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Hodów 1694–2014. 
Ostatnie zwycięstwo 

husarii w dawnym stylu*

Patrolujące okolice Pomorzan chorągwie komputu koronnego w si-
le siedmiu rot husarskich i pancernych, liczących około 400 ko-
ni1, 11 czerwca 1694 roku napotkały w okolicach wsi Hodów prze-

ważające siły Tatarów Gazy Gereja, który wcześniej wprowadził do tej 
twierdzy zacharę (prowiant dla głodującej załogi tureckiej w Kamieńcu 
Podolskim). W skład chorągwi polskich wchodziły dwa zgrupowania 
jazdy z Okopów Świętej Trójcy (rotami tymi dowodził Konstanty 
Zahorowski) oraz Szańca Panny Maryi (dowódcą tych rot był Mikołaj 
Tyszkowski). W źródłach wymienia się 400–600 jeźdźców, w tym nie 
więcej niż stu towarzyszy chorągiewnych. Dowódcy polscy, nie prze-
czuwając, że mają do czynienia z tak dużymi siłami tatarskimi, uderzyli 
z marszu na straż przednią liczącą około 500–600 koni, rozumiejąc, że 
się z zagonem potykają, wsiedli zaraz na ich przednią straż, z którą się 
mężnie starłszy i murzów dwóch między nich wziąwszy, ze w szystkich 
stron od tłumów tatarskich ogarnieni zostali2. Schronili się we wsi 
Hodów, gdzie otaborowawszy się ogniem z broni palnej, przez kilka go-
dzin stawiali opór szturmującym pieszo Tatarom. Jak czytamy w rela-
cyi inkursyjej tatarskiej in Anno 1694 mensis junii pod Złoczów 
i Pomorzany towarzystwo we środku prawie samej wsi, zewsząd już ma-
jąc zawarte passy, między opłotkami i kobylicami, …, czynią sobie obro-
nę z płotów, stołów, drzwi, beczek z chałup chłopskich powydobywa-
nych3. Tatarzy, dla których istotne było zdobycie bogatych łupów 

1  W skład sił polskich wchodzić miały dwie roty husarskie: królewska Jana III pod cześnikiem 

koronnym Mikołajem Złotnickim [nieobecny pod chorągwią, zastępował go Gulcher (poległ pod 

Hodowem)] i marszałka nadwornego koronnego Józefa Lubomirskiego oraz pięć rot pancernych. 

Vide: J. Wimmer: Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 

1690-1696. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”  1963 t. IX/1, s.237–275.
2  B. Czart., rkps 184, s. 244.
3  Ibidem, s. 241–247.

* O batalii pod Hodowem pisali: R. Sikora: Hodów 11 VI 1694. W: Niezwykłe bitwy i szarże hu-

sarii. Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2012, s. 169–172; M. Wagner: Stanisław Jablonowski. 

Polityk i dowódca. T.II.  Siedlce 1997, s. 94–95.
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i jasyru, nie spodziewali się takiego oporu zaskoczonych chorągwi. Wysłali Lipków – Tatarów 
pozostających wcześniej w służbie polskiej, żeby skłonili Polaków do poddania się za cenę 
uratowania życia. Usłyszeli jednak stanowczą odmowę. Składając relację Gerejowi stwier-
dzili: my z tymi ludźmi co dzień ubijamy się pod Kamieńcem, że są ludzie niezwalczeni, że 
wprzód wszyscy wyginiecie, nim wam ich dostać przyjdzie4. To skłoniło dowódców tatarskich 
do zaprzestania dalszych szturmów i do odwrotu spod Hodowa. Straty wśród towarzystwa, 
pocztowych i czeladzi chorągiewnej były jednak duże. 

Jaki był stan liczebny Tatarów, trudno ocenić. Radosław Sikora, uznany badacz chluby jaz-
dy polskiej – husarii, uznał bitwę pod Hodowem za polskie Termopile. Stwierdził, że ord ta-
tarskich mogło być nawet 40 tys. wraz z towarzyszącą wojownikom tatarskim czeladzią. 
Rzeczywiście w źródłach jest wskazywana taka liczebność sił tatarskich, ale wiadomo, że 
regułą było zawyżanie sił przeciwnika. Stosunek sił obu stron mógł wynieść 1:100. Inni ba-
dacze, wskazując, że nie była to wyprawa chańska (na czele sił idących na Pomorzany, a na-
stępnie na Złoczów, nie stał chan), szacują siły tatarskie na blisko 4 tys. ordyńców; ale i w tym 
wypadku wyraźną przewagę miał przeciwnik5. Padło także wiele koni towarzystwa chorą-
giewnego, do których Tatarzy strzelali z łuków. Anonimowy informator, a zarazem uczest-
nik bitwy, podał, że konie ledwie co nie wszystkim postrzelane, samych bowiem strzał poła-

4  Ibidem, s. 245.
5  M. Wagner: Stanisław Jabłonowski…, op.cit., s. 94.

Radca minister Ambasady RP w Kijowie Gerard Pokruszyński i gubernator obwodu tarnopolskiego Oleh Sy-
rotiuk odsłaniają odnowiony pomnik upamiętniający bitwę hodowską
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manych dostatkiem leży, a całych kilka wozów zabrano. Zaprawdę, że ludzie co mogą się 
bezpiecznie w dzielności swej porównywać z owemi trzema sty Lacedemonami, bo gdzie ta-
ki drugi przykład pokażą wieki, żeby kilkaset koni, bez fortecy, bez armat, bez piechoty i dra-
gonii, bez taboru, kilkadziesiąt tysięcy na sobie znieśli 6 Tatarów.

Straty były duże. Z ran po bitwie zmarł Konstanty Zahorowski, kilkunastu towarzyszy zgi-
nęło w trakcie walki, wielu dostało się do niewoli (dostał się do niej sam Mikołaj Tyszkowski 
trzymając odwód na uchodzeniu w opłotki7), nie licząc zabitych, postrzelanych pocztowych 
i czeladzi. Niemal stu rannych, którzy nie mogli o swoich siłach wyruszyć w drogę, pozostało 
w Pomorzanach. 

Los rannych żołnierzy wielce interesował i Jana III Sobieskiego i hetmana wielkiego koron-
nego Stanisława Jabłonowskiego. Pierwszy cztery dni po bitwie przekazał zapomogę w wyso-
kości tysiąca złotych na lekarstwa dla poszkodowanych, a hetman dał 400 złotych dla cyruli-
ka, niejakiego Mikołaja, na leczenie rannych w szpitalu w Złoczowie. Wkrótce bohaterów spod 
Hodowa przyjął monarcha osobiście i hojnie ich obdarował. Miało to miejsce 27 czerwca we 
Lwowie, gdy kilka towarzystwa poranionego z okazyjej pod Hodowem piechotą przyszło do 
KJMci suplikując o miłosierdzie, że i od koni odpadli. Król JM. Ex solita clementia, którą zwykł 
zawsze świadczyć osobliwie żołnierzowi bene merito, z skarbu swego porcyją pieniężną każ-

6  B. Czart., rkps 184, s. 246.
7  Ibidem.

Radca minister Ambasady RP w Kijowie Gerard Pokruszyński składa pod odnowionym pomnikiem wieniec 
od ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina
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dego z nich opatrzył8. Warto dodać, że monarcha był wielce kontent z tak wielkiej wiktorii swo-
ich podkomendnych. Gdy w Jaworowie 4 lipca zjawił się cześnik koronny Mikołaj Złotnicki, 
cały tedy obiad czynił mu relacyją JKMsć owej pod Hodowem wiktoryjej nad nieprzyjacielem 
naszym 400 ludzi, którzy tak mężnie i walecznie 40 000 ordy obronili się9.

Jan III chciał upamiętnić batalię pod Hodowem, dlatego nakazał wybudować pomnika dla 
uczczenia poległych towarzyszy i dla chwały oręża Rzeczypospolitej. Bitwa hodowska i za-
pomniany, popadający w ruinę pomnik zostały w 2013 roku odkryte na nowo przez 
dr. Radosława Sikorę. Z inicjatywy Mikołaja Falkowskiego z Fundacji Mosty i Bartosza 
Musiałowicza z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz przy finansowym 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się przywrócić ten pomnik 
chwały polskiej husarii do stanu pierwotnego. Jest to zasługą prof. Janusza Smazy z war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wybitnego konserwatora ratującego zabytki na Ukrainie, 
którego zespół wykonał projekt renowacji. Co istotne, inicjatywę restauracji pomnika ilu-
strującego walkę żołnierzy polskich i miejscowej ludności z najazdami tatarskimi poparły 
władze zarówno województwa tarnopolskiego, jak i rejonu zborowskiego. W rezultacie współ-
działania Fundacji z miejscowymi władzami ukraińskimi 25 października 2014 roku w ra-
mach uroczystych obchodów 320. rocznicy bitwy w obecności delegacji polskiej i ukraiń-

8  K. Sarnecki: Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. T. I. J. Woliński ( oprac.). Wrocław Ossolineum, Warszawa De Agostini 

2004, s. 224 ( pod datą 27 VI 1694)
9  Ibidem, s. 228 ( pod datą 4 lipca 1694).

Grupy rekonstrukcyjne pod odnowionym pomnikiem
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Paneliści konferencji na zamku w Zbarażu. Od lewej: dr Piotr Kroll, dr Oleksij Sokirko, prof. dr hab. Miro-
sław Nagielski, dr Radosław Sikora, dr Andrij Rukkas, moderator red. Jurij Rudnicki

skiej odsłonięto pomnik. Uroczystości odbyły się w asyście żołnierzy Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Obecne były także grupy rekonstrukcyjne: ze strony 
polskiej husarze i towarzysze pancerni, z ukraińskiej – Kozacy zaporoscy i piechota wybra-
niecka. Na cześć obrońców Hodowa została oddana salwa z samopałów. 

Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika chwały oręża Rzeczypospolitej w schyłkowym okre-
sie panowania Jana III nie zakończyło uroczystości związanych z tą bitwą. Staropolskiej sztu-
ce wojennej oraz bitwie pod Hodowem była poświęcona konferencja naukowa na zamku 
w Zbarażu, w której wzięli udział historycy polscy (Piotr Kroll, Mirosław Nagielski, Radosław 
Sikora) i ukraińscy (Oleksij Sokirko i Andrij Rukkas). W wystąpieniach zwrócono uwagę nie 
tylko na batalię pod Hodowem, lecz także na blokadę Kamieńca Podolskiego przez siły koron-
ne oraz trudności z tym związane, wynikające ze słabości państwa, stałego nieopłacania woj-
ska oraz powolnego upadku staropolskiej sztuki wojennej. Duże zainteresowanie wzbudził tak-
że panel, w czasie którego mówiono o problemach konserwacji zabytków na Ukrainie (prelek-
cja prof. Janusza Smazy oraz dr. Jurija Dubyka), oraz warsztaty dla rekonstruktorów odzieży, 
strojów i ekwipunku rycerskiego (pokaz Ireny i Stanisława Pogorzelskich). 

Upamiętniona pomnikiem batalia pod Hodowem, stoczona przez kilka polskich rot 
z Tatarami, jest jednym z ostatnich wielkich zwycięstw husarii u schyłku XVII wieku. Nie 
tylko nie dała się ona rozbić przez przeważające siły ordy tatarskiej, lecz zmuszona do obro-
ny, pieszo prowadząc ostrzał z broni palnej, odparła wielogodzinne szturmy Tatarów. 
Podobnymi sukcesami nie mogła się popisać jazda koronna w następnym stuleciu, czego 
przykładem są działania w dobie wielkiej wojny północnej za Augusta II Wettyna.
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