Marigniano (1515). 
Najpewniej powstała na podstawie jego osobistych wspomnień z czasów służby

43 Cyt. za: L. Silver, Marketing Maximilian. The Visual Ideology of a Holy Roman Emperor, 
Princeton 2008, s. 157.
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w piechocie szwajcarskiej. Jeźdźcy to zaciężna konnica wenecka, która swoim
brawurowym atakiem na pikinierów szwajcarskich odwróciła losy bitwy na 
korzyść armii francuskiej.

Sposób, w jaki weneccy stradioci nacierają na Szwajcarów jest podobny 
do wyobrażonego na obrazie z bitwy orszańskiej. Do potkania idzie tylko 
pierwszy rzut jeźdźców, drugi z podniesionymi kopiami czeka na swoją kolej.

Nie wątpimy, że Urs Graf znał realia taktyczne swojej epoki. Artysta co 
najmniej dwukrotnie, w roku 1512 i 1521, brał udział w wojnach włoskich44. 
Dlatego nie dziwi nas, że taki batalistyczny detal ma potwierdzenie w piśmien-
nictwie wojskowym XVI w. 

Stanisław Sarnicki w Księgach hetmańskich pisze: „levis armaturae, gdy poczy-
nają bitwę, nie mają się wdawać in stratoriam pugnam, jeno mają poniekąd 
z boku nosa nieprzyjacielowi ugadzając w róg albo gdzie widzą słabiej, albo 
też objazd uczyniwszy z boku uderzyć”45. W narracjach zachodnich stradioci 
– „Albańczyki” są wychwalani bardziej za sprawność w wojnie podjazdowej, 
za szybkość i zwrotność. Rycina Ursa Grafa i obraz Bitwa pod Orszą naocznie 
ukazują najsilniejszy atut konnicy bałkańskiej, który w późniejszych czasach 

44 W. Hütt, Niemieckie malarstwo i grafi ka późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1985, 
s. 264.

45 Cyt. za: M. Plewczyński, Wojny i wojskowość…, t. 2, s. 284.

7. Urs Graf, Das Schlachtfeld von Marignano. Im Vordergrund die Walstatt, rycina, 1521, za: 
J.R. Hale, Artists and Warfare in the Renaissance, Yale University Press: New Haven & Lon-
don 1990, il. 222 (https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Marignano#/media/File:Urs_
Graf_Schrecken_des_Kriegs_1521.jpg)
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przyczynił się do rozwoju „husarii skrzydlatej”. Jak można zauważyć, husaria 
orszańska, a również i stradioci łączyli w swoich rozwiązaniach taktycznych 
taranującą szarżę z pochylonymi kopiami, co do tego czasu było zarezerwowane 
wyłącznie dla ciężkozbrojnego rycerstwa zachodniego, z mobilnością wschod-
nich jeźdźców. Urs Graf potwierdza opinię Phillipe’a de Comminesa o nieprze-
ciętnym duchu bojowym i waleczności takich rycerzy, pokazując, że atakują 
zwartą falangą szwajcarską na rycerski sposób, ale bez rycerskiej zbroi. W tym 
wypadku nie ma mowy o upiększaniu rzeczywistości – Urs Graf nie stosował 
podobnych chwytów artystycznych. Ten sam manewr taktyczny przedstawiony 
jest na obrazie Bitwa pod Orszą. 

Spróbujemy dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób południowoeuropej-
skim najemnikom pochodzącym z nienajbogatszych krajów udało się pokonać 
kilkusetletni monopol rycerstwa na tak zwany mounted shock combat. A oprócz 
tego wprowadzić pewne militarne tendencje na takim wielkim obszarze, jakim 
było państwo polsko-litwskie, i odsunąć na dalszy plan ciężką jazdę kopijni-
czą, zakutą w zbroje płytowe. Właśnie ten proces został przedstawiony na 
orszańskim obrazie. 

Wyjaśnienia warto poszukać w historycznej przeszłości tych regionów, 
z których wywodzili się najdzielniejsi ze stradiotów – Peloponezu i Morei. 
Podczas czwartej krucjaty francuscy rycerze Gotfryda z Villehardouin (krew-
nego słynnego kronikarza) podbili dla siebie byłe bizantyjskie posiadłości na 
Peloponezie, a do końca pierwszej dekady XIII w. poszerzyli wpływy również na 
Morei. Papież Innocenty III w 1210 r. mianował Gotfryda księciem Achai. Do 
nowo ustanowionej hierarchii feudalnej dołączyło sporo przedstawicieli elity 
lokalnej – archontów – którzy chętnie przejmowali zachodnie wzorce kultu-
rowe46. Aż do początku XIV w. księstwo Achai w oczach współczesnych ucho-
dziło nieomal za bajeczną krainę króla Artura. Badacze uważają, że w tym 
państwie kultura rycerska rozwinęła się we wzorcowej formie47.

Jak pisał Kenneth Setton, „francuskie rycerstwo pojedynkowało się na 
równinach Beocji i Attyki, ucztowało w wielkich zamkach Kadmei i Akropolis 
przez więcej niż sto lat, ale nadszedł tego kres” (1204–1311)48. W regonie 
bowiem pojawiła się nowa potęga. Kompania Katalońska, zwycięska korpo-
racja najemników zaprawionych w wojnach pomiędzy ktrólestwami andega-
weńskim i aragońskim, w 1307 r. wstąpiła na służbę u Waltera V z Brienny, 
aktualnego księcia ateńskiego. Dość szybko między katalońskimi najemnikami 
a ich panem wybuchł konfl ikt, który skończył się w 15 marca 1311 r. star-
ciem w błotach w pobliżu rzeki Kefi sos, w której Kompania zmasakrowała 
księcia wraz z kwiatem jego rycerstwa, a tym samym „wygrała i bitwę i całe 

46 J. Longnon, The Frankish States in Greece, 1204–1311, w: A History of Crusades, ed. 
K.M. Setton, t. 2: The Later Crusades, 1189–1311, ed. R.L. Wolf, H.W. Hazard, Madison–
London 1969, s. 237–238.

47 Ibidem, s. 273.
48 K.M. Setton, The Catalans in Greece, 1311–1380, w: A History of Crusades…, t. 3: The 

Fourteenth and Fifteenth Centuries, ed. H.W. Hazard, Madison 1975, s. 171. 
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Księstwo Achajskie”, jak pisał o tym w swej kronice Ramon Muntaner, jeden 
z przywódców Kompanii49.

Ciągłe bitewne sukcesy Kompanii Katalońskiej zapewniało bezpreceden-
sowe na te czasy łączenie działań konnicy rycerskiej z almogawarami, wyspe-
cjalizowanymi pieszymi kombatantami, doświadczonymi w nieustannych star-
ciach w Pirenejach z muzułmańskimi przeciwnikami. Jak wynika z kroniki 
Muntanera, rycerze Kompanii, mimo powszechnego zwyczaju znieważania 
własnej piechoty przez szlachtę, żyli i wojowali z almogawarami ramię w ramię. 

W końcu 1360 r. Katalończycy z księstwa achajskiego ulegli innej obcej 
potędze przybyłej z Europy Zachodniej – tzw. Kompanii Nawarskiej, która 
wcześniej brała udział w wojnie stuletniej. Takie regularne najazdy rycerstwa 
wyposażonego w nową technologię militarną prowadziły do recepcji tej techno-
logii przez lokalne elity wojskowe. Potwierdzają to poglądy Rhoads Murphy’ego 
o istnieniu wspólnej wojenno-technologicznej przestrzeni w średniowiecznej 
i wczesnonowożytnej Europie. Tym należy wyjaśniać znajomość rycerskiej 
szarży u peloponeskich elit wojskowych. Nie inaczej było i na Bałkanach, 
gdzie zachodnie rycerstwo w postaci zarówno najemników, jak i krzyżow-
ców było obecne od XI w. Z tego punktu widzenia techniki walki stradiotów 
przedstawione na rycinie Ursa Grafa i orszańskim obrazie wyglądają nie tyle 
na zaskakującą innowację, ile wymuszoną przez turecką ekspansją restytucję 
dawniejszych, a przez to bardziej dynamicznych i mniej kosztownych rycer-
skich sposobów wojowania doby krucjat50.

Jak świadczą wspominane wyżej akta skarbowe dotyczące kampanii ober-
tyńskej, sposób wojowania „po racku, z drzewem a tarczą”, w latach 1500–
–1530 zadomowił się w państwie polsko-litewskim w sposób niespotykany 
w Europie Środkowo-Wschodniej, chyba może z wyjątkiem Węgier. Stał się 
także wymaganym sposobem ekwipunku bojowego szlachty wypełniającej swe 
powinności wojskowe. Уставъ королевскій и сеймовый о нарядѣ земскаго войска 
tak precyzuje ekwipunek szlachty konnej od 1 maja 1528 r.: „на добром коні, 
во зброі, з древом с прапором; на котором би бил панцер, прилбиця, меч 
або корд, сукня цвітная, павеза і остроги дві”51. Pierwszy Statut Litewski 
1529 r. powtarzał te wymagania: „Пахолка на добром кони, штобы конь 
стоял за чотыре копы грошей, а на нем бы панцер, прилбица, а корд, 
павезка, а древце с прапорцом”. Sprawdził się „husarski styl” i w obronie 
potocznej na południowo-wschodnim teatrze działań wojennych52.

49 R. Muntaner. Chronicle, transl. by Lady Goodenough, Cambridge (Ontario) 2000, 
s. 481–482.

50 Zob. np.: J. France, Western Warfare in the Age of Crusades 1000–1300, London 2001, 
s. 150–165.

51 Уставъ королевскій и сеймовый о нарядѣ земскаго войска, w: Акты относящиеся 
к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою коммиссиею, 
В типографии II отделения собственной Е.И.В. канцелярии, t. 2: 1506–1544, Санкт-
Петербург 1848, s. 188.

52 M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za czasów Zygmunta Augusta. Studia 
nad zawodem wojskowym w XVI wieku, Warszawa 1985, s. 28 i passim.
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Otóż nie powinno dziwić, że najdokładniejsze ikonografi czne przedstawie-
nie husarii wyszło spod pędzla anonimowego mistrza tzw. szkoły naddunajskiej 
w ekskluzywnym „polsko-litewskim” kontekście. Zaryzykujemy stwier dzenie 
że polsko-litewska husaria pierwszej ćwierci XVI w. była najefektywniejszą 
miejscową recepcją innowacji militarnych rodzących się w Europie Zachodniej 
w dobie wojen włoskich. Proces tej recepcji doskonale widać na obrazie Bitwa 
pod Orszą.

Podsumowanie

1. Wykorzystanie źródeł ikonografi cznych w połączeniu z narracyjnym i doku-
mentacyjnym materiałem rehabilituje zabytki batalistyki renesansowej 
w zakresie jakości dokumentów ikonografi cznych. Batalistyka ta jako pro-
gram komunikacji symbolicznej miała gruntowne oparcie w militarnych 
realiach swej epoki. Obraz Bitwa pod Orszą jest integralną częścią rozbudo-
wanej europejskiej tradycji ikonografi cznej pierwszej ćwierci XVI w., która 
bardzo dokładnie dokumentowała innowacje militarne tego czasu53.

2. Porównanie wyobrażonych na obrazie Bitwa pod Orszą formacji husarskich 
z zachodnioeuropejskim materiałem ikonografi cznym i tekstowym prowa-
dzi do wniosku o identyczności husarii polsko-litewskiej pierwszej ćwierci 
XVI w. z tzw. stradiotami – najemną konnicą południowoeuropejskiego 
pochodzenia w wojskach państw zachodnich. Co więcej, mamy dowody na 
włączenie do formacji husarów/stradiotów konnych strzelców, uzbrojonych 
w łuk refl eksyjny. Obok orszańskiego obrazu są to fragmenty Die Weisskunig, 
rycerskiej noweli będącej literacką autobiografi ą cesarza Maksymiliana, 
oraz wspomniany wyżej drzeworyt Niklasa Stoera.

3. Na tej podstawie możemy twierdzić, że zmiany, które zachodziły w pol-
sko-litewskiej sztuce wojennej pierwszej ćwierci XVI w. były całkowi-
cie zintegrowane z procesami militarnego rozwoju Europy Zachodniej. 
Wprowadzenie husarii najpierw na dwór królewski, a następnie do armii 
polowych było istotnym postępem w rozwoju wojskowości owych czasów.

4. Nie warto jednak przesadzać z innowacyjnością samego husarskiego spo-
sobu walki konnej, który po prostu pozwalał na efektywną adaptację dawnej 
rycerskiej techniki taranującej szarży z pochyloną kopią znacznie mniejszym 
kosztem zarówno ekwipunku rycerskiego, jak i konia. Widać to dosko-
nale na obrazie Bitwa pod Orszą. Tym niewątpliwie należy tłumaczyć bły-
skawiczne rozpowszechnienie się husarskiego stylu walki pośród szlachty 
polsko-litewskiej, mającej sentyment do tradycji rycerskich.

53 J.R. Hale, op. cit., s. 160–178.
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Western European Roots of the “Orsha Hussars”

Abstract
The article analyses the genesis of hussars, members of a military formation that not 

only marked their place in the most dramatic events of military history of central Eastern 
Europe of the 16th and 17th century, but at the same time formed an iconic motif of the 
Polish culture. The painting presenting the Battle of Orsha kept in the National Museum 
in Warsaw is the proof and tangible confi rmation of these two theses. The picture is an 
integral element of the extended European iconographic tradition of the fi rst three decades 
of the 16th century that very thoroughly documented military developments of that time. 
A comparative analysis of hussar formations depicted in the Battle of Orhsa image and that 
of visual and textual sources of Western provenance makes it possible to draw a conclu-
sion that the Polish-Lithuanian hussars of the fi rst half of the 16th century were identical 
with the so-called stradiots – mercenary cavalrymen of southern European origin in west-
ern European armies. Stradiots formations were popularized in the western armies during 
the so-called Italian wars. The author advances the theses that the Polish-Lithuanian 
hussars of the fi rst half of the 16th century represented the most effi cient reception of 
military innovations that originated in Western Europe at that time. The process of it 
adaptation to the Polish-Lithuanian army is presented in the picture The Battle of Orsha.

Słowa kluczowe: bitwa pod Orszą, renesansowe malarstwo batalistyczne, wojny włoskie, 
husarze, stradioci, szarża taranująca
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